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Rozsiewacze nawozów Rauch są 
w naszym kraju jednymi z najpopu-
larniejszych. Nic dziwnego, bo jeste-
śmy dla tego producenta, po Francji, 
najważniejszym rynkiem eksporto-
wym. Bez wątpienia maszyny tej mar-
ki wytyczają ścieżki rozwoju w zakresie 
techniki nawożenia mineralnego. Firma 
Rauch posiada aż 170 aktywnych paten-
tów i zdobyła liczne nagrody na wielu 
targach branżowych. ‒ Rauch w 1999 r.  
otrzymał złoty medal targów Agritech-
nica za system kontroli przepływu ma-
sy nawozu EMC. Wtedy była to prawdzi-

wa rewolucja w dziedzinie rozwoju roz-
siewaczy nawozów mineralnych. Istot-
na niezmiernie, bo system ten oferowa-
ny jest w sprzedaży do dnia dzisiejsze-
go. Oczywiście był w tym czasie rozwi-
jany, ale podstawowa zasada jego dzia-
łania pozostała niezmieniona. To najle-
piej świadczy o randze innowacji wpro-
wadzanych przez markę Rauch ‒ pod-
kreśla Artur Szymczak, dyrektor zarzą-
dzający firmy Kuhn Maszyny Rolnicze, 
która w Polsce jest wyłącznym przed-
stawicielem maszyn Rauch.

Stery przejmuje piąte pokolenie
W 1921 r. Hermann Rauch założył 

w Sinzheim niedaleko Baden Baden fa-
brykę maszyn i urządzeń rolniczych. Po 
II wojnie światowej wznowiła ona dzia-
łalność z zaledwie trzema pracownikami. 
Dzięki zaangażowaniu drugiego pokole-
nia rodziny Rauch (Gerharda, Alfreda  
i Lothara Rauch) udało się doprowa-
dzić firmę do znaczącej pozycji w bran-
ży maszyn rolniczych. Od 1989 r. nastą-
piło kolejne przyspieszenie w rozwoju 
marki, do czego przyczyniło się następ-
ne pokolenie rodziny Rauch (Hermann,  
Robert, Joachim i Norbert Rauch). 
Obecnie firmą Rauch zarządza czwarta 
i piąta generacja rodziny. W 2016 r. do ze-
społu zarządzającego dołączyło bowiem 
piąte pokolenie w osobie Martina Rauch, 
który zajmuje się zarządzaniem produkcją 
w oparciu m.in. o systemy informatyczne. 

Finansami zajmuje się Hermann Rauch, 
a za sprzedaż i marketing odpowiada  
Wilfried Müller. Kierowanie działem 
badań i rozwoju powierzono Volkerowi  
Stöcklinowi.

Pierwszy rozsiewacz nawozów przy-
pominający siewnik firma Rauch wypro-
dukowała w 1932 r. Z czasem rozwinięto 
tę maszynę o możliwość aplikacji dwóch 
rodzajów nawozów w jednym przejeździe. 

Powstała nawet wersja z silnikiem spa-
linowym ma bazie ciągnika jednoosio-
wego. W 1965 r. zbudowano rozsiewacz 
jednotarczowy (tzw. lejek), a w 1972 r.  
pierwszy rozsiewacz dwutarczowy. Ma-
szyny te były zawieszane na TUZ ciągni-
ka. Powstał nawet projekt rozsiewacza 
dwutarczowego z nabudowanym na je-
go zbiorniku urządzeniem składającym 
się ze żmijki transportującej granule na-
wozu, tarczy rozsiewającej i zespołu na-

Rauch od 100 lat  
w dobrych rękach

Niemiecka	firma	Rauch	znana	z	produkcji	rozsiewaczy	nawozów	mineralnych	od	100	lat	 
rozwijana	jest	przez	rodzinę	państwa	Rauch.	Obecnie	zarządza	nią	czwarte	i	piąte	
pokolenie.	Zauważyliśmy,	że	osoby	te	wykonują	swoją	pracę	z	wielkim	entuzjazmem,	
co	zapewne	leży	u	podstaw	rozwoju	marki	i	jej	produktów.	Najnowszymi	z	nich	są	
rozsiewacze	pneumatyczne	Aero	32.1	i	maszyna	DeePot	do	głębokiej	aplikacji	nawozów.

W firmie Rauch zbudowano nawet 
rozsiewacz dwutarczowy  
z nabudowanym na jego zbiorniku 
„drugim” rozsiewaczem jednotarczowym. 
Dzięki temu „tandem” ten miał większą 
szerokość roboczą (nie 12, tylko 24 m).

Martin Rauch to piąte pokolenie 
rodziny Rauch.
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