
Przedsiębiorstwo Lupus z Ciecha-
nowa w województwie mazowieckim 
swoją działalność rozpoczęło w 1994 r.  
od handlu żywnością z krajami bloku 
wschodniego. Wśród nich warto wyróż-
nić Białoruś, bo od niej zaczęła się przy-
goda ze sprzętem rolniczym. Od zarania 
firmą zarządza Sylwester Wilk i ma ona 
niezmiennie charakter rodzinny.

Ciągniki Belarus
W 2004 r. Lupus zajął się sprzedażą 

ciągników marki Belarus. To był strzał 
w dziesiątkę. Do dzisiaj przedsiębior-
stwo z Ciechanowa dostarczyło do na-
szych rolników ponad 1500 trakto-
rów. W rekordowym roku sprzedano 

około 300 egzemplarzy. Jak zauważa 
właściciel firmy, początkowo domino-
wał na rynku 81-konny model 820, 
zaś obecnie większym zainteresowa-
niem cieszą się ciągniki 952 i 1025 
o mocach odpowiednio 90 i 110 KM. 
W pierwszym okresie była to sprzedaż 
realizowana różnymi sposobami, zaś 
od 2014 r. Lupus jest autoryzowa-
nym i jednocześnie największym dile-
rem spółki MTZ Belarus Traktor z So-
kółki koło Białegostoku. Zasięg dzia-
łalności przedsiębiorstwa z Ciechano-
wa w tym segmencie to około 1/5 po-
wierzchni naszego kraju.

Co warto podkreślić, Lupus oferu-
je do Belarusów montowane we wła-

snym zakresie i objęte gwarancją do-
datkowe, fabrycznie niedostępne bądź 
trudnodostępne wyposażenie. Dobrym 
przykładem jest nietypowa hydrome-
chaniczna przystawka biegów pełzają-
cych, która pozwala zredukować pręd-
kość ciągnika do 200 m/h przy znamio-
nowych obrotach silnika. Na życzenie 
wśród opcji nieoferowanych przez bia-
łoruskiego producenta są m.in. przed-
ni TUZ i ładowacz czołowy. W pierw-
szym przypadku firma Lupus instaluje 
osprzęt holenderskiej marki Zuidberg, 
zaś w drugim polskich wytwórców Me-
tal-Fach i Sonarol. Ciekawym doposa-
żeniem jest też produkowana w Cie-
chanowie zabudowa leśna.

W zespolonej części zadaszonej o powierzchni blisko 2000 m2 znajdują się m.in.: biura handlowe i konstrukcyjne, dział serwisowy, sektor obrób-
ki plastycznej, spawalnia, malarnia i hala montażowa.

Firma Handlowa Lupus

Specjalista od wschodniej 
techniki rolniczej
W połowie maja br. odwiedziliśmy polskie przedsiębiorstwo, które może 
pochwalić się bardzo dużym doświadczeniem w sprzedaży i serwisie sprzętu 
rolniczego ze Wschodu. Co więcej, od niedawna firma ta z powodzeniem 
eksportuje na tamtejsze rynki, i nie tylko, własne wyroby. Przemysław Olszewski


