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vadászati kiállítás f szektor

Együtt a vadgazdálkodás és a vadászat jövőjéért!

valkon 2007 kft. g szektor
940

6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 55.
Telefon: (36) 76/579-008 Fax: (36) 76/579-009
Web: www.valkon.hu  E-mail: tuskea@valkon.hu

Tevékenység: Mezőgazdasági gépek és alkatrészek kereskedelme.

vaderstad kft. g szektor
947

2475 Kápolnásnyék, Összekötő út 1.
Telefon: (36) 22/709-000 Fax: (36) 22/709-023
Web: www.vaderstad.com/hu E-mail: infohu@vaderstad.com

Tevékenység: Talajművelő- és vetőgépek Svédország elsőszámú gyártójától!

városkert gépipari és kereskedelmi kft. g szektor
931

2013 Biatorbágy
Telefon: (36) 23/532-800 Fax: (36) 23/532-801
 (36) 70/622-4717
Web: www.varoskert.hu  E-mail: pavlyas.arpad@varoskert.hu

Tevékenység: ISEKI mezőgazdasági kistraktorok első osztályú japán minőség a legmagasabb technikai színvonalon. Az 
ISEKI Agroline kiváló ár/érték arányú, magas minőségű és megbízható kistraktorokat kínál elsősorban talajművelési 
feladatokhoz. Természetesen a csatlakoztatható számos eszköznek köszönhetően a kompakt és fordulékony, összkerék 
meghajtású kistraktorok egész évben bevethetők kertészetekben, erdőgazdaságokban, lótenyésztő telepeken, stb. A közel 
60 éves traktorgyártási múlttal rendelkező ISEKI gyártómű gépei japánban, a legszigorúbb minőségellenőrzési rendszer 
felügyelete alatt készülnek, a traktorok fő egységei (motor, váltó, hajtómű, stb.) és az adapterek zöme is saját fejlesztésű és 
gyártású. Az ISEKI erősségének azt tartja, hogy komplett rendszerként kínálja összeállításait, és minden feladathoz képes 
megfelelő teljesítményű, felszereltségű alapgépet és saját gyártásból származó eszközöket ajánlani. Az ISEKI Agroline kíná-
latában jelenleg 7 modell szerepel, 18 , 24, 27, 30, 37, 40, 55, 86 és 102 LE-s kivitelben. Mindegyik modell szabványos 
hátsó hárompont csatlakozással és TLT kihajtással rendelkezik, megtalálhatók közöttük hagyományos mechanikus és 
hidrosztatikus hajtású típusok is.

verbis kft. 
g szektor

926

1151 Budapest, Mélyfúró u. 2/E.
Telefon: (36) 1/306-3770 Fax: (36) 1/306-6133
 (36) 30/732-5325
Web: www.verbis.hu  E-mail: verbis@verbis.hu

Tevékenység: Budapest XV. kerület Mélyfúró u. 2/E szám alatt, 4000 m2-es telephelyünkön 1400 m2-es csarnoképület-
ben 300 m2-es bemutatóteremmel, 250 m2-es szervizműhellyel, 600 m2-es raktárral, 250 m2-es irodával és oktatóterem-
mel várjuk ügyfeleinket. Telephelyünk Budapest XV. kerület Mélyfúró u. 2/E. Nálunk megtalálja az építőiparban, kertépí-
tésben, állattenyésztésben, mezőgazdaságban használt általános és célgépek szinte teljes spektrumát, és a hozzájuk tartozó 
alkatrészeket és kiegészítő adaptereket. Emellett gyakorlatilag minden ismert építőipari, ipari, mezőgazdasági erőgéphez, 
motorhoz kínálunk gyári, illetve azzal megegyező minőségű utángyártott alkatrészeket: motorikus alkatrészek, traktor-
alkatrészek, targoncaalkatrészek, olajszűrők, levegőszűrők, földmunkagépek, rakodógépek és más építőgép alkatrészek.
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vitafort elsŐ takarmánYgYártÓ és forg. zrt. ii. Csarnok
221

2370 Dabas, Szabadság u. 3.
Telefon: (36) 29/360-155   Fax: (36) 29/362-360
 (36) 30/6839-249  E-mail: egervari.i@vitafort.hu
 (36) 30/269-4020
Web: www.vitafort.hu    

Tevékenység: A Vitafort Első Takarmánygyártó és Forgalmazó Zrt. a magyar takarmányozás meghatározó gyártó,- és szol-
gáltató vállalata a magyar takarmánypiac több mint egynegyedét látja el. Az ország szívében Dabason, az élelmiszerlánc 
biztonsági előírásoknak megfelelő szigorú minőségbiztosítési rendszerben működő 5 gyártóüzemünkben előállított termé-
keink világszínvonalat képviselnek. Korszerű és innovatív, saját fejlesztésű termékeink mellett együttműködő partnereink 
csúcsminőségű termékeit építjük be takarmányozási programjainkba, szolgáltatásokkal kiegészítve valamennyi haszonállat 
számára. Kutatás-fejlesztési tevékenységünk stratégiai fontosságú, számos egyetemmel és céggel karöltve erősítjük termék-
fejlesztésünket. Piaci jelenlétünk országos, nagy gazdaságokat és háztáji állattartókat egyaránt kiszolgálunk. Folyamatosan 
növekedő piacrészesedésünk meggyőző visszajelzés, s a hazai takarmányozás rangos élvonalába emeli vállalatunkat.

v-n-v hűtés-és fejésteChnikai kft. h szektor
1003

8500 Pápa, Jókai u. 76.
Tel./fax: (36) 89/511-015  Mobil: (36) 30/6876-084
Web: www.fejestechnika.hu E-mail: info@fejestechnika.hu

Tevékenység: A V-N-V Kft 1997-ben alakult, az állattenyésztés számára szükséges gépek és segédanyagok forgalmazása 
céljából. A fő profil a fejőgép, tőgynegyedenkénti fejés, ivarzás- és kérődzés megfigyelési és komplett telepirányítási rend-
szer és a legkorszerűbb tejhűtéstechnika értékesítése, telepítése és szervizelése. A VN-V Kft. SCR by Allflex és a Milkline 
cég magyarországi kizárólagos képviselője.

webséta - panomédia kft. h szektor
1010

6726 Szeged, Pillich K. u. 15.
Telefon: (36) 70/4310-794 E-mail: info@webseta.hu
Web: www.webseta.hu
Tevékenység: A cég webes tartalom fejlesztéssel foglalkozik már 10 éve. Kiemelt profilja a legújabb megoldások alkal-
mazása és bevezetése, melyekkel a cégek kommunikációját segíti. A magyar piacon vezető szerepet játszanak a virtuális 
séták, 360 fokos földi és légi videók és különleges marketing játékok készítésében. Mindez segíti a cégeket, hogy inter-
netes környezetben tudják magukat valósághűen bemutatni. Ezeket a technológiákat használja többek között a Google is 
az utcanézeteinél körbetekintésre. Jelenleg az országban 16 helyen áll a cég partnerei rendelkezéseire, weboldal készítés, 
fotózás, videózás, légi felvétel és virtuális valóság szolgáltatással. A kiállító jövő standja ezen technológiákból ad kipró-
bálható ízelítőt. A standon megtekinthetőek a jelenlegi és az elmúlt 7 év hódmezővásárhelyi kiállításáról készült virtuális 
séták vr szemüvegekkel is.

wirax-hungária kft. g szektor
933

4024 Debrecen, Piac u. 58. fsz. 5.  Levélcím: 4751 Kocsord, Szabadság u. 1/a.
Telefon: (36) 44/950-242  Mobil: (36) 70/3284-114
 (36) 44/950-090   E-mail: wirax.hungaria@gmail.com

Web: www.wirax.hu

Tevékenység: Mezőgazdasági munkaeszközök és alkatrészek kis- és nagykereskedelme.

 


