
Bagramet 
– wyjątkowa solidność prosto z Polski

Jakość i solidność wykonania polskich 
produktów jest coraz częściej doceniana 
poza granicami naszego kraju. Firma 
Bagramet – jedna z najbardziej 
rozpoznawalnych marek w Polsce – 
dzięki filozofii działalności jest właśnie 
jedną z firm, które zyskują uznanie za 
granicą. Stale poszerzająca się oferta, 
wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom 
wszystkich klientów i podejmowanie 
się nowych wyzwań, które nie 
kojarzyły się do tej pory z produkcją 
części zamiennych (fundamentem, na 
którym powstała firma), to tylko kilka 
powodów, dla których warto zwrócić 
uwagę na przedsiębiorstwo z Bytowa 
w województwie pomorskim.

Michał Włodarczyk

POCZĄTEK PODRÓŻY
Czasem najważniejsze rzeczy w naszym życiu są dziełem przypadku. Do 
założenia firmy Bagramet najprawdopodobniej nigdy by nie doszło, gdyby 
nie… zwyczajna podróż pociągiem. Otóż w latach 70. Czesław Baranowski 
jeździł do Warszawy koleją. Podczas jednej z takich podróży podjął rozmo-
wę z przypadkowym pasażerem na temat błotników przednich oraz tłumi-
ków do ursusów. Ta, wydawać by się mogło, zwyczajna rozmowa w czasie 
dłużącej się podróży stała się iskrą, która przyczyniła się do założenia przez 
Czesława Baranowskiego firmy Bagra w roku 1974 r. Firma początkowo 
była zakładem ślusarskim, ale już wkrótce rozpoczęła seryjną produkcję 
części zamiennych do maszyn rolniczych (właśnie błotników i tłumików). 
Rynek szybko zweryfikował zapotrzebowanie na części zamienne i w re-
zultacie firma przestawiła się na produkcję redliczki oraz kultywatora (ząb 
kultywatora). W ciągu kilku następnych lat do oferty wprowadzone zo-
stały kolejne modele zębów: ząb agregatu, ząb spulchniacza czy siewnika. 
W końcu w roku 2001 Bagra została przekształcona w przedsiębiorstwo 
Bagramet i od tego momentu rozpoczęła etap dynamicznego rozwoju.

Oferta przedsiębiorstwa powiększała się coraz szybciej, rozszerzając o do-
datkowe produkty i usługi w odpowiedzi na zapotrzebowania klientów. 
W tym czasie z powodzeniem rozpoczęła się również dynamiczna eks-
pansja na rynki zachodnie. W 2005 r. oferta poszerzyła się o nowy dział 
– firma rozpoczęła produkcję sejfów dla polskiego odbiorcy. W niedługim 
czasie zaowocowało to nową współpracą – już w roku 2009 Bagramet 
rozpoczął produkcję komponentów z branży public security dla zagranicz-
nej grupy, co pozwoliło na znaczne rozszerzenie oferty przedsiębiorstwa 

i w efekcie nawiązanie stałej współpracy z klientami, którzy do tej pory 
o firmie Bagramet nie słyszeli.

Jakość usług i odnoszone sukcesy pozwoliły na powiększenie zespołu o no-
wych specjalistów oraz na rozbudowanie parku maszynowego. Kolejny 
etap w rozwoju firmy przypadł na rok 2014. Dzięki współpracy z part-
nerami wdrożona została produkcja osprzętu budowlanego. Wtedy to 
oficjalnie zadebiutowała oferta łyżek budowlanych wykonywanych ze stali 
jakościowej. Z kolei w roku 2015 została zakończona budowa nowej hali 
produkcyjnej, co znacznie zwiększyło możliwości przerobowe firmy. Był to 
też rok, w którym Bagramet nawiązał współpracę z kilkoma dużymi euro-
pejskimi przedsiębiorstwami, dzięki czemu możliwe stało się rozpoczęcie 
produkcji ponad 80 różnych modeli łyżek budowlanych.

Tak więc kilka zamienionych w pociągu słów spowodowało, że dziś pol-
ska solidność i jakość produktów jest wyjątkowo ceniona poza granicami 
naszego kraju. Firma Bagramet, dzięki konsekwentnemu i nieustannemu 
dążeniu do tworzenia wyrobów najlepszej jakości, osiągnęła pozycję jednej 
z najbardziej cenionych marek w branży produkcji części zamiennych do 
maszyn rolniczych. W nadchodzących latach tylko ją wzmocni, bo będzie 

OFERTA ZMIENIA SIĘ NIEUSTANNIE I WCIĄŻ 
JEST DOPASOWYWANA DO POTRZEB 

I OCZEKIWAŃ KLIENTÓW, KTÓRZY 
WSPÓŁPRACUJĄ Z FIRMĄ BAGRAMET
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TO, O CZYM WARTO WIEDZIEĆ
Bagramet posiada ponad 40 lat doświadczenia, co pozwala na wykonywa-
nie produktów i realizację specjalnych zamówień z szerokiego wachlarza 
usług (jak choćby cięcie laserem, spawanie zrobotyzowane, frezowanie czy 
przygotówki) bez najmniejszego problemu. Z kolei ponad 15 tys. m2 po-
wierzchni (w tym 4 tys. m2 powierzchni produkcyjno-magazynowej) gwa-
rantuje szerokie możliwości produkcyjne. W ciągu ostatnich lat znacznie 
wzrosło też zatrudnienie w firmie. Teraz pracuje tam blisko 120 osób. To 

tylko jedna odpowiedź, kiedy klient pyta o możliwość realizacji specjalnego 
zamówienia, i jest to proste „Tak”. Ciekawostką jest to, że nie ma koniecz-
ności zamawiania dużej liczby sztuk danego produktu przy nietypowym 
zleceniu. Takie realizowane są już od 300, a nawet od 100 sztuk. 

Oferta skierowana jest zarówno do dystrybutorów, jak i do producentów 
maszyn rolniczych. Warto również odnotować szeroką ofertę zębów sprę-
żynowych, trzymaków, wyjątkową estetykę wszystkich produktów, zwięk-
szoną wytrzymałość każdego z nich, a także twardość zębów sprężynowych 
na poziomie 46 HTC (+/– 3 HRC) oraz zmniejszenie podatności na zapy-
chanie. To wszystko gwarantowane jest przez ponad 40-letnie doświadcze-
nie w produkcji części zamiennych. I to właśnie owo doświadczenie sprawiło, 
że Bagramet jest ceniony zarówno w Polsce, jak i za granicą.

PUBLIC SECURITY I ELEMENTY STALOWO-METALOWE
W 2009  r. nastąpił pewien przełom, który na stałe otworzył przed fir-
mą Bagramet nowe możliwości. Otóż nadarzyła się okazja do nawiązania 
współpracy z sektorem public security. Wszystko zaczęło się od wykonywa-
nia niewielkich usług takich jak wypalanie i zaginanie elementów stalowych 
na zamówienie, przygotowywanie pierwszych gotowych elementów na 
potrzeby klientów, aż po wykonywanie stałych elementów do lotnisko-
wych śluz przejściowych, depozytów bankowych, zabezpieczeń marke-
tów i innych placówek. Obecnie jednym z najciekawszych zrealizowanych 
projektów dla tego sektora jest przygotowanie paneli ścian o grubości 
28 cm w jednym z największych skarbców w Nigerii o powierzchni ponad 
1000 m2.

Public security to branża obfitująca w niezwykłe wyzwania. Panują w niej 
bardzo rygorystyczne wymagania jakościowe, przez co niewiele firm jest 
w stanie im sprostać. Bagramet znajduje się w tym wąskim gronie firm, 
które spełniają wszystkie wytyczne. Utrzymanie obecnej wysokiej pozycji 
wymaga jednak, aby każda realizowana przez przedsiębiorstwo dostawa 
była rzeczywistym dowodem na najwyższą jakość dostarczanych rozwią-
zań, które są konkurencyjne w sektorze public security. To dlatego akre-
dytowani audytorzy, a także przedstawiciele klientów branży prowadzą 
regularne audyty zewnętrzne i wewnętrzne. Ten restrykcyjny proces kon-
troli jakości, tak ważny w tej branży, jest nieodzownym element towarzy-
szącym procesom produkcyjnym stanowiącym źródło informacji zwrotnej 
o procesie technologicznym, pozwalającym firmie Bagramet na utrzyma-
nie wysokiej sprawności funkcjonowania, stałe doskonalenie systemu pro-
dukcji i w dalszej perspektywie – ograniczenie kosztów.

PASJA I MIŁOŚĆ DO KONI
W ofercie przedsiębiorstwa Bagramet istnieje pozycja, która początkowo 
może zaskakiwać, a nawet sprawiać wrażenie, że nie pasuje do pozosta-
łych elementów oferty. Są to akcesoria jeździeckie. W zestawieniu z po-
zostałymi produktami: maszynami rolniczymi, częściami zamiennymi czy 
elementami do lotniskowych śluz bezpieczeństwa – mogłoby się wydawać 
– to pozycja nieoczekiwana. Ta część oferty narodziła się z pasji właścicieli 
do jeździectwa i do koni i powstała we współpracy z utworzoną dla tego 
sektora firmą BM Horse, dla której to Bagramet produkuje poszczegól-
ne produkty i jest ich głównym wykonawcą. Wieloletnie doświadczenie 
z jeździectwem pozwola na stworzenie bezpiecznych, solidnych i funk-
cjonalnych produktów o nietypowych rozwiązaniach, prezentującym tym 
samym, jak szerokie możliwości ma firma Bagramet. Jakie zatem produk-
ty dostarcza przedsiębiorstwo dla marki BM Horse? Przede wszystkim 
wyposażenie stajni i elementy infrastruktury stajennej, takie jak: paki jeź-
dzieckie, równiarki do podłoży, stojaki do przeszkód, solaria dla koni, boksy 
i przegrody oraz okna i drzwi. 

W 2012 r. został otwarty specjalny pokazowy ośrodek jeździecki BM Hor-
se w miejscowości Tągowie, gdzie testowane są wszystkie nowe produkty, 
zanim trafią na rynek.

Wystarczyły trzy lata, żeby marka BM Horse znacznie rozbudowała sieć 
dystrybucji produktów za granicą, m.in. w Niemczech, w Dani, w Szwecji, 
w Finlandii, we Francji, w Wielkiej Brytanii czy w Irlandii. Sama marka za-
inicjowała również powstanie zrzeszenia polskich producentów dla prze-
mysłu jeździeckiego pod nazwą „Horses.com.pl”.

W 2012 R. ZOSTAŁ OTWARTY SPECJALNY 
POKAZOWY OŚRODEK JEŹDZIECKI BM 

HORSE W MIEJSCOWOŚCI TĄGOWIE, 
GDZIE TESTOWANE SĄ WSZYSTKIE NOWE 

PRODUKTY, ZANIM TRAFIĄ NA RYNEK

sami specjaliści, doświadczeni i znający wagę swoich zobowiązań, którzy 
już od samego projektu wykonywanego w dziale technicznym dbają o to, 
by finalny produkt był doskonałą ideą przełożoną na doskonałą realizację. 
W końcu dobry produkt swój początek ma w dobrze przygotowanym 
projekcie.

Firma działa na rynku rodzimym, rozwija się również w Niemczech, w Ho-
landii, we Francji, w Grecji, w Anglii, w Szwecji, na Litwie, w Belgii, na 
Słowacji, w Czechach, na Białorusi i w Finlandii. Zapewnia 4 lata gwarancji 
na maszyny rolnicze, a jej kompetencje potwierdza certyfikat jakości TÜV 
ISO 9001 oraz Złoty Certyfikat Rzetelności przyznawany firmom m.in. za 
transparentność, wiarygodność i kreatywność.

Bagramet udziela się też na rynku lokalnym w innym charakterze – jest 
współzałożycielem przedsięwzięcia „Maszyny z Kaszub  2010”. To pro-
jekt, który skupia przedsiębiorstwa wykorzystujące w swojej działalności 
technologię obróbki stali. Jaki jest cel tej inicjatywy? Wzajemne wsparcie 
i współpraca, które mają doprowadzić do usprawnienia produkcji, rozsze-
rzenia rynków zbytu i stosowania lepszych oraz wydajniejszych rozwiązań 
już w samej produkcji.

Gama produktów i oferta są wciąż aktualizowane i stale rozbudowywane. 
Dobrym przykładem jest tutaj wprowadzenie nowego modelu rozsiewa-
cza poplonów, który jest sterowany bezprzewodowo  za pośrednictwem 
wygodnej technologii Bluetooth. Nowy model rozsiewacza poplonów zo-
stanie zaprezentowany na tegorocznych targach AGRO SHOW w Bedna-
rach, na które to firma serdecznie zaprasza.

WYJĄTKOWA SOLIDNOŚĆ PROSTO Z POLSKI
Firma Bagramet to przedsiębiorstwo nietypowe. Mimo skali, w jakiej 
prowadzi swoją działalność, nadal da się odczuć indywidualne podejście 
do klienta charakterystyczne raczej dla małych firm. Każdy realizowany 
projekt jest tutaj bowiem wyjątkowy – nieważne, czy jest to produkcja 
elementów do skarbca o powierzchni ponad 1000 m2, czy wytworzenie 
małego sworznia do trzymaka. Zespół Bagramet wnosi do produkcji coś 
wyjątkowego, pokazując tym samym, jak ważny jest dla nich każdy klient. 
W czasach, w których jakość produktów ulega pogorszeniu, a nawiązywa-
nie długotrwałych relacji między ludźmi staje się przeżytkiem dzięki nowo-
czesnym technologiom – chęć, by każdy klient był zadowolony z efektów 
współpracy, a także położenie nacisku na budowanie długotrwałych relacji 
partnerskich to coś, co zdecydowanie tę firmę wyróżnia. Dzięki szero-
kiej ofercie, profesjonalnej obsłudze i poszerzającym się kompetencjom 
zespołu niewątpliwie można powiedzieć, że firma Bagramet jest idealnym 
przykładem tego, jak powinno się budować silną pozycję na rynkach za-
granicznych. ■

to czas nowych technologii i kolejnych inwestycji, które jak na razie pozo-
stają tajemnicą. 

PERSONALIZOWANA OFERTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH
Pierwszą i podstawową gałęzią działalności firmy Bagramet jest oczywiście 
wspomniana już produkcja części zamiennych do maszyn rolniczych. To 
właśnie w tej dziedzinie firma jest najbardziej rozpoznawalna w Polsce. 
Od tego wszystko się zaczęło i ta pozycja w ofercie firmy jest stale do-
skonalona i nieustannie się rozwija. Szeroka gama części zamiennych jest 
ceniona zarówno na naszym rodzimym rynku, jak i rynkach światowych. 
W podstawowej ofercie znajdują się m.in. części zamienne do agregatu 
uprawowego (ząb sprężynowy, ząb lekki, ząb agregatu, ząb famarolski, 
ząb słupski, ząb 32×10, ząb 32×12, ząb 45×10, ząb lekki, spulchniacz, 
ząb siewnika, ząb SV, ząb SU, ząb tylny, ząb przedni, ząb duński, redliczki, 
redliczka jednootworowa, redliczka dwuotworowa, gęsiostopka), części 
zamienne do kultywatora (ząb kultywatora) czy części zamienne do ko-

siarek rotacyjnych (trzymak, trzymak noża, trzymaki). Oferta zmienia się 
nieustannie i wciąż jest dopasowywana do potrzeb i oczekiwań klientów, 
którzy współpracują z firmą Bagramet. Na ten moment stanowi ona 45% 
całej oferty firmy. Kontrahenci niewątpliwie najbardziej cenią realizowanie 
projektów z przedsiębiorstwem w duchu współpracy. Przykładowo, jeżeli 
klient potrzebuje ząb sprężynowy o odpowiednim wycięciu, nachyleniu 
lub rozmiarze, którego nie ma w standardowej ofercie, to nic nie stoi na 
przeszkodzie, by takie zlecenie zrealizować. W firmie Bagramet istnieje 

FIRMA DZIAŁA NA RYNKU RODZIMYM, 
ROZWIJA SIĘ RÓWNIEŻ W NIEMCZECH, 

W HOLANDII, WE FRANCJI, W GRECJI, 
W ANGLII, W SZWECJI, NA LITWIE, 

W BELGII, NA SŁOWACJI, W CZECHACH, NA 
BIAŁORUSI I W FINLANDII. ZAPEWNIA 4 LATA 
GWARANCJI NA MASZYNY ROLNICZE, A JEJ 

KOMPETENCJE POTWIERDZA CERTYFIKAT 
JAKOŚCI TÜV ISO 9001 ORAZ ZŁOTY 

CERTYFIKAT RZETELNOŚCI
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