


חב’ נ. פלדמן ובנו בע”מ הינה סוכנת בלעדית של חברת גספרדו – GASPARDO איטליה,
יצרן מזרעות איכותיות, כלי עיבוד ושימור קרקע הגדול באיטליה ומהגדולים בעולם. 

החברה הוקמה בשנת 1834 ונרכשה ע”י חברת MASCHIO בשנת 1992 – וכך, תחת השם המשותף 
MASCHIO - GASPARDO היא ממשיכה בפיתוח וייצור מזרעות פנאומטיות ומכניות מכל הסוגים 

ובכל הגדלים, קולטיבטורים ומדשנות - בהתאמה לצרכים המתפתחים בשווקי העולם.
מזרעות GASPARDO בנויות באופן מסיבי ומתוחכם וזוכות למוניטין רב בשל איכותן, אמינותן ודיוק 
הזריעה. תכנון מדויק, שימוש בפלדות מעולות, תהליכי ייצור מודרניים וצביעה איכותית מבטיחים את 

עמידות המזרעות לאורך שנים.
מפעלי  כאשר  תבל,  ברחבי  ארצות   100 במעל  נמכרים   MASCHIO - GASPARDO מוצרי  כל 
וסין מספקים מוצרים המתאימים  רוסיה, הודו  נוספים ברומניה,  ומפעלים  היצרן נמצאים באיטליה 

במיוחד לשווקים אלו. 
מבחר המזרעות המיוצרות מאפשר התאמה לכל רוחב נדרש, כאלו התלויות על 3 נקודות או נגררות, 
קשיחות או מתקפלות, מותאמות לירקות או תבואות – בכל מבנה אפשרי ובהתאמה לאופי העיבוד 

של השטח.
 )No Till, Minimum Till( -פיתחו ציוד המתאים לכל סוגי שיטות הזריעה – רגילה או ישירה GASPARDO

ברוחב 3-12 מטר, עם ובלי דישון.  כל ציוד הזריעה הרחב מתקפל, ומצוייד במערכת כימות מופעלת 
.GPS

דגש רב הושם על חוזק לאורך זמן, פשטות הפעלה ואחזקה, ומידות חסכוניות בשטח.
של  לצרכיו  הן,  גם  להתאמה,  וניתנות  מדויק  גובה  כיוונון  בעלות  מודולריות,  הינן  הזריעה  יחידות 
החקלאי. פולחים מסוגים שונים, זריעה בודדת או כפולה, גלגלי כיסוי או משדדות – הכל ניתן לבחירה 

ולהתאמה לצרכים השונים של כל חקלאי. 
להשלמת  נוספות  מובילות  חברות  מספר  האחרונות  בשנים   GASPARDO חברת  רכשה  בנוסף, 
סל המוצרים למגזר החקלאי מתוצרתה. בין חברות אלה ניתן למנות את - יוניגרין ]מרססים[, פינוטו 

]מרססים מתנייעים[, אוניקה ]דשנים[, ועוד. 

CORAZZA מרסקת גזם SCATENATA

CORONAURAGANO מרסס

לפרטים נוספים אנא פנו אל∫ מזכירות שיווק ∂≥≥±∑¥∏≠¥∞
  Æ∞µ∞≠∏¥∏µ∞±¥  מרדכי איובי ≠ מכירות דרום ¨∞µ∞≠∏¥∏µ∞±µ  בני שורגי ≠ מכירות צפון ומרכז ¨∞µ∞≠∏¥∏µ∞≤π נציגינו בשטח ≠ אורי חצור

 ∞¥≠∏¥∑±≤∂∑Ø≤µ∞ מחלקת שירות ≠ מפרץ חיפה
Æ∞µ∞≠∑∑∂π≤µπ מחלקת חלקי חילוף ≠ מפרץ חיפה ≠ ¥∂≥±∑¥∏≠¥∞¨ רמת הגולן ≠ טארק

Æ∞µ∞≠∏¥∏µ±∞≥ ≠ צפון ≠ אסי ¨∞µ∞≠∏¥∏µ±∞∏ ≠ סוכני חלפים¨ שמנים וחומרי סיכה ≠ דרום ≠ חיים
Æ∞µ∞≠µ≤¥∂≥∏∏ ≠ דרום  ≠ חיים ¨∞µ∞≠∏¥∏µ±±∏ ≠ סוכני                          ישראל∫ צפון ≠ דותן
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