
Zboża • Białko • Przetwarzanie • Przemysł

Coraz  większe 
      możliwości



46 zakładów produkcyjnych 
i magazynów

Ponad 3000
Liczba pracowników  

na całym świecie
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reference for logos

reference for logos

1952
Założenie firmy  

Chore-Time

1957
Założenie firmy Brock

1967
Pierwsze biuro  

w Europie

1976
Założenie firmy CTB

1983
Powstanie działu  

eksportu

1996
Wykup lewarowany 

przez American 
Securities Capital 

Partners

1997
Przejęcie firmy Fancom i działu 

silosów zbożowych firmy  
Butler Mfg.

1997
Pierwsza oferta  

publiczna na  
giełdzie  

Nasdaq „CTBC”

1998
Przejęcie firmy  
Sibley & Staco

2000
Przejęcie firmy  
ABC Industries

1999
Przejęcie firmy  

Roxell

2002
Nowe europejskie centrum logistyczne; 
przejęcie firmy Beard i aktywów firmy 

Shenandoah
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2004
Przejęcie aktywów firmy  
Swine Service Specialists

2007
Przejęcie firm Laake  
i Porcon; utworzenie  

firmy PigTek

2010
Nowe azjatyckie centrum 
logistyczne; przejęcie firm 

Ironwood Plastics i Shore Sales

2016
Przejęcie firm Serupa i Mafrel; 

przejęcie udziału większościowego 
w firmie Cabinplant; przejęcie  

firmy Volito

2008
Przejęcie firm Uniqfill  

i Mannebeck

2006
Yan Agro Logic 

(1988) Ltd.

2012
Przejęcie firmy Meyn  

i aktywów firmy Martin 
Industries (LeMar i Riley)

     2002
CTB staje się podmiotem 

zależnym Berkshire 
Hathaway

Data założenia 

1952 
≈ 1 mld USD

Roczne obroty

 Centrala

Milford, Indiana, USA

Nasz kierunek strategiczny
Choć CTB jest wysoce zróżnicowaną firmą, nasz obecny i przyszły 
rozwój skupia się wokół czterech sektorów strategicznych: 

Zboża · 

Białko · 

Przetwarzanie ·

Przemysł · Specyficzne technologie inne niż rolnicze

Urządzenia do hodowli drobiu i trzody 
chlewnej oraz produkcji jaj spożywczych

Zachowanie jakości ziarna po zbiorach 
i ochrona przed stratami

Urządzenia do przygotowywania 
produktów żywnościowych w celu 
dalszego przetworzenia lub spożycia

Przodownictwo poprzez innowacje™ 
(Leadership Through Innovation®)
CTB jest liderem działań mających na celu stawienie czoła globalnemu 

wyzwaniu związanemu z wyżywieniem rosnącej populacji. Wytyczamy 

drogę w dziedzinie innowacji i rozwoju nowych technologii 

zwiększających wydajność rolnictwa. Dzięki temu odnotowaliśmy 

wyjątkowy wzrost i umocniliśmy naszą globalną obecność na rynku.

Nasze globalne wyzwanie

Organizacja Narodów Zjednoczonych przewiduje, że do 

2050 r. liczba ludności na świecie wzrośnie do prawie 

10 miliardów.  Przypuszcza się także, że wiele osób 

doświadczy awansu z poziomu biedy do poziomu klasy 

średniej, co spowoduje zwiększony popyt na żywność 

o dużej zawartości białka, taką jak drób i wieprzowina. 

Trend ten wymaga nie tylko zwiększenia produkcji 

zwierzęcej, lecz także produkowania większej ilości 

ziarna zbóż na paszę dla zwierząt. Równocześnie 

powierzchnia ziemi uprawnej na osobę gwałtownie 

się kurczy. Oznacza to, że musimy tworzyć nowe 

technologie, które pomogą firmom wytwarzającym 

i przetwarzającym produkty rolne osiągnąć 

większą wydajność, umożliwiającą im zapewnienie 

globalnych dostaw żywności w sposób bezpieczny, 

zrównoważony, przystępny i obfity.

Nasze wyzwanie nie kończy się na łańcuchu dostaw 

żywności. Rozwój populacji spowoduje także wzrost 

zapotrzebowania na biopaliwa i inne przemysłowe 

zastosowania produktów rolnych i powiązanych. 

Trendy te podkreślają jedynie potrzebę innowacji 

i stanowią impuls dla coraz większych możliwości 

rozwoju firmy CTB.
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Nasza strategia rozwoju:
+  Stanie się producentem o najlepszym 

udziale kosztów
+  Podkreślanie ukierunkowania na produkty
+ Rozszerzanie globalnej obecności fizycznej
+ Rozwój przez przejęcia
+ Umacnianie pozycji finansowej

Nasze wartości:
+ Uczciwość we wszystkich działaniach
+ Istniejemy dzięki naszym klientom
+ Rentowność jest koniecznością
+ Doskonałość we wszystkich działaniach
+ Wszystko zależy od ludzi

Dlaczego klienci wybierają nasze marki:

• Silna pozycja firmy i niezawodność produktów

•  Bogata historia marek 

•  Reputacja związana z innowacją, technologią  
i usługami

•  Obecność i dystrybucja na całym świecie

•  Duża wydajność i zasoby

•  Kompleksowa obsługa wielu potrzeb  
związanych z łańcuchem dostaw 

•  Zależy nam na etycznych praktykach w pracy
32

2018
Nabycie pakietu 

kontrolnego  
w CAT Squared



Kultywacja / nawadnianie / zbiory

Przetwarzanie w produkt końcowy: 
pasza, żywność, biopaliwa

Uprawa roli / uprawa roślin / środki 
chemiczne w rolnictwie

Ziemia / nasiona

Przechowywanie, transport, 
kondycjonowanie i konstrukcje

Produkcja zbóż
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Przechowywanie, transport, 
kondycjonowanie i konstrukcje

Pomiar wilgotności i suszenie

reference for logos

   Zboża 

Światowa produkcja zbóż rośnie w dużym tempie i jest to 

koniecznie, by możliwe było zaspokojenie popytu. Większa 

ilość produkowanego zboża wymaga większej powierzchni 

magazynowej oraz większych nakładów pracy przy transporcie 

i kondycjonowaniu, jak również innych urządzeń pozwalających na 

badanie i śledzenie stanu ziaren po zbiorach. Jednostki biznesowe 

CTB zajmują pozycję lidera w branży dzięki oferowaniu rozwiązań 

zapewniających większą wydajność, większą produktywność, 

zwiększenie efektywności oraz bardziej precyzyjne wyniki 

zarządzania zebranym zbożem.

Kategorie produktów:

Silosy na zboże, suszarki do ziarna, elewatory zbożowe, pomosty, wieże, 
przenośniki, mierniki wilgotności

Stosują je:

Rolnicy i wiele przedsiębiorstw komercyjnych

Marki:

Miernik wilgotności

Konstrukcje do przechowywania ziarna

Przemysłowe urządzenia do 
przechowywania ziarna

Urządzenia do przechowywania ziarna w gospodarstwie
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Produkcja farmaceutyków / pasz

Genetyka ptaków

Hodowla drobiu i zarządzanie
Hodowla drobiu
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Zarządzanie, systemy sterowania  
i oprogramowanie

Budynki

Urządzenia do sterowania paszą, 
wodą, powietrzem, temperaturą 
i schronieniem

   Białko 

Światowy popyt na drób stale rośnie i wszelkie prognozy 

mówią, że wzrost ten będzie trwał, tym bardziej, że konsumenci 

z rynków wschodzących wciąż zwiększają ilość białka w diecie.  

Wychodząc naprzeciw potrzebom zwiększenia produkcji 

mięsa, firma CTB zdołała wprowadzić swe doświadczone marki 

i innowatorów do wielu segmentów hodowli drobiu poprzez 

produkty stosowane w hodowli brojlerów i indyków na mięso, 

jak również hodowli ptaków rozpłodowych, z których uzyskuje 

się młode brojlery.

Kategorie produktów:

Systemy do hodowli drobiu i zarządzania warunkami środowiskowymi, 
elektroniczne systemy sterowania i oprogramowanie, systemy do 
przetwarzania i pakowania, budynki

Stosują je:

Hodowcy drobiu i integratorzy 

Marki:

reference for logos

Przetwarzanie w produkt końcowy: 
mięso drobiowe

Budynki do hodowli drobiu

Karmidła dla brojlerów

Karmidła dla indyków

Elektroniczny sterownik kurnika

Przetwarzanie piersi z kurcząt
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Produkcja farmaceutyków / pasz

Wytwarzanie produktu końcowego: jaja

Genetyka ptaków

Produkcja jaj
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Zarządzanie, systemy sterowania 
i oprogramowanie

Budynki

Urządzenia do sterowania paszą, wodą, 
powietrzem, temperaturą i produkcją / 
zbiorem jaj

reference for logos

Hodowla niosek i zarządzanie

Firma CTB zyskała reputację w branży jajczarskiej, podobnie jak 

w dziedzinie hodowli drobiu na mięso. Oferując liczne podobne 

rozwiązania na obu rynkach, możemy w pełni wykorzystać 

rosnący popyt na zrównoważoną produkcję jaj. Naszą misją jest 

optymalizacja zdrowia i wydajności drobiu przez zastosowanie 

systemów, które pozwalają efektywniej wykorzystywać 

ograniczone zasoby, takie jak pasza, woda i energia.

Kategorie produktów:

Systemy opieki nad drobiem, zbioru jaj, kontroli środowiska, usuwania 
pomiotu, oprogramowanie

Stosują je:

Fermy jajczarskie

Marki:

System zbioru jaj

Systemy chowu bezklatkowego dla niosek

Gniazda dla niosek

Budynki dla ferm jajczarskich

   Białko 
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Produkcja farmaceutyków / pasz

Trzoda chlewna

Budynki / genetyka

Hodowla trzody chlewnej i zarządzanie
Hodowla trzody chlewnej
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Zarządzanie, systemy sterowania 
i oprogramowanie, oczyszczanie 
powietrza

Urządzenia do sterowania paszą, 
wodą, powietrzem, temperaturą 
i inne technologie

   Białko

Globalne zapotrzebowanie na wieprzowinę nadal gwałtownie 

rośnie. Potrzebie skutecznego zwiększenia produkcji towarzyszy 

coraz częstsze dążenie do poprawy warunków hodowli  

i zapewnienia ochrony środowiska. W odpowiedzi firma CTB 

zdobyła pozycję lidera we wszystkich tych obszarach, tak aby 

zaspokoić teraźniejsze i przyszłe potrzeby w tym błyskawicznie 

rozwijającym się segmencie rynku.

Kategorie produktów:

Systemy opieki nad lochami i trzodą chlewną, kontroli środowiska, 
elektroniczne systemy żywienia, identyfikacja zwierząt i systemy 
biometryczne, systemy kontroli jakości powietrza, zintegrowane 
oprogramowanie do zarządzania

Stosują je:

Hodowcy trzody chlewnej

Marki:

reference for logos

Przetwarzanie w produkt końcowy: 
mięso wieprzowe

System do oczyszczania i filtrowania powietrza

Wentylator

Elektroniczny sterownik chlewni

Karmienie prosiąt

Elektroniczne karmidła dla macior

Karmidła dla trzody chlewnej na sprzedaż
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Przetwarzanie

reference for logos

Przetwarzanie, ważenie i pakowanie
Przetwarzanie żywności

Gdy rośnie ilość żywności wytwarzanej w celu zaspokojenia 

globalnego popytu, konieczne jest stworzenie lepszych urządzeń 

do przetwarzania i pakowania, dzięki którym żywność trafi na 

stoły konsumentów. Firma CTB zainwestowała w tę branżę, 

aby rozwijać swoją obecność w łańcuchu dostaw żywności 

i wykorzystać tkwiący w nim ogromny potencjał rozwoju. 

Oferujemy firmom przetwórczym rozwiązania, które pomogą im 

w przetwarzaniu różnorodnych produktów żywnościowych, takich 

jak drób, ryby, owoce morza, owoce, warzywa i dania gotowe.

Kategorie produktów:

Maszyny przetwórcze, wagi i pakowarki, maszyny do dalszej obróbki, 
oprogramowanie do zastosowań w przetwórstwie spożywczym 
i zapewniania identyfikowalności

Stosują je:

Firmy zajmujące się przetwarzaniem mięsa / drobiu, ryb / owoców 
morza, owoców / warzyw, producenci serów, producenci świeżej 
przygotowywanej żywności

 
Marki:

Systemy przetwórstwa drobiu

Przetwarzanie podudzi z kurcząt

Sortowanie i ważenie kurcząt

Sortowanie i ważenie 
kałamarnic, małży i krewetek

12 13

Oprogramowanie

Oprogramowanie dla przetwórstwa spożywczego

Ubój, rozbiór i porcjowanie mięsa

Specjalne rozwiązania do przetwarzania ryb, 
owoców morza, owoców, warzyw i serów

Dalsze przetwarzanie w dania gotowe

Ważenie i pakowanie
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Przetwarzanie

reference for logos

Urządzenia / zastosowania przemysłowe

Firma CTB dokonała strategicznych przejęć jednostek biznesowych 

spoza głównego nurtu naszej działalności związanej z rolnictwem, co 

zapewnia większe zróżnicowanie, pozwalające na osiągnięcie większej 

stabilności i potencjału rozwoju. Choć firmy te nie są bezpośrednio 

powiązane z naszymi jednostkami biznesowymi realizującymi 

działalność podstawową, wnoszą one wiedzę fachową i innowacje 

o znaczeniu krytycznym oraz pomagają nam prosperować mimo 

cyklicznego charakteru działalności związanej z rolnictwem.

Kategorie produktów:

Systemy ograniczania wycieków oleju, przechowywanie i transport 
materiałów płynnych i sypkich, stajnie i urządzenia do karmienia koni, 
okna i drzwi, precyzyjnie kształtowane elementy plastikowe, budynki 
przemysłowe, systemy do oczyszczania i filtrowania powietrza 

Stosują je:

Producenci urządzeń przemysłowych / dla branży motoryzacyjnej, firmy 
budowlane wznoszące budynki komercyjne / przemysłowe, producenci 
elektroniki, hodowcy koni, rolnicy uprawiający owoce / warzywa, 
wykonawcy z branży mechanicznej, producenci urządzeń medycznych, 
rolnicy uprawiający grzyby, producenci oleju, hodowcy bydła i inni

Marki:

Precyzyjnie kształtowane 
elementy plastikowe

Budynki magazynowe i biurowe

Systemy ograniczania wycieków oleju, 
przechowywanie i transport granulek 
plastikowych

Stajnie i urządzenia do karmienia 
koni, okna i drzwi

Systemy do oczyszczania 
i filtrowania powietrza

Stajnie dla koni

Budynki biurowe

Budynki magazynowe

System ograniczania wycieków oleju

Elementy plastikowe dla branży 
motoryzacyjnej i innych

System do oczyszczania i filtrowania powietrza
14 15
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CTB, Inc.  
Firma należąca do holdingu Berkshire Hathaway Company

www.ctbinc.com

611 North Higbee Street • P.O. Box 2000 • Milford, Indiana 46542-2000 USA
Telefon: +1 574-658-4191 • E-mail: ctb@ctbinc.com

CTB, Inc. realizuje misję Pomóc wykarmić głodną planetę™ 
(Helping to Feed a Hungry World®)...

…dzięki wielu jednostkom biznesowym, które produkują i dostarczają systemy 
oraz rozwiązania głównie dla przemysłu zbożowego, drobiowego, trzody chlewnej 
i jajczarskiego w ramach łańcucha dostaw w rolnictwie. Oprócz rozwiązań tradycyjnie 
zorientowanych na rolnictwo produkujemy również budynki, stajnie, oprogramowanie 
dla przetwórstwa spożywczego oraz produkty do wielu innych zastosowań. Niezależnie 
od branży otwieramy coraz większe możliwości przed naszymi klientami, pracownikami, 

akcjonariuszami i ludźmi na całym świecie. 

CTB-1671-PL/201704

 

    


