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Tisztelt Termelő!

GALANKÓ Attila
Szakmai tanácsadó

A saatbau linz hungária Kft. 2018. évi Fajtaajánlatát
nyújtjuk át Önnek. Anyacégünk, a saatbau linz, ma már 10
országban önálló leányvállalattal képviselteti magát és
egyben egész Európa egyik legszélesebb szántóföldi növényfaj- és fajtaválasztékával rendelkező konszernje. Közel 85
növényfaj 380 fajtájának vetőmagját kínáljuk a termelők
részére. A magyar piacon őszi búza fajtáink a legismertebbek,
de a kiváló szója és repce fajtáink is méltán vívtak ki elismerést maguknak. Az utóbbi években a saját hibridkukorica
és napraforgó nemesítésünk is jelentős lépésekben haladt
előre. Ma már összcég-szinten több, mint 800 000 zsák
kukorica vetőmagot értékesítünk, de kínálatunkban az
alternatív és bio vetőmagok is megtalálhatók, és fontos
szerepet játszanak. A magyarországi piacon fajtáink egy
részét kizárólagos forgalmazási joggal rendelkező kereskedő
cégeken, másik részét több kereskedő cégen keresztül
kínáljuk. Prospektusunkat ennek megfelelően építettük fel.
Amennyiben kérdése van, forduljon bizalommal hozzánk és a
jelzett forgalmazó partnereinkhez, legjobb tudásunk szerint
próbálunk segíteni.
Válassza fajtáinkat, vesse magjainkat, a magERŐ Önnel lesz!

saatbau linz hungária Kft.
9400 Sopron
Táncsics major
Tel: +36 30/267 06 47
hungaria@saatbau.com
www.saatbau.com

TAVASZI FAJTÁK

Szója
***
A saatbau linz szójavetőmagjait a
magyar piacon is egyedülálló szinvonalú
Fix und Fertig NPPL tecnológiával,
Rhizobium baktériumokkal készre
oltottan hozza forgalomba. Ez azt jelenti,
hogy a Rhizobiumok egy kíméletes
feldolgozást lehetővé tévő, erre a célra
kifejlesztett gépsoron, és speciális
ragasztóanyaggal kerülnek a vetőmag
felszínére. Ennek köszönhetően a felvitt
baktériumok száma maximális, a leporlás
pedig a tőzegalapú kezeléssel szemben,
minimális. Ma már sokan kínálnak oltott
vetőmagot, de ilyen színvonalú oltás más
módszerrel nem elérhető.
A saatbau linz ma már saját nemesítésű
fajtáinak köszönhetően is Európa 2.3. legjelentősebb szójavetőmag piaci
szereplője.
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IGEN KORAI (00)

SY ELIOT

Az ítletes
•
•
•
•

magas ezermagtömeg
közepes növénymagasság és közepes kezdeti fejlődés
magas fehérjetartalom
szklerotiniával szemben különösen ellenálló

IGEN KORAI (00)

KENT

Semmi nem áll jobban
• az egyik legjobb állóképességű fajta
• betakarítása deszikkálás nélkül is, magpergés mentesen
lehetséges
• humán felhasználásra is alkalmas
• szklerotiniával szemben nagyon jó ellenálló képességű

KÖZÉPÉRÉSŰ (1)

SG EIDER

Nem az orrát, hanem a
hüvelyét hordja magasan
•
•
•
•

nagyon jó állóképességű fajta, megdőlésre nem hajlamos
alsó hüvelyemelete magasan helyezkedik el
jó betegség-ellenállóságú
magas a fehérjetartalma

IGEN KORAI (00)

SG HAVANE
•
•
•
•

KabAgro Kft.

magas termképesség
kiváló betegség eelenállóság
jó szárszilárdság
kiváló alaklamzkodó képesség

KÖZÉPÉRÉSŰ (1)

SGSR PICOR

A szklerótiumkerülő
•
•
•
•

magas terméspotenciállal rendelkező fajta
gyengébb talajokon is jól teljesít
világos köldökű, humán felhasználásra is alkalmas
szklerotinára rezisztencia szinten ellenáll

KÖZÉPÉRÉSŰ (1)

ANANDA
•
•
•
•

KabAgro Kft.

rekord termőképesség
magas növények, de kiváló állóképesség
jól bokrosdik
világos barna köldök

Napraforgók
***
A saatbau linz számos európai
nemesítőház fajtáinak értékesítője, de
ma már saját nemesítésű programmal
és hibridekkel is rendelkezik. A
legjelentősebb hasznosítási céloknak és
technológiáknak megfelelő hibrideket
kínálunk, beleértve a hagyományos, az
IMI- és SULFO -toleráns hibrideket is.
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OLAJNAPRAFORGÓ

CARRERA CLP

A napraforgók Porscheja
•
•
•
•

CLP technológiával termeszthető hibrid
kiváló termőképességű
nagyon magas olajtartalom
betegség-ellenállósága jó

OLAJNAPRAFORGÓ

GOLDIMI

Az aranyat érő IMI toleráns
•
•
•
•

IMI toleráns
magas termőképességű és olajtartalmú
minden szádor rasszra rezisztens
betegség-ellenállósága jó

OLAJNAPRAFORGÓ

DRAKE

A napraforgó-kapitány
•
•
•
•

magas kaszattermés
rezisztens lisztharmatra és szádor rasszokra
stabil szár, nem törik, és nem dől meg
hagyományos hibid

OLAJNAPRAFORGÓ

KabAgro Kft.

FLORASUN
•
•
•
•

(DS-6)

KabAgro Kft.

IMI toleráns, a szádor A-F rasszaira ellenálló
kiváló terméspotenciál
stabil szár, nem törik, és nem dől meg
nagyon jó betegségellenállóság

OLAJNAPRAFORGÓ

PROSUN
•
•
•
•

KabAgro Kft.

sulfo-toleráns, szádor-rezisztens A-E rasszokra
magas, stabil kaszattermés
jó betegség- és szárazság-ellenállóság
jó szárszilárdság

OLAJNAPRAFORGÓ

QC 108

A magas SULFO rezisztens
•
•
•
•

SULFO-rezisztens
magas kaszattermés
jó betegség-ellenállóság
jó szárszilárdság, tányértörésre nem hajlamos

KabAgro Kft.

TOVÁBBI
TAVASZI
FAJTÁK
***
A vetésterület szempontjából a tavaszi
vetésű gabonafélék nem tartoznak a legnagyobbak közé, de a saatbau linz ezen
a területen is számos fajtával rendelkezik. A tavaszi búzát néhányan tudatosan
vetik, de sokszor olyan esetben, amikor
az őszi vetés meghiusúlt, vagy valamilyen
növényállományt tél végén ki kell szántani.Tavaszi zab és árpa fajtáink a maguk
szegmensében kiválóan teljesítenek.
Ausztria egyik nemzeti terméke a tökmagolaj és sok magyarországi termelő
is az osztrák piacon értékesíti az áruját.
Számukra igazi specialitás a Beppo, ami
koraiságával egyedülálló hibridtök.
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TAVASZI BÚZA

GRANNY
•
•
•
•

nagyon magas termőképesség
korai érés
kiváló malmi minőség, magas esésszám
jó betegség-ellenálló képesség

TAVASZI ÁRPA

SALOME

Sok szem, sok sör
•
•
•
•

bőtermő söripari tavaszi árpa
alacsony növekedésű és jó állóképességű
nagyon egészséges
jó söripari és malátázási tulajdonságok

TAVASZI ZAB

PROKOP

Mindenben megnyerő
•
•
•
•

korai érés
magas termésmennyiség
magas Hl-súly
jó állóképesség

OLAJTÖK HIBRID

BEPPO

Olyan korai, olyan érett
•
•
•
•

extrém korai érésidő
szárazságtűrő
stabil termésszint
biztonságos, veszteségmentes batakarítás

Kukorica
***
A saatbau linz ma már saját kukorica
nemesítési programmal és hibridekkel
is rendelkezik. Konszern szinten több
mint 800 000 zsák kukorica vetőmagot
értékesítünk. Legsikeresebb saját
nemesítésű hibridünk a DANUBIO. Kiváló
alkalmazkodóképességének köszönhetően
az Atlanti óceántól a Fekete-tengerig
sikeresen termesztett fajta. A saját
nemesítésű hibridek mellett a saatbau
linz számos nagy nemesítő cég, például
a Monsanto, Syngenta, Ragt hibridjeinek
több országban kereskedelmi képviselője.
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FAO 350 | LÓFOGÚ

ARVEDO

A stabil termésű

• magas terméspotenciál
• vékony szár, de jó szárszilárdság
• kiváló ellenálló-képesség, különösen
szárfuzáriummal szemben
• alacsony betakarításkori víztartalom

FAO 360 | LÓFOGÚ

DOBROTO

A megbízhatóan stabil
•
•
•
•

nagyon magas szemtermés
magas, de stabil szár
gyors vízleadás
jó ellenálló-képesség szárfuzáriumos
fertőzéssel és helmintospóriummal szemben

FAO 410 | LÓFOGÚ

FAO 490 | LÓFOGÚ

MILANNO

CORASANO

A magas magos

Ami jó az jó

•
•
•
•

•
•
•
•

magas szemtermés
kiváló stay-green
kiemelkedő helmintospórium ellenállóság
kiváló szárszilárdság

KabAgro Kft.

nagyon magas terméspotenciál
nagyon jó állóképesség
egyenletes levélszáradás- érés
főleg magas hőösszegű területekre ajánljuk

FAO ca. 490 | LÓFOGÚ

AGROKING

Ez aztán rendesen gázt ad !
•
•
•
•

extrém magas, nagy formátumú növények
csúcstermés szemes és siló hasznosítás esetén is
kiváló betegség ellenállóság
Ausztria piacvezető
biogáz hibridje

FAO 310 | LÓFOGÚ

MATTEO
•
•
•
•

FAO 380 | LÓFOGÚ

KabAgro Kft.

kettős hasznosítás: szemes és siló
szemesként gyors vízleadás
nagyon jó szárszilárdság
kiváló Stay-green

•
•
•
•

FAO 370 | LÓFOGÚ

RENOSO

Mindenhol otthonos
•
•
•
•

kiváló termőképesség
kiváló szárszilárdság
egészséges növények
gyors, egyenletes vízleadás

ES JASMINE

A bőtermő

KabAgro Kft.

kettős hasznosítású: siló és szemes
gyors kezdeti fejlődés
kimagasló szemtermés
magas szárazanyag potenciál

KabAgro Kft.

ŐSZI FAJTÁK

ŐSZI
KÁPOSZTAREPCE
***
Cégünk saját nemesítésű fajták és
világcégek hibridjeinek képviselője.Több
fajtánk szinte fogalom a magyar repcetermesztésben. Elég a Mohicant vagy
a Labradort említeni, amiknek méltó
utódai a mai hibrdjeink.
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ŐSZI KÁPOSZTAREPCE HIBRID

ŐSZI KÁPOSZTAREPCE HIBRID

GRAF

ORLANDO

az NB I-es hibrid!

A trónra törő

• igen kiváló magtermés és magas olajhozam
• betegségekkel szemben igen jól ellenálló,
kifejezetten Phoma és Sklerotínia ellen
• rendkívül alacsony glükozinolát tartalmú, erukasav mentes
• korai virágzás, gyors kezdeti fejlődés

•
•
•
•

KabAgro Kft.

magas termésszint
magas olajtartalom
korai virágzás kezdet
jó betegségellenállóság, főleg Phoma ellen, jó szárszilárdság

ŐSZI KÁPOSZTAREPCE FAJTAREPCE
ŐSZI KÁPOSZTAREPCE FAJTAREPCE

SIDNEY

LABRADOR

A hibridek réme

• rekord termőképesség
• alacsony glükozinolát- és erukasavtartalom
• viszonylag késői virágzás és lassúbb tavaszi fejlődés jellemzi,
így képes a késői tavaszi fagyok elviselésére
• nagyon jó szárszilárdság

HYCOLOR

A repce színesben
•
•
•
•

kiemelkedő mag- és olajtermésmagtermése átlagát)
kiváló szárazságtűrő képesség, erős gyökérzet
kitűnő betegségállóság, különösen Phoma és Sclerotinia ellen
őszi fejlődése intenzív, ezért késői vetésre is (szeptember 10-ig)
alkalmas

CLARUS

Kiemelkedő, jeles, mondja a neve is
• magtermése magas
• kiváló szárszilárdságú és télálló képességű
• kitűnő betegség ellenállóság, különösen
Phoma és Sclerotinia ellen
• őszi fejlődése intenzív, ezért késői vetésre is alkalmas

ŐSZI KÁPOSZTAREPCE HIBRID

•
•
•
•

magas terméspotenciál és olajtartalom
középérésű
kiváló állóképesség és télállóság
Sclerotíniának és fómának jól ellenáll

ŐSZI KÁPOSZTAREPCE FAJTAREPCE

•
•
•
•

KabAgro Kft.

KabAgro Kft.

jó szemtermés
jó kezdeti fejlődés és télállóság
kiváló tavaszi regenerálódás
korai virágzás és érés

ŐSZI KÁPOSZTAREPCE FAJTAREPCE

SAMMY
•
•
•
•

ŐSZI KÁPOSZTAREPCE HIBRID

PRESIDENT

• a legkiválóbb olaj összetétel
• a legkedvezőbb omega 3 és 6 arány,
sütésre is kiválóan alkalmas
• jó termőképesség fajta
• kedvező agronómiai tulajdonságok

JIMMY

ŐSZI KÁPOSZTAREPCE HIBRID

KabAgro Kft.

magas termésszint
kitűnő télállóság
igen erőteljes kezddeti fejlődés
középérésű

KabAgro Kft.

ŐSZI BÚZA
***
A saatbau linz nemesítőház legismertebb
és legelismertebb termékei a búza fajták.
A nemesítés fő iránya a prémium, vagy
javító búzák felé irányul. Vannak fajtáink, amiknél a kereskedők szinte fajta
szerint keresik a búzatételeket és ha jók
a paraméterek, akkor ez szerint vásárolnak. Az utóbbi években a piac azonban
a bőtermőbb malmi és takarmány búzák
felé fordult. Ma már ebben a kategóriában is számos, átlagon messze felül teljesítő fajtánk van a piacon. Bármelyikről is
van szó, az biztos, hogy a Pannon klímára
adaptált, kiváló betegség-ellenállóságú
fajták ezek.
Mindez nem csak a búzákra, hanem
szinte minden gabonafélére, a durumtól
kezdve a zabon át a rozsig igaz.
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PRÉMIUM BÚZA

ANTONIUS

A jónál is jobb
•
•
•
•

[A1-A2]

legmagasabb sütőipari érték
igen magas fehérje- és sikértartalom
kiemelkedő szárszilárdság
kitűnő betegség ellenállóság , főleg kalászfuzárium ellen

MALMI BÚZA

AMICUS

[A1-B2]

Ha a termés számít
•
•
•
•

magas termőképességű malmi búza
jó N-hasznosító képesség
nagyon jó szárszilárdság
kiemelkedő sárgarozsda ellenállóság

MALMI BÚZA

UBICUS

[A1]

Szálkás, stabil test
•
•
•
•
•

közép korai érés, magas termésátlag
igen kiváló szárszilárdság
sárga és barnarozsdára
valamint lisztharmatra nagyon jól ellenáll
magas fehérjehozamú

MALMI BÚZA

ACTIVUS

Az aktív erő
•
•
•
•

[A2]

magas termőképesség
igen jó beltartalom, kiváló malmi minőség
kedvező agronómiai tulajdonságok
betegség ellenállósága jó

ÚJ

MALMI BÚZA

BALITUS

A hozambajnok
•
•
•
•

[B1]

csúcstermőképesség
legkiválóbb télállóság és szárszilárdság
igen stabil, jó malmi búza minőség
rendkívüli betegség ellenállóság és alkalmazkodó-képesség
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PRÉMIUM BÚZA

BITOP
•
•
•
•

[A1-A2]

jó termőképesség, középérésű
jó télállóság
állóképessége, télállósága kiváló
közepes betegség-ellenállóság

PRÉMIUM BÚZA

SATURNUS
•
•
•
•

[A1-A2]

kiváló fehérjetartalom
jó termés
magas növekedésű, szárszilárdítása javasolt
középérésű

PRÉMIUM BÚZA

CORNELIUS
•
•
•
•

PRÉMIUM BÚZA

LUKULLUS
•
•
•
•

MALMI BÚZA

AMANDUS
•
•
•
•

PRÉMIUM BÚZA

•
•
•
•

[A1-A2]

Ausztriában a legmagasabb termésű prémium búza
korai érésű
kiváló állóképesség, kalászban nem csírázik
jó betegség- ellenállóság

PRÉMIUM BÚZA

LUPUS
•
•
•
•

középérésű, jó termőképesség
jó szárszilárdság és télállóság
fehérjetartalma magas, stabil
betegség-ellenállósága jó

[A1-A2]

a magas természint és a kiváló minőség egyesül benne
magas fehérje és sikértartalom
korai érésű, közepes növekedésű
magas esésszám, kalászban nem csírázik

AURELIUS

[A1-A2]

[A1-A2]

középérésű
szárszilárdítása javasolt
télállósága jó
igen jó és stabil fehérjetartalom

ÚJ

kiemelkedő termőképesség
nagyon jó szárszilárdság
korai érésű
magas hektolitersúly

[B1]
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MALMI BÚZA

URBANUS
•
•
•
•

TAKARMÁNYBÚZA

[A2]

KabAgro Kft.

magas szemtermés, jó beltartalom
nagyon jó állóképesség és télállóság
közép-korai érésidő
alacsony növénymagasság

•
•
•
•

MALMI BÚZA

ADVOCAT

[B1]

Egészséges csúcstermés
• magas szemtermés, középérésű
• kiváló betegség-ellenállóság
• alacsony növekedésű, kiváló állóképességű

TONNAGE

KabAgro Kft.

[C]

Egészséges csúcstermés
abszolút tömegbúza
közé-késői érésidő
mutatós. nagy szemek
jó állóképesség

KabAgro Kft.

TOVÁBBI
ŐSZI
FAJTÁK
***
Az utóbbi években számos termelő fordult az őszi durumbúzák felé. Kedvező
évjáratban termésük vetekszik a normál
őszi búzákéval, és ha jó a minőség,
akkor általában magasabb áron is
értékesíthetők. Így a jövedelmezőségük
is jobb lehet. A saatbau saját nemesítésű
fajtákkal rendelkezik, és az olasz piac
egyik fő beszállítója.
A gabonákban még nincs saját nemesítésű hidridünk, de a fajtaképviselet
keretein belül értékesített rozsunk és árpánk a növénytermesztés új dimenzióját
jelentik.
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ŐSZI DURUMBÚZA

LUPIDUR

Télen a legerősebb
•
•
•
•

kiemelkedő termőképesség
kiváló télállóság
magas hektolitersúly és gluténindex
kitűnő ellenálló képesség kalászfuzárium ellen

ŐSZI DURUMBÚZA

LUNADUR

Amitől durum a durum
•
•
•
•

korai érés
magas terméshozam és fehérje tartalom
jó télállóság
magas esésszám

TRITIKÁLÉ

CALORIUS

A kalóriabomba

ROZS HIBRID

•
•
•
•

Tiszta hibriderő

magas energia- és takarmányérték
nagyon korai érés
magas ezermagtömeg
nagyon jó betegség ellenállóság

SU FORSETTI

•
•
•
•

legmagasabb termésszint
rendkívüli termésstabilitás
igen jó anyarozs ellenállóság
jól bokrosodó növényállomány

ŐSZI ÁRPA

CARMINA

Több sor, több termés
•
•
•
•

magas termés
korai érés
száraz körülmények között is jól teljesít
nagyon jó betegség ellenállóság

ŐSZI ÁRPA HIBRID

SY LEOO

Hibrid a többlettermés kulcsa
•
•
•
•

nagyon magas terméseredmények
erős, hatékony gyökérzet
középkorai érésidő
késő vetésre is alkalmas

KabAgro Kft.

BIO-VETŐMAGOK
***
A saatbau linz napjainkban EURÓPA
egyik legjelentősebb bio- vetőmag
előállítója és forgalmazója. Bio-vetőmagjaink minősége világviszonylatban
is kiemelkedő. Ez annak is köszönhető,
hogy a saatbau linz rendelkezik a
professzionális bio-vetőmagtermesztés
egyik leghosszabb múltra visszatekintő
tapasztalatával. Mindez ötvözve van a
biogazdák lelkiismeretes munkájával és
a legmodernebb termelési és feldolgozási
technológiával. A Saatbau Linz Pöttelsdorfban egyedülálló módon, külön bio
vetőmag üzemmel rendelkezik, ahol csak
bio áru fordul meg!
Bio vetőmag ajánlatunk ökogazdáknak

fajtakatalógus | bio-vetőmagok

KUKORICA
BIO-PERRERO

FAO 250

szemes

BIO-NK FALKONE

FAO 250

szemes

BIO-ANGELO

FAO 290

siló

BIO-ALEGRO

FAO 340

szemes

BIO-APOLLO

FAO 340

szemes

BIO-ALSO

FAO 360

szemes

BIO-ARNAUTO

FAO 380

szemes

BIO-AURELIO

FAO 410

szemes

BIO-NK COBALT WAXY

FAO 340

vaxy

BIO-ABELINA		

igen korai

BIO-AMANDINE		

igen korai

BIO-SY LIVIUS		

igen korai

BIO-ES MENTOR 		

igen korai

BIO-SGSR PICOR		

középérésű

SZÓJA

EGYÉB
BIO-BEPPO		
BIO-BENGGAL

olajtök hibrid

szemescirok takarmányozásra

BIO-ZEUS		 szemescirok biomassza
BIO-BIORO, BIO-FUEGO		

lóbab

BIO-SIRIUS		takarmányborsó
BIO-ARVIKA		takarmányborsó
BIO-SW KADRILJ		

tavaszi búza

BIO-WILMA		 tavaszi takarmánybúza
BIO-SALOME		

tavaszi sörárpa

BIO-MAX		

tavaszi zab

BIO-DUBLET		

tavaszi tritikálé

BIO-SALINO		vöröshere
BIO-TIP		magborsó takarmánynak
BIO-FELSY		lucerna
BIO-CARNELLA		mustár

KÖZTES
NÖVÉNYEK
KEVERÉKEK

KabAgro Kft.

A saatbau linz már több évtizede foglakozik
köztes növények vetőmagjainak termelésével
és értékesítésével. A köztes növények nagyon
jó gyökeresedésükből adódóan jelentősen
hozzájárulnak a talaj szerkezetének javításához és a talaj szél és víz által okozott
eróziójának csökkentéséhez. A talaj humusz-egyensúlyát nagyon pozitív módon
javítják, gyökereikkel a talajt átszövik,
jelentős gyökér és zöldtömeget fejlesztenek.
Ez a szempont különösen fontos a nagyon
szűk kukorica- vetésforgókra. A keverékek
megfelelnek a zöldítési programokban
igényelhető támogatások igénybe vételi
feltételeinek.

WASSERGÜTE FEIN
• facélia, alexandriai here és olajretek
keveréke
• nitrogéngyűjtő és fonálféreg-űző
• nedves és száraz területeken is jól fejlődik
• jó vetőmagágy előkészítést igényel

POWERMIX
•
•
•
•

5 nagymagvú hüvelyes keveréke
kiváló nitrgéngyűjtő
magas fehérjetartalmú biomassza
nagy gyökértömeg

ÖPULFIT
• pohánka, mustár és olajretek keveréke
• vetőmagány előkészítésre kevésbé igényes
• tél végére kifagy, repce vetésforgóban nem
ajánlott
• gyors növekedésű, jó talajtakaró képességű

PARTNERCÉGEINK

AKIK A MAGERŐNK SZÁLLÍTÓI

KabAgro Kft.
PHYTOPATENT Kft.
PANNON-MAG-AGRÁR KFT.

saatbau linz hungária Kft.
9400 Sopron, Táncsics major, Tel: +36 30/267 06 47,
hungaria@saatbau.com, www.saatbau.com

