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Jeszcze kilka lat temu obok domu Henryka Siepaka w Kąkolewie stały ogrodnicze szklarnie. Przez lata
rodzina uprawiała i sprzedawała warzywa. Dziś po szklarniach nie ma śladu, a plac zajmują japońskie
traktorki. Aktualnie jest ich około 170. Wszystkie czekają na klientów. 

Na rozmowę o firmie PPHU
„Traktomix” umówiliśmy się z Woj-
ciechem Siepakiem, synem pana
Henryka. To on jest bowiem wła-
ścicielem zakładu, choć przyznaje,
że firma powstała z fascynacji
ojca. Pan Henryk kilka lat temu
kupił traktorek do swojego ogrod-
nictwa. Potrzebny mu był do pracy
w szklarniach, w ogrodzie, także w
obejściu. Okazało się, że to wspa-
niały sprzęt, bez którego już po
kilku miesiącach nie wyobrażał
sobie uprawy warzyw. Był tak przy-
datny, że mógł zastąpić kilku pra-
cowników. Wyposażony w
odpowiednie oprzyrządowanie
spełniał funkcje koparki, kosiarki,
ładowarki, pługu śnieżnego i tak
dalej. Nic dziwnego, że pan Hen-
ryk stał się jego pasjonatem, a
potem mechanikiem i fachowcem

od każdego detalu.
- To wtedy pomyśleliśmy, że

takie traktorki mogłyby trafić na
nasz rynek - mówi Wojciech Sie-
pak. - Przydałby się rolnikom,
małym firmom, spółdzielniom
mieszkaniowym, a także każdemu,
kto ma nieco większy teren obok
domu. Wiele osób chętnie go u
nas oglądało. 

W 2006 roku Wojciech Siepak
postanowił założyć firmę o nazwie
„Traktomix”. W międzyczasie
skończył inżynierskie studia na kie-
runku mechanika i budowa ma-
szyn oraz stworzył bazę do
prowadzenia własnego interesu.
Powstał więc warsztat, utwardzono
plac, pan Wojciech zakupił spa-
warki, szlifierki, wiertarki i inny po-
trzebny sprzęt. Na początek
zatrudnił jednego mechanika,
potem dwóch kolejnych i spawa-
cza. Firma mogła się rozwijać. 

„Traktomix” handluje wyłącznie
japońskimi traktorkami. To są małe
maszyny z napędem na cztery
koła. Dobrze radzą sobie w cięż-
kich zimowych warunkach, jak i w
czasie upałów czy deszczu. Mają
od 10 do 50 KM, więc wyjadą z
grząskiego podłoża, ale pokonają
też wzniesienia. Przeciętnie ważą
około 800 kg. Pracują na silnikach
diesla. 

- Rocznie sprowadzamy z Ja-
ponii około trzystu traktorków - do-
daje pan Wojciech. - Sprzedajemy
je urzędom gmin i powiatów, spół-
dzielniom mieszkaniowym, rolni-
kom i ogrodnikom. Prowadzimy
sprzedaż hurtową i detaliczną.
Ostatnio nasze traktorki trafiają też
do Niemiec, Czech, na Białoruś,
Urkainę, Litwę, a także pojedyncze
egzemplarze do Grecji, na Słowa-

cję.
Traktorki są sprzętem używa-

nym. W Japonii sprzedażą zajmują
się wyspecjalizowane firmy. Woj-
ciech Siepak ma podpisane
umowy z czterema z nich i na na-
szym rynku ma gwarancję wyłącz-
ności. Nie sprowadza traktorków
bardzo starych, choć jakość tego
sprzętu pozwala na jego wielolet-
nie użytkowanie. Sprowadza naj-
częściej traktorki kilkuletnie,
najróżniejszych modeli z sześciu
podstawowych marek. Wszystkie
u siebie sprawdza, serwisuje, w
razie potrzeby naprawia, sprowa-
dza oryginalne części. Przy sprze-
daży daje roczną gwarancję. 

- To jest pełnowartościowy
sprzęt - wyjaśnia pan Wojciech. -
Przez sześć lat istnienia firmy
sprawdziliśmy go pod każdym
względem. Przez lata użytkowania
w zasadzie wymienia się w nim

tylko filtry, olej i daje paliwo. Jest
niemal niezawodny. A dodam rów-
nież, że w naszej firmie można
kupić maszyny do tego traktorka. Z
Włoch sprowadzamy kosiarki,
pługi, widlaki, ładowacze czołowe,
przyczepy i inne oprzyrządowania. 

Wojciech Siepak wyjaśnia też,
że działalność firmy to nie tylko
sprzedaż traktorków i maszyn do
nich. W „Traktomix” prowadzi się
serwis japońskiego sprzętu kupio-
nego także u innych handlowców.
Można też traktorki wypożyczać
lub proponować usługi albo pomoc
okolicznym firmom i mieszkańcom.
Kilka razy „Traktomix” prezentował
się na targach w Wilkowicach, a w
przyszłym roku zamierza wystawić
sprzęt na Polagrze. 

- Firma jest rozwojowa, a popyt
na japońskie traktorki coraz więk-
szy - dodaje pan Wojciech. -
Chciałbym poszerzyć część
warsztatową, zwiększyć obsadę
serwisu, w przyszłości postawić
też biurowiec. Zamierzam ubiegać
się o dofinansowanie unijne na te
inwestycje. Mam nadzieję, że się
uda. 

I nie ukrywa, że lubi swoją
pracę. Jest zgodna z jego wy-
kształceniem i umiejętnościami.
Pozwala jeździć po świecie, na-
wiązywać nowe kontakty, rozwijać
się. No i zawsze może w niej liczyć
na pomoc taty. W końcu to jego
pasja była początkiem firmy. 
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