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ZEMĚDĚLSKÁ A KOMUNÁLNÍ
TECHNIKA

Č
NEMUSÍTE PRACOVAT
TVRDĚJI, NYNÍ

PRACUJTE
CHYTŘEJI!

Novinkou pro rok 2019 v portfoliu traktorů
VALTRA A series je nová převodovka POWERSHIFT, která ještě více využívá skvělých vlastností traktorů značky VALTRA. Je nabízena
v modelech VALTRA A 104 a VALTRA A 114.
Jedná se o nejprodávanější variantu s rozvorem 2.240 mm (MEDIUM). Díky tomu nabízejí tyto modely nově 16 rychlostí vpřed a 16
rychlostí vzad. Při použití převodovky s plazivými rychlostmi se nabídka rozšíří na variantu
s 32/32 rychlostmi.
Finská značka VALTRA dnes nabízí řadu A,
která si získala hodnocení jako neocenitelný
pracant. Série N se honosí kompaktní velikostí s perfektním výkonem. Série T získala
u svých zákazníků titul „váš pracovní stroj“
a pro sérii S platí „chytrá a výkonná“. To vše
dělá ze 4. generace traktorů VALTRA výkonné a efektivní pomocníky každého zemědělce
a lesníka. Samozřejmostí zůstává, že každý
traktor je postaven dle požadavků svého zákazníka a je to tedy pracovní stroj vyrobený
přímo pro Vás.
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4. GENERACE - SILNĚJŠÍ NEŽ KDY DŘÍVE!

A 114M H4

NOVINKA!

AGCO Power 44 AWFC, 4 válce, objem 4,4 l, výkon 110 HP,
točivý moment 417 Nm, emisní norma TIER 4F/ Stage IV F
PŘEVODOVKA 32/32 včetně plazivých, reverzace pod zatížením včetně
parkovací pozice, 4 stupňový Power Shift, pojezdová rychlost
40 km/hod
HYDRAULIKA 3 vnější okruhy, hydraulické čerpadlo 98 l/min, TBZ nosnost
43 kN
MOTOR

VÝV. HŘÍDEL

540/540E/1000, výměnná koncovka

NÁPRAVA

přední náprava 4WD HI-Lock

PNEU

Mitas 440/65R24, 540/65R34

PŘIPOJENÍ

univerzální rám etážového závěsu + závěs A11, vzduchové
brzdy 2 okruhové
mechanicky odpružená dvoudveřová kabina, v přední části
prosklená, výfuk na sloupku kabiny, pracovní světla 2 + 4,
vzduchem odpružené sedadlo řidiče - otočné o 180° a vyhřívané,
komfortní sedadlo spolujezdce, manuální klimatizace, barva
bílá metalická, nádrž palivová 180 l, nádrž AdBlue 20 l

VÝBAVA

CENA

1.520.000,-

Záruka 12 měsíců, servisní interval 600 mth, vyrobeno ve FINSKU
BONUS ZDARMA: firemní oblečení VALTRA, autorádio, maják

VALTRA N 154EA
Power 49 AWF, 4 válce, objem 4,9 l, výkon 155 (165) HP, točivý moment 610 (660) Nm, emisní norma TIER 4/ Stage IV
PŘEVODOVKA 30/30 včetně plazivých, 5° řazených pod zatížením, 2 automatické režimy řazení, reverzace pod zatížením, EcoSpeed
pojezdová rychlost 40 km/hod při snížených otáčkách
HYDRAULIKA 3 vnější okruhy, hydraulické čerpadlo Load Sensing
115 l/min, TBZ nosnost 78 kN, PTZ nosnost 47 kN
MOTOR
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VÝV. HŘÍDEL

540/540E/1000, výměnná koncovka

NÁPRAVA

přední náprava s uzávěrkou diferenciálu a senzorem natočení
kol, hydraulicky odpružená

PNEU

Mitas 480/65R28, 600/65R38

PŘIPOJENÍ

rám etážového závěsu + Piton Fix, etážový závěs Scharmüller,
vzduchové brzdy 2 okruhové
mechanicky odpružená jednodveřová kabina, pracovní světla
Basic, vzduchem odpružené sedadlo řidiče - otočné o 180°
a vyhřívané, komfortní sedadlo spolujezdce, tempomat,
manuální klimatizace, stěrač čelního skla 180°, barva červená
metalická, nádrž palivová 235 l, nádrž AdBlue 45 l

VÝBAVA

CENA

2.145.000,-

Záruka 12 měsíců, servisní interval 600 mth, vyrobeno ve FINSKU
BONUS ZDARMA: firemní oblečení VALTRA, autorádio, maják

T 194A
AGCO Power 74 AWF, 6 válců, objem 7,4 l, výkon 195 (210)
HP, točivý moment 800 (870) Nm, emisní norma TIER 4/
Stage IV
PŘEVODOVKA 30/30 včetně plazivých, 5° řazených pod zatížením, 2 automatické režimy řazení, reverzace pod zatížením, EcoSpeed
pojezdová rychlost 40 km/hod při snížených otáčkách
HYDRAULIKA 4 vnější okruhy (3. a 4. okruh programovatelný), hydraulické
čerpadlo 160 l/min, TBZ nosnost 81 kN, PTZ nosnost 51 kN
MOTOR

VÝV. HŘÍDEL

540/1000/1000 E, výměnná koncovka

NÁPRAVA

přední náprava s uzávěrkou diferenciálu a senzorem natočení
kol, pneumaticky odpružená

PNEU

Mitas 540/65R30, 650/65R42

PŘIPOJENÍ
VÝBAVA

rám etážového závěsu + K 80, etážový závěs Scharmüller, spodní táhlo pro etážový závěs, vzduchové brzdy 2 okruhové
mechanicky odpružená jednodveřová kabina - ROPS, FOPS, pracovní světla Basic, vzduchem odpružené sedadlo řidiče - otočné
o 180° a vyhřívané, komfortní sedadlo spolujezdce, tempomat,
držák monitoru, chladicí box, klimatizace, stěrač čelního skla 180°,
barva modrá metalická, nádrž palivová 380 l, nádrž AdBlue 70 l,
závaží zadních kol 6x80 kg

Záruka 12 měsíců, servisní interval 600 mth, vyrobeno ve FINSKU
BONUS ZDARMA: firemní oblečení VALTRA, autorádio, maják
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CENA

2.629.000,www.agrico-sro.cz

ŽACÍ STROJ GMD 24
NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ

••pracovní záběr 2,4 m, 6 oválných disků
••mechanická nárazová pojistka, vertikální skládání
••nová žací lišta s jištěním Protectadrive, vnější shazovací disk
••kopírování pomocí pružiny
••kloubový hřídel 540 ot/min, hmotnost 544 kg

AKČNÍ CENA

136.000,ŽACÍ STROJ GMD 310 FF
NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ

AKČNÍ CENA

217.000,-

••pracovní záběr 3,1 m, 8 oválných disků
••kopírování pomocí pružiny
••mechanická nárazová pojistka, vertikální skládání
••žací lišta s jištěním Protectadrive, rychloupínání nožů FAST FIT
••šířka řádků: 2,4 m, vnější shazovací disk
••kloubový hřídel 540 ot/min
••hmotnost 716 kg

OBRACEČ GF 502, 582
NESENÝ OBRACEČ PÍCE

••pracovní záběr GF 502 - 5 m (4 rotory), GF 582 - 5,75 m (6 rotorů)
••hydraulické skládání do vertikální polohy
••GF 582 mech. tlumič rázů s brzdou
••kloubový hřídel 540 ot/min
••hmotnost 522 a 690 kg

AKČNÍ CENA

135.000,GF 502

AKČNÍ CENA

198.000,GF 582

SHRNOVAČ GA 7501, GA 8731
2 ROTOROVÝ SHRNOVAČ PÍCE TAŽENÝ - STŘEDOVÉ SHRNOVÁNÍ

AKČNÍ CENA

415.000,GA 7501

AKČNÍ CENA

520.000,GA 8731

••pracovní záběr GA 7501: 6,85 - 7,40 m, GA 8731: 7,70 - 8,60 m
••hydraulické skládání do vertikální polohy
••GA 7501: šířka řádků 1,35 - 1,95 m, 11 ramen na rotoru
••GA 8731: šířka řádků 1,40 - 2,30 m, 13 ramen na rotoru
••uzavřené bezúdržbové převodovky v oleji
••4 kola pod rotorem s 3D podvozkem
••kloubový hřídel 540 ot/min, hmotnost 1610 kg a 2250 kg

BALIČKA RW 1410 M
TAŽENÁ BALIČKA NA KULATÉ BALÍKY S NAKLÁDÁNÍM

••velikost balíku 120 x 100-150 cm
••maximální hmotnost balíku 1.000 kg
••nakládací rameno, závěs pevný dolní s okem 40 mm
••stříhání fólie, jeden držák fólie
••počítač a automatické zpomalení při dokončování balení
••balící stůl 4 pásový s 2 válci
••lankové 3 páčkové ovládání, hmotnost 1.000 kg

AKČNÍ CENA

285.000,LIS VB 3160 OC14 ISO BUS
LIS NA KULATÉ BALÍKY S VARIABILNÍ KOMOROU

AKČNÍ CENA

959.000,www.agrico-sro.cz

••průměr balíku 0,8 - 1,6 m, šířka 1,2 m
••šířka sběrače 2,3 m, podélné a příčné kopírování, váleček sběrače
•• gumová kola sběrače, integrovaný vkládací rotor s bočními šneky - HARDOX prsty
••řezání 14 jednotlivě jištěnými noži, spouštěcí dno lisovací komory
••komora s 5 nekonečnými svařenými pásy
••hydraulické nastavení lisovacího tlaku do 210 barů
••měkké jádro - el. nastavení lisovacího tlaku z kabiny
••ovládání barevným IsoBus monitorem CCI50, pneu 480/45-17 + osvětlení
••vázání do sítě, automatické mazání, vyhazovací rampa
ZEMĚDĚLSKÁ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKA
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• Strojní pojištění za zvýhodněné sazby 0,5 %
po celou dobu financování
• Nízké úrokové sazby

AKCE

2019

platí pouze do 30. června!

design by

MAJOR CL 80
MOTOR

4-válcový motor DEUTZ 2,9 L4, TIER IIIB (bez AdBlue),
výkon 75,3 HP/55,4 kW, točivý moment 300 Nm

PŘEVODOVKA

12/12, rychlost 30 km/h, mechanická reverzace

HYDRAULIKA

mechanická regulace, nosnost 2,4 t, kat. II, hydr. čerpadlo
50 l/min, 2 vnější hydraulické okruhy (4+1)
NÁPRAVA
4WD, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové
VÝVOD. HŘÍDEL výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min - závislé,
nezávislé
PNEU
Mitas 11,2-24 / 16,9-30
horní etážový závěs s automatickou hubicí, zadní TBZ s rychlouPŘIPOJENÍ
pínacími háky, kat. II
klimatizace, mechanicky odpružené sedadlo řidiče,
VÝBAVA
vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 256
kg, palivová nádrž 80 l

Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth
BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

AKČNÍ CENA

755.000,-

design by

ZETOR MAJOR HS 80
4-válcový motor DEUTZ 2,9 L4, TIER IIIB (bez AdBlue),
výkon 75,3 HP/55,4 kW, točivý moment 300 Nm
PŘEVODOVKA 24/12, rychlost 40 km/h, elektrohydraulická reverzace,
4 stupně ve 3 skupinách, 2° násobič
mechanická regulace, nosnost 3,3 t, kat. II,
HYDRAULIKA
hydr. čerpadlo 50 l/min, 2 vnější hydraulické okruhy (4+1)
4WD, přední náprava CARRARO, hydrostatické řízení, brzdy
NÁPRAVA
mokré diskové
VÝVOD. HŘÍDEL výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min - závislé,
nezávislé, elektrohydraulické vypínání
PNEU
Mitas 11,2-24 / 16,9-30

MOTOR

PŘIPOJENÍ

horní etážový závěs s aut. hubicí, zadní TBZ s koulemi kat. II

VÝBAVA

klimatizace, mechanicky odpružené sedadlo řidiče
Comfort, sedadlo spolujezdce, sklopný volant, vzduchové
brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 256 kg,
palivová nádrž 120 l

AKČNÍ CENA

880.000,PROXIMA CL 80 - T2

Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth
BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

BEZ ADBLUE

4-válcový 16V motor Zetor, TIER IIIB (bez AdBlue), výkon
76 HP/56 kW, točivý moment 420 Nm
PŘEVODOVKA 12/12, rychlost 40 km/h, mechanická reverzace, 2 jízdní
skupiny
mechanická regulace, nosnost 4,2 t, kat. II,
HYDRAULIKA
hydr. čerpadlo 50 l/min, 2 vnější hydraulické okruhy (4+1)
NÁPRAVA
4WD, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové
VÝVOD. HŘÍDEL výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min - závislé,
nezávislé
PNEU
Mitas 12,4 R24 / 16,9 R34
horní etážový závěs s manuální hubicí + PITON FIX + spodPŘIPOJENÍ
ní táhlo, zadní TBZ s rychloupínacími háky
klimatizace, mechanicky odpružené sedadlo řidiče, vzduVÝBAVA
chové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 150 kg,
sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 150 l

MOTOR

Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth
BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio
4
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AKČNÍ CENA

935.000,www.agrico-sro.cz

FORTERRA HSX 110 + ČELNÍ NAKLADAČ ALÖ ZQ 4S
MOTOR

4-válcový 16V motor Zetor, TIER IV (AdBlue), výkon 106 HP/78,4 kW, točivý moment 472 Nm

PŘEVODOVKA

30/30, rychlost 40 km/h, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, 5° s 3° násobičem

HYDRAULIKA

elektrohydraulika BOSCH s HitchTronic, nosnost 8,5 t, kat. II, hydr. čerpadlo 70 l/min, 3 vnější hydraulické okruhy (6+1)

VÝV. HŘÍDEL

výměnná koncovka, otáčky 540/540E/1000/1000E ot./min

NÁPRAVA

4WD, hydrostatické řízení, brzdění pomocí připojení PHN

PNEU

Mitas 14,9 R24 / 18,4 R38

PŘIPOJENÍ

horní etážový závěs s automatickou hubicí, agrohák + spodní táhlo
odpružená kabina, klimatizace, mechanicky odpružené sedadlo řidiče, vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, dynamické blatníky,
VÝBAVA
multifunkční displej, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 270 l, nádrž AdBlue 28 l
ČELNÍ NAKLADAČ 3. funkce, tlumič rázů, MULTICOUPLING, mechanický paralelogram, max. zdvih v oku výložníku 3.790 mm, max. nosnost 1.940 kg

ČELNÍ NAKLADAČ
ZDARMA!

AKČNÍ CENA

1.330.000,-

Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth
BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

ODPRUŽENÁ PŘEDNÍ
NÁPRAVA
ZDARMA!

FORTERRA HSX 140 (PTZ) EKO
4-válcový 16V motor Zetor, TIER IV (AdBlue), výkon 136 HP/100,2 kW,
točivý moment 607 Nm
PŘEVODOVKA 30/30, rychlost 40 km/hod, elektrohydraulická reverzace pod zatížením,
5° s 3° násobičem, Eko 40 převodovka
elektrohydraulika BOSCH s HitchTronic, nosnost 8,5 t, kat. II,
HYDRAULIKA
hydr. čerpadlo 70 l/min, 3 vnější hydraulické okruhy (6+1)
VÝV. HŘÍDEL
výměnná koncovka, otáčky 540/540E/1000/1000E ot./min
4WD, odpružená přední náprava se 100% uzávěrkou, hydrostatické
NÁPRAVA
řízení, brzdění pomocí připojení PHN
PNEU
Mitas 480/65 R24 / 600/65 R38
MOTOR

PŘIPOJENÍ

horní etážový závěs s automatickou hubicí, agrohák + spodní táhlo

VÝBAVA

odpružená kabina, klimatizace, vzduchem odpružené sedadlo řidiče,
přední tříbodový závěs 3,5 t, vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v
zadních kolech 472 kg, dynamické blatníky, multifunkční displej, sedadlo
spolujezdce, palivová nádrž 270 l, nádrž AdBlue 28 l

AKČNÍ CENA

1.635.000,-

Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth
BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio

CRYSTAL

CRYSTAL HD 170 (PTZ) EKO
6-válcový 24V motor DEUTZ 6,1 L6, TIER IV (AdBlue), výkon
171 HP/126 kW, točivý moment 739 Nm
PŘEVODOVKA 30/30, rychlost 40 km/hod, elektrohydraulická reverzace pod zatížením,
5° s 3° násobičem, Eko 40 převodovka - nové řazení
elektrohydraulika BOSCH s HitchTronic, nosnost 8,5 t, kat. III,
HYDRAULIKA
2 hydr. čerpadla 85/32 l/min, 4 vnější elektrohydraulické okruhy (8+1)
VÝV. HŘÍDEL
výměnná koncovka, otáčky 540/540E/1000/1000E ot./min

Legenda se vrací!

MOTOR

NÁPRAVA

4WD, odpružená přední náprava se 100% uzávěrkou, hydrostatické
řízení, brzdění pomocí připojení PHN

PNEU

Mitas 540/65 R28 / 650/65 R38

PŘIPOJENÍ

horní etážový závěs s automatickou hubicí, agrohák + spodní táhlo

VÝBAVA

odpružená kabina, klimatizace, vzduchem odpružené sedadlo řidiče natáčecí, vyhřívané, přední tříbodový závěs 3,5 t, vzduchové brzdy 1 a 2
hadicové, závaží v zadních kolech 472 kg, dynamické blatníky, multifunkční
displej, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 300 l, nádrž AdBlue 32 l

Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth
BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio
www.agrico-sro.cz
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AKČNÍ CENA

1.840.000,ZEMĚDĚLSKÁ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKA
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ŽACÍ STROJ 2832F a 2632M
ČELNÍ NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ a ZADNÍ NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ
••pracovní záběr 3,2 m, 8 disků
••odpružení žacího ústrojí mechanicky pružinami s měnitelnou intenzitou
••hydraulické přestavení z pracovní do přepravní polohy
••kloubový hřídel přední 1000 ot/min, zadní 540 ot/min, hmotnost 780 kg / 643 kg
••výbava: vysoké splazy 20 mm

AKČNÍ CENA

242.000,2832F

AKČNÍ CENA

199.000,2632M

ŽACÍ STROJ 3332MT

AKČNÍ CENA

339.000,-

ZADNÍ NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ S KULATÝMI DISKY SE 2 NOŽI
••pracovní záběr 3,2 m
•• boční zavěšení žacího ústrojí - systém Quatrolink - předsunutý závěs
••prstový kondicionér s kovovými V prsty
••vertikální hydraulické sklápění do přepravní polohy
••kloubový hřídel se spojkou 1000 ot/min
••výbava: vysoký splaz 20 mm

OBRACEČ PÍCE 8555, 8576
4 a 6 ROTOROVÝ OBRACEČ PÍCE NESENÝ
••pracovní záběr 5,5 a 7,6 m, 7 ramen na rotoru
••převodovky hermeticky uzavřené v olejové lázni
••centrálně z kabiny ovládané stranové odhazování materiálu na souvratích
••obdélníková konstrukce rámu, pneu 16 x 6.50 - 8PR
••tlumiče rázů, kloubový hřídel 540 ot/min

AKČNÍ CENA

149.000,8555

AKČNÍ CENA

243.000,8576

SHRNOVAČ PÍCE 9471 S EVO
AKČNÍ CENA

325.000,-

2 ROTOROVÝ SHRNOVAČ PÍCE TAŽENÝ
••pracovní záběr 3 - 7,2 m (rotory v olejové lázni)
••levostranná tvorba 1 a pravostranná tvorba 2 řádků
••tandemové podvozky s pneu 18 x 8.50 - 8PR
••kloubový hřídel s homokinetickými klouby 540 ot/min

LIS 6250 SC14N
LIS NA KULATÉ BALÍKY S PEVNOU KOMOROU
••šířka sběrače 2,3 m + gumová kola a váleček
••řezání 14 noži, vyklápěcí dno, komora s 5 profilovanými válci a 24 latěmi
••průměr balíku 1,25 m, šířka 1,2 m
••hydraulické nastavení lisovacího tlaku z kabiny traktoru
••ovládání pilotboxem TELLUS GO - ISO BUS kompatibilní
••pneu 15.0/55-17, hmotnost 2.900 kg
••plně automatické vázání sítí s aktivní brzdou, automatické mazání
••vyhazovací rampa

AKČNÍ CENA

729.000,LIS 6716 SC14N
LIS NA KULATÉ BALÍKY S VARIABILNÍ KOMOROU

AKČNÍ CENA

849.000,6

ZEMĚDĚLSKÁ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKA

•• šířka sběrače 2,3 m + gumová kola a váleček
•• řezání 14 noži, vyklápěcí dno, komora s 5 profilovanými pásy
+ 3 roztáčecí válce, průměr balíku 0,90 - 1,65 m, šířka 1,2 m
•• hydraulické nastavení lisovacího tlaku do 220 barů + měkké jádro
•• ovládání pilotboxem TELLUS GO - ISO BUS kompatibilní
•• pneu 500/50-17, hmotnost 3.250 kg
•• plně automatické vázání sítí s aktivní brzdou, automatické mazání
•• vyhazovací rampa
www.agrico-sro.cz

BALIČKA 7730 M
TAŽENÁ BALIČKA PÍCE NA KULATÉ BALÍKY S NAKLÁDACÍM RAMENEM
••lankové ovládání hydrauliky (3 páky)
••šířka fólie 750 mm
••kulaté balíky o rozměrech 1,2 x 1,5 m
••hmotnost balíku max. 1.200 kg
••čtyřpásový otočný stůl s vyklápěním balíků a pohonem obou válců
••patentové uložení balícího stolu před nápravou - výška pouze 80 cm
••pneumatiky 10.0/80-12, předpětí fólie 70%
••hmotnost 1.020 kg, rozšíření rozchodu pravé strany podvozku

AKČNÍ CENA

275.000,-

ROZDRUŽOVAČ 853 PRO
ROZDRUŽOVAČ HRANATÝCH I KULATÝCH BALÍKŮ

AKČNÍ CENA

444.000,-

••objem 3 m3 • otočná vyskladňovací koncovka
••elektrické ovládání všech funkcí + el. ovládání koncovky
••dvourychlostní převodovka metače
••hydraulicky hnaný podlahový dopravník s reverzací chodu
••rozdružovací buben s 28 řezacími noži
••hydraulické zadní čelo pro nakládání s přídavným
ovládáním na boku stroje
••systém pohyblivého protihrabí bubnu pro bezproblémový
rozběh odfrézování balíku
••délka 3,57 m, šířka 2,05 m, výška 2,67 m

PODMÍTAČ QUALIDISC PRO
NESENÝ DISKOVÝ PODMÍTAČ
••pracovní záběr 3 m, rozestup přední a zadní řady disků 900 mm
••průměr jednotlivě uchycených disků 600 x 6 mm
••pracovní hloubka 2 - 15 cm, boční urovnávací plechy
••výška pod rámem 794 mm, hydraulické nastavení hloubky s dorazy
••zadní opěrný válec 3 m: Actiflex 580 mm
••hmotnost 1.980 kg

AKČNÍ CENA

349.000,SECÍ STROJ ACCORD OPTIMA V

AKČNÍ CENA

815.000,-

PŘESNÝ PNEUMATICKÝ NESENÝ SECÍ STROJ S VARIABILNÍ MEZIŘÁDKOVOU VZDÁLENOSTÍ PRO SETÍ KUKUŘICE, SLUNEČNICE, ŘEPY,
ŘEPKY, FAZOLE …
••6 řádků, teleskopický rám, přepravní šířka do 3 m
••meziřádková vzdálenost 45 - 80 cm
••pohon ventilátoru 1000 ot/min pro vytváření podtlaku
••hydraulicky ovládané znamenáky
••disková dvoukotoučová výsevní jednotka s elektropohonem,
zásobník 55 l
••výsevné kotouče pro výsev kukuřice, přítlak na jednotku až 230 kg
••deflektor pro usměrňování proudu vzduchu (mořidlem kontaminovaného)
••řádkové přihnojování s kapacitou 1.000 l se senzorem minima
••ISO-Bus terminál Iso Match Tellus GO + optoelektronická kontrola
výsevu

VÁLCE ACTIROLL
TAŽENÉ VÁLCE CAMBRIDGE
••pracovní záběr 6,3 - 12,3 m, hlavní rám 100 x 100 x 10 mm
••počet sekcí 3 - 5, rám sekcí 150 x 100 x 8 mm
••hydraulické sklopné provedení, přepravní šířka 2,5 - 3 m
••CONTURA systém pro rovnoměrné rozložení hmotnosti
••průměr válců 500/530 mm, 6 let záruka na kotouče
••válce je možné vybavit předním pružným smykem „Clod Board“
••osvětlení
www.agrico-sro.cz

AKČNÍ CENA OD

255.000,-

ZEMĚDĚLSKÁ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKA
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M 4072
MOTOR
PŘEVODOVKA
HYDRAULIKA

novinka!

úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 3.331 ccm, Common Rail
přímé vstřikování paliva, výkon 74 HP/55 kW, filtr pevných částic
18/18, 40 km/h - Eco, elektrohydraulická reverzace pod zatížením,
plazivé rychlosti
2 vnější hydr. okruhy, celkový výkon čerpadla 63 l, hydraulický tlak
196 bar, TBZ kat. 2, nosnost 2,5 t

VÝV. HŘÍDEL

540/540E ot/min, lamelová spojka v olejové lázni s brzdou

NÁPRAVA

elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením, spínání při brždění,
vnitřní poloměr otáčení 1,7 m

PNEU

přední 320/85 R20, zadní 420/85 R30 - stavitelné

VÝBAVA

automatický etážový závěs pro přívěs (čep 38 mm), klimatizace,
vzduchem odpružené sedadlo řidiče, vzduchové brzdy, palivová
nádrž 90 l

AKČNÍ CENA

910.000,-

ZÁRUKA 36 MĚSÍCŮ, servisní interval 500 mth
BONUS ZDARMA: Firemní oblečení KUBOTA, autorádio, maják

cenová
bomba!

M 5091 a M 5111 S NAKLADAČEM LA 1854
MOTOR

PŘEVODOVKA
HYDRAULIKA
VÝV. HŘÍDEL
NÁPRAVA

M 5091

M 5111

1.099.000,- 1.180.000,M 5091 + LA 1854

1.230.000,-

M 5111 + LA 1854

úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 3.769 ccm, Common
Rail přímé vstřikování paliva, výkon 95 HP/71 kW (M 5091),
výkon 113 HP/85 kW (M 5111), filtr pevných částic + technologie AdBlue
36/36, 40 km/h, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, dual
speed - dvoustupňový násobič, 3 jízdní skupiny (plazivá, polní, silniční)
2 vnější hydr. okruhy, 2 hydraulická čerpadla, celkový výkon čerpadel 90 l, hydraulický tlak 196 bar, TBZ kat. 2, nosnost 4,1 t
540/540E ot/min (540/1000 na přání), nezávislá lamelová spojka
v olejové lázni (4 lamely) s brzdou
elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením, spínání při
brždění, vnitřní poloměr otáčení 2,2 m

PNEU

přední 360/70 R24, zadní 480/70 R34 - stavitelné

VÝBAVA

horní etážový závěs s automatickou hubicí, klimatizace,
vzduchem odpružené sedadlo řidiče, vzduchové brzdy 1 i 2
okruhové, palivová nádrž 105 l/12 l AdBlue, sedadlo spolujezdce
max. výška vyklápění: 2.808 mm, max. zdvih na čepu nakladače:
3.700 mm, max. nosnost: 1.880 kg, hydraulický paralelogram,
LOPATA ZDARMA!

ČELNÍ
NAKLADAČ
LA 1854

ZÁRUKA 36 MĚSÍCŮ, servisní interval 500 mth
BONUS ZDARMA: Firemní oblečení KUBOTA, autorádio, maják

1.305.000,-

nulové
navýšení
FINANCOVÁNÍ NA DOBU

...nebo

KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ
AŽ 5 LET

AŽ 5 LET S 0% NAVÝŠENÍM
(úvěr nebo leasing pro stroje a příslušenství KUBOTA,
0% navýšení, uzavření smlouvy ZDARMA)

M 135GXS - IV
MOTOR

PŘEVODOVKA
HYDRAULIKA

(povinné ručení a strojní pojištění)

novinka!

úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 6.124 ccm, Common Rail přímé
vstřikování paliva, výkon 143 HP/106 kW, Stage IV Final, filtr pevných
částic + technologie AdBlue
24/24, 40 km/h - Ecospeed, možnost automatického řazení, 8 rychlostí
ve skupině řazených pod zatížením, elektrohydraulická reverzace pod
zatížením, plazivé rychlosti
2 vnější hydr. okruhy, celkový výkon čerpadla 140 l, hydraulický tlak 210 bar,
TBZ kat. 3, nosnost 6,1 t, PTZ nosnost 4,0 t

VÝV. HŘÍDEL

540/1000 ot/min, lamelová spojka v olejové lázni s brzdou

NÁPRAVA

hydraulicky odpružená přední náprava (3 stupně tuhosti), systém AUTO-2WD (automatické odpojení pohonu 4x4 při natočení kol větším než 30
st.), elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením, spínání při brždění

PNEU

přední 420/70 R 24, zadní 520/70 R 38

VÝBAVA

horní etážový závěs s automatickou hubicí, klimatizace, vzduchem
odpružené sedadlo řidiče otočné o 30 st., střešní okno, programovatelný
LCD displej, vzduchové brzdy 2 okruhové, sedadlo spolujezdce

ZÁRUKA 36 MĚSÍCŮ, servisní interval 500 mth
BONUS ZDARMA: Firemní oblečení KUBOTA, autorádio, maják
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AKČNÍ CENA

1.660.000,-

