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ZEMĚDĚLSKÁ A KOMUNÁLNÍ
TECHNIKA

Č

Traktory MGX-IV disponují na míru vyvinutými motory Kubota.
Systém centrálního přímého vstřikování E-CDIS se 4ventilovou technikou a vstřikováním Common Rail zaručuje optimální průběh točivého momentu a výkonu, nízkou spotřebu
paliva a tichý chod motoru.
Převodovka Intelli-Shift nabízí 3 jízdní skupiny po osmi
stupních řazených pod zatížením, celkem 24/24 rychlostí.
Na objednávku lze traktor dovybavit skupinou superplazivých rychlostí (32/32).
Dlouhý rozvor přináší stabilitu a jízdní komfort při přepravě
a tažnou sílu při polní práci. Ve standardní výbavě nejvyššího
modelu Kubota M135GXS-IV je hydraulicky odpružená přední náprava se 3 stupni tuhosti.
Kabina je novým standardem. K maximálnímu komfortu a výhledu přispívají bezrámové dveře, absence B-sloupků, střešní okno, umístění jednotek klimatizace a topení pod podlahu
kabiny a výdechy ventilace v přístrojové desce.
Ve standardní výbavě traktorů MGX-IV je elektronická regulace, která zaručuje přesné ovládání zadního 3-bodového
závěsu. Pro novou řadu traktorů existuje bohatý výběr příplatkové výbavy.

PF 2020
Děkujeme Vám za spolupráci
v uplynulém roce a do nového
roku Vám přejeme mnoho
osobních i pracovních úspěchů.
AGRICO, s.r.o.

NOVINKA!

MGX-IV

M 5091 NARROW
MOTOR

PŘEVODOVKA
HYDRAULIKA
VÝV. HŘÍDEL
NÁPRAVA

úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 3769 ccm, Common Rail
přímé vstřikování paliva, výkon 95 HP/69,4 kW, TIER IIIB,
filtr pevných částic
36/36, 40 km/h, elektro 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/min, hydraulický tlak 196 bar, TBZ kat. 2, nosnost 2,3 t
540/540E ot/min (540/540E/1000 na přání), nezávislá lamelová
spojka v olejové lázni (4 lamely) s brzdou
elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením, spínání při brždění,
vnitřní poloměr zatáčení 2,25 m, systém Bi-speed
pro snížení poloměru zatáčení

PNEU

přední 280/70 R18 - přestavitelné disky, zadní 380/70 R28 - přestavitelné disky

VÝBAVA

automatický etážový závěs pro přívěs (čep 38 mm), klimatizace,
vzduchem odpružené sedadlo řidiče, palivová nádrž 78 l

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

AKČNÍ CENA

1.029.000,-

M 5091 a M 5111

úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 3769 ccm, Common
Rail přímé vstřikování paliva, výkon 95 HP/71 kW (M 5091),
výkon 113 HP/85 kW (M 5111), TIER IV Final, filtr pevných
částic + technologie AdBlue
PŘEVODOVKA 36/36, 40 km/h, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, dual
speed - dvoustupňový násobič, 3 jízdní skupiny (plazivá, polní, silniční)
HYDRAULIKA 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
VÝV. HŘÍDEL
v olejové lázni (4 lamely) s brzdou
elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením, spínání při
NÁPRAVA
brždění, vnitřní poloměr otáčení 2,2 m

MOTOR

AKČNÍ CENA

1.110.000,M 5091

AKČNÍ CENA

PNEU

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

VÝBAVA

horní etážový závěs s automatickou hubicí, klimatizace,
vzduchem odpružené sedadlo řidiče, vzduchové brzdy 2
okruhové, palivová nádrž 105 l/12 l AdBlue, sedadlo spolujezdce

1.199.000,-

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

M 5111

ČELNÍ NAKLADAČ TL 240SL PRO TRAKTORY KUBOTA M5
••max. výška vyklápění: 2900 mm • max. zdvih na čepu nakladače: 3745 mm • max. nosnost dole: 2500 kg,
••mechanický paralelogram • tlumič rázů • 3. funkce • barva Kubota • volitelně MULTILOCK

nulové
navýšení
FINANCOVÁNÍ NA DOBU

...nebo

AŽ 5 LET S 0% NAVÝŠENÍM

MOTOR

PŘEVODOVKA
HYDRAULIKA

(povinné ručení a strojní pojištění)

úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 6124 ccm, Common Rail přímé
vstřikování paliva, výkon 143 HP/106 kW, TIER 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

ZEMĚDĚLSKÁ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKA

ZDARMA

novinka!

ZÁRUKA 36 MĚSÍCŮ, servisní interval 500 mth
BONUS ZDARMA: Firemní oblečení KUBOTA, autorádio, maják
2

139.000,-

KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ
AŽ 5 LET

(úvěr nebo leasing pro stroje a příslušenství KUBOTA,
uzavření smlouvy ZDARMA)

M 135GXS - IV

AKČNÍ CENA
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AKČNÍ CENA

1.600.000,PŘEDVÁDĚCÍ KUS
100 Mth

www.agrico-sro.cz

COMPACT P 27.6 PLUS
MOTOR

KOHLER KDI 2504TCR, diesel 2,5/4v, TIER IV interim,
výkon 74 HP/55 kW, nová soustava chladičů, vzduchový filtr Powercore s předfiltrací

MAX. NOSNOST

2700 kg

MAX. DOSAH

5,9 m

HYDRAULIKA

zubové čerpadlo, max. průtok 94 l/min, 210 bar, 4x1
elektromechanický proporcionální joystik

BEZPEČNOST

akustická a optická signalizace, blokace při přetížení

POHON

hydrostatický, elektronicky ovládaný, Inching pedál,
převodovka 1 rychlost
klimatizace, uzávěrka zadního diferenciálu, paletizační
vidle, planetové nápravy, 3 režimy řízení, automatická
synchronizace, rychlost 40 km/h, pneu 12,0/75-18“ 12PR
Mitas PR3, 2x rychlospojka na konci ramene

VÝBAVA

AKČNÍ CENA

1.393.000,-

Bonus ZDARMA: Firemní oblečení MERLO, autorádio

COMPACT TF 33.7 - 115
MOTOR

DEUTZ TCD 3.6, diesel 3,6 l/4V, TIER IV
Final, výkon 115 HP/85 kW, katalyzátory:
DOC, SCR- AdBlue, změna směru otáčení
ventilátoru chlazení Fan - drive, vzduchový
filtr Powercore s předfiltrací

MAX. NOSNOST

3300 kg

MAX. DOSAH

6,6 m

HYDRAULIKA

čerpadlo hydrauliky 125 l/min Load-Sensing
FLOW SHARING, 210 bar, elektronický proporcionální joystik + ovládání směru pojezdu
akustická a optická signalizace, blokace při
přetížení CDC - light, aktivní řízení chodu
motoru v závislosti na zatížení pracovní hydrauliky (dle úhlu joysticku)
hydrostatický, elektronicky ovládaný, typ EPD
- TOP, Inching pedál, 2 rychlostní převodovka
klimatizace, uzávěrka diferenciálu, paletizační
vidle, nové planetové nápravy, 3 režimy řízení,
automatická synchronizace, rychlost 40 km/h,
pneu 400/70x20“-14 PR, 2x rychlospojka na
konci ramene

BEZPEČNOST

POHON

AKČNÍ CENA

1.545.000,-

VÝBAVA

Bonus ZDARMA: Firemní oblečení MERLO, autorádio

TURBOFARMER II 42.7 - 140
MOTOR

DEUTZ TCD 3.6, diesel 3,6 l/4V, TIER IV
Final, výkon 136 HP/100 kW, katalyzátor
DOC, SCR - AdBlue, změna směru otáčení
ventilátoru chlazení Fan - drive, vzduchový
filtr Powercore s předfiltrací

MAX. NOSNOST

4200 kg

MAX. DOSAH

7,1 m

HYDRAULIKA

čerpadlo hydrauliky 150 l/min Load-Sensing, 210 bar, 4x1 elektronický proporcionální
joystick + ovládání směru pojezdu
akustická a optická signalizace, blokace při
přetížení systém CDC - light
hydrostatický, elektronicky ovládaný, typ EPD
Plus, Inching pedál, 2 rychlostní převodovka
klimatizace, portálové nápravy, uzávěrka
diferenciálu, paletizační vidle, 3 režimy řízení,
automatická synchronizace, rychlost 40 km/h,
pneu 405/70x24“-14 PR, 2x rychlospojka na
konci ramene, zajištění nářadí Tac-Lock

BEZPEČNOST
POHON
VÝBAVA

Bonus ZDARMA: Firemní oblečení MERLO, autorádio
www.agrico-sro.cz

AKČNÍ CENA

1.730.000,ZEMĚDĚLSKÁ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKA
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PROXIMA V ROCE 2020 V NOVÉM !!!
Další traktor v modelovém portfoliu ZETOR se dočkal nového designu PININFARINA – je jím neprodávanější řada
PROXIMA. K dispozici budou tři modely
o výkonu 76–117 koní: CL, vrací se oblíbený model GP a PROXIMA HS. Nový
design bude postupně aplikován na
všechny modely, ale také na další modelové řady značky ZETOR. Na novém
designu oceňují zákazníci modernější
vzhled, lepší výhled, výkonnější topení
a klimatizaci.
Kromě nového designu disponují traktory PROXIMA řadou dalších vylepšení. Například jedinečný sklon kapoty
a nový tvar střechy přináší uživateli traktoru lepší výhled z kabiny i na břemena
při práci s čelními nakladači. Inovací
systému klimatizace a vytápění kabiny
došlo navíc k výraznému navýšení jejich
účinku. Při výrobě byly využity také nové
technologie zvyšující pevnost materiálu.
design by

MAJOR CL 80, HS 80
4-válcový motor DEUTZ 2,9 L4, TIER IIIB (bez AdBlue), výkon
75 HP/55 kW, točivý moment 300 Nm
PŘEVODOVKA CL 80: 12/12, rychlost 30 km/h, mechanická reverzace
HS 80: 24/12, rychlost 40 km/h, elektrohydraulická reverzace,
4 stupně ve 3 skupinách, 2° násobič
HYDRAULIKA CL 80: mechanická regulace, nosnost závěsu 2,4 t, kat. II,
HS 80: mechanická regulace, nosnost závěsu 3 t, kat.II,
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,
CL 80: mechanické ovládání, HS 80: elektrohydraulické ovládání
PNEU
Mitas 11,2-24 / 16,9-30
horní etážový závěs s automatickou hubicí, zadní TBZ
PŘIPOJENÍ
s rychloupínacími háky
klimatizace, vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 256 kg
VÝBAVA
CL 80: mechanicky odpružené sedadlo řidiče, sezení spolujezdce,
nádrž 80 l HS 80: mechanicky odpružené sedadlo řidiče Comfort,
sedadlo spolujezdce, sklopný volant, palivová nádrž 120 l

MOTOR

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

bez UE
ADBL

AKČNÍ CENA

935.000,4

ZEMĚDĚLSKÁ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKA

AKČNÍ CENA

774.000,CL 80

BEZ ADBLUE

AKČNÍ CENA

885.000,HS 80

PROXIMA CL 80 - T2

4-válcový 16V motor Zetor, TIER IIIB (bez AdBlue), výkon
76 HP/56 kW, točivý moment 334 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 + spodní
PŘIPOJENÍ
táhlo, zadní TBZ s rychloupínacími háky
mechanicky odpružené sedadlo řidiče, vzduchové brzdy 1 a 2
VÝBAVA
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
www.agrico-sro.cz

bez UE
ADBL

PROXIMA HS 100 - T2
4-válcový 16V motor Zetor, TIER IIIB (bez AdBlue), výkon
96 HP/70 kW, točivý moment 408 Nm
PŘEVODOVKA 24/24, rychlost 40 km/h, elektrohydraulická reverzace,
4° s 3° násobičem
mechanická regulace, nosnost 4,5 t, kat. II,
HYDRAULIKA
hydr. čerpadlo 60 l/min, 3 vnější hydraulické okruhy (6+1)
NÁPRAVA
4WD, neodpružená, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové
VÝVOD. HŘÍDEL výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min - závislé,
nezávislé
PNEU
Mitas 13,6 R24 / 16,9 R34
horní etážový závěs s automatickou hubicí, agrohák
PŘIPOJENÍ
+ spodní táhlo, zadní TBZ s rychloupínacími háky
mechanicky odpružené sedadlo řidiče, vzduchové brzdy 1 a 2
VÝBAVA
hadicové, závaží v zadních kolech 270 kg, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 190 l

MOTOR

AKČNÍ CENA

1.025.000,-

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

• Strojní pojištění za zvýhodněné sazby 0,7 %
po celou dobu financování
• Nízké úrokové sazby
• Zpracování žádosti na dotaci úrokové sazby PGRLF ZDARMA

ní
před žená
u
odpr prava
ná

AKCE

2019

FORTERRA HSX 140 (PTZ) EKO
!

ma
zdar

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

1.625.000,-

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

1.790.000,PŘEDVÁDĚCÍ KUS
150 Mth

ZEMĚDĚLSKÁ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKA
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PLUH 150 B
NESENÝ 4 RADLIČNÝ OTOČNÝ PLUH
••určen pro traktory do 150 k
••jištění těles střižnými šrouby
•• rám pluhu 150 x 150 mm • vzdálenost těles 85 cm • výška rámu 80 cm
••krokově stavitelný záběr 30 - 45 cm
••VÝBAVA: kotoučové krojidlo + zahrnovací límce 4 páry
••opěrné kolo gumové 6,00x9 s tlumičem rázů

AKČNÍ CENA

299.000,VÁLCE ACTIROLL
TAŽENÉ VÁLCE CAMBRIDGE
••pracovní záběr 6,3 m, hlavní rám 100 x 100 x 10 mm
••počet sekcí 3, rám sekcí 150 x 100 x 8 mm
••hydraulické sklopné provedení, přepravní šířka 2,5 m
••CONTURA systém pro rovnoměrné rozložení hmotnosti
••průměr válců 500/530 mm, 6 let záruka na kotouče
••osvětlení

AKČNÍ CENA OD

225.000,-

SECÍ KOMBINACE NG-M + DA 3 m
NESENÁ SECÍ KOMBINACE
••pracovní záběr 3 m, 24 diskových CX botek, rozteč 12,5 cm, hydraulicky sklopné znamenáky
••pneumatické výsevné ústrojí ACCORD, výsevek od 1,8 kg/ha do 380 kg/ha
••centrální zásobník osiva 750 l, schody pro přístup k zásobníku
••značení kolejových řádků - FGS, „S“ zavlačovací brány
••rotační brány, nože 12 mm šroubované
••ozubený pěch 500 mm
•• zadní smyková lišta 3 m, sada karbidových škrabek pro ozubený pěch
••kloubový hřídel 540 ot/min

AKČNÍ CENA

559.000,-

ROZMETADLO CL EW
NESENÉ ELEKTRONICKY OVLÁDANÉ ROZMETADLO SE SYSTÉMEM
VAH A ŘÍZENÍM SEKCÍ
••ISO-Bus kompatibilní rozmetadlo
••IsoMatch GEOCONTROL - automatické řízení sekcí na souvratích
a již ošetřených plochách • pracovní záběr 12 - 24 m (27/28 m)
••akcelerační rozmetání CenterFlow • objem násypky 1100 l, volitelně
1550 l až 2000 l
••každý rozmetací kotouč je osazen 6 nerezovými lopatkami
••plnící výška 100 cm, šířka násypky 220 cm
••hydraulicky ovládaný deflektor ExactLine (pravý) pro hraniční rozmetání
••ISO-Bus terminál IsoMatch Tellus GO + GPS anténa
••GEO software a softwarová licence pro terminál a rozmetadlo
••kloubový hřídel 540 ot/min
••volitelná výbava: víko násypky, nástavby násypky, osvětlení …

AKČNÍ CENA OD

339.000,-

SLEVA 10%
Z PRODEJNÍCH CEN
PŘI OBJEDNÁNÍ DO 15. 1. 2020

AKČNÍ CENY ROZMETADEL
NA PŘEDSEZÓNNÍ OBJEDNÁVKU ROZMETADEL
PRŮMYSLOVÝCH HNOJIV KVERNELAND
EL 700, CL 110 (EW, GEO), HL 1500, TL 1500 (GEO), TLX 1875 GEO

MULČOVAČ FHP 200
UNIVERZÁLNÍ SVAHOVÝ MULČOVAČ A DRTIČ
••pracovní záběr 2 m • osazení kladivy a zadním opěrným válcem
••možnost naklopení z vodorovné polohy +90° - 65º
••převodovka s integrovanou volnoběžkou
••průměr pracovního rotoru 450 mm, vnitřní vložka pláště
••hydraulické jištění s akumulátorem
••homokinetický kloubový hřídel 540 ot/min
••hmotnost 828 kg
6
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AKČNÍ CENA

192.000,www.agrico-sro.cz

POSTŘIKOVAČ iXtract T3
TAŽENÝ POSTŘIKOVAČ S MAX. OBJEMEM NÁDRŽE 3400 L
••pracovní záběr 18 m, prostorová konstrukce ramen HSS, 7 sekcí
••redukce záběru ramen na 12 m, symetrická redukce záběru a svahové
naklápění
••čerpadlo písto-membránové 200 l/min
••sdružení souvraťových funkcí Ergo Drive
••tažná oj horního závěsu, řiditelná náprava stavitelná 1,5 - 2,25 m, kola
13,6 R48 s blatníky
••přimíchávací nádrž 37 l s proplachem, trojčetné držáky trysek
••elektronický hladinoznak s průtokoměrem, senzor snímání rychlosti
••multifunkční páka pro manuální ovládání funkcí, osvětlení ramen + maják
••hydrantová přípojka, krycí síto sání hlavní nádrže, vysokotlaké míchání
••ovládání ISO BUS kompatibilním monitorem IsoMatch Tellus GO
••IsoMatch Global - GPS anténa, GEO software a softwarová licence pro
terminál a postřikovač

AKČNÍ CENA

1.289.000,-

POSEZÓNNÍ VÝPRODEJ STROJŮ
ŽACÍ STROJ 3332 MT

AKČNÍ CENA

333.000,-

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

LIS 6716 SC14N
LIS NA KULATÉ BALÍKY S VARIABILNÍ KOMOROU
•• 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 3250 kg
•• plně automatické vázání sítí s aktivní brzdou, automatické mazání
•• vyhazovací rampa

AKČNÍ CENA

839.000,BALIČKA 7730 M

AKČNÍ CENA

269.000,-

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. 1200 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 1020 kg, rozšíření rozchodu pravé strany podvozku

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 1980 kg
www.agrico-sro.cz

AKČNÍ CENA

349.000,ZEMĚDĚLSKÁ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKA
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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
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 + horní automatický závěs,
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, klimatizace, barva bílá metalická, nádrž palivová 180 l, nádrž AdBlue 20 l

VÝBAVA

CENA

1.536.000,-

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
PŘEVODOVKA 30/30 včetně plazivých, 5° řazených pod zatížením, 2 automatické režimy řazení, EcoSpeed pojezdová rychlost 40 km/
hod při snížených otáčkách, reverzace pod zatížením, ovládání
joystickem na loketní opěrce
HYDRAULIKA 3 vnější okruhy, hydraulické čerpadlo Load Sensing
115 l/min, TBZ nosnost 78 kN, PTZ nosnost 47 kN
MOTOR

e
ušejt
o
k
z
vy si mě!

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, horní automatický etážový
závěs, vzduchové brzdy 2 okruhové
mechanicky odpružená jednodveřová kabina, pracovní světla
Basic, vzduchem odpružené sedadlo řidiče - otočné o 180°
a vyhřívané, komfortní sedadlo spolujezdce, tempomat,
klimatizace, stěrač čelního skla 180°, barva modrá metalická,
nádrž palivová 235 l, nádrž AdBlue 45 l, tříletá licence telemetrie
VALTRA conect

VÝBAVA

CENA

2.189.000,-

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 5
PŘEVODOVKA 30/30 včetně plazivých, 5° řazených pod zatížením, 2 automatické režimy řazení, EcoSpeed pojezdová rychlost 40 km/
hod při snížených otáčkách, reverzace pod zatížením, ovládání joystickem na loketní opěrce
HYDRAULIKA 4 vnější okruhy, hydraulické čerpadlo Load Sensing
160 l/min, TBZ nosnost 81 kN, PTZ nosnost 51 kN
MOTOR

VÝV. HŘÍDEL

540/540E/1000, výměnná koncovka

NÁPRAVA

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

PNEU

Mitas 540/65R30, 650/65R42

PŘIPOJENÍ

rám etážového závěsu + Piton Fix, horní automatický etážový
závěs, vzduchové brzdy 2 okruhové
mechanicky odpružená jednodveřová kabina, pracovní světla
Basic, vzduchem odpružené sedadlo řidiče - otočné o 180° a
vyhřívané, komfortní sedadlo spolujezdce, tempomat, klimatizace,
stěrač čelního skla 180°, barva červená metalická, nádrž palivová
380 l, nádrž AdBlue 70 l, tříletá licence telemetrie VALTRA conect,
závaží zadních kol 6 x 80 kg

VÝBAVA

Záruka 12 měsíců, servisní interval 600 mth, vyrobeno ve FINSKU
BONUS ZDARMA: firemní oblečení VALTRA, autorádio, maják
8
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CENA

2.759.000,www.agrico-sro.cz

SP - 9, SP - 15
••LOŽNÁ KAPACITA:
SP 9 - 9 m3, výkon traktoru min. 100 HP
SP 15 - 15 m3, výkon traktoru min. 140 HP
••vertikální rozmetací ústrojí s 2 rozmetacími stoly
••pracovní záběr 12 m
••hydraulicky ovládané hradítko
••kónická korba pro snadné vyprazdňování
••pneu SP-9: ALLIANCE 23,1 x 26 type 347, TT (standard)
••pneu: SP-15: ALLIANCE 460/85 R38 FARMPRO (standard)
••kardan s přetěžovací spojkou, vzduchové brzdy, závěs K-80
••opěrná noha, odpružená oj, osvětlení pro jízdu po komunikaci
••vyrobeno z vysokopevnostní oceli DOMEX

AKČNÍ CENA

889.000,SP - 9

AKČNÍ CENA

1.085.000,SP -15

2630
MOTOR

3 válcový dieselový motor Kubota, výkon
25 HP/18,5 kW, vodou chlazený

MAX. ZVEDACÍ
1600 kg
SÍLA
VÝSYPNÁ VÝŠKA 2880 mm
HYDRAULIKA

BEZPEČNOST,
KABINA
POHON
VÝBAVA

AKČNÍ CENA

709.000,-

zubové čerpadlo 38 l/min (prac. tlak 200
bar) čelní připojení 3. hydraulické funkce,
plně hydraulické kloubové řízení
ochranná stříška schválena podle - ROPS / FOPS (výška 2180 mm), odpružené komfortní sedadlo, přestavitelný sloupek řízení,
joystick s přepínačem směru jízdy, počítadlo Mth, palivoměr, teploměr
hydrostatický pohon všech kol, rychlost 0 - 20 km/hod, pneumatiky 10.0/75-15.3 AS ET 40 (šířka stroje 1020 nebo 1200 mm),
bezúdržbový kyvný centrální kloub, bezúdržbová provozní brzda v olejové lázni (provozní i parkovací brzda)
hydraulický rychloupínací systém pro pracovní nářadí, zadní závaží - koncová deska, odpojovač baterie

BONUS ZDARMA: Firemní oblečení

3650 T
MOTOR
MAX. ZVEDACÍ
SÍLA

3 válcový dieselový motor Kubota, výkon 50
HP/37 kW, vodou chlazený
1950 kg

VÝSYPNÁ VÝŠKA 3850 mm
HYDRAULIKA

zubové čerpadlo s dodávkou oleje 52 l/min
AKČNÍ CENA
(prac. tlak 200 bar), čelní připojení 3. hydraulické fce, elektrické odtlakování hydraulických
rychlospojek, plně hydraulické kloubové
řízení, chladič hydraulického oleje
ochranná stříška schválena podle - ROPS / FOPS (výška 2270 mm), odpružené komfortní sedadlo, joystick s přepínačem směru
jízdy, přestavitelný sloupek řízení, počítadlo Mth, palivoměr, teploměr
hydrostatický pohon všech kol, rychlost 0 - 20 km/hod s řazením pod zátěží, pneumatiky 15.0/55-17 AS, bezúdržbový centrální
kloub, bezúdržbová provozní brzda v olejové lázni (provozní i parkovací brzda)
hydraulický rychloupínací systém pro pracovní nářadí, zadní závaží - koncová deska včetně tažného zařízení, závaží pod motor 110 kg,
zadní kola plněná glykolem, odpojovač baterie

1.176.000,-

BEZPEČNOST,
KABINA
POHON
VÝBAVA

BONUS ZDARMA: Firemní oblečení
www.agrico-sro.cz
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NOVÁ ŘADA LISŮ VB 7100
KUHN přichází na trh s novou řadou lisů s variabilní komorou. Navazuje na předešlé modely VB
3100 a rozšíří tak nabídku osvědčených a kvalitních lisů na kulaté balíky. Je to nová koncepce
lisu v provedení se 4 pásy s důrazem na maximální stlačení hmoty. Novinka se bude nabízet
v provedení s tvorbou balíku Ø 1,6 m VB 7160
a Ø 1,85 m VB 7190. Maximální stlačení hmoty
pomocí patentovaného systému PROGRESIV

DENSITY zvýší lisovací výkon lisů. S dosažením
vyšších tlaků došlo i ke kompletní inovaci a zesílení stroje. Zrychlení procesu lisování a výhozu
balíků řeší nové vedení pásů, lis je robustnější
o 1200 kg (oproti VB 3100). Ovládání je ISOBUS
kompatibilní - terminál s dotykovou obrazovkou.
Lisy budou v provedení se 14 nebo 23 řezacími
noži. Zákazníci se s novinkou seznámí na prezentačních a předváděcích akcích v roce 2020.

ŽACÍ STROJ GMD 24, 28
NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ

••pracovní záběr 2,4 a 2,8 m, 6 a 8 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 a 600 kg

AKČNÍ CENA

137.000,GMD 24

AKČNÍ CENA

175.000,GMD 28

ŽACÍ STROJ GMD 3123F
ČELNĚ NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ

AKČNÍ CENA

310.000,-

••pracovní záběr 3,1 m, 8 oválných disků
••kopírování a odlehčení listovou pružinou a vinutými pružinami
••žací lišta s jištěním Protectadrive, rychloupínání nožů FAST FIT
••2 shazovací disky pro tvorbu řádku 1,2 - 1,4 m
••boční kryty stroje plastové Flexprotect
••kloubový hřídel 1000 ot/min
••hmotnost 745 kg

OBRACEČ GF 582
NESENÝ OBRACEČ PÍCE

••pracovní záběr 5,75 m, 6 rotorů
••hydraulické skládání do vertikální polohy
••mech. tlumič rázů s brzdou
••kloubový hřídel 540 ot/min, hmotnost 690 kg

AKČNÍ CENA

199.500,SHRNOVAČ GA 6002
2 ROTOROVÝ SHRNOVAČ PÍCE TAŽENÝ – SHRNOVÁNÍ DO BOKU

AKČNÍ CENA

355.000,-

••nastavitelný pracovní záběr 3 – 5,8 m
••šířka řádku 0,8 – 1,4 m
••průměr rotoru 2 x 2,65 m, 10 ramen na rotoru
••uzavřené bezúdržbové převodovky v oleji
••tandemové podvozky pod rotory
••kloubový hřídel 540 ot/min, hmotnost 1260 kg

LIS VB 3160 OC14
LIS NA KULATÉ BALÍKY S VARIABILNÍ KOMOROU

••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 monitorem VT 30, pneu 480/45-17 + osvětlení
••vázání do sítě, automatické mazání, vyhazovací rampa
10
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AKČNÍ CENA

929.000,www.agrico-sro.cz

BIG 13.10 NÁVĚS
JEDNOOSÝ, JEDNOSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ NÁVĚS
••nosnost 9700 kg, celková povolená hmotnost 13000 kg
••rychlost 40 km/hod, závěs 50 mm (40 mm nebo K 80)
••délka/šířka lož. plochy 4640/2250 mm, výška bočnic 1000 mm, obj. 10,5 m3
••automatická parkovací brzda a regulátor brzd, kola 560/45-22,5
••jednoosá odpružená náprava ADR
••hydraulické otevírání/zajišťování vrat, odpružené oje
••volitelně: třístranně sklápěný návěs

AKČNÍ CENA

345.000,-

BIG 18.14
DVOUOSÝ, JEDNOSTRANNĚ SKLOPNÝ NÁVĚS VANOVÝ
••nosnost 14000 kg, celková povolená hmotnost 18500 kg
••rychlost 40 km/hod, závěs 50 mm (40 mm nebo K 80)
•• délka/šířka lož. plochy 5240/2250 mm, výška korby 1000 mm, obj. 11,8 m3
••automatická parkovací brzda a regulátor brzd, kola 560/45 R22,5
••BOOGIE odpružená náprava ADR - řiditelná
••hydraulické otevírání/zajišťování vrat
••odpružená a výškově stavitelná oj

AKČNÍ CENA

579.000,PARDÁL 5.5 NÁVĚS
JEDNOOSÝ PŘEPRAVNÍK ZVÍŘAT
••nosnost 4100 kg, celková povolená hmotnost 6600 kg,
8-10 ks hovězího dobytka
••rychlost 40 km/hod, závěs 50 mm ( 40 mm nebo K 80)
••délka/šířka ložné plochy 5500/2340 mm
••2 oddělení s mezibrankou, vstupní dvířka vpředu
••protiskluzová podlaha – slzičkový plech, kola 11,5/80-15,3 18PR
••jednoosá odpružená náprava ADR
•• boční zábrany zadních vrat, odtokové otvory

AKČNÍ CENA

256.000,-

ŠIROKÁ NABÍDKA TRAKTOROVÝCH
KONTEJNEROVÝCH NOSIČŮ

PORTÝR!

CENA JIŽ OD

299.000,- Kč
(PORTÝR 5)

PLT 8 PŘÍVĚS
TRAKTOROVÝ DVOUOSÝ PŘEPRAVNÍK BALÍKŮ

AKČNÍ CENA

285.000,-

••nosnost 7900 kg, celková povolená hmotnost 10500 kg
••rychlost 40 km/hod, závěs 40 mm
••délka/šířka ložné plochy 8000/2400 mm
••obvod ložné plochy bez ostrých hran
••sklopné zábrany na balíky 2000 mm, kola 19/45-17
••dvě odpružené nápravy ADR
••upínací oka pro uchycení nákladu

PLT 14 PŘÍVĚS S HYDRAULICKÝMI NÁJEZDY
TRAKTOROVÝ TŘÍOSÝ PŘEPRAVNÍK BALÍKŮ S NÁJEZDY
•• nosnost 14000 kg, celková povolená hmotnost 18000 kg
•• rychlost 40 km/hod, závěs 40 mm
•• délka/šířka ložné plochy 10500/2400 mm
•• obvod ložné plochy bez ostrých hran
•• sklopné zábrany na balíky 2000 mm, kola 19/45-17
•• tři odpružené nápravy ADR, upínací oka pro uchycení nákladu
•• mechanické opěrné nohy sklopné
www.agrico-sro.cz

AKČNÍ CENA

486.000,ZEMĚDĚLSKÁ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKA
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N 233/5 A2HS
JEDNONÁPRAVOVÉ ROZMETADLO - VERZE DO SADŮ
(ŠÍŘKA 2060 mm), POZINKOVANÁ KONSTRUKCE
••nosnost 4500 kg, objem 5,25 m3
••ložná plocha 3960 x 1720 x 750 mm
••jednohadicové pneumatické brzdy, parkovací brzda,
rychlost 30 km/hod
••tl. podlahy/stěny 3 mm/2 mm, kola 400/60-15,5
••metací čelo odnímatelné (lze nahradit zadním čelem),
sklopné boční stěny
••posun dopravníku mechanický (9 stupňů)
••závěs spodní oko 50 mm
••typ metacího adaptéru - horizontální dvoububnový
šnekový, kardan
••volitelně: zadní čelo pro přestavbu na návěs

AKČNÍ CENA

205.000,N 221/3-1, N 221/4-4
JEDNONÁPRAVOVÉ ROZMETADLO,
POZINKOVANÁ KONSTRUKCE
••nosnost 6000 kg, objem 7,4 m3
••ložná plocha 4460 x 2070 x 800 mm
••dvouhadicové pneumatické brzdy, parkovací brzda,
rychlost 30 km/hod
••tl. podlahy/stěny 3 mm/2 mm, kola 500/50-17
••pohon řetězu hydraulický, závěs spodní oko 50 mm
••typ metacího adaptéru - N 221/3-1 - 4 vertikální šnekové,
N 221/4-4 - 2 horizontální šnekové, kardan
••volitelně: nástavky 750 mm + zadní stěna pro přestavbu na návěs

AKČNÍ CENA

BONUS: Při objednání do 15. 12. 2019 zadní hydraulické
čelo ZDARMA!

312.000,N 221/3-1

AKČNÍ CENA

302.000,N 221/4-4

N 221/3-4 A4VS
DVOUNÁPRAVOVÉ TANDEM ROZMETADLO,
POZINKOVANÁ KONSTRUKCE
••nosnost 8000 kg, objem 9,2 m3
••ložná plocha 4460 x 2060 x 1000 mm
••dvouhadicvé pneumatické brzdy, parkovací brzda,
rychlost 30 km/hod
••tl. podlahy/stěny 3 mm/2 mm, kola 500/50-17
••pohon řetězu hydraulický, závěs spodní oko 50 mm
••typ metacího adaptéru - 4 vertikální šnekové, kardan
••volitelně: nástavky 800 mm + zadní stěna pro přestavbu na návěs

AKČNÍ CENA

399.000,-

BONUS: Při objednání do 15. 12. 2019 zadní hydraulické
čelo ZDARMA!
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s.r.o, si vyhrazuje

Uvedené ceny jso

AGRICO, s.r.o.

PRODEJNÍ A SERVISNÍ CENTRUM ZEMĚDĚLSKÉ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKY
Čapkova 802, 517 21 Týniště nad Orlicí
PRODEJNA, SKLAD ND
Po - Pá 7.00 - 16.00 hod
tel.: +420 494 372 038
SERVIS ZEMĚDĚLSKÉ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKY
tel.: +420 732 230 538

Ing. Josef TOMEŠ
Ing. Josef FALTA
Ing. Ivo KHOL
Ing. Martin FALTA
Jaroslav PAVLÍČEK

tel.: +420
tel.: +420
tel.: +420
tel.: +420
tel.: +420

603 140 474
603 824 762
734 319 718
605 809 141
607 500 198

www.agrico-sro.cz

