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Vážení obchodní partneři,
v roce 2021 nám vládní opatření opět nedovolují uspořádat pro Vás Prodejní a výstavní dny AGRICO. Nezbývá nic jiného, než vás oslovit formou našeho komunálníku a doufat, že se brzy uvidíme osobně. Snad nám druhá půlka letošního roku dovolí se trochu „osmělit“ a ukázat Vám, co nového se
děje ve světě komunální techniky Kubota.
Letošní rok přinese postupně řadu nových nebo
inovovaných modelů strojů vyrobených v Zemi vycházejícího slunce. Novinky v řadách malotraktorů
Vám ukážeme v podzimním vydání magazínu. První řada, která je zmodernizovaná, je řada sekaček
G 231. Navazuje na úspěšné předchůdce G 23 LD
nebo HD. Pojďme se podívat, v čem už tak dobrý
a oblíbený stroj zvýšil svůj komfort a profesionalitu.
Největší změny dosáhla hydraulika vyklápění
koše. Ovládání celé hydrauliky nově zajišťuje joystick. Jednou pákou tedy zvedáte sečení, koš i vyklápíte koš. Rychlost hydrauliky se výrazně zvýšila.
Odpojení koše bylo také zjednodušeno a celý systém vysokovýklopného koše je robustnější a lépe

zakrytovaný.
Další vylepšení nalezneme na převodovce. Ta je
stále hydrostatická, ale s variabilním převodem se
snímáním zatížení. Pohon sečení je nově spínán
elektromagnetickou spojkou. Od letošní sezóny si
může zákazník vybrat u modelu G 261 šířku sečení
122 cm nebo 137 cm.
Nesmíme opomenout úpravu designu kapoty. Ta
je jednodílná a výklopná, což výrazně zjednodušuje přístup k motoru. Uložení čelního závaží je
upravené a při použití pouze 50kg závaží je stroj
kratší, a tím i obratnější.
Takto jsem Vám v krátkosti představil nejzásadnější změny a úpravy na profi sekačkách Kubota řady

G. Ostatní výborné a osvědčené vlastnosti zůstaly
nezměněné. Na naší prodejně v Týništi nad Orlicí
najdete stroj G 231 HD, který Vám rádi ukážeme
a předvedeme „naživo“. Neváhejte a domluvte si
termín prohlídky. S touto sekačkou bude sečení
trávy mnohem rychlejší, levnější, efektivnější a Vy
nebo vaši zaměstnanci budete mít radost z práce.
Velikou novinkou v oblasti poprodejních služeb je
prodloužená záruka. KUBOTA OD LETOŠNÍHO
KVĚTNA DÁVÁ ZÁRUKU 5 LET NA KOMPLETNÍ
SORTIMENT! Toto funguje už nějaký čas u zemědělských traktorů. Jelikož si za kvalitou malotraktorů a sekaček stojíme, nabízíme Vám k výhodnému financování i tuto bezkonkurenční záruku.

ELEKTROMOBILITA A BATERIOVÉ STROJE
JSOU STÁLE VÍCE V OBLIBĚ!
Jak všichni vidíte ve svém okolí, aku stroje jsou
stále více žádané a používané. Každý máme na
tato zařízení svůj názor. Tlak na jejich používání
je stále větší ze strany místních úřadů i Evropské
unie. I přes rozporuplné pocity mají tyto stroje
stále více plusů než mínusů. Diskutabilní otázka
je ekologická stopa těchto strojů. Co bateriovým
strojům ale nelze vytknout, je jejich jednoduchá
obsluha a minimální údržba. Mají velmi tichý chod
a mohou pracovat v jakékoliv poloze či svahu. S
tímto vším souvisí jejich konstrukční jednoduchost.

Dnešní bateriové stroje dosahují srovnatelných výkonů jako zařízení se spalovacím motorem.
V nabídce naší společnosti najdete velice kvalitní
a profesionální stroje ručního nářadí značky EGO
nebo ECHO. V tomto sortimentu nabídka strojů
prudce roste a i jejich obliba je na vzestupu. Dále
můžeme nabídnout lehký komunální automobil
značky SELVO. Tento stroj má velmi dobré vlastnosti a parametry. Jeho cena je více než příznivá.
Automobil už také umíme vybavit sypačem, radlicí nebo zametacím kartáčem. Nabízíme možnost

vyzkoušení tohoto stroje, abyste jeho výhody
dokázali posoudit sami. Co Vám také rádi ukážeme „naživo“, je bateriová dálkově řízená sekačka
– univerzální nosič RAYMO TORPEDO. O tomto
stroji jsem už psal v minulém čísle. Nově Torpédo
získává certifikace pro další adaptéry, takže už nelze říci, že jde pouze o sekačku.

NEVÁHEJTE A DOMLUVTE SI PŘEDVEDENÍ BATERIOVÝCH STROJŮ TÉ NEJLEPŠÍ KVALITY!

DÁLKOVĚ ŘÍZENÝ BATERIOVÝ/HYBRIDNÍ
NOSIČ NÁŘADÍ TORPEDO
POHON
OVLÁDÁNÍ
BATERIE

ŽACÍ ÚSTROJÍ
DALŠÍ
PARAMETRY

dva motory, 50 V, 4x4 - pohon všech kol
dálkové ovládání - dosah 50 m, nulový poloměr otáčení, veliká
svahová dostupnost
plně bateriová - 120 Ah - práce 5 hod, dobíjení 10 hod; hybridní 56 Ah - práce 2 hod + benzinový motor (udržuje baterie na stejné
hladině), dobíjení 4 hod; jednoduchá výměna baterie v terénu pro nepřetržitý provoz možno zakoupit více baterií
třínožové, záběr 104 cm, antiskalpovací kolečka, nastavení výšky
sečení, kopírovací kolečka přední
malé rozměry 205x115x51 cm, nulové emise a znečištění přírody, velmi nízká hlučnost, malé nároky na údržbu, nízká hmotnost, vhodné pro udržované plochy, další čelní nářadí ve vývoji

NOVINKA

AKČNÍ CENA SETU

496.000,Kč

PLNĚ BATERIOVÝ

VYZKOUŠEJTE
SI MĚ

AKČNÍ CENA SETU

466.000,Kč

HYBRIDNÍ

VYZKOUŠEJTE
SI MĚ

UŽITKOVÝ NÁKLADNÍ ELEKTROMOBIL
SELVO S2.DCH
ELEKTROMOTOR 5 kW s vysokým krouticím momentem s nelineární
charakteristikou, Toyota, napětí 60 V
gelové, 5x12V/150 Ah (9 kWh), dojezd 115 km bez topení
BATERIE
a klimatizace (75 km s topením)
zadní nápravy, 45 km/h max. rychlost, svahová dostupnost 18°,
POHON
dva rozsahy rychlostí vpřed + zpátečka
KORBA
160 x 130 cm, nosnost 500 kg, elektromechanicky výklopná

AKČNÍ CENA

295.000,Kč

KABINA
VÝBAVA

pro 2 osoby, rádio, topení a klimatizace za příplatek
pneu 155/65 R13, schváleno pro provoz na PK, možno řídit
s ŘP sk. A1 od 16 let, ideální pro lehké komunální práce, možnost
větší korby s nástavky a elektrického měniče za příplatek

JEDNOOSÝ MALOTRAKTOR
340 POWERSAFE
MOTOR

benzinový, Honda GX 390, 11 HP, 1-válcový, 390 cm3

PŘEVODOVKA mechanická 3/3 rychlostí, reverzace, uzávěrka diferenciálu
VÝVOD. HŘÍDEL 1000 ot/min - v olejové lázni
POHON

hydraulická spojka PowerSafe, nezávislé brzdy kol na každé kolo
zvlášť

NÁŘADÍ V CENĚ rotavátor, pracovní záběr 80 cm
VÝBAVA
2

otočná řidítka, záběrové pneu se stavitelnými ráfky, závěs pro přívěs,
široká škála příslušenství a nářadí

KOMUNÁLNÍ TECHNIKA

AKČNÍ CENA

95.000,-

Kč

www.agrico-sro.cz

MALOTRAKTOR B 1161
MOTOR
PŘEVODOVKA
HYDRAULIKA
VÝV. HŘÍDEL
VÝBAVA

Diesel Kubota, kapalinou chlazený, 16 HP, 3-válcový,
14l palivová nádrž
pohon 4x4, 6 rychlostí vpřed + 2 vzad, max. rychlost 21 km/h
čerpadlo 14,1 l/min, TBZ kat. I., zdvih 540 kg, 1 okruh
hydrauliky zadní
zadní 540 ot/min, uzávěrka diferenciálu
schváleno pro provoz na PK - široké množství příslušenství,
pneu šípový vzorek

AKČNÍ CENA

289.000,POSLEDNÍ
KUSY
BEZ FILTRU
DPF

Kč

CENOVÁ
BOMBA

MALOTRAKTOR L 1361 D

VÝV. HŘÍDEL

Diesel Kubota, kapalinou chlazený, 36,1 HP, 3-válcový,
1826 cm3
mechanická 8/4 rychlostí, max. rychlost 25 km/h, dvoustupňová spojka
zadní TBZ kat. I., nosnost 906 kg, čerpadlo 28,3 l/min,
2 okruhy hydrauliky zadní
zadní 540 ot/min

POHON

4x4 s možností odpojení přední nápravy

VÝBAVA

ochranný rám, záběrové pneu 260/70 R16; 360/70 R24, široká
škála příslušenství

MOTOR
PŘEVODOVKA
HYDRAULIKA

AKČNÍ CENA

450.000,Kč

NULOVÉ NAVÝŠENÍ

...NEBO

FINANCOVÁNÍ NA DOBU
AŽ 5 LET S 0% NAVÝŠENÍM

KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ
AŽ 5 LET

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

MALOTRAKTOR B 2261 H
MOTOR

ZDARMA

(povinné ručení a strojní pojištění)

DOPRODEJ

Diesel Kubota, kapalinou chlazený, 25 HP, 4-válcový,
1261 cm3, 27l palivová nádrž

PŘEVODOVKA hydrostatická 3-stupňová, max. rychlost 24 km/h, tempomat
HYDRAULIKA
VÝV. HŘÍDEL
POHON
VÝBAVA

zadní TBZ kat. I., nosnost 760 kg, čerpadlo 33 l/min, 2 okruhy
hydrauliky zadní, 3 okruhy hydrauliky přední ovládané
joystickem, přední TBZ kat. 0
zadní 540 ot/min - nezávislý, mezinápravový 2500 ot/min
4x4 s možností odpojení přední nápravy,
systém Bi-speed - vnitřní průměr otáčení 2,1 m!
4 sloupková kabina s klimatizací a topením, záběrové pneu,
přední blatníky

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU:

ČELNÍ SNĚHOVÁ RADLICE

• pracovní záběr 125 cm • hydraulické natáčení • gumový břit

KOTOUČOVÝ SYPAČ WDS-P-PRO 180
AKČNÍ CENA

• pracovní záběr 1-14 m • objem násypky 200 l • hydraulické spouštění posypu
• pohon kardanem
SET STROJŮ PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU

BONUS ZDARMA: AUTORÁDIO + MAJÁK

www.agrico-sro.cz

749.000,Kč

KOMUNÁLNÍ TECHNIKA
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PROFESIONÁLNÍ ŽACÍ TRAKTOR
GR 1600 III
MOTOR

Diesel Kubota, 2-válcový, kapalinou chlazený, 13,5 HP,
18l palivová nádrž

PŘEVODOVKA

hydrostatická, rychlost 0-10 km/h, pohon kardanovou hřídelí

ŽACÍ ÚSTROJÍ

dvounožové, 107 cm záběr, hnané kardanovou hřídelí

SBĚRNÝ KOŠ

vyklápěný manuálně - pomocný tlumič, 370 l

AKČNÍ CENA

208.000,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ vozík, shrnovací radlice, sněhové řetězy, zametací kartáč, rozmetadlo soli

CENOVÁ
BOMBA

PROFESIONÁLNÍ ŽACÍ STROJ GZD 15 HD
MOTOR
PŘEVODOVKA

AKČNÍ CENA

ŽACÍ ÚSTROJÍ

380.000,Kč

ZÁRUKA 5 LET!

Kč

SBĚRNÝ KOŠ

5
LET

Diesel Kubota, 2-válcový, kapalinou chlazený,
15 HP, 600 cm3, 20l palivová nádrž
hydrostatická dvojnásobná, rychlost 0-13,5
km/h, pohon kardanovou hřídelí, nulový poloměr
otáčení
dvounožové, 107 cm, hnané kardan. hřídelí,
hydraulický zdvih sečení
vyklápěný hydraulicky do výšky 180 cm, 400 l

NA KOMPLETNÍ SORTIMENT
NOVINKA

PROFESIONÁLNÍ ŽACÍ TRAKTOR
G 231 LD/HD
MOTOR
PŘEVODOVKA
ŽACÍ ÚSTROJÍ
SBĚRNÝ KOŠ

Diesel Kubota, 3-válcový, vodou chlazený, 22 HP, 898 cm3,
20l palivová nádrž
variabilní hydrostatická, rychlost 0-19 km/h, pohon kardanovou hřídelí, mechanický tempomat
dvounožové, 122 cm záběr, hnané kardanovou hřídelí,
hydraulický zdvih sečení, časování ozubenými koly
vyklápěný hydraulicky na zem/do výšky 193 cm, 560/640 l

BONUS ZDARMA: PŘEDNÍ ZÁVAŽÍ 40 KG U MODELU HD

AKČNÍ CENA

339.000,G 231 LD

Kč

AKČNÍ CENA

470.000,Kč

G 231 HD

G231 / G261

Výkonná
modelová
řada, na kterou
se můžete
spolehnout
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Se svým vynikajícím žacím výkonem a jednoduchou
obsluhou vám nové sekačky řady G umožňují snadno
zvládnout i ty nejnáročnější úkoly. Robustní konstrukce
a legendární spolehlivost Kubota dotvářejí obrázek
a nastavují nové standardy v této třídě.

www.agrico-sro.cz

TRAKTOR M 4063 A M 4072
MOTOR
PŘEVODOVKA
HYDRAULIKA

Diesel přeplňovaný Kubota, 4-válcový, 3331 cm3, 66/74 HP,
filtr pevných částic, přímý vstřik paliva
hydraulický reverz, 18/18 rychlostí, plně synchronizovaná,
plazivé rychlosti, max. rychlost 40 km/h - EcoSpeed, brzdy
mokré vícelamelové
2 okruhy hydrauliky zadní, čerpadlo 63 l/min, zadní TBZ kat. II.,
zdvih 2500 kg

VÝV. HŘÍDEL

540/540E ot/min, mokrá lamelová spojka

NÁPRAVA

elektrohydraulicky spínaný pohon 4x4, poloměr otáčení 1,7 m

VÝBAVA

kabina, klimatizace, vzduchem odpružené sedadlo, záběrové pneu 320/85 R20 / 420/65 R30 - přestavitelné disky,
vzduchotlaké brzdy přívěsu 2 hadicové, možnost dalšího
příslušenství na přání

AKČNÍ CENA

AKČNÍ CENA

37.000,- €

39.000,- €

M 4063

M 4072

M 5091 a M 5111 S NAKLADAČEM LA 1854
MOTOR

CENOVÁ
BOMBA!

PŘEVODOVKA
HYDRAULIKA
VÝV. HŘÍDEL
NÁPRAVA

M 5091

M 5111

M 5091 + LA 1854

1.339.000,- Kč

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
max. výška vyklápění: 280 cm, max. zdvih na čepu nakladače:
370 cm, max. nosnost: 1880 kg, hydraulický paralelogram,
tlumič rázů, LOPATA ZDARMA!

ČELNÍ
NAKLADAČ
LA 1854

1.249.000,- 1.289.000,Kč

Kč

úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 3769 cm3, Common
Rail přímé vstřikování paliva, výkon 95 HP/71 kW (M 5091),
výkon 113 HP/85 kW (M 5111), TIER IV Final
36/36, 40 km/h, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, dual
speed - 2° 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

M 5111 + LA 1854

1.389.000,- Kč

149.000,Kč

SECO STARJET
P6 4x4

AKČNÍ CENA

169.000,Kč

SECO STARJET
P6 PRO

MOTOR

B&S Vanguard 23 HP

MOTOR

POHON

4x4

PŘEVODOVKA zesílená hydrostatická s uzávěrkou diferenciálu

PŘEVODOVKA zesílená hydrostatická s uzávěrkou diferenciálu
ŽACÍ ÚSTROJÍ

záběr sečení 102 cm

VÝBAVA

objem koše 380 l, palivová
nádrž 12 l, sedadlo DeLux

www.agrico-sro.cz

B&S Vanguard 23 HP

ŽACÍ ÚSTROJÍ

záběr sečení 102 cm

VÝBAVA

objem koše 400 l, vysoký
výklop, palivová nádrž 14 l,
tempomat, sedadlo DeLux,
přední závaží

AKČNÍ CENA

208.000,Kč

SECO GOLIATH 4x4
MOTOR

Kawasaki 26 HP

POHON

4x4

PŘEVODOVKA hydrostatická, uzávěrka diferenciálu
ŽACÍ ÚSTROJÍ možnost výběru sečení 92 cm
/ 110 cm
široká škála příslušenství VÝBAVA
využití celoročně!
KOMUNÁLNÍ TECHNIKA
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„Traktor
je
ZETOR“ – to je
skutečný příběh několika
generací. Neustálá modernizace produktů
vychází vstříc
zákazníkům.
Za poslední roky je značka ZETOR opět o něco

bohatší - získala nové zákazníky, vstoupila na
nové trhy, překonala spoustu výzev a dokázala
postupně rozšířit produktové portfolio na stávajících osm modelových řad ve výkonovém rozpětí od 20 do 170 koní. To vše je navíc zabalené
v elegantním designu ZETOR by Pininfarina,
který byl do roku 2020 aplikován na všechny
modelové řady užitkových traktorů a již při své
premiéře vzbudil oprávněný celosvětový ohlas.
Traktory ZETOR se i v současné době snaží

design by

BEZ ADBLUE

odolávat nemalému tlaku konkurence a dokázat svým zákazníkům, že 75 let výroby, 1,3 milionu prodaných traktorů a export do 130 států
světa je velkým závazkem a současně výzvou
do budoucna. ZETOR je od začátku nabízeným
produktem společnosti AGRICO, s.r.o. Popřejme
tedy ZETORU, aby snaha o zvyšování kvality
traktorů a poprodejních služeb přinesla v dohledné době příběhy dalších a dalších generací.

PROXIMA CL 80 - T2
4-válcový 16V motor Zetor, TIER IIIB, výkon 76 HP/56 kW,
točivý moment 334 Nm
PŘEVODOVKA 12/12, rychlost 40 km/h, mechanická reverzace, 2 jízdní
skupiny
mechanická regulace, nosnost 4,6 t, kat. II,
HYDRAULIKA
hydr. čerpadlo 50 l/min, 2 vnější hydraulické okruhy (4+1)
VÝVOD. HŘÍDEL výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min - závislé,
nezávislé
NÁPRAVA
4WD, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové

MOTOR

PNEU
PŘIPOJENÍ

AKČNÍ CENA

VÝBAVA

950.000,-

Kč

Mitas 12,4 R24 / 16,9 R34
horní etážový závěs s manuální hubicí, Piton Fix + spodní
táhlo, zadní TBZ s rychloupínacími háky
mechanicky odpružené sedadlo řidiče, klimatizace, vzduchové brzdy 1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 150
kg, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 150 l

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

PROXIMA GP 100, 110 - T2
4-válcový 16V motor Zetor, TIER IIIB, výkon a točivý moment: GP 100 - 96 HP/70 kW, točivý moment 428 Nm,
GP 110 - 107 HP/76 kW, točivý moment 449 Nm
PŘEVODOVKA 16/16, rychlost 40 km/hod, mechanická reverzace,
4° s 2° násobičem
HYDRAULIKA mechanická regulace, nosnost 4,6 t, kat. II, hydr. čerpadlo
60 l/min, 3 vnější hydraulické okruhy (6+1)
výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min - závislé,
VÝVOD. HŘÍDEL
nezávislé
NÁPRAVA
4WD, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové

MOTOR

PNEU

Mitas 340/85 (13,6) R24 / 420/85 (16,9) R34

PŘIPOJENÍ

horní etážový závěs s automatickou hubicí, agrohák +
spodní táhlo, zadní TBZ s rychloupínacími háky
vzduchem odpružené sedadlo řidiče, vzduchové brzdy
1 a 2 hadicové, závaží v zadních kolech 270 kg + přední
270 kg, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 190 l

VÝBAVA

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

BEZ ADBLUE

AKČNÍ CENA

1.030.000,GP 100 - T2

Kč

AKČNÍ CENA

1.120.000,-

Kč

GP 110 - T2

www.agrico-sro.cz

NOVINKA

MULČOVAČ MU-ÖKOTOP 160
OCHRANA HMYZU A ŽIVOČICHŮ - PODPOROVÁNO DOTAČNĚ!
• pracovní záběr 160 cm
• počet nožů 28 ks
• pohon kardanem
• vnitřní protiostří „Žraločí ploutev“
• PŘEDSAZENÁ PRSTOVÁ LIŠTA PRO OCHRANU HMYZU A ZVĚŘE
• integrovaná volnoběžka
• připojení do předního závěsu
• 4 opěrná kola

AKČNÍ CENA

175.000,MULČOVAČ SE SBĚREM
KOALA PROFESSIONAL 1600
• plastový koš
• výklopná výška 185 cm
• pracovní záběr 150 cm
• objem koše 900 l • počet nožů 50 • pohon kardanem 540 ot/min
• možnost i v oranžové barvě Kubota

AKČNÍ CENA

169.000,-

PŘÍKOPOVÉ RAMENO
PA 5035-30
PŘÍKOPOVÉ RAMENO DO TŘÍBODOVÉHO ZÁVĚSU TRAKTORU KAT.II
• dosah ramene 5 m, pracovní záběr mulčovací hlavy 1 m
• rotor SUPERCUT s oboustrannými kladivy
• hydraulické jištění ramene proti poškození při nárazu
• plovoucí poloha ramene a mulčovací hlavy, boční plazy
• elektrické proporcionální ovládání joystickem MOTION MINI ERC
• hmotnost stroje 571 kg
• olejová náplň 140 l
• transportní osvětlení
• POŽADAVKY NA TRAKTOR: min. hmotnost 2750 kg,
výkon od 60 HP

AKČNÍ CENA

342.000,PORTÝR 5

NEJOBLÍBENĚJŠÍ NOSIČ
KONTEJNERŮ!

CENA JIŽ OD

305.000,- Kč

TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ
NÁVĚS ANS-1900
AKČNÍ CENA

86.000,www.agrico-sro.cz

• nosnost: 1,5 t • ložná plocha 3,7 m2
• jedna náprava
• sklopné do 3 stran pod úhlem 39°
• nájezdová brzda
• odstavné noha stavitelná s kolečkem
• barva oranžová
KOMUNÁLNÍ TECHNIKA
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CENOVÁ
BOMBA

WT 20
KALOVÉ ČERPADLO

CENOVÁ
BOMBA

EM-30

UMK 450 X

JEDNOFÁZOVÁ ELEKTROCENTRÁLA

PROFESIONÁLNÍ KŘOVINOŘEZ

• motor Honda GX 200
• výkon 5 HP
• regulace napětí - cyklokonvertor
• max výkon 3 kVA
• spotřeba paliva 1,6 l/h

• výkon motoru 1,5 kW
• motor GX 50 - čtyřtaktní
• max. otáčky 12000 ot/min
• hmotnost 9 kg

• výkon motoru 5 HP
• max. průtok 710 l/min
• sací hloubka 8 m
• celkový výtlak 30 m
• průměr potrubí 2“

AKČNÍ CENA

16.000,-

KŘOVINOŘEZ SRM-520 ES
AKČNÍ CENA

AKČNÍ CENA

20.000,-

34.000,-

• objem motoru 50,2 ccm
• výkon motoru 2,16 kW
• max. otáčky 12000 ot/min
• hmotnost 9 kg

AKČNÍ CENA

17.000,-

DOPRODEJ!

CENOVÁ
BOMBA

HRX 537 HY
PROFESIONÁLNÍ SEKAČKA

• motor Honda GCVx 200
• výkon 3,7 HP
• záběr sečení 53 cm
• spojka nože - RotoStop
• hydrostatická
převodovka
AKČNÍ CENA
• šasi tvrzený plast
• objem koše 85 l

ZÁDOVÝ ROSIČ
MB-5810
• objem motoru 60 ccm
• výkon 3,3 HP
• max. rychlost vzduchu 96 m/s
• objem foukání 667 m3/h
• nádrž na chemikálie 20 l
• max. rozstřik kapaliny 5,2 l/min

25.000,-

MALOTRAKTOR VARI RAPTOR
+ MULČOVAČ RMS 600
• motor Kohler - 7,75 HP
• hydrostatická převodovka
• jeden žací nůž
• pracovní záběr 60 cm
• stavebnicový systém - možnost
dokoupení velkého množství
příslušenství

CENOVÁ
BOMBA

VHODNÝ
PRO
DEZINFEKCI
PROSTOR!

AKČNÍ CENA

12.000,-

CENOVÁ
BOMBA

PLOTOSTŘIH HC-2020 RS

AKČNÍ CENA

• výkon motoru 0,6 kW
• objem motoru 21,2 cm3
• max. otáčky 10500 ot/min
• hmotnost 4,6 kg
• délka lišty 53 cm

45.000,-

AKČNÍ CENA

8.000,o změny.
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AGRICO, s.r.o.
PRODEJNÍ A SERVISNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKY
Voklik 976, 517 21 Týniště nad Orlicí

ZAHRADNÍ A KOMUNÁLNÍ CENTRUM
PO - PÁ 8.00 - 17.00 HOD
TEL.: +420 494 371 301
SERVIS ZAHRADNÍ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKY
TEL.: +420 602 438 872

www.agrico-sro.cz

Ing. Martin FALTA		

tel.: +420 605 809 141

Matěj TOMEŠ

tel.: +420 731 443 979

