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VALTRA G SÉRIE
105-135 K

V tomto roce slaví společnost VALTRA 70 let výroby traktorů. Traktory se začaly vyrábět v roce 1951, ale počátky dnes již tradiční výroby sahají do 19. století. Traktory VALTRA vzešly ze spojení finské společnosti VALMET a švédské VOLVO BM, což jsou zodpovědní rodiče, kteří byli vždy synonymem kvality a odolnosti.
V období tohoto výročí si dala VALTRA krásný dárek – plně se rozběhla výroba novinkového modelu G series.

JEDNODUŠE GENIÁLNÍ
Pojďme si novinku blíže představit: G series je
plně vybavený víceúčelový traktor pro Vaše potřeby. Tento traktor s funkcemi VALTRA SMART
FARMING současně představuje vstup do světa
přesného zemědělství. Nabízí efektivní a výkonnou pracovní hydrauliku, dokonalou symbiózu
s čelním nakladačem, 6 stupňový PowerShift,
komfortní pracoviště obsluhy a přitom má kompaktní rozměry. To vše je oděno do novinkových
barev – ke krásné olivové metalíze přibyla i bronzová. S tímto traktorem se budete vždy odlišovat!
Je to fešák na první pohled.
Řada G je kompaktní, ale přitom profesionální
stroj. Cítí se jako doma na poli, v lese, a v komunální údržbě. Stává se prvním traktorem, který si
od narození rozumí s čelním nakladačem. Jsou

PŘIJĎTE SE DO AGRICA NA NOVINKU PODÍVAT.

to velcí kamarádi – dobře na sebe vidí a od první
chvíle dobře komunikují – prostě sehraní parťáci.
Řada G je plně vybavený traktor pro každodenní
práci, který nabízí nebývalý komfort obsluze stroje.
A to není vše. Zákazník si může vybrat z několika
balíčků výbavy:
• COMFORT s odpruženou přední nápravou
a kabinou, komfortním sedadlem a inteligentním
osvětlením
• TECHNOLOGY rozšíří COMFORT o ISOBUS
kompatibilitu, satelitní výbavu a další vychytávky
• TECHNOLOGY PRO je na samém vrcholu
a obsahuje vše, co je potřeba k chytrému zemědělství.
Samostatným balíčkem je potom spojení traktoru s čelním nakladačem. Dva výrobní závody

a 1700 zaměstnanců VALTRY dělá každodenní
těžkou práci uživatelů příjemnější a komfortnější.
Popřejme značce VALTRA další úspěšné roky
s chystanou letošní novinkou - inovovanými
traktory již páté generace této oblíbené značky
a krásným dárkem v podobě 70 kusů traktorů, které se odkazují na historii VALMET - červenočerná
kombinace metalizovaných barev, černé ráfky kol
a tónovaná skla. To bude velký fešák a zároveň
opravdová LIMITED
REDITION!

PRVNÍ PRODANÝ TRAKTOR VALTRA SÉRIE G V ČR
NA SAMÝ KONEC ROKU 2020 NAŠE FIRMA PŘEDALA PRVNÍ TRAKTOR VALTRA G 125 ECO ACTIVE
NA FARMU JANA FIREŠE Z VALŮ U DOBRUŠKY.
Rodinná farma úspěšně hospodaří od roku
1993 na cca 90 ha. Z toho činí 57 ha orná půda
a zbytek louky pro zajištění výkrmu asi 40 ks
skotu červenostrakatého plemene. U Firešů byla
vždy jednoznačně preferována značka traktorů Zetor, se kterou jsou nadále velice spokojeni. Při nákupu dalšího traktoru chtěli změnu, a
to hlavně v oblasti komfortu řazení převodovky
(VALTRA řady G nabízí 4 rychlostní rozsahy a
6-ti stupňový násobič), silnějšího hydraulického čerpadla (LS 110 l/min) a hlavně super výhledu z kabiny, který nová VALTRA G nabízí.
Skvělý výhled z traktoru ocení majitel v případě
dodatečné montáže čelního nakladače. Dal-

ší výhodou při rozhodování bylo to, že model
G 125 nabízí dvě otáčkové charakteristiky motoru, přičemž Eco režim umí ušetřit až 10% paliva.
Měl by být na jejich farmě využíván na středně
těžké práce jako je doprava, setí a lisování (výkon
motoru 125 HP/93kW). Traktory VALTRA nejsou
úplně pro každého zákazníka, ale často se stává,
že uživatelé, kteří původně používali jednoduší
stroje a jejich finanční situace jim to umožní, tak
na značku VALTRA přejdou. To je i případ pana Fireše. Podle rozhovoru s ním a jeho synem traktor
zatím plní veškeré představy, které požadovali.
Doufejme, že bude nadále dobrým pomocníkem
a splní veškeré očekávání i v dalších letech.

JAN FIREŠ SE STARŠÍM SYNEM
PŘI SETÍ JARNÍCH OBILOVIN

A 114MH4 S ČELNÍM NAKLADAČEM
MOTOR

PŘEVODOVKA

HYDRAULIKA

AGCO Power 44 AWFC, 4 válce, objem 4,4 l,
výkon 110 HP/82 kW, točivý moment 417 Nm
/1500 ot/min, emisní norma TIER 4F
16/16 roboticky řazená, reverzace pod zatížením včetně parkovací pozice, čtyřstupňový POWERSHIFT, pojezdová rychlost
40 km/hod
3 vnější okruhy, hydraulické zubové tandemové čerpadlo 98 l/min, TBZ nosnost 43 kN

VÝV. HŘÍDEL

540/540E/1000, výměnná koncovka

NÁPRAVA

4WD HiLock

Mitas 420/70 R24, 480/70 R34,
blatníky - základní
PŘIPOJENÍ
univerzální rám etážového závěsu + Piton Fix,
etážový závěs Scharmüller + spodní táhlo,
vzduchové brzdy 2 okruhové
zemědělská mechanicky odpružená dvoudveřová kabina, výfuk na sloupku kabiny, pracovní světla 2 +
2, vzduchem odpružené sedadlo řidiče - otočné o 180°a vyhřívané, sedadlo spolujezdce, klimatizace,
barva bronzová metalická, nádrž palivová 180 l plastová
VALTRA G4L (QUICKE), výška zdvihu v oku výložníku: 4,02 m, nosnost v úrovni terénu (800 mm od
oka): 1910 kg, elektrohydraulický joystick, tlumič rázů + 3 funkce, EURO uchycení
PNEU

VÝBAVA

AKČNÍ CENA

65.900,- €

ČELNÍ
NAKLADAČ

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

G 135 VERSU
AGCO Power MBTN-D5, 4 válce, objem 4,4 l, výkon 135 (145) HP/
MOTOR
100 (107) kW, točivý moment 550 (560) Nm, emisní norma TIER 5,
SIGMA POWER - navýšení výkonu při použití vývodové hřídele
PŘEVODOVKA 48/48 včetně plazivých, šestistupňový POWERSHIFT, 6 převodových stupňů řazených pod zatížením - řazení skupin bez
spojkového pedálu, 2 automatické režimy řazení včetně automatického přeřazování silničních skupin, pojezdová rychlost 40 km/hod
Ecospeed při snížených otáčkách, reverzace pod zatížením
HYDRAULIKA 4 vnější okruhy elektronicky ovládané a programovatelné na loketní opěrce + POWER BEYOND, hydraulické čerpadlo Load Sensing
110 l/min, TBZ nosnost 58 kN, PTZ nosnost 30 kN
VÝV. HŘÍDEL
540/540E/1000, výměnná koncovka
NÁPRAVA

4WD HiLock se snímačem natočení kol, hydraulicky odpružená

PNEU

Mitas 480/65 R28, 600/65 R38, stavitelné disky, blatníky - přední natáčecí
rám etážového závěsu, etážový závěs Scharmüller + Piton Fix, vzduchové brzdy 2 okruhové

PŘIPOJENÍ
VÝBAVA

odpružená dvoudveřová kabina, prosklená střecha vpředu, výfuk na sloupku kabiny, pracovní světla
Premium 2 + 4, elektricky ovládaná zpětná zrcátka, vzduchem odpružené sedadlo řidiče - otočné o
180° a vyhřívané, sedadlo spolujezdce, klimatizace, barva bronzová metalická, nádrž palivová 200 l
plastová, nádrž AdBlue 21 l, paket výbavy COMFORT, U-pilot souvraťový management, ovládání ISOBUS kompatibilní, terminál SMART TOUCH, příprava pro Auto-Guide + Quick Steer, schránka na nářadí,
závaží zadních kol 2x150 kg, telemetrie VALTRA CONNECT SERVICE s tříletou licencí

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

90.300,- €
www.agrico-sro.cz

N 155 ECO ACTIVE
AGCO Power 49 AWF, 4 válce, objem 4,9 l, výkon 155 (165)
HP/114 (121) kW, točivý moment 610 (660) Nm, emisní norma
TIER 5, SIGMA POWER – navýšení výkonu při použití vývodové
hřídele
PŘEVODOVKA 30/30 včetně plazivých, 5 převodových stupňů řazených pod
zatížením, 2 automatické režimy řazení včetně automatického
přeřazování silničních skupin, pojezdová rychlost 40 km/hod,
Ecospeed při snížených otáčkách, reverzace pod zatížením, ovládání joystickem na loketní opěrce
HYDRAULIKA 4 vnější okruhy (3. a 4. okruh programovatelný s regulací průtoku
+ POWER BEYOND), hydraulické čerpadlo Load Sensing 115 l/
min, TBZ nosnost 78 kN, PTZ nosnost 47 kN
VÝV. HŘÍDEL
540/540E/1000, výměnná koncovka
hnaná s uzávěrkou diferenciálu a senzorem natočení kol,
NÁPRAVA
pneumaticky odpružená
Mitas 480/65 R28, 600/65 R38, stavitelné disky, blatníky - přední natáPNEU
čecí, zadní rozšířené
rám etážového závěsu, etážový závěs Scharmüller + K 80, vzduchové brzdy 2 okruhové
PŘIPOJENÍ
MOTOR

VÝBAVA

odpružená jednodveřová pětisloupková kabina, prosklená střecha vpředu, výfuk na sloupku kabiny,
pracovní světla Premium 2 + 4 (2+2 na kabině), vzduchem odpružené sedadlo řidiče - otočné o 180°
a vyhřívané, komfortní sedadlo spolujezdce, klimatizace, barva bílá metalická, nádrž palivová 235 l
plastová, nádrž AdBlue 45 l, ovládání ISOBUS kompatibilní, příprava pro Auto-Guide + Quick Steer,
schránka na nářadí, chladicí box, závaží zadních kol 4 x 80 kg, telemetrie VALTRA CONNECT SERVICE s tříletou licencí. PREMIUM interiér

AKČNÍ CENA

98.600,- €

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

PŘÍKOPOVÉ RAMENO
PA 5035-30
PŘÍKOPOVÉ RAMENO DO TŘÍBODOVÉHO ZÁVĚSU TRAKTORU

AKČNÍ CENA

• dosah ramene 5 m, pracovní záběr mulčovací hlavy 1 m, závěs KAT. II
• 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

342.000,-

Kč

MULČOVAČ MU/L 280 VARIO
MULČOVAČ DO TŘÍBODOVÉHO ZÁVĚSU TRAKTORU,
POSUVNÝ ZÁVĚS
• pracovní záběr 2,8 m, stranový posuv 0,56 m, závěs KAT. II
• spirálový rotor s kalenými „M“ kladivy DURAX
• výškově stavitelný opěrný válec
• převodovka pro pohon 540/1000 ot/min
• počet kladiv: 24 ve spirále
• hmotnost stroje 885 kg, kardan
• požadavky na traktor: výkon od 45 do 130 HP

AKČNÍ CENA

6.600,- €
MULČOVAČ MU H/S 180 VARIO
STRANOVĚ VÝSUVNÝ A VÝKYVNÝ MULČOVAČ DO TŘÍBODOVÉHO
ZÁVĚSU TRAKTORU

AKČNÍ CENA

7.500,- €
www.agrico-sro.cz

• pracovní záběr 1,8 m, závěs KAT. II
• spirálový rotor s kalenými „M“ kladivy
• mechanická nárazová pojistka, zadní opěrný válec
• paralelogramový výsuv ramene, ostří „žraločí ploutev“
• zapojení: 2 dvojčinné hydraulické okruhy
• hmotnost stroje 651 kg, kardan
• požadavky na traktor: min.hmotnost 2200 kg, výkon od 55 do 90 HP
ZEMĚDĚLSKÁ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKA
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TURBOFARMER COMPACT 33.7 - 115
MOTOR

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

MAX. NOSNOST

3300 kg

ŠÍŘKA STROJE

2100 mm

HYDRAULIKA
BEZPEČNOST

POHON
VÝBAVA

MAX. DOSAH

6,6 m

čerpadlo hydrauliky 125 l/min Load-Sensing FLOW
SHARING, 210 bar
akustická a optická signalizace, blokace při přetížení
ASCS - 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, dual reverz
klimatizace, uzávěrka zadního diferenciálu, paletizační
vidle, planetové nápravy, 3 režimy řízení, automatická
synchronizace, rychlost 40 km/h, pneu 400/70 R 20, 2x
rychlospojka na konci ramene, zásuvka na vlek, centrální
digitální infopanel

BONUS ZDARMA: Firemní oblečení MERLO, autorádio

AKČNÍ CENA

64.300,- €

TURBOFARMER II 42.7 - 145

AKČNÍ CENA

71.900,- €

MOTOR

DEUTZ TCD 3.6, diesel 3,6l/4v, TIER V, výkon 143 HP
105 kW, katalyzátory: DPF, SCR- AdBlue, změna směru otáčení ventilátoru chlazení Fan- drive, vzduchový
filtr Powercore s předfiltrací

MAX. NOSNOST

4200 kg

ŠÍŘKA STROJE

2250 mm

HYDRAULIKA

čerpadlo hydrauliky 150 l/min Load-Sensing FLOW
SHARING, 250 bar

BEZPEČNOST

akustická a optická signalizace, blokace při přetížení
ASCS - light, aktivní řízení chodu motoru v závislosti
na zatížení pracovní hydrauliky (dle úhlu joysticku)

POHON

hydrostatický, elektronicky ovládaný, typ EPD - PLUS,
Inching pedál, 2 rychlostní převodovka, dual reverz

VÝBAVA

klimatizace, uzávěrka diferenciálu, paletizační vidle,
portálové nápravy, 3 režimy řízení, automatická
synchronizace, rychlost 40 km/h, pneu 460/70 R 24,
2x rychlospojka na konci ramene, zásuvka na vlek,
centrální digitální infopanel

BONUS ZDARMA: Firemní oblečení MERLO, autorádio

MAX. DOSAH

Financování až 100 % pořizovací ceny
Možnost financování DPH.
U manipulátorů MERLO se přepočet EUR řídí aktuálním kurzem ČNB + 0,1 Kč.

7,1 m

AKCE

2021

TURBOFARMER II 65.9 T - 170 HF - HYDROSTAT
MOTOR

FPT NEF 45, diesel 4,5l/4v, TIER V, výkon 170 HP/125
kW, katalyzátory: DPF, SCR- AdBlue, vzduchový filtr
Powercore s předfiltrací

MAX. NOSNOST

6500 kg

ŠÍŘKA STROJE

2400 mm

HYDRAULIKA

čerpadlo hydrauliky HIGH FLOW LS+FS 166 l/min,
FLOW SHARING, 250 bar
akustická a optická signalizace, blokace při přetížení
ASCS - full + elektronická váha, aktivní řízení chodu
motoru v závislosti na zatížení pracovní hydrauliky
(dle úhlu joysticku)
hydrostatický, elektronicky ovládaný, typ EPD - TOP,
Inching pedál, 2 rychlostní převodovka, dual reverz
klimatizace, uzávěrka zadního diferenciálu, paletizační vidle,
planetové nápravy, 3 režimy řízení, automatická synchronizace,
rychlost 40 km/h, pneu 500/70 R 24, 2x rychlospojka na konci ramene, zásuvka na
vlek, centrální digitální infopanel 10“, vzduchem odpružené sedadlo, BSS - hydropneumaticky odpružené rameno, svahové vyrovnávání

BEZPEČNOST

POHON
VÝBAVA

MAX. DOSAH

8,8 m

AKČNÍ CENA

NOVINKA!

102.300,- €

BONUS ZDARMA: Firemní oblečení MERLO, autorádio
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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

145.000,-

Kč

ŽACÍ STROJ FC 284
NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ S KONDICIONÉREM

AKČNÍ CENA

12.990,- €

• pracovní záběr 2,8 m, 7 oválných disků
• hydro-pneumatický systém odpružení LIFT CONTROL
• nonstop hydraulická nárazová pojistka pro zadní žací stroj
• žací lišta s jištěním Protectadrive, rychloupínání nožů FAST FIT
• kondicionér s nylonovými V prsty, nastavitelnou deskou
a protihřebenem
• nastavitelná šířka řádků 1,3 - 2,7 m
• kloubový hřídel 1000 ot/min, hmotnost 1060 kg

OBRACEČ GF 582
6 ROTOROVÝ OBRACEČ PÍCE NESENÝ

• pracovní záběr 5,75 m, 5 ramen na rotoru
• hydraulické skládání do přepravní polohy
• tlumič rázů, pneu 15 x 6,00 - 6
• kloubový hřídel 540 ot/min, hmotnost 690 kg

AKČNÍ CENA

7.900,- €
SHRNOVAČ GA 7501
2 ROTOROVÝ SHRNOVAČ PÍCE TAŽENÝ - STŘEDOVÉ SHRNOVÁNÍ

AKČNÍ CENA

16.800,- €

• pracovní záběr 6,9 - 7,4 m
• hydraulické skládání do vertikální polohy
• šířka řádků 1,3 – 1,9 m, 11 ramen na rotoru
• uzavřené bezúdržbové převodovky v oleji
• 4 kola pod rotorem s 3D podvozkem
• kloubový hřídel 540 ot/min, hmotnost 1610 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, vázání do sítě
• hydraulické nastavení lisovacího tlaku do 210 barů
• měkké jádro - el. nastavení lisovacího tlaku z kabiny
• ovládání ne IsoBus monitorem VT30
• pneu 480/45-17, automatické mazání, vyhazovací rampa

AKČNÍ CENA

36.500,- €
BALIČKA RW 1610 M
TAŽENÁ BALIČKA NA KULATÉ BALÍKY S NAKLÁDÁNÍM

AKČNÍ CENA

14.200,- €
www.agrico-sro.cz

• velikost balíku 120 x 100-150
• maximální hmotnost balíku 1100kg
• 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, pneu 380/55x17
• lankové 3 páčkové ovládání, hmotnost 1500 kg
ZEMĚDĚLSKÁ A 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
6
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BEZ ADBLUE

AKČNÍ CENA

1.030.000,GP 100 - T2

Kč

AKČNÍ CENA

1.120.000,-

Kč

GP 110 - T2

www.agrico-sro.cz

design by

PROXIMA HS 120 - T2

BEZ ADBLUE

4-válcový 16V motor Zetor, TIER IIIB, výkon 117/86 kW,
MOTOR
točivý moment 493 Nm
PŘEVODOVKA 24/24, rychlost 40 km/hod, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, 4° s 3° násobičem
HYDRAULIKA mechanická regulace, nosnost 4,6 t, kat. II,
hydr. čerpadlo 60 l/min, 3 vnější hydraulické okruhy (6+1)
VÝVOD. HŘÍDEL výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min - závislé,
nezávislé
NÁPRAVA
4WD, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové

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
470 kg, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 190 l

VÝBAVA

AKČNÍ CENA

1.165.000,-

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

Kč

design by

FORTERRA HSX 140 (PTZ) EKO
OTESTUJ MĚ

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, hydrostaNÁPRAVA
tické řízení, brzdění pomocí připojení PHN
PNEU
Mitas 480/65 R24 / 600/65 R38
horní etážový závěs s automatickou hubicí, agrohák + spodní
PŘIPOJENÍ
táhlo
odpružená kabina, klimatizace, vzduchem odpružené sedadlo
VÝBAVA
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
MOTOR

ODPRUŽENÁ PŘEDNÍ NÁPRAVA

AKČNÍ CENA

1.700.000,-

Kč

ZDARMA!

NOVINKA!

CRYSTAL HD 170 (PTZ) EKO

Záruka 24 měsíců nebo 1800 mth, servisní interval 500 mth
BONUS ZDARMA: Firemní oblečení ZETOR, autorádio, 2x maják

CRYSTAL

Legenda v novém!

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
HYDRAULIKA
elektrohydraulika BOSCH s HitchTronic, nosnost 8,5 t, kat.
III, 2 hydr. čerpadla 85/32 l/min, 4 vnější elektrohydraulické
okruhy (8+1)
VÝV. HŘÍDEL
výměnná koncovka, otáčky 540/540E/1000/1000E ot./min

MOTOR

NÁPRAVA

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

PNEU

Mitas 540/65 R28 / 650/65 R38

PŘIPOJENÍ
VÝBAVA

horní etážový závěs s automatickou hubicí, agrohák + spodní
táhlo
odpružená kabina s novou střechou - ROPS, FOPS, 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,
nový multifunkční displej, LED osvětlení, 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, 2x maják
www.agrico-sro.cz
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AKČNÍ CENA

2.030.000,-

Kč

ZEMĚDĚLSKÁ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKA
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M 5091 NARROW
MOTOR

PŘEVODOVKA
HYDRAULIKA
VÝV. HŘÍDEL
NÁPRAVA

úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 3.769 ccm, Common Rail
přímé vstřikování paliva, výkon max. 93 HP/68 kW, TIER IV INTERIM,
filtr pevných částic
36/36, 40 km/h ECO, dual speed - dvoustupňový násobič, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, plazivé rychlosti
2 vnější hydr. okruhy, celkový výkon čerpadla 88 l, hydraulický tlak 196
bar, TBZ kat. II, nosnost 2,3 t
540/540E ot/min (540/540E/1000 na přání), nezávislá lamelová spojka
(4 lamely) v olejové lázni
elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením, spínání při brždění, zadní hydraulické brzdy, systém Bi-Speed pro snížení poloměru zatáčení,
vnitřní poloměr zatáčení 2,25 m

AKČNÍ CENA

PNEU

přední 280/70 R18, zadní 380/70 R28 - stavitelné

VÝBAVA

etážový závěs - čep 38 mm, spodní tažná lišta, klimatizace, vzduchem odpružené sedadlo řidiče,
palivová nádrž 76 l

ZÁRUKA 5 LET!

Servisní interval
500 mth

5

BONUS
ZDARMA

LET

43.700,- €
Firemní oblečení KUBOTA,
autorádio, maják

M 5091 a M 5111 S NAKLADAČEM LA 1854
MOTOR

CENOVÁ
BOMBA!

PŘEVODOVKA
HYDRAULIKA
VÝV. HŘÍDEL
NÁPRAVA

M 5091

M 5111

1.249.000,- 1.289.000,Kč

M 5091 + LA 1854

1.339.000,- Kč

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 + 1
okruhové, palivová nádrž 105 l/12 l AdBlue, sedadlo spolujezdce
max. výška vyklápění: 2808 mm, max. zdvih na čepu nakladače:
3700 mm, max. nosnost: 1880 kg, hydraulický paralelogram,
tlumič rázů, 3. funkce, LOPATA ZDARMA!

Kč

M 5111 + LA 1854

1.389.000,- Kč

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), 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. II, 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

ČELNÍ
NAKLADAČ
LA 1854

NULOVÉ NAVÝŠENÍ

...NEBO

FINANCOVÁNÍ NA DOBU
AŽ 5 LET S 0% NAVÝŠENÍM

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

ZDARMA

KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ
AŽ 5 LET

(povinné ručení a strojní pojištění)

M 6142 PTZ
MOTOR
PŘEVODOVKA

HYDRAULIKA
VÝV. HŘÍDEL
NÁPRAVA

8

úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 6.124 ccm, Common Rail
přímé vstřikování paliva, výkon max. 141 HP/104 kW, TIER V
24/24, 40 km/h, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, 3
rychlostní skupiny, 8 stupňů ve skupině řazených pod zatížením,
možnost automatického řazení, nastavení citlivosti řadicí páky
a agresivity reverzoru
3 vnější hydraulické okruhy s nastavitelným průtokem z kabiny,
pracovní čerpadlo Load Sensing 115 l, hydraulický tlak 196 bar, TBZ
kat. III, nosnost 7,0 t, EHR, přední tříbodový závěs
540/540E/1000/1000E ot/min - nezávislé, elektrohydraulické
zapínání pod zátěží
odpružená, elektrohydraulicky spínaná uzávěrka diferenciálu, systém Bi-Speed pro snížení poloměru zatáčení, hydraulické brzdy

PNEU

přední 480/65 R 24, zadní 650/60 R 38

VÝBAVA

odpružená kabina, horní etážový závěs s automatickou hubicí,
spodní táhlo, klimatizace, vzduchem odpružené sedadlo
GRAMMER, sedadlo spolujezdce, střešní okno, vzduchové brzdy
2 + 1, multifunkční loketní opěrka, LED pracovní světla (8+2)

ZEMĚDĚLSKÁ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKA

vyzko
u
si mě šejte
!

AKČNÍ CENA

NOVINKA!

79.600,- €
www.agrico-sro.cz

M 7133 S ČELNÍM NAKLADAČEM LK 2100H
MOTOR

PŘEVODOVKA
HYDRAULIKA
VÝV. HŘÍDEL
NÁPRAVA

úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 6.124 ccm, Common Rail přímé vstřikování paliva, výkon max. 150 HP/110
kW, TIER IV Final
30/15, 40 km/h ECO, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, 5 rychlostních skupin, 6 stupňů ve skupině řazených
pod zatížením, možnost automatického řazení
4 vnější hydraulické okruhy, celkový výkon čerpadla 152 l
(z toho pracovní 110 l), hydraulický tlak 196 bar, TBZ kat. III,
nosnost 9,0 t, EHR, přední tříbodový závěs
540/540E/1000/1000E ot/min - nezávislé, elektrohydraulické
zapínání pod zátěží
odpružená, elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením,
spínání při brždění, středový náhon

PNEU

přední 520/65 R28, zadní 620/70 R38

VÝBAVA

mechanicky odpružená kabina, horní etážový závěs s automatickou hubicí + PitonFix, klimatizace, vzduchem odpružené
otočné sedadlo řidiče, střešní okno, vzduchové brzdy 2 okruhové, čelní hydraulický okruh, sedadlo spolujezdce

ČELNÍ
NAKLADAČ
LK 2100H

max. výška vyklápění 3200 mm, max. zdvih na čepu nakladače 4000 mm, max. nosnost 2400 kg, hydraulický paralelogram, tlumič rázů, 3. funkce, LOPATA ZDARMA !

AKČNÍ CENA

2.299.000,-

Kč

ŽACÍ STROJ DM 1017
AKČNÍ CENA

125.900,-

Kč

ZADNÍ NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ
• pracovní záběr 1,6 m, 4 trojúhelníkové disky, 3 nože na disku
• odpružení žacího ústrojí mechanicky pružinou		
• hydraulické přestavení z pracovní do přepravní polohy
• kloubový hřídel 540 ot/min, hmotnost 395 kg
• výbava: vysoké splazy 40 mm

OBRACEČ PÍCE TE 4052
4 ROTOROVÝ OBRACEČ PÍCE NESENÝ
• pracovní záběr 5,2 m, 6 ramen na rotoru
• převodovky mazané tukem
• obdélníková konstrukce rámu
• hmotnost 520 kg
• tlumiče rázů, kloubový hřídel 540 ot/min

AKČNÍ CENA

125.900,-

Kč

SHRNOVAČ PÍCE RA 1043
1 ROTOROVÝ SHRNOVAČ PÍCE NESENÝ - SHRNOVÁNÍ DO BOKU

AKČNÍ CENA

148.900,-

Kč

• pracovní záběr 4,3 m (rotor v olejové lázni)
• levostranná tvorba řádku, rotor s 12 rameny
• tandemová náprava 16x6.50 - 8PR
• hmotnost 490 kg
• kloubový hřídel 540 ot/min

MULČOVAČ SE 2155
SVAHOVÝ MULČOVAČ A DRTIČ NESENÝ
• pracovní záběr 1,55 m, pro traktory do 110 HP
• možnost mulčování za a vedle traktoru
• mulčovací kladiva, opěrný válec
• možnost naklonění mulčovače +90° - 65°
• vnitřní vložka s protiostřím, hmotnost 746 kg
• kloubový hřídel s homokinetickými klouby 540 ot/min
www.agrico-sro.cz

AKČNÍ CENA

179.000,-

Kč

ZEMĚDĚLSKÁ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKA
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ŽACÍ STROJ 2832 M
ZADNÍ NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ
• pracovní záběr 3,2 m, 8 disků, středové uchycení žací lišty
• odpružení stroje dvojitou pružinou s nastavením intenzity
• hydraulické přestavení z pracovní do přepravní polohy
• kloubový hřídel 540/1000 ot/min, hmotnost 775 kg
• výbava: vysoké splazy 20 mm

AKČNÍ CENA

259.900,-

Kč

ŽACÍ STROJ 2832 F

AKČNÍ CENA

256.500,-

Kč

ČELNÍ 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, hmotnost 780 kg
• výbava: vysoké splazy 20 mm

OBRACEČ PÍCE 8460, 8590
6 A 8 ROTOROVÝ OBRACEČ PÍCE NESENÝ
• pracovní záběr 6 a 9 m, 6 ramen na rotoru
• převodovky mazané tukem u 8460, v olejové lázni u 8590
• centrálně z kabiny ovládané stranové odhazování materiálu na souvratích
• obdélníková konstrukce rámu
• hmotnost 655 a 1260 kg
• tlumiče rázů, kloubový hřídel 540 ot/min

AKČNÍ CENA

199.000,-

Kč

8460

AKČNÍ CENA

312.900,-

Kč

8590

SHRNOVAČ PÍCE 9472 C
AKČNÍ CENA

345.000,-

Kč

2 ROTOROVÝ SHRNOVAČ PÍCE TAŽENÝ - SHRNOVÁNÍ DO STŘEDU
• pracovní záběr 6,3 - 7,3 m (rotory v olejové lázni)
• středová tvorba řádku, šířka 1,2 - 1,9 m
• tandemové podvozky Terralinkquattro s pneu 16x6.50 - 8PR
• kloubový hřídel s homokinetickými klouby 540 ot/min

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 FOCUS II - ISO BUS kompatibilní
• pneu 500/50 - 17
• plně automatické vázání sítí s aktivní brzdou, automatické mazání
• vyhazovací rampa

AKČNÍ CENA

839.000,-

Kč

BALIČKA 7730 M
TAŽENÁ BALIČKA PÍCE NA KULATÉ BALÍKY
S NAKLÁDACÍM RAMENEM

AKČNÍ CENA

284.000,10

ZEMĚDĚLSKÁ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKA

Kč

• 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
www.agrico-sro.cz

BIG 22.16

NÁVĚS

DVOUOSÝ JEDNOSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ NÁVĚS
• nosnost od 16000 kg, celková povolená hmotnost 21000-22000 kg
• rychlost 40 km/hod, závěs 50 mm (40 mm nebo K 80)
• délka/šířka lož. plochy 6490/2250 mm, výška bočnic 1000 mm,
obj. 14,6 m3
• automatická parkovací brzda a regulátor brzd, kola 560/45 R22,5
• tandem odpružená náprava ADR, hydraulické otevírání/zajišťování
zadního čela, odpružené oje

AKČNÍ CENA

679.000,-

Kč

PARDÁL 5,5 KLEK NÁVĚS
JEDNOOSÝ PŘEPRAVNÍK ZVÍŘAT S HYDRAULICKY OVLÁDANOU VÝŠKOU

AKČNÍ CENA

• nosnost 4480 kg, celková povolená hmotnost 7000 kg, 8 ks hovězího
dobytka
• rychlost 40 km/hod, závěs 50 mm ( 40 mm nebo K 80)
• délka/šířka ložné plochy 5500/2340 mm, vstupní dvířka vpředu
• protiskluzová podlaha - slzičkový plech, kola 11,5/80-15,3 PR18
• jednoosá odpružená náprava ADR, boční zábrany zadních vrat,
odtokové otvory
• hydraulicky ovládaná světlá výška

352.500,-

Kč

PLT 8 PŘÍVĚS
TRAKTOROVÝ DVOUOSÝ PŘEPRAVNÍK BALÍKŮ
• nosnost od 8640 kg, celková povolená hmotnost 11300 kg
• rychlost 40 km/hod, tažné oko 40 mm
• délka/šířka ložné plochy 8000/2400 mm, obvod ložné plochy bez
ostrých hran
• sklopné zábrany na balíky 2000 mm, kola 400/60 - 15,5 18PR
• 2 odpružené nápravy ADR, 14 kurtovacích úchytů pro uchycení
nákladu

AKČNÍ CENA

296.900,-

Kč

OBRACEČ PÍCE OZ-524S
AKČNÍ CENA

119.000,-

Kč

• pracovní záběr: 5,2 m
• dopravní šířka: 2,98 m
• počet rotorů: 4, počet ramen na rotoru: 7
• otáčky vývod. hřídele: 540 ot/min
• potřebný výkon traktoru: 35 kW
• vlastní hmotnost: 599 kg, kardan

OBRACEČ PÍCE OZ-676 / OZ-776S
• pracovní záběr: 6,7 m / 7,7m
• dopravní šířka: 2,64 m / 2,98 m
• počet rotorů: 6 / 6, počet ramen na rotoru: 6 / 7
• otáčky vývod. hřídele: 540 ot/min
• potřebný výkon traktoru: 45 kW / 55 kW
• vlastní hmotnost: 795 kg / 935 kg, kardan

AKČNÍ CENA

169.000,-

Kč

OZ-676

AKČNÍ CENA

218.900,-

Kč

OZ-776S

SHRNOVAČ PÍCE SB-4631
AKČNÍ CENA

143.000,www.agrico-sro.cz

Kč

• pracovní záběr: 4,6 m
• dopravní šířka: 1,85 m
• počet rotorů: 1, počet ramen na rotoru: 10
• otáčky vývod. hřídele: 540 ot/min
• potřebný výkon traktoru: 45 kW
• vlastní hmotnost: 635 kg, kardan
ZEMĚDĚLSKÁ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKA
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ZINKOVÁNO!

TRAKTOROVÁ NAPÁJEČKA ZVÍŘAT
• nádrž vně i uvnitř žárově zinkovaná (tloušťka stěn 4 mm)
• objem nádrže 5000 litrů
• jednonápravová, samonosná konstrukce
• pneu 400Rx22,5
• 3 koryta, regulace hladiny plovákem
• horní plnicí otvor 500 mm (nebo W 52), kontrolní průzory
• ochranná bariérka na oji
• závěs - spodní oko 50 mm
• volitelně: brzdy 1 + 2 hadicové, osvětlení, ukazatel naplnění, . . .

AKČNÍ CENA

192.400,T 544/3

Kč

ZINKOVÁNO!

TRAKTOROVÝ FEKÁLNÍ NÁVĚS

AKČNÍ CENA

389.000,N 221/3-4 A4VS

Kč

• nádrž vně i uvnitř žárově zinkovaná
• objem nádrže 8000 litrů
• jednonápravový, samonosná konstrukce, vlnolam
• vývěva MEC / KD 6500 l/min, pneu 550/60-22,5
• stavoznak, zadní otvor 700 mm, horní čisticí otvor 350 mm
• manometr, 2 bezpečnostní ventily, sací hadice 6“/6 m
• závěs otočný 50 mm - výměnný
• kloubový hřídel, bohatá volitelná výbava

ZINKOVÁNO!

DVOUNÁPRAVOVÉ TANDEM ROZMETADLO, POZINKOVANÁ KONSTRUKCE
• nosnost 8000 kg, objem 9,2 m3
• ložná plocha 4460 x 2060 x 1000 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 - 4 vertikální šnekové, kloubový hřídel
• volitelně: nástavky 800 mm + zadní stěna pro přestavbu na návěs

AKČNÍ CENA

465.900,T 104/4

Kč

ZINKOVÁNO!

PŘÍVĚS TŘÍSTRANNĚ SKLOPNÝ

AKČNÍ CENA

299.000,-

Kč

• nosnost 8000 kg, objem 5 m3
• ložná plocha 4420 x 2270 x 500 mm, výška podlahy 1190 mm
• dvouhadicové pneumatické brzdy, parkovací brzda, rychlost 30 km/hod
• nápravy ADR, listová pera
• tl. podlahy/stěny: 4 mm/2,5 mm, kola 400/60 - 15,5
• zadní výsypné okénko, tažná oj „Y“ s výměnným okem
• volitelně 2. nástavky - výška bočnic 1000 mm
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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

www.agrico-sro.cz

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

