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TURBOFARMER
HEAVY DUTY 65.9

PF 2022

NEJVÝKONNĚJŠÍ TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR V SEGMENTU STROJŮ
URČENÝCH PRO ZEMĚDĚLSTVÍ !

Nová řada teleskopických manipulátorů
Merlo vychází z osvědčené platformy modelů Heavy Duty, avšak přináší mnohá důležitá
vylepšení. Manipulátor je poháněn motorem
FPT NEF 45 o výkonu 170 HP v emisní třídě
Tier V. Na stroji jsou použity nápravy HD Merlo,

které výrobce vyvinul speciálně pro náročnou
práci v zemědělství. Jedná se o planetové nápravy s litinovým tělem. Největší změnou je
nová konstrukce nosiče adaptérů a uložení naklápěcí pístnice. Díky tomu má tento manipulátor extrémně velkou rypnou sílu - max. nosnost
6500 kg. Ve standardní výbavě je odpružené
rameno a dále pak možnost odpružení kabiny.
Stroje jsou vybaveny novou výkonnou hydraulikou HF s novým bezpečnostním systémem
ASCS jehož součástí je digitální váha a nový

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

kapacitní joystick s hmatovými aktivačními
čidly. Výkon hydrauliky je 166 l/min. Pojezd a pracovní hydraulika jsou řízeny systémem EPD Top,
který díky unikátnímu systému aktivního řízení
chodu motoru v závislosti na zatížení systému dle
úhlu joysticku, usnadňuje obsluze práci a snižuje
provozní náklady tohoto výjimečného stroje.

BEZPEČNOST + PRODUKTIVITA + VÝKON = MERLO

COMPACT P 27.6 PLUS
MOTOR

KOHLER, diesel 2,5l/4v, TIER V, výkon 74 HP/55 kW,
katalyzátory: DOC, DPF, vzduchový filtr Powercore
s předfiltrací

MAX. NOSNOST

2700 kg

HYDRAULIKA

čerpadlo hydrauliky 94 l/min zubové, 210 bar

BEZPEČNOST

akustická a optická signalizace, blokace při přetížení,
4x1 elektromechanický joystick

POHON

hydrostatický, elektronicky ovládaný, Inching pedál

VÝBAVA

klimatizace, uzávěrka zadního diferenciálu, paletizační
vidle, planetové nápravy, 3 režimy řízení, automatická
synchronizace, rychlost 40 km/h, pneu 12,0/75x18“-12
PR, 2x rychlospojka na konci ramene

MAX. DOSAH

5,9 m

BONUS ZDARMA: Firemní oblečení MERLO, autorádio

AKČNÍ CENA

60.900,- €
COMPACT TF 33.7 - 115

MOTOR

DEUTZ TCD 3.6, diesel 3,6l/4v, TIER V, 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

HYDRAULIKA

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), příprava na 4. hydraulickou funkci (na joysticku)
hydrostatický, elektronicky ovládaný, typ EPD - TOP,
Inching pedál, 2 rychlostní převodovka
klimatizace, uzávěrka zadního diferenciálu, paletizační
vidle, planetové nápravy, 3 režimy řízení, automatická
synchronizace, rychlost 40 km/h, pneu 400/70x20“-14
PR, 2x rychlospojka na konci ramene

BEZPEČNOST

AKČNÍ CENA

69.800,- €

POHON
VÝBAVA

BONUS ZDARMA: Firemní oblečení MERLO, autorádio

MAX. DOSAH

• Financování až 100 % pořizovací ceny
• Možnost ﬁnancování DPH
• Výhodné pojištění strojů

6,6 m

AKCE

2022

TURBOFARMER II 65.9 - 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), příprava na 4. hydraulickou funkci (na 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

BONUS ZDARMA: Firemní oblečení MERLO, autorádio
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AKČNÍ CENA

NOVINKA!

107.600,- €
www.agrico-sro.cz

VALTRA 5. GENERACE SE PŘEDSTAVUJE
Po loňském uvedení novinek řady G a A pokračuje Valtra ve svém vývoji páté generace
představením svých nových traktorů řady N a T.
Přesné zemědělství je ústředním bodem nové
generace a každý nový model je k dispozici
s Valtra Connect.
Přepracované kabiny, nový vzhled, převodovka a funkce motoru a zcela nový inteligentní
displej usnadňují používání strojů s inteligentní
zemědělskou technologií. Jedna z nejviditelnějších nových funkcí u 5. generace je displej na
sloupku A, který nahrazuje tradiční přístrojovou
desku a kde jsou všechny důležité informace
snadno vidět na barevné obrazovce. V horní
části displeje se vždy zobrazují výchozí informace (rychlost, otáčky, čas), dále si obsluha může
vybrat informace pro ovládání traktoru - např.

o naladěné rozhlasové stanici a smartphonu
přes Bluetooth.
Po nástupu do kabiny 5. generace je zřejmé,
že traktor byl důkladně přepracován. Sloupek
řízení je zcela nový a nastavení polohy volantu je jednodušší. Upravena byla páka reverzu
a volant. V modelech se SmartTouch byla přepracována pravá strana kabiny a sedadlo se
ještě více otáčí doprava. Pravý ovládací panel
má také praktický držák telefonu a volitelné nabíjecí body USB pro elektronická zařízení. V kabině je k dispozici kvalitnější tmavý prémiový interiér, který zahrnuje například volant potažený
kůží, částečně chromované pedály a gumové
polstrování úložných prostor.
Zbrusu nový Auto U-Pilot ovládá nářadí s větší přesností na souvrati.

N 155 ECO ACTIVE

DODÁNÍ
IHNED!

MOTOR

PŘEVODOVKA

HYDRAULIKA

AKČNÍ CENA

Množství softwarových možností se rychle
zvyšuje s růstem inteligentní zemědělské technologie a zákazníci společnosti Valtra mohou
snadno aktualizovat nejnovější funkce svých
traktorů se systémem SmartTouch.

2.249.000,-

Kč

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, předehřev motoru
30/30 včetně plazivých, 2 automatické režimy řazení
včetně automatického přeřazování silničních skupin,
5 stupňů řazených pod zatížením, pojezdová rychlost 40
km/hod EcoSpeed, reverzace pod zatížením, ovládání
joystickem na loketní opěrce
3 vnější okruhy mechanicky ovládané (3. okruh programovatelný s regulací průtoku), hydraulické čerpadlo Load
Sensing 115 l/min, TBZ nosnost 78 kN, PTZ nosnost 47 kN

VÝV. HŘÍDEL

540/540E/1000, výměnná koncovka

NÁPRAVA

hnaná s uzávěrkou diferenciálu a senzorem natočení kol,
pneumaticky odpružená

PNEU

480/65R28, 600/65R38 Continental, stavitelné disky, blatníky - přední natáčecí

PŘIPOJENÍ

rám etážového závěsu, etážový závěs Scharmüller, PitonFix, vzduchové brzdy 2 okruhové

VÝBAVA

mechanicky odpružená jednodveřová kabina, pracovní světla Premium 2 + 4 (2+2 na kabině), vzduchem
odpružené sedadlo řidiče - otočné o 180° a vyhřívané, komfortní sedadlo spolujezdce, klimatizace,
přední stěrač 270°, barva zelená metalická, nádrž palivová 235 l plastová, nádrž AdBlue 45 l, schránka na
nářadí, držák monitoru, telemetrie VALTRA Conect včetně tříleté licence
Záruka 12 měsíců, servisní interval 600 mth, vyrobeno ve FINSKU
BONUS ZDARMA: firemní oblečení VALTRA, autorádio, maják

T 215 ACTIVE
AGCO Power 74 AWF, 6 válců, objem 7,4 l, výkon 215 (230) HP/158
(169) kW, točivý moment 870 (910) Nm, emisní norma TIER 5, SIGMA
POWER - navýšení výkonu při použití vývodové hřídele, předehřev
motoru
PŘEVODOVKA 30/30 včetně plazivých, 2 automatické režimy řazení včetně automatického přeřazování silničních skupin, 5 stupňů řazených pod zatížením,
pojezdová rychlost 40 km/hod EcoSpeed, reverzace pod zatížením,
ovládání joystickem na loketní opěrce + joystick ovládání hydraulických
okruhů
HYDRAULIKA 4 vnější okruhy mechanicky ovládané (3. a 4. okruh programovatelný
s regulací průtoku) + Power Beyond, hydraulické čerpadlo Load
Sensing 160 l/min, TBZ nosnost 81 kN, PTZ nosnost 51 kN, 2 čelní
hydraulické okruhy, přední vývod. hřídel
VÝV. HŘÍDEL
540/540E/1000, výměnná koncovka
hnaná s uzávěrkou diferenciálu a senzorem natočení kol,
NÁPRAVA
pneumaticky odpružená
540/65R30, 650/65R42 Continental, stavitelné disky,
PNEU
blatníky - přední natáčecí
rám etážového závěsu, etážový závěs Scharmüller, vzduchové brzdy
PŘIPOJENÍ
2 okruhové, závaží zadních kol 6x80 kg
mechanicky odpružená jednodveřová kabina, pracovní světla Premium 2 + 4 (2+2 na kabině), vzduchem
VÝBAVA
odpružené sedadlo řidiče - otočné o 180° a vyhřívané, komfortní sedadlo spolujezdce, klimatizace,
přední stěrač 270°, barva červená metalická, nádrž palivová 380 l plastová, nádrž AdBlue 70 l, chladicí box,
schránka na nářadí, držák monitoru, konektor ISO 11786, telemetrie VALTRA Conect včetně tříleté licence
MOTOR

Záruka 12 měsíců, servisní interval 600 mth, vyrobeno ve FINSKU
BONUS ZDARMA: firemní oblečení VALTRA, autorádio, maják
www.agrico-sro.cz

AKČNÍ CENA

124.500,- €

ZEMĚDĚLSKÁ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKA
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Servisní interval
500 mth

ZÁRUKA 5 LET!

5
LET

BONUS
ZDARMA

Firemní oblečení KUBOTA,
autorádio, maják

M 5092 a M 5112 S NAKLADAČEM LA 1854
MOTOR

PŘEVODOVKA
HYDRAULIKA
VÝV. HŘÍDEL
NÁPRAVA

úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 3.769 ccm, Common
Rail přímé vstřikování paliva, výkon 95 HP/71 kW (M 5092),
výkon 113 HP/85 kW (M 5112), TIER V
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

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: 2808 mm, max. zdvih na čepu nakladače:
3700 mm, max. nosnost: 1880 kg, hydraulický paralelogram,
tlumič rázů, LOPATA ZDARMA!
3. funkce čelního nakladače, 1 okruhové vzduchové brzdy

ČELNÍ
NAKLADAČ
LA 1854
VOLITELNĚ

NULOVÉ NAVÝŠENÍ
FINANCOVÁNÍ NA DOBU
AŽ 36 MĚSÍCŮ S 0% NAVÝŠENÍM

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

vyzko
u
si mě šejte
!

NOVINKA!
VÝBAVA

...NEBO

CENOVÁ
BOMBA!

M 5092

M 5112

49.990,- €

50.990,- €

1.359.000,- Kč

1.369.000,- Kč

M 5092 + LA 1854

M 5112 + LA 1854

ZDARMA

KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ
AŽ 5 LET

(povinné ručení a strojní pojištění)

M 6142 PTZ

úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 6.124 ccm, Common Rail
přímé vstřikování paliva, výkon max. 141 HP/103,7 kW, TIER V
PŘEVODOVKA 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,
HYDRAULIKA
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
VÝV. HŘÍDEL
zapínání pod zátěží
AKČNÍ CENA
odpružená, elektrohydraulicky spínaná uzávěrka diferenciálu, sysNÁPRAVA
Kč
tém Bi-Speed pro snížení poloměru zatáčení, hydraulické brzdy
PNEU
Michelin přední 480/65 R 24, zadní 650/60 R 38
odpružená kabina, horní etážový závěs s automatickou hubicí, spodní táhlo, klimatizace, vzduchem odpružené sedadlo GRAMMER,
sedadlo spolujezdce, střešní okno, vzduchové brzdy 2 okruhové, multifunkční loketní opěrka, LED pracovní světla (8+2)

MOTOR

2.030.000,-

M 7133 S ČELNÍM NAKLADAČEM LK 2100H
MOTOR

PŘEVODOVKA
HYDRAULIKA
VÝV. HŘÍDEL
NÁPRAVA

AKČNÍ CENA

POSLEDNÍ KUS!

2.299.000,Kč

PNEU

přední 540/65 R28, zadní 650/65 R38

VÝBAVA

mechanicky odpružená kabina, horní etážový závěs s automatickou hubicí + PitonFix, klimatizace, vzduchem odpružené otočné
sedadlo řidiče, sedadlo spolujezdce, střešní okno, vzduchové brzdy 2 okruhové
max. výška vyklápění 3200 mm, max. zdvih na čepu nakladače 4000 mm, max. nosnost 2400 kg, hydraulický paralelogram,
tlumič rázů, 3. funkce, LOPATA ZDARMA !

NAKLADAČ
LK 2100H
4

úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 6.124 ccm,
Common Rail přímé vstřikování paliva, výkon max.
150 HP/110,3 kW, TIER V
30/15, 40 km/h ECO, elektrohydraulická reverzace pod zatížením, 5 rychlostních skupin, 6 stupňů ve skupině řazených
pod zatížením, možnost automatického řazení
3 vnější hydraulické okruhy, celkový výkon čerpadla 152 l
(z toho pracovní 110 l), hydraulický tlak 196 bar, TBZ kat. 3,
nosnost 9,0 t, PTZ, EHR
540/540E/1000/1000E ot/min - nezávislé, elektrohydraulické
zapínání pod zátěží
odpružená, elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením,
spínání při brždění, středový náhon

ZEMĚDĚLSKÁ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKA

www.agrico-sro.cz

ŽACÍ STROJ 2632 M
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 540 ot/min, hmotnost 643 kg
• výbava: vysoké splazy 20 mm

CENA

220.000,-

Kč

BALIČKA 7820 J
NESENÁ BALIČKA NA KULATÉ BALÍKY S 2 POHÁNĚNÝMI VÁLCI

AKČNÍ CENA

• ovládání elektronickým joystickem, počítadlo otáček
• šířka fólie 750 mm, automatické řezání a uchycení fólie
• kulaté balíky o rozměrech 1,2 x 1,5 m, předpětí fólie 70 %
• hmotnost balíku max. 1000 kg
• integrovaný překlápěč balíků
• roztažitelné 2 válce pro nakládání a vykládání balíků
• hmotnost 720 kg, 2 opěrné kužele pro stabilitu balíku

295.000,-

Kč

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, TechnoPack - sada pro měření vlhkosti
• plně automatické vázání sítí s aktivní brzdou, automatické mazání
• vyhazovací rampa s čidlem signalizující odložení balíku

SLEVA 10%

CENA

996.800,-

Kč

AKČNÍ CENY ROZMETADEL
NA PŘEDSEZÓNNÍ OBJEDNÁVKU ROZMETADEL
PRŮMYSLOVÝCH HNOJIV KVERNELAND
EL 700, CL 1100 (EW, GEO), HL 1500, TL 1500 (GEO)

Z PRODEJNÍCH CEN
PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 1. 2022

ROZMETADLO EXACTA CL
DVOUKOTOUČOVÉ ROZMETADLO HYDRAULICKY OVLÁDÁNÉ

AKČNÍ CENA

5.700,- €

• objem násypky 1550 l, šířka rozhozu 12-24 m
• deflektor pro hraniční rozmetání, kloub. hřídel 540 ot./min
• 1x nástavek, osvětlení LED

SLEVA 25%

PLUH 150 B
NESENÝ 4 RADLIČNÝ OTOČNÝ PLUH
• jištění těles střižným šroubem, odhrnovací desky č.28
• určen pro traktory do 150 k, možnost přidání 1 páru radlic
• rám pluhu 150x150 mm, vzdálenost těles 85 cm, výška rámu 70 cm
• krokově stavitelný záběr 30 - 45 cm
• VÝBAVA: kotoučové krojidlo, zahrnovací límce 4 páry, opěrné
kolo gumové 6,00x9 s tlumičem rázů, snížený závěs

AKČNÍ CENA OD

389.900,www.agrico-sro.cz

Kč

AKČNÍ CENA

15.370,- €
ENDURO PRO 3000
NESENÝ KOMBINOVANÝ PODMÍTAČ - KYPŘIČ
• pracovní záběr 3 m, 10 prac. těles jištěných listovou pružinou
• radličkový kypřič - možnost podrývání do max. hloubky 35 cm
• slupice Triflex, světlost pod rámem 750 mm
• hydr. nastavení pracovní hloubky
• přední a zadní osvětlení, urovnávací disky stavitelné
• VÝBAVA: karbidové ostří 70 mm s křídly 320 mm, hydr. zatahování bočních urovnávacích disků, různé druhy zadních válců (Actiflex, Actipack…)
ZEMĚDĚLSKÁ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKA
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Traktory modelové řady ZETOR MAJOR patří mezi uživateli
již spoustu let k těm nejoblíbenějším z portfolia značky.
Nový MAJOR CL 80 je vybaven čtyřválcovým přeplňovaným vznětovým
motorem TCD 2.9 L4 od společnosti
DEUTZ AG o výkonu 75 HP. Inovovaný
emisní systém je nyní doplněn o filtr
pevných částic, který spolu s recirkulací
výfukových plynů (EGR) a oxidačním katalyzátorem (DOC) zajišťuje plnění normy Stage V. Motor díky systému Common-Rail zajištuje kultivovaný a tichý
chod, ekonomické provozní parametry
a disponuje velkým převýšením krouticího momentu.
Pro zajištění vyššího komfortu má od
letošního roku zákazník možnost výběru
ze dvou pohodlných a prostorných provedení kabiny (obě kabiny jsou ve variantě se střešním oknem (FOPS) nebo
s pevnou střechou).
Kabina STANDARD - pro zvýšení celkového pohodlí uživatele může být na

design by

BEZ ADBLUE

přání vybavena mechanicky odpruženým sedadlem řidiče s loketními opěrkami a opěrkou hlavy a klimatizací.
Klimatizovaná kabina PLUS přichází
s mechanicky (na přání s pneumaticky)
odpruženým sedadlem s loketními opěrkami a opěrkou hlavy. Na přání může být
také vybavena sedadlem spolujezdce.
Navíc nabízí nový sklopný a výškově
stavitelný sloupek řízení, vylepšenou
ergonomii a systém ovládání uzávěrky diferenciálu. Uživatelsky příjemnější
je také jednotný klíček pro zapalování i zámek dveří. Zjednodušení práce
s agregacemi nabídnou prostupy pro
kabely nebo zásuvka pro napájení agregací. Traktory modelové řady MAJOR se
osvědčily při práci s čelním nakladačem
- traktor je proto vybaven přípravou na
joystick k ovládání nakladače a doplnění střešních potkávacích světel.

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

320/85 R24 / 420/85 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 - T2
4-válcový 16V motor Zetor, TIER IIIB, (bez AdBlue)
výkon: 96 HP/70, 4 kW, točivý moment 428 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)
VÝVOD. HŘÍDEL výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min - závislé,
nezávislé

MOTOR

NÁPRAVA

4WD, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové

PNEU

340/85 R24 / 420/85 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 150 l

VÝBAVA

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

1.168.000,-

Kč

www.agrico-sro.cz

design by

PROXIMA HS 100, 110, 120 - T2

BEZ ADBLUE

4-válcový 16V motor Zetor, TIER IIIB, (bez AdBlue) výkon a točivý
moment: HS 100 T2 - 96 HP/70,4 kW, točivý moment 428 Nm,
HS 110 T2 - 106,6 HP/78,4 kW, točivý moment 449 Nm, HS 120
T2 - 117,2 HP/86,2 kW, 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)

MOTOR

VÝVOD. HŘÍDEL výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min - závislé, nezávislé
NÁPRAVA

4WD, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové

PNEU

340/85 R24 / 420/85 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 (HS 120: 470 kg), sedadlo spolujezdce, palivová
nádrž 190 l

VÝBAVA

AKČNÍ CENA

AKČNÍ CENA

AKČNÍ CENA

1.149.000,- 1.194.000,- 1.245.000,Kč

HS 100 - T2

Kč

HS 110 - T2

Kč

HS 120 - T2

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

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, hydNÁPRAVA
rostatické řízení, brzdění pomocí připojení PHN
PNEU
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
OTESTUJ MĚ

AKČNÍ CENA

1.700.000,-

Kč

ODPRUŽENÁ PŘEDNÍ NÁPRAVA

ZDARMA!

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

OBRACEČ PÍCE OZ-524S
• 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

AKČNÍ CENA

149.900,-

Kč

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
www.agrico-sro.cz

AKČNÍ CENA

199.900,OZ-676

Kč

AKČNÍ CENA

209.900,-

Kč

OZ-776S

ZEMĚDĚLSKÁ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKA
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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

OBRACEČ GF 8712
NESENÝ OBRACEČ PÍCE

• pracovní záběr 8,7 m, 8 rotorů a 6 ramen na rotoru
• hydraulické skládání do vertikální polohy
• 2 velké tlumiče rázů, HLC hydr. přizvednutí rotorů na souvrati
• kloubový hřídel se spojkou 540 ot/min
• osvětlení, hmotnost 1380 kg

AKČNÍ CENA

15.500,- €
RW 1610 M e-Twin
TAŽENÁ BALIČKA NA KULATÉ BALÍKY S NAKLÁDÁNÍM

• velikost balíku 120 x 100-150
• maximální hmotnost balíku 1100kg
• nakládací rameno, závěs pevný dolní s okem 40 mm
• stříhání fólie, 2 balící adaptéry pro fólii - e-Twin
• počítač a automatické zpomalení při dokončování balení
• balící stůl 4 pásový s 2 válci, pneu 380/55x17
• lankové 3 páčkové ovládání, hmotnost 1500 kg

AKČNÍ CENA

16.900,- €
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

38.400,- €
MERGE MAXX 950
PÁSOVÝ SHRNOVAČ SE SHAZOVÁNÍM

• pracovní záběr se středovým shazováním řádku 8,2 - 9,5 m,
se stranovým shazováním 8,8 m (včetně řádku)
• možnost shazování do středu, do boku, do středu a zároveň i do boku
• nastavení šířky bočního řádku 1 - 1,5 m, středového do 2,2 m
• 2 sběrače a shazovací dopravníky - hydraulický pohon
• transportní kola 500/45-22,5, blatníky, vzduchové brzdy
• ovládání monitorem VT 10, výměnné ocelové splazy - sada na stroj
• kloubový hřídel 1000 ot/min, hmotnost 4845 kg

AKČNÍ CENA

71.900,- €
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e právo zm

azuj
s.r.o, si vyhr
B.
a AGRICO,
kurzem ČN
í zásob. Firm
í aktuálním
án
říd
od
se
pr
R
vy
EU
Přepočet
DPH, platí do
ny jsou bez
Uvedené ce

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

