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Japonská společnost Kubota byla do roku 2014
známá především výrobou malých a středních
traktorů. To se však změnilo v roce 2014, kdy byl
představen traktor nové řady M7000. Výroba
stěžejního modelu byla zahájena v roce 2015 ve
společnosti Kubota Farm Machinery Europe S.A.S.
(Francie).
Evropa je největším trhem pro traktory této výkonové řady. Traktory řady M7000 jsou od té doby
hojně využívány pro různé aplikace - pěstování
řádkových plodin, sklizeň sena a pícnin a v živočišné výrobě.
Traktory M 7000 se prodávají ve 32 zemích, včetně USA, Austrálie a Japonska. V lednu 2022 byl
novému majiteli dodán jubilejní traktor s číslem
10 000.
Traktory jsou osazeny nejnovějším čtyřválcovým
motorem vyhovující emisní normě Stage V - motor
KUBOTA je skutečným srdcem tohoto traktoru.
KUBOTA M 7000 se dodává s dvěma typy převodovek - plynulá převodovka KVT a převodovka
Powershift standardně nabízející 30 rychlostních
stupňů vpřed a 15 vzad, na přání je možné
přidat plazivé rychlosti a mít až 54 rychlostních
stupňů vpřed a 27 vzad. Pro komfortnější jízdu

slouží i automatika řazení. Agresivitu akcelerace
a charakteristiku motoru lze regulovat. Zadní tříbodový závěs má kapacitu až 9 400 kg a vpředu
3 900 kg Traktory jsou vybavené systémem TIM,
který komunikuje s terminálem K-Monitor uvnitř
stroje - to umožňuje, aby agregované nářadí ovládalo traktor. Systém lze nastavit tak, aby například
lis ovládal traktor a zcela automaticky reguloval
rychlost pojezdu, otáčky PTO a hydrauliku. To
poskytne obsluze větší komfort a vyšší produktivitu. Traktory jsou také 100% kompatibilní
se systémem ISOBUS. Prostorná
kabina nabízí nadstandardní komfort.

PRODEJNÍ A VÝSTAVNÍ

DNY AGRICO
27. - 28. 4. 2022
9.00-16.00 HOD

Servisní interval
500 mth

ZÁRUKA 5 LET!

5

BONUS
ZDARMA

LET

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, 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

VÝBAVA

horní etážový závěs s automatickou hubicí, spodní táhlo, klimatizace,
vzduchem odpružené sedadlo řidiče, sedadlo spolujezdce, vzduchové brzdy 2 okruhové, palivová nádrž 105 l/12 l AdBlue
max. výška vyklápění: 2808 mm, max. zdvih na čepu nakladače:
3700 mm, max. nosnost: 1880 kg, hydraulický paralelogram,
tlumič rázů, LOPATA ZDARMA!
3. fce čel. nakladače, 1 okruhové vzduch. brzdy, závaží zadních kol

ČELNÍ
NAKLADAČ
LA 1854
VOLITELNĚ

FINANCOVÁNÍ NA 3 ROKY / 0,99 % p.a.
FINANCOVÁNÍ NA 5 LET / 1,99% p.a.
(úvěr pro stroje a příslušenství KUBOTA, uzavření smlouvy ZDARMA)

vyzko
u
si mě šejte
!

CENOVÁ
BOMBA!

M 5092

52.400,- €

55.400,- €

1.429.000,- Kč

1.479.000,- Kč

M 5092 + LA 1854

...NEBO

M 5112

M 5112 + LA 1854

ZDARMA

KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ
AŽ 5 LET

(povinné ručení a strojní pojištění)

M 6142

úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 6.124 ccm, Common
Rail, 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, PTZ, EHR
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
NOVINKA!
PNEU
přední 480/65 R 28, zadní 650/65 R 38 MICHELIN
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,-

VÝBAVA

M 7133 S ČELNÍM NAKLADAČEM LK 2100H
MOTOR
PŘEVODOVKA
HYDRAULIKA
VÝV. HŘÍDEL
NÁPRAVA

AKČNÍ CENA

CENOVÁ
BOMBA!

POSLEDNÍ KUS!

2.370.000,Kč

PNEU

přední 540/65 R28, zadní 650/65 R38 MICHELIN

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
2

úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 6.124 ccm,
Common Rail, 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 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

312.900,-

Kč

ŽACÍ STROJ 2832 F

AKČNÍ CENA

294.900,-

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 8480
8 ROTOROVÝ OBRACEČ PÍCE NESENÝ
• pracovní záběr 8 m, 5 ramen na rotoru
• převodovky mazané tukem, obdélníková konstrukce rámu
• centrálně z kabiny ovládané stranové odhazování materiálu na souvratích
• tlumiče rázů, kloubový hřídel 540 ot/min
• hmotnost 920 kg

AKČNÍ CENA

289.900,-

Kč

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

AKČNÍ CENA

339.900,-

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

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

AKČNÍ CENA

996.900,-

Kč

ROZDRUŽOVAČ 863 PRO

AKČNÍ CENA

569.900,www.agrico-sro.cz

Kč

ROZDRUŽOVAČ HRANATÝCH I KULATÝCH BALÍKŮ
• objem 3m3, otočná vyskladňovací koncovka o 260°
• elektrické ovládání všech funkcí + el. ovládání koncovky
• dvourychlostní převodovka metače, odhoz hmoty až 20 m
• hydraulicky hnaný podlahový dopravník + jeho ovládání na boku stroje
• rozdružovací buben s až 42 řezacími noži, možnost vypínání
řemenového pohonu bubnu
• hydraulické zadní čelo pro nakládání s přídavným ovládáním na
boku stroje
• hydraulicky ovládané protiostří se sklopnou clonou
• délka 4 m, šířka 2 m, výška 2,66 m, osvětlení
ZEMĚDĚLSKÁ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKA
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design by

MAJOR CL 80
4-válcový DEUTZ TCD 2,9 L4, TIER V (bez AdBlue), výkon:
75 HP/55 kW, točivý moment 300 Nm
PŘEVODOVKA 12/12, rychlost 30 km/hod, mechanická reverzace, 4°
ve 3 skupinách
HYDRAULIKA mechanická regulace, nosnost 1,8 t, kat. II,
hydr. čerpadlo 50 l/min, 2 vnější hydraulické okruhy (4+1)

BEZ ADBLUE

MOTOR

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

4WD, hydrostatické řízení, brzdy mechanické

PNEU

11,2 - 24 / 16,9 - 30

PŘIPOJENÍ

horní etážový závěs s automatickou hubicí, zadní TBZ
s rychloupínacími háky
mechanicky odpružené sedadlo řidiče, vzduchové brzdy 1 a 2
Kč
hadicové,
závaží v zadních kolech 256 kg, sedadlo spolujezdce, palivová nádrž 80 l

VÝBAVA

AKČNÍ CENA

960.000,-

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

Kč

design by

BEZ ADBLUE

AKČNÍ CENA

1.188.000,GP 100 - T2

Kč

AKČNÍ CENA

PROXIMA GP 100, 110 - T2
4-válcový 16V motor Zetor, TIER IIIB (bez AdBlue), výkon
a točivý moment: GP 100 T2 - 97 HP/70 kW, točivý moment 428 Nm, GP 110 T2 - 107 HP/78 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)
VÝVOD. HŘÍDEL výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min - závislé,
nezávislé

MOTOR

NÁPRAVA

4WD, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové

PNEU

340/85 R 24 / 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

1.268.000,-

Kč

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

GP 110 - T2

design by

PROXIMA HS 110, 120 - T2

BEZ ADBLUE

4-válcový 16V motor Zetor, TIER IIIB (bez AdBlue), výkon a
točivý moment: HS 110 T2 - 107 HP/78 kW, točivý moment
449 Nm, HS 120 T2 - 117 HP/86 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)
VÝVOD. HŘÍDEL výměnná koncovka, otáčky 540/1000 ot./min - závislé,
nezávislé
NÁPRAVA
4WD, hydrostatické řízení, brzdy mokré diskové

MOTOR

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

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

1.345.000,HS 110 - T2

Kč

AKČNÍ CENA

1.375.000,-

Kč

HS 120 - T2

www.agrico-sro.cz

PARDÁL 5,5 NÁVĚS
JEDNOOSÝ PŘEPRAVNÍK ZVÍŘAT
• nosnost 4480 kg, celková povolená hmotnost 7000 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 400/60-15,5 PR 18
• jednoosá odpružená náprava ADR, boční zábrany zadních vrat,
odtokové otvory

AKČNÍ CENA

345.000,-

Kč

PLT 14
TRAKTOROVÝ TŘÍOSÝ PŘEPRAVNÍK BALÍKŮ

AKČNÍ CENA

• nosnost 14000 kg, celková povolená hmotnost 18000 kg
• rychlost 40 km/hod, závěs 40 mm
• délka/šířka ložné plochy 10000/2400 mm, obvod ložné plochy bez
ostrých hran, podlaha 4 mm
• sklopné zábrany na balíky 2000 mm, kola 400/60-15,5 PR18
• tři odpružené nápravy ADR, upínací oka pro uchycení nákladu

425.000,-

Kč

OBRACEČ PÍCE OZ-454 / OZ-524S
• pracovní záběr: 4,5 m / 5,2 m
• dopravní šířka: 2,64 m / 2,98 m
• počet rotorů: 4 / 4, počet ramen na rotoru: 6 / 7
• otáčky vývod. hřídele: 540 ot/min
• potřebný výkon traktoru: 35 kW
• vlastní hmotnost: 555 kg / 599 kg, kardan

AKČNÍ CENA

132.000,-

Kč

OZ-454

AKČNÍ CENA

153.000,-

Kč

OZ-524S

OBRACEČ PÍCE OZ-676 / OZ-776S
AKČNÍ CENA

194.000,-

Kč

OZ-676

AKČNÍ CENA

• pracovní záběr: 6,7 m / 7,7 m
• 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

213.000,-

Kč

OZ-776S

SHRNOVAČ PÍCE SB-4231 / SB-4631
• pracovní záběr: 4,2 m / 4,6 m
• dopravní šířka: 1,81 m / 1,85 m,
• počet rotorů: 1, počet ramen na rotoru: 10
• otáčky vývod. hřídele: 540 ot/min
• potřebný výkon traktoru: 35 kW / 45 kW
• vlastní hmotnost: 620 kg / 635 kg, kardan

AKČNÍ CENA

150.000,-

Kč

SB 4231

AKČNÍ CENA

167.000,-

Kč

SB-4631

SHRNOVAČ PÍCE SP-772D
AKČNÍ CENA

396.000,www.agrico-sro.cz

Kč

• pracovní záběr: skokově 6,8 - 7,7 m
• dopravní šířka: 2,83 m,
• počet rotorů: 2, počet ramen na rotoru: 10
• otáčky vývod. hřídele: 540 ot/min
• potřebný výkon traktoru: 45 kW
• vlastní hmotnost: 2025 kg, kardan
ZEMĚDĚLSKÁ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKA
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G 125 ECO ACTIVE
AGCO Power MBTN-D5, 4 válce, objem 4,4 l, výkon 125 (130) HP/93
(97) kW, točivý moment 520 (555) Nm, TIER 5, SIGMA POWER - navýšení výkonu při použití vývodové hřídele, předehřev motoru
PŘEVODOVKA 48/48 včetně plazivých, 2 automatické režimy řazení včetně automatického přeřazování silničních skupin, šestistupňový POWER SHIFT,
rychlost 40 km/hod EcoSpeed, reverzace pod zatížením, ovládání
joystickem na loketní opěrce
HYDRAULIKA 3 vnější okruhy mechanicky ovládané (3. okruh programovatelný
s regulací průtoku), hydraulické čerpadlo Load Sensing 110 l/min, TBZ
nosnost 58 kN, PTZ nosnost 30 kN, 2 čelní hydraulické okruhy, přední
vývod. hřídel
VÝV. HŘÍDEL
540/540E/1000, výměnná koncovka
MOTOR

4WD HI-LOCK, hydraulicky odpružená
440/65R28, 540/65R38 Continental, stavitelné disky, blatníky - přední
PNEU
natáčecí
rám etážového závěsu, etážový závěs Scharmüller, spodní táhlo, vzduchové brzdy 2 okruhové,
PŘIPOJENÍ
závaží zadních kol 2 x 150 kg
mechanicky odpružená dvoudveřová kabina, pracovní světla Premium 2 + 4, vzduchem
VÝBAVA
odpružené sedadlo řidiče - otočné o 180° a vyhřívané, sedadlo spolujezdce, klimatizace,
barva bílá metalická, nádrž palivová 200 l plastová, nádrž AdBlue 21 l, schránka na nářadí
Záruka 12 měsíců, servisní interval 600 mth, vyrobeno ve FINSKU
BONUS ZDARMA: firemní oblečení VALTRA, autorádio, maják
NÁPRAVA

AKČNÍ CENA

76.900,- €

N 155 ECO ACTIVE
MOTOR

PŘEVODOVKA

HYDRAULIKA

VÝV. HŘÍDEL
NÁPRAVA

DODÁNÍ
IHNED!
AKČNÍ CENA

AGCO Power 49 AWF, 4 válce, objem 4,9 l, výkon 155 (165)
HP/114 (121) kW, točivý moment 610 (660) Nm, TIER 5, SIGMA
POWER - navýšení výkonu při použití vývod. hřídele, předehřev
motoru
30/30 včetně plazivých, 2 automatické režimy řazení včetně
automatického přeřazování silničních skupin,
5 stupňů řazených pod zatížením, 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
540/540E/1000, výměnná koncovka
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
mechanicky odpružená jednodveřová kabina, pracovní světla Premium 2 + 4, 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 45l, 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

VÝBAVA

2.249.000,-

Kč

T 235 DIRECT
AGCO Power 74 AWF, 6 válců, objem 7,4 l, výkon 220 (250) HP/162 (184)
kW, točivý moment 870 (910) Nm, TIER 5, SIGMA POWER - navýšení
výkonu při použití vývodové hřídele, předehřev motoru
PŘEVODOVKA bezestupňová s volbou 4 pracovních rozsahů, pedálový nebo joystickový mód, volba manuálního nebo automatického režimu, pojezdová rychlost 40 km/hod EcoSpeed, reverzace pod zatížením, ovládání VALTRA
SmartTouch na loketní opěrce + joystick ovládání hydraulických okruhů
HYDRAULIKA 4 vnější okruhy elektronicky ovládané na loketní opěrce - programovatelné + Power Beyond, hydraulické čerpadlo Load Sensing 160 l/min
včetně chladiče oleje, 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, pneumaticky
NÁPRAVA
odpružená
540/65R30, 650/65R42 Trelleborg, zesílené stavitelné disky,
PNEU
blatníky - přední natáčecí
rám etážového závěsu, etážový závěs Scharmüller, vzduchové brzdy 2 okruhové, závaží zadních kol 6x80 kg
PŘIPOJENÍ
mechanicky odpružená jednodveřová kabina - interiér standard, pracovní světla Premium 2 + 4, vzduVÝBAVA
chem odpružené sedadlo řidiče - otočné o 180° a vyhřívané, komfortní sedadlo spolujezdce, automatická klimatizace, přední stěrač 270°, barva bronzová metalická, nádrž palivová 380 l plastová, nádrž AdBlue
70 l, chladicí box, schránka na nářadí, držák monitoru, ISOBUS kompatibilní, Auto - Guide centimetre
(Novatel) + Quick Steer, SmartTouch Audio + Phone, telemetrie VALTRA Conect včetně tříleté licence
Záruka 12 měsíců, servisní interval 600 mth, vyrobeno ve FINSKU
BONUS ZDARMA: firemní oblečení VALTRA, autorádio, maják
MOTOR
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3.580.000,Kč

www.agrico-sro.cz

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, Tac-Lock zajištění

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, Tac-Lock zajištění

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 TF 42.7 - 145
MOTOR

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

MAX. NOSNOST

4200 kg

HYDRAULIKA

čerpadlo hydrauliky 150 l/min Load-Sensing, 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),
příprava na 4.hydraulickou funkci (na joysticku)
hydrostatický, elektronicky ovládaný, typ EPD - TOP,
Inching pedál, 2 rychlostní převodovka, dual reverz
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, el.zásuvka na vlek,
centrální digitální infopanel, Tac-Lock zajištění

POHON
VÝBAVA

MAX. DOSAH

7,1 m

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

AKČNÍ CENA

79.200,- €
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

147.000,-

Kč

ŽACÍ STROJ FC 314
NESENÝ DISKOVÝ ŽACÍ STROJ S KONDICIONÉREM

• pracovní záběr 3,1 m, 8 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 1,2 - 3 m
• kloubový hřídel 1000 ot/min, hmotnost 1235 kg

AKČNÍ CENA

16.900,- €
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

9.400,- €
SHRNOVAČ GA 6930
2 ROTOROVÝ SHRNOVAČ PÍCE TAŽENÝ - SHRNOVÁNÍ DO STRANY

• pracovní záběr 1 řádek: 6,30 m, 2 řádky 6,65 m
• hydraulické skládání do vertikální polohy
• šířka řádků 0,6 - 1,7 m, 11 ramen na rotoru
• uzavřené bezúdržbové převodovky v oleji
• 4 kola pod předním rotorem s 3D podvozkem
• tandemová náprava pro zadní rotor 6 kol
• kloubový hřídel 540 ot/min, hmotnost 2100 kg

AKČNÍ CENA

23.000,- €
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

970.000,-

Kč
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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

