KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ

PRO VAŠI FARMU
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Cílem společnosti AGRI CS je nabídnout ideální řešení v podobě vysoce kvalitní zemědělské techniky a kompletní profesionální péče z rukou odborníků pro plnou spokojenost zákazníků.

M

Vedle importérských aktivit naše společnost zajišťuje prodejní
a poprodejní služby zákazníkům ve čtyřech regionech - Hustopeče u Brna, Tišice u Mělníka, Rybníky u Dobříše a Přeštice na
Plzeňsku. Za společností AGRI CS stojí profesionální tým pracovníků, kteří jsou zde pro vás a jsou připraveni vám pomoci.

AN

Dále prezentujeme vlastní značku AGRI FARMING SOLUTIONS, pod kterou dodáváme našim zemědělcům stroje pro
zpracování půdy, setí a přepravu komodit. Na českém a slovenském trhu jsme dále výhradními dovozci slovinské značky SIP
s technikou pro sklizeň píce. Pro potřeby manipulace na farmě
nabízíme stavební stroje CASE Construction.

Územně jsme svoji působnost rozšířili z českého území také
na Slovensko, konkrétně to bylo v roce 2009. Na Slovensku
zastupujeme většinu našich značek.

FIN

Od svého vzniku se společnost AGRI CS zaměřila na dovoz
techniky CASE IH a STEYR do České republiky a v průběhu
let si vybudovala rozsáhlou prodejní a servisní síť. S cílem poskytnout komplexní nabídku techniky, dle potřeb zemědělských subjektů a farem, se do portfolia společnosti postupně
zařadily i další značky.

NICKÁ PODPORA

Společnost AGRI CS vznikla v roce 2001 a mnohaletou činností si vybudovala významné postavení
na českém trhu zemědělské techniky. V České republice působíme jako výhradní dovozce a prodejce
značek CASE IH, CASE Construction, STEYR, AGRI FARMING SOLUTIONS, MacDon a SIP.

TECH

VÁŠ PROFESIONÁLNÍ PARTNER

n KOMPLETNÍ PRODEJNÍ PÉČE

n PROFESIONÁLNÍ SERVISNÍ ZÁZEMÍ

Kompletní péče o zákazníka pro nás začíná již od prvního
kontaktu, nicméně i poté jsme pro vás k dispozici kdykoli
potřebujete. V AGRI CS své zaměstnance pravidelně školíme
po odborné stránce, aby byli připraveni vám pomoci s nalezením
toho správného řešení dle vašich přání a specifických
požadavků. Chceme být vašim preferovaným partnerem!

Uvědomujeme si maximální důležitost profesionální péče
o techniku, a proto našim zákazníkům nabízíme kvalitní
servisní péči. Víme, že naši zákazníci potřebují spolehlivé
stroje a v případě potřeby rychlou pomoc. Samozřejmostí je
u nás nejmodernější vybavení pro kompletní diagnostiku jak
mechanických, tak i elektrických komponentů strojů.

n VČASNÉ DODÁVKY NÁHRADNÍCH DÍLŮ

n CENÍME SI LOAJALITY ZÁKAZNÍKŮ

Důležitým faktorem pro správné fungování vašeho stroje jsou
originální náhradní díly. V případě poruchy, nebo dokonce
odstávky stroje, je včasné dodání náhradních dílů klíčovým
faktorem. Na webu www.caseparts.cz najdete e-shop
s kompletním sortimentem originálních náhradních dílů pro
zemědělské stroje CASE IH, STEYR a stavební stroje CASE,
a to včetně informací o dostupnosti na centrálním skladu
v Hustopečích u Brna.

Ceníme si loajality našich zákazníků a toho, že důvěřují našim
službám a neustále nás vyhledávají jako preferovaného
obchodního partnera. Jedním z nástrojů, jak oceňujeme
naše zákazníky, je věrnostní program pro majitele techniky
CASE IH a CASE Construction. V rámci věrnostního programu
odměňujeme naše zákazníky například prostřednictvím dárků
jako jsou značkové reklamní předměty nebo pravidelný odběr
časopisu FARM FORUM.

n TECHNICKÁ PODPORA

n FINANČNÍ SLUŽBY

Oddělení technické podpory Atech se skládá z 20 úzce
specializovaných techniků, kteří zajišťují kompletní technické
poradenství a školení pro servisní střediska. Školení probíhá
na jednotlivé modelové řady strojů, nové trendy v opravárenství
a novinky na trhu. Oblíbenou službou je Customer Care –
školení obsluh strojů napříč jednotlivými značkami a modely.

Ve spolupráci se specialisty z oddělení Afinance zajišťujeme
kompletní finanční péči pro dodávanou techniku – od návrhu
optimálního financování, přes vyřízení strojního pojištění, až
po pomoc se získáním dotace na váš stroj. S námi necháte
starost o finance v rukou odborníků a můžete se tak naplno
věnovat svému podnikání.

TRAKTORY CASE IH
Nabídka traktorů CASE IH je tvořena modelovými řadami od malých kompaktních traktorů s výkonem
55 koní až po těžké pásové traktory Quadtrac s maximálním výkonem 692 koní. Traktory CASE IH
patří ve všech segmentech z technického hlediska k absolutní špičce, jsou provozně velice spolehlivé

QUANTUM N/V/F/CL
80–110 koní
Speciální traktory CASE IH pro použití ve vinicích, sadech
a zahradnictví. CASE IH nabízí ucelenou modelovou řadu
ve třech šířkách od 1 077 mm do 1 556 mm. Výhodou traktorů
Quantum je až 10 elektricky ovládaných vnějších středových
hydraulických okruhů.

FARMALL C
55–115 koní
Elitní kompaktní traktory pro ty, co požadují komfortní a obratný
traktor s nižší průjezdnou výškou. Nabízí variabilní výbavu
od jednoduchých až po výborně vybavené modely s tím, že
kabina s velkým střešním oknem je přímo stvořena pro použití
čelního nakladače.

VESTRUM CVXDrive
100 - 130 koní
Nová modelová řada VESTRUM CVXDrive nabízí svým uživatelům maximální komfort, jednoduchost ovládání díky plynulé
převodovce CVXDrive a výborné technické parametry ve své
třídě. Traktory této řady jsou díky svým vlastnostem nezastupitelným pomocníkem pro všechny práce na farmě.

FARMALL A
55–115 koní
Traktory Farmall A si zakládají na konstrukční jednoduchosti bez
množství elektroniky a dostatečně robustní konstrukci. Předností
traktorů této modelové řady je velmi dobrá cenová dostupnost
při zachování komfortu pro obsluhu.

LUXXUM
100–120 koní
Traktory Luxxum jsou moderní univerzální traktory od 100 do
120 koní, které přináší řadu funkcí obvyklých dříve pouze u větších modelových řad. Kladou důraz na komfortní a ergonomické
ovládání, vysokou užitnou hodnotu a prvotřídní ekonomiku provozu. Nabízí se ve spojení čtyřválcového motoru s robotizovanou
převodovkou 32x32 umožňující automatizované řazení.

MAXXUM
115–150 koní
Modelová řada MAXXUM představuje špičkové, moderní
traktory ve střední výkonové kategorii ve 4 válcovém, nebo
6 válcovém provedení, přičemž nabízí skvělý poměr výkonu
a hmotnosti. Rovněž výbornou volbou jsou modely MAXXUM
s plynulou převodovkou CVXDrive nebo revoluční osmistupňovou
převodovkou ActiveDrive 8.

a vynikají nízkou spotřebou paliva. CASE IH je světový lídr v pásových technologiích a s výhodami
vyplývajícími z použití čtyř pásů přišel již v roce 1996. Od té doby přináší stroje s nejlepšími tahovými
vlastnostmi a s nejvyšší šetrností k půdě eliminující utužení.

PUMA AFS Connect
140–240 koní
Traktory PUMA představují ve své kategorii třídu samy pro
sebe. Díky svým excelentním parametrům, řadě pokročilých
funkcí, krásnému designu a široké škále volitelné výbavy si vždy
vyberete správný model. Traktory PUMA lze vybavit převodovkou
CVXDrive nebo PowerDrive.

MAGNUM AFS Connect
280–400 koní
Nová generace modelů MAGNUM AFS Connect přináší
inovativní design, vyšší výkon, produktivitu a nejlepší úroveň
komfortu ve své třídě. Se zcela novou kabinou a systémy
telematiky nabízí nová generace celou řadu pokročilých
inovativních prvků.

OPTUM CVXDrive
250-300 koní
Modelová řada traktorů OPTUM CVX se výkonově i váhou řadí
mezi traktory PUMA a MAGNUM. OPTUM je traktor špičkových
parametrů, kterými překonává zavedená měřítka ve své třídě. Je
navržený tak, aby skvěle obstál při polních pracích, ale přitom
i nabízel maximální úspornost v dopravě.

QUADTRAC
470–620 koní
Nejsilnější traktor na světě. Traktory QUADTRAC se řadí mezi
nejprodávanější v České republice i ve světovém měřítku.
Unikátní čtyřpásový podvozek je správnou volbou ve vztahu
k půdě a nabízí nejlepší tahové vlastnosti. Kromě modelů
s převodovkou PowerDrive si lze vybrat i modely s plynulou
převodovkou CVXDrive.

MAGNUM Rowtrac AFS Connect
380–400 koní
MAGNUM Rowtrac AFS Connect byl prvním unikátním spojením
kolového a pásového traktoru na trhu. Větší styčná plocha pásů
zajišťuje nižší tlak na půdu, minimalizuje prokluz a zajišťuje vyšší
tahový výkon. MAGNUM Rowtrac AFS Connect přináší vyšší
produktivitu při zachování manévrovatelnosti klasického kolového
konceptu.

NAVIGAČNÍ SYSTÉMY

SKLIZŇOVÁ TECHNIKA

AGRI CS v rámci systémů precizního zemědělství poskytuje svým zákazníkům profesionální balíček
služeb a technologií orientovaných na praxi farmy. Náš sortiment zahrnuje vše od navigačních systémů,
přes senzory až po různá doplňková řešení v této oblasti.

CASE IH kraluje v segmentu axiálních kombajnů. Modely Axial Flow s výkonem 312 až 634
koní nabízí vysokou produktivitu a šetrný výmlat pro maximální návratnost vaší investice.
Se špičkovými lisy CASE IH dokážete následně sklidit svoji úrodu kvalitněji a rychleji.

SYSTÉMY MANUÁLNÍHO ŘÍZENÍ
Manuální systémy paralelního navádění pracují s praktickou světelnou lištou
a jedním LCD displejem s možností
volby z několika variant náhledů na jedoucí soupravu a naváděný směr. Jde
o monitory - naváděcí displeje, které
pomáhají sledovat a mapovat informace z pozemku v reálném čase.
Dohromady nabízíme tyto řešení
EZ-Guide 250, XCN -750, XCN-1050
a XCN-2050.

SYSTÉMY ASISTOVANÉHO ŘÍZENÍ
Tento systém podporuje řidiče ve spojení se systémem manuálního řízení
tím, že aktivně přebírá řízení. Řidič vytvoří pouze první linii a procesor navigace automaticky vytvoří paralelní linie,
po kterých se bude traktor pohybovat.
Společnost AGRI CS nabízí řešení
v podobě produktu EZ-PILOT. Systém
EZ-PILOT lze snadno využít pro každý
traktor, postřikovač či kombajn všech
výrobců. EZ-PILOT je kompatibilní s monitorem XCN-1050, AFS Pro 700 nebo
AFS Pro 1200.

SYSTÉMY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ
Plně automatické systémy řízení s komfortním výkonnostním monitorem pracující s nejpřesnějším signálem. Přesné navádění automatickým řízením poskytuje obsluze komplexní informace
o provozu spojené s konkrétní polohou.
K dispozici pro vás máme 2 systémy,
a to AccuGuide a Autopilot trimble.
AccuGuide je plně automatické řízení
s dotykovými výkonnostními monitory
z výroby. Autopilot Trimble představuje
řešení propojené s řízením i bez přípravy z výroby.

SLUŽBY A DOPLŇKOVÁ ŘEŠENÍ
n TELEMATIKA

n AGRI CS RTK+ SÍŤ

n AGXTEND SoilXplorer

Systém, který umožňuje vzdálené sledování
pohybu stroje, správu provozních údajů nebo
vzdálenou servisní diagnostiku. K dispozici
je tovární telematika CASE IH AFS Connect
nebo vlastní řešení s názvem AConnect.

Vlastní síť referenčních RTK+ stanic od společnosti AGRI CS nabízí spolehlivý korekční
signál s přesností až na 1,5 centimetru. Tento korekční signál je kompatibilní se všemi
značkami na trhu na vzdálenost až 50 km od
základnové stanice.

Půdní senzor pro získávání dat o stavu půdy
na pozemku a následné přizpůsobení parametrů závěsného stroje pro dosažení maximálního výkonu při zpracování půdy.

n MAPOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT
Na přání vám dokážeme zpracovat výstupní
data z navigace pro optimalizaci pojezdových
tras nebo navigačních linií, umíme reagovat
také na aktuální protierozní opatření.

n AGXTEND CropXplorer
Bezkontaktní N senzor, který analyzuje skutečný stav rostlin na pozemku a na základě
získaných parametrů umožňují variabilní
dávkování hnojiv a chemických přípravků
v reálném čase.

AGRI CS RTK

+

n AGXTEND FarmXtend
Vysoce přesné snímací systémy poskytující
údaje o plodinách v reálném čase pro lepší informovanost a zdokonalení agronomických zásahů.

AXIAL FLOW 150
V rámci modelové řady 150 nabízíme modely 5150, 6150
a 7150. Jednodušší a cenově velmi příznivé modely, které dělají
čest pověsti axiálních kombajnů CASE IH. Produktivní, spolehlivé, s minimální údržbou, nízkými provozními náklady a nyní
nově i se svahovým vyrovnáváním sít. Určené pro soukromé
zemědělce nebo menší zemědělské podniky.

RB – LISY NA VÁLCOVÉ BALÍKY
Lisy na válcové balíky s fixní komorou nabízíme ve 3 variantách
opatřených sběracím ústrojím o šířce 2,15 m s průměrem
balíku 125 cm. U lisů s variabilní komorou je možno zvolit mezi
6 typy, se sběracím ústrojím až 2,35 m a průměrem balíku
90 až 180 cm. Našim zákazníkům také dodáváme provedení
s integrovanou baličkou SILAGE PACK.

AXIAL FLOW 250
Modelová řada 250 se skládá ze tří technologicky špičkových
modelů 7250, 8250 a 9250 s maximálním výkonem motoru
až 634 koní. Axiální mlátičky řady 250 splňují požadavky
nejnáročnějších zákazníků na vysokou produktivitu, nízké
ztráty, maximální šetrnost k zrnu a slámě, a jsou k dispozici
také s odpruženým pásovým podvozkem. Mezi hlavní technické
novinky patří AFS Harvest Command nebo drtič X-tra.

LB4 – LISY NA HRANOLOVITÉ BALÍKY
Modelová řada lisů LB4 na velké hranolovité balíky obsahuje 5
modelů – LB 324, LB 334, LB 424, LB 434 a LB 436. Vedle
nového designu disponují také zesíleným hlavním rámem, novým
sběračem a inovovaným systémem plnícího rotoru pro kvalitnější
podávání hmoty a plnění lisovací komory. Nový revoluční vázací
systém, který nevytváří kousky provázku při tvorbě uzlu.

SKLÍZECÍ ADAPTÉRY
ŽACÍ LIŠTY CASE IH
Výrobce CASE IH dodává téměř všechny možné sklizňové
adaptéry, od univerzálního adaptéru v záběru až 12,5 m, přes
kukuřičné adaptéry až po sběrače. S adaptéry CASE IH sklidíte
jakoukoliv plodinu v dokonalé kvalitě.
n CASE IH 350 s variabilní délkou stolu
n CASE IH 4400 kukuřičný adaptér
n CASE IH 3016 sběrací adaptér

PÁSOVÉ LIŠTY MACDON
Pásové lišty MacDon vynikají unikátním mechanickým
systémem kopírování povrchu, díky plynulému toku materiálu
zvyšují výkonnost sklízecí mlátičky a hodí se ke každé sklízecí
mlátičce. Jsou vyráběny ve dvou variantách v záběru od 7,5
m do 13,7 m.
n FD1
n D1

TRAKTORY STEYR

MANIPULAČNÍ TECHNIKA

STEYR představuje na trhu prémiovou značku a mezi traktory je synonymem kvality, vysokého stupně
zpracování a hrdosti jeho uživatelů. Svým červeno-bílým lakováním, prvotřídním vybavením a komfortem
jsou traktory STEYR skvělou volbou pro ty, kteří se chtějí odlišit a nasedat každý den do první třídy.

Pro specifické použití na vašich farmách nabízíme prestižní stavební stroje CASE Construction.
Tyto stroje jsou populární nejen ve stavebnictví, ale hojně jsou využívány i pro potřeby manipulace
na zemědělských farmách.

KOMPAKT ecotech
55 – 65 | 75 – 115 koní
Kompakt S jsou univerzální kompaktní traktory vhodné pro lehčí
práce na farmě. Srdcem je motor o objemu 3,4 l přeplňovaný
turbodmychadlem. Kompakt ecotech obsahují čtyřválcové motory se vstřikováním paliva Common Rail, převodovku s PowerShiftem a PowerShuttle, luxusní kabinu, excelentní viditelnost
a skvěle rozmístěné ovládací prvky.

SMYKEM ŘÍZENÉ NAKLADAČE
Nabízíme 9 modelů kolových a 5 modelů pásových nakladačů
s označením SR a SV. Z této široké škály smykem řízených
nakladačů jsme schopni pokrýt požadavky a potřeby jak stavebního sektoru, tak i zemědělského provozu.

RYPADLO NAKLADAČE
Modelová řada rypadlonakladačů CASE prošla hned několika
změnami oproti předchozí řadě. Zásadní změnou je volitelná
koncepce podkopu, tvar a konstrukce teleskopické násady.
Další změna umožňuje u modelu 580ST zvolit přímý výložník
nakladače namísto standardní paralelogramové koncepce.

MALÉ KOLOVÉ NAKLADAČE
Řada kompaktních kolových nakladačů CASE s označením F
přináší mnoho inovací v oblasti motorizace, ovládání i únosnosti
stroje. Do této kategorie patří kolové nakladače o provozní
hmotnosti 5,4 t až 6,5 t s úspornými motory FPT o výkonu
od 58 do 74 koní.

VELKÉ KOLOVÉ NAKLADAČE
Velké kolové nakladače, které nalézají uplatnění v zemědělství,
představují modelovou řadu o provozní hmotnosti od 11,1
do 20,7 tun. Nejmenším modelem je kolový nakladač 521G XR
s výkonem motoru 142 koní, největší v nabídce je 21 tunový
model 921G XR s motorem o výkonu 255 koní.

MULTI ecotech
100 –120 koní
Multitalent jednoduše charakterizuje traktory Multi. Nejmodernější technologie motoru a převodovky kombinuje legendární
kvalitu značky STEYR a luxusní kabinu. Velice nízké těžiště, příznivá hmotnost, skvělá ovladatelnost a široké možnosti využití
staví tuto řadu na vrchol ve třídě 100 koní.

PROFI ecotech
115 – 150 koní
Inteligence traktorů Profi je založena na vyspělé automatizaci
ovládacích úkonů, které se provádí mnohokrát denně, a činí
tak model Profi rychlým a lehce ovladatelným. Nově se nabízí
i ve spojení čtyřválcového motoru s osvědčenou plynulou převodovkou CVT nebo šestiválcového motoru s osvědčenou převodovkou CVT nebo osmistupňovou S-CONTROL 8.

EXPERT CVT ecotech
100 – 130 koní
Pohonné jednotky splňují nejpřísnější emisní limity Stage V za
pomocí patentované technologie Hi-eSCR2. Jsou k dispozici
s plynulým převodovým ústrojím CVT, které zajišťuje perfektní
ovladatelnost a ideální pracovní rychlost za každých pracovních
podmínek. Samozřejmostí tohoto modelu je silný hydraulický
systém a množství komfortní výbavy, tak jako u větších modelových řad.

MANIPULÁTORY CASE IH
IMPULS | ABSOLUT
150 –175 | 185 – 240 koní
Traktor řady CVT můžete mít ve dvou velikostech od 150 do 175
koní, které zajistí vaši univerzálnost v dopravě, v lese a na poli.
Větší modely od 185 do 240 koní díky své robustnosti nebudou
mít problém s jakýmkoliv nářadím na vaší farmě.

TERRUS CVT
250 – 300 koní
Nová vlajková loď z rodiny traktorů STEYR s novým jménem
TERRUS CVT. Spojení vysokého výkonu a účinnosti plynulé
převodovky CVT dalo světu nový model, který přináší nejlepší
řešení pro polní nebo transportní práce. STEYR TERRUS CVT je
nabízen ve třech výkonových variantách: 250, 270 a 300 koní.

Farmlift
Pro každé použití na vaší farmě je k dispozici 6 modelů teleskopických manipulátorů CASE IH s dosahem od 5,7 do 9,1 m a nosností až 4 200 kg. Všechny
modely jsou vybaveny motory splňujícími emisní normu TIER 5, pokročilými
hydromechanickými převodovkami a velkým hydraulickým čerpadlem pro
rychlou manipulaci. Kompletní LED osvětlení, předehřev pro zimní studené
starty, reverz ventilátoru chladiče, velká prostorná kabina řidiče a spousta
dalšího vybavení uspokojí i ty nejnáročnější obsluhy.

ZPRACOVÁNÍ PŮDY A SETÍ
Půda je nejdrahocennější zdroj na každé farmě. Zdravá půdní struktura je klíčová z hlediska maximalizace
výnosu, redukce nákladů, eliminace vlivu eroze a snížení uhlíkové stopy výroby. Tento přístup dodáváme
zemědělcům formou technologií, které pomáhají zakládat porosty obilovin, olejnin, okopanin i trav.

Legislativně naše technologie vyhovují DZES 5 a DZES 7. Charakteristickými vlastnostmi strojů AGRI
FARMING SOLUTIONS je precizní práce na poli a dlouhá životnost strojů, zejména díky robustní konstrukci.

n ZPRACOVÁNÍ PŮDY

n UNIVERZÁLNÍ SETÍ

Zdravá půdní struktura a správně vytvořené seťové lůžko jsou základním předpokladem úspěšného hospodaření s vláhou a ekonomického
profitu v zemědělství. Pečujme o naši půdu, vyplácí se to!
KOMBINOVANÉ ZPRACOVÁNÍ PŮDY: Osvědčená kombinace talířů a radliček pod jedním rámem zvládá hluboké kypření a tvorbu seťového
lůžka v jednom přejezdu s možností sloučení dalších operací.

TRIO 300 NESENÉ
Kombinace podrývání slupicemi a intenzivního zpracování dvěma
řadami talířů provádí jedním přejezdem kompletní zpracování půdy
včetně pěchování. Kompaktní nesená verze je vhodná i pro menší
pozemky. Výsevní jednotka umožňuje setí řepky a meziplodin.

TRIO 300/450/650 TAŽENÉ
Díky robustnímu páteřovému rámu tažené TRIO nabízí více prostoru mezi pracovními tělesy a více průchodnosti při vertikálním
zpracování. Talířová sekce je jednoduše demontovatelná a Trio
tak může fungovat i jako tažený podrývák.

PODRÝVÁNÍ: Ozdravováním půdní struktury pomáháme zemědělcům dosahovat plného výnosového potenciálu a chránit půdu před
poškozením erozí.

SUBSOILER 300 - 600
Profesionální podrývák pro ozdravování půdního profilu do hloubky 50 cm. Intenzivní práce v hloubce odstraňuje zhutnění a zanechává půdu v jejích zónách. Zpětná konsolidace pěchem jako
nutná součást podrývání. Možné jsou verze nesené i tažené.

GLS 300
Podrývák určený speciálně pro travní porosty, který ozdravuje
půdní strukturu bez plošného narušení povrchu. Pastviny a trvalé
travní porosty zůstávají neporušené, dobrá struktura půdy umožňuje vsakování srážek.

MĚLKÉ ZPRACOVÁNÍ PŮDY: Účinná podmítka, konsolidace a tvorba ideálního seťového lůžka jsou základem úspěchu pro založení nového
porostu. Citlivé nastavení a intenzivní konsolidace půdy pomáhají ideálnímu výsledku.

MIXIDISC 300 - 700
Talířový podmítač pro univerzální mělké zpracování půdy po sklizni. Volitelná smyková lišta
je ideální pro předseťovou přípravu. Více typů pěchu pro každé podmínky.

Ideální založení porostů je s ohledem na stále intenzivnější projevy klimatických změn pro většinu agronomů velkou výzvou. Secí stroje modelové řady DTS vytváří díky technologii STRIP-TILL ideální prostředí v dráze uložení osiva se všemi přednostmi - ochrana půdy proti erozi a
nadměrnému vysychání, snížení nákladů na založení porostů i jeho fungicidní ochranu a podstatná úspora času. Dláto secí botky zpracovává
zónově půdu velmi intenzivně a osivo je pro eliminaci vzájemné konkurence kulturních rostlin vyséváno v páscích. Výsledkem správného
využití secích strojů DTS jsou velmi silné a zdravé porosty.

DTS 300 NESENÝ
Nesená verze je vhodná pro traktory o výkonu 165 - 240 HP s
možností umístění zásobníku osiva před traktorem nebo za traktorem.

DTS 400 - 900
V taženém provedení dodáme secí stroje v pracovních záběrech
4, 5, 6, 8 a 9m. Lze volit také výbavu s granulovaným přihnojováním.

SKLIZEŇ PÍCE

DOPRAVNÍ TECHNIKA

Společnost SIP je největším slovinským výrobcem zemědělských strojů. SIP využívá dlouholetých
zkušeností při výrobě robustních a kvalitních strojů, které se vyznačují snadnou obsluhou a současně
i dlouhou životností. Proto výrobce poskytuje na své stroje záruku až 3 roky. Do hlavního programu
výrobce patří žací stroje, rotorové obraceče a shrnovače píce.

Pro potřeby vaší farmy dodáváme dopravní řešení pod vlastní značkou AGRI DOPRAVA. Nabízíme vám
tak kompletní sortiment od návěsů, nosičů, cisteren, rozmetadel, až po samotnou výrobu kontejnerů dle
vašich požadavků. V nabídce nově naleznete unikátní koncept nosiče nástaveb IVECO TRAKTOR.

n ŽACÍ STROJE

n D OPRAVNÍ TECHNIKA (VYRÁBĚNO U ZDT, spol. s r.o.)

Robustní diskové žací stroje s vynikajícím odlehčením garantují optimální řez a čistou kvalitní píci. Stroje umožňují snadné nastavení i údržbu.
Modelové řady jsou v provedení s kondicionérem i bez. U žacích strojů nabízí SIP patentované řešení v podobě rychlé a levné výměny disků.
V pracovním záběru i v požadavku na příkon nabízíme řešení v šířce až 15 metrů.
SILVERCUT DISC S

SILVERCUT DISC C

SILVERCUT DISC T

SILVERCUT DISC F

n OBRACEČE PÍCE
Ze sortimentu obracečů píce nabízíme řešení od pásových obracečů, přes odlehčené klasické rotorové až po velkozáběrové profesionální
o 14 rotorech. Promyšlený design rotorů garantuje čistě sklizenou píci při šetrném průjezdu terénem bez poškození drnů. Pružinové prsty
z vysoce kvalitní oceli se vyznačují svoji dlouhou životností.
SPIDER 615|6 /HS, 685|6 /HS

SPIDER 1100|10

SPIDER 1500|14 T

SPIDER 455|4, 555|4

NÁVĚSY AGRIMEGA A GRAND SUPER
Dvou nebo tříosé podvozky s možností využití výměnného systému
nástaveb. Korby kónické vanové, dvoustranně nebo třístranně
sklápěné či velkoobjemová nástavba GIGA 45. Maximální rychlost
40 km/h, tažná oj do spodního závěsu nebo K80.

CISTERNY
Cisterny kovové, plastové nebo zinkované od 8 m3 do 22 m3 pro podvozky
s výměnným systémem nástaveb Grand Super nebo AGRIMEGA.

NÁVĚSY
Návěsy jsou jednoosé, dvouosé a tříosé s celkovou hmotností
od 3 – 33 tun. Jedno, dvou nebo třístranné sklápěče pro mnohostranné
využití. Dále sem patří přepravníky balíků pro přepravu až 48 kusů
kulatých nebo hranatých balíků.

ROZMETADLA
Pohon je zajištěn vývodovým hřídelem traktoru a na přání lze dodat
s homokinetickými klouby. Dávkovací zařízení rozmetadla je osazeno
dvoukotoučovým rozmetacím ústrojím se třemi horizontálními
frézovacími válci.

PŘEKLÁDACÍ VŮZ GIGANT
Jednoosý návěs s hydraulicky roztažitelnou nápravou. Možnost

(VYRÁBĚNO U MOLČÍK KIPPER, a.s.)

SIP nabízí širokou paletu strojů pro shrnování do řádků při sklizni zelené píce. Standardně nabízíme řešení jak s bočním, tak se středovým
shrnováním. Díky inovativním řešením, jako je například modulové provedení rotorů a patentované podvozky, dosáhnete vynikající
manévrovatelnosti a optimálního kopírování terénu.
STAR 600|20 T

STAR 360|10, 400|11,
430|12, 470|13

STAR 720I22 T, 850I26 T,
1000/30T

STAR 1250/50 T

UNIVERZÁLNÍ PŘEPRAVNÍK A PŘEPRAVNÍK ZVÍŘAT
Slouží k přepravě pracovních strojů, jako jsou UNC, stavební technika,
speciální stroje. Jednoosé či dvouosé přepravníky zvířat disponjí
bezpečnostními přepážkami nebo dodatkovou protiskluzovou
podlahou pro větší bezpečnost.

PŘÍVĚSY PS
Koncepce dvounápravového točnicového přívěsu s vysokou nosností.
Vhodné pro přepravu hnoje, zrna, krmiv a ostatních komodit. Univerzálnost
a snadná obsluha díky možnosti odstavení přívěsu i s nákladem.

n DOPRAVNÍ TECHNIKA
n SHRNOVAČE PÍCE

pásového podvozku. Tento vůz je vybaven tenzometrickými váhami,
má objem 30 m³.

NÁVĚSY ŘADY EDK
Jednonápravový traktorový návěs s neodpruženou nápravou,
třístrannou korbou a celkovou hmotností 2, 3, 4 nebo 6,5 t.
PŘÍVĚSY ŘADY ZDK
Dvou a třínápravový traktorový přívěs s třístranným sklápěním. Přívěs pro
nejnáročnější přepravy s celkovou přípustnou hmotnostní 13, 18 a 24 t.
NÁVĚSY ŘADY TDK
Dvounápravový traktorový návěs s odpruženými nápravami, třístrannou
nebo vanovou korbou s celkovou hmotností 10, 13, 18 a 21 t.

PŘÍVĚSY NA PŘEVOZ BALÍKŮ PBS
Dvou a tříosý přívěs s celkovou hmotností 12 a 13 tun. Variabilita
možného příslušenství – zábrany pro převoz balíků, bočnice, klanice
na převoz dřeva.
POLNÍ VÁLCE A HYDRAULICKÉ RAMENO
Polní válce vhodné pro válení po zasetí s kvalitními litinovými koly.
Nabízíme model HK 10 s pracovní šířkou 10,2 m a JD 06 o pracovní
šířce 6 m. Hydraulické rameno s nosností
1 500 kg a maximální výškou zdvihu až
5 300 mm vybavené samozajišťovacím
hákem.

n NOSIČE KONTEJNERŮ A VÝROBA KONTEJNERŮ (VYRÁBĚNO U FORNALL TRADING s. r. o.)
n PÁSOVÉ SHRNOVAČE
Řady strojů SIP AIR představují nejmodernější technologii ve shrnování píce do řádku. Koncept je založen na flexibilním sběrači a pásovém
dopravníku. Tato technologie nabízí vysoký výkon s výrazně nižším znečištěním píce.
AIR 300 F, 350 F, 300 F ALP

NOSIČE KONTEJNERŮ
Nabízíme nosiče kontejnerů pro všechny typy užívaných kontejnerů pro dvouosá, tříosá i čtyřosá vozidla o nakládací
kapacitě od 6,5 do 30 tun. Možnost výroby nosičů dle specifických požadavků zákazníka. Umožňují manipulaci
s kontejnery o objemu až 55 m3.

AIR 500 T

n AGRI TRAKTOR
AGRI TRAKTOR představuje unikátní koncept výkonného nosiče
výměnných nástaveb s vysokou produktivitou. Homologace vozidla:
traktor kolový kat. T1b, včetně všech legislativních výhod traktoru.

OSTATNÍ ZÁVĚSNÉ STROJE

PRODEJCI AGRI CS

Z ostatního sortimentu závěsné techniky nabízíme v našem portfoliu stroje od výrobce PICHON,
rodinné firmy pocházející z francouzského Bordeaux s více jak 45 letou praxí. Dále zastupujeme
nejprodávanější značku mulčovačů na trhu, slovinského výrobce TEHNOS.

Prodejní tým společnosti AGRI CS obsluhuje své zákazníky z vlastních prodejních a servisních center Hustopečích
u Brna, Tišicích u Mělníka, Rybnících u Dobříše a Přešticích na Plzeňsku. V ostatních regionech působíme
prostřednictvím prodejní sítě, jejíž přehled naleznete na www.agrics.cz. Seznamte se!

n TECHNIKA PICHON
FEKÁLNÍ CISTERNY
PICHON nabízí širokou škálu cisteren s kapacitami nádrže od 2 600 do 30 000 litrů. Díky jedinečnému systému integrovaného
rámu TCI je zajištěna velká stabilita. Nádrž není spojena s nezávislým rámem, nýbrž je navařena přímo do integrovaného rámu.
Tím je zajištěno jedno z nejnižších těžišť na trhu. Znakem cisteren PICHON je robustnost zaměřená na dlouholetou životnost
stroje. U všech cisteren je možnost připojení jakéhokoliv typu aplikátoru do závěsu stroje bez nutnosti výměny typu závěsu.
ROZMETADLA STATKOVÝCH HNOJIV
Rozmetadla PICHON rozmetají precizně hnůj, kompost, vápenec, atd. Základem kvalitního rozmetení materiálu jsou velké rozmetací válce s vysokou obvodovou rychlostí, které zajistí dokonalé rozmetení materiálu. V nabídce jsou rozmetadla s reálnou
přepravní kapacitou od 8 do 24 m3.
MÍCHADLA KEJDY
Používají se pro rozmíchání kejdy v uzavřených jímkách, podzemních betonových i fóliových jímkách. Jsou určeny pro agregaci s traktory o výkonu od 75 do 135 koní zavěšením na tříbodový
závěs traktoru. Přenos točivého momentu je zajištěn šestidrážkovým kardanem. Konstrukce
míchadel je žárově zinkována a jsou vyráběna v délce od 4,5 m do 10,5 m. Dle typu míchadla je
kejda míchána, buď pomocí lopatek, nebo lodního šroubu.

n TECHNIKA TEHNOS
UNIVERZÁLNÍ MULČOVAČE
Používají se na mulčování rostlinných zbytků v zemědělství (kukuřičné zbytky, sláma, bramborová nať, slunečnice, zelené
hnojení k pokosení), komunální oblasti (kolem cest, železnic, infrastrukturních objektů a vodních toků, na svazích), ovocnářství
a vinařství (větvě, letorosty, louka) a k čištění pastvin. Vyrábějí se v záběru 1,1 – 9 m.
STRANOVÉ MULČOVAČE
Kromě univerzálního použití v zemědělství jsou určeny k mulčování komunálních ploch se sklonem +90°/-60°, především
svahů vodních toků, příkopů, povrchů okolo cest a trávníků, ovocných sadů a pastvin. Vyrábějí se v záběru 1,5 – 2,8 m.
POLNÍ MULČOVAČE
Zemědělské mulčovače jsou robustní a všestranně využitelné pro práci na rozsáhlých zemědělských plochách při vyšší pracovní rychlosti. Jsou určeny především pro mulčování obilných a kukuřičných strnišť, luk, slunečnic a jiných plodin určených
na zelené hnojení. Vyrábí se v záběrech 2,5 - 2,8 m.
MULČOVAČE DO SADŮ A VINIC
Určeny k profesionálnímu použití ve vinohradnictví a ovocnářství na mulčování letorostů,
větví a trávy.
LUČNÍ MULČOVAČE
Jsou určeny především k rychlému a efektivnímu mulčování travního materiálu v sadech,
vinohradech, parcích, na pastvinách, letištích, golfových hřištích atd. Vyrábí se v záběrech
1,2 – 2,6 m.

n AGRI CS a.s. – středisko Hustopeče
Adresa: Hybešova 14, 693 01 Hustopeče

Bronislav Pochylý, tel.: +420 602 202 855, e-mail: pochyly@agrics.cz
Martin Vaněk, tel.: +420 702 216 770, e-mail: martin.vanek@agrics.cz

n AGRI CS a.s. – středisko Tišice
Adresa: Mělnická 158, 277 15 Tišice

Robert Svárovský, tel.: +420 725 582 506, e-mail: svarovsky@agrics.cz
Tomáš Doleček, tel.: +420 724 881 876, email: dolecek@agrics.cz

n AGRI CS a.s. – středisko Rybníky
Adresa: Rybníky 109, 263 01 Dobříš

Ondřej Šimr, tel.: +420 702 001 092, e-mail: simr@agrics.cz

n AGRI CS a.s. – středisko Přeštice
Adresa: Hlávkova 1218, 334 01 Přeštice

Petr Štrunc, tel.: +420 702 264 476, e-mail: strunc@agrics.cz
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