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SPOLEČNĚ S NAŠIMI AUTORIZOVANÝMI PARTNERY
DODÁVÁME KVALITNÍ STROJE, PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY
A PROVĚŘENÉ TECHNOLOGIE NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM.
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│ CASE IH = SPRÁVNÁ VOLBA
TELEMATIKA AFS CONNECT

XCN-1050
+ EZ PilotPro
+ NAV 900
CENA
179 990* Kč

Portál AFS Connect umožňuje ucelený přehled a správu
jednotlivých agronomických, technických a provozních dat
na jednom místě. Jednotlivá data můžete využít pro analýzu
svého podnikání nebo je sdílet se svými obchodními partnery.
Data lze zobrazit na jakémkoliv místě na mobilním telefonu,
tabletu nebo počítači.
Díky telematice AFS Connect máte možnost:
 vzdáleného zobrazení displaye
 vzdálené servisní podpory
 vzdálené aktualizace softwaru
AGRI CS RTK+SÍŤ
 Dosah na vzdálenost 50 km od jediného zdroje
 Vyšší přesnost a dostupnost než jakýkoliv jiný poskytovatel RTK
 Korekční signál RTK+ od AGRI CS je dostupný všem a všude
 Hustě pokryté území České republiky – nemusíte se obávat
 Signál dostupný pro stroje všech značek na trhu
 Vyšší přesnost a dostupnost než jakýkoliv jiný poskytovatel

Výhody pro zákazníka
Dotykový monitor s úhlopříčkou 25,6 cm s OS Android.
Jednoduchý proces instalace.
Možnost připojení Bluetooth, Wi-Fi + CAN BUS.
Kompatibilita s ISOBUS.
Otáčení na souvrati AccuTurn.
Vysoká přesnost navádění a řízení s přesností na 1,5 cm s AGRI CS RTK+
korekčním signálem.
 otor řízení je zabudovaný do sloupku řízení a zajišťuje snadný přístup
M
k přístrojové desce.

XCN-1050 + EZ Pilot Pro
Univerzální řízení pro všechny značky.
*Uvedená cena platí pro sadu: monitor XCN-1050, řízení EZ Pilot Pro, NAV 900, licenci řízení, korekční signál
RTX RangePoint. Pro stanovení korunových cen byl použit orientační kurz 26 Kč/EUR. Cena je bez DPH.

4

5

│ CASE IH = SPRÁVNÁ VOLBA

FARMALL 55 – 75A
Malý tělem, velký výkonem.

FARMA
LL 55A
CENA
689 9
90* Kč

FARMALL 75A
CENA
789 990* Kč

Tři modely s výkonem od 55 do 75 koní.
Mechanická převodovka s 12 x 12 rychlostmi a reverzací pod zatížením
Powershuttle na přání.
Motor s prodlouženým servisním intervalem.
Hydraulický systém o výkonu 76 l/min.
Kabina s velkým proskleným prostorem a sedadlem pro spolujezdce
– vhodné pro komunální sektor.
Kompaktní rozměry a vysoká obratnost.
Vyrobeno v Evropě.

VÝBORNÝ PRO KOMUNÁL.
VÝBORNÝ PRO FARMU.

2 4956 cm

výška traktoru

VÝBORNÝ DO ŽIVOČINÉ VÝROBY.

OBRATNÝ PRACANT
Kompaktní rozměry a vysoká
obratnost jsou důležitými parametry
pro práci v úzkých prostorech
– například ve stájích nebo
v komunální sféře.

3 856 cm

délka traktoru
6

KABINA
SE SEDADLEM SPOLUJEZDCE
Prostorná kabina s dokonalým výhledem
díky velké prosklené ploše. K dispozici
v této třídě je taktéž komfortní sedadlo
spolujezdce, vhodné např. pro využití traktoru
v komunálním sektoru při práci v obcích.

NÍZKÉ NÁKLADY NA ÚDRŽBU
Výkonné a úsporné motory s maximálním
výkonem 75 koní v kompaktním balení. Motor
nabízí dlouhý servisní interval 600 hodin.

*Uvedená cena platí pro nové modely Farmall 55A a 75A. Akční specifikace zahrnuje i klimatizaci. Pro stanovení
korunových cen byl použit orientační kurz 26 Kč/EUR. Cena je bez DPH.
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│ CASE IH = SPRÁVNÁ VOLBA

FARMALL 85 – 115A
Poctivý pracant s hlubokými kořeny.

a

n
e
c
á
v
o
d
Li

85A
L
L
A
M
R
FA
CENA
* Kč
0
9
9
9
88

Verze Komfort
FARMALL 85A
CENA
939 990** Kč

Tradice výroby – již od roku 1923 prověřen miliony zemědělců na celém
světě.
Jednoduchý, spolehlivý a univerzální traktor.
Nízké volnoběžné otáčky 700 ot/min pro nižší spotřebu paliva.
Ergonomicky rozmístěné ovládací prvky zajišťují snadné ovládání.
Mechanická převodovka s 12 x 12 rychlostmi s reverzací pod zatížením
Powershuttle na přání.
 otor s robustní konstrukcí a dlouhým servisním intervalem
M
600 hodin.
Vývodový hřídel s 540/540 ECO ot/min ve standardu.

VŠESTRANNÝ POMOCNÍK
Hledáte-li obratného pracanta,
který se nebojí zastat žádnou
práci na farmě, pak je FARMALL
85 – 115A tou správnou volbou.
Výborně se traktor hodí pro
agregaci s originálním čelním
nakladačem Case IH LRZ.

KOMFORT I V TRAKTORU
O MALÉM VÝKONU

DOBRÝ TIP
Financujte traktor s finančním oddělením od Afinance
nebo si nechte poradit se získáním dotace.

Úzké sloupky kabiny, velká zpětná zrcátka
a široké čelní sklo umožňují výborný výhled
do všech stran. Ve spojení s klimatizací
a odpruženou sedačkou řidiče přispívá tato
výbava k vyššímu pohodlí obsluhy.

*Uvedená cena platí pro model Farmall 85A v konfiguraci Basic v pěkné výbavě.
**Uvedená cena platí pro model Farmall 85A v konfiguraci Komfort. Přesnou specifikaci žádejte u svých
prodejců. Pro stanovení korunových cen byl použit orientační kurz 26 Kč/EUR. Cena je bez DPH.

8

9

│ CASE IH = SPRÁVNÁ VOLBA
SKVĚLÝ PRO KOMUNÁL
Potřebujete-li traktor využít v komunální sféře, pak je svým
výkonem a rozměry Farmall C ideálním pomocníkem pro
větší obec. Velkou oblibu si traktory FARMALL C získaly také
u Krajských správ údržby silnic.

CENA
ZA NAKLADAČ
189 990* Kč
KOMPAKTNÍ POMOCNÍK
Hledáte-li obratný, spolehlivý a dostupný
traktor s dostatečným výkonem, různými typy
převodového ústrojí na svou farmu, pak pro
vás může být FARMALL C skvělou volbou.

Výhody pro zákazníka
Cenově dostupné a spolehlivé traktory s výkonem od 55 do 115 koní.
Účinná převodovka s 24 x 24 rychlostmi, reverzací Powershuttle a řazením
pod zatížením Hi-LO.
Hydraulický systém o výkonu až 100 l/min.
 omfortní kabina s vynikajícím výhledem do všech stran a ergonomickým
K
ovládáním.
Skvělá volba pro agregaci s originálním čelním nakladačem Case IH LRZ
– malý poloměr otáčení, snadné ovládání a skvělá viditelnost.
Třírychlostní zadní vývodový hřídel.

KOMPAKTNÍ R

šířka pouhých

OZMĚRY

1 923 mm

FARMALL C
Kompaktní pomocník s velkým srdcem.
VÝBORNÝ DO KRMNÉHO VOZU
Pamatujete na oblíbené modely Case IH JXU často používané s krmným
vozem? Farmall C je jejich nástupcem. Traktor nabízí zadní třírychlostní
vývodový hřídel, který si s krmným vozem hravě poradí.
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*Uvedená cena platí pro čelní nakladač Case IH Solid 38-20P s lopatou při nákupu společně s traktorem
Farmall 85 - 115C. Pro stanovení korunových cen byl použit orientační kurz 26 Kč/EUR. Cena je bez DPH.
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│ CASE IH = SPRÁVNÁ VOLBA

LUXXUM
NEJ traktor ve své třídě.
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LUXXUM 120

ve výbavě Komfort
ZEPTEJTE SE
NA CENU!

 rvotřídní traktor z Rakouska – zkonstruován na požadavky rakouských
P
farmářů, prvotřídní kvalita „MADE IN AUSTRIA“.
 ýborné jízdní vlastnosti zásluhou odpružené kabiny a přední odpružené
V
nápravy.
Jedinečná robotická převodovka – 32 x 32 rychlostí s pokročilým
automatickým řazením pole/silnice.
ízká spotřeba paliva – ověřeno praxí českými a slovenskými
N
zemědělci.
Extra výkonné axiální čerpadlo – výkon 100 l/min.
Ideální pro agregaci s originálním čelním nakladačem Case IH
LRZ.

KOMFORT NA PRVNÍM MÍSTĚ
Užijte si svůj pracovní den.
Ke zvýšenému komfortu přispívá
Deluxe sedadlo řidiče a rádio
s Handsfree pro telefonování za jízdy

LOKETNÍ OPĚRKA
MULTICONTROLLER
Známá loketní opěrka značky
Case IH je k dostání i v segmentu
traktoru řady LUXXUM. Snadné
ovládání zásluhou přehledného
uspořádání všech ovládacích
prvků na jednom místě.

ZLATÁ PEČEŤ PRO NEJÚSPORNĚJŠÍ TRAKTORY
Case IH LUXXUM 120 je nejúspornějším traktorem ve své třídě
dle německé zkušebny DLG.

REFERENCE ZÁKAZNÍKA
„Oceňuji komfort traktoru, výborné odpružení a pohodlnou sedačku řidiče. Traktor dále nabízí obsluze výborný výhled a díky malému poloměru otáčení je velmi obratný i při práci na svažitých
pozemcích. Ovládání je velice jednoduché. Co mě překvapilo,
je síla, kterou traktor má,“ říká Ing. Lančová, majitelka traktoru
LUXXUM 120.

*Uvedená cena platí pro Luxxum 100 v zajímavé výbavě.
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│ CASE IH = SPRÁVNÁ VOLBA

VESTRUM CVXDrive
Chytrá volba do krmného vozu.

VESTRUM 110
CENA
1 699 990* Kč

 PM: Automatické řízení produktivity pro optimální výkonnost a nízkou
A
spotřebu paliva.
Uživatelsky přívětivé ovládání – loketní opěrka Multicontroller.
 ompaktní rozměry, nízká výška – možnost výbavy traktoru třemi různými
K
typy střech.
Malý poloměr otáčení – pouhých 4,5 m pro perfektní jízdní vlastnosti.
Třírychlostní vývodový hřídel – 540/1000/1000E.
Nízké náklady na údržbu – excelentní servisní interval 600 hodin.

RYCHLE
Z MÍSTA NA MÍSTO

Maximální pojezdová rychlost činí 40 km/hod
– vždy ve správný čas na správném místě.

KOMFORT PRO OBSLUHU
Dlouhé pracovní směny si zaslouží
komfortní pracovní prostředí – pohodlná
sedačka, klimatizace.

ROBUSTNÍ KONSTRUKCE

DOBRÝ TIP

Při zachování kompaktních rozměrů,
motor o objemu 4,5 litru, plynulá
převodovka a zaručeně dlouhá životnost.

Financujte traktor s finančním oddělením Afinance
nebo si nechte poradit se získáním dotace.

*Uvedená cena platí pro VESTRUM 110 CVXDrive ve specifikaci pro práci s krmným vozem. Přesnou specifikaci
žádejte u svého prodejce. Pro stanovení korunových cen byl použit orientační kurz 26 Kč/EUR. Cena je bez DPH.
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│ CASE IH = SPRÁVNÁ VOLBA
NEZÁVISLÝ
VÝVODOVÝ HŘÍDEL
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Otáčky vývodového hřídele
nezávislé na pojezdové rychlosti
traktoru.

SKVĚLÝ PRO MANIPULACI
Vysoce odolná přední náprava s užitečným zatížením až 3 500 kg.
Snadné ovládání pomocí elektronicky ovládaných hydraulických okruhů.

KOMPAKTNÍ PRÉMIOVÝ TRAKTOR
Nová řada traktorů VESTRUM CVXDrive vyčnívá z davu a kombinuje kompaktní rozměry
čtyřválcového traktoru s výbornými vlastnostmi prémiové kabiny větších modelů Case IH.

Výhody pro chytré farmáře
 lně integrovaný tříbodový závěs se zvedací kapacitou 2 300 kg a elektronicky
P
ovládanými hydraulickými okruhy.
Přední vývodový hřídel s 1 000 ot/min.
Odpružená přední náprava a kabina pro maximální jízdní komfort.
Excelentní plynulá převodovka s rychlostním rozsahem 0 – 40 km/hod.
PowerBeyond deska hydrauliky jako výbava na přání.
Patentovaná technologie úpravy spalin Hi-eSCR2 bez zpětné recirkulace spalin
EGR (nízké náklady na údržbu a vysoká životnost).
Maximální radost z práce díky luxusní výbavě kabiny.

VESTRUM CVXDrive
Když si chceš užívat prémiový traktor.

16

MAXIMÁLNÍ POHODLÍ

NEJLEPŠÍ NA TRHU

Vychutnejte si prémiový komfort
v segmentu čtyřválcových traktorů.
Vyberte si paket výbavy, který padne
na míru vašim požadavkům.

Nejsnadnější ovládání traktoru díky plynulé
převodovce CVXDrive, která nabízí řadu pokročilých
funkcí, například Active Stop: zastavení a plynulé
rozjetí soupravy ve svahu bez nutnosti použití spojky.

*Uvedená cena platí pro VESTRUM 130 CVXDrive ve specifikaci pro chytrého farmáře. Přesnou specifikaci
žádejte u svého prodejce. Pro stanovení korunových cen byl použit orientační kurz 26 Kč/EUR. Cena je bez DPH.
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│ CASE IH = SPRÁVNÁ VOLBA

ČÍSLO JEDNA VE SPOTŘEBĚ PALIVA

Akční cena
MAXXUM 115
CENA
1 729 990* Kč
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Revoluční převodové ústrojí ActiveDrive 8 kombinuje čistě
mechanické převodové ústrojí s pokročilými funkcemi
převodovky plynulé.

+ 10 % úspora

258 G/KWH
MAXXUM 145 MC

282 G/KWH
KONKURENT 1

291 G/KWH
KONKURENT 2

VSTUPTE DO JINÉ DIMENZE

Revoluční převodové ústrojí ActiveDrive 8 kombinuje čistě
mechanické převodové ústrojí s pokročilými funkcemi převodovky
plynulé.

Výhody pro zákazníka
Tři varianty převodového ústrojí: špičková osmistupňová převodovka
ActiveDrive 8, plynulá převodovka CVXDrive a osvědčená převodovka
ActiveDrive 4.
Výkonné hydrogenerátory s výkonem v rozmezí 80 až 150 litru se zvedací
kapacitou zadního TBZ 7 864 kg.
raktory MAXXUM jsou dostupné se čtyřválcovými nebo šestiválcovými
T
motory.
Prodloužený rozvor pro lepší tahové vlastnosti a jízdní stabilitu.
R ůzné balíčky výbavy kabiny na přání – žádejte více informací u svého
prodejce značky Case IH.

REFERENCE ZÁKAZNÍKA
„Traktor si mě získal především svým komfortem
a pohodlím. Velkou roli při výběru hrála i pořizovací cena. Velmi se mi na traktoru líbí motor,
traktor výborně táhne, a to i při nízkých otáčkách. Díky tomu jsem schopen dosáhnout velmi dobré spotřeby paliva,“ říká Ondřej Holý,
majitel traktoru.
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MAXXUM
Traktor s nekonečnými možnostmi.
*Uvedená cena platí pro Maxxum 115 AD4 Komfort s přední odpruženou nápravou a kabinou.
** Uvedená cena platí pro Maxxum 150 AD4 Komfort s přední odpruženou nápravou a kabinou. Přesnou
specifikaci žádejte u svého prodejce. Pro stanovení korunových cen byl použit orientační kurz 26 Kč/EUR. Cena
je bez DPH.
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PUMA
90 000 spokojených zákazníků.

EDICE
Í
N
L
Á
I
C
SPE
RO
PUMA P
ONUS
B
Í
N
Č
K
A
00 Kč
0
0
2
1
až

Široká škála modelů – od jednoduchých modelů PUMA X, přes komfortní
modely PUMA Multicontroller až po TOP modely v nabídce, PUMA
CVXDrive.
Rozsáhlá škála paketů výbavy kabiny – vyberte si ten váš dle svých představ,
od látkového až po luxusní kožené sedadlo.
Silný šestiválec s motorem s patentovanou technologií řešení emisí bez
EGR a DPF – výkon a dlouhá životnost
Řada pokročilých systémů – automatické řízení produktivity APM,

systém pokročilého brzdění Advanced Trailer Brake nebo souvraťový
management HMC II.
Prověřena zákazníky na celém světě – SÁZKA NA JISTOTU!

VERZE 50 KM/HOD PRO RYCHLÉ PŘESUNY
Na přání si můžete objednat verzi s maximální rychlostí 50 km/h.
Brzdy přední nápravy a zadní karbonové brzdy s prodlouženou
životností zvyšují bezpečnost a životnost.

PŘEVODOVKA CVXDrive
S VYSOKOU ÚČINNOSTÍ
Modely PUMA 185-240 nabízí plynulou
převodovku se čtyřmi mechanickými rozsahy
pro vysokou mechanickou účinnost a tím
nejnižší spotřebu paliva.

REFERENCE ZÁKAZNÍKA
„Na traktoru oceňuji především nízkou spotřebu paliva a všestrannost. Velmi příjemnou jízdu zajišťuje plynulá převodovka
CVXDrive, která se hodí pro jakékoliv práce. Výborná je i svahová dostupnost. Líbí se mi jednoduché ovládání i výkonné LED
osvětlení,” říká Tomáš Redzina, obsluha traktoru PUMA 165 CVX,
Farma Tvarůžka.

*Akční bonus až 120 000 Kč. Akce je platná do 30. 6. 2020 nebo do vyprodání zásob stávajících modelů
kategorie velká Puma. Bonus 120 000 Kč je platný pro model PUMA 240 CVXDrive, pro menší modely je
úměrně menší.
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│ CASE IH = SPRÁVNÁ VOLBA

BONUS AŽ
2 000* EUR

NOVÁ PUMA
Krásná ze všech úhlů pohledu.

na speciální
výbavu!

Záruka 3 roky potvrzuje kvalitu nových modelů PUMA.
Lákavý a agresivní design po vzoru ostatních členů rodiny Case IH.
Nové motory Stage V s prodlouženým servisním intervalem na 750 hodin,
převodovka až 1 500 hodin.
Silnější pracovní světla než kdykoliv předtím pro dlouhou práci v noci.
Vyšší komfort práce v inovované kabině se spoustou zajímavých
detailů.
Adaptivní řízení s možností nastavení otáček volantu.
 kvěle připravené pro moderní precizní zemědělství: satelitní
S
řízení AccuGuide s RTK přesností, ISO BUS III, telematika AFS
Connect.

MODELY
PUMA - 140 - 165
PUMA Multicontroller - 150 - 220
PUMA CVXDrive - 150 - 240

MOTORY S EMISNÍ NORMOU STAGE V
Mimo nového designu přichází PUMA s novými
motory splňujícími emisní normu STAGE V. Motory
splňují tuto normu díky patentované technologii
úpravy spalin Hi-eSCR2 bez recirkulace spalin EGR.

MAXIMÁLNÍ POHODLÍ
PUMA je dravá a maximálně komfortní.
Pohodlná kabina se sedadlem Dual Motion
je zárukou toho, že vás práce bude bavit,
pohodlné sedadlo prospěje vašemu zdraví a vy
si užijete maximální pohodlí!

*Akční bonus se vztahuje na vybranou volitelnou výbavu při objednání traktoru: 2.000 EUR na satelitní řízení
AccuGuide v úrovni RTK, 1.000 EUR na přední tříbodový závěs s vývodovým hřídelem.
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│ CASE IH = SPRÁVNÁ VOLBA

UŠETŘETE VÝBAVOU SVÉHO TRAKTORU
Reverzní ventilátor je skvělou výbavou každého
traktoru OPTUM CVXDrive, která dokáže ušetřit
nemalé náklady za hodinu práce! Nešetřete
na výbavě, vhodné obzvláště do pícnin nebo lisování.
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VYCHUTNEJTE SI KOMFORT PRVNÍ TŘÍDY
Snadné ovládání a maximální komfort traktorů OPTUM
CVXDrive. K tomu přispívá sedadlo s nízkofrekvenčním
a dynamickým pružením, možností natáčení sedadla do stran
a pasivní ventilací. Standardem je automatická klimatizace
a rádio.

SKVĚLÝ A BEZPEČNÝ V DOPRAVĚ
Systém pokročilého brzdění Advanced Trailer Brake
systém automaticky stabilizuje traktor pomocí brzd
přívěsu. Souprava zůstane stabilní, optimalizuje se
brzdný výkon, maximalizuje se bezpečnost a předchází
se tzv. „zalomení jízdní soupravy“.

Výhody pro zákazníka
Skvěle zkonstruovaný traktor pro optimální řešení pro práci na poli a v dopravě.
Maximální výkon motoru až 313 koní.
Vysoká celková hmotnost traktoru až 16 tun – možná agregace s návěsem
o hmotnosti až 36 000 kg.
Skvělý traktor pro službaře – největší palivová nádrž na trhu, neztrácíte čas
prostoji.
Unikátní dvourychlostní přední vývodový hřídel (1000 a 1000 ECO) – ušetříte
až 3 litry paliva za hodinu práce.

REFERENCE ZÁKAZNÍKA
„Ovládání traktoru a kabina je opravdu super, líbí
se mi, že mám veškeré ovládání po ruce, traktor má velmi dobré odpružení a pohodlnou sedačku řidiče. V tahu je velmi pružný, a to
i v kopcovitém terénu, který na Hlásce a v jejím okolí převládá, převodovka CVX má rychlou odezvu a velmi snadno se ovládá,“ zdůrazňuje přednosti traktoru pan Briesel.

OPTUM CVX Drive
Optimální řešení pro každou práci.
Poznámka: Tovární záruka 3 roky. Telematika Case IH AFS Connect je předplacena na 1 rok. Akční bonus 1000 EUR
při objednání předního vývodového hřídele nebo balíčku kabiny “Aktivní kožený komfort paket”.
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│ CASE IH = SPRÁVNÁ VOLBA
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MAGNUM AFS CONNECT
Zažijte více svobody.

rn
vá

Nové modely MAGNUM AFS CONNECT nabízí opět nejlepší tahové vlastnosti
ve spojení s novou úrovní komfortu, novým pojetím multifunkčního ovládání
a dalšími unikátními prvky výbavy.
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Díky telematice AFS Connect
máte možnost:
 vzdáleného zobrazení displaye
 vzdálené servisní podpory
 vzdálené aktualizace softwaru

Robustní konstrukce náprav Heavy Duty pro nejlepší tahové vlastnosti
s motorem nad přední nápravou.
 ový TOP model MAGNUM AFS CONNECT 400 s novou převodovkou
N
PowerDrive s 21 x 5 rychlostmi a automatickým řazením pole / silnice.

Ř
ada pokročilých funkcí: integrovaný kamerový systém,
konfigurovatelné okruhy hydrauliky, elektrická zrcátka, ovládání
pomocí enkodéru.
 ová generace satelitní navigace AFS Vector Pro s příjmem signálu
N
ze všech globálních družicových systémů GPS, GLONASS,
BeiDou.

STVOŘEN PRO TAH A SÍLU
Nový MAGNUM AFS CONNECT
je stvořen pro práci v opravdu
náročných podmínkách. Motor
s velkým objemem v pevném
litinovém rámu a zesílené HD
nápravy kategorie 5 jeho tahové
vlastnosti povyšují na novou úroveň.
Pro ty, co žádají ještě lepší tahové
vlastnosti obzvláště v náročných
podmínkách je k dispozici
polopásové provedení ROWTRAC.

ZAJÍMAVÉ FUNKCE
Odemkněte traktor pouhým
dotykem rukou u dveří
díky novému systému bez
kličkového otevírání dveří.

NOVÝ SYSTÉM ODPRUŽENÍ KABINY
Pro maximální komfort může být kabina odpružena
pomocí semi – aktivního hydraulického odpružení.

26

ZAŽIJTE NOVOU GENERACI OVLÁDÁNÍ
A KOMFORTU PRO OBSLUHU
Jako obsluha si při dnešních náročných pracovních dnech zasloužíte to nejlepší, nastupte do zcela nové kabiny
traktoru MAGNUM AFS Connect a nechte se unést maximálním komfortem, pokročilými prvky výbavy a tichým
pracovním prostředím.
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│ CASE IH = SPRÁVNÁ VOLBA

FARMLIFT
Dostane vás zaručeně výš a rychleji.
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Široká varianta modelů – vyberte si přesně ten svůj pro vaše plánované
pracovní nasazení od menších kompaktních modelů až po TOP teleskopické
manipulátory.
Silný heavy-duty rám s odolným výložníkem zkonstruovaným pro vysoké zatížení.
 polehlivé motorové jednotky FPT s vysokým výkonem - stejné jako
S
v traktorech Case IH.
Kompaktní rozměry pro všestranné využití s malým poloměrem otáčení
a nízkým těžištěm.
Extra výkonné axiální čerpadlo – výkon až 140 l/min.

výška zdvihu ramene

5 700 až 9 100 cm

ejlepší pracoviště pro obsluhu s výbornou viditelností,
N
snadným ovládáním a nízkou hladinou hluku.

REFERENCE ZÁKAZNÍKA
ZAPŘÁHNĚTE PŘÍVĚS

3 400 cm

poloměr otáčení
28

Pro vyšší využití může být manipulátor vybaven
zadním závěsem, vzduchovými brzdami a pro
agregaci s přívěsem dvojčinným hydraulickým
okruhem, například pro svoz balíků nebo přesun
lehkého materiálu.

„Manipulátor je velmi jednoduchý na obsluhu, velká prosklená
plocha nabízí ničím nerušený výhled na pracovní prostředí.
Motor je dostatečně silný a dobrý v tahu, při rozhrnování
je manipulátor svižný a poskytuje vysokou tlačnou sílu.
Oceňuji osazení manipulátoru také LED osvětlením, které je
nezastupitelné při práci ve večerních hodinách,“ popisuje
Petr Valenta, obsluha manipulátoru.
*Uvedená cena platí pro teleskopický manipulátor FARMLIFT 526. Přesnou specifikaci žádejte u svého prodejce.
Pro stanovení korunových cen byl použit orientační kurz 26 Kč/EUR. Cena je bez DPH.
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│ CASE IH = SPRÁVNÁ VOLBA
SNADNÁ OBSLUHA
Dostatečný prostor pro založení sítě
a dobrá dostupnost a pohodlí. Počet
ovinutí lze jednoduše nastavit přes
ovládací terminál z kabiny traktoru.

VYBER SI
ODU
SVOU VÝH

KVALITNÍ LISOVÁNÍ POMOCÍ
GUMOTEXTILNÍCH PÁSŮ

ÁRUKA
TOVÁRNÍ Z
ÍCŮ
NA 24 MĚS
NEBO
É BRZDY
VZDUCHOV

Čtyři gumotextilní nekonečné pásy zajišťují vysokou
slisovatelnost hmoty, čímž zvyšují kvalitu slisovaného materiálu. Pracují s nízkým odrolem cenných
částí rostlin a jejich provoz je tichý.

VYSOKÉ UTUŽENÍ BALÍKU
Ve spodní části lisovací komory jsou umístěny profilované lisovací válce,
které nesou balík a zajišťují bezpečné roztočení v každých podmínkách.

Výhody pro zákazníka
 vinovací lis s variabilní lisovací komorou tvořenou válci a 4 nekonečnými
S
pásy s řezáním nebo bez.
 ysoký standard základní výbavy - (široký a zesílený sběrač, padací dno,
V
vyhazovací rampa, automatické mazání, široké pneu).
Stavitelný lisovací tlak s možností funkce měkkého jádra.
Kompatibilita ovládání s traktorem pomocí ISOBUS technologie.
Optimální poměr cena / výkon.

LIS S VARIABILNÍ KOMOROU RB
Vyber si svou výhodu.
235 cm

šířka sběrače

15

počet nožů

90 – 150 cm
průměr balíku

*Garance mobility platí po dobu jednoho roku od uvedení stroje do provozu. Jako bonus jedna paleta síťoviny
za zvýhodněnou cenu.
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│ CASE IH = SPRÁVNÁ VOLBA

HRANOLOVITÉ LISY LB
Maximální hustota a objem v jednom.
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ŠETRNÉ VÁZÁNÍ S ÚSPOROU PROVÁZKŮ

Stavitelný tlak v lisovací i předlisovací komoře zvyšuje obsluze možnost
nastavit vyšší hustotu balíku.
Nová verze lisů XL dosahuje až o 10 % vyšší hustoty balíku.
Stavitelná délka balíku od 100 do 260 cm.
 íce než 25 let provozu a zkušeností s dvojitými uzly pro jisté zavázání
V
každého balíku.
Perfektní při lisování pícnin, slámy i energetických plodin.
Zesílená hnací hřídel sběrače a bezpečnostní spojka.
Automatické mazání ve standardu.
 ompatibilní s ISO BUS III s možností
K
automatického lisování.

NOVINKY U LISU LB 436 HD
Case IH LB 436 HD má nastavitelnou
předkomoru s ochranou proti přetížení
a lisovací píst (beran) s maximální silou
62 tun při frekvenci 48 úderů za minutu.
Zdvih beranu je delší než u LB 434
XL. Lisovací komora je delší se zadní
mohutnou stavbou pro dosažení až o 22 %
vyšší hustoty balíku. O dokonalou stabilitu
se stará hydraulicky odpružený podvozek.

SPOLEHLIVÉ VÁZÁNÍ
JEDNODUCHÝ PŘÍSTUP K NOŽŮM

235 cm

šířka sběrače

29

nožů

120 x 90 cm

rozměry balíku

Lisy LB mohou být vybaveny až 29 řezacími noži,
které lze v případě potřeby snadno vyměnit díky
vysunutí celé nožové hlavy do strany. Řezací nože
lisů Case IH jsou speciálně tvrzené pro dlouhou
životnost.

Osvědčené a spolehlivé vázání na lisech
LB je nyní možné zvolit s novým
systémem čištění pomocí stlačeného
vzduchu, který zlepšuje schopnost
udržování vázacího ústrojí v čistotě.
Schopnost udržovat vázací ústrojí
v čistotě i v nejtěžších podmínkách.
*Uvedená cena platí pro hranolovitý lis LB 434R XL. Přesnou specifikaci žádejte u svého prodejce. Pro stanovení
korunových cen byl použit orientační kurz 26 Kč/EUR. Cena je bez DPH.
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│ CASE IH = SPRÁVNÁ VOLBA

AXIAL-FLOW®
Jednička v šetrnosti k zrnu.
Nejšetrnější způsob výmlatu na trhu zásluhou jednorotorové koncepce –
poškození zrna na úrovni 0,5 %. Ušetří až stovky tisíc za rok.
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Univerzální kombajn - jednoduchá výměna košů rotoru umožní individuální
přístup ke sklizené plodině. Tato změna zabere několik málo minut.
 hytře se slámou - až o 10 % více slámy v balíku sníží náklady na lisování
C
a manipulaci. Dokonalé drcení s Xtra Chopping.
 apacita zásobníku až 14 400 litru – neztrácíte čas prostoji s unikátní
K
naklápěcí koncovkou s rychlostí vyprazdňovaní až 159 l/s.
Nejlepší systém výmlatu a separace na trhu.
 iroká nabídka žacích lišt – originální lišty Case IH nebo špičkové
Š
pásové lišty kanadského výrobce MacDon.

LUXUSNÍ PRACOVNÍ MÍSTO
PRO KOMBAJNÉRA
Luxusní provedení kabiny zahrnuje pohodlné
sedadlo řidiče, sedadlo spolujezdce,
nastavitelný sloupek řízení, panel ovladačů
na pravé straně, multifunkční páku
Multicontroller, velké otevíratelné okno
do zásobníku, sluneční clony, kožený volant,
velký chladící prostor, odkládací prostory
a další přídavné doplňky.

POŠKOZENÍ ZRNA [%]
2,33

AFS HARVEST COMMAND
JEDEN SYSTÉM, ČTYŘI STRATEGIE SKLIZNĚ
Vyberte si strategii, která přesně odpovídá vašim
potřebám, podmínkám sklizně a sklizené plodině.
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čistota zrna
výkon
maximální průchodnost
stálá průchodnost

AXIAL-FLOW = JEDNIČKA V ŠETRNOSTI
Během žní v roce 2019 bylo dohromady provedeno více než 40
měření na polích v České a Slovenské republice. Porovnávala
se kvalita sklizeného materiálu, konkrétně poškození zrna.
Po důkladném vyhodnocení všech naměřených vzorků je
patrné, že průměrné poškození zrna je u konkurenčních
mlátiček o 1,87% vyšší než u Case IH AXIAL-FLOW. Při rozdílu
poškození zrna 1,87%, výnosu 6 t/ha, výkupní ceně 4000
Kč/t, přicházíte na každém hektaru o 500 Kč.

O,46
Case IH Axial-Flow

Konkurence

zdroj: měření společnosti AGRI CS, žně 2019

*Systém automatizace výmlatu AFS Harvest Command jako bonus při nákupu sklízecí mlátičky Case IH AXIAL-FLOW
modelové řady 250. Nabídka platí do vyprodání zásob.
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│ MacDon® = PADNE KAŽDÉ MLÁTIČCE

PÁSOVÉ LIŠTY MacDon
Jediné lišty na trhu, které se umí smát.
®

EXKLUZIVNĚ PRO
AXIAL-FLOW 7250
Comfort Edition**
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 odelová řada D1 představuje pevnou pásovou lištu, které vyniká mimo
M
jiné výbornou kopírací povrchu. Je dobrou volbou pro ty, kteří vyžadují
záběr do 9,1m a sklízí standardní plodiny jako obiloviny, řepku olejku,
ale i luskoviny i trávy.
Automatická mechanická regulace výšky lišty umožňuje obsluze zvolit
tlak na půdu, výšku strniště a vysunutí třetího bodu přímo z kabiny.
Patentovaný přiháněč s maximální šetrností s dráhou řízenou vačkovým
mechanismem podporuje plynulý tok materiálu.
Praxí ověřená a spolehlivá úhlová převodovka MacDon je poháněna
hydromotorem, což umožňuje nastavit rychlost kosy, pásů nebo
horního šneku v závislosti na sklizňových podmínkách.

DOKONALÁ KOPÍRACE POVRCHU
Tento speciálně navržený adaptér dovoluje
velice jednoduše přizpůsobit lištu MacDon
jakémukoliv výrobci sklízecích mlátiček. Tento
adaptér je klíč lišt MacDon k výborné kopíraci
povrchu. Dvě sady vinutých pružin nadlehčují
lištu z 90 až 97 % (v závislosti na nastavení
pružin) její váhy, což umožňuje lištám
MacDon dokonalé vykopírování nerovného
terénu.

UNIVERZÁLNÍ LIŠTA
Žací lišta je výborná při sklizni všech plodin, jako je například i řepka olejka.
Těsnění lišty je na maximální úrovni, aby nedocházelo k nechtěným ztrátám.
Její vlastnosti oceníte zejména u nízko rostoucích plodin a v ležatém porostu.
Zde Vám MacDon přinese vysoké zisky jaké jste ani nečekali.

JEDINÁ LIŠTA NA TRHU, KTERÁ PADNE KAŽDÉ MLÁTIČCE.
KLIDNĚ I TÉ VAŠÍ!
36

„Elektronika nemůže
kopírovat jako mechanika
na MacDonu.“

„Od roku 2012 jsme
nezakoupili jinou
lištu.“

Václav Plevka
Koječín
Jihočeský kraj

Libor Slabý
Rostěnice
Jihomoravský kraj

*Cena uvedena bez DPH. Může se lišit dle typu sklízecí mlátičky.
**Flexibilní pásová lišta MacDon FD 130 za cenu klasické lišty Case IH 3050. Platí pouze při nákupu s mlátičkou Case IH
AXIAL-FLOW 7250 Comfort Edition.
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│ SIP = ŠETRNÁ SKLIZEŇ PÍCE
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POHON ŽACÍ LIŠTY
Přímý pohon na první žací disk přes
kloubový hřídel, úhlovou převodovku
a dvojitý křížový kloub.

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA
Před přepravou lze stroj otočit za traktorem o 120°
a odstavit jej na ploše pouhých 3,2 m2.

EXCELENTNÍ KOPÍROVÁNÍ
Zavěšení s horizontálním úrovňovým vyrovnáváním
umožňuje perfektní přizpůsobení terénu, a to jak
na rovině, tak i v příkrém srázu.

Výhody pro zákazníka
Extrémně robustní nosný rám a masivní pohon.
Kopírování terénu s maximálním úhlem přizpůsobení -15° a +35°.
 peciálně tvarované disky, které zajišťují rychlý a efektivní průchod píce
S
přes žací lištu.
Hydropneumatické odlehčení – přesný řez, kvalita píce a čistota.
 ystém rychlé výměny nožů – snadný a časově úsporný systém výměny nožů
S
na poli.
 ůzné typy kondicionérů s nastavením intenzity mačkání – plastový kondiciR
onér ve tvaru „Y“ nebo válcový gumový kondicionér pro nejlepší vysychání.

ŽACÍ STROJE SILVERCUT
Promyšlená technologie excelentního řezu.
Připojovací konzola S-FLOW s hydropneumatickým systémem odlehčení zaručuje nejlepší
kvalitu řezu a cennou čistotu píce bez příměsí, které by mohly negativně ovlivnit zažívání skotu.
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*Cena uvedena bez DPH. Nabídka platí do konce června 2020 nebo do vyprodání zásob. Pro přesnou specifikaci
kontaktujte svého prodejce značky SIP.
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│ SIP = ŠETRNÁ SKLIZEŇ PÍCE

OBRACEČE PÍCE SPIDER
Ani jediný cenný lístek nazmar.
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 rofesionální 6-rotorové obraceče píce jsou určeny pro větší plochy a velké
P
množství píce.
 romyšlený design rotorů brání zabředání do drnů a garantuje sklizeň
P
čisté píce.
 braceč píce kopíruje pomocí vodicích kol postupně terén − odhoz je
O
čistší a jízda rychlejší.
 rostřednictvím vačkové spojky Walterscheid na pohonu chráníte svůj
P
stroj před přetížením a předcházíte tak nežádoucím opravám.
 ryt na konci ramen představuje zajištění proti ztrátě prstů v případě
K
poškození.
Otáčení na robustních kloubech umožňuje bezproblémový provoz.

Asymetrické dvojité prsty z nejlepší pružinové oceli
Rotory z materiálu o tloušťce 4 mm
Spodní vyztužení rotorů
Malý vnější průměr rotorů
Ramena z trubek kruhového průřezu
Stabilní uchycení prstů na rameni
Pojistka proti ztrátě prstů z plastu

NASTAVENÍ VÝŠKY ROZHOZU

ODOLNÁ KONSTRUKCE

Kola s vícestupňovým nastavením
výšky a rychlé nastavení úhlu rozhozu
s posuvnými koly.

Rotor a ramena s pružinovými prsty jsou při otáčení
vystavené působení velké síly, proto se vyrábějí
z robustních trubek kruhového průřezu. Dodatečné
vyztužení zajišťuje spodní kroužek na rotoru.

*Cena uvedena bez DPH. Nabídka platí do konce června 2020 nebo do vyprodání zásob. Pro přesnou specifikaci
kontaktujte svého prodejce značky SIP.

40

41

│ SIP = ŠETRNÁ SKLIZEŇ PÍCE

SHRNOVAČE STAR
Excelentní kopírování pro hmotu bez příměsí.
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ysoká stabilita rámových, 2rotorových shrnovačů pro ukládání píce
V
do středového řádku umožňuje vysoký plošný výkon.
Vybavení inovativním řešením od fimy SIP, jako je například modulové
provedení rotorů a patentovaná tandemová náprava.
 odicí kolo na shrnovači umožňuje rychlejší práci na nerovném terénu
V
bez poškození pružinových prstů.
 racovní výšku pružinových prstů lze nastavit, čímž se zajistí šetrná
P
práce a neporušení drnu.
Spojená se zvedacím prvkem traktoru, umožňuje perfektní kopírování
stopy.
Nastavitelná vodicí dráha ± 30° pro optimální tvar řádku.

TANDEMOVÁ NÁPRAVA

BEZPEČNÁ PŘEPRAVNÍ VÝŠKA
pod 3 200 cm

Flexibilní tandemová náprava na rotoru
garantuje vynikající kopírování terénu
a vyšší pojezdovou rychlost. Široký
podvozek se 4 nebo 6 koly umístěný
blízko u pružinových prstů umožňuje
vytvářet rovnoměrný a čistý řádek
v celém pracovním záběru.
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NEZÁVISLÉ KOPÍROVÁNÍ
Oba rotory se pohybují nezávisle na ramenu podvozku
tak, že je zajištěno perfektní kopírování terénu 3D.
Pružinové prsty se pohybují paralelně se zemí, čímž je
zajištěna čistá práce při jakékoliv pojezdové rychlosti.

Y-POHON
Snižuje zatížení
kloubového hřídele, což
prodlužuje životnost stroje.

*Cena uvedena bez DPH. Nabídka platí do konce června 2020 nebo do vyprodání zásob. Pro přesnou specifikaci
kontaktujte svého prodejce značky SIP.
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│ TEHNOS = UMĚNÍ MULČOVAT
PROČ TEHNOS?
 Přes 30 let zkušeností ve výrobě zemědělské
mechanizace a moderní strojové vybavení nám
umožňují výrobu technicky dokonalých strojů
s dlouhou životností.
 Naše stroje dosahují výborných výsledků
v mezinárodních testech.
 Oceňujeme zkušenosti z praxe našich zákazníků
a společně s nimi rozvíjíme, vylepšujeme i testujeme
nové modely.
 Výrobky vynikají robustní konstrukcí, maximálním
výkonem, nastavitelnou funkčností, jednoduchým
používáním a údržbou.
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KVALITNÍ MULČOVÁNÍ

Speciálně tvarovaná masivní kladiva z kované ocele – způsobují turbulenci vzduchu a tím vysokou nasávací schopnost
rotoru – kvalitní mulčování.

Výhody pro zákazníka
 obustní konstrukce, maximální výkon, nastavitelná funkčnost, jednoduché
R
používání a údržba.
Univerzální mulčovač, který se skládá ze dvou jednotek univerzálního mulčovače
MU a ze středového mulčovače.
Patent Low Vib garantuje rychlejší otáčení rotoru s vyšší obvodovou rychlostí
kladiv.
Ochranný gumový zadní kryt pro maximální bezpečnost.
Automatické napínání řemenů.
Snadno nastavitelná pracovní výška stroje.

PATENTOVANÁ TECHNOLOGIE
Patentované rozložení kladiv na rotoru zajišťuje
menší zdroj vibrací. To znamená klidný provoz a delší
životnost mulčovače. Minimální napětí v ohybu
a deformace jsou znázorněny v diagramu. Patent Low
Vib (LW) umožňuje rychlejší otáčení rotoru s vyšší
obvodovou rychlostí kladiv, což citelně zlepší účinek
mulčování.

44

MULČOVAČE TEHNOS
Robustní konstrukce pro dlouhou životnost.
*Cena uvedena bez DPH. Nabídka platí do konce června nebo do vyprodání zásob. Pro přesnou specifikaci kontaktujte
svého prodejce TEHNOS.
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│ AGRI FARMING SOLUTIONS = SPECIALISTA NA DOPRAVU
TRAKT
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PICHON
TECHNIKA PRO APLIKACI KEJDY
A ROZMETÁNÍ HNOJE
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Značka Pichon nabízí širokou škálu cisteren s kapacitami nádrže od 2 600 litrů
až do 30 000 litrů. Rozmetadla nabízíme
s kapacitou od 6 do 24m3. Zvládnou kvalitně rozmetat hnůj, kompost i vápenec.

ZDT a MOLČÍK
KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY
Velkou oblibu si u našich zákazníků získávají domácí značky, které nabízí komplexní řešení řešení. Velmi oblíbené jsou výměnné systémy nebo univerzální a velkokapacitní přepravníky balíků.

Výhody pro zákazníka
Kompletní portfolio strojů – od návěsů, přívěsů, nosiče kontejnerů, rozmetadel
hnoje až po přepravníky balíků a výměnné systémy.
 obustní a odolná konstrukce všech produktů pro maximální zatížení v průběhu
R
roku.
Výborné jízdní vlastnosti a bohatá výbava pro maximální komfort obsluhy.
Výhodná pořizovací cena a spolehlivý servis u všech námi dodávaných strojů.
 šechny rámy výrobků ZDT jsou postaveny z kvalitní oceli, přizpůsobených
V
zvýšenému namáhání v zemědělském prostředí.
 ozy NS23 jsou konstruovány s ojí do spodního závěsu. Toto řešení nabízí
V
dotížení traktoru.

DOPRAVNÍ TECHNIKA
Ucelené řešení AGRI TRANSPORT SOLUTIONS.
STRAUTMANN SBĚRACÍ VOZY, NÁVĚSY A KRMNÉ VOZY
Německá značka STRAUTMANN se pyšní vysokou kvalitou svých produktů
a nabízí unikátní koncepty vozů, například s posuvnou pásovou podlahou.
Oblíbené jsou rovněž krmné vozy, jak samochodné, tak tažené.
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*Cena uvedena bez DPH. Pro stanovení korunových cen byl použit orientační kurz 26 Kč/EUR. Přesnou specifikaci
žádejte u svého prodejce PICHON.
**Uvedená cena je bez DPH, pro bližší specifikaci a další možnosti výbavy kontaktujte svého dealera.
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│ CASE IH = SPRÁVNÁ VOLBA

AUTORIZOVANÁ PRODEJNÍ A SERVISNÍ STŘEDISKA V ČR
AgroZES, spol. s r.o.
Kněževes 391, 270 01 Kněževes
tel.: +420 606 601 748

Agri SYSTEM, s.r.o.
Na Pile 887, 285 04 Uhlířské Janovice
tel.: +420 602 123 502

UNIAGRA CZ a.s.
Jarošovice, 375 01 Týn nad Vltavou

AGRI CS a.s. – středisko Tišice
Mělnická 158, 277 15 Tišice
tel.: +420 724 881 876

AGRI CS a.s. – středisko Rybníky
Rybníky 80, 263 01 Dobříš
tel.: +420 702 001 092

Cerea, a.s. – středisko Dašice
Dělnická 384, 531 25 Pardubice
tel.: +420 725 752 182

tel.: +420 602 654 366

AGRI CS a.s. – středisko Přeštice
Hlávkova 1218, 334 01 Přeštice
tel.: +420 702 264 476
Cerea, a.s. – středisko Havlíčkův Brod
Havířská 1059, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 725 752 182

LIBERECKÝ
KRAJ
ÚSTECKÝ
KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ
KRAJ

2.
Tišice

KARLOVARSKÝ
KRAJ

1.

PRAHA
3.

6.
Pardubice PARDUBICKÝ

MORAVSKOSLEZSKÝ
KRAJ

KRAJ

Sloupnice 16.

4.
Rybníky

Lanškroun

8.

OLOMOUCKÝ
KRAJ

Ostrava - Polanka
nad Odrou
Velký Týnec

7.

10.
Kralice na Hané

ZLÍNSKÝ
KRAJ

BRNO
Týn nad Vltavou

JIHOMORAVSKÝ
KRAJ

13.

STEMP s.r.o.
Slavice 98, 674 01 Třebíč
tel.: +420 602 723 811

Hodonín

BV - Technika a.s.
Bystřická 370, 783 72 Velký Týnec
tel.: +420 725 809 029

NAVOS FARM TECHNIC s.r.o.
Háj 322, 798 12 Kralice na Hané
tel.: +420 602 776 956

HM, s.r.o.
Na Pískách 5, 695 01 Hodonín
tel.: +420 602 511 838

BV - Technika a.s.
Kralická 1007, 563 01 Lanškroun
tel.: +420 725 809 029

BV - Technika a.s.
K Vydralinám 705/2,725 25 Ostrava
tel.: +420 725 809 029

AGRI CS a.s. – středisko Hustopeče
Hybešova 14, 693 01 Hustopeče
tel.: +420 602 202 855

Cerea, a.s. – středisko ZD Sloupnice
Dolní Sloupnice 134, 565 53 Sloupnice
tel.: +420 725 900 629

Prodejní střediska s tímto symbolem nejsou autorizovaní obchodní partneři pro značku SIP.
Pro více informací a přesné specifikace kontaktujte autorizované prodejce Case IH. Nabídka platí do vyprodání zásob nebo k datu uvedenému u jednotlivých modelů.
Ceny traktorů jsou stanoveny při kurzu 26 Kč/EUR. Uvedené ceny jsou stanoveny bez DPH. Použité fotografie jsou pouze ilustrativní a nemusí odpovídat nabízené specifikaci.

AGRI CS a.s.
Hybešova 14, 693 01 Hustopeče
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