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Máme obaleno – teď svážíme

Svinovací lis URSUS Z 543/A
Lis s pevnou komorou 120x120, potřebný příkon 
traktoru 50k, vázání do sítě, centrální mazání 
hlavních řetězů, kardan, vhodný pro seno, slámu, 
senáž, zadní vyhazovací rampa, zapotřebí 1 hydrau-
lický okruh (2 ks hadic) Cena: 390 000 Kč bez DPH

Vysokotlaký lis UNIA KOSTKA
Lis pro malé hranaté balíky, který se v posledních létech 
těší velké oblibě. Příkon už od 30 k! vázání osvědčené 
firmy RASSPE, regulace délky balíků, počítadlo balíků, 
šířka komory 46cm, výška 36 cm.  Délka balíků 30-130 
cm, hydraulicky nastavitelný sběrač + hydraulicky nas-
tavitelné oje do pracovní polohy

Ovíječka FALA E
Plně automatická ovíječka fungující 
v automatickém režimu, držák folie 750 mm, 
ovládač PILOT Wrap, hydraulická vykládka balíků, 
regulace napětí folie, zapotřebí pouze jeden  
traktor bez obsluhy + manipulátor. 

Přepravník na balíky CYNKOMET T 608/2
Nosnost 10.000 kg, kola 500/50-17, celopozinkovaná konstrukce, přední 

a zadní čelo, masivní „Y“ oje, dvouhadicové pneu.  Záruka 24 měsíců.

Přepravník na balíky CYNKOMET T 608/3 EU
Nosnost 14.000 Kg, celopozinkovaná konstrukce, kola 500/50-17, masivní „Y“ 

oje, dvouhadicové brzdy, brzdič Haldex, zadní výsuv o 90 cm.

Přepravník na hranaté balíky KVADRO
Přepravník PT-16 Kvadro pracuje v plně automatickém režimu, kdy řidič navádí pouze 
jízdou stroj na ležící balíky, stroj provádí veškeré úkony sám. Řidič má možnost kdykoli 

zasáhnout do automatického režimu a skrze ovladač provést úkony manuálně, kola 
50/60 R 22,5, požadovaný výkon traktoru od 150k, možnost nezávazného zapůjčení!!!

Přepravník na balíky s bočnicemi:
Nosnost 10.000 kg, kola 500/50-17, celopozinkovaná konstrukce, přední a zadní čelo, 

masivní „Y“ oje, dvouhadicové pneu. Masivní zábrany pro balíky. Záruka 24 měsíců.

Samonakládací vozy na balíky Kobzarenko
Nakládka kulatých balíků pomocí bočních vidlí stroje s hydraulickým 
ovládáním, balíky jsou uloženy za sebe ve třech řadách PT 18 a PT 24.  

Následný posuv balíku po ložné ploše zajišťuje beran poháněný skrz řetězy 
hydromotorem. Hydraulické sklápění oje pro plynulou vykládku balíku  

u PT 24. PT 18 vykládka pomocí zadní rampy sklopné hydraulicky. 
Přednosti vozu:

l masivní konstrukce    l plně hydraulické ovládání
l velký počet naložených balíků

l široké pneumatiky pro co nejnižší utužení půdy

Vozy pro krmení zelenou pící 
Zamet
Tři objemy velikostí, přední  bubnové sečení  
185 cm, pohon pomocí vývodové hřídele,  
široká paleta příslušenství, pohon dopravníku 
hydraulický.

Cena: 379 000 Kč bez DPH

Cena: 275 000 Kč bez DPH

Cena: 320 000 Kč bez DPH

Cena: 480 000 Kč bez DPH

Cena: na dotaz !!!

Cena: 595 000 Kč bez DPH

Ceny od: 490 000 Kč bez DPH

Ceny od: 340 000 Kč bez DPH

Lis UNIA Machines 1,8Vd s řezáním
Pevná, půlená komora 120x120. Válce + řetěz 
s příčkami. Vázání do sítě, široký sběrač 210 cm, 
vkládací rotor, 14 ks řezacích nožů, plně automatic-
ký provoz, boční otočná kola sběrače, zadní  
vyhazovací rampa, ovládání PILOT-BOX AKČNÍ CENA: 590 000 Kč bez DPH

Nesenná ovíječka POMAROL Z 550
Držák folie 500/750 mm, počítadlo ovinutí, 
vyklápění balíků, pro balíky až 1000 kg a 150 cm.
 

Rotorový mulčovač POMAROL 
Z 032/2
Pracovní záběr 270 cm, tři rotory poháněny od 
hlavní převodovky pomocí řemenů. Výkyvné nože.

 

Cena: 54 000 Kč bez DPH

Cena: 94 000 Kč bez DPH

l   Veškeré stroje v této nabídce skladem 
k okamžitému dodání

l   U lisů předání u Vás na farmě během práce
l   V ceně vyřízení dotace na MAS
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