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VOLEJTE +420 773 455 587 

Lemken Solitair 8/300 Heliodor 8/300 22.000Eur

Secí stroj - opracováno cca 200ha, rok výroby 2011, mechanický pohon dávkovacího ústrojí, znamenáky, 
jednoduchý počítač; Diskové brány Heliodor - odpracováno cca 400ha, plný rovnací válec, rok výroby 
2011

Corona 600 45.000Eur

Obilný secí stroj s diskovou přípravou, 40 dvojdiskových secích botek umístěných na paralelogramech, 
3500l objem zásobníku osiva, ISOBUS systém, rok výroby 2013, použitý 1400ha

Great Plains NTA 2000 25.000Eur

Hmotnost prázdného stroje 7 460 Kg, počet řádků 40, přepravní výška 3,35 m, přepravní šířka 3,00 m, 
meziřádková vzdálenost 15,10 cm, přepravní délka 7,72 m, pracovní záběr 6,00 m,  rok výroby 2008

Kverneland Qualidisc 3000 12.630Eur

Nesené provedení, tříbodový závěs kat II. a III., rám stroje 100 x 100 x 8. průměr disků 573 mm, hydr. 
nastavitelný válec s dorazy, pracovní hloubka 2-15 cm, rozestup přední a zadní řady 800 mm, kónický 
disk ozubený, dvouřadá kuličková ložiska na 35 mm hřídeli, výška pod rám 794 mm, válec dvojitý 
prutový válec

Kverneland CLC PRO 11.999Eur

Stroj pro podmítku a kypření - podrývání do maximální hloubky 35 cm, jištění pracovních orgánů proti 
přetížení listovou pružinu AUTO-RESET (640 kg), robustní rám a veškeré pracovní orgány vyrobené z 
tepelně zpracovaných materiálů, pracovní tělesa ve třech řadách, pracovní ostří - otočné dláto s možností 
přidání křídlového ostří (volitelně), ozubené urovnávací disky uložené v gumových absorbérech

Lemken Karat 9 5.500Eur

Jištění střižné, pevný rám 3m, stroj nesený, dvojitý prutový válec, výška rámu 80cm, 11 pracovních 
orgánů ve 3 řadách, rovnací disky, tříbodový závěs kat.III, použitý

Lemken Heliodor Gigant 35.500Eur

Diskový podmítač, záběr 8m, samostatně uchycené pracovní orgány, sklopný systém podvozku Gigant, 
zadní ring válec, rok výroby 2010

Plečka PPL 8 13.200Eur

Rozteč 75cm, rok výroby 2008, 8 řádkové provedení s robustní kultivační sekcí, centrální dávkování 
kapalného přihnojení
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