
 

AKČNÍ VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB – Maschio Gaspardo 23.3. 2016 

Ceny jsou uvedeny bez DPH 

VOLEJTE  +420 773 455 587 

 

Těžký diskový podmítač UFO 600                               Stav: předváděcí 200ha 
Specifikace: Záběr 6m, Průměr disků 610mm, Počet disků 48, Disky samostatně 
zavěšené ve dvou řadách, Vlastní náprava, Spirálový rovnací válec, Váha 6300kg 
 

Eur 21.695,- 

 

Nesený postřikovač Tekko 1100l, 15m                      Stav: výstavní kus 
Specifikace: Filtr pro externí sání, 3 cestný ventil pro plnění nádrže,Ukazatel stavu 
nádrže, GreenMix T30 premixer, Udržování konstantního tlaku v systému, 
Protinárazová ochrana ramen, Tříbodový závěs kat.II, Nádrž na čistou vodu 
127lČerpadlo 160l/min př, i 20bar, Regulace dávky dle pojezdové rychlosti 

Eur 9.375,- 

 

Podrývák ARTIGLIO 300                                                    Stav: použitý 
Specifikace: Univerzální tříbodový závěs kat.III, Hloubka zpracování až do 50cm, , 
Patentovaná rychloupínací otočná dláta, 140mm boční křídla, Jištění tržným 
šroubem, Průřezný trojúhelník, Zadní dvojité zubové válce s průměrem 140mm 
ovládané mechanicky 

Eur 5.845,- 

 

 Plečka HL 6 5MP                                                                  Poslední kus 
Specifikace: 6řádků, 75cm rozteč, Kovová kola pro regulaci pracovní hloubky 
radliček, Provedení 5MP – 5 radliček a 2 podélné záštity, Usazení pracovních 
orgánů na paralelogramech, Pevný rám 500cm, Přihnojení 2x 280l, Minimax 
systém šetrného zacházení s granulovaným hnojivem, Váha 680kg 

Eur 4.999,- 

 

Diskový podmítač Presto 500                                    Stav: předváděcí 400ha 
Specifikace: Polonesené provedení, sklopné, záběr 500cm, Nastavení hloubky 
práce pomocí čepů na válci, 2 řady disků s ø510mm, Disky samostatně uchyceny, 
ložiska SKF AGRIHUB, Počet disků 32, Boční protiúletové disky, Packer válec ø500 
Transportní kola 400/60-15.5 

Eur 20.600,- 

 

Přesný secí stroj Manta 8R                                          Stav: předváděcí 3000ha 
Specifikace: 8 řádků, rozteč řádků 75cm, Rám: 580cm, 2palcová přítlačná gumová 
kolečka, Disková secí botka, Hydraulické znamenáky, Osvětlení, Vyměnitelná 
kolečka do soukolí pro změnu výsevku, plastové zásobníky na přihnojování, 
Přihnojovací dvojdisková botka, Kardan 

Eur 12.390,- 

 

Plečka HS 8R BBP                                                             Stav: výstavní kus 
Specifikace: 8 řádků, 75cm rozteč řádků, Kovová hloubková kola, přihnojení 950l, 
Hydraulicky sklopný rám, 5MDD – 5 pérových radliček, 2 zubové disky 

Eur 11.600,- 

 

Mulčovač Gemella 620                                                     Stav: předváděcí 1000ha 
Specifikace: dvojitý převod, s volnoběžkou, Boční převod s 5 ozubenými řemeny, 
Nastavitelný válec, Elektronicky vyvážené rotory se spirálově uchycenými 
pracovními orgány, Heavy duty soudková ložiska, Hydraulicky sklopný, Spodní 
zubové protiostří 

Eur 13.530,- 

 

Nástavbový secí stroj DAMA                                          Stav: mírně použitý 
Secí botky Corex disk, Počet secích botek 24 (řádek 12,5cm), Zásobník zrna 500l, 
Zavlačovací brány, Nástavbová konstrukce, Hydraulické znamenáky, Monitor TSH 
– kolejové řádky, čítač ha, pojezdová rychlost 

Eur 7.200,- 

 

Lis na kulaté balíky Tuareg 125L cut                      Stav: předváděcí – 2000bal 
Specifikace: pevná lisovací komora 120x123cm; Lisovací komora je kombinovaná 
6ti válci a řetězem s 22příčkami, Pick up 225cm, 14 nožů , Kola 19.0/45-17, 
Centrální nastavení hustoty balíku, Automatické mazání řetězu, Centrální mazací 
místo, Osvětlení, Vázání do provázku i do sítě, Vyhazovač balíků 

Eur 14.500,- 
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Výprodej skladových zásob – zpracování půdy a setí 23.3. 2016 

 
Ceny jsou uvedeny bez DPH 
 

VOLEJTE +420 773 455 587 

Kockerling Allrounder 7,5m 18.000Eur

Pracovní šířka 7,50 m, přepravní šířka 3,00 m, počet hřebů 44, vzdálenost radliček 16,60 cm, hmotnost 
5.370 kg, doporučený výkon 200 koní, typ slupic/radliček - herkules 70 x 12 mm, pěchovací válec, 
dvojitý - STS - válec 530 mm , rok výroby 2010

Horsch Tiger 12.500Eur

Záběr 4,8m, 19 pracovních orgánů, zadní rovnací pneumatikový válec, urovnávací disky, rok výroby 
2006

Great Plains NTA 2000 27.000Eur

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 12.130Eur

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 13.020Eur

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 7.320Eur

Jištění střižné, pevný rám 3m, stroj nesený, válce – skladem 3 typy, dláta K12P, výška rámu 80cm, 11 
pracovních orgánů ve 3 řadách, krajní disky, tříbodový závěs kat.III

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 15.000Eur

Rozteč 75cm, rok výroby 2008, 8 řádkové provedení s robustní kultivační sekcí, centrální dávkování 
kapalného přihnojení
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Výprodej skladových zásob – ochrana a výživa rostlin 23.3. 2016 

 
Ceny jsou uvedeny bez DPH 
 

VOLEJTE +420 773 455 587 
 

Lemken Primus 27.900Eur

Záběr ramen 24m, kapacita 3300l, sekcí 7, Ovládání TeeJet, čerpadlo 2x 160l, ramena B27 - 24, hmotnost 
2460kg, pneu 300/95xR46, odpracováno cca 150ha, rok výroby 2013

Gaspardo Unigreen Urano Turbo Teuton 1600 9.200Eur

Nový stroj, pneumatický rosič, 8trysek, DX/SX vypínání sekcí, kapacita 1600l, nový 

Furbo 500 500Eur 

Malé posypové rozmetadlo, plechové, jednorotorové

Bogbale M2 Plus 1800 5.100Eur

Rozmetadlo průmyslových hnojiv, objem 1800l, výška nakládání 110cm, šířka 290cm, hmotnost 450kg, 
rok výroby 2012, použitý

Unigreen Tekko 9.375Eur

Filtr pro externí sání, 15m, 3 cestný ventil pro plnění nádrže,Ukazatel stavu nádrže, GreenMix T30 
premixer, Udržování konstantního tlaku v systému, Tříbodový závěs kat.II, Nádrž na čistou vodu 
127lČerpadlo 160l/min př, i 20bar, Regulace dávky dle pojezdové rychlosti, nový, 2013

Lemken Sirius 9 17.350Eur

Záběr ramen 18m, stroj nesený, kapacita 1400l, 5 sekcí, čerpadlo 226l/min, typ ramen HE SE, hmotnost 
1430kg, použitý, rok výroby 2012

Bogballe M2 plus 1800 5.500 Eur

Rozmetadlo průmyslových hnojiv, objem 1800l, výška nakládání 110cm, šířka 290cm, hmotnost 450kg, 
rok výroby 2012, nový

Bogballe L2 plus 700 3.500Eur

Rozmetadlo průmyslových hnojiv, 700l objem nádrže, 12-24m, rok výroby 2013, nový
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