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Ceny jsou uvedeny bez DPH 

VOLEJTE +420 773 455 587 

Kosa EasyCut 320R 7.000Eur

Pracovní záběr 3 160 mm, Výkonnost cca 3,5 - 4 ha, potřebný příkon cca 50 kW (68 PS), 
hmotnost: cca 840 kg, přípojné čepy kat.II, potřebné hydraulické okruhy: 1

Svinovací lis Krone VarioPack 17.000Eur

Vázání do sítě, jednoduchá náprava s pneu brzdami, pneu rozměr 19.0/45 17, ovládání 
komfort, vyhazovač balíků, automatické mazání

Shrnovač SWADRO TS620                                                               13.000Eur

Dvourotorový stanový shrnovač do jednoho řádku, pracovní záběr 6 200 mm, šířka řádku cca 1 
100 - 1 600 mm, přepravní výška: 3 900 mm (bez sklopných ramen), deset prstových ramen 
vpředu, 13 vzadu, průměr rotoru: 2 960 mm, Hmotnost cca 2 050 kg (základní stroj), otáčky 
vývodové hřídele 540 ot/min, potřebný příkon cca 37 kW (50 PS)

Obraceč KW6.72/6 6.380Eur

Obraceč píce nesený v tříbodovém závěsu, pracovní záběr 6700 mm podle DIN 11220, 
přepravní šířka cca 2900 mm, hmotnost cca 860 kg, šest rotorů, šest ramen na rotoru, průměr 
rotoru: 1537 mm, otáčky vývodové hřídele 540 ot/min, potřebné hydraulické okruhy: 1 x EW, 
potřebný příkon cca 44 kW (60 PS)

Disková kosa AM203S 4.500Eur

Disková žací lišta zavěšená v tříbodovém závěsu bez kondicionéru, Pracovní záběr 2 000 mm, 
Tři žací disky, dva žací bubny, Výkonnost cca 2 ha/h, Potřebný příkon cca 27 kW (37 PS), 
Hmotnost cca 440 kg, Potřebné hydraulické okruhy: 1

Disková kosa AM243S 4.700Eur

Pracovní záběr 2 400 mm, čtyři žací disky a čtyři žací bubny, výkonnost cca 2 - 2,5 ha/h, 
potřebný příkon cca 30 kW (41 PS), hmotnost cca 520 kg, potřebné hydraulické okruhy: 1

Shrnovač SWADRO 38 4.300Eur

Pracovní záběr 3 800 mm, šířka řádku cca 600 - 1 300 mm, přepravní šířka cca 1 900 mm, 
hmotnost cca 565 kg, deset prstových ramen včetně pěti sklopných, průměr rotoru 2 960 mm, 
čtyři dvojprsty na ramenu, otáčky vývodové hřídele 540 ot/min, tandemový podvozek 4 x 
16/6.50 – 8, potřebný příkon cca 22 kW (31 PS)

Pottinger NovaCat 225H 3.900Eur

Po generální opravě, bez hlavního náhodu, funkční stav 
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Ceny jsou uvedeny bez DPH 

VOLEJTE +420 773 455 587 

245 F EXACT Agrostroj 3.500Eur

čelní kosa se záběrem 230cm, rok výroby 2011, použitý

Svinovací lis Krone RoundPack 1250MC 9.500Eur

Vázání do sítě, jednoduchá náprava vyhazovač balíků, automatické mazání, pevná komora, 
použitý

Čelní kosa EasyCut 28P 4.500Eur

Záběr cca mm - 2 710, Kyvný závěs – Sériově, Přepravní šířka cca mm - 2 565, Počet žacích 
disků – 4, Počet žacích bubnů – 2, SafeCut – Sériově, Rychloupínací nože – Sériově, Plošný 
výkon cca ha/h - 3,0 - 3,5, Otáčky vývodového hřídele ot/min - 1 000, Vlastní hmotnost cca 
kg – 700, Příkon kW/PS - 44 / 60, mírně použitá

Čelní kosa EasyCut 28M 5.900Eur

Záběr cca mm - 2 710, Kyvný závěs – Sériově, Přepravní šířka cca mm - 2 565, SafeCut –
Sériově, Rychloupínací nože – Sériově, Plošný výkon cca ha/h - 3,0 - 3,5, Otáčky 
vývodového hřídele ot/min - 1 000, Vlastní hmotnost cca kg – 500, Příkon kW/PS - 40 / 55, 
mírně použitá, výborný stav

Lis Welger 4000 Champion 19.500Eur

Lis na hranaté balíky, rozměr balíku 120x70 , rok výroby 2004, použitý, perfektní stav

Lis Claas Quadrant 1200 nabídněte

Použitý, vhodný na díly

Mačkač Taarup 1500 - vhodný pro zelené krmení 6.500Eur

Pracovná šírka: 1500 mm, Otáčky vývodového hriadeľa: 1/min 540, Počet nožov 21 ks, 
Pneumatiky 600-12, Oporné koleso nastaviteľné, mírně použitý

Čelní mulčovač BISONTE 250 4.000Eur

Dvojitý systém práce, dvojitá pozice válce, Dvojitý univerzální tříbodový závěs, kat. II, 
dvojitý čelní/zadní tříbodový závěs, Paralelní držák tříbodový závěs, PTO 1000 ot/min 
převodovka s volnoběžkou, Elektronicky vyvážený rotor, Kladiva “14”, Pár lyžin, Vnější 
nastavení pnutí převodových řemenů, Dvojité protiostří, Nastavitelný válec, použitý
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