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VINOHRADNICTVÍ

hrnuje také mulčovače a secí 

kombinace pro údržbu vinic 

a sadů.

Pokud je pro Vás sa-

mochodný sklízeč hroznů ne-

potřebný a preferujete taže-

né provedení, nabízíme řeše-

ní od francouzského výrobce 

Alma, který se právě na tyto 

stroje specializuje. Tažené 

sklízeče Alma vynikají efek-

tivností a volností zákazníka 

při konfiguraci různých prvků 

výbavy.

Kvalitní servis
V Sedleci neposkytujeme jen 

prodej nových a použitých 

strojů, ale také servisní zásahy 

a prodej náhradních dílů pro 

všechny ostatní značky. V ser-

visním odvětví máme jak vy-

bavené dílny, tak plně vyzbroje-

ná servisní auta pro zásahy pří-

mo u Vás. Dokážeme tedy za-

jistit opravy pro všechny vinař-

ské traktory počínaje přetěsně-

ním nápravy až po kompletní 

diagnostiku motoru či generál-

ní opravu převodovky. Se ser-

visem se samozřejmě pojí také 

dodávky náhradních dílů, které 

jsme schopni zajistit v originál-

ním i neoriginálním provedení. 

Samozřejmostí jsou i urgent-

ní dodávky do druhého dne. 

Naší snahou je držet maximál-

ní možné množství na našem 

skladu přímo v Sedleci.

Traktory New Holland 
– nejúspěšnější speciály 
v celé Evropě

Již mnoho let je naším nosným 

produktem prodej kompaktních 

a speciálních traktorů New Hol-

land. Hlavní předností u těchto 

strojů nejsou jen samotné tech-

nické řešení, ale také dostup-

nost náhradních dílů a dlouho-

leté zkušenosti s opravami těch-

to speciálů. Pro každého farmá-

ře dokážeme nabídnout správ-

né řešení - výkon začínající 

od 25 koní, možnost přední ná-

pravy SuperSteer nebo filtrace 

vzduchu kabiny proti postřikům 

Level 4 pro maximální ochranu 

jsou jedny z nich.

Ovšem nesmíme zapome-

nout, že New Holland nevy-

rábí jen traktory, ale také veli-

ce úspěšné samochodné sklí-

zeče hroznů Braud, které jsou 

na špičce ve svém segmen-

tu a nabídnou ideální kombi-

naci pro každého farmáře, kte-

rý požaduje co největší výkon-

nost a zároveň také šetrnost při 

sklizni.

Celistvá paleta závěsné 
techniky

Volba traktoru je vždy důleži-

tá, ale stejně tak výběr samot-

ného nářadí pro práci. V tom-

to segmentu nabízíme ucelenou 

paletu techniky pro každoden-

ní úkony.

V případě přepravní a půdo-

zpracující techniky nabízíme 

profesionální produkty od ital-

ského výrobce Agrofer, který je 

známý především kvalitou pro-

vedení ale také množstvím va-

riant pro každou prováděnou 

činnost.

Ožínací lišty, odlisťova-

če, předřezávače a mnohé dal-

ší u nás zastupuje německý vý-

robce Freilauber, který se svý-

mi 25 let dlouhými zkušenost-

mi specializuje na vývoj a tes-

tování nových technologií, jež 

usnadní každodenní činnos-

ti, zajistí bezpečnost a posunou 

produkty Freilauber o úroveň 

dál před konkurencí.

Každý ví, že rosič je stroj, 

který musí dosahovat maxi-

mální efektivnosti. Právě pro-

to nabízíme kompletní výběr 

rosičů Unigreen pod značkou 

Maschio Gaspardo, která za-

BISO Schrattenecker v Sedleci u Mikulova nepředstavuje 
jen prodej, servis a náhradní díly pro polní traktory, 
mlátičky a velkou závěsnou techniku. Specializuje se také 
na širokou paletu strojů do vinic a sadů. Moc dobře víme, 
že práce ve vinici a sadu je srdeční záležitostí, a proto 
si také potrpíme na to, abychom nabízeli stroje, které 
usnadní každodenní úkony při zachování maximální kvality 
a produktivity.

Václav Štursa ml.

BISO Schrattenecker

INZERCE

Traktory New Holland jsou nejúspěšnějšími speciály do vinic a sadů 
na evropském trhu

Přepravní technika značky od italského výrobce Agrofer

Tunelové ožínací lišty od německého výrobce Freilauber

Rosiče s dlouholetou tradicí Unigreen (Maschio Gaspardo)

Tažený sklízeč od francouzského 
výrobce Alma


