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T4 lehký a výkonný GNK kombinace pro údržbu zeleně
Traktory řady T4 (T4,75, T4.85, T4.95, T4.105 a T4.115) jsou vybavené 3,4 litrovými čtyřválcovými motory, které dosahují výkonu od 76 do 116 koní. Motory splňují emisní normy 
Tier IV a vyznačují se výbornými hodnotami spotřeby paliva. Kapacita zadního zdvihu dosahuje maximálně 5740 kg. Nabídka převodovek začíná  u 12 × 12 ShuttleCommand pro 
všechny modely řady T4. Traktory řady T4 s převodovkou 24 × 24 DualCommand jsou dodávány na přání se spojkou PowerClutch, která obsluhuje spojku bez potřeby používání 
pedálu. Traktory T4 jsou lehké, kompaktní a manévrovatelné. Dalšími charakteristickými prvky řady T4 jsou vynikající výhled, vysoký komfort obsluhy v prostorné, klimatizované 
a odhlučněné kabině (75 dBA), lehká ovládatelnost, ergonomické uspořádání ovládacích prvků a především výborný servisní přístup.

Kombinace pro údržbu zeleně AMAZONE řeší všechny úkoly při zakládání a  obnově 
městských i  domovních zelených ploch. Stavebnicový systém lze zkombinovat dle svých 
individuálních požadavků půdních podmínek ve vaší oblasti. Stavebnicové díly kombinace pro 
údržbu zeleně AMAZONE provádí precizní rozrušení drnu a vyhrabávají kamení a rostlinné 
zbytky. Vytváří tak vhodné podmínky pro správný vývoj rostlin.

Traktory T4 jsou připraveny splnit i  Vaše náročné potřeby. Nabízí jednodušší ovládání 
a  celkově větší komfort než traktory staršího data výroby. Je to jejich rovnocenná 
náhrada. Rychlost 40 km/h a vzduchové brzdy předurčují tento traktor k práci v dopravě. 
V zemědělském sektoru se používá často k práci s nakladačem a práci na dvoře. Toto 
krásně splní i ve sběrném dvoře nebo na obecních prostranstvích.

T4

Klasický traktor T4.75 Martello  T4.95 Martello 
Sečení (ha/hod.) 2,5 4

Zametání (ha/hod.) 2 3,6

Nakládka volného sypkého materiálu (m3/hod.) 230 265

Objem motoru (cm3) 3 400 3 400

Výkon motoru kW (k) 52/75 73/99

Pojezdová rychlost (km/h) 40 40

Uzávěrka přední nápravy na přání 100 % 100 %

Vzduchové brzdy přívěsu ano ano

Poloměr otáčení (cm) 424 424

Servisní prohlídky (mh) 600 600

Zdvih TBZ (kg) 3 884 3 884

Kabina s klimatizací na přání na přání

Kombinace s vibračními branami pro výsev a dosev trávníků
Záběr pro výsev 1,5 – 2,5 m

Záběr pro dosev Pracovní záběr

Objem výsevní skříně 194 - 320 l

Hmotnost kombinace pro výsev 592 - 730 kg

Hmotnost kombinace pro dosev 608 – 760 kg

Potřebný výkon traktoru od 25 HP  do 50 HP

Kombinace s rotačními branami
Záběr pro výsev 1,1 – 1,3 – 1,5 – 2,0 – 2,5 m

Objem výsevní skříně 137 – 320 l

Hmotnost od 455 kg do 1 151 kg

Potřebný výkon traktoru odpovídá pracovnímu záběru od 20 HP do 60 HP

Potřebný výkon traktoru od 25 HP  do 50 HP

TYP TDK 10000 - 3S
Užitečná hmotnost (kg) 7 230

Celková hmotnost (kg) 10 000

Přepravní rychlost (km/h) 40

Rozměry ložné plochy (mm) 4 500 × 2 000/2 050

Náprava 2 odpružené

Brzdy dvouhadicové vzduchotlaké

Výška bočnic (mm) 1000

TYP TN NKH 10.8
Celková hmotnost (kg) 10 000

Kapacita zdvihu (kg) 8 000

Výška háku (mm) 1 000

Doporučená délka kontejnerů (mm) 3 300–4 500

Pneumatiky – jednomontáž 500/50–17

Maximální rychlost (km/h) 40

Hákový nosič 
kontejnerů TN NKH Traktorový návěs TDK

Mulčovače TEHNOS 

V základním provedení jsou nosiče kontejnerů Fornal uzpůsobeny 
pro maximální rychlost 40 km/hod. Všechny modely mají odpru-
žené nápravy listovými péry nebo pneumaticky. Díky společnému 
nosnému rámu pro podvozek a pro pracovní nástavbu se nosiče 
vyznačují nízkou hmotností a nízkou ložnou výškou kontejneru.

Tandemový návěs Molčík TDK je třístranně sklopný, vypínání 
sklápění nástavby zajišťuje koncový ventil.
Bočnice jsou lehké a díky profilování se vyznačují velkou pevností.  

Jsou robustní a odolné, vhodné pro použití v těžkých pracovních 
podmínkách. Patentované rozložení kladiv na rotoru zajištuje menší 
zdroj vibrací. To znamená klidný provoz a delší životnost mulčovače. 
Patent Low Vib umožňuje rychlejší otáčení rotoru a vyšší obvodovou 
rychlost kladiv, což citelně zlepší účinek mulčování. Jejich záběr se 
pohybuje od 110 cm do 300 m. V případě nárazu na překážku jsou 
mulčovače chráněny nárazovou pojistkou. Pracovní rozsah je přímo 
za traktorem nebo i vedle traktoru pod úhlem -60° až +90°.

Univerzální mulčovače



TYP EDK 2000 - 3S EDK 3000 - 3S
Užitečná hmotnost (kg) 1 420 2 100

Celková hmotnost (kg) 2 000 3 000

Přepravní rychlost (km/h) 25 40

Rozměry ložné plochy (mm) 2440 × 1440 2940 × 1740

Náprava 1 neodpružená 1 neodpružená

Brzdy nájezdová ruční jednookruhový  
systém

Výška bočnic (mm) 400 400
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Rozmetadlo E+S

Žací stroj GHL

Sběný systém CLS Traktorový návěs EDK

Čistý řez je vždy zajištěn díky 
speciálnímu tvaru žacího 
ústrojí a  třemi noži s  širokým 
přesahem. Získáte kvalitně 

posečený trávník za  všech 
okolností i  při vysoké nebo 
mokré trávě. Kopírování je 
účinně zajištěno díky setu do-
tykových kol. Nastavení výšky 
sečení, stejně jako připojení, 
lze provést snadno a bez po-
užití nářadí. Několika pohy-
by rukou může být sekačka 
nastavena na  požadovanou 
výšku řezu.

Matev sečení:Žací stroj GHL-T

Rozmetadlo nabízí individuálně nastavitelný dávkovací otvor pro přesné dávkování 
rozmetaného materiálu. Rozmetadlo E+S po  zimní údržbě silnic lze jednoduše upravit 
na  rozmetadlo určené pro hnojení. Speciální čechrače umožňují rovnoměrné rozmetání 
různých materiálů včetně granulovaných hnojiv, písků a červeného písku.

Sběrný systém Matev CLS se vyznačuje lehkým, přesto robustním 
samonosným kontejnerem z  polyetylénové skořepiny. Díky 
optimalizovanému tvaru nádoby píci následně zhutní. Veškerá 
kapacita kontejneru je efektivně využita. I v těch nejnáročnějších 
provozních podmínkách zajišťuje turbína optimalizované proudění 
vzduchu a odebírání hmoty od žacího ústrojí.

Návěsy Molčík TDK s nájezdovou brzdou nabízíme o celkové 
hmotnosti 1700-2900 kg. Vypínání sklápění nástavby 
zajišťuje koncový ventil. Návěsy řady EDK se vyznačují nízkou 
nakládací výškou.

Pomocí strojů Amazone Grasshopper 
můžete provádět komplexní   údržbu 
velkých travnatých ploch po  celý rok. 
V závislosti na požadavcích umí vyžínat, 
sbírat, mulčovat, provzdušňovat pozem-
ky, sbírat listí  či odpadky a to nezávisle 
na  vlhkosti koseného materiálu. Jeho 
jedinečný žací systém lze aplikovat   jak 
při intenzivní péči o  šlechtěné trávníky 
tak i při vyžínání extenzivních a zanedba-
ných ploch. Kombinace otočných žacích 
a křídlatých  nožů nabízí jejich optimální 
využití v jakýchkoliv terénech a vždy dob-
rou kvalitu práce. Bez použití nářadí lze 
tyto nože otáčet či vyměňovat. Díky snad-
né dostupnosti veškerých částí stroje lze 

Boomer 30 | 40 | 50 velký malý traktor
Potřebujete tvrdě pracující, komfortní kompaktní traktor, který dělá vaši práci jednodušší? Nehledejte nic jiného než traktory Boomer od  New Holland. 
Váš Boomer je navržen tak, aby dostat vás dovnitř a ven z úzkých míst a snadno manévroval kolem překážek. Pohon na čtyři kola vám dává trakci, kterou 
potřebujete . Když jde do tuhého, je tu uzávěrka diferenciálu a obě zadní kola se zamknou. To přidá tah tam, kde je potřeba se dostat přes sníh, bahno nebo jiný 
kluzký povrch. Boomer traktory jsou hračkou udržovat. Kontrolní body jsou snadno dosažitelné a sklopná kapota vám poskytne kompletní přístup k motoru. 
Vaší volbou je opět traktor s kabinou nebo bez.

Tyto radlice s  pružinovým jištěním celku 
nebo jednotlivých segmentů jsou optimálně 
navrženy pro kompaktní traktory 17–42 kW. Díky 
připojení různých kategorií můžou být snadno 
přizpůsobeny traktoru. Ve spojení s kyvadlovou 
kompenzací a hydraulickým nastavením úhlu, je 
dosaženo čistého úklidu sněhu.

Zametací stroje Matev jsou určeny pro profesionální použití 
ve  sněhu nebo při odstranění nečistot. Pro kompaktní 
traktory 13–36 kW. Díky středovému pohonu nabízejí 
vynikající zametání na  obě strany a  v  plném záběru. Pro 
dosažení optimálního výsledku zametání na  nerovném 
terénu jsou zametací stroje z výroby vybaveny podpůrnými 
koly a výkyvné jištění je volitelně k dispozici.

Radlice Matev: Kartáč Matev:

Modely BOOMER 30 BOOMER 35 BOOMER 40 BOOMER 50
Výkon motoru kW (PS) 21 (28) 28 (38) 30,6 (41) 35 (47)

Počet válců 4 4 4 4

Objem motoru (cm3)  1.500 1.800 2.500 2.500

Nádrž (l) 33 36

Převodovka synchro 12 × 12 16 × 16

Převodovky hydrostat na přání na přání na přání na přání

Průtok čerpadla (l/min) 31,2 31,2 31,2 31,2

Nosnost TBZ   (kg) 820 820 1.250 1.250

provádět rychle a kvalitně údržbu a čištění. Tím je 
zabezpečena dlouholetá životnost Grasshoppera 
Amazone při vynaložení minimálních nákladů.

Technické parametry  
Objem zásobníku 300 – 1 000 l

Pracovní záběr 1 – 6 m

Užitné zatížení 1 300 kg

Hmotnost 160 - 221 kg
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Boomer 20 | 25 vyšší výkon a širší výbava v kompaktním stroji
Slovo „jednoduchý“ definuje traktory Boomer. Ovládací prvky snadno dostanete do ruky, sedadlo a nastavitelný volant se přizpůsobí každému provozovateli, a velká, přehledná platforma 
poskytuje spoustu místa pro nohy. Ovládací prvky jsou barevně odlišeny a jasně označeny takže si jste jisti každým pohybem. Stroj je vybaven hydrostatickou převodovkou se třemi rozsahy. 
To všechno jsou prvky nepřekonatelné výbavy z nabídky New Holland. Traktory Boomer 20 a 25 jsou schopné pracovat dlouho bez doplnění paliva. Tříválcové motory s hladkým a tichým 
chodem jsou ideálně přizpůsobené traktoru, mají vysoký točivý moment při nízkých otáčkách motoru. Traktory Boomer 20 - 25 lze vybavit kabinou. V takovém případě jsou plně připraveny 
na celoroční provoz.

BOOMER B20/25
Malý Boomer je traktorem 
pro soukromé použití nebo 
pro údržbu stísněných ploch 
nebo malých výměr. I tento 
traktor lze dovybavit kabinou. 
Tím se stává plnohodnotným 
pomocníkem nejen hobby 
strojem. S mezinápravovým 
sečením uveze sběrací koš až 
o objemu 850 litrů a zdvihem 
při vysýpání. V zimní 
údržbě zvládá úklid vrstev 
sněhu i posyp odklizených 
komunikací. Jeho variabilitu 
doplňuje možnost vybavení 
nakladačem.

Žací malotraktor Boomer B20 Boomer B25
sečení (ha/hod.) 1

zametání (ha/hod.) 0,45

nakládka volného sypkého materiálu  (m3/hod) 58

objem motoru (cm3) 1100 1300

výkon motoru kW (k) 17/23 20/27

pojezdová rychlost (km/h) 15,2 15,2

přední, středový,  zadní PTO (ot/min) 540/2000/540 540/2000/540

pohon 2° HST 2° HST

samostatné čerpadlo řízení ano ano

zdvih TBZ (kg) 650 650

vzduchové brzdy přívěsu ano ano

kabina s klimatizací na přání na přání

Rozmetadlo E+S

Rozmetadlo E+S:
• Příkré, hladké stěny 

a velký nastavitelný otvor 
rozmetadla umožňují 
snadné a rovnoměrné 
rozmetání materiálů 

• Rozmetací kotouč 
a rozmetací lopatky jsou 
vyrobené z nerezové oceli

• Zásobník je dodáván 
ve velikostech 
300 a 750 litrů. Kapacitu 
lze dle požadavků 
zákazníka změnit až 
na 1000 litrů

• Rozmetadlo je dodáváno 
v barvách dle výběru 
a odstínu.

• Extrémně odolný 
vypalovaný lak zvyšuje 
životnost rozmetadla.

• Pro pohon pracovního 
agregátu lze zvolit 
vývodový hřídel nebo 
hydraulický motor

Zvýšení přesnosti rozmetané dávky a kontroly nad 
aplikovaným materiálem zvyšuje počítač AMADOS 
E+S, který umožňuje regulovat množství materiálu 
v  závislosti na  pojezdové rychlosti a  plynule 
nastavit různé pracovní záběry rozmetadla, 
AMADOS E+S zaznamenává obdělanou plochu. 
AMADOS E+S přináší přesnost rozmetání 
a významnou úsporu rozmetaného materiálu. Rozmetadlo E+S - nanášení antukového povrchu

Technické parametry  
Objem zásobníku 300 – 1 000 l

Pracovní záběr 1 – 6 m

Užitné zatížení 1 300 kg

Hmotnost 160 – 221 kg

Rozmetadlo nabízí individuálně nastavitelný dávkovací otvor pro přesné dávkování rozmetaného  
materiálu. Rozmetadlo E+S po  zimní údržbě silnic lze jednoduše upravit na  rozmetadlo urče-
né pro hnojení. Speciální čechrače umožňují rovnoměrné rozmetání různých materiálů včet-
ně granulovaných hnojiv, písků a  červeného písku. Jedno rozmetadlo slouží na  vše po  celý rok 
 – aplikace soli, písku, štěrku, hnojiva.

Čelní sečení MOW-H/M
Čelní sečení Matev MOW-H/M zajišťuje čistý řez díky speciálnímu tvaru žacího ústrojí a  třemi noži s  širokým 
přesahem. Získáte kvalitně posečený trávník za všech okolností i při vysoké nebo mokré trávě. Kopírování je účinně 
zajištěno díky setu dotykových kol. Nastavení výšky sečení, stejně jako připojení lze provést snadno a bez použití 
nářadí. Několika pohyby rukou může být sekačka nastavena na požadovanou výšku řezu.
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T3F SynchroShuttleTM

nový traktor s inovativním a kompaktním designem Žací stroj GHS Jumbo Mulčovače TEHNOS Nosič kontejnerů TN NKH

Traktorový návěs EDK

Čtyři modely v řadě, která pokrývá segment do 50 a 75 koní, poskytují vynikající vlastnosti a pohodlí pro řidiče. Mechanická převodovka 
SynchroShuttleTM 12 × 12 umožňuje volit rozsah rychlostí pro jízdu vpřed od  0,13 do  40 km/h. Převodovka se synchronizovaným 
reverzorem u volantu nabízí standardní přenos pohonu na kola s elektrohydraulickým zapínáním 4WD. T3.50F, T3.55F, T3.65F nebo 
T3.75F jsou nové traktory s inovativním a kompaktním designem. Traktory jsou vybaveny výkonnými tříválci 2,9 litru, všechny jsou plně 
kompatibilní pro použití bionafty B100.

Grasshopper GHS Jumbo je určen pro sečení, mulčování, provzdušňování a sběr s vyklápěním se 
zdvihem do výšky 2,2m.  Žací rotor je cepákový se zavěšenými noži  ve standartu 50% Y a 50% 
křídlaté dlouhé broušené. Tuto výbavu je možno změnit dle potřeby a účelu, např. 100 % křídlaté 
(lepší podávání a přesnější řez, pro fotbalové trávníky apod. broušené).

Malý traktor T3.50F T3.75F
Sečení (ha/hod.) 1,8 2,5

Zametání (ha/hod.) 1,2 1,6

Nakládka volného sypkého materiálu (m3/hod) 145 156

Objem motoru (cm3) 2390 2390

Výkon motoru kW (k) 36,8/50 53/72

Pojezdová rychlost (km/h) 40 40

Průtok hydraulického čerpadla (l/min) 52 52

Samostatné čerpadlo řízení ano ano

Minimální celková šířka (mm) 1350 1350

Zdvih TBZ (kg) 2277 2277

Vzduchové brzdy přívěsu ano ano
Kabina s klimatizací na přání na přání Univerzální mulčovače TEHNOS

GHS 150 Jumbo
Záběr 150 cm

Objem zásobníku 2500 l

Hmotnost 970 kg

Výška vyklápění 2,2m

Závěs 3bodový kat. I, IN, II

Pohon kardan s volnoběžkou

Nože 50% Y, 50% dlouhé křídlaté 
(v ceně stroje)

Nastavení výšky plynulé vůči opěrnému válci

Hydraulika 1 dvojitý hydraulický okruh + 1 
jednoduchý hydraulický okruh

TYP TN NKH 7.5
Celková hmotnost (kg) 7 000

Kapacita zdvihu (kg) 5 500

Výška háku (mm) 1 000

Doporučená délka kontejnerů (mm) 3300–3800

Pneumatiky – jednomontáž 500/50–17

Maximální rychlost (km/h)   40

Typ EDK 4000 - 3S EDK 6500 - 3S
Užitečná hmotnost (kg) 3 000 4 500

Celková hmotnost (kg) 4 000 6 500

Přepravní rychlost (km/h) 40 25

Rozměry ložné plochy (mm) 3400 × 1850 4130 × 2150

Náprava 1 neodpružená 1 neodpružená

Brzdy jednookruhový 
systém

jednookruhový 
systém

Výška bočnic (mm) 400 500

Vzduchové brzdy přívěsu ano ano

Speciální tvar vyměnitelných účelových protiostří přišroubova-
ných ve dvou řadách zlepší drobící účinek při mulčování. Speci-
álně tvarovaná masivní kladiva z kované ocele vytvářejí při mul-
čování turbulenci vzduchu a vakuum a tím zvedání půdní masy. 
Hladké klouzání pohyblivého připojení zajišťují samomazné 
PA-vložky. Volnoběžka v převodovce umožňuje ochranu pohonu 
traktoru a použití klasického kardanu.
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Samochodný žací stroj PH 1250
Univerzální samochodný žací stroj PH 1250 pro všechny travní porosty. Lze využít na sportovní trávníky, městské parky i extenzivní 
travnaté plochy s výškou porostu i přes 1 m. Žací ústrojí s horizontálním rotorem a noži zavěšenými bez použití nářadí. Výměna rychlá 
a jednoduchá, výběr z 5 druhů nožů podle potřeby. Při použití broušených křídlatých nožů lze dosáhnout velmi přesného pokosu. 

Využití: sečení se sběrem, mulčování, provzdušňování, sběr pokosu a listí

Varianty: PH 1250 zDrive (ovládání pákami, nulový poloměr otáčení, pohon dvou kol), 
iDrive (ovládání volantem, pohon dvou kol), 4WDi (ovládání volantem, pohon čtyř kol)

Profihopper
Technické údaje
Záběr 125 cm

Objem zásobníku 730 l

Hmotnost 1 100 kg

Rozměry d 1,994m, š 1,482m, v 2,785m

Výška vyklápění 2,1 m

Motor Lombardini FOCS Diesel, vodou chlazený tříválec, 1028ccm, 24HP

Převodovka, pohon, brzdy hydrostatické

Nastavení výšky sečení hydraulicky 

Minirýpadla řady B Smykem řízené nakladače řady L 200

Kompaktní kolové nakladače řady C

S minirýpadly New Holland, která mají provozní hmotnost od 1580 kg do 5300 kg, budete schopni 
zajistit velkou výkonnost i v těch nejtěsnějších prostorech, a to díky designu s krátkým poloměrem 
a rychlými současně plynulými pohyby. Jestli kopete drenáže, připravujete místa pro kopání tunelů, 
zakládáte stromové plantáže nebo opravujete cesty, tak oceníte výkon a univerzálnost modelové 
řady minirýpadel B. A co víc? Můžete počítat s jejich výjimečnou spolehlivostí, protože přesně víte, 
co znamenají prostoje.

Modelová řada smykem řízených nakladačů New Holland L200 poskytuje obrovskou výkonnost v kompaktním provedení. 
Pět modelů této řady dosahuje provozní zatížení při práci od 590 kg do 1360 kg, a zavedací výšku od 2,85 m do 3,3 m. 
Perfektně zvládnete všechny práce i v těch nejtěsnějších prostorech, a to díky kompaktním rozměrům, výjimečnému 
výhledu kolem celého stroje a jedinečné manévrovatelnosti a přitom neděláte žádné kompromisy na úrovni komfortu 
ani bezpečnosti. U modelů s výložníkem „Super Boom“ vám velká zvedací výška a velký dosah vpřed umožní efektivní 
a snadné nakládání, vyprazdňování s vysypáním materiálu až do středu návěsu

Nová modelová řada kompaktních kolových nakladačů s označením C má celkově nový design a nabízí perfektní řešení pro alternativní manipulaci 
s materiálem, což tradičně patří k běžným operacím na každé farmě. K dispozici jsou čtyři modely s kloubovým řízením a výkonem od 58 k(CV) do 75 
k(CV), provozním zatížením od 1,9 t do 2,5 t a výškou zdvihu od 3,1 m do 3,4 m. 
Tyto modely nabízí vysokou výkonnost a  jsou pěkně svižní v pohybu. Působivé údaje o výkonnosti jsou ještě doplněny o kompaktní rozměry, jako 
je celková výška 2,46 m s  nízkoprofilovou kabinou a  šířka 1,76 m u  nejmenšího modelu W50C, který bez problému zajede i  do  těch nejtěsnějších 
a nejmenších budov.

SAMOCHODNÉ STROJE



& AUTORIZOVANÍ PRODEJCI

AGRIMA Žatec s. r. o. 
Žatec,  602 303 304
www.agrima.cz

AGROTECHNIC MORAVIA a. s. 
Olomouc,  602 514 420 
www.agrotechnicmoravia.cz

AGROSERVIS Záměl, s. r. o. 
Záměl,  603 487 522 
www.agroservis-zamel.wz.cz

ALS AGRO a. s.
Sedlnice,  603 284 360
www.alsagro.cz

ARBO, spol. s r. o.
Klatovy,  602 163 627
www.arbo-kt.cz

KVARTO, spol. s r. o. 
Bystřice u Benešova,  602 315 548 
www.kvarto.cz

RANK CAR s. r. o.
Slaný,  602 284 408
www.rankcar.cz

UN-COM, spol. s r. o.
Radvánovice,  602 142 477
www.un-com.cz

ZZN Polabí a. s.
Kolín,  725 797 340
www.zznpolabi.cz

Agrotec a. s. je importérem strojů značky New Holland do  České republiky. Stro-
je do  jednotlivých regionů dodáváme prostřednictvím nezávislých autorizovaných 
prodejních středisek nebo vlastních obchodních zástupců. Vždy se jedná o prověřené 
a proškolené dlouhodobé partnery, kteří se vzorně starají o své zákazníky, o VÁS.

Agrotec a. s. společně s  jednotlivými výrobci poskytuje autorizovaným prodejním 
střediskům plnou podporu ve  formě servisních a  obchodních školení, logistickou 
podporu dodávek náhradních dílů a nezbytný technický servis.

U společnosti Agrotec a. s. a autorizovaných prodejních středisek na vás čeká kom-
plexní systém předprodejních, záručních i pozáručních služeb tak, abyste mohli pod-
nikat V POHODĚ.

Pořiďte si svůj stroj New Holland od  autorizovaných prodejních středisek a  firem, 
které podporu výrobce i  importéra opravdu mají, a ne těch, které se jen tak tváří. 
Určitě se vám to vyplatí.

AGROTEC a. s.
Brněnská 74, Hustopeče 
tel.: 519 402 191, fax: 519 402 194
www.eagrotec.cz/dealerska-sit
www.zavesnatechnika.cz

Údaje v tomto dokumentu jsou přibližného charakteru.Specifikace, popisy ailustrační materiály zde uvedené se mohou bez předchozího upozornění změnit.Ilustrační zobrazení a fotky 
mohou znázorňovat nebo nemusí znázorňovat standardní vybavení. Standardní a volitelné vybavení a jeho dostupnost se může u individuálních modelů lišit v závislosti na zemi, ve které 
je zařízení používáno. Pro jakékoliv další dotazy se prosím obraťte na výhradní zástupce značky New Holland.


