+20%
Vďaka systému CEBIS má vodič pohodlný prístup ku všetkým funkciám
stroja.

S APS je priechodnosť zberaného materiálu vyššia o 20 % pri rovnakej spotrebe paliva.

Jednoduché ťuknutie na citlivú dotykovú obrazovku a nový terminál CEBIS
okamžite reaguje.

Vďaka novo navrhnutej lakťovej
opierke je zaistená maximálna presnosť každého pohybu obsluhy.

AKČNÁ CENA

TUCANO 440 s lištou VARIO 680
+ transportný vozík

Čistý materiál v zásobníku zrna a l̓ahké nastavenie čistenia je prianím každej obsluhy stroja. Výsledkom optimalizácie
obilného kombajnu TUCANO je čisté zrno, menej materiálu v úhrabkoch, l̓ahké nastavenie. Rovnomerný tok slamy
na dole otvorených vytriasadlách dlhých 4,40 m zaručuje bezpečnú separáciu všetkých zbytkových zŕn.
Žacie lišty VARIO sú synonymom najlepšieho nastavenia stola na trhu.

ZA
AKČNÚ CENU 190.000 EUR
V prípade záujmu o testovaciu jazdu nás kontaktujte na deak@agrall.sk
Uvedené ceny sú bez DPH.
AGRALL s.r.o. - zástupca výrobcu Bajč
okr. Komárno, T: 917 300 132
AGRALL s.r.o., stredisko Zvolenská Slatina
okr. Zvolen, T: 045/537 00 09
AGROTIM spol. s.r.o., Zemplínska Nová Ves
okr. Zemplínsky Klečenov, T: 056/67 98 620
AGRALL - stredisko Rožňava
okr. Rožňava, T: 058/733 10 70

Nové odsávanie prachu zabraňuje
stúpaniu prachu do zorného pol̓a
vodiča

Nová priehradka na žacie nože, dvojprsty, nože na rezačku slamy a vkladacie prsty

Najčastejšie používané nastavenia sa
môžu naprogramovať ako obl̓úbené.

Užitočné rady v novom systéme
CEBIS.

AKČNÁ CENA

TUCANO 320 s lištou CERIO 560
+ transportný vozík

Nech už plánujete akékol̓vek použitie – obilný kombajn TUCANO je vždy pripravený. Obilný kombajn TUCANO
bol vyvinutý za tým účelom, aby na vysoké úrovni spojil najrôznejšie požiadavky. Na jednej strane najvyšší výkon
a dlhodobá spol̓ahlivosť, na druhej strane vel̓ká variabilita pri minimálnej dobe prípravy. V tom je model TUCANO
neprekonatel̓ný. Nová výrobná rada žacích líšt CERIO je ideálnou alternatívou pre zber obilia.

ZA
AKČNÚ CENU 135.000 EUR
V prípade záujmu o testovaciu jazdu nás kontaktujte na deak@agrall.sk
Uvedené ceny sú bez DPH.
AGRALL s.r.o. - zástupca výrobcu Bajč
okr. Komárno, T: 917 300 132
AGRALL s.r.o., stredisko Zvolenská Slatina
okr. Zvolen, T: 045/537 00 09
AGROTIM spol. s.r.o., Zemplínska Nová Ves
okr. Zemplínsky Klečenov, T: 056/67 98 620
AGRALL - stredisko Rožňava
okr. Rožňava, T: 058/733 10 70

