
DOKONALÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
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poradenství

servisní 
služby

prodej 
špičkové 

zemědělské 
a komunÁlní

techniky originÁlní 
nÁhradní 

díly

bazar
prověřené  
předvÁděcí  

stroje
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kolové 
a pÁsové 

traktory

nakladače,  
manipulÁtory

sklizňovÁ 
technika

aplikační 
technika

zpracovÁní 
půdy

navigace

technika do  
vinic a sadů

přívěsy  
a nÁvěsy
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ZNAčKy V NAšEM ZASTOupENÍ
kolové a pásové  
traktory, sklizeň pícnin,
postřikovače, sklízecí  
mlátičky, řezačky, 
lisy technika na zpracování půdy

stroje a nářadí pro vinohradnictví,  
vinařství a sadařství

Významné události  
/ VÝVOJ SpOLEčNOSTI

Společnost AGROMEX působí v oblasti  
obchodu se zemědělskou technikou  
od roku 1992. 

Od roku 2004 se společnost AGROMEX  
stala importérem zemědělské techniky německé značky  
FENDT pro Českou republiku a zajišťuje její kompletní servis. 

Od roku 2009  
přibyla do prodejního portfolia značka Fella a od roku  
2012 značka Challenger. Všechny tyto značky jsou vyráběny  
v rámci koncernu AGCO a od roku 2018 sjednoceny pod  
značkou Fendt.
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V roce 2016 se AGROMEX s.r.o. 
stal stabilním členem divize Agribusiness Machinery v rámci 
silné nadnárodní skupiny Danish Agro. 

Díky integraci 
do silné nadnárodní sítě Danish Agro jsme v roce 2017 získali 
výhradní zastoupení značek nakladačů Weidemann, viniční 
techniky Pellenc a půdu zpracujících strojů značky Kerner pro 
Českou republiku. 

V roce 2018, 
jsme zaznamenali další úspěchy mimo jiné i díky rozšíření 
portfolia produktů značky Fendt o sběrací vozy, tažené  
postřikovače, lisy na kulaté balíky a nové modely pásových 
traktorů. 

Tímto to však nekončí. 
V roce 2019 dochází k doplnění portfolia nabízené  
zemědělské techniky. Jedná se o užitkové vozy významného 
evropského výrobce Kröger a půdu zpracující stroje Lemken.  

technika na zpracování půdynakladače a manipulátory

návěsy a přívěsy

1992  založení firmy, regionální prodej 
techniky

2004  importér značky FENDT pro ČR

2009 generální zastoupení FELLA v ČR

2012  importér značky CHALLENGER 
v ČR

2015  AGROMEX se stává součástí 
Danish Agro

2016 exkluzivní zastoupení PELLENC

2017  generální zastoupení  
WEIDEMANN a KERNER pro ČR

2018  nabídka „FULL-LINE PROGRAMU“ 
FENDT

2019   importér značky KRÖGER, 
eurodealer značky LEMKEN

2020  budování nových středisek/ 
Žamberk, Havlíčkův Brod
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KOLOVÉ TrAKTOry
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koloVé 
traktory

FEndt 200 Vario

kompaktní standardní traktor 
pro práci na pastvinách, v horských 
oblastech, kultivaci plodin,  
přepravu, pro provádění údržb, 
ve specializovaných obilovinách,  
při práci v obcích nebo jako  
zahradní traktor 

FENDT 200 Vario
FLEXIBILITA. KOMPAKTNOST. EFEKTIVNOST. HARMONIE. 

FEndt 200 V/F/P Vario

správný partner pro práci a bezpečnou  
a maximálně pohodlnou jízdou  
ve vinicích, sadech, na chmelnicích,  
ve sklenících, v zahradnictvích,  
krajině i v obcích

FENDT 200 V/F/P Vario
EFEKTIVNÍ. PRODUKTIVNÍ. BEZPEČNÝ.

výkon  
53–82 kW 

(72–111  
koní)

vnější šířka  
od 107 do 168 cm

ideÁlní 
výkon 

nízkÁ spotřeba  
paliva, snížené  

opotřebení  
součÁstek

výkon  
53–82 kW 

(72–111  
koní)
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FENDT 300 Vario

POHODLNÝ. VšESTRANNÝ. SPOLEHLIVÝ.

výkon  
74–105 kW 

(100–142  
koní)

varianty  
vybavení poWer,  

profi a profiplus  
pro zvýšení pohodlí,  

funkčnosti  
a zjednodušení  
rutinních prací

rychlost  
odpovídÁ  

provÁděné  
prÁci  

(od 20 m/hod. až  
do 40 km/hod.)

mimořÁdně  
úsporný
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koloVé 
traktory

FEndt 500 Vario

dokonalý a všestranný traktor pro  
použití v každém terénu, na polích,  
pastvinách nebo v městských  
technických službách

FENDT 500 Vario
IDEÁLNÍ. DOKONALÝ. PŘIZPŮSOBIVÝ.

FEndt 700 Vario

zdatný partner pro každý úkol od lehké 
práce v pícninách, přes dynamický  
transport až po těžké polní práce

FENDT 700 Vario
FUNKČNÍ. KOMFORTNÍ. ODOLNÝ.

výkon  
106 –174 kW 

(144–237  
koní)

dostatečný  
výkon  

čerpadla pro  
nÁročné pracovní  

nÁřadí

výkon  
166–211 kW 

(226–287  
koní)

fendt  
cargo  

traktor a čelní 
nakladač

výkon  
91–126 kW 

(124–171  
koní)
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FEndt 800 Vario 

flexibilní řešení pro polní práce  
a transport

FEndt 900 Vario

velký traktor s lehkou konstrukcí,  
s plynulým přenosem síly na podložku, 
špičkovou elektronikou 

FENDT 800 Vario
RYCHLÝ. DOKONALÝ. PŘESVĚDČIVÝ.

FENDT 900 Vario
MAXIMÁLNÍ. UMÍ. PRACUJE.

výkon  
166–211 kW 

(226–287  
koní)

automatickÁ  
regulace  

maximÁlního  
zatížení

výkon  
166–291 kW 

(226–396  
koní)

moderní  
technologie 

inteligentní  
řešení

ideÁlní  
traktor  

do služeb
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ergonometrické  
uspořÁdÁní  

ovlÁdacích 
 prvků

inteligentní  
systém regulace 

tlaku v pneu

id koncepce 
nízkých otÁček 

motoru

inteligentní  
pohon  

všech kol

6vÁlcový 
man  

9 l
intuitivní 
ovlÁdÁní

osvětlení 
360°

otočné  
řízení

FENDT 900 Vario G6

NOVÁ GENERACE. NOVÉ MOŽNOSTI. NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI.

výkon  
217–305 kW 

(296–415  
koní)
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více  
komfortu  
a bezpečí

ready  
for more 

fendt  
connect

tim

více  
inteligence

vario- 
guide

kamera  
na kapotě

zÁruka  
fendt

balíček  
info- 

tainment

stabilizační 
systém

vyšší míra  
trakcevíce  

efektivity

asistenční 
systémy

variodrive

různé  
možnosti  
dovÁžení

vysoce  
účinný  

hydraulický 
systém

inteligentní 
pohon  

4 Wd

variotronic

více  
univerzÁlní

vysoké  
užitečné  
zatížení

efekt  
„vtažení  

do  
zatÁčky“

modulÁrní 
design
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koloVé 
traktory

FEndt 1000 Vario

řešení pro trvalý provoz v náročných 
aplikačních podmínkách

FENDT 1000 Vario
VELKÝ. SILNÝ. JEDINEČNÝ.

automatické  
nastavení  

optimÁlního  
rozsahu  

otÁček

výkon  
291–380 kW 

(396–517  
koní)

vysoký točivý  
moment a nízké  
otÁčky motoru  

– snížení spotřeby  
paliva a delší  

životnost

ohromnÁ  
síla

variabilní  
pohon všech  

kol
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FENDT e100 Vario

FUTURE FARMING. V HARMONII S PŘÍRODOU.

plnohodnotné 
využití  

všech konvenčních 
druhů nÁřadí

první  
kompaktní traktor  

s elektrickým  
pohonem  

pro praktické  
využití

tichý chod   
bez emisí

výkon  
do 150 kW



17 16 



17 16 

páSOVÉ TrAKTOry
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FENDT 900 Vario MT
DOKONALÝ VZTAH.

agregace  
se širokým  
spektrem  

strojů

výkon  
279–317 kW 

(380–431  
koní)

optimÁlní  
rozložení  

hmotnosti na  
celou kontaktní 

plochu

větší  
tahovÁ  

síla

menší  
tlak na  

půdu
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FENDT 1100 Vario MT
VELKÉ VĚCI NA DOSAH.

nejmenší  
zhutňovÁní  

půdy

výkon  
336–475 kW 

(457–646  
koní)

automatické  
řazení  

převodových  
stupňů

maximÁlní 
možnÁ  

kontaktní 
plocha

automatické  
ovlÁdÁní  

otÁček  
motoru

nejefektivnější
přenos  

výkonu motoru  
na půdu
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DALšÍ TEchNIKA

SKLIZEŇ, ApLIKAčNÍ TEchNIKA, LISy, SKLÍZEcÍ MLáTIčKy, 
ŘEZAčKA, SENáŽNÍ VOZy, prEcIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ,  
SMArT FArMING, FuTurE FArMING
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postřikoVačE

FEndt rogator 600

synonymum pro praktickou ochranu 
rostlin

FENDT roGator 600
SPRÁVNÁ VOLBA.

perfektní  
poloha  

výložníku

objem 
nÁdrže 

4 000–6 200 l

pohon  
všech kol 
 = minimÁlní  

poškození  
plodin

odstředivé  
čerpadlo  
 s kapacitou  
až 785 l/min.

přesné  
kopírovÁní 

terénuv oblasti ochrany rostlin  
existuje jen jedno jméno  
- roGator
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FENDT roGator 300

TAŽENÝ POSTŘIKOVAČ

řízení  
flexibilní,  

výkonné 
 a jednoduché

objem 
nÁdrže 

3 500–6 930 l

výkyvný  
středový rÁm 

 = ramena vždy  
v ideÁlní výšce  
nad porostem

přesné  
dÁvkovÁní  
kapaliny
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FEndt Cutter

Bubnové čelně a bočně nesené  
žací stroje

FENDT Cutter
PERFEKTNÍ ŘEZ.

FEndt SliCer

Čelní, boční a závěsné diskové žací stroje,  
žací kombinace 

FENDT SliCer
DOKONALÉ SEČENÍ. PERFEKTNÍ KRMIVO.

pracovní  
šířka  

2,86–3,06 m

 zavěšení  
pro dokonalé  

kopírovÁní  
terénu

dokonalý 
řez

pracovní  
šířka  

2,5–9,3 m

Žací
Stroje
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FEndt twiSter / lotuS 

rotorový obraceč píce

FEndt Former

shrnovač píce

FENDT twiSter / lotuS
FLEXIBILITA. DLOUHÁ ŽIVOTNOST.

FENDT Former
ČISTÁ PRÁCE.

nesené  
a zÁvěsné  
modely se  

4 až 10  
rotory

pracovní  
šířka  

4,3–12,7 m

oBRacEčE

sHRnoVačE 

jedno-, dvou-  
a čtyřrotorový  

shrnovač

pracovní  
šířka  

3,6–14 m
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FENDT rotaNa 160 V COMBI/FENDT rotaNa 130 F COMBI
PROSTĚ BEZKONKURENČNÍ.
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FEndt rotaNa 160 V Combi
FEndt rotaNa 130 F Combi

Sestava lisů s ovíjecím zařízením.
Dokonale zformované balíky vysoké 
hustoty.
Variabilní/pevná lisovací komora.
Vysoká stabilita i na prudkých svazích.
Spolehlivá lisovací technika.

lisy
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FENDT tiGo víceúčelové a klasické svěrací a senážní vozy

DOKONALÁ SESTAVA.

   
objem 

xr/pr: 31–54 m3 

mr/ms: 26–39 m3

terminÁl  
pro komfortní 

ovlÁdÁní
přímé  

ostření  
rychlé broušení 

přímo na poli

efektivní  
a komfortní  

proces plnění  
a vyprazdňovÁní

využití  
každého metru  

krychlového
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FEndt Squadra 1290 ud 

lisy na hranaté balíky s šestinásobným 
dvojitým vázacím ústrojím

FEndt rotaNa

• svinovací lisy
• rozměr balíku 125 cm 
• rozměr balíku 0,7 - 1,6 m
• rozměr balíku 0,7 - 1,8 m

FENDT Squadra 1290 ud
IDEÁLNÍ TLAK. OPTIMÁLNÍ BALÍK.

FENDT rotaNa
SNADNÁ OBSLUHA.

lisy

šířka  
sběrače  

2,6 m

rozměry  
balíku  
120 x 90 cm

speciÁlní  
geometrie  

lisovací komory  
= rychlý začÁtek 

 lisovÁní

variabilní 
komora  

do 180 cm

pevnÁ  
komora  

do 125 cm
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pracovní  
zÁběr  
4,8–7,7 m

výkon  
225–265 kW 

(306–360  
koní)

výkonný  
systém 
 mlÁcení  

a separace  
msc

osm  
zÁkladních 

modelů

systém  
vyrovnÁvÁní  

 paralevel

sklízEcí 
mlÁtiČky

FEndt C

synonymum pro úspornost, špičkové 
technologie a vysokou flexibilitu

FENDT C
VÝKONNÁ STŘEDNÍ TŘÍDA.

5 či 6  
vytřÁsadel

žací vÁl  
poWerfloW
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FENDT e sklízecí mlátička

Mlátička pro Malé farMy.

pracovní  
zÁběr  
4,2–7,6 m

výkon  
123–160 kW 

(175–218  
koní)

zÁsobník  
zrna  
až 6500 l

kukuřičný  
adaptér 
na 6 řádků 

pohon  
4x4

5  
vytřÁsadlových

modelů
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FENDT l sklízecí mlátička

Základní Modely Mlátiček.

8 zÁkladních,  
5 a 6  

vytřÁsadlových, 
modelů

výkonný 
systém mlÁcení  
a separace msc,

žací vÁly  
poWerfloW

systém  
vyrovnÁvÁní  

 paralevel

kukuřičný  
adaptér 
na 6/8 řádků 

pracovní  
zÁběr  
4,8–7,6 m

výkon  
179–225 kW 

(243–306  
koní)

zÁsobník  
zrna  
až 8600 l
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adaptér  
na kukuřici

výkon  
478 kW 
(650 koní)

největší  
výnosy  

při nejlepší  
kvalitě řezanky

největší  
řezací buben  

(průměr 720 mm)

plynule  
nastavitelnÁ  

délka  
řezanky  
2,6–42 mm

6  
vklÁdacích 

vÁlců

FEndt kataNa 65/85

řezačka, která se snadno pohybuje jak 
ve zvlněném terénu, tak na měkkém 
podloží

FENDT KataNa 65/85
SÍLA PRECIZNOSTI.

řEzačka
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FENDT ideal sklízecí mlátička

ideální SkliZeŇ.
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FEndt ideal

Motory AGCO Power a MAN.
Výkon 336–483 kW (451–647 koní).
Zásobník zrna s kapacitou až 17 100 l.
Čistý řez (přes 1220 řezů/min.).
Pracovní záběr až 12,22 m.
1rotorový (Ideal 7) a 2rotorový  
(Ideal 8 a 9) model nejdelší mlátící  
rotory svého druhu na trhu.

sklízEcí 
mlÁtiČka
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FENDT CarGo

ČELNÍ NAKLADAČE pro modelové řady 200, 300, 500 a 700 Vario

profi   
vÁžící  

systém

maximÁlní  
zvedací výška  

4460 mmdvojité  
odpružení  
nakladače
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malý 
tlak 

na půdu

elektrický 
pohon  

na baterie  
(cca 400 W)

nižší  
spotřeba 

osiv  
a hnojiv

hmotnost  
do 50 kg

FEndt XaVer

polní roboty pracující zcela autonomně  
a efektivně, vysoká spolehlivost  
a produktivita adaptivní sestavy  
(1–100 robotů)

FENDT XaVer
FUTURE FARMING. NEÚNAVNÝ. PŘESNÝ.

Budoucnost
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prEcIZNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ
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Varioguide ti auto
automatika Na SouVrati

Varioguide
NaVigaCe

CoNtour aSSiStaNt
aSiSteNt ProFilu teréNu

SeCtioN CoNtrol
automatiCké VyPíNÁNí  

aPlikaČNíCh SekCí

Variable rate CoNtrol

VariodoC/VariodoC Pro
dokumeNtaČNí SyStém

FeNdt CoNNeCt
telemetrie

DETEkujE pOlOhu pOMOCí GpS a auTOMaTICky SpuSTí VšEChNy  
zaznamenané kroky souvraťového managementu

automatizovaný systém s vysoce přesnou satelitní technologií

MODEl NOVaTEl SMarT 6l
přesnost bezplatného signálu +/- 20 cm

model trimble ag-382
přesnost naVádění +/- 2 cm

nabídka vodicích linií je rozšířena o nové linie navádění  
= rychlejší a efektivnější práce

zcela automatické provádění aplikace, bez překrytí, na všech 
kompatibilních zařízeních

specifické řízení dávky pro danou lokalitu a každou  
zemědělskou oblast, aplikace přesně stanoveného množství dávky

zaznamenání a dokumentování všech aktuálních dat na poli,
kontrola dat práce techniky, analýza provedené práce, efektivní 
plánování správy objednávek, snižování provozních nákladů

nová digitální platforma, která pomáhá monitorovat,  
analyzovat a řídit stav a používání techniky

pREcizní  
ZemĚdĚlStVí



doplňuje  
znÁmé linie tratí 

varioguide  
s dalšími obrysovými 

liniemi a jednotlivými 
traťovými drahami

varioguide 
trimble  

ag382

přesnost 
 navÁdění 

 +/- 15–30 cm
s rtk  +/- 4 cm

varioguide  
novatel  
smart 6l

přesnost 
 navÁdění 

 +/- 15–30 cm
s rtk  +/- 2 cm

41 40 

FENDT NaViGaCe oVládá zařízení kompatibilní s normou iso 11783

SMart farMing - BeZproBléMové propojení kanceláře a Stroje
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pŘÍVĚSy A NáVĚSy
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příVěsy   
a NÁVĚSy

hkd302

• celková hmotnost 18 t
• užitečná hmotnost 13,9 t
• nejnižší hmotnost s nejvyšší nosností
•  možnost individuální výroby dle  

požadavků zákazníka hkd302
TRAKTOROVÝ PŘÍVĚS, TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ.

hkd302-s

• hydraulicky otevíraná bočnice
• celková hmotnost 18 t
• užitečná hmotnost 13,5 t
•  možnost individuální výroby dle  

požadavků zákazníka
hkd302-s
TRAKTOROVÝ PŘÍVĚS, BOČNĚ SKLÁPĚNÝ.
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tkd302 

nejnižší hmotnost s nejvyšší nosností
možnost individuální výroby dle  
požadavků zákazníka

tKd302
TRAKTOROVÝ PŘÍVĚS, TŘÍSTRANNĚ SKLÁPĚNÝ.

celkovÁ 
hmotnost 

24 t

užitečnÁ 
hmotnost 

19,4 t objem    
až 22,8 m3



47 46 

příVěsy   
a NÁVĚSy

muk303

• 5 variant délky a 8 variant výšky korby
• objem od 17,5 m3 do 41,5 m3

• celková hmotnost 24 t
•  možnost individuální výroby dle  

požadavků zákazníka muK303
TRAKTOROVÝ NÁVĚS TANDEMOVÝ S NÁSTAVBOU VANOVÉHO 

NEBO DVOUSTRANNÉHO SKLÁPĚČE.

muk402

• 2 varianty délky a 8 variant výšky korby
• objem od 27 m3 do 50 m3

• celková hmotnost 42 t
•  možnost individuální výroby dle  

požadavků zákazníka

muK402
TRAKTOROVÝ NÁVĚS TANDEMOVÝ S NÁSTAVBOU VANOVÉHO 
NEBO DVOUSTRANNÉHO SKLÁPĚČE
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taw20

• celková hmotnost 24 t
• užitečná nosnost 17,6 t

taw20
DVOUNÁPRAVOVÝ TRAKTOROVÝ NÁVĚS S VÝTLAČNÝM ČELEM,

podlaha  
a bočnice  
z 3 mm  

nerezové oceli

objem  
nÁstavby  

40 m3 varianty  
podvozku  

dle využití



49 48 

příVěsy   
a NÁVĚSy

taw30

• celková hmotnost až 34 t
• užitečná nosnost 24 t

taw30
TŘÍNÁPRAVOVÝ TRAKTOROVÝ NÁVĚS S VÝTLAČNÝM ČELEM.

podlaha  
a bočnice  
z 3 mm  

nerezové oceli

objem  
nÁstavby  

51,5 m3

varianty  
podvozku  

dle využití
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muP20

•  užitečná hmotnost 14,5t  
(mimo pozemní komunikace 22,5t)

•  výklopný úhel vany až 58°
• primární využití ve stavebnictví
• vana Half Pipe

muP30

•  užitečná hmotnost 22,1t  
(mimo pozemní komunikace 31,1t)

• výklopný úhel vany až 54°
• primární využití ve stavebnictví
• vana Half Pipe

muP20
TRAKTOROVÝ DVOUNÁPRAVOVÝ NÁVĚS S VANOVOU SKLÁPĚČKOU.

muP30
TRAKTOROVÝ TŘÍNÁPRAVOVÝ NÁVĚS S VANOVOU SKLÁPĚČKOU.



51 50 

příVěsy   
a NÁVĚSy

thl20
DVOUNÁPRAVOVÝ TRAKTOROVÝ NOSIČ KONTEJNERŮ.

thl20/30

• dodavatel hákového zařízení MEILLER
• kontejner od 5 m až do 7,5 m délky
•  na přání vybaveno hydraulickým  

zařízením
thl30
TŘÍNÁPRAVOVÝ TRAKTOROVÝ NOSIČ KONTEJNERŮ.
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Pwo302 

• celková hmotnost 18 t
• ložná plocha 9,8 m x 2,46 m
• platforma –  svoz balíků s mechanickými 

nebo hydraulickými  
zábranami, popř. přeprava 
materiálu v bednách

Pwo402

• celková hmotnost 24 t
• ložná plocha 9,8 m x 2,46 m
• platforma –  svoz balíků s mechanickými 

nebo hydraulickými  
zábranami, popř. přeprava 
materiálu v bednách

Pwo302
PLOšINOVÝ DVOUNÁPRAVOVÝ TRAKTOROVÝ PŘÍVĚS.

Pwo402
PLOšINOVÝ TŘÍNÁPRAVOVÝ TRAKTOROVÝ PŘÍVĚS.
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MuLTIFuNKčNÍ NAKLADAčE 



velmi  
vysoké 

zdvihací  
a trhací  

síly

víceúčelový  
stroj 

vhodný pro úzké  
a nízké průjezdy

jízda  
vždy všemi  

4 koly na zemi  
(v každé situaci,  

v každém  
terénu)

vysokÁ  
obratnost 

výkyvný kloub  
12 stupňů

hydraulický  
rychloupínací  

systém pro  
přídavnÁ zařízení

nízké  
provozní  
nÁklady  

konfigurace stroje 
dle vlastních  

potřeb

55 54 

WEIDEMaNN hoftrac (možnost prodloužené záruky až 5 let/5000 mth)

Multifunkční klouBové nakladače



1160, kabina 1280

1880

1140 1160

1380

55 54 

WEIDEMaNN hoftrac

Multifunkční nakladače, modelové řady.
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WEIDEMaNN 

kolové teleSkopické nakladače, modelové řady.

2080 t

5080 t

3080 t2080 lPt
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9580 t

4080 lPt3080 t 3080 lPt 4080 t



4080 5080

9580

2080

3080

9080

59 58 

WEIDEMaNN 

kolové nakladače S pevnÝM raMeneM, modelové řady.



59 58 

WEIDEMaNN (možnost prodloužené záruky až 5 let/5000 mth)

kolové nakladače a kolové teleSkopické nakladače.

kabina 
s bočním  

vyklÁpěním

brzdový  
pojezdový 
inch pedÁl

100%  
uzÁvěrka 
diferenciÁlu

hydrostatický  
pohon  
všech kol

nízké  
provozní  
nÁklady  

konfigurace stroje 
dle vlastních  

potřeb
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WEIDEMaNN (možnost prodloužené záruky až 5 let/5000 mth)

koMpaktní teleSkopické nakladače.

pohon  
a řízení 

 všech kol, vč.  
100% uzÁvěrky  

diferenciÁlu

optimÁlní  
obratnost 

malý poloměr 
otÁčení

asistenční  
systém  
řidiče vls 
(vertical lift  

systém)

kompaktní  
stavba
vynikající  
stabilita

robustní  
teleskopické  

rameno  
enormní 

výška  
zdvihu

nízké  
provozní  
nÁklady  

konfigurace stroje 
dle vlastních  

potřeb



61 60 

WEIDEMaNN
koMpaktní teleSkopické nakladače, modelové řady.

t5522

t4512

t6027
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WEIDEMaNN
přídavná ZaříZení (vÝBĚr).



63 62 
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SKLÍZEcÍ TEchNIKA VINNÉ rÉVy



ovlÁdÁní 
z dotykového 

panelu  
easy  

touch

lineÁrní 
vysokofrekvenční 

odstopkovače  
pro šetrnou  
a efektivní  

separaci

multifunkční 
využití a rychlé 

propojení  
nÁstrojů pomocí 
mono-coupleru

67 66 

sklízEcí 
tEcHnika 
ViNNé réVy

samoJízdnÝ nosiČ OpTIMuM
EFEKTIVNÍ. KVALITNÍ A šETRNÁ SKLIZEŇ. S MULTIFUNKČNÍM VYUŽITÍM.

výkon  
150–170  

koní

úhel natočení 
předních  

kol 95 ° pro  
bezkonkurenční 

ovlÁdÁní

SamojíZdNÝ NoSiČ  
optimum



lineÁrní 
vysokofrekvenční 

odstopkovače  
pro šetrnou  
a efektivní  

separaci

otevřený  
dopravníkový 

systém ve tvaru 
písmene l  

z nerezové  
oceli

minimÁlní  
šířka řÁdku  

od 170 cm

67 66 

poloautomatické  
vyrovnÁvÁní  

terénu

automatické  

centrovÁní  
ve středu  

řÁdku

taŽeNÝ SklíZeČ
GRapEs‘ linE

tažený sklízeČ grapes‘ line
NOVÁ GENERACE.

požadovaný  
výkon traktoru

min. 80 koní



69 68 

adaptéRy

PoStŘikoVaCí NÁStaVba 
EolE iii optimum

multiFuNkČNí rÁm  
multiViti

multifunkČní rám MulTIVITI
OKAMŽITÁ VÝMĚNA NÁSTROJŮ. V REKORDNÍM ČASE.

postřikoVací nástaVba EOlE III OpTIMuM
PŘESNÉ A KONTROLOVANÉ OšETŘENÍ VEGETACE.

čerpadlo  
96 a 259 l/min

ošetření  
3–6 řad  

najednou

snadné  
a intuitivní  

propojení nÁstrojů  
během 3 minut

možnost  
připojení  

předřezu, osečkovače, 
odlisťovače  

a zvedače  
letorostů



69 68 

osEčkoVačE

veškeré 
ovlÁdÁní  
z kabiny

pracovní 
rychlost 
až 10 km/hod.

oseČkovaČe 
JEDNODUCHOST. RYCHLOST. ROBUSTNÍ KONSTRUKCE.

zpracovÁní   
až několika  

řÁdků  
najednou

možnost 
výběru mezi noži 

a žabkovými 
lištami
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adaptéRy

PŘedŘeZy  
Visio, disco a tRp

předřezY visio, disco a trp
RYCHLOST A EFEKTIVNOST. PRO SNÍŽENÍ NÁKLADŮ.

možnost  
ušetřit 

až 60 % času  
na zimní řez

mulčovací  
disky  

daisy nebo disky 
z borové oceli

instalace  
3 až 9 pÁrů 

disků

automatické  
sledovÁní  

kordonu

automatickÁ  
detekce  
sloupků



71 70 

ZVedaČ letoroStŮ  
WiRE liFtER

zVedaČ letorostŮ WIrE lIFTEr
ZVEDNUTÍ. PŘIPEVNĚNÍ. OSEČKOVÁNÍ LETOROSTŮ. V JEDNOM.

odliSŤoVaČe  
soFt toucH

senzor  
neustÁle  

v kontaktu  
s vegetací

automatické  
řízení přítlaku  

a polohovÁní  
na listové  

stěně

řidič  
se soustředí  

pouze na řízení  
v řÁdku

ovlÁdÁní  
prostřednictvím  

ovlÁdacího panelu  
multiviti

zvedÁní  
letorostů  

prostřednictvím  
dvojdrÁtí

odlisŤoVaČe SOFT TOuCh
VÝSLEDKY JAKO PŘI RUČNÍ PRÁCI.
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ElEktRické 
ruČNí  
NÁŘadí

elektriCké NŮŽky 
Vinion a pRunion

elektrické nŮŽkY VINION a pruNION
BEZKONKURENČNÍ POMĚR CENA / VÝKON / VÁHA.

nejlehčí  
elektrické  

nůžky na baterie 
 na trhu

kapacita  
střihu  

35 a 45 mm

výdrž  
baterie  

při intenzivním  
stříhÁní  

9 až 12 hod.
možnost  

kombinace  
s elektrickou  

ruční pilou  
selion m12
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NoVÝ VyVaZoVaČ 
FiXion 2 

noVÝ VYVazoVaČ fiXion 2
MIMOŘÁDNÁ RYCHLOST. POHODLNOST.

až 50%  
úspora času

vÁha  
vyvazovače  

800 g

možnost  
úchytu cívky  

na tělo vazače

vestavěnÁ  
lithium-iontovÁ  

baterie  
v rukojeti

výdrž  
baterie  

až 15 000  
úvazků
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ZprAcOVáNÍ půDy



77 76 

tEcHnika Na 
ZPraCoVÁNí 
PŮdy

ČelNí pěcHy

Čelní měchy

SmykoVé lišty smYkoVé lIšTy

 
hrudořez 

s noži  
z tvrzené  

oceli

jednoduchÁ  
regulace  

intenzity  
drobení

optimÁlní 
nastavení 

hloubky

osazeno brÁnami 
s pružinovými  

prsty nebo  
noži



77 76 

PŘedSeŤoVÁ přípRaVa 

cRackER VÁlCe

předseŤoVá příprava

CraCkEr Válce

radličkovÁ 
sekce 

smykovÁ  
lišta  

se zahrnovači

nože pro  
uchovÁní  

čistoty

vlnitý  
profil vÁlců  

zlepšuje  
strukturu  

půdy

ocelové  
pěchovací  
prstence  

o průměru  
550 mm
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tEcHnika Na 
ZPraCoVÁNí 
PŮdy

PodmítaČ stRatos podmítaČ STraTOS

univerzÁlní  
stroj na 

zpracovÁní  
půdy

 
dlouhÁ 

životnost

 
robustní 

pevný
rÁm

pro  
velmi mělké 

zpracovÁní  
strniště
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hybridNí iNteZíVNí  
kyPŘiČ coRona 

Solo X-cut

hYbridní intezíVní kYpřiČ COrONa

Solo X-cut

snadné  
a rychlé 

připojení  
vÁlce

2v1
plošné zpracovÁní 

půdy  
nebo zpracovÁní  

a prokypření  
půdy

vysoký   
výkon  

a nízkÁ  
spotřeba

vÁlečkový  
systém
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úŽASNá TEchNIKA

VÝSEV
OBDĚLáVáNÍ půDy



83 82 

sEcí Stroje

mEcHanické SeCí Stroje

dokonalý výsev do všech typů půd,  
pro podniky menší a střední velikosti

SaphIr
UNIVERSÁLNÍ POUŽITÍ V KOMBINACI S RŮZNÝMI PRACOVNÍMI STROJI.

pnEumatické SeCí Stroje
SOlITaIr
CENOVĚ VÝHODNÁ PŘESNÁ SECÍ TECHNIKA.

přesné  
a snadné 
nastavení 

výsevku
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compact-solitair
OPTIMÁLNÍ UKLÁDÁNÍ OSIVA.

vysokÁ  
průchodnost

  
optimÁlní 

zpětné  
utužení půdy

individuÁlní
nastavení

pracovních
parametrů
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juWEl technologie pluhŮ budoucnosti

BEZPEČNÉ POUŽITÍ. POHODLNÁ OBSLUHA. KVALITA PRÁCE.

prÁce  
pluhu bez 
ucpÁvÁní

mimořÁdně 
 bezpečné  

otÁčení pluhu

hydromatic
klidnÁ  

prÁce bez  
přerušovÁní
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otočné NeSeNé Pluhy

nabídka vhodných pluhů pro všechny 
podmínky a pro každý traktor

intEGRoVaný PĚCh

EurOpal technologie pro lepší kValitu práce
VYSOKÁ STABILITA. NÍZKÁ HMOTNOST.

VarIOpal
OPTIMÁLNÍ ORBA S PLYNULÝM NASTAVENÍM PRACOVNÍ šÍŘKY.

obdĚlÁVÁNí 
půdy

dural s plnou  
či pÁskovou 

 odhrnovačkou

pro 
nejtěžší 

nÁrazové  
i trvalé  

prÁce

nezÁvislé  
nastavení šířky 

prvního  
orebního tělesa 

a tažného  
bodu



87 86 

obdĚlÁVÁNí 
půdy, oRBa

otočné NÁVĚSNé Pluhy

nabídka vhodných pluhů pro všechny 
podmínky a pro každý traktor

EurOTITaN
PRO NÁROČNÉ PODMÍNKY ORBY.

intEGRoVaný PĚCh
VarITITaN
EFEKTIVNÍ MÍSENÍ A DROBENÍ. DOKONALÁ ORBA.

bezproblémové 

otÁčení  
na souvrati

optimÁlní  
přenos  

tažné síly

plynulé  
 manévrovÁní

maximÁlní 
plošný  
výkon



DIaMaNT 16
PRÁCE S VÝKONNÝMI TRAKTORY A VYSOKOU TAŽNOU SILOU. 87 86 

  
pohodlí  
obsluhy  

díky hydraulickému  
nastavení pracovní 

hloubky

duramaxx  
vynikající  

drobící efekt,  
snížení tahového  

odporu

volba  
trakčního vÁlce 

zaručující  
snížení spotřeby 

paliva



89 88 

oPĚtoVNé 
utuŽeNí  
půdy

intEGRoVaný PĚCh

půdní pěchy podpoří zrání půdy  
a zabrání vysychání

FIXpaCk
TRVALÉ SPOJENÍ PLUHU A PĚCHU.

půdní PĚCh

který je možné kdykoliv přizpůsobit 
potřebné pracovní hloubce

VarIOpaCk
PĚCH S FLEXIBILNÍ PRACOVNÍ HLOUBKOU.

FlEXpaCk
PĚCH S FLEXIBILNÍ 
PRACOVNÍ šÍŘKO.

bezpečnÁ  
přeprava

ideÁlní   
 přizpůsobení 

pracovním 
podmínkÁm
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Rotační brÁNy

optimální příprava, precizní  
zpracování půdy

ZIrkON
OPTIMÁLNÍ PŘÍPRAVA, MAXIMÁLNÍ TRVALÉ ZATÍŽENÍ.

system-kompaktor
JEMNĚ ROZDROBÍ, ROVNOMĚRNĚ PROKYPŘÍ A DOBŘE ZPĚTNĚ ZHUTNÍ SEťOVÉ LOŽE.

PŘíPraVa  
SeŤoVého 
loŽE

kOruND
DOBŘE KYPŘÍ  

A DROBÍ PŮDU  
PŘI VYSOKÉ DENNÍ 

VÝKONNOSTI.
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ZPraCoVÁNí 
StrNištĚ  
/ podmítka

diskoVé brÁNy

pro přípravu seťového lože pro setí  
do mulče nebo za pluhem

hElIODOr
PRO PODMÍTKU A PŘÍPRAVU PŮDY PŘED SETÍM.

rubin 12
PRO NEJOBTÍŽNĚJšÍ PŮDNÍ PODMÍNKY, PRACOVNÍ HLOUBKA AŽ 20 cm.

rubin 10
MÍSENÍ ORGANICKÉ 

HMOTY A PŮDY AŽ DO 
PRACOVNÍ HLOUBKY 

cca 14 cm.

průměr 
talíře  
736 mm
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kyPŘiČe 

obdělávání strniště, příprava seťového  
lože při setbě do mulče

karaT 9
INTENZIVNÍ KYPŘIČ PRO MĚLKÉ I HLUBšÍ ZPRACOVÁNÍ.

krISTall 9
OPTIMÁLNÍ PRACOVNÍ VÝSLEDKY.

karat 12
PRO INTENZIVNÍ  
MÍCHÁNÍ A KYPŘENÍ 
PŮDY, ALE I HLUBOKÉ 
OBDĚLÁVÁNÍ AŽ DO 
HLOUBKY 30 cm.

automatické 
jištění proti 

přetížení

trakční  
posilovač  

pro zvýšení 
tažné síly
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ČelNí kyPŘiČe, 
přEdkypřičE,
kyPŘiČe  
kolejoVÝCh 
ŘÁdkŮ

TOpaS
PRO RŮZNÉ PROVOZNÍ 

PODMÍNKY.

kypřičE

zadní či čelní provedení nebo  
kombinace s rotačními branami

laBraDOr
CÍLENÉ KYPŘENÍ PODLOŽÍ, NARUšOVÁNÍ ZHUTNĚNÍ PŮDY.

DOlOMIT
CELOPLOšNÉ  
KYPŘENÍ PŮDY.

zÁsobník 
osiva   

až 1850 l



GIGaNT – nosiČ nářadí pro zpracoVání pŮdY

PRÁCE S VÝKONNÝMI TRAKTORY A VYSOKOU TAŽNOU SILOU.

  
pro všechny  

půdní podmínky  
díky hydraulickému  
nastavení pracovní 

hloubky

maximÁlní 
plošnÁ  

výkonnost

univerzÁlní 
nosič nÁřadí

93 92 
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SErVIS AGrOMEX

ZáručNÍ A pOZáručNÍ SErVIS,  
úDrŽBA I OprAVy NAšÍ ZEMĚDĚLSKÉ TEchNIKy.
OprAVy V DÍLNách, rychLÉ ZáSAhy V TErÉNu.
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OrIGINáLNÍ NáhrADNÍ DÍLy

OrIGINáLNÍ NáhrADNÍ DÍLy prO VEšKErOu  
NAšI ZEMĚDĚLSKOu TEchNIKu.
rychLá rEAKcE, rychLÉ DODáNÍ.
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poBočky  
aGRomEXu 
A JEJIch  
půSOBNOST

Modletice

Myslinka

Budějovice

BudějoVicE
cerekvice

Starý Jičín

Brno

modlEticE

myslinka

slatina  
pod HazEmBuRkEm
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sERVisní 
střEdiska
Žamberk
Slatina pod hazemburkem
havlíčkův Brod 
Blížkovice

cEREkVicE

staRý jičín

BRno

HaVlíčkůV BRod

ŽamBERk

BlíŽkoVicE



www.agromex.cz


