JESIEŃ 2020

RENTAL

WYBÓR DYSTRYBUTORA

URZADZENIA
DOSTĘPNE OD ZARAZ:

ZASTANAWIASZ SIĘ, CZY MASZYNA
SPEŁNI TWOJE POTRZEBY?
A MOŻE POTRZEBUJESZ MASZYNY
I W ROKU?
TYLKO KILK A TYGODN
rokie rozwiązanie

WYPOŻYCZ
I
ZDECYDUJ

Promodis RENTAL – jedyne tak sze
na rynku stworzone dla rolnictwa.
Promodis.
Usługa dostępna w każdym punkcie
WYPOŻYCZ
I
ZDECYDUJ

od

od

55

netto
zł/dzień

COBRA PRO
Profesjonalny niezawodny sekator
elektryczny
4 tryby pracy ostrza
czas pracy do 16 godzin
średnica cięcia - 35 mm
bateria litowo-jonowa

28

netto
zł/dzień

CAMPAGNOLA EASY 80
Profesjonalny niezawodny sekator
elektryczny
dwa tryby pracy ostrza 36 i 50 mm
przedłużka 80 cm
bateria litowo-jonowa
czas pracy 8 h

WYPOŻYCZ
I
ZDECYDUJ

od

30

netto
zł/dzień

K 1152 TST KRANZLE
Ciśnienie robocze 30-130 barów
Wydatek wody 10 l/min
Przewód 5 m ze zwijaczem
Zintegrowany bęben na wąż 15 m
Lanca rotacyjna oraz lanca
natryskowa

WYPOŻYCZ
I
ZDECYDUJ

od

60

netto
zł/dzień

WYPOŻYCZ
I
ZDECYDUJ

MATRIX 430 Z ANTENĄ RXA30
Uniwersalna nawigacja rolnicza GPS
Prosta w obsłudze
Doskonały przy zabiegach opryskiwania
i rozsiewania nawozów
Tryby nawigacji prostolinijnej oraz nieregularnej
Dotykowy, kolorowy ekran 4,3” (110 mm)

ZAPRASZAMY

W
DO NASZYCH SKLEPÓ

od

10

netto
zł/dzień

POMPA DO WODY
WP30D
do brudnej i czystej wody
samoczynne zasysanie
wydajność 45000 l/h
głebokość zasysania 7 m
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ORYGINAŁ KUHN
Lemiesz 16"

Dłuto OLYMPIC

Oryginał

Dłuto MARATHON

Oryginał

Oryginał

CZĘŚCI AGREGATÓW
DO UPROSZCZONEJ UPRAWY GLEBY
Osłona grządzieli

246

72

,00 złbrutto

Ząb brony aktywnej
oryginał

51,00

Oryginał

51,00

zł
brutto

nr kat. lewy 52549530

37,50

zł
brutto

Oryginał

44,50

Oryginał
Grubość: 15 mm
Nr porównawczy:
M36100215, M36100216R

149,00

26,00

zł
brutto

nr kat. 5162022

159,00

zł
brutto

nr kat. prawy 1153/51-200/0
nr kat. lewy 1153/52-200/0

Nakrętka śruby
zęba MASCHIO

Dłuto

130,00

zł
brutto

29,90

zł
brutto

Pasuje do GRÉGOIRE BESSON
173331/341/463, 173332/342/464

zł
brutto

nr kat. prawe 217596
nr kat. lewe 217597

nr kat. prawe 217954
nr kat. lewe 217955

Lemiesz 16"

Lemiesz 18"

Pasuje do KUHN
622136, 622137

609,00

nr kat. prawy 209104
nr kat. lewy 209105

zł
brutto

637,00

zł
brutto

Dziób MULCHMIX

Osłona grządzieli

Dziób 80X12

Osłona grządzieli
80 x 10

34060850
Pasuje do HORSCH 80X12

34060859, 34060858
Pasuje do HORSCH 80X8

Typ DELTAFLEX
Pasuje do KONGSKILDE
101003020

zł
brutto

53,50

zł
brutto

nr kat. prawa 5242880
nr kat. lewa 5242882

62,50

zł
brutto

Typ DELTAFLEX
Pasuje do KONGSKILDE
101003121

64,90

nr kat. 5241650

nr kat. 5241651

Lemiesz

Dłuto

zł
brutto

Lemiesz

94601, 94600
Pasuje do ÖVERUM

SSP332.OS , SSP332.OSL
Pasuje do RABEWERK

MP293, MP293L
Pasuje do RABEWERK

zł
brutto

95,50

zł
brutto

149,00

zł
brutto

25,00

zł
brutto

nr kat. lewe 5850142
nr kat. prawe 5850143

nr kat. lewy 5850139
nr kat. prawy 5850138

nr kat. prawy 5833132
nr kat. lewy 5833133

nr kat. prawe 5833186
nr kat. lewe 5833187

Lemiesz 16"

Dłuto

Dłuto B2S

Lemiesz SB43

zł
brutto

Pasuje do GRÉGOIRE BESSON
173613, 173614

Pasuje do GRÉGOIRE BESSON
H173331, H173332

Pasuje do LEMKEN
3364050, 3364051

Pasuje do LEMKEN
3352021, 3352020

Dłuto

Pasuje do KVERNELAND
53090, 63090

130,00

zł
brutto

nr kat. prawe 217958
nr kat. lewe 217958

Pasuje do KVERNELAND
073006, 073007

nr kat. prawy 400814
nr kat. lewy 400815

52,00

zł
brutto

nr kat. prawe 1150/71-201/0
nr kat. lewe 1150/72-201/0

Dłuto

130,00

57,50

nr kat. 5241646

32,50

CZĘŚCI WZMACNIANE WĘGLIKIEM
Pasuje do HUARD
622128, 622129

zł
brutto

nr kat. lewa 5241649
nr kat. prawa 5241648

94608, 94609
Pasuje do ÖVERUM

Rozstaw otworów: 50 mm
Nr porównawczy: M38100218R

nr kat. 5162023

Dłuto

53,00

nr kat. 5241700

zł
brutto

nr kat. 5162041

24,50

zł
brutto

Dłuto

Nr porównawczy: M43400468R

1212,00

80 x 12 x 290
A45 9762500151
Pasuje do PÖTTINGER

LEMIESZE I DŁUTA

Lemiesz z dłutem
do korpusu ZX

Rozstaw otworów: 60 mm
Nr porównawczy: M38100218R

zł
brutto

zł
brutto

Łożyskowanie wału
brony aktywnej
MASCHIO

Nakrętka śruby
zęba MASCHIO

74,50

36,90

zł
brutto

Dziób

nr kat. lewa 5241707
nr kat. prawa 5241706

nr kat. 5242860

Łożyskowanie wału
brony aktywnej
MASCHIO

zł
brutto

80 x 8 x 270
9762500360, 9762500370
Pasuje do PÖTTINGER

Lemiesz z dłutem
do korpusu MX

nr kat. prawy 1150/71-200/0
nr kat. lewy 1150/72-200/0

841,00

Osłona grządzieli

nr kat. lewy K2500091

nr kat. 5162005 zestaw 4 pary

nr kat. 5162040

80 x 12 x 280
H2212540
Pasuje do KUHN

Oryginał

zł
brutto

nr kat. 5162003 zestaw 5 par

Nr porównawczy: M43400467R

Dziób

Ząb brony aktywnej

ORYGINAŁ UNIA

Ząb brony
MASCHIO

44,50

Ząb brony aktywnej

nr kat. lewy K2500071

ORYGINAŁ MASCHIO
Oryginał
Grubość: 12 mm
Nr porównawczy:
M36100210, M36100211

nr kat. lewe 622129
nr kat. prawe 622128

44,50

zł
brutto

nr kat. lewy 52549430

Ząb brony
MASCHIO

,50 złbrutto

nr kat. lewe 622175
nr kat. prawe 622174

Ząb brony aktywnej

80 x 8 x 400
H2212690, H2212680
Pasuje do KUHN

64

,50 złbrutto

nr kat. lewy 622213
nr kat. prawy 622212
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zł
brutto

Lemiesz 16"

Pasuje do GRÉGOIRE BESSON
173614, 173613

609,00

nr kat. prawy 209098
nr kat. lewy 209099

zł
brutto

159,00

nr kat. lewy 5650165
nr kat. prawy 5650164

zł
brutto

31,00

zł
brutto

nr kat. lewe 5650283
nr kat. prawe 5650282

62,00

zł
brutto

nr kat. prawe 5816150
nr kat. lewe 5816151

88,00

zł
brutto

nr kat. prawy 5816051
nr kat. lewy 5816050
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Hak łącznika centralnego

Głowica widełkowa
łącznika centralnego

Kat. 3, gwint 36 x 3
prawy

273,50

Łącznik centralny
hydrauliczny

Kat. 2, gwint 36 x 3

136,50

zł
brutto

2556,00

zł
brutto

Zestaw lamp tylnych

Zakres pracy: 585-850 mm
kat. 2/3

1437,00

zł
brutto

nr kat. 31105444

Zestaw tylnych lamp
bezprzewodowych LED

Przewód 12 m
Mocowanie na magnes

Lampa robocza LED

Prostokątna
12/24 V 18 W
1000 LM

67,00

Kwadratowa
12/24 V 27 W
1400 LM

67,00

zł
brutto

nr kat. 1210130

112,90

332,00

zł
brutto

nr kat. 1212076

zł
brutto

Mocowana na magnes z elastycznym
Przewodem do gniazda zapalniczki

69,00

95,00

zł
brutto

nr kat. 1210138

199,90

zł
brutto

Podnośnik hydrauliczny

121,90

180,90

zł
brutto

zł
brutto

95,00

1220,00

zł
brutto

zł
brutto

70,50

nr kat. 232716

zł
brutto

Pas transportowy
50 mm
Wytrzymałość: 5 t
Długość: 12 m

77,50

nr kat. 232717

zł
brutto

Konfekcjonowane w nowoczesnej fabryce z zachowaniem
100% czystości produktu - zgodnie z normą ISO 22241.
Dostępny w opakowaniach: 4,7 l, 10 l, 18 l, 1000 l,
Opakowania 4,7 l, 10 l, 18 l, wyposażone w elastyczny lejek

zł
brutto

92,90

zł
brutto

Wąż smarownicy
1400 mm
Komplet

25 mm
Wytrzymałość: 0,8 t
Długość: 5m

21,50

nr kat. 232714

zł
brutto

Końcówka
smarownicy
4- zaciskowa
RENSON

12,50

zł
brutto

nr kat. 262808

Pas transportowy

zł
brutto

nr kat.3814655

89,90

zł
brutto

nr kat. REN970244

Pas transportowy

zł
brutto

nr kat. S30-0580-61-001

7- żyłowy
Długość: 7,5 m
Zakończony
wtyczka/gniazdo

nr kat. 3814654

18 V
W zstawie:
2x bateria 1,5 AH LITIUM-ION
Wąż 1000 mm
Ładowarka

nr kat. 31505600

64,50

7- żyłowy
Długość: 5 m
Zakończony
wtyczka/gniazdo

Smarownica akumulatorowa
RENSON

Regulacja wagi: ręczna – 50-130 kg
Regulacja lędźwiowa
Regulacja wysokości
Zagłówek
Regulacja oparcia
Podłokietniki
Materiał: tkanina

2040,00

zł
brutto

nr kat. S30-0540-73-003

Przewód przyczepy Przewód przyczepy

65,00

zł
brutto

nr kat. 1250310

50 mm
Wytrzymałość: 5 t
Długość: 10 m

2587,00

zł
brutto

nr kat. 1955390

7- żyłowy, spiralny
Długość: 3 m
Zakończony
wtyczka/wtyczka

Komfortowe siedzenie
z amortyzacją
pneumatyczną RM62 210

nr kat. 232720

20 t

nr kat. 1955380

nr kat. 31505610

50 mm
Wytrzymałość: 5 t
Długość: 8 m

Podnośnik hydrauliczny

10 t

Przewód przyczepy

Pas transportowy

Skład zestawu:
Piły: 4x66.037, 12x66.038,
4x66.035, 4x66.036
zgarniak lewy 4x67.156
Zgarniak prawy 4x67.157
Komplet śrub i nakrętek
Produkt mws

kierunek
na czyste powietrze

nr kat. 1940790

Regulacja wagi: ręczna – 50-130 kg
Regulacja wysokości
Regulacja oparcia
Zagłówek
Podłokietniki
Materiał: tkanina

2140,00

Skład zestawu:
Piła lewa 12 szt.
(po 6 zielonych i żółtych)
Piła prawa 12 szt.
(po 6 zielonych i żółtych)
Zgarniak prawy 6 szt.
Zgarniak lewy 6 szt.
Komplet śrub i nakrętek
Produkt MWS

zł
brutto

nr kat.1210135

63,50

zł
brutto

nr kat.1204171

Siedzenie z amortyzacją
mechaniczną RM62 200

1262,50

Skład zestawu:
Piła lewa 16 szt.
(po 8 zielonych i zółtych)
Piła prawa 16 szt.
(po 8 zielonych i żółtych)
Zgarniak lewy 8 szt.
Zgarniak prawy 8szt.
Komplet śrub i nakrętek
Produkt MWS

Kwadratowa
12/24 V 48 W
2400 LM

Długość lancy: 900 mm

zł
brutto

Zestaw pił KEMPER
M4500-445

Lampa robocza LED

Okrągła
12/24 V 24 W
1000 LM

Pistolet do przedmuchiwania

99,90

Zestaw pił KEMPER
345 PREMIUM

3900,00

nr kat. 1210131

Lampa robocza LED

zł
brutto

Lampa ostrzegawcza LED Lampa ostrzegawcza LED

nr kat. 1207136

Zestaw pił KEMPER
360 PREMIUM

nr kat. S30-0540-73-001, B128014

nr kat. 1216802

12/24 V
Elastyczna
Mocowana na uchwyt

zł
brutto

nr kat. 31105431

Lampa robocza LED

Mocowanie na magnes

ZESTAWY PIŁ MWS DO SIECZKARNI

Łącznik centralny
hydrauliczny

Zakres pracy: 640-850 mm
Kat. 3

nr kat. prawy 31106609
nr kat. lewy 31106610

nr kat. 31120115
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14,90

zł
brutto

24,90

zł
brutto

45,90

1060,00

zł
brutto

zł
brutto

kaucja 350 zł netto

AdBlue® jest zarejestrowanym znakiem towarowym na rzecz Verband der Automobilindustrie e.V.(VDA)

zł
brutto

nr kat. REN970166

Smarownica ręczna
RENSON

70,90

nr kat. REN970186

zł
brutto

Koncentrat konserwująco-zabezpieczający do opryskiwaczy
biodegradowalny
Chroni elektrozawory, rozdzielacze, pompy, dysze, uszczelki
Zapobiega korozji
Czyści wnętrze opryskiwacza z pozostałości chemikaliów
Rozcieńczalny w wodzie
Środek naturalny pochodzenia roślinnego

Zalecane rozcieńczanie
Ilość płynu Dodatek wody Odporność na

1
2
3
4

10 l

15 l

-15°C

10 l

10 l

-20°C

10 l

6,7 l

-23°C

10l

4,3 l

-30°C

87,90

nr kat. 238978

zł
brutto

6
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ZBIORNIKI NAZIEMNE DO PRZECHOWYWANIA
WODY DESZCZOWEJ

Wybierz jakość! Wybierz
Szeroka oferta olejów i smarów w dowolnych opakowaniach

Zbiorniki wykonane z wysokiej jakości polietylenu, gwarantują
trwałość i zapewniają niskie koszty eksploatacyjne
Estetyczne wykonanie i stonowana kolorystyka sprawiają,
że zbiornik idealnie wpasowuje się w otoczenie
Zbiorniki umożliwiają magazynowane i oszczędność zasobów
wodnych oraz ich właściwe wykorzystanie
Gwarancja na szczelność zbiorników wynosi 2 lata

SHELL GADUS S2 V220 2

0,4 kg, 18 kg
Wysokiej jakości, wielozadaniowy smar
z zagęszczaczem litowym. Przeznaczony do
smarowania łożysk tocznych i ślizgowych
pracujących pod dużym/szokowym
obciążeniem, w wysokich temperaturach
oraz w dużym zawilgoceniu.

16,00

370,00

zł
brutto

0,4 kg

1
2
3

zł
brutto

18 kg

SHELL SPIRAX S4 TXM – 20 l

SHELL RIMULA R4 L
15W-40 – 20 l

Doskonały uniwersalny olej do przekładni, układów hydraulicznych,
mokrych hamulców i innych układów pomocniczych w ciągnikach rolniczych
i maszynach budowlanych.

340,00

Olej silnikowy produkowany
z zastosowaniem wysokiej
czystości oleju bazowego,
co znacznie zmniejsza zużycie
oraz zabezpiecza przed
tworzeniem się osadów.
Niskopopiołowa formulacja
zabezpiecza katalizatory i filtry
cząstek stałych.

zł
brutto

ŚRODKI SMARNE DIADEM

NAJLEPSZA JAKOŚĆ W ROZSĄDNEJ CENIE

Smar DIADEM Lit EP2

DIADEM ULTRAMOTOR
OIL 15W40"

Przeznaczony do smarowania
łożysk tocznych – w tym
wysokoobrotowych, do
długotrwałego smarowania

Nr kat.

Pojemność

Średnica

Wysokość

0600628

3500 l

1900 mm

1800 mm

0600629

5000 l

2010 mm

2300 mm

0600630

9000 l

2300 mm

2900 mm

NOWOŚĆ!!!

Cena

2950,00 zł
3690,00 zł
6090,00 zł

ZBIORNIKI PALIWOWE PRZEZNACZONE DO
PRZECHOWYWANIA OLEJU NAPĘDOWEGO
Rozwiązania dotyczące obsługi i wsparcia

280,00
,00
222

zł
zł
brutto
brutto

DIADEM GEAR 80W90 LS

Olej silnikowy do smarowania najnowszej
generacji silników
z zapłonem samoczynnym,
wysokoobrotowych,
z turbodoładowaniem

Zakres temp.: –30°C - 160°C

7

JESIENNE OFERTY

Olej przekładniowy typu LS (Limited Slip)
przeznaczony do smarowania przekładni
głównych z lamelową blokadą
mechanizmu różnicowego

PROMAGRO 2500 L

PROMAGRO 5000 L
Pompa PIUSI 72l/min
Wąż ¾’’ o długości 8 m
Automatyczny pistolet w zestawie
Filtr z separatorem wody
Elektroniczny licznik PIUSI K600
Wskaźnik ze strefą monitorowania przecieku
oraz poziomu paliwa WACHMAN SONIC PLUS
Pokrywa zamykana na 2 zamki na klucz

Czy wiesz, co znajduje się
na dnie Twojego zbiornika
po rocznym użytkowaniu?

BOX 400 L

Pompa PIUSI o wydajności 70 l/min
Wskaźnik elektroniczny PIUSI K24
Wąż dystrybucyjny 8 m z pistoletem
automatycznym
Filtr z separatorem wody
Wskaźnik ze strefą monitorowania przecieku
oraz poziomu paliwa WACHMAN SONIC PLUS
Pokrywa zamykana na 2 zamki na klucz

pompa 12 V 36 lub 50 l/min
Pistolet automatyczny A60
Wąż wydawczy 6 m ¾”
Przewody zasilające 4 m
Pokrywka wlewowa 4”
Klapa na sprężynach gazowych
zamykana na 2 zamki

20 l

20 l

15,50

zł
brutto

0,4 kg

189,00

zł
brutto

10 kg

Smar DIADEM ŁT43

Olej hydrauliczny przeznaczony do
stosowania w wysokoobciążonych
systemach napędu i sterowania
hydraulicznego

20 l

0,4 kg

95,00

zł
brutto

10 kg

199,00

zł
brutto

DIADEM HYDROULTRA 46
HVLP-HV

Wielofunkcyjny olej
hydrauliczno-przekładniowy

Zakres temp.: -30°C - 130°C

zł
brutto

285,00

zł
brutto

DIADEM HYDROTRANS
UTTO 10W30

Przeznaczony do smarowania
łożysk tocznych i ślizgowych
oraz innych powierzchni
trących pracujących w
normalnych warunkach pracy

10,50

222,00

Zamów czyszczenie zbiornika,
które przeprowadzi fabryczny
serwis producenta

20 l

185,00

zł
brutto

9890,00

7890,00

zł
brutto

zł
brutto

Cena usługi czyszczenia zbiornika: 1000 PLN netto

Filtry powietrza

POLECAMY SZEROKĄ OFERTĘ FILTRÓW DO WSZYSTKICH MAREK
CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH,
A TAKŻE MASZYN BUDOWLANYCH

John Deere, Case, New Holland,
on,
Steyr, Fendt, Valtra, Massey Fergus
illar,
Deutz-Fahr, Claas, Kubota, Caterp
McCormick, Cummins, Deutz, MTU,
Renault

zł
brutto

2990,00

zł
brutto

(w tym praca i dojazd na terenie Polski)

Utylizacja wypompowanej cieczy po stronie klienta

Filtry
węglowe
kabinowe

Czy wiesz, co znajduje się na dnie Twojego zbiornika po rocznym użytkowaniu?

NOWOŚĆ!!!

Co może zanieczyścić Twój zbiornik

Filtry
paliwa
Bakterie w oleju

Filtry
oleju silnika

Filtry
hydrauliki

O szczegóły zapytaj w swoim
punkcie handlowym Promodis.

Woda

Piasek

Metale ciężkie

Osad

ZAMÓW CZYSZCZENIE ZBIORNIKA JUŻ DZIŚ!
Szczegółowych informacji udzieli Dział
Obsługi Klienta pod numerem telefonu
Tel: +48 61 814 44 00 oraz +48 61 660 94 74
Email: after.sales@kingspan.com

www.kingspanwaterandenergy.com
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PNEUMATYCZNY
SIEWNIK PUNKTOWY KOSMA
Nowy siewnik pneumatyczny Kuhn
do siewu kukurydzy, buraka cukrowego i rzepaku
• dwa rodzaje ramy:
−4 i 6 rzędów wersja M - sztywna
−8 i 12 rzędów wersja R – składana
• napęd sekcji wysiewających mechaniczny lub elektryczny
• system antypyłkowy ADS dla precyzji siewu
• prędkość robocza do 8 km/h
• optymalna waga sekcji do siewu kukurydzy i buraka – 95 kg
• możliwe sterowanie GPS – automatyka działania sekcji

NOWOŚĆ!

ęMaximy
łączyzaletyPlanteraiprecyzj

SIEWNIK SITERA 3000
- NABUDOWANY
•
•
•
•

OPRYSKIWACZ HERON
Najważniejsze cechy opryskiwacza:
• amortyzowany dyszel górny lub dolny
• rama z perfekcyjnym rozłożeniem środka ciężkości i dużym prześwitem
• skrętna oś sterowana za pomocą żyroskopu – największa możliwa
dokładność
• osłona zaworów sterujących i ich ergonomiczne i logiczne rozłożenie
• trzystopniowy układ filtracji: filtr ssący - samoczyszczący – sekcyjny
• własny układ hydrauliczny – mniejsze spalanie i obciążenia podczas
pracy
• obieg ciągły cieczy na belce – jedyny polski producent oferujący
takie rozwiązanie
• system EDS i DynaJET – kontrola rozpylaczy GPS i oprysk pulsacyjny
– oszczędność oprysku do 85%

SERIA APOLLO PREMIUM

skrzynia nasienna o dużej pojemności 800 litrów
uniwersalny - wysiew od 1,5 do 450 kg/ha
24 redlice Seedflex z kołami dociskowymi
ścieżki technologiczne i hydrauliczne znaczniki

BRONA WIRNIKOWA HRB 303D
Włóka, wał MAXI PACKER o średnicy 535 mm.
Do pracy solo lub z siewnikiem.
Wyjątkowe w Kuhn:
• dwutalerzowe redlice z przesuniętymi względem siebie talerzami
• centralny układ ciągłej regulacji głębokości wysiewu, z punktami
dokonywania ustawień i wskaźnikami
• aparat wysiewający HELICA ze spiralnie ułożonymi rowkami

AGREGAT PODORYWKOWY
CULTIMER L 300 NSH - 3M
•
•
•
•
•

uprawa gleby na głębokości od 5 do 35 cm
zabezpieczenie non-stop podwójna sprężyna
trzy rzędy zębów i rząd talerzy 450 mm
wysoki prześwit pod ramą - 84 cm
wał doprawiający T-ring o średnicy 600 mm

Wyjątkowe w Kuhn:
• wykorzystywany w uprawie bezpłużnej
• uprawa do 35 cm
• ciężki wał doprawiający - 140 kg nacisku na metr

• szeroki adapter - szeroki oraz równomierny rozsiew obornika,
kompostu, wapna
• dyszel amortyzowany - komfort na drodze i na polu
• koła o dużej średnicy - mniejsze opory toczenia i ochrona
struktury gleby
• deflektory – regulacja szerokości pracy przy granicy pola
• hydrauliczny napęd przenośnika – równomierne podawanie
materiału
• łopatki adapterów wykonane z utwardzonej borowej stali
• przystawka objętościowa z hydraulicznie otwieraną ścianą

mistrz świata rozrzutników
AGREGAT
DO UPRAWY UPROSZCZONEJ CROSS S
• 3 rzędy zębów CX 370 mm z zabezpieczeniem sprężynowym
i redlicą napawaną
• amortyzowana brona zagarniająca ø460 mm
• wał rurowy ø600 mm
• ZĄB CX – nacisk na ząb to 570 kg. Maksymalna głębokość
pracy do 30 cm.
• BRONA A – talerze AGRESSIVVE z głębokim uzębieniem
• SYSTEM DRIVE – opcjonalny system Drive 670 lub 800 mm
do transportu i pasowego zagęszczenia gleby
• WAŁY kruszące i zagęszczające - ø600 mm – wiele opcji
• szerokości robocze 3 m; 3,5 m lub 4 m

OPRYSKIWACZ LEXIS
Opryskiwacz Kuhn Lexis to:
• zwrotność - zwarta budowa pozwala na prowadzenie
opryskiwacza w linii śladów ciągnika
• stabilność - nisko umieszczony środek ciężkości,
nawet przy pustym zbiorniku
• komfort - czterokierunkowe mieszadło gwarantuje jednorodną ciecz
bez piany
• ergonomia - wszystkie zawory sterujące umożliwiają szybką zmianę
funkcji opryskiwaczatrwałość - aluminiowe belki są całkowicie
odporne na korozję
• precyzja - system zawieszenia TRAPEZIA i system EQUILIBRA
• szybkość - cztery poziomy filtracji aby uniknąć przestojów
• prostota sterowania - rozwadnianie, mieszanie, płukanie

dem łatwościobsługi
Żadnych kompromisów pod wzglę

ROZSIEWACZ DO NAWOZÓW MXL1600
• Dwutarczowe zawieszane rozsiewacze nawozów:
• z innowacyjnym ślimakowym systemem dozowania nawozów
• o pojemności od 1200 do 3000 litrów
• szerokość robocza do 36 metrów
• wyposażony w sterownik PILOT JOY – stała dawka wysiewu
niezależnie od prędkości jazdy
• SDS – to unikalny układ dozowania nawozów na tarcze wysiewające,
zapewniający płynne podawanie nawozu na tarcze rozsiewające
• Limiter – wysiew graniczny
• Skrzynia ze stali nierdzewnej - dostępna opcjonalnie
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PRZYCZEPY SKORUPOWE

WAŁY UPRAWOWE TYTAN
• szerokość robocza od 5,5 m do 8,3m w zależności
od posiadanego ciągnika
• wybór pierścieni – Cambridge lub Crosskill
– stosowanie w każdych warunkach
• zawsze składany hydraulicznie - 3 siłowniki – Wygoda stosowania
• wysoka masa własna – rozkrusza i uprawia niezależnie od warunków
glebowych
• opcjonalnie włóka regulowana hydraulicznie

PRC-2HP/W18

Przyczepa przeznaczona głównie do przewozu
roślin okopowych.
Wnętrze skrzyni ładunkowej
jest gładkie, co zmniejsza do minimum
uszkodzenia produktów rolniczych podczas
załadunku i rozładunku.
• ładowność techniczna 18 ton
• możliwość wyładunku na bok
• fabrycznie nowe ogumienie
• kubatura minimum 23 m3
• 24 miesiące gwarancji

Stosowanie wału TYTAN rozkrusza bryły, poprawia
wschody, ogranicza erozję i zatrzymuje wilgoć!!!

WAŁ NOŻOWY JACEK GLADIO
Tnie, gniecie i przykrywa resztki pożniwne

•
•
•
•

AUTOMATYCZNE ZAMKI KLAPY
RAMA O EKSTRA MOCNEJ KONSTRUKCJI
OLEOPNEUMATYCZNA AMORTYZACJA DYSZLA
ZAWIESZENIE BOOGIE

•
•
•
•

szerokość robocza 6,3m
waga wału z wodą 4440 kg
średnica wału z nożami 840 mm
moc rekomendowana 90 – 120 KM

NOŻE HARDOX
WZMOCNIONA KONSTRUKCJA RAMY
REGULACJA CIĘŻARU WODĄ prędkość robocza 17 -23 km/h.

PRZYCZEPY TANDEM

PEGAZ EVO
BEZ POWIETRZA NIE MA ŻYCIA (RÓWNIEŻ W ZIEMI)
Głębosz kruszy, przewietrza i spulchnia glebę.
Poprawia stosunki wodno-powietrzne, podsiąkanie i przepuszczalność.

PRC - PRC-2B/W12 TON
Przyczepa przeznaczona głównie do przewozu
produktów rolniczych, a w szczególności sypkich
materiałów rolniczych, jak zboża, kukurydza.
Konstrukcja skrzyni ładunkowej umożliwia otwieranie
burt z każdej strony zamkiem centralnym.
• osie ADR
• ogumienie NOWE 385/65R22,5
• hamulce WABCO
• wymiary „paletowe” skrzyni
• 24 miesiące gwarancji

•
•
•
•

UNIKATOWY SYSTEM USZCZELNIANIA BURT
STANDARD TO ZACZEP I WYJSCIA DO DRUGIEJ PRZYCZEPY
WZMOCNIENIE ZAMKÓW BURT
FABRYCZNIE NOWE OGUMIENIE

•
•
•
•

zęby HARDOX, wzmacniane 30mm
regulowany rozstaw zębów od 1,8 do 3m
hartowana wymienna końcówka robocza zęba
zabezpieczenie resorowe zębów

Możliwe wały:
• wał rurowy 540 mm (kruszy i ugniata)
• wał V-ring o średnicy 600 mm (kruszy i zagęszcza)
• wał zębaty ciężki o średnicy 500 mm (agresywnie kruszy)

AGREGAT UPRAWOWY
WICHER 4 M
• Perfekcyjnie doprawiające sekcje robocze:
−spulchniacze za kołami ciągnika
−wał przedni strunowy 340mm,
−trzy rzędy zębów sprężystych – 26 szt. + listwa równająca
−wał strunowy 340mm + zagęszczający kołeczkowy 370mm
• Składany hydraulicznie, zawieszany do ciągnika 145 – 155 KM

!

PAMIĘTAJ!!!
Lepsza uprawa to więcej wody w glebie,
lepsze wschody roślin i WYŻSZE PLONY.
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MAXIROLL - SYSTEM WAŁU MAXI
Największą zaletą jest możliwość wykonania wielu prac jedną
solidną maszyną:
• wałowanie, bronowanie, zrywanie ścierniska
• rozciaganie słomy dla izolacji między słońcem a glebą
• niszczenie resztek, zruszenie gleby
• zrywanie korzeni
• mechaniczna walka z chwastami
MaxiRoll posiada różnorodność doboru pierścieni wału:
• Cambridge
• Snowflake - 6 lat gwarancji
WYJĄTKOWY W DAL-BO:
• Crosskill
System DUO-FLEX - każda sekcja wału niezależnie podąża
• Cross combi
za konturem ziemi z równomiernym dociskiem ciężaru, rozłożonego
• T-ring
za pomocą cylindrów i ciśnienia hydraulicznego.

ROZDRABNIACZE SERII AFL
Do zastosowań w sadach i jagodnikach
(35 - 250 KM)
• prezentowany na zdjęciu model AF / L nadaje się do
ciągników od 35 do 90 KM
• podwójną powłoka obudowy, wykonane z najwyższej jakości
stali tekstylnej
• idealny do mulczowania trawy i rozdrabniania gałęzi o średnicy
do 6 cm
• automatyczny napinacz pasów
• bardzo mocny zaczep z chromowanymi tulejami

SNOWFLAKE - opatentowany pierścień z 6-cio letnią gwarancją.

MAXICUT – ALTERNATYWA MULCZERA

ROZDRABNIACZE SERII LAND

Maxicut służy do:
• ścięcia ścierniska oraz uprawy międzyplonów
• niszczenia resztek po kukurydzy, rzepaku, słoneczniku, tytoniu etc.
• głęboko usadzone noże 8 cm na bębnie przy szybkiej pracy
i ciężkiej masie tną resztki pożniwne mieszając je z ziemią
• dzięki regularnej co rocznej pracy maszyną po resztkach
po kukurydzy w gospodarstwie zapobiega się omacnicy
– lub ją niszczy

Służą do pracy w uprawach polowych
(ciągniki od 60 do 250 KM
i od 1,0 m do 6,0 m szer.)
• modele LAND na zdjęciu współpracuje z ciągnikiem o mocy
od 60 do 150 KM
• wysoki prześwit z długimi nożami typu Y lub młotami Berti T
• obudowa dwuwarstwowa, wykonane z wysokiej jakości stali
tekstylnej
• długie noże Y lub młoty BERTI T dla najlepszej prędkości
podczas pracy
• masywny 3-punktowy układ zawieszenia
• automatyczny napinacz pasów

Wyjątkowe w DALBO:
• niskie zużycie paliwa
• szybka praca przy prędkości 15-22 km/h
• niszczenie resztek na długość ok. 15 cm
• praca na głębokość do 8 cm

Głęboko usadzone noże 8 cm na bębnie przy szybkiej pracy
i ciężkiej masie tną resztki pożniwne mieszając je z ziemią.
Dzięki regularnej co rocznej pracy maszyną zapobiega się
OMACNICY W KUKURYDZY

CULTIMAX – AGREGAT UPRAWOWY
Posiada:
• hydraulicznie regulowaną włóką z przodu,
• zęby proste, zakrzywione, podwójne proste lub podcinacze
• opcjonalnie z włóką tylna i dowolnie wybrany wałem
Wyjątkowe w DALBO:
• zwiększenie plonów
• idealna uprawa dzięki 7-miu rzędom na głębokość 10-12 cm
• gęste zęby co 8 cm
• skuteczna praca w różnych warunkach glebowych
7 rzędowy agregat uprawowy świetnie sprawdzi się
w uprawie buraka, rzepaku, kukurydzy, grochu, pszenicy
oraz innych roślin uprawnych.

ROZDRABNIACZE SERII TA
To szeroka gama rozdrabniaczy rzędowych i offsetowych do
ciągnika o mocy od 20 do 200 KM
• ten model TA nadaje się do ciągników od 60 do 110 KM (na zdjęciu)
• stal najwyższej jakości
• wał tylny jest samoczyszczący, dla szybkiego i wydajnego
rozdrabniania
• bardzo kompaktowe mocowanie za ciągnikiem
• wałek WOM HD firmy Walterscheid
• automatyczny napinacz pasów

TRIMAX
AGREGAT DO CIĘŻKIEJ I GŁĘBOKIEJ UPRAWY
•
•
•
•

3 rzędy zębów
redlic roboczych 300 mm z podcinaczami
talerzy nastawianych pod kątem
wału T-ring

Wyjątkowe w DALBO:
• hydrauliczne zabezpieczenie 2D
• głęboka uprawa do 35 cm
• nacisk na ząb to 200 kg!
Hydrauliczne zabezpieczenie 2D pozwala zębom w zderzeniu
z kamieniem poruszyć się 20 cm w jedną i drugą stronę nadal
pracując. Przy zderzeniu z bardzo dużym kamieniem ząb wycofa
się w górę 35 cm.

KOSIARKI SERII BMP
Seria kosiarek pielęgnacyjnych(ciągniki o mocy od 20 do 60 KM)
• idealny do koszenia trawy na boiskach sportowych i zielonych
ogrodach w przestrzeni publicznej
• kompaktowa i łatwa do przewożenia
• wysoka prędkość końcówek noży
• wyrzut tylny koszonego materialu
• bardzo drobno skoszona trawa;

13

14

JESIENNE OFERTY

JESIENNE OFERTY

PROMOCJA
WÓZ PASZOWY WP 6
FMAX

Wyposażenie:
• WAGA ELEKTRONICZNA
• skrzynia przekładniowa z 5 letnią gwarancją
• mieszadło pionowe z nożami docinającymi
• pierścień przeciw wysypywaniu się paszy

• Konstrukcja wysokiej jakości: wytrzymałe materiały i sekcje
dopasowane do obciążeń
• Precyzyjne ustawienia oraz łatwa konserwacja
• Szerokie możliwości personalizacji każdej maszyny

Wyjątkowe w Metaltech:
• dostosowanie do warunków każdego gospodarstwa
• finansowanie fabryczne 0%
• bezpłatna dostawa na terenie całego kraju

Wyjątkowe w FMAX:
Mechanizm sadzenia gwarantuje dużą prędkość przy
roślinach każdej wielkości, także tych wysokich

48800 ZŁ

netto

MULTIPLA
• Najwyższa precyzja sadzania dzięki patentom Ferrari – karuzela o ruchu
przerywanym i samooczyszczająca redlica
• Możliwość pracy z węższymi odstępami między rzędami w porównaniu do
FMAX
• Zmieniając rozstaw między rzędami można przesuwać cały element sadzący
tak, aby rośliny zawsze opadały pionowo
• Każda jednostka sadząca ma 2 równoległe sekcje, po jednej na każdy rząd

ŁADOWACZ CZOŁOWY Ł-104
• współpracuje z różnymi markami ciągników
o mocy od 50 do 90 KM
• wysokość podnoszenia to 3,25 m, udźwig to 1200 kg
• sterowanie przez joystic 3 sekcyjny

SPRAWDZONY WYBÓR

Wyjątkowe w MULTIPLA
Potrzeba mniej siły roboczej – 1 operator na 2 rzędy

- NAJLEPSZE ŁADOWACZE
ŁADOWACZ CZOŁOWY
Ł-106A PRO
Maszyna dedykowana jest dla najbardziej
wymagających klientów ceniących sobie najwyższą
jakość wykonania oraz chcących korzystać
z najnowszych osiągnięć techniki.

BRONY WIRNIKOWE
serie: F132 / F161 / F201
Dostępny zakres:

• współpracuje z różnymi markami ciągników o mocy
od 90 do 120 KM
• wysokość podnoszenia to 3,6m, udźwig to 1650 kg
• sterowanie joystic 3 sekcyjny, ramka EURO
• amortyzacja ładowacza i montaż
• nowoczesne wzornictwo
• najnowsze, opatentowane rozwiązania techniczne

PEŁNA GAMA WYPOSAŻENIA DO:

STERYLIZATORY
Dostępny zakres:

•
•
•

ładowaczy czołowych
miniładowarek
ładowarek teleskopowych

!

CHWYTAKI, ŁYŻKI, PALECIAKI,
KROKODYLE, SZUFLE, PODNOŚNIKI
– pełna gama w każdym rozmiarze
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MASZYNY

WYPOSAŻENIE

CZĘŚCI

SIEĆPROMODIS
WPOLSCE
AGROPERFEKT

POLSKA

AGROPERFEKT

ROLSERWIS

TORAL

ROLSERWIS

ROLSERWIS

AGROBARD
AGROSKŁAD

ROLSERWIS

AGROSKŁAD

JASKOT

AGROBARD
GRAVIT

JASKOT

ANDERWALD

GRAVIT

GRAVIT

HBT

PILAR-TECH

Wszystkie informacje zawarte w tej publikacji nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Mają one jedynie charakter informacyjny. Rzeczywisty
wygląd towaru może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach w niniejszej broszurze. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy,
że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ww. rozbieżności nie są podstawą do roszczeń wobec żadnej z firm wydających
bądź dystrybuujących tą broszurę informacyjną. Do dyspozycji użytkowników na ostatniej stronie pozostawiamy kontakt do działu handlowego, który
dostarczy wszelkich aktualnych danych oraz służy pomocą w precyzyjnym określeniu cen oraz warunków zakupu. Promodis Spółka Akcyjna Spółdzielnia
z kapitałem zmiennym, 45075 Orleans Cedex 2, Francja, www.promodis.fr Societe Promodis (Spółka Akcyjna, Spółdzielnia)
Oddział w Polsce, ul. Sierpecka 10, 09-402 Płock, k.kinstler@promodis.fr

web:

w
 ww.facebook.com/rolserwissa
www.rolserwis.pl

PŁOCK

KALISZ

KUTNO

OSIĘCINY

ul. Sierpecka 10
09-402 Płock
tel. 24 262 50 63

Szosa Turecka 8
62-800 Kalisz
tel. 62 751 00 36

ul. Krośniewicka
30, 99-300 Kutno
tel. 24 337 11 11

ul. Stacja PKP 8
88-220 Osięciny
tel. 54 289 79 03

facebook.com/promodis.polska

Odwiedź nas na
agrookazje24.pl

