
DOPRAVNÍ TECHNIKA
Efektivní řešení dopravy pro Vaši farmu



Základními poznávacími rysy dopravní techniky od AGRI CS je vysoká produktivita práce a červeno-stříbrné lakování. Z naší nabídky si můžete vybrat od nej- 
menší modelové řady s nosnotí 2 t až po „pyšného dravce v dopravě“ návěs AGRIMEGA 330, který splní přání i těch nejnáročnějších zákazníků. Součástí 
portfólia je také nabídka rozmetadel chlévské mrvy a cisteren. Nechybí ani přepravníky na balíky nebo na zvířata. Investice do dopravní techniky od AGRI CS 
Vám díky inovativnímu konstrukčnímu řešení jednotlivých modelů zvýší Vaši produktivitu. Výborné jízdní vlastnosti a bohatá výbava přináší komfort obsluhy. Díky 
výhodné pořizovací ceně a prvkům, které snižují opotřebení, jako například řiditelné nápravy, zvýšíte úspory ve Vaší dopravě.

VÍCE PRODUKTIVITY  VÍCE KOMFORTU  VÍCE ÚSPOR
DOPRAVNÍ TECHNIKA

Jeden univerzální podvozek AGRIMEGA lze pro zvýšení produktivity využívat 
pro více typů nástaveb. Výměnný systém funguje na principu možnosti rych-
lé výměny jednotlivých nástaveb korba, cisterna, rozmetadlo hnoje, pomocí 
odstavného systému umístěného na podvozku návěsu, kdy výměnu pohodlně 
provede řidič traktoru bez použití dalších zdvihacích zařízení.  

Agrimegy 13 a 18 tun využívají boogie nápravy nevyžadující téměř žádnou 
údržbu. Od 20 tun jsou nápravy odpruženy parabolickými pery, pro třínápra-
vový návěs 33 tun je možná varianta hydraulického odpružení se zvedatelnou 
přední nápravou. 

Od tandemových návěsů s celkovou hmotností 18 do 33 tun využíváme skvě- 
lé manévrovací schopnosti a ovladatelnosti díky funkčnímu řešení řiditelných 
vlečených náprav. Tímto řešením je významně podpořen komfort přepravy 
a bezpečnost. Pozitivní efekt řiditelných náprav se projeví také v nižší míře 
opotřebení pneumatik. Pro snadné couvání jsou řiditelné nápravy hydraulicky 
blokovány, ovládání z kabiny traktoru.  

K vysoké míře spokojenosti zákazníků přispívá zadní výsypné okénko pro syp-
ké materiály s možností osazení nerezovými šnekovými dopravníky s průtoky 
od 30 do 250 tun za hodinu.  



NÁVĚSY AGRIMEGA

Vyšší efektivita velkoobjemové přepravy brambor, senáží, siláží nebo napří-
klad štěpky je zajištěna variantami zinkovaných nástavců 500 nebo 700 mm 
s navýšením objemu až o 10 m3. Přepravu komodit i za nepřízně počasí do- 
voluje rolovací plachta s bezkonkurenčním systémem ovládání. Bezpečná 
manipulace s rolovací plachtou díky plošině pro obsluhu před předním čelem. 

Korby AGRIMEGA vychází z požadavků našich farmářů a lze vybírat kon-
strukce vanové dozadu sklápěné nebo dvoustranně sklápěné s volbou strany 
uživatelem. Návěs AGRIMEGA 330 je možné osadit oběma zmíněnými nebo
i třístrannou korbou. Kónická korba zajišťuje snadné vyprazdňování soudržných 
materiálů a vnitřní stěny návěsů jsou hladké. Standardní výbavou je z kabiny 
traktoru hydraulicky otvírané zadní čelo s hydraulickými zámky.  

AGRIMEGY disponují vysokou přepravní rychlostí díky odpružené oji do spod-                           
ního závěsu, kterou lze dle traktoru jednoduše výškově upravit od 470 do 740 mm                            
(AGRIMEGA 330 od 240 do 650 mm), což je velmi důležité pro bezpečnost                                                                
dopravy a snížení opotřebení pneumatik. Na přání oj do horního závěsu, pří-
padně K80. 

V naší nabídce najdete řadu pneumatik různých výrobců, konstrukcí a dezénů 
s doporučením pro silniční, polní, kombinovaný provoz. Naši farmáři většinou 
volí vysoce kvalitní prověřenou konstrukci širokoprofilové nízkotlaké pneuma-              
tiky Mitas radial 560/60 R 22.5 AR-02, která si je získala dobrou trakcí a schop-
ností samočištění. Tato unikátní pneumatika pomáhá redukovat spotřebu paliva 
díky nízkému valivému odporu a je vhodná pro kombinovaný provoz.  

Zemědělství patří k největším dopravcům v národním hospodářství, přibližně  polovina nákladů v rostlinné výrobě připadá na přepravu komodit. Efektivita jejího řešení do značné 
míry závisí na technickém zabezpečení a na účelné organizaci dopravních prací. V průběhu necelých pěti let dodala společnost AGRI CS českým a slovenským zemědělcům 
více než 100 návěsů se systémem výměnných nástaveb a modelová řada AGRIMEGA se mezi farmáři stala pojmem. Patnáctiletý vývoj těchto profesionálních návěsů a získaná 
ocenění jsou naší devizou ke kvalitnímu poradenství a individuálnímu přístupu ke každému zákazníkovi.

„Vývoj návěsů AGRIMEGA probíhá dle přání a potřeb českých a slovenských farmářů“



Návěsy řady NS
Návěsy jsou dodávané jako jednoosé, jedno nebo třístranné sklápěče pro mnohostranné využití. Tyto návěsy se vyznačují vý- 
bornou manévrovatelností. Návěs řady NS 2 je vybaven univerzálním podvozkem, a tak je možná výměna nástaveb s pomocí 
manipulátoru, či jeřábu. Sloupky s bočnicemi lze u NS 3 - 6 demontovat a návěs může být využit jako „plaťák“. Výsypné okénko 
v zadním čele jsou standardně u modelů NS 3 - 8.

Přívěsy řady PS
Třístranně sklápěné přívěsy s možností osazení nástavků bočnic pro zvětšení objemu korby. Součástí je výsypné okénko v zad-
ním čele. Na přání lze vybavit přívěs šnekovým dopravníkem nebo zadním závěsem s rozvody hydrauliky, vzduchu a osvětlení.

Grand Super
Profesionální nosič nových nebo použitých nástaveb z automobilů (LIAZ MTSP). Univerzální podvozek s nosností 9 t disponuje 
přepravní rychlostí 40 km/h a je osazen odpruženými boggie nápravami. Součástí základní výbavy je hydraulicky ovládaná 
opěrná noha. Na přání lze volit typy pneumatik, oj do spodního nebo horního závěsu, případně K80. Rovněž na přání dodáme 
nové nástavby – vanová nebo dvoustranná korba; cisterna; rozmetadlo či velkoobjemová nástavba.

Návěsy řady AGRIMEGA
Návěsy jsou dodávané jako dvou nebo tříosé podvozky s možností vybavení výměnným systémem nástaveb. Korby kónické 
vanové, dvoustranně sklápěné nebo třístranně sklápěné. Univerzální podvozek - nosič nástaveb, maximální rychlost 40 km/h, 
tažná oj do spodního závěsu (na přání do horního závěsu), otočné oko nebo K80, oj odpružená listovými pery, hydraulická 
opěra oje s hydraulickým zámkem. U modelu AGRIMEGA 330 vybaveného hydraulickým odpružením nabízíme možnost zvedat 
první nápravu pro transport bez nákladu.

ŠIROKÁ NABÍDKA ŘEŠENÍ
PRO VAŠI DOPRAVU



Rozmetadla
Rozmetadla chlévské mrvy jsou nástavby pro podvozky Grand Super nebo AGRIMEGA. Pohon rozmetacího ústrojí zajištěn vývo-
dovým hřídelem traktoru, na přání lze dodat s homokinetickými klouby. Dávkovací zařízení rozmetadla je osazeno dvoukotoučovým 
rozmetacím ústrojím se třemi horizontálními frézovacími válci. Na přání lze dodat elektroovládání posuvu dna, případně hydraulicky 
ovládané hradítko – gilotinu.

Galánek
Galánek je dvouosý návěs pro převoz válcových nebo hranolových balíků určený pro farmy s menším množstvím přepravovaných 
balíků. Na přání je možné návěs dodat s bočnicemi pro převoz sypkých materiálů. Boční vodící lišty, uzamykatelná schránka s kur- 
tami a zinkovaná čela jsou základní výbavou každého vozu. Ložná plocha 7,1 x 2,4 m s nosností 8,8 t a kapacitou 22 balíků             
o průměru 120 cm, 18 balíků o průměru 150 cm.

Galán
Galán je tříosý přívěs pro převoz válcových nebo hranolových balíků, který Vám svým výkonem a dostatečnou ložnou plochou 
výrazně sníží náklady na přepravu balíků. Boční vodící lišty, uzamykatelná schránka s kurtami a zinkovaná čela jsou základní 
výbavou každého vozu. Ložná plocha 10,8 x 2,4 m s nosností 11,1 t a kapacitou až 34 (48) balíků o průměru 120 cm, 26 balíků 
o průměru 150 cm.

Garant
Návěsy řady Garant prezentují jednoosé nebo dvouosé přepravníky zvířat. Nástupní plošina s odlehčovacími pružinami, podlaha 
z protiskluzového plechu, ložná plocha rozdělena do více boxů, bezpečný prostor pro obsluhu, snadná omyvatelnost - to jsou 
základní prvky výbavy našich přepravníků zvířat. Na přání lze dodat širší pneumatiky a plachtu. Garant s dvěma boxy má ka-
pacitu až 20 vepřů nebo 8 ks skotu. Garant Max se třemi oddělenými boxy disponuje kapacitou až 32 vepřů nebo 12 ks skotu.

Cisterny
Cisterny kovové, plastové nebo zinkované od 8 m3 do 22 m3 pro podvozky s výměnným systémem nástaveb Grand Super nebo AGRI-
MEGA. Na přání lze dodat s hadicovými aplikátory, případně aplikátory s radličkovým nebo diskovým zapravováním. Cisterny mohou být 
osazeny sacím ramenem, kejdovým dělem, hydraulicky ovládaným vrchním uzávěrem, hadicí DN 110 nebo 150, možná výbava pro práci 
s rámem, atd. Ovládání je zabezpečováno elektrohydraulicky z kabiny. Jednou z předností cisteren od AGRI CS je výroba s přesnou spe-
cifikací na Vaši farmu. Žádná z dodaných cisteren není shodná s jinými, vždy uzpůsobujeme potřebné prvky cisterny dle Vašich potřeb.



DOPRAVNÍ TECHNIKA

ZAJISTÍME VÁM KOMPLETNÍ PÉČI
S dodávaným produkty dopravní techniky od AGRI CS získáte kompletní balíček služeb, ať už prodejních, tak 
i poprodejních. Při samotném prodeji Vám tým profesionálních pracovníků pomůže s výběrem toho správného 
stroje podle Vašich požadavků, zajistíme Vám výhodné financování a pojištění stroje. Z poprodejního portfolia 
služeb se můžete spolehnout na široké servisní zázemí a pravidelné dodávky náhradních dílů. Naším hlavním 
cílem je Vaše plná spokojenost, proto neustále pracujeme na zkvalitňování našich služeb a snažíme se přiblížit 
co nejblíže Vám, našim zákazníkům.

SPECIFIKACE

Model
NS 2
NS 3
NS 5
NS 5V
NS 6
NS 8
PS 5.3
PS 11.3
Grand Super
AGRIMEGA 130
AGRIMEGA 180
AGRIMEGA 200
AGRIMEGA 250
AGRIMEGA 330

Popis
Návěs – třístranný sklápěč
Návěs – třístranný sklápěč
Návěs – třístranný sklápěč
Návěs – nízkoložný plaťák
Návěs – třístranný sklápěč
Návěs – vanová korba
Přívěs – třístranný sklápěč
Přívěs – třístranný sklápěč
Univerzální podvozek – nosič nástaveb
Univerzální podvozek – nosič nástaveb
Univerzální podvozek – nosič nástaveb
Univerzální podvozek – nosič nástaveb
Univerzální podvozek – nosič nástaveb
Univerzální podvozek – nosič nástaveb

Celková hmotnost (t)
3,1
4
6,8
6
8
11,8
6,8
14
12,5
14
18
20
25
33 pole/27 silnice

Nosnost (t)
2,3
3
5,2
5
6
8,5
5
10,9
9
10
13
15
18
25 pole/19 silnice

Maximální objem korby (m3)
3,8
4,4
7,6
4,4
9,2
15
8,6
13,6
13,5
18,5
27
29
33,5
40

Počet náprav (ks)
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2 (zadní řiditelná)
2 (zadní řiditelná)
3 (zadní a zadní řiditelná)
3 (zadní a zadní řiditelná)

AGRI CS a.s.
Hybešova 14, 693 01 Hustopeče
 724 762 666, madl@agrics.cz
www.agrics.cz

Dopravní technika AGRI CS s nadstandardní výbavou
je exkluzivně vyvíjena a vyráběna firmou ZDT Nové Veselí
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Váš dealer


