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Poľnohospodárska technika
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Nová forma prezentácie na Agrokomplexe
Firma Agrotrade Group
Rožňava chce každý rok
priniesť svojim zákazníkom a poľnohospodárom
niečo nové. A môžeme
konštatovať, že sa jej to
opäť podarilo. Na výstave
Agrokomplex 2019 totiž
predviedla dynamické
ukážky strojov, ku ktorým
bola ako príloha podávaná
súťaž v obsluhe teleskopických manipulátorov
a na záver si návštevníci tejto expozície mohli
pochutiť na dezerte –
ochutnávke výnimočných
potravín z reťazca FARMFOODS.

tory Massey Ferguson. A to
naprieč všetkými výkonovými radmi – od tých najmenších, až po najvýkonnejší top
model 8740 S. Zaujímavosťou bola aj ukážka ťahaného aplikátora, určeného pre
variabilnú aplikáciu mletého
vápenca AT Vápnar – výrobok spoločnosti Agotrade
Group.
Odborne, i zábavne
Pohľad na expozíciu Agrotrade Group počas poľnohospodárskej
výstavy Agrokomplex 2019.
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či umiestnime svoju expozíciu na voľnú plochu v prednej časti výstaviska, kde sme
doteraz tradične vystavovali
ako najväčší vystavovateľ
techniky. Po rozhovoroch
s vedením výstaviska Agrokomplex však vznikla v našich hlavách myšlienka, že
na túto výstavu opätovne
vrátime divácky atraktívne
praktické ukážky poľnohospodárskej techniky, ktoré by
doplnili statické expozície,“
uviedla Zuzana Ďuricová,
marketingová manažérka
spoločnosti.
Spoločnosť
Agrotrade Group nie je
len klasickým predajcom
techniky, pretože firma so
sídlom v Rožňave rozbehla
pred časom projekt krátkeho
obchodného reťazca s názvom FARMFOODS, ktorý
uzatvára kruh poľnohospodárskej výroby. Do tejto
výstavy tak išla firma Agro-

trade Group Rožňava spolu
s Agrokomplex, národným
výstaviskom s jedným spoločným mottom: „Zo slovenských polí až na váš tanier“,
pričom sa zástupcovia firmy
Spoločnosť
Agotrade
rozhodli predviesť techniku,
Group Rožňava je už tradičktorá pomáha vo vytváraní
ným vystavovateľom, ktorý
slovenských výrobkov. Návobohacuje nejednu slovenštevníci tak mali možnosť
skú výstavu. Prvotriedna
počas štyroch dní vidieť na
technika od traktorov až po
parcele za Slovenskou kolinajvýkonnejšie
kombajny
bou moderované praktické
je na väčšine výstav umiestukážky techniky, a to hneď
nená v expozícii staticky, no
dvakrát denne. Prezentovakeď príde k jej predvádzaniu,
ných bolo zhruba sedemdevždy sa jedná o obohatenie
siat strojov (z toho štyridsať
programu, ktoré zaujme
strojov pri praktických ukážlaikov i odbornú verejnosť.
kach), ktorých nastavenia
I z tohto dôvodu premýšľavykonali odborníci presli zástupcovia spoločnosti
ne tak, ako by to malo byť
pred výstavou Agrokomplex
i v reálnych podmienkach.
2019, akou formou sa budú
Postupne sa predstavila
na tohtoročnom Agrokomrozličná závesná technika
plexe prezentovať. „V začiatznačky Väderstad, z ktorej
koch príprav na tohtoročný
vyčnievala najmä agregácia
Agrokomplex sme zvažovali,
kultivátora TopDown s najvýkonnejším traktorom JCB
Fastrac 8330, ale i presné
sejacie stroje Tempo TPL 18
Midi a Rapid. Medzi novinky
v portfóliu firmy patril radlicový kyprič Väderstad Ferox
700. Nesmieme zabudnúť
na ďalšieho nováčika, ktorý
oslavuje tento rok prvé výročie spolupráce s Agrotrade
Group Rožňava, a síce techniku na zber krmovín značky
Krone. Okrem traktorov JCB
sme našli na stánku firmy
Prvé majstrovstvá Slovenska v obsluhe teleskopických i ďalšieho zástupcu z radu
RN_9_2019_Performer_255,5x115_fin.qxp
14.09.19 8:08 Stránka 1ťahových prostriedkov, trakmanipulátorov
sa tešili veľkej účasti.

Agrokomplex
2019

Návštevníci mali možnosť
na stánku firmy okrem techniky i malú expozíciu zvierat, ktorých chov je realizovaný na dcérskych farmách
Agrotrade Group, v rámci
celého Slovenska. V niektorých prípadoch sa jednalo
o hospodárske zvieratá zo
šľachtiteľských chovov. Do
atraktívneho
sprievodného programu zapadli i prvé
Majstrovstvá
Slovenska
v obsluhe teleskopických
nakladačov. „Keď sme sa
stali výhradným predajcom
JCB Agri na Slovensku, tak
sme hľadali nové myšlienky,
ktoré by sme mohli uplatniť
v tomto segmente. Rozhodli
sme sa preto zorganizovať

zaujímavú a odbornú súťaž
s technikou JCB o hodnotné
ceny. Súťaž prebieha v dvoch
disciplínach, a síce v prejazde prekážkovou dráhou
s nádržou vody a potom aj
v následnom triafaní loptou
do basketbalového koša,
a to všetko na čas,“ uviedla
Z. Ďuricová. Najšikovnejšia
obsluha, ktorá prešla trať za
najkratší čas si teda pripísala titul prvého slovenského
Majstra v obsluhe teleskopických manipulátorov.
„V minulosti sme sa často
stretávali s tým, že sa návštevníci nedokázali komfortne dopraviť na výstavisko.

Pre odbornú, ale i laickú verejnosť sme tak v spolupráci
s výstaviskom sprístupnili
vchod cez bránu B4, pri ktorom bolo situované i parkovisko, na ktorého vytvorení
sa podieľala naša technika.
Okrem toho sme každý deň
usporiadali diskusiu pri
okrúhlom stole, kde naši
kolegovia ponúkali cenné
rady pre poľnohospodárov.
Veríme, že naša expozícia
zaujala návštevníkov výstaviska a už teraz sa tešíme, že
prinesieme na túto výstavu
opäť niečo nové,“ dodáva na
záver Z. Ďuricová.
LADISLAV ZÁVODSKÝ

Predvedenia sa dočkal i ťahaný stroj na variabilnú aplikáciu vápna
z dielne spoločnosti Agrotrade –AT Vápnar.
inzercia

PNEUSERVIS PRE AGRO STROJE,
NÁKLADNÉ A OSOBNÉ VOZIDLÁ
+ predaj a servis všetkých rozmerov a značiek pneumatík
+ väčšinu bežných rozmerov pre kombajny, traktory,
nakladače držíme skladom
+ disky a špeciálne disky, dvojmontáže, kultivačné kolesá
+ plnenie pneumatík MgCL aj pevnou zmesou
+ oprava defektov, vulkanizácia a oprava bočných prierazov
+ v prípade potreby vieme koleso zdemontovať, odviezť
alebo vymeniť a následne namontovať na stroj.
Aj mimo pracovného času

www.el-zet.com

inzercia

Kombinované kypriče KUHN

performer
• pracovný záber: 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 m
• hĺbka spracovania: 10 – 35 cm
• svetlá výška rámu: 850 mm
Usporiadanie pracovných častí
• dvojradová tanierová sekcia
• kypriace radlice
• urovnávacie taniere
• packer valec
Individuálne nastavenie pracovných sekcií

www.kuhn.com

akciová cena PERFORMER 3000:

44.000,- €

spol. s r.o., Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno, tel.: 0911 900 394, www.agroservis.sk
- Západ s.r.o., prevádzka Levice, Tovarníky, Trnava
• Agroservis
Agroservis
- Stred s.r.o., prevádzka Hybe, Oravská Poruba, Pstruša, Rimavská Sobota, Turnianska Nová Ves
• Agrokom - Plus
spol. s r.o., prevádzka Prešov, Michalovce
•

Akcia platí do 31. 10. 2019 alebo do vypredania zásob.
Ceny sú uvedené bez DPH.
Podrobnejšie informácie získate u svojho predajcu.

