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AGROTRADE GROUP ROŽ-
ŇAVA, tentokrát netradič-
ne v HALE M5, premiérovo 
predstavuje na AX 2016 
až 22 noviniek, z ktorých 
mnohé boli ocenené na 
najväčšej výstave techni-
ky Agritechnica Hannover 
2015. Na výstave bude 
predvedených 55 strojov 
od 22 výrobcov z celého 
sveta, z ktorých väčšina 
má absolútnu slovenskú 
premiéru.

Zo spomínaných noviniek 
je to traktor MF4709 s výko-
nom motora 95 HP a trak-
tor MF5710SL s motorom 
o max. výkone 100 HP. Ďalšia 
horúca novinka je zástupca 
novej rady traktorov 6700, 
z ktorej premiérovo pred-
stavujeme typ MF6713 s vý-
konom 130 HP. Nesmieme 

zabudnúť na ďalšiu novinku 
od MF, ktorá má premiéru 
v SR a to je lis na obrie balíky 
MF2270TC s prierezom balí-
ka 120 x 88 cm s 26-nožovým 
rezaním a s predkompres-
nou komorou pre max. stla-
čenie hmoty. Pásaky CHAL-
LENGER sa znovu vrátili do 
portfólia fy. Agrotrade a na 
výstave budete mať možnosť 
vidieť MT875E s 12 valcovým 
motorom a výkonom 646 HP. 
Väderstad sa predstavuje 
inovovaným modelom pneu-
matickej sejačky RAPID 
RDA 600 S s diskami a smy-
kom na spracovanie pôdy. 
Mechanický model sejačky 
RAPID RD 300 C je vybavený 
diskami a smykom na spra-
covanie pôdy a navyše aj pri-
hnojovacím systémom. Keď 
sa povie TEMPO v súvislosti 
s fi rmou Väderstad, každé-

mu je jasné, že ide o unikát-
ny neuveriteľne presný výsev 
semien kukurice, slnečnice 
a dnes už aj repky, sóje ale-
bo cukrovej repy vysokou 
rýchlosťou až 20 km/h. 
Budúci rok sľubujeme slo-
venskú premiéru veľkého 
ťahaného 12-riadkové Tem-
pa. ZASLAW – nová značka 
v sortimente AT – tento poľ-
ský výrobca má absolútnu 
premiéru nielen na výstave 
AX2016, ale aj na Slovensku. 
Firma vyrába kvalitné príve-
sy ako aj tandemové návesy 
sklopné do 3 strán s nosnos-
ťou 6 – 14 t, a tiež aj dozadu 
sklápané dumpre s nosnos-
ťou 21 t a objemom 33 m3. 
Vyrába aj žiadané „plaťáky“ 
na odvoz balíkov s nosnos-
ťou od 9 až do 20 t. Na výsta-
ve bude možné vidieť až 5 ty-
pov návesov. V neposlednej 

rade nesmieme zabudnúť 
ani na osvedčené značky ako 
Pöttinger, kde spomenie-
me iba novinky: 2-rotorový 
stredový zhrňovač TOP 662 
a nový typ zberacieho voza 
EUROPROFI 5510 D COMBI-
LINE. TECNOMA, významný 
francúzsky špecialista na po-
strekovače, RAUCH nemecký 
ale aj svetový líder v oblasti 
rozmetania, kde 2. generácia 
superpresných rozmetadiel 
AXIS zjednodušila ovládanie 
a zrýchlila už aj tak najrých-
lejšie váženie vďaka novým 
EMC snímačom. SAMSON 
predstavuje inovovaný naj-
predávanejší a najobľúbe-
nejší typ rozmetadla SP15 
a nový rad PG II, zastúpený 
modelom s objemom 20 m3. 
Značky ako CATERPILLAR so 
svojou absolútnou novinkou 
veľkého kĺbového nakladača 

CAT 926Ag a WEIDEMANN  – 
nemecký dodávateľ naklada-
čov hlavne do živočíšnej výro-
by so Slovenskou premiérou 
typu 1160 s elektrickým po-
honom ako aj malý teleskop 
5522 T s dosahom 5,5 m 
majú nezastupiteľné miesto 
v ponúkanom sortimente 
AGROTRADE GROUP. TRIO-
LIET – významný dodávateľ 
kŕmnej techniky sa predsta-
vuje novinkou dvojzávitov-
kového kŕmneho voza SO-
LOMIX 2, HATZENBICHLER 
zastúpený spoľahlivou 
plečkou s prihnojovaním, 
SAUERBURGER výborná 
a odskúšaná technika na 
mulčovanie na výstave zastú-
pená priekopovým mulčova-
čom ALFA 2150. Zastúpenie 
tu bude mať aj prepravná 
technika: KRAMPE – návesy 
nemeckej produkcie – sy-
nonymum najvyššej kvality 
v danej kategórii, predsta-
vené novinkou momentálne 
najväčšieho dvojnápravové-
ho „Dumperu“ BB790C. Vo-
zidlá Pick -up ISUZU D -max 
si taktiež našli uplatnenie 
u našich zákazníkov, a v čase 
výstavy bude možné dohod-
núť skúšobnú jazdu pria-
mo do vašich podmienok. 
Pod značkou AT – označený 
rad strojov, kde registro-
vaným výrobcom je AGRO-
TRADE GROUP – AT SLA-
MAR, AT TRANSPORTLINE 
a AT VÁPNÁR.

Oddelenie nákupu a pre-
daja vstupov do prvovýroby 
Vám ponúka všetky prí-
pravky na ochranu rastlín 
registrované v SR, listovú 
výživu pre všetky vaše plo-
diny – univerzálne listové 
hnojivo AT Energia humín 
a AT Úroda, ďalšie listové 
hnojivá pre doplnenie špe-
cifi ckých živín, bakteriálne 
hnojivá pre zlepšenie kva-
litatívnych vlastností pôdy, 
úpravu pH pôdy vápnením, 
priemyselné hnojivá, kom-
pletný sortiment osív, osivá 
z vlastného množenia, od-
rody osinatých pšeníc s vy-
sokým úrodovým potenciá-
lom, osivá sóje pestovaných 
bez GMO, aj ultraskoré odro-
dy do podhorských oblastí.

Súčasťou výstavy na-
šej skupiny AGROTRADE 
GROUP je aj prezentácia no-
vovzniknutého krátkeho po-
travinového reťazca FARM-
FOODS. Hlavným cieľom 
tohoto netradičného projek-
tu, ktorého koordinátorom 
je AGROTRADE GROUP, je 
prinášať na slovenský trh čo 
najvýnimočnejšie potraviny 
zo slovenských fariem. V ce-
lom procese výroby, ktorý 

zahŕňa pestovanie rastlín 
a chov zvierat, cez manipulá-
ciu a spracovanie, až po pre-
daj fi nálnych výrobkov, pou-
žívame vlastné postupy nad 
rámec platných noriem – 
celú pod naším dohľadom – 
z fariem až ku konečnému 
spotrebiteľovi. Jedinečnosť 
a výnimočnosť výrobkov je 
dosiahnutá okrem celkovej 
koncepcie aj tým, že sú to 
všetko prírodné („NATUR“) 
produkty, pri spracovaní 
ktorých sa používajú hlavne 
kvalitné suroviny z našich 
fariem, ktorých chuť dopĺ-
ňajú len vyberané koreni-
ny. Namiesto klasickej soli 
používame soľ himalájsku, 
do výrobkov nepridávame 
žiadne umelé prídavné látky 
a všetky ponúkané potra-
viny sú výhradne bez GMO. 
Vyrábaný sortiment sa snaží-
me neustále rozširovať a pri-
nášať vám tradičné, ako aj 
netradičné, ale o to originál-
nejšie a chutnejšie výrobky 
zo slovenských surovín.

Pre všetkých návštevní-
kov Agrokomplexu sú tiež 
v hale M5 pripravené pre-
dajné stánky FARMFOODS, 
v ktorých si bude možnosť 
počas celých štyroch dní 
výstavy jednak zakúpiť čo-
koľvek z nášho širokého 
sortiment a tiež poskladať si 
svoju vlastnú chuťovku z po-
núkaných surovín, akými sú 
napríklad trhané mäso zo 
slovenskej jahňaciny, alebo 
hovädzie burgre z našich bý-
kov plemena Charolais. Tešiť 
sa môžete aj na kuchársku 
šou, počas ktorej sa dozvie-
te o našich poctivých výrob-
koch viac. Ukážeme si rýchle 
a jednoduché recepty, kto-
ré si z našich výnimočných 
výrobkov pripravíte doma 
sami pre seba, alebo pre va-
šich najbližších.

Výstava hospodárskych 
zvierat z fariem FARM-
FOODS, bohatý kultúrny 
program, kuchárska a ku-
linárska show, tombola, sú-
ťaže, mažoretky a mnoho 
ďalších prekvapení – toto 
všetko bude pre odbornú, 
ale aj širokú verejnosť pri-
pravené v HALE M5 počas 
štyroch dní. Návštevou pavi-
lónu AGROTRADE GROUP 
na Agrokomplexe 2016 za-
žijete nielen príjemný deň 
v príjemnom prostredí, ale 
získate množstvo zaujíma-
vých informácií o tom, ako je 
možné ťažkú prácu na poli 
premeniť na zdravé a chutné 
potraviny.

ZUZANA ĎURICOVÁ
Marketing Manager

AGROTRADE GROUP spol. s r. o.

AGROTRADE GROUP na Agrokomplexe


