
N A B Í Z Í M E  T O  N E J L E P Š Í  V  L I S O VÁ N Í  K U L AT Ý C H  B A L Í K Ů !

VB - VBP
Lisy na kulaté balíky s variabilní komorou 
2160, 2190 a kombinovaný lis BalePack

VB - VBP



2160, 2190VB / VBP

LISY NA KULATÉ BALÍKY KUHN
Schopnost vytvářet balíky té nejvyšší 
kvality za všech podmínek výrazně 
odlišuje lisy KUHN od ostatních kon-
kurentů.

Každý krok v procesu lisování musí 
být koordinován a optimalizován, je 
potřeba počítat s různými druhy 
lisovaného materiálu, podmínkami 
na poli, počasím, stejně jako 
s následnou manipulací s balíky a s 
jejich skladováním.

Perfektní tvar balíků v kombinaci s 
vysokou výkonností a spolehlivostí 
lisů KUHN zaručují, že jeho nákup 
bude Vaší výhodnou investicí.

Výkonnost na poli, kvalitně slisovaný 
balík a jeho pravidelný tvar, to jsou 
zásadní požadavky kladené na každý 
lis. Zvláště v nejistých klimatických 
podmínkách se počítá každá minuta. 
Unikátní inovace lisů KUHN je staví 
na první místo oproti ostatním 
konkurenčním lisům.

KUHN nabízí nejvýkonnější a 
nejvšestrannější řady lisů dostupných 
na trhu. Lisy KUHN nejsou navrženy 
pouze k produkci těch nejkvalitnějších 
balíků, ale také k zajištění bezkon-
kurenční spolehlivosti.

Vysokou kvalitu 
ověřenou praxí

Snížení
nákladů

KUHN má pro splnění Vašich požadavků řešení v podobě lisů na kulaté balíky s variabilní 
komorou, a to pokud jde o:
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Spolehlivost a
jednoduchý servis

Poradenství 
zákazníkům

Komfortní 
ovládání
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LISY NA KULATÉ BALÍKY S VARIABILNÍ KOMO ROUVB

Klíčové prvky lisování

• Integrovaný patentovaný vkládací rotor s protlačovacími  hvězdicemi je vyráběn v provedení s řezáním nebo bez řezání. Tento   
 systém umožňuje rovnoměrné vkládání lisovaného materiálu bez ohledu na jeho kvalitu.
• Díky systému formování balíku Progressive Density je každý balík slisován tak, jak to obsluha požaduje – ať už se jedná o   
 lisování mokrého materiálu, tvorbu měkkého jádra, nebo dokonce tvorbu balíků o malém průměru. 
• Perfektně slisované balíky jsou vázány provázkem nebo do sítě. Nově zkonstruované vázací ústrojí do sítě je umístěno v přední  
 části stroje pro přehledné sledování procesu ovíjení z kabiny traktoru. Pro optimální omotání balíku je síť dokonale napnuta a   
 rozprostřena.
• Jednoduchá a spolehlivá konstrukce lisů KUHN VB/VBP nabízí méně poháněných částí, bezkonkurenční průchod materiálu a   
 vynikající výkon a spolehlivost.

v



W

4

www.kuhn.com
LISY NA KULATÉ BALÍKY S VARIABILNÍ KOMO ROU

VBP 2160

Hlavní znaky

VB 2160

VB 2190 VBP 2190 Ø 100 - 160 cm*

Jednoduchá technologie produkující perfektně slisované balíky! 
 Vkládací Integrální rotor - Agresivní tvar rotoru poskytuje maximální účinek a  
 vysoký výkon i při lisování mokrých materiálů.
 Řezací ústrojí OptiCut - Vkládací rotor je kombinován se systémem nožů pro
 maximální řezný účinek..
 Systém lisování Progressive Density - Jak balík roste, zvyšuje se jeho utužení  
 - tvorba balíků s tuhým vnitřním pláštěm.
 Pohon - Jednoduchý a spolehlivý pohon s řetězy 1¼” nevyžaduje častou údržbu, a 
 má dlouhou životnost.
 Vázání - Ať už použijete provázek nebo síťovinu, s naším vázáním jsou balíky 
 dokonale zavázány.
 ISOBUS - Hlavní rys u modelů VB/VBP. Možno využít ISOBUS monitor. 
 BalePack - Kombinace dvou operací v jednom stroji umožňující účinné lisování 
 a balení ihned po sobě (pouze modely VBP).
 IntelliWrap™ - Tato inteligentní technologie balení nabízí jednoduchou obsluhu a
 rovnoměrný a kvalitní výkon (pouze modely VBP).

Ø  80 - 185 cm

Ø 80 - 160 cm Ø  100 - 160 cm

* 185 cm s odpojenou baličkou
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VKLÁDÁNÍ MATERIÁLUVB

Technologie integrovaného vkládacího rotoru

Systém velkokapacitního vkládacího šneku s velkým průměrem, 

začleněného přímo na vnější strany rotoru, je nazýván technologií 

integrovaného vkládacího rotoru. Tento jednoduchý bezúdržbový 

systém vkládání zajistí kontinuální průchod bez ohledu na typ materiálu. 

Díky němu je i extrémně objemný nebo mokrý materiál spolehlivě 

odebrán od sběrače a dopraven do lisovací komory. Výsledkem je vyšší 

rychlost vkládání, vysoká produktivita lisování a menší poškození 

materiálu.

Pět variant vkládání materiálu

Otevřený sběrač (1)

Široký sběrač dává stroji obrovskou kapacitu při sbírání řádků vytvořených 

novými výkonnými kombajny a žacími stroji. Díky velkému vstupnímu 

kanálu nedochází při vkládání k ucpávání materiálu. Spojením těchto 

dvou faktorů poskytuje systém velkou výkonnost.

Vkládací rotor OptiFeed (2)

Rotor OptiFeed poskytuje díky trojúhelníkovým zubům 

a integrovaným šnekům rovnoměrný průchod materiálu 

do lisovací komory. Tvar rotoru napomáhá rozprostírat 

hmotu tam, kam je potřeba a tím je dosaženo neustálého 

rovnoměrného přísunu hmoty do lisovací komory a 

zajištěno formování dokonalých balíků.



BALE AND WRAP IN ONE GO
6

www.kuhn.com

Řezací ústrojí OptiCut 14 (3)

Integrovaný vkládací rotor tohoto ústrojí je vybaven 

14 řezacími noži. Formuje a plynule vkládá materiál 

do lisovací komory, čímž maximalizuje výkon lisu. 

Tento systém OptiCut nabízí řezání materiálu s 

teoretickou délkou řezanky 70 mm.

Nože (šedé) a škrabky (tmavě modré) 

pokrývají celý záběr rotoru a tím je  

zajištěno účinné řezání.

Řezací ústrojí OptiCut 23 

HydroProtect (5)

Systém řezání OptiCut 23 Hydro-

Protect poskytuje jedinečnou flexibilitu! 

Každý nůž je hydraulicky jištěn proti 

poničení cizím předmětem. Jakákoliv 

překážka působící na nože, je zatlačí 

z rotoru dolu a díky akumulátoru 

tlaku se nože po průchodu překážky vrátí do pracovní 

polohy pro řezání. Je-li požadováno řezání materiálu, 

provede se aktivace nožů hydraulicky. Obsluha nastaví 

nože do záběru z boku lisu pomocí hydraulického 

ventilu a navolí jednu z variant počtu nožů 0, 11, 12, 

nebo 23 aktivních nožů.

Super Silage 23 (4)

Lisy KUHN kombinují výhodu inten-

zivního řezání s jednoduchostí 

mechanického jištění nožů v systému 

nazývaném Super Silage 23.  

U tohoto systému řezání s 23 noži je 

teoretická délka výsledného materiálu 

45mm. Každý pár nožů je proti 

poničení cizím předmětem jištěn pružinou. 

Vkládací rotor má tvar písmene V a je navržen pro 

vkládání jakýchkoliv materiálů z různých řádků a za 

každých okolností zajišťuje rovnoměrný přísun 

materiálu do lisovací komory.
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VKLÁDÁNÍVB

Progressive Density

Princip systému Progressive Density: 
S nárůstem průměru balíku v lisovací komoře je napínací rameno 

řemenů vystaveno neustále se zvyšujícímu odporu dvou hydraulických 

válců, které toto rameno drží a vytváří lisovací tlak spolu s pružinovým 

napínáním. Tím, jak se zvětšuje průměr balíku v komoře lisu, tak i roste 

hustota materiálu v balíku. Výsledkem je dokonale utužený a pevný balík 

s malým jádrem – ne příliš měkkým, ne příliš tvrdým. Díky dokonalému 

utužení vrchní vrstvy nejsou balíky slámy a sena tolik náchylné na  

promoknutí. Balíky si poté udrží dokonalý tvar pro stohování a další 

bezproblémovou následnou manipulaci.

Okamžité lisování
Balík se začíná formovat v komoře lisu, přičemž kvalitní formování jádra 

zajišťují řemeny a válce. Při lisování můžeme nastavit variantu měkkého 

jádra, nebo variantu rovnoměrného slisování od středu balíku se stejným 

lisovacím tlakem. Válečky a pět širokých pásů snižují ztráty způsobované 

propadem materiálu a zlepšují rotaci balíku.



Komfortní ovládání

ISOBUS

Všechny* lisy KUHN VB/VBP jsou ISOBUS kompatibilní. ISOBUS kompa-

tibilní traktory vybavené počítači proto nebudou muset mít pro lisy 

zvláštní ovládací box. Na druhou stranu je možno monitory Focus nebo 

Tellus použít i s traktory, které nejsou ISOBUS kompatibilní.

Nastavení obsluhou, jako např. průměr balíku, aktivace nožů a další 

operace, se provádí na monitoru. Zde se zobrazují také různá varování, 

jako levá – pravá indikace tvaru balíku, dosažení maximální velikosti 

balíku a také informace pro obsluhu - průměr balíku a počet balíků.

8
FOCUS

Monitor Focus umožňuje 

celkovou kontrolu lisu na 

přehledném displeji. Díky 

velkým klávesám je možno 

snadno nastavit funkce lisu 

z pohodlí kabiny traktoru. 

Focus poskytuje veškeré 

informace potřebné pro ovládání lisu, stejně jako varování v případě 

poruch.

TELLUS

ISOBUS kompatibilní 

monitor Tellus má velký 

barevný a velice přehledný 

displej. Nastavení lisu lze 

snadno provádět pomocí 

velkých tlačítek. Tento 

ovládací box je také schopen 

pracovat se všemi stroji 

vybavenými ISOBUS 

technologií.

* Mimo lisů AutoPlus - tyto jsou ISOBUS nekompatibilní

www.kuhn.com

AutoPlus
Tento zjednodušený ovládací box 
umístěný v kabině traktoru poskytuje 
jasné a zřetelné informace o procesu 
lisování a balení. Umožňuje obsluze 
navolit typ vázání sítí nebo provázkem, 
počet ovinutí a aktivovat systém 
vázání, čidlo nebo monitorovat 
množství vytvořených balíků. 
Veškeré funkce je možné snadno 
nastavovat a sledovat pomocí 
monitoru na ovládacím boxu, dále 
je možno systém nastavit do 
manuálního nebo automatického 
provozu pouhým stiskem tlačítka. 
Magnetický držák na boxu umožňuje 
jeho rychlou instalaci v jakékoliv 
kabině bez použití nářadí.
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NON STOP LISOVÁNÍVB

Systém vázání sítí

Role se sítí se snadno mění z boku stroje. Není potřeba napínat síť, je prováděno automaticky během několika vteřin, ihned po spuštění vázacího 

procesu. Inovační technologie KUHN umožňuje udržovat síť napnutou během celého procesu vázání. Vázací ústrojí běží na 90% otáček lisu, i toto 

zajišťuje dokonalou kvalitu zabalení. Síť je na balík aplikována přímou cestou, což zajišťuje její rovnoměrné rozprostření v komoře a poskytuje 

dokonalé vázání balíku bez ohledu na velikost balíku nebo druh lisovaného materiálu.

Systém vázání provázkem

Vázání provázkem je monitorováno na ovládacím boxu v kabině traktoru. 

Cyklus začíná pohybem vázacích ramen směrem od středu do krajů balíku. Ještě než provázek dosáhne okraje balíku, začne se ovíjet a překrývat, 

takže na krajích nejsou volné konce provázku. Vázací ramena se postupně začnou pohybovat ke středu balíku a nakonec se provázky překříží a 

propletou. Toto zajišťuje, že pramínky provázku jsou umístěny ve středu a netvoří se volné konce provázku.

Pro nejnáročnější podmínky je možno tyto dva systémy zkombinovat. Změnu mezi těmito systémy lze snadno provádět pomocí ovládacího boxu z 

pohodlí kabiny traktoru.

Optimální systém vázání

Cyklus vázání

Proces vázání je klíčovou činností při lisování. Méně času vynaloženého při vázání 

do sítě či do provázku znamená vyšší výkonnost a produktivitu lisů. K optimalizaci 

tohoto procesu se provádí veškerá nastavení pohodlně z kabiny traktoru pomocí 

ovládacího boxu. Průměr balíku a počet ovinutí se nastavuje nezávisle na sobě, 

takže při změně průměru balíku zůstává počet vrstev ovinutí stejný. Na lisech KUHN 

VB a VBP jsou vázací ústrojí umístěna v přední části, tím je zajištěna dokonalá 

kontrola funkčnosti ústrojí z kabiny traktoru.

v
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Dvě vázací ramena aplikují 
provázek současně

Provázky se uprostřed překřiží Dokonalé ovinutí na kraji balíku
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VBP

ISOBUS

Všechny lisy KUHN VBP jsou ISOBUS kompatibilní. Traktory s touto technologií ISOBUS proto nevyžadují pro ovládání stroje jiný ovládací box. Na 

druhou stranu monitory Focus nebo Tellus mohou být použity s traktory, které nejsou ISOBUS kompatibilní. Nastavení ovládání, jako např. průměr 

balíku či počet ovinutí fólie, se provádí na monitoru. Zobrazují se také různá varování, jako maximální velikosti balíku nebo přetržení fólie, a také 

informace pro obsluhu – průběh přenosu balíku a počet balíků.

Na modelech VBP BalePack nabízí KUHN dva monitory. ISOBUS kompatibilní monitor Tellus má velký barevný přehledný displej. Nastavování lisu lze 

snadno provádět velkými tlačítky. Tellus může být také použit pro mnoho dalších ISOBUS kompatibilních strojů. Monitor Focus nabízí celkovou 

kontrolu díky širokému a přehlednému černobílému displeji. Díky velkým tlačítkům může být prováděno nastavení lisu snadno z kabiny traktoru. 

Focus poskytuje veškeré informace potřebné pro ovládání lisu, stejně jako hlášení případných chyb či poruch.

LISOVÁNÍ A BALENÍ
v Zde se kombinují dvě technologie KUHN v jednom stroji s označením VBP BalePack. Tato kombinace lis/balička se skládá 

ze standardního lisu s variabilní komorou VB 2160 nebo VB 2190 s řezáním OptiCut sjednoceným s inovativním systémem 

balení. Tento univerzální stroj je snadno ovladatelný, vhodný pro práci na všech typech pozemků a pro lisování všech 

plodin. Rychlý a spolehlivý přesun balíku, kombinovaný s vysokorychlostní balící jednotkou standardně vybavenou 

systémem IntelliWrap™, umožňuje VBP BalePacku KUHN dosáhnout výkonnosti až 55 balíků za hodinu.

Dvě operace zajistí jedna obsluha!
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Dvě podávací ramena umožňují rychlý
a spolehlivý přesun balíku
Pro minimalizaci prostojů a maximalizaci výkonu 

se vyžaduje rychlý přesun balíku. Společnost 

KUHN si je vědoma, že ne všechny balíky se lisují 

za optimálních podmínek, a proto nabízí model 

VBP BalePack, který rychle přesouvá balíky i na 

svažitých pozemcích.

První rameno (červené) nabere balík jakmile 

opustí lisovací komoru. Balící stůl se naklání 

dopředu; a je připraven na příjem balíku.

Výhoda: Při jízdě do strmého svahu nehrozí 

sesun balíku dozadu na balícím stole.

Druhé rameno (modré) přeloží balík na balící 

stůl. Zatímco se zadní komora lisu zavírá, druhé 

rameno zůstává zvednuté.

Výhoda: Dokonalým přesunem balíku i při 

jízdě z kopce a zabráněním sesunutí balíku 

dopředu se minimalizuje poškození zadní komory 

lisu  - spoří čas při lisování a balení.

Balící stůl se vrací do horizontální polohy a druhé 

rameno se sklápí dolů. Balík je položen do balícího 

stolu na čtyři pásy a stabilizován čtyřmi bočními 

válečky.

Výhoda: Bez ohledu na velikost je balík dobře 

usazen na stole a je tak umožněno perfektní 

balení.

Balící systém IntelliWrap™, s ovíjecími rameny 

blízko u sebe, rychle ovíjí balík, ať již v klasickém, 

nebo (volitelném) 3D systému.

Výhoda: Ovíjecí satelity ve vertikální poloze 

zajistí, že se mezi vrstvy fólie nedostává žádný 

materiál a tím jsou vrstvy fólie kvalitně utěsněny 

– výsledkem je vytvoření siláže té nejvyšší kvality.

Nízko položený balící stůl umožňuje kdykoliv 

jemně odložit zabalený balík za jízdy, a to buď 

automaticky nebo manuálně – mezitím se již 

lisuje další balík.

Výhoda: Při práci na svazích lze zabalený balík 

odložit, zatímco se na další balík balí síť – úspora 

času a vyšší výkonnost.
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VBP

IntelliWrap™, Inteligentní technologie balení

BALENÍ

Výrobní závod KUHN Geldrop je průkopníkem technologií pro lisování a balení balíků s vedoucím postavením na trhu 

trvajícím již téměř 25 let. Během této doby inovoval strojní technologie jako baličky, kombinace lisu s baličkou či 3D 

systémy balení. Nejnovějším výsledkem těchto revolučních inovací je unikátní technologie balení nazývaná IntelliWrap™.

Když jsou držáky fólie v horizontální poloze, na stole se otáčí pouze balík.

Jakmile je ovinut obvod balíku, držáky fólie se vracejí do vertikální polohy, aplikuje se zbývající fólie a zabalí se celý balík.

IntelliWrap™ je unikátní, inteligentní a sofistikovaný způsob balení 

balíků.

Jedním z klíčových rysů tohoto systému IntelliWrap™ je, že si předvolíte 

počet vrstev ovíjení bez jakýchkoliv propočtů a ty se skutečně aplikují. 

Například navolíte 4, 5, 6, 7, 8 nebo více vrstev a potvrdíte. Je to tak 

snadné. Například, když přednastavíte 5 vrstev, minimálně 5 jich bude 

aplikováno po celém obvodu balíku.

Další vlastností systému IntelliWrap™ je 3D systém balení. Jde o inteligentní a inovační způsob aplikace fólie na kulaté balíky. Klíčem procesu balení 

3D je schopnost rozložit množství fólie rovnoměrněji a účinněji po celém povrchu balíku. Od prvního ovinutí se minimalizuje množství vzduchu pod 

fólií, tím je také zachován tvar balíku a dosáhneme i prodloužení doby skladování.

Řezací nože na fólii 
zajišťují čistý a 

konzistentní řez

Nastavení 5 vrstev fólie

Vysoká rychlost balení s dokonalým překrytím

Při 3 vrstvách je balík překryt ze 67%

Jednotlivé vrstvy jsou překryty s 50% přesahem
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Přednosti a volitelná výbava

IntelliWrap™ je unikátní, inteligentní a sofistikovaný 

způsob balení balíků*

ISOBUS zajišťuje komfortní 

ovládání

Volitelná vyhazovací rampa 
zvyšuje celkový výkon***

Volitelný druhý pohon válce 
zabezpečuje rotaci balíku i při 
těžkých materiálech**

Velké boční kryty nabízí vynikající 

přístup k jednotlivým modelům lisu

Vázání do sítě či do provázku poskytuje flexibilitu

Technologie integrálního rotoru 
zaručuje rovnoměrné intenzivní 
vkládání materiálu**

Jednoduchý pohon pomocí silných 
1¼” řetězů je určen pro minimální 
údržbu i v nejtěžších podmínkách

Volitelný vkládací váleček zajišťuje 
hladší průchod dlouhého materiálu

Automatický systém mazání 
umožňuje nastavit množství oleje 
na jednotlivé řetězy

Otočná oj umožňuje snadno 
přizpůsobit lis do horního či 
spodního závěsu

Volitelný proporcionální ventil 
umožňuje z kabiny kontrolovat 
průměr, jádro a nastavit lisovací 
tlak i měkké jádro

* Dostupné pouze na modelech VBP BalePack         ** Nedodává se pro lisy s otevřeným sběračem     *** Nedodává se pro model VBP BalePack
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T ECHN ICK Á DATA VB 2160  
otevřený sběrač

VB 2160  
OptiFeed

VB 2160  
OptiCut 14/23

VBP 2160  
BalePack

VB 2190  
otevřený sběrač

VB 2190  
OptiFeed

VB 2190  
OptiCut 14/23

VBP 2190
BalePack

Rozměry

Šířka (m) 2,46 2,99 2,46 2,99

Výška (m) 2,67 3,00 2,87 3,04

Délka (m) 4,02 6,41 4,12 6,41

Hmotnost (kg) 2210 2590 2595 - 2895 5690 2260 2540 2655 - 2950 5735

Rozměry balíků

Min. průměr (cm) 80  100 80 100

Max. průměr (cm) 160 185 160**

Šířka (cm) 120

Sběrač

Šířka sběrače (cm) 210 210 nebo 230

Počer prstů v řadě 4 4 4 / 5 4 / 5 4 4 4 / 5 4 / 5

Rozteč prstů (mm) 61

Plech pro krátký materiál Standard

Gumová kopírovací kolečka Standard 

Rotor

Otevřený n - - - n - - -

S vkládacím rotorem - n - - - n - -

S řezáním OptiCut 14 - - n n - - n n

Jištění nožů - - jednotlivě/pružinou jednotlivě/pružinou - - jednotlivě/pružinou jednotlivě/pružinou

Řezání 23 nožů SuperSilage - - m m - - m m

Jištění nožů - - dva nože/pružinou dva nože/pružinou - - dva nože/pružinou dva nože/pružinou

Řezání 23 nožů HydroProtect - - m m - - m m

Jištění nožů - - jednotlivě/hydraulicky jednotlivě/hydraulicky jednotlivě/hydraulicky jednotlivě/hydraulicky

Lisovací komora

Tvořena 5 pásy + 3 válečky

Šířka pásů (mm) 215

Spojení pásů Mato / Endless Mato / Endless Mato / Endless Mato / Endless

Vázání

Dvojité provázkem n  / 8

Vázání síťí m  / 1+2

Síť a provázek m  / 1+1 / 8

Ovládání

Ovládací systém AutoPlus / Focus / Tellus Focus / Tellus AutoPlus / Focus / Tellus Focus / Tellus

Balička

3D systém balení - - - m - - - m

Fóliový a ukončovací senzor - - - n - - - n

Redukce otáček baličky - - - n - - - n

Kola a nápravy

Jedna náprava 11,5/80-15,3*  n  n - - n n - -

Jedna náprava 15,0/55-17 m*/ n m*/ n n - m*/ n m*/ n n -

Jedna náprava 500/50-17 m m m - m m m -

Tandemová náprava 400/60-22,5 - - - n - - - n

Tandemová náprava 500/45-22,5 - - - m - - - m

Tandemová náprava hydraulické /
pneumatické brzdy

m  / m m  / m m  / m n  / m m  / m m  / m m  / m n  / m

Ostatní

Otáčky vývodové hřídele 540 540

Minimální příkon (kW/PS)*** 40 / 54 50 / 67 50 / 67 - 60 / 80 68 / 90 40 / 54 50 / 67 50 / 67 - 60 / 80 68 / 90

* = AutoPLus      ** = 185 s odpojenou baličkou      *** = požadovaný příkon se může měnit podle typů materiálu, podmínek a použité výbavy. 
n = standardní víbava   m = volitelná víbava   - = není dostupné

KUHN - GELDROP B.V. - The Netherlands
www.kuhn.com

Náš materiál je vyrobený ve shodě s evropskými předpisy vztahujícími se na strojní zařízení, platnými v členských státech Evropské unie. V zemích mimo EU naše stroje vyhovují bezpečnostním předpisům těch zemí, 
kterých se to týká. Některá bezpečnostní zařízení mohou být odstraněna, aby náš prospekt umožnil jasnější zobrazení. Za žádných okolností by neměl být stroj v provozu bez nasazených nezbytných bezpečnostních 
zařízení (podle specifikací v montážních instrukcích a návodu k obsluze). Ponecháváme si právo změny jakékoliv konstrukce, technických údajů nebo seznamu materiálů bez dalšího oznámení. Naše modely a obchodní 
značky jsou patentované ve více než jedné zemi. Registrovaná ochranná značka (y).

DOVOZCE PRO
ČESKOU REPUBLIKU:

TOPAGRI s.r.o.    
Košťálkova 1527, 266 01  Beroun
Tel:  311 636 766 / 724 055 363
Fax: 311 621 822
www.topagri.cz


