
ROZSZERZENIE ASORTYMENTU  
GŁĘBOSZY DIGGER

Sezonowa promocyjna oferta na całą serię DIGGER  
z wieloma nowościami i rozszerzonym asortymentem.

PROMOCYJNE CENY!

Dzięki stałemu rozszerzaniu oferty możemy realizować oszczędności, którymi możemy  
podzielić się z naszymi klientami w formie promocyjnych cen.

Zobacz nasz newsteller maszyn DIGGER i wybierz tą najkorzystniejszą  
z szerokiej skali wariantów. 

Konkretne ceny znajdziesz w promocyjnym cenniku nr 38 na eshop.farmet.cz.

Promocja cenowa jest ograniczona czasowo: 

WARUNKI PROMOCJI: 

● Zamówienie do 30. 9. 2019
● Wymagany termin dostawy do 31. 12. 2019

Na ewentualne pytania odpowiedzą  
nasi pracownicy działu sprzedaży i marketingu.
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Głębosze DIGGER są w ostatnich czasach niezbędną maszyną wielu rolników. 
Nazwa „pługi dłutowe“ wyraża zalety uniwersalnych głęboszy DIGGER:

● Zastępują pracochłonną i mniej 
    produktywną orkę

● Niezawodnie pracują i doskonale wnikają 
    do gleby również w bardzo twardych 
    warunkach

● Rewitalizują glebę poprzez głębokie 
    spulchnienie, rozkruszenie podeszwy 
    płużnej i przywrócenie gospodarki 
    wodnej w glebie. Mobilizują (reaktywują) 
    składniki odżywcze podczas jednego 
    przejazdu.

● Niezawodnie i równomiernie wmieszają 
    duże ilości resztek roślinnych

● Jakość uprawy gleby umożliwia 
    późniejszy bezpośredni siew agregatami 
    uprawowo-siewnymi

● Jednoznacznie zwiększają plony 
    wszystkich głównych roślin

● Wybrane typy umożliwiają aplikację 
    nawozów na dwie głębokości

Wysoki zakres zastosowań umożliwia szeroka opcjonalna oferta jaką jest rodzaj 
zabezpieczenia,możliwość nawożenia, wybór talerzy zagarniających itd.

Chcemy wykorzystać stale rosnące zainteresowanie rolników i dalej wzmacniać naszą 
pozycję na rynku tych maszyn. Dlatego przychodzimy z dalszym rozszerzeniem asortymentu 
i promocyjną ofertą na całą serię DIGGER.



DIGGER
PODSTAWOWE WARIANTY

Digger N | zabezpieczenie segmentem ścinającym

Digger N | zabezpieczenie hydrauliczne

Digger N Fert+ |

Digger N Fert+ COMPACT |

Digger N-P Fert+ COMPACT | 

Digger P FW | 

przedni zasobnik nawozu, 
nawożenie do 2 poziomów

zintegrowany zasobnik nawozu, 
nawożenie do 2 poziomów

dysza i tylny wał oponowy, 
zintegrowany zasobnik nawozu, 
nawożenie do 2 poziomów

uzupełniający nośnik z osią, 
zasobnik nawozu, 
nawożenie do 2 poziomów



DIGGER N 
z zabezpieczeniem ścinającym segmentem 

przy zachowaniu jakości pracyNOWOŚĆ

+ PROMOCYJNE CENY!

Cena już od € 12.069,-

bez talerzy wyrównujących

z talerzami wyrównującymi

● nowe efektywne 
    rozwiązanie do gleb 
    bez kamieni z bardzo 
    praktycznym rozwiązaniem 
    zabezpieczającym
● szybka i prosta wymiana 
    segmentów ścinających

bez talerzy wyrównujących

z talerzami wyrównującymi

zdjęcia są tylko ilustracyjne, nie muszą być zgodne z wybraną kon�guracją

● możliwość hydraulicznego ustawienia 
    głębokości pracy
● ekonomiczne rozwiązanie

mechaniczne odchylenie jednego rzędu



DIGGER N
z zabezpieczeniem hydraulicznym,

wysoki komfort i jakość pracy

PROMOCYJNE CENY!

bez talerzy wyrównujących

z talerzami wyrównującymi

Cena już od € 18.556,-
zdjęcia są tylko ilustracyjne, nie muszą być zgodne z wybraną kon�guracją

● odpowiedni do wszystkich 
    warunków glebowych, 
    również ekstremalnych, 
    włącznie z kamienistymi 
    glebami
● wysoki komfort pracy
● najszersze opcjonalne 
    wyposażenie

● komfortowe usuwanie jednego rzędu, 
    możliwość pracy z jednym rzędem redlic
● hydrauliczne zabezpieczenie każdej 
    redlicy
● hydrauliczne ustawianie głębokości 
    pracy z kabiny
● możliwość hydraulicznej obsługi talerzy 
    zgarniających

bez talerzy wyrównujących

z talerzami wyrównującymi



DIGGER N Fert+ / Fert+ COMPACT
warianty z nawożeniem do dwóch poziomów

wersja Fert+ z przednim zasobnikiem nawozów

wersja ze zintegrowanym 
zasobnikiem nawozów Fert+ COMPACT

Cena już od € 26.346,-
zdjęcia są tylko ilustracyjne, nie muszą być zgodne z wybraną kon�guracją

wersja Fert+ z przednim zasobnikiem nawozów

wersja ze zintegrowanym 

Cena już od € 13.015,-
poziom 1

poziom 2
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PROMOCYJNE CENY!



DIGGER N-P 
– wyposażony w dyszel i tylny wał oponowy

● można łączyć ze wszystkimi 
    rodzajami wyposażenia jak 
    w maszynach zawieszonych, 
    włącznie z nawożeniem

● można doposażyć starsze zawieszone 
    maszyny

wersja z nawożeniem 
ze zintegrowanym zasobnikiem 
nawozów Fert+ COMPACT

można doposażyć starsze maszyny

DIGGER półzawieszony
teraz w dwóch wersjach

wersja z nawożeniem 
ze zintegrowanym zasobnikiem 
nawozów Fert+ COMPACT

Cena już od € 38.078,-
zdjęcia są tylko ilustracyjne, nie muszą być zgodne z wybraną kon�guracją

NOWOŚĆ

+ PROMOCYJNE CENY!



DIGGER P FW  
– wyposażony w uzupełniający nośnik z osią, 

trzypunktowym zaczepem i zasobnikiem na nawóz 
z dozownikiem ciśnieniowym

Cena już od € 68.893,- 

Tel.: +420 491 450 122
Fax: +420 491 450 136
E-mail: dzt@farmet.cz www.farmet.eu

Farmet a. s.
Jiřinková 276
552 03 Česká Skalice
Czech Republic

zdjęcia są tylko ilustracyjne, nie muszą być zgodne z wybraną kon�guracją

● pojemny zasobnik 5 000 litrów
● duże koła jezdne 650/65R-30,5
● doskonała widoczność 
    z kabiny
● tensometryczny system ważący
● trzypunktowy zaczep kategorii 
    III. lub IV.

● nierdzewny, ciśnieniowy, ślimakowy 
    dozownik nawozu
● noha komfortowa hydrauliczna noga 
    podporowa
● można zakupić oddzielnie zasobnik 
    nawozu (FW) z osią transportową

Cena już od € 53.366,-

DIGGER P FW

FALCON FW

NOWOŚĆ

+ PROMOCYJNE CENY!


