
Akční nabídka 2019  
f. MITRENGA a.s.  
jsme tu pro Vás od roku 1993
Většina nabízených strojů  
u nás skladem ve Stříteži 

www.mitrenga.cz

Letos jsme  
pro Vás otevřeli  
novou servisní halu!

Nové akční ceny  
na veškeré modely  

traktorů Zetor!



– malý mechanický traktor 4 x 4, nejúspěšnější   
    nový projekt Zetoru z posledních let

MOTOR 4V – 2,9 l commonrail, výkon 55,4 
kw/75,3 k, točivý moment 300 Nm

PŘEVODOVKA mechanická 4 st. x 3 skupiny,  
řazení reverzace pod volantem

KABINA střecha s průhledem, mechanicky 
odpružená sedačka, klimatizace

HMOTNOST 3 200 kg
PNEUMATIKY přední 280/85-24,  

zadní 420/85-30

MOTOR 4V – 2,9 l common rail, 
výkon 55,4 kw/75,3 k, točivý 
moment 300 Nm

PŘEVODOVKA mechanická 4 st. s 2 st. 
násobičem ve 3 skupinách, 
reverzace pod zatížením 
(PowerShuttle)

MAX. 
RYCHLOST

min. 0,5 km/h, 
max. rychlost 40 km/ hod.

KABINA střecha s průhledem, mechanicky 
odpružená sedačka, sedadlo 
spolujezdce, klimatizace

HMOTNOST 3 350 kg

PNEUMATIKY PK DIS. 280/85 (11,2) – 24. ZK 
DIS. 420/85 (16,9) - 30

- český nízkonákladový kompaktní traktor 4x4
- nový design Pininfarina
- výborný rejd, elektrohydraulická reverzace, 
  násobiče, 40 km/h
- mokrá spojka vývodového hřídele 

769 000,- Kč + DPH

(cena skladového modelu)

80 CL

HS 80

od 980 000,- Kč + DPH

1 736 000,- Kč + DPH
(cena skladového modelu)

Pro více informací o akčních cenách volejte
602 223 228

899 000,- Kč + DPH

(cena skladového modelu)

Major 80 CL 
(skladem – bez AdBlue a DPF)

Major HS 80 
(skladem – bez AdBlue a DPF)

Nové akční ceny na traktory Zetor!

Proxima CL 90 T2 
(skladem – bez AdBlue!)

- osvědčený traktor nižší střední výkonnostní třídy
-  bez AdBlue
- inovovaný model 2019 - lepší účinnost brzd,
  panoramatická zrcátka, zesílená skříň diferenciálu

Forterra 140 HSX + PTZ
(skladem)

- přední odpružená náprava zdarma
- univerzální a výkonný traktor střední třídy 
- inovovaná 40 eco převodovka 
- výrazná úspora nafty v dopravě
- přední tříbodový závěs

MOTOR 4V Zetor 4,2 l, emisní norma Stage 
III B, 64 kW/87k, mechanicky 
řízený 

PŘEVODOVKA mechanická/6-ti stupňová 
reverzační, 
max. rychlost 40 km/h

KABINA sedadlo mechanicky odpružené, 
sedadlo spolujezdce,  vyhřívané 
zadní sklo a zrcátka, vnější 
osvětlení, klimatizace, 
uzamykatelná zátka pal. nádrže

KOLA disková přední 320/85R24, zadní 
420/85R34

MOTOR 4V Zetor, 4 ventilová technika, 
emisní norma Stage IV výkon 
100 kW/ 136 k

PŘEVODOVKA reverzační (typ powershuttle) 5 st. 
x 3 st. násobič (s automatickým 
řazením), rychlost 40 km/h

ZADNÍ HŘÍDEL 
VÝVODOVÝ

mokrá spojka, otáčky 
540/1000/540E/1000E ot/min.  

PŘEDNÍ ZÁVĚS 
TŘÍBODOVÝ 

přední rychlospojky - 1 okruh

KABINA odpružená,  sedadlo vzduchem 
odpružené, sedadlo spolujezdce, 
vyhřívané zadní sklo a zrcátka. 
Plná světelná výbava.

KOLA PK DIS. 280/85 (11,2) – 24. ZK 
DIS. 420/85 (16,9) - 30

PRODLOUŽENÝ 
ROZVOR

2 590 mm

140 HSX

CL 90 T2



• nesený diskový žací stroj s kulatými disky 
  se 2 noži 
• ze dvou C profilů celosvařená žací skříň  
  pro maximální stabilitu
• dodatečné splazy 20 mm jako další ochrana 
  žací skříně
• ozubená kola velkého průměru - vždy minimálně 
  3 zuby v záběru
• zaoblené zuby zaručují klidný chod 
  a minimalizují nebezpečí poškození 
• speciální nonstop jištění stroje nárazovou 
  pojistkou (není nutnost po rozpojení couvat)
• odpružení žacího ústrojí mechanicky dvojitou 
  pružinou

MODEL 2632 M

POČET DISKŮ 8

PRACOVNÍ ZÁBĚR (m) 3,20

HMOTNOST (kg) 643

Kverneland 2832 M 
diskový žací stroj nesený

• nesený diskový žací stroj s kulatými disky  
  se 2 noži 
• ze dvou C profilů celosvařená žací skříň 
  pro maximální stabilitu
• dodatečné splazy 20mm jako další ochrana 
  žací skříně
• ozubená kola velkého průměru - vždy minimálně 
  3 zuby v záběru
• zaoblené zuby zaručují klidný chod 
  a minimalizují nebezpečí poškození 

MODEL 2832 F

POČET DISKŮ 8

PRACOVNÍ ZÁBĚR (m) 3,20

HMOTNOST (kg) 780

Kverneland 2632 F
diskový žací stroj čelně nesený
(skladem)

2632 M

2832 F

• nesený diskový žací stroj s kulatými disky 
  se 2 noži 
• ze dvou C profilů celosvařená žací skříň 
  pro maximální stabilitu
• dodatečné splazy 20mm jako další ochrana 
  žací skříně
• ozubená kola velkého průměru - vždy minimálně  
  3 zuby v záběru
• zaoblené zuby zaručují klidný chod 
  a minimalizují nebezpečí
  poškození 
• speciální nonstop jištění stroje nárazovou
  pojistkou (není nutnost po rozpojení couvat)
• prstový kondicionér s gumoplastovými V prsty
  s nastavitelnou intenzitou (otáčky 900 ot/min)

MODEL 3228 MN

POČET DISKŮ 7

PRACOVNÍ ZÁBĚR (m) 2,80

HMOTNOST (kg) 1 025

Kverneland 3228 MN 
diskový žací stroj nesený

• lis na kulaté balíky s variabilní komorou
• šířka sběrače 2,3 m s opěrnými gumovými koly 
  a přítlačným válečkem 
• vkládací rotor se 14 jednotlivě jištěnými noži 
  systému SuperCut
• vyklápěcí dno ovládané z kabiny traktoru 
  - pro uvolnění vkládacího kanálu
• komora s 5 profilovanýmí nekonečnými svařenými
  pásy + 3 roztáčecí válce
• plně automatické vázání sítí PowerBind
  s aktivní brzdou
• zásobník na 2 náhradní špulky sítě
• průměr balíku 0,90 - 1,65 m, šířka 1,2 m
• hydraulické nastavení lisovacího tlaku
  z kabiny traktoru do 220 barů + měkké jádro
• ovládání pilotboxem - ISO kompatibilní
• automatické mazání řetězů s možností nastavení
  intenzity mazání jednotlivých řetězů
• flotační pneumatiky 500/50-17

MODEL Kverneland 6716SC14N

PŘÍKON od 55 kW 

HMOTNOST (kg) 3 250

Kverneland 6716 SC14N 
lis na kulaté balíky  
s variabilní lisovací komorou
(skladem, bestseller)

3228 MN

6716 SC14N

215 000,- Kč 

260 000,- Kč 

280 000,- Kč 

899 000,- Kč 

Pro více informací o akčních cenách volejte
602 215 512  Akční ceny sortimentů značky Kverneland.



• rotorový obraceč píce nesený, závěs kat. I a II 
• 4 rotory velkého průměru 500 mm 
  se 7 rameny prstů
• hydraulické skládání s mechanickým zámkem 
  obsluhovaným z kabiny traktoru
• hermeticky uzavřené prachotěsné převodovky 
   - mazané olejem
• tlumiče rázů pro klidný chod stroje 
  s nastavitelnou intenzitou

• obdélníková konstrukce rámu provařená 
  za dvou C profilů zasílená domečky
• pohon jednotlivých sekcí homokinetickými klouby 
  - možnost složení stroje bez vypnutí pohonu
• bronzová pouzdra kloubů - mazaná
• centrálně z kabiny traktoru ovládané stranové 
  odhazování materiálu na okrajích pozemku

MODEL 8555

POČET ROTORŮ  
A RAMEN

4 rotory  
se 7 rameny prstů

PRACOVNÍ ZÁBĚR (M) 5,50

HMOTNOST (kg) 640

Kverneland 8555 
rotový obraceč nesený
(skladem)

• dvourotorový shrnovač píce tažený, závěs kat. II  
• 2 rotory s uzavřenou převodovkou v olejové lázni  
  s 11 rameny prstů
• na každém rameni 4 Kverneland patentované
  dvojprsty
• seřízení výšky strniště mechanicky klikou 
  se zajištěním 
• seřízení šířky záběru hydraulicky 
  - ovládané z kabiny traktoru
• terralinkquattro nápravy s pneumatikami  
  16 x 6.50 - 8PR 
• pneumatiky podvozku 10/75 - 15.3
• středová tvorba řádku s nastavitelnou šířkou 
  řádku 1,2 - 1,9m

MODEL 9472 C

PRACOVNÍ ZÁBĚR (m) 6,30 - 7,30

HMOTNOST (kg) 1 620

PŘÍKON od 35 kW

Kverneland 9472 C  
dvourotorový tažený shrnovač  
(skladem, bestseller)

8555

9472 C

• tažený rozebírač balíků s objemem 3 m3 
• otočná vyskladňovací koncovka (280 stupňů) 
  - třikrát zalomená
• hydraulické zadní čelo pro nakládání balíků
• elektrické ovládání všech funkcí 
  + elektrické ovládání koncovky jojstikem
• přídavné ovládání zadních vrat
  a posuvu dopravníku na boku stroje
• dvourychlostní převodovka metače
• oj do agrozávěsu traktoru s pevnou parkovací
  nohou
• hydraulicky hnaný podlahový dopravník 
  s reverzací chodu dopravníku
  (plynule nastavitelná rychlost posuvu)
• ukazatel směru otáčení a rychlosti dopravníku
• jeden horizontální rozdružovací buben
  se 14 řezacími noži
• patentovaný systém pohyblivých protihrabí bubnu  
  pro bezpoblémový rozběh odfrézování balíku
• tento systém DFCS poháněný el. motorem 
  s ovládáním z kabiny traktoru

MODEL 853 PRO DFCS

HMOTNOST (kg) 1 750

Kverneland 853 PRO DFCS  
tažený rozdružovač 
(možnost vyzkoušení, cena předváděcího kusu)

853 PRO DFCS160 000,- Kč 

360 000,- Kč 

449 000,- Kč 

Pro více informací o akčních cenách volejte
602 215 512  Akční ceny sortimentů značky Kverneland.

Pro další zajímavé nabídky kontaktujte svého nejbližšího dealera. Použité fotografi e jsou ilustrativní a nemusí odpovídat nabízené specifi kaci.

– 4-válcový motor, výkon 75 HP
– mechanická převodovka 12/12
–  klimatizace, 2 páry rychlospojek, závaží 

zadních kol, vzduchové brzdy přívěsu 2+1

MAJOR CL 80

– 6-válcový motor DEUTZ, výkon 163 HP
–  ECO 40 převodovka 30/30 s 3˚ automatickým 

násobičem a PowerShuttlem
–  odpružená náprava,  výbava Premium

CRYSTAL HD 170

– 4-válcový motor ZETOR, výkon 87 HP
–  převodovka 24/24 s 3˚automatickým násobičem 

a PowerShuttlem, stage IIIB (bez močoviny)
–  klimatizace, 3 páry rychlospojek, přední závaží, 

závaží zad. kol, agrohák, ot. zad. VH 540/1000

PROXIMA HS 90

NOVÉ 
AKČNÍ 
CENY

Pro další zajímavé nabídky kontaktujte svého nejbližšího dealera. Použité fotografi e jsou ilustrativní a nemusí odpovídat nabízené specifi kaci.Pro další zajímavé nabídky kontaktujte svého nejbližšího dealera. Použité fotografi e jsou ilustrativní a nemusí odpovídat nabízené specifi kaci.

AKČNÍ 
CENY

BOUŘE USTÁVÁ. ZETOR ZŮSTÁVÁ.



B1121  
(skladem)

• motor Kubota diesel 2-válec, kapalinou chlazený
• zdvihový objem 479 ccm, 8,2 kW/12k
• převodovka mechanická 6/2 - 3 rychlosti x 2 skupiny 
• uzávěra diferenciálu na zadní nápravě, 
  max.rychlost 17 km/hod
• permanentní záběr 4x4
• zadní vývodový hřídel: 540 ot/min, 
  mezinápravový - ne; čelní-na obj.
• zadní tříbodový závěs Kat. I 
• záruka 5 let - pro spotřebitele  
- fyzické osoby nepodnikatele
• BEZ SCHVÁLENÍ NA POZEMNÍ KOMUNIKACE 

B1121

B1161 
(skladem)

• motor Kubota diesel 3-válec, kapalinou chlazený 
  zdvihový objem 719 ccm, 11,1 kW/16k
• převodovka mechanická 6/2 - 3 rychlosti x 2 skupiny 
• uzávěra diferenciálu na zadní nápravě,  
  max.rychlost 20 km/hod
• záběr 4x4
• zadní vývodový hřídel: 540 ot/min, 
  mezinápravový - ne; čelní-na obj.
  zadní tříbodový závěs Kat. I 

• záruka 5 let - pro spotřebitele  
  - fyzické osoby nepodnikatele

• SCHVÁLENÍ PRO PROVOZ  
  NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 

B1161

GZD15HD
(skladem)

• motor Kubota diesel 2-válec Diesel, 
  kapalinou chlazený
• zdvihový objem 599 ccm, 11,2 kW/15k
• převodovka 2 násobná hydrostatická
• max. pojezdová rychlost 13,5 km/hod vpřed, 
  10km/hod vzad
• pohon 4x2
• nulový poloměr otáčení „Zero Turn“
• mezinápravové 2 nožové žací ústrojí, 
  záběr 1 067mm, zadní výhoz
• hydraulický zdvih sečení ovládaný nožním pedálem
  nastavení výšky sečení mechanicky – otočný systém
• sběrný koš 400 l - do výšky 1,80 m

GZD15HD

L1361D
(skladem)

• motor Kubota diesel 3-válec, kapalinou chlazený
 zdvihový objem 1 826 ccm, 27kW/36k
• převodovka mechanická 3-stupňová:  8 vpřed/4 vzad
• 4x4 s možností vypnutí pohonu přední nápravy
• uzávěra diferenciálu, max.rychlost 26 km/hod
• zadní vývodový hřídel:  540 ot/min
• zadní tříbodový závěs Kat. I 

• SCHVÁLEN PRO PROVOZ  
  NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

 
L1361D

B 2650 H

480 000,- Kč + DPH
(ceníková cena)

419 000,- Kč + DPH
(akční cena) 
(506 990,- Kč vč. DPH)

188 000,- Kč + DPH
(akční cena) 
(227 480,- Kč vč. DPH)

277 000,- Kč + DPH
(ceníková cena)

249 000,- Kč + DPH
(cena skladového stroje po slevě) 
(301 290,- Kč vč. DPH)B 2650 H

(skladem)

• motor Kubota diesel 3-válec se vstřikováním E-TVCS
• zdvihový objem 1 261 ccm, 18,2kW, 26k
• převodovka hydrostatická – třístupňová 
• uzávěrka diferenciálu na zadní nápravě, 
  max. rychlost 25km/hod
• pohon 4x4, odpojitelný na 2x4
• zadní vývodová hřídel 540 ot/min 
• mezinápravový vývodový hřídel: 2 500 ot/min 
 (pro mezinápravové sečení)
• zadní tříbodový závěs kategorie I, 
  čelní trojúhelníkový závěs Kat 0
• profesionální 4-sloupková kabina s klimatizací
• závěsné zařízení s hubicí pro přívěs
• bi-Speed, pro minimální poloměr otáčení – 1,05 m

• SCHVÁLEN PRO PROVOZ 
  NA POZEMNÍCHKOMUNIKACÍCH 

665 000,- Kč + DPH
(ceníková cena)

619 000,- Kč + DPH
(cena skladového stroje po slevě) 
(748 990,- Kč vč. DPH)

398 000,- Kč + DPH
(ceníková cena)

359 000,- Kč + DPH
(akční cena) 
(434 390,- Kč vč. DPH)

Pro více informací o akčních cenách volejte
602 573 023   Japonská kvalita s tříletou tovární zárukou.



Kubota M 4072 CAB

M4072 CAB 

M5091

M5111

• úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 3.769 ccm,   
  Common Rail přímé vstřikování paliva, 
  výkon 95 HP/71 kW (M 5091), výkon 113 HP/85 kW  
  (M 5111), filtrpevných částic + technologie AdBlue
• 36/36, 40 km/h, elektrohydraulickárezervace pod  
  zatížením, dual speed - dvoustupňvý násobič, 
  3 jízdnískupiny (plazivá, polní, silniční)
• 2 vnější hydr. okruhy, 2 hydraulická čerpadla, celkový  
  výkon čerpadel 90 l, hydraulický tlak 196 bar, TBZ  
  kat. 2, nosnost 4,1 t
• 540/540E ot/min (540/1000 na přání), nezávislá 
  lamelová spojka v olejové bázi (4 lamely) s brzdou
• elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením, 
  spínání při brždění, vnitřní poloměr otáčení 2,2 m
• přední 360/70 R24, zadní 480/70 R34 - stavitelné
• horní etážový závěs s automatickou hubicí,  
  klimatizace, vzduchem odpružené sedadlo řidiče,  
  vzduchovébrzdy 1 i 2 okruhové, paliová nádrž 105/12  
  I AdBlue, sedadlo spolujezdce
• max. výška vyklápění: 2.808 mm, max. zdvih 
  na čepu nakladače: 3.700 mm, max. nosnost:  
  1.880 kg, hydraulický paraleloam, lopata zdarma

M135GXS-IV

 1 238 000,- Kč + DPH 

• úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 3.331 ccm,  
  CommonRail přímé vstřikování paliva, 
  výkon 74 HP/55 kW, filter pevných částic
• 18/18, 40 km/h -Eco, elektrohydraulická reverzace  
  pod zatížeím, plazivé rychlosti
• 2 vnější hydr.okruhy, celkový výkon čerpadla 63 l,  
  hydraulický lak 196 bar, TBZ kat. 2, nosnost 2,5 t
• 540/540E ot/min, lamelová spojka v olejové lázni   
  s brzdou
• elektrohydraulické zapínání 4x4 pod zatížením,    
  spínání  při brždění, vnitřní poloměr otáčení 1,7 m
• přední 320/85 R0, zadní 420/85 R30 - stavitelé
  automatický etáový závěs pro přívěs (čep 38 mm),    
  klimatizace, vzduchem odpružené sedadlo řidiče,  
  vzduchové brzdy, palivová nádrž 90 l

NOVINKA!

959 000,- Kč + DPH

Kubota M 5091 
s čelním nakladačem

a Kubota M5111 

NOVINKA!

• úsporný vznětový 4 válec Kubota, objem 6 124 ccm,
  Common Rall přímé vstřikování paliva, výkon 
  143HP/106 kW, Stage IV Rnal, filtr pevných částic  
  + technologie AdBlue
• 24/24, 40 km/h- Ecospeed, možnost automatického
  řazení, 8 rychlostí ve skupině řezených pod zatížením,  
  elektrohydraulická rezervace pod zatížením, plazivé 
  rychlosti
• 2 vnějšíhydr. okruhy, celkový výkon čerpadla 140 l,
  hydraulický tlak 210 bar, TBZ kat. 3, nosnost 6,1 t, 
  PTZ nosnost 4,0 t
• 540/1000 ot/min, lamelová spojka v olejové lázni 
  s brzdou
• hydraulicky odpružená přední náprava (3 stupně 
  tuhosti), systém AUTO-2WD (automatické odpojení 
  pohonu 4x4 pod zatížením, spínání při brždění
• přední 420/70 R 24, zadní 520/70 R 38
• horní etážový závěs s automatickou hubicí, klimatizace,
  vzduchem odpružené sedadlo řidiče otočené o 30 st., 
  střešní okno, programovatelný LCD displej, vzduchové
  brzdy 2 okruhové, sedadlo spolujezdce 

Kubota M135GXS-IV

Pro více informací o akčních cenách volejte
602 223 228   Spolehlivé japonské traktory za bezkonkurenční ceny. 

 1 190 000,- Kč + DPH 

1 699 000,- Kč + DPH



OZ-676, OZ-676H
OBRACEČ
• stroj OZ - 676 a OZ - 676H má pracovní záběr 6,7 m  
  a 6 pracovních rotorů
•  amortizační tyče zajišťují stabilitu přepravovaného  
   stroje na tříbodovém závěsu při transportu i při práci 
• pojezdová kola rotorů lze natočit pro dosažení bočního 
  odhozu píce na okraji pozemku
• natočení pojezdových kol, pro správný odhoz na okraji 
  pozemku, se provádí u stroje OZ-676 ručně přímo  
  na stroji a u OZ-676H hydraulicky, z kabiny traktoru

OZ-676 

INO 190

MKS PLUS
MULČOVAČE
• cepový mulčovač má umístění převodovky na vnější 
straně rámu
• těžký drtič určený pro použití v komunálu a v 
zemědělství (mulčuje trávu, křoví, větve a zbytky 
plodin)
• díky pohyblivosti hlavy (+90°/-65°) je vhodný pro 
mulčování materiálů na březích a příkopách a dalších
• má mechanický odpojovač, který zabraňuje 
poškození stroje při překážkách
• energeticky účinný dvojitý spirálový rotor snižuje 
spotřebu energie
• vhodný pro traktory 50-110 HP

 

160.000,- Kč + DPH

 
159.000,- Kč

• celkovou povolenou hmotnost: 6 950 kg 
• nosnost: 5 500 kg
• standardní výbava: nosič s kloubovým hákovým
  mechanismem (optimální délka kontejnerů 3,9 m   
  rozměry „Avia“)
• součást standardní výbavy:automatická parkovací   
  brzda, automatický zátěžový regulátor tlaku brzd, 
  odpružená náprava ADR (40 km/hod), výškově 
  stavitelné oje, jištění kontejneru a mnoho dalšího
• PORTÝR 5 vyrábíme standardně s dvouhadicovým
  brzdami, variantně s jednohadicovými

Portýr 5

PORTÝR 5 
TRAKTOROVÝ NOSIČ KONTEJNERŮ

Pro více informací o akčních cenách volejte
602 215 512

 

310.000,- Kč + DPH


