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Agrifac uvádí na trh nový Condor Vanguard
Připraven na budoucnost udržitelného zemědělství

Hledáte řešení, která umožňují udržitelné a ekologické zemědělství? Seznamte se s novým Agrifac Condor 
Vanguard. Produkce s co nejmenším dopadem na životní prostředí, ale zároveň zajištění bezpečných a 
dostatečných potravin pro všechny, to jsou důležité výchozí body na cestě k udržitelnému zemědělství. S 
novým strojem Condor Vanguard přináší společnost Agrifac Machinery stroj, který je na špičce inovací, 
připravený na budoucnost a plně vyhovující všem evropským předpisům.

S maximální šířkou 255 cm a objemem nádrže 6 000 litrů doplňuje Vanguard řadu Condor a poskytuje trhu přesně 
to, co si trh žádá. Stabilní postřiková ramena a vyšší kapacita jako základ pro optimální pokrytí rostlin, minimální 
úlet, variabilní technologii postřiku a "bodový postřik" na úrovni rostlin. Condor Vanguard lze flexibilně používat díky 
nastavitelnému rozchodu kol v rozsahu 75 cm, který je k dispozici ve dvou variantách: 180 - 300 cm.

"Agrifac Machinery poskytuje technologie, které zemědělcům umožňují dodržovat místní předpisy v kombinaci s 
optimální ochranou plodin a maximálními výnosy. Legislativa v evropských zemích týkající se ochrany plodin se v 
jednotlivých zemích liší. Nabízíme zemědělcům řešení těchto problémů a pomáháme jim dosáhnout cílů, kterými 
jsou omezení úletu, snížení spotřeby chemikálií a zvýšení výnosů," říká Roeland Coopman, obchodní ředitel 
společnosti Agrifac."

Vanguard video
https://youtu.be/waEwNLQS39A

Zajímá vás Condor Vanguard a chcete se o něm 
dozvědět více? Navštivte webové stránky https://
www.agrifac.com/cz/condor-crop-sprayers/condor-
vanguard/ nebo se obraťte na svého obchodního 
zástupce společnosti Agrifac. Pro nadcházející sezónu 
je v Evropě naplánováno několik předváděcích dnů. 
Přesné termíny sledujte na našich webových stránkách. 
Nový Condor Vanguard bude také přítomen na veletrhu 
SIMA v Paříži, a to od 6. do 10. listopadu. A 23. a 24. 
listopadu 2022 během výstavy EXPO-SE v německém 
Karlsruhe.

https://youtu.be/waEwNLQS39A
https://www.agrifac.com/condor-crop-sprayers/condor-vanguard/


O společnosti AGRIFAC
Společnost Agrifac se zabývá vývojem a výrobou samojízdných postřikovačů. Agrifac Jako první výrobce vyvíjí 
stroje, které nabízejí každé rostlině přesně to, co potřebuje; jako první výrobce upřednostňuje tento klíčový cíl 
postřiku ve prospěch pěstitele. Základem je náš princip 4E pro pěstitele: efektivní, ekonomický, ergonomický a 
ekologický od návrhu až po vývoj a poté i během používání. Agrifac nabízí technologie, které snižují úlet až o 
97,5 %, což z našich postřikovačů dělá nejekologičtější samojízdné postřikovače na světě! Inovativní nástroje 
Agrifac umožňují namísto obdělávání stále většího množství půdy zvýšit produkci potravin na stávající 
zemědělské půdě s menším množstvím vody, prostředků na ochranu rostlin a pohonných hmot.

OBRÁZKY A VÍCE INFORMACÍ
https://we.tl/t-pelEi1VFqs
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