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З а щ о  от  А г р и т р е й д - Б г ?  

Продаваме, настройваме и сервизираме- гаранционно и
извангаранционно - хедери FANTINI цели 20 години без 
прекъсване.

Поддържаме целогодишно добре зареден склад с оригинални
резервни части. 

Сервизните ни техници са специализирани в поддръжката на 
машината. По-важно, те знаят всички тънкости и специфичните
настройки, които са научили с времето от опита на стотици клиенти

Ние наистина добре познаваме FANTINI.

Опитният земеделец знае:
От кого купуваш е толкова важно, колкото и какво купуваш. 



РАЗЧИТАЙТЕ НА

ТЪРГОВЦИТЕ НИ

Разчитайте на търговците ни за 
БЕЗПЛАТНА, 100 % безпристрастна 
помощ за избор на модел 

Благодарение на опита който имаме, 
търговците ни могат да консултират всеки 
клиент и да му помогнат да вземе 
правилното решение за избор на модел 
хедер според обработваемите площи, терени 
и обема на всяка култура, която отглежда.
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Разчитайте на 

сервизните ни техници

Разчитайте на сервизните ни техници за специфичните настройки, 
според вашите конкретни условия за експлоатация

 По-висока производителност при вашите конкретни условия
 По-малко стрес за вашия комбайн
 Удължете живота на хедера
 И още, и още - според вашите конкретни условия и нужди

С това уникално предимство, Агритрейд-Бг предоставя 
необходимата сигурност и заслужено спокойствие на клиентите, 
закупили слънчогледови и царевични  хедери с марката FANTINI.
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Серия L3 Царевични хедери
Оптимален поток на реколтата и максимален потенциал на добива

L3 Corn Harvesting Header е 
ефективен и надежден продукт на 
FANTINI. 
Машината е с много здрава глава, 
която лесно може да се приспособи
към всякакъв вид комбайн и / или 
царевичен шредер.
Високата скорост на работа, 
широкият работен захват и 
минималното износване на 
компонентите го определят като
икономически изгодно решение за 
оптимален поток на реколтата и 
максимален потенциал на добива..



Приспособява се лесно
към всеки комбайн

Най-висока ефективност
при максимално висока
работна скорост

Предлага се като
Твърда и Сгъваема
Глава

ПРЕДИМСТВА L3

. Премиум клас материали:
волфрамово - карбидна
сплав

Конструктивни
детайли за минимални 
загуби на семена

Лесно и безпроблемно
повдигане на полегнали
култури



Нови редуктори с маслена баня Нови Странични Трансмисии 

О Т Л И Ч И Т Е Л Н И Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

МОДЕЛ L3

Чугуненият редуктор съдържа
високотехнологични твърди стоманени
предавки, защитени от устройство 
ограничаващо въртящия момент в маслена
баня. Това осигурява изключителен живот и 
кинематична безопасност.

Нови трансмисии с конично и универсално
свързани съединители
Старите предавки с вериги и верижни палци, които
винаги имат нужда от настройване, контролиране и 
смазване вече са в миналото. Новите системи имат
конични и универсално свързани съединители не се 
нуждаят от поддръжка и правят работата

изключително безопасна, тиха и продължителна.



Палцовидни вериги за прибиране на 
реколтата

Регулируеми ножове 

О Т Л И Ч И Т Е Л Н И Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

МОДЕЛ L3

Затворени палцови вериги за събиране
на реколтата. Веригите се регулират
автоматично от тласкач.
Водачите са изработени от стоманени
зъбни колела, гарантиращи
изключителна продължителност на 
работа при всякакви работни условия. 

Четири обръщащи ножа, направени от 
волфрамово-карбидна сплав, са стабилно
монтирани и лесни за поддръжка.
Това гарантира лесна и приятна работа.
Също така адаптера има и регулируеми
контра ножове.



Спирали за постоянно и равномерно 
подаване на стъблата

Регулиране захвата на плочите

О Т Л И Ч И Т Е Л Н И Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

МОДЕЛ L3

Квадратните валове, поддържащи
ножовете, започват със метална
спирала, която гарантира постоянното
и леко подаване на стеблата.

Разстоянието за захвата на плочите може
да бъде регулирано директно от кабината
на комбайна 



Настройка на наклона
Адаптор за силажокомбайн 

О Т Л И Ч И Т Е Л Н И Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

МОДЕЛ L3

Наклонът на адаптера може да бъде
лесно променен за прикачане към
всички видове комбайн посредством 
подходяща за комбайна рамка, лесно и 
без специализиран персонал. 

Специална рамка позволява адаптера
да бъде агрегатиран и към Claas Lexion-
Jaguar



Пластмасови Делители 
Странични Шнекове

О Т Л И Ч И Т Е Л Н И Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

МОДЕЛ L3

Пластмасови делители за модели със
70, 75 и 80 см разстояние между 
редовете. Плъзгането на сплесканата
реколта се подобрява и падането на 
късове върху гъжвите се абсорбира по-
добре. 

Лесно и безпроблемно повдигане на 
полегнали култури.



О Т Л И Ч И Т Е Л Н И Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Нова изключваща се сечка за 
стъблата (TR)

Пригодена за лесно включване и изключване с 
помощта на удобно разположен лост.

Всяка сечка е направена от кутия, директно
свързана към редуктора за прибиране на 
реколтата, с което отпада нуждата от 
допълнителна трансмисия. Тя е разположена на 
централна позиция отзад и е снабдена със
стоманорежещ диск с широк диаметър. 

Диск с два ножа с волфрам-карбидови остриета
позволява перфектно рязане на стъблата, с 
ниска консумация на енергия.

МОДЕЛ L3



FANTINI L3:
ОПЦИИ ПO ИЗБОР

FANTINI L3 царевичен хедер се приспособява лесно към всеки комбайн
и се предлага като твърда и сгъваема глава, като разстоянието между
редовете започва от 45 см.

Ако не сте сигурни кой вариант е най-подходящ за Вас, 
свържете се с нашите търговци за неангажираща, безплатна консултация.
Със опита от стотици клиенти зад гърба си, те ще Ви помогнат да вземете 
най-правилното решение. Наберете един от телефоните:

0886 166 001
0887 333 002
0888 876 003
0882 419 922



FANTINI LH3:
Сгъваем Царевичен Адаптер



FANTINI L03:

Фиксиран Царевичен Адаптер



Камен Шишков  
ЕТ Камен Шишков - гр.Бяла

Използваме хедерите на FANTINI 
за слънчоглед и царевица от 2004 година 
насам.

Компетентната поддъжка от екипа на 
Агритрейд, както и безспорното качество и 
надежност на марката са гаранция за нашата 
успешна и безаварийна жътва през всички 
тези години!
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ОТЗИВИ ОТ КЛИЕНТИ



Какво точно получавате, когато поръчате хедер FANTINI от нас?

Специална цена
Специална цена за ранни заявки. 

Всеки клиент на Агритрейд–Бг има 

възможност да закупи или поръча 

своя хедер FANTINI, като се възползва 

от възможно най-високата отстъпка, 

валидна само сега

Гаранция

2 години пълна гарания

4 години гаранция за редуктори и 

кардани

Пълно обслужване
Доставка на място до клиента, пускане 

в експлоатация и обучение.

Специфични настройки

Прецизни настройки според конкретните

ви условия от специализиран екип

с 20 годишен опит в сервизирането и 

поддържането на хедери FANTINI за 

стотици наши клиенти.

Изънгаранционно обслужване
Осигурено извънгаранционно 

обслужване на преференциални 

цени

Мобилен сервизен екип

До всяка точка на България. 

Отзовава се на място до 24 часа от 

вашата заявка, дори в сезона

Експресна доставка

Доставка на оригинални резервни 

части и консумативи до 24 часа до 

всяка точка на страната.

Съдействие за препродажба

Съдействие за продажба на старата 

и закупуване на нова със специална 

отстъпка за лоялни клиенти .
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0886 166 001
0887 333 002
0888 876 003
0882 419 922



Често Задавани Въпроси

Какво представлява услугата Настройки за високи добиви? 

Специализиран екип пристига на място и прави фините, ПРАВЕЩИ ПАРИ настройки според вашите конкретни 
култури, терен и условия. Тънкости, които търговците и сервизните ни техници са научили с времето от опита на 
стотици клиенти.

Как да поръчам?

Ако желаете да се възползвате напълно БЕЗПЛАТНО от тази специализирана експертна услуга, обадете се днес за 
оферта. Поради натоварения ни график на интензивни продажби и планирани поддръжки, графикът ни се запълва 
много бързо.

Какво друго включва?

Обучение на оператора, за да бъде жътва 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 година и докато решиш да 
смениш хедера, една от най-икономичните, лесни и продуктивни, каквито си имал до момента.

Къде я предоставяте тази услуга?

На територията на цяла България, без изключение. Колкото и на отдалечено място да сте, ще получите същото 
внимание и срокове, все едно се намирате в задния ни двор.



Обадете ни се днес и заявете нашата експертна услуга “Настройки за високи
добиви“, за да спестите НЕ САМО от първоначалната цена, но и да си гарантирате 
безпроблемно използване и максимален добив година след година, всяка година от 
живота на машината. 

0886 166 001

0887 333 002

0888 876 003

0882 419 922



ЗА КОНТАКТИ

ОНЛАЙН

www.agritrade-bg.com

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

www.fb.com/AgritradeBg

ИНФОРМАЦИЯ:

office@agritrade-bg.com

АГРОЦЕНТЪР:

Гр. Русе 7009
Бул. Тутракан,
ул. Индустриален парк
срещу БЕЗМИТНА ЗОНА

ПРОДАЖБИ:

0886 166 001
0887 333 002
0882 419 922
0888 876 003
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