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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 G3 Слънчогледови хедери
Проектиран за максимално прецизна жътва при

висока скорост.

Всичко, което се иска от 
слънчогледов хедер, е ТУК:

Слънчогледовият хедер G3 е 
проектиран така, че да сведе до 
минимум загубата на семена  при 
максимално висока работна скорост.

Специално проектираните 
централни капаци G3 Row Unit 
Covers и Central Auger Система за 
събиране задържат семената, 
предотвратяват загубата на култури и 
увеличават максимално реколтата.



Приспособява се лесно
към всеки комбайн

Най-висока ефективност
при максимално висока
работна скорост

Предлага се като
Твърда и Сгъваема
Глава

МОДЕЛ G3: ПРЕДИМСТВА

. Премиум клас материали:
волфрамово - карбидна
сплав

Конструктивни
детайли за минимални 
загуби на семена

N1 Световна марка
Хедери за слънчоглед



Дълги Делители Специално проектирани
централни капаци

Прикачащ кит с
регулиране на наклона

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 G3

Дългите делители, които
могат да бъдат повдигнати
при транспорт, правят
прибирането на паднали или
смачкани растения по-лесно.

Специално проектирани 
централни капаци  - оформени 
като басейн, наклонени назад, 
събират семената, които са 
паднали преди да достигнат 
транспортиращия шнек. 

Благодарение на заменимите
рамки за прикачане и регулиране
на наклона, слънчогледовият хедер
може лесно да се монтира на 
всякакъв комбайн.
Комплектът може да бъде лесно
заменен без специализирана помощ.



Специална режеща
система

Уникална събираща
система

Предаване между
редовите 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 G3

Режещата система на
слънчогледовия хедер 
е изпълнена с два срещуположно 
въртящи се диска, които режат 
без да клатят растението, което 
позволява висока скорост на 
прибиране без излишни вибрации
и загуба на семена.

Уникалната събираща система 
се състои от две прибиращи 
вериги,интегрирани с гумени зъби,
които придвижват лесно, но здраво 
растението, подавайки го към шнека.
Това гарантира постоянното
и равномерно подаване на

Предаването на задвижването между
редовите трансмисии става посредством 
двойни верижни съединители и
телескопични валове. Бързо и лесно 
сваляне и махане, казано на кратко,
МИНИМАЛНО ВРЕМЕ ЗА РЕМОНТ



Слънчогледовият хедер G3 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

ОПЦИИ ПО ИЗБОР:



FANTINI GН3:
Слънчогледов Адаптер Сгъваема Рама



FANTINI G03:
Слънчогледов Адаптер Фиксирана Рама



FANTINI GP БЕЗРЕДОВ
Проектиран за безпроблемна работа дори при

най-неблагоприятни условия

FANTINI GP работи без значение от сеитбените
редове и междуредия, работи безпроблемно
дори при най-неблагоприятни условия.

Слънчогледът се насочва от делителните точки
към ножовете, докато слънчогледовите глави 
се улавят от рейката. След като се извърши
рязането на дръжката, рейката придвижва
питата в шнека за транспортиране, 
осигурявайки непрекъснато и хомогенно 
подаване към комбайна..



Входящ дефлектор Целошнек Външна задна предавка

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 GР

Целошнекът е оборудван със
предпазен съединител, за да
осигури здрава и издръжлива
работа на трансмисионния
механизъм.

Задната трансмисия е сведена до 
кардан и шлицев вал, свързани към
солоотводния вал на комбайна.

Входящият дефлектор
перфектно направлява
слънчогледовите пити към
захранващия конвейр.



Режеща система

Комплект за нарязване
на стъбла

Кит за окачване със
регулиране на наклона

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 GP

GP БЕЗРЕДОВ може да бъде оборудван с 
комплект за нарязване на стъбла.
Системата за рязане се състои от режещи
дискове с механични скоростни кутии и
покрива цялата работна дължина.
Кардановият вал активира системата 
механично от дясната страна на
трансмисията на комбайна. Регулирането
на височината на рязане е хидравлично 
задвижвано от кабината на комбайна.

Приспособлението може да
бъде лесно адаптирано към
всякакви комбайни.
Окачващият комплект може
да бъде лесно монтиран без
присъствието на
специализиран персонал.

Редукторът и цялата режеща система
са направени от висококачествени
материали и компоненти.
Разделителната точка е проектирана
така, че да гарантира изключителна
скорост на бране и да сведе до

минимум загубите на продукта.



FANTINI GP Безредов:
Технически характеристики



FANTINI GP Безредов:
Кога го препоръчваме на нашите клиенти

Отличаващ се с прост, здрав дизайн, Fantini GP се различава от конвенционалните хедъри.
Той е напълно независим от редовете и върви гладко във всяка посока, дори и при 
неблагоприятни полеви условия. По време на работа слънчогледът се насочва от 
разделителните точки към ножовете, преди роторът да хване главата. След отрязване на 
стъбло, роторът премества цветето към шнека, осигурявайки непрекъснато хранене.

Изисквайки по-малко поддръжка, GP е добра опция за земеделски производители,
които търсят икономичен вариант и е идеален за жътва на сортове с по-твърди семена.

— Екипът на Агритрейд-Бг



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!

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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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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