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Jinak než ostatní ...

Vážení čtenáři a obchodní partneři,

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji přivítal na 
stránkách prvního ročníku zpravodaje společnosti 
ENERGREEN PROJEKT s.r.o.

 Tento zpravodaj jsme vytvořili, jako další formu 
předávání informací stávajícím i budoucím obchodním 
partnerům. Pomocí zpravodaje Vás chceme informovat o 
událostech, které naše společnost připravuje nebo o 
událostech, které již proběhly a tímto bychom Vám je chtěli 
připomenout.

V našem zpravodaji budete mít také možnost se 
dočíst o připravovaných dotačních titulech z operačních 
programů, které bude možnost využít pro nákup naší 
techniky. Současně Vás rádi budeme informovat o novinkách 
nejen v našich technologiích pro nakládání s odpady.

 Závěrem nezbývá než Vám všem popřát v novém roce 
hodně zdraví, štěstí a osobních i pracovních úspěchů a 
samozřejmě příjemně strávených chvil nad stránkami našeho 
zpravodaje.

za ENERGREEN PROJEKT s.r.o.

David Valdemar Matuška
vedoucí obchodního oddělení
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Naším cílem bylo najít stroj, který by byl 
spolehlivý a kvalitně zpracovaný, současně však 
cenově dostupný i pro drobné podnikatele. To 
vše tyto nakladače splňují.

V nabídce výrobce se kolové nakladače 
dělí na dvě modelové řady, které jsou 
konstrukčně odlišné pouze v typu zdvihacího 
ramene. Ke klasickému typu ramene ”H” byla v 
loňském roce zahájena výroba i strojů s 
teleskopickým nakládacím ramenem. Všechny 
modely lze dodat i s motorem, který vyhovuje 
přísným emisním předpisům, především normě 
TIER IV.

Stroje EVERUN je možné si prohlédnout a 
vyzkoušet v naší šternberské provozovně. 
Současně není problém je předvést i u 
zákazníka.

Servis je zajištěn přímo v provozu, našimi 
servisními pracovníky, kteří přijedou za Vámi.

Více informací o strojích EVERUN naleznete na
našich internetových stránkách

  nebo pište na  www.energreen.eu info@energreen.eu

NOVINKA PRO
ČESKÝ A SLOVENSKÝ TRH

Společnost EVERUN je
asijský výrobce stavebních strojů,

která má zájem o prosazení
svých výrobků na evropský trh,

proto akceptuje a dodržuje
přísné normy stanovené EU

Na letošní výstavě Techagro v Brně 
představila firma ENERGREEN PROJEKT s. r. o. 
nový typ kolových a teleskopických nakladačů. 
Čínský výrobce Qingdao Everun Machinery Co., 
Ltd. ji pověřil výhradním zastoupením v České 
republice a na Slovensku. Dne 09.01.2016 došlo 
v Pekingu k podpisu smlouvy mezi naší firmou 
ENERGREEN PROJEKT s.r.o. a firmou Qingdao 
Everun Machinery Co., Ltd., a také k  podpisu 
smlouvy o výhradním zastoupení firmy EVERUN 
pro Českou a Slovenskou republiku.

Společnost EVERUN vyrábí kolové 
nakladače už více než deset let a díky spolupráci 
s německým partnerem se jí daří splňovat přísné 
normy evropských států a požadavky zákazníků.

Mnoho těchto strojů již pracuje například v 
Německu, Polsku, Norsku, Finsku nebo Itálii. 
Vybudováním velkého skladu náhradních dílů v 
Německu, se v Evropě zjednodušil a zrychlil 
záruční a pozáruční servis nakladačů EVERUN.

http://www.energreen.eu
mailto:info@energreen.eu
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Jedná se především o zastoupení prodeje 
drtících a třídících strojů pro zpracování a 
recyklaci stavebních sutí.

Společnost KOMPLET vyvíjí snadno 
použitelné stroje a stavebnicové systémy, které 
lze snadno přepravovat a tímto způsobem dávají 
zákazn íkům možnost  v ybrat  s i  mez i  
vylepšováním a inovacemi stávajících systémů.

V ý j i m e č n o s t  s t a n d a r d ů  u č i n i l a  
společnost KOMPLET známou po celém světě. 
Důležitým aspektem společnosti je i starost o 
ochranu životního prostředí a lidí.

 Do budoucna hodlá společnost nadále 
rozšiřovat svou činnost a nabízet progresivní 
řešení jejich zařízení, neboť ochrana planety je 
jejich i naší každodenní výzvou.

Výrobce KOMPLET SPA Italia je lídrem ve 
světě budování systémů následného zpracování 
a recyklace odpadů. Každý den čelí novým 
výzvám v  ob last i  env i ronmentá ln ích  
technologií.  Jejich vášeň pro práci, výzkum a 
neustálé inovace umožňují vycházet vstříc  

 potřebám mezinárodním zákazníkům.

Značka KOMPLET přináší na český a 
slovenský trh řadu strojů pro drcení jako 
například drtičky standardní nebo drtičky mini, 
které jsou v provedení čelisťové, bubnové nebo 
kladivové.

Stroje jsou schopny zpracovat materiál 
dle typů strojů od 5t/h až do 200t/h. Dále jsou 
nabízeny stroje pro roztřídění materiálů, které 
jsou také rozděleny do skupiny standard nebo 
mini, v závislosti na zpracovávaném materiálu 
lze použít stroje se dvěma vynášecími 
dopravníky nebo třemi dopravníky pro produkci 
2 nebo 3 typů různých frakcí. 

Všechny tyto nabízené stroje mohou být 
dodány v provedením mobilním, tzn. na 
pásovém či kolovém podvozku, stacionární 
nebo na kontejnerovém rámu.

Více informací o drtičích KOMPLET naleznete na
našich internetových stránkách

  nebo pište na  www.energreen.eu info@energreen.eu

Drtící a třídící technologie
      KOMPLET

Společnost ENERGREEN PROJEKT s.r.o. rozšířila své portfolio o další technologii určenou pro 
stavebnictví, obce a města. V druhé polovině roku 2016 naše společnost a společnost KOMPLET 
uzavřela dohodu o spolupráci na výhradním zastoupení značky KOMPLET v České a Slovenské 
republice.

http://www.energreen.eu
mailto:info@energreen.eu
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stavbu stroje, hydraulické řazení a diskové brzdy v 
olejové lázni. Také podlaha a zpracování ovládacích 
prvků se dočkaly inovace.

Na přání zákazníka lze traktor vybavit kabinou, 
čelním nakladačem a celou řadou příslušenství pro 
různé druhy využití. Stroj lze objednat jak na travních, 
tak na průmyslových pneumatikách.

Pro své kompaktní rozměry a přitom spolehlivý výkon je 
stroj předurčen pro údržbu sportovních areálů či využití 
v komunální sféře. I v podmínkách Města Libavá se SOLIS 
26 velmi osvědčil a při údržbě chodníků i zatravněných 
ploch se prakticky nezastaví po celý rok.

Spokojenost s ním Vám může potvrdit  nejen 
paní starostka, ale také řidič traktoru pan Zilvar. Ten si 
nemůže vynachválit zejména snadnou obsluhu, ale i 
nenáročnost stroje na údržbu. To vše činí z traktorů 
SOLIS oblíbeného „člena pracovního týmu“. 

„Společnost ENERGREEN jsme si vybrali nejen
pro to, že její provozovna ve Šternberku
je nedaleko, ale i na základě pozitivních
referencí zákazníků. A určitě nelitujeme.

Jsme maximálně spokojení nejen s technikou 
samotnou, ale i se servisem a přístupem

personálu,“ zdůvodňuje paní starostka s úsměvem

SOLIS 90 CDRi – hodně muziky za málo peněz

Jedná se o nejvýkonnější traktor současné 
produkce výrobního závodu. Motor o objemu 4087 ccm, 
je zárukou dostatečného výkonu v jakémkoliv rozsahu 
otáček. Synchronní převodovka 12 + 12 a mechanický 
reverzor směru pojezdu dovolují precizní práci i s čelním 
nakladačem IT1600.

Traktor je možné na přání dovybavit „super 
plazivou“ rychlostí (0,49 km/h). Zadní vývod PTO 
disponuje dvěma rychlostmi otáček (540 a 540E) a pro 
pracovní využití jsou k dispozici 4 zadní hydraulické 
výstupy.

Město Libavá vzkvetá
i díky technice od společnosti

ENERGREEN PROJEKT s.r.o.

Ačkoliv první písemnou zmínku o Městě Libavá 
lze nalézt v latinsky psané listině z roku 1301, přesto se 
jedná v podstatě o novou obec. V roce 1950 byla totiž  
úředně zrušena a začleněna do nově vyhlášeného 
vojenského újezdu. Změna nastala až v dubnu 2011 s 
návrhem někdejšího ministra obrany Alexandra 
Vondry na optimalizaci vojenských újezdů. Občané 
Města Libavá si v anketě odhlasovali vznik samostatné 
obce, k němuž nakonec došlo 1. ledna 2016. Starostka 
Bc. Štěpánka Tichá má nyní před sebou nelehký úkol, 
který lze s trochou nadsázky přirovnat ke vzkříšení 
bájného Fénixe z popela. Ačkoliv počtem obyvatel 
(zhruba 550) rozhodně nejde o žádné velkoměsto, tak 
svou rozlohou (katastrální území 2932,74 ha) k němu 
nemá až tolik daleko. I přímo v obci je hodně 
zatravněných ploch a parků, jejichž údržba, stejně jako 
celoroční péče o chodníky a další veřejná místa, je 
poměrně náročná a vyžaduje nejen spolehlivý 
personál, ale i kvalitní techniku. Ve Městě Libavá 
vsadili na firmu ENERGREEN PROJEKT s.r.o., a jak nám 
sympatická paní starostka potvrdila, lépe zvolit 
nemohli.

Již delší dobu má Město Libavá ve svých službách 
malotraktor SOLIS 26. Kvalitní mechanické a robustní 
traktory této značky nabízí široké portfolio strojů s 
výkonem od 20 do 110 koní.

Dodaný malotraktor SOLIS 26 4WD staví na 
stejném základu jako SOLIS 20 – tedy je vybaven 
mechanickou převodovkou 6 + 2 a tříválcem Mitsubishi 
o zdvihovém objemu 1318 ccm a výkonu 24,5 koní. 
Oproti předcházejícímu modelu, nabízí SOLIS S26 vyšší 

SOLIS S26 4WD – malý traktor, s velkým potenciálem
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Standardem je i nastavitelný volant ve dvou 
rovinách. Obsluha se může těšit z maximálního 
komfortu vytápěné kabiny, kterou lze na přání dovybavit 
i automatickou klimatizací. 

Nízké ceny a přitom vysoké spolehlivosti je 
dosaženo díky použití minimálního množství 
elektronických součástek od předních výrobců BOSCH, 
Carraro a Mita.

Model SOLIS 90 CRDI, podobně jako jeho „menší 
kolega“ SOLIS 75, popř. jeho vinařská verze NAROW, 
představují novinky v sérii Worldtrac. Ta se, mimo jiné, 
vyznačuje i zátěžovou přední nápravou, nezávislou 
spojkou PTO, planetovými reduktory (nízký hluk 
převodového soustrojí), víceúčelovým selektivním 
hydraulickým rozvaděčem a dalšími „vychytávkami“.

Traktory SOLIS patří mezi vlajkové lodě 
společnosti ENERGREEN PROJEKT s.r.o.. Vybere si 
opravdu každý, ať již potřebuje komunální malotraktor, 
viniční speciál či spolehlivého „pracanta“ na farmu.  

Ovšem nejen tyto stroje indické provenience 
tvoří portfolio společnosti. Jak jsme se mohli přesvědčit 
v moderním zázemí společnosti, které loni prošlo 
rekonstrukcí, nabídka je opravdu široká.

Tato společnost dále zastupuje a servisuje 
značky ZAGO, STEYER, FIPSCREEN, CARAVAGGI, 
EVERUN a jiné. V hale i na venkovní ploše se tak na 
zákazníky těší nejen traktory různých velikostí, ale také 
kloubové a teleskopické nakladače, rádiové svahové i 
samochodné ramenové sekačky, překopávače 
kompostu, prosévací síta, kompostovací lisy, drtící a 
míchací vozy, drtiče stavebních sutí, prosévací lopaty, 
nosiče kontejnerů, krmné vozy, technika pro sadaře a 
vinohradníky, traktorové návěsy, teleskopické 
manipulátory, hydraulické ruky, nosiče nářadí, 
štěpkovače, řezačky slámy, stroje pro údržbu  stájí a 
jízdáren a další pestrou škálu zajímavé techniky.

Technika nejen pro farmáře a obce

Svou nabídkou dokáže ENERGREEN PROJEKT 
s.r.o. vyhovět opravdu širokému okruhu zájemců a 
zejména v oblasti technologií pro zpracování bioodpadů 
se jedná doslova o specialisty s dlouholetou praxí. Vždyť 
motto společnosti zní: „Jinak než ostatní...“ A můžete si 
být jisti, že „jinak“, v tomto případě znamená „lépe“.

napsal AGRIPRINT s.r.o.
Agrární Obzor

800 260 500

OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2014 - 2020

Z P R A C U J T E  S I  S A M I  V L A S T N Í  KO M P O S T
Dotace z OPŽP na odpady a materiálové toky, 
ekologické zátěže a rizika

Prioritní osa 3
Rostoucí množství odpadů a problémy s tím spojené 
můžete řešit vybudováním vlastní kompostárny, 
systému svozu odpadů nebo sběrným dvorem. 
Operační program Životní prostředí (OPŽP) má v letech 
2014–2020 pro tyto účely připraveny prostředky ve výši 
více než 458 milion eur z Fondu soudržnosti a z 
Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cílem podpory 
je zkvalitnění nakládání s odpady, snížení produkce 
odpadů, prevence environmentálních rizik a 
odstraňování starých ekologických zátěží.

Co si můžete pořídit?
Traktor s čelním nakladačem, teleskopický manipulátor, 
kolový nakladač, smykový nakladač včetně technologií 
na drcení, míchání a nakládání s kompostem.

Výše dotace a kolik můžete získat?
Až 85 % způsobilých výdajů projektu a s ideální výší 
dotace 200 tis. EUR (možnost čerpání 1 krát za tři roky). 
A to vše i na kompostovací technologie, sběrné dvory a 
systémy odděleného svozu odpadů se žádostí v rámci 
žádosti v režimu “de-minimis“.

Kdy můžete žádat?
Předběžný termín od 1.9. – do 30.11.2017



Jinak než ostatní ...

Za přihlížení pozvaných hostů z řad technických 
služeb jsme sledovali techniku, kterou se dnes 
společnost ENERGREEN PROJEKT s.r.o. rozhodla na 
skládce v Ronově představit.

Před námi se pohybovali hned dva nakladače 
EVERUN, jeden menší ER06, který vkládal materiál do 
minidrtičky. Druhý teleskopický ER2000 potom 
podrcený materiál třídil v rotační prosévací lopatě 
FlipScreen S45. Velice jednoduchým principem se tak 
materiál rychle roztřídil na dvě frakce.

Síta v prosévací lopatě mají oka v rozmezí 13 až 
75 mm, na jejich výměnu není potřeba žádné nářadí. 
Zvládne to jednoduše obsluha z kabiny nosiče během 
pár minut.

Středem pozornosti této předváděcí akce byl ale 
mobilní minidrtič stavební suti italské značky KOMPLET 
LEM TRAIL 48-25.. 

PŘEDVÁDĚCÍ AKCE 

Drtiče KOMPLET a nakladače EVERUN

V RONOVĚ NAD SÁZAVOU

Bylo krátce po desáté hodině, čtvrtek 8. prosince 2016, teplota mírně pod nulou a kolem 
nás byly vidět zbytky sněhu. Na skládku do Ronova dorazili první hosté, kteří se přijeli podívat 
na prezentaci strojů, které jsou vítanými pomocníky ve stavební i v komunální sféře nejen při 
nakládání s odpady.

 Středem dění byla mobilní drtička suti Komplet LEM TRAIL 4825
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Jeho největší výhodou je tandemový podvozek, díky kterému je skvěle mobilní a lze s ním zajet kamkoliv je 
potřeba, ideálně třeba přímo na stavbu, kde se podrcená suť ihned zpětně využije. Homologace pro provoz po 
veřejných komunikacích je u této mobilní minidrtičky samozřejmostí, může jet až rychlostí 80 km/hod a lze ji připojit 
za jakékoliv vozidlo, které může táhnout přívěsy do 3,5 tuny.

K dispozici je i varianta se samochodným  pásovým podvozkem. Drtička zvládne za hodinu zpracovat 5 - 30 tun 
materiálu, záleží samozřejmě na velikosti materiálu, který má být výsledným produktem. V Ronově probíhalo drcení 
kamene, betonu, cihel i asfaltu.

Drtička si umí poradit i se železobetonem, za tímto účelem je třeba ji ale vybavit magnetickým separátorem 
kovů. Další doplňkovou výbavou je i skrápění vodou, které najde své uplatnění v místech, kde je potřeba snížit 
prašnost.                         

napsal DWM
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Od nového roku 2017 společnost ENERGREEN 
PROJEKT s.r.o. získala výhradní zastoupení prodeje a 
servisu pro prodej techniky pro sklizeň pícnin značky 
LELY. Tato nizozemská společnost patří na špici výrobců 
zemědělské techniky a automatických systémů dojení.

úspěšně

Něco z historie
Nizozemská společnost LELY byla založena v roce 

1948. První generace majitelů stála v témže roce za 
vynálezem obraceče píce. Poté následovaly další 
produkty, například o deset let později představila firma 
unikátní rozmetadlo průmyslových hnojiv, v roce 1965 
následoval obraceč píce Lotus s hákovitým dvojprstem a 
průlomem ve zpracování půdy byl vývoj rotačních bran 
Lely Terra v roce 1968. Před dvaceti lety uvedla 
společnost Lely na světový trh také prvního dojicího 
robota s názvem Astronaut.

Toto moto společnost LELY vyznává  
dodnes. Svědčí o tom i její zastoupení ve více než 60 
zemích světa, kde zaměstnává přibližně 1600 
pracovníků.

 „Usnadnit zemědělcům práci“

TECHNIKA PRO PRODUKCI KVALITNÍ PÍCE

Více informací o strojích LELY naleznete na
našich internetových stránkách

  nebo pište na   www.energreen.eu info@energreen.eu

Současnost
Stroje LELY díky svým inovativním zlepšením 

nabízí špičková řešení pro sklizeň píce. To, jakou píci 
krávy konzumují, zásadně ovlivňuje výslednou produkci. 
Během sklizně je tedy položen základ k finální produkci 
mléka a masa. Nemůžeme ovlivnit počasí, ale můžeme 
ovlivnit, v jaké kvalitě píci sklízíme a uskladníme. 

V krátkosti tedy můžeme zmínit nějaké výhody. 
Kondicionéry žacích lišt Splendimo mohou být vybaveny 
odolnými plastovými prsty, které při sečení setřou 
voskovou vrstvu pro lepší sušení a přitom píci nepoškodí. 

Obraceče Lotus zase vynikají patentovaným 
systémem zahnutých hákových prstů. Ty zvyšují 
výkonnost o 15% oproti konkurenci, protože nenabírají 
hroudy a jsou k píci šetrné.

Do výrobního programu společnosti LELY patří 
také, na českém trhu známé lisy, dříve dodávané pod 
označením WELGER. Ty vždy byly a jsou synonymem 
kvality. A to nejen kvůli technologickému náskoku v 
konstrukci řezacího a lisovacího ústrojí, ale také díky 
dlouhé životnosti při minimální provozních nákladech. 
Vyrábějí s variabilní i pevnou lisovací komorou. 

 „Chceš-li kvalitní mléko pít
musíš špičkovou píci mít“

  

                                                                                                      napsal LŠ

http://www.energreen.eu
mailto:info@energreen.eu
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TAŽENÉ A SAMOCHODNÉ
KRMNÉ VOZY ZAGO

AGO s.r.l.Z , je společnost sídlící v severní 
části Itálie, 50 km západně od Benátek. Je 
to společnost rodinného charakteru, 

která si zakládá na kvalitě svých výrobků. Výrobní 
závod je rozdělen na dvě výrobní divize.

První,  produkuje, na českém a 
slovenském trhu oblíbené a zákazníky vyhledávané 
drtiče mísiče ECOGREEN, které jsou využívány při drcení 
a mísení bioodpadu na více než 150 kompostárnách v 
České republice. D

Jedním z hlavních cílů je pomáhat chovatelům s 
využíváním a aplikováním v praxi nejnovějších poznatků 
a trendů spojených s výživou nebo-li krmivem. Kdy jeho 
kvalita a stabilní dávkování má přímý dopad na celkovou 
výtěžnost a kvalitu, kterou chovateli jeho stádo přináší.

Z těchto důvodů se majitelé v minulosti rozhodli 
pro užší spolupráci s Boloňskou univerzitou, kde jsou 
všechny poznatky prvně prověřeny a až následně 
uváděny v praxi.

Společnost ZAGO s.r.l. produkuje širokou škálu 
horizontálních, vertikálních, stacionárních, tažených i 
samochodných krmných vozů.   

GREEN DIVISION

ivize   produkuje 
všechny stroje určené pro živočišnou výrobu.

UNIFEED DIVISION
Připravené krmivo ze všech vyráběných vozů 

splňuje i ty nejpřísnější měřítka. Každý z vyráběných 
strojů je výráběn přímo pro koncového uživatele, 

m³

tak aby 
stroj splňoval veškeré požadavky farmářů, s ohledem na 
rozměry stájí.

Vertikální krmné vozy vyráběné pod obchodním 
označením AVM je možné dodat s objemem pracovní 
vany až 30 . Farmáři si volí kompletní specifikaci podle 
svých potřeb, počínaje objemem, typem podvozku a 
konče  způsobem vyskladňování. 

Současně má možnost si vertikální krmný vůz 
objednat s dalším jiným volitelným příslušenstvím. 
Jedním z nejvyhledávanějších, je patentovaný systém 
hydraulického nastavení protiostří. Tento systém je 
dodáván pouze výrobním závodem ZAGO, který tento 
patent vyvinul a vlastní. 



Jinak než ostatní ...

Samozřejmě i u tohoto systému je možné do 
vozu  vkládat celé balíky píce, slámy, senáže a jiný typy 
vstupních složek, které jsou potřebné pro přípravu 
krmné dávky, a to i při částečném naplnění.

Přitom je zaručena dokonale homogenní směs v 
polovičním čase se spotřebou vstupní energie o 40% 
nižší než u tradičních systémů.

Vozy KING je možné dodat v objemech od 7 až do 
30 m³ a vybavit dalším příslušenstvím, jako např. silážní 
frézou nebo hydraulickou rukou.

    napsal LŠ

Krmné vozy s horizontálním uložením šneku  se 
vyrábějí ve dvou produkčních řadách. Řada SABRE je 
vybavena se dvěma řezacími a míchacími šneky. Tento 
systém se nazývá DUAL-MIX a byl vyvinut dnešním 
majitelem, panem Linem ZAGO. D

 dnešní době DUAL-MIX používán většinou výrobců 
krmných vozů.

N e 
výrobním závodě ZAGO s.r.l. čas nezastavil a produkce 
byla rozšířena o řadu KING s patentovaným systémem 
FLOW-MIX. Byly vyvinuty p

FLOW-MIX se skládá z kombinace celkem 4 
pracovních šneků a jejich odlišné rotace. Dva spodní píci 
řežou na potřebnou délku a pouze začnou jejich míchání. 
Tento proces je  ukončován dalš ími  dvěma 
domíchávacími šneky. 

Proto při aplikaci tohoto sytému nedochází k 
nadměrnému stlačování a zahřívání krmné dávky. 
Výstupní směs je nepoškozená, homogenní a 
stejnorodá, tedy ideální pro docílení vysoké produkce, 
což se projevilo u všech zákazníků i finančně.

íky své jednoduchosti 
je v

a rozdíl od jiných výrobců krmných vozů se v

ane Zagem ve spolupráci s 
Boloňskou univerzitou a samotnými farmáři. Následně 
byly jeho výhody a ekonomický přínos pro farmáře 
ověřeny i v praxi.

systém FLOW-MIX
patent ZAGO



Jinak než ostatní ...

Děkujeme za Vaši podporu, přízeň a budeme se na Vás těšit při vydání dalšího zpravodaje společnosti 
Energreen Projekt s.r.o. v měsíci březnu 2017, ve kterém Vám představíme další novinky a zajímavosti.

Jinak než ostatní ...

ENERGREEN PROJEKT s.r.o.
Janáčkova 301/3
785 01 Šternberk Email:

 

tel: 800 888 878
mob: 733 712 640

info@energreen.eu

www.energreen.eu

”PŘEDSEZÓNNÍ AKCE”
PROHLÍDKA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

ZA ZVÝHODNĚNOU CENU

Akce probíhá při objednání do konce února 2017.

Touto cestou Vám nabízíme cenově výhodnou 
prohlídku všech námi dodaných strojů a zařízení.

Konzultace s naším servisním technikem za 
zvýhodněnou cenu.

Stroje při prohlídce zkontrolujeme po technické 
stránce.

Při zjištění závad Vám doporučíme adekvátní postup 
pro jejich odstranění. 

Na veškeré náhradní díly a náplně poskytujeme po 
dobu akce slevu 20 %.

Náš technik s Vámi sepíše protokol o prohlídce, 
případně objedná další servis či náhradní díly.

Cena za dopravu a práci se neúčtuje.

Využijte této akční nabídky a své objednávky posílejte na email  nebo 
. Předejděte tak možnému poškození strojů, nákladnějším opravám a problémům s delšími 

dodacími lhůtami v jarních měsících. 

servis@energreen.eu
vyroba@energreen.eu

CENOVÁ NABÍDKA

Síta FLIPSCREEN  500 Kč
Překopávače kompostu traktorové  500 Kč
Překopávače kompostu samochodné          1.000 Kč
Traktory          1.000 Kč
Drtiče a štěpkovače dřevní hmoty           1.000 Kč
Krmné, drticí a mísicí vozy ZAGO          1.500 Kč
Tažená a natahovací síta ZAGO a ULTRASCREEN     1.500 Kč
Kompostovací lisy WASTE-BIO          1.500 Kč
Manipulátory a smykové nakladače          1.500 Kč

http://www.energreen.eu
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