MAMY DLA CIEBIE COŚ JESZCZE

SPRAWDŹ
CO MOŻESZ

energia
FOTOWOLTAIKA odnawialna
w Twoim domu

KUPIĆ JUŻ DZIŚ

SŁOŃCE JEST NIEWYCZERPALNYM ŹRÓDŁEM CZYSTEJ ENERGII.
Z bogactwa tego można korzystać dzięki modułom fotowoltaicznym. Systemy
fotowoltaiczne współpracują z dystrybutorską siecią energetyczną
gwarantując stałe dostawy energii bez naszej ingerencji. Gwarantują stałą
produkcje energii w skali roku niezależnie od pogody.

ZOSTAŃ WYTWÓRCA ZIELONEJ ENERGII ZE SŁOŃCA,
SKORZYSTAJ Z NASZEJ OFERTY I ZOBACZ CO ZYSKASZ
ź Gwarancję jakości i rzetelności ﬁrmy JASKOT – kompletny system
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fotowoltaiczny wykonają dla Ciebie zweryﬁkowani partnerzy o
ugruntowanej pozycji rynkowej, bazując wyłącznie na podzespołach
renomowanych producentów systemów fotowoltaicznych.
Szybkie i bezproblemowe podłączenie do sieci elektroenergetycznej
w ramach obecnego przyłącza.
Optymalny dobór technologii – ﬁrma JASKOT oferuje tylko sprawdzone
rozwiązania
Bądź niezależny posiadając własną elektrownię słoneczną oszczędzając
na rachunkach za prąd.
Bądź przyjazny dla środowiska, wykorzystaj darmową energię słoneczną
do własnych potrzeb.
Zarabiaj dzięki instalacji PV sprzedając do sieci wyprodukowaną energię.
Zostań z nami Prosumentem - producent i konsument – konsument
zaangażowany w jednoczesną produkcję oraz konsumpcję energii
elektrycznej.

10

lat gwarancji
na szczelność

2

CIĄGNIKI

UPRAWA
HODOWLA

OSPRZĘT

AUTORYZOWANY
DEALER ZETOR
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lata gwarancji
na wyposażenie

ZBIORNIKI
ON
pojemność 5000 L i 3000 L
Zbiornik wykonany jest z tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne
i promienie UV. A dobrany kolor gwarantuje estetyczny wygląd zbiornika po
wielu latach eksploatacji. Dwupłaszczowa konstrukcja Strong Musculare
zabezpiecza wewnętrzny zbiornik przed uszkodzeniem zwiększając
bezpieczeństwo składowanego paliwa.
Idealne rozwiązanie dla tych, którzy zużywają większe ilości paliwa.

KUPUJ PALIWO W CENACH HURTOWYCH I TANKUJ U SIEBIE!

HALE
BREZENTOWE
ekonomiczne, solidne, bez betonu
SHELTERALL to szybka w montażu modułowa konstrukcja łącząca w sobie
stalową ramę nośną oraz pokrycie z plandeki. Wychodzi naprzeciw
potrzebom magazynowania i przechowywania materiałów w branży
przemysłowej, budowlanej, rolniczej oraz w sektorze publicznym. Dzięki
zoptymalizowanemu projektowi, tunel Shelterall jest rozwiązaniem
umożliwiającym ekonomiczne magazynowanie.
Wiele zastosowań: magazyn dla rolnictwa, przechowywanie pasz, obora dla
bydła, owczarnia, baloty słomy lub siana, drewno opałowe, maszyny rolnicze,
zadaszony magazyn na materiały sypkie, np. piasek czy sól, magazyn
przemysłowy, czy magazyn na zboże.

Moja rodzina.
Moja praca.
Mój Zetor.

Przyczepy rolnicze jedno, dwu i trzy
osiowe, wersje tandemowe, tridem oraz
skorupowe.
Przyczepy specjalnego przeznaczenia:
do balotów, budowlane, do przewozu
zwierząt , do przeładunku zbóż,
a także objętościowe.
Rozrzutniki obornika.
Maszyny komunalne: kosiarki bijakowe
i wysięgnikowe, zamiatarki, pługi
odśnieżne, posypywarki piasku i soli.

Modele Kompaktowe – małe gabaryty, udźwig do 3,2 tony
i wysokość podnoszenia do 8 metrów.
Modele Turbofarmer są idealnym rozwiązaniem do sektora
rolniczego, charakteryzują się udźwigiem od 3,4 do 5,0 t,
wysokością podnoszenia od 7 do 10 metrów.

Major 60-80 KM

Proxima 80 – 100 KM

Modele Multifarmer to rewolucyjne rozwiązanie łączące
ładowarkę z ciągnikiem rolniczym.
Gama Panoramik obejmuje 15 modeli, o udźwigu od 3,4
do 4,0 t, wysokości podnoszenia od 7 do 17 metrów.

Proxima Plus 80-110 KM

Forterra 100-140 KM

+ bzpieczeństwo
+ maksymalne osiagi
+ komfort
+ wydajność
+ wszechstronność

Proxima Power 80 – 120 KM

Forterra HSX 100 – 140 KM

Uprawa Gleby: Brony aktywne, , pługi obrotowe, głębosze,
spulchniacze, agregaty uprawowe, brony talerzowe.

Specjalista w zbiorze zielonki: kosiarki bijakowe
i dyskowe, zestawy kosiarek, przetrząsacze,
zgrabiarki jedno i wielokaruzelowe.
Woz y paszowe szyte na miarę jedno i dwu
ślimakowe.
Maszyny komunalne: pługi śnieżne, kosiarki
bijakowe i na wysięgnikach, posypywarki piasku i soli.

Siew zbóż: Siewniki solo i nabudowane a także do
siewu pasowego.
Uprawa Gleby: pługi obrotowe i zagonowe, agregaty
uprawowe bierne i talerzowe, kultywatory, brony
talerzowe.
Nawożenie mineralne: rozsiewacz wapna i nawozu.

Siew: siewniki do kukurydzy, precyzyjne siewniki do zboża
i siewu bezpośredniego, kombinacje uprawowo – siewne.
Zbiór zielonki: mulczery, kosiarki dyskowe, przetrząsacze,
zgrabiarki, prasy rolujące, owijarki.
Ochrona roślin: opryskiwacze, rozsiewacze nawozu.

Forterra HD 130 -150 KM
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*O szczegóły zapytaj handlowca.

oprocentowanie

Crystal 150 – 160 KM

PROMOCJE

SPRAWDŹ CO DLA

CIEBIE MAMY!
O szczegóły zapytaj handlowca.

Prasy stało i zmiennokomorowe, prasy kostkujące, owijarki bel od stacjonarnych po samo załadowcze,
szeroka gama rozrzutników nawozu i wapna, wozy asenizacyjne, rozsiewacze nawozów.

