KUBOTA v akci!
Střítež u Frýdku - Místku, středa 23.9.2020
Dobrý den,
přijměte prosím pozvání na ORANGE Days, oslavy KUBOTA 130 let vrcholí!
V rámci oslav bylo nabídnuto 130 slev, ohlas byl mimořádný, ještě několik strojů ve slevě zbývá.
Přijďte vyzkoušet: sekačky, malotraktory, traktory i závěsnou techniku Kubota.
Sekačky: pro větší zahrady, firemní, sportovní areály, atd. Super stroje s nulovým poloměrem
otáčení a velkým záběrem. Mulčování i sběr do koše. Všechny druhy sekaček Kubota!
Malotraktory: jednoduché stroje bez kabiny od 12 do 24 k, užitečný pomocník pro menší pole.
Malotraktory profi: stroje s kabinou, klimatizací a dokonalou výbavou, přesto jednoduché.
Kubota RTV: víceúčelové vozidlo s pohonem 4x4 a vario převodovkou - pro obce, myslivce, atd.
Kubota M 4: dospělý, avšak kompaktní traktor (75 k) s prostornou kabinou, velký mazel!
Kubota M 5: zvláště díky tomuto typu (95 nebo 115 k) se Kubota dostává na čelní pozice v prodeji
traktorů v ČR. Vyzkoušejte M 5 s čelním nakladačem, stále v akční ceně.
Kubota MGX (143 k): střední kategorie, avšak s 6ti l. motorem = záruka dlouhé životnosti.
Kubota M 7: vlajková loď (173 k), maximální výbava, vše odpruženo, stojí za to se svézt.
Kubota závěsná technika: některé stroje znáte v barvách Kvernelandu, nyní vše v oranžové…
Stroje jsou k dispozici i ve dnech 22. až 24. 9, ale přijeďte raději na oficiální den 23.9. ( 9 - 15 h ) –
setkáte se se všemi Kubota šéfy i doprovodným programem – u nás se nenudíte!
Představíme vám nové AKU nářadí – můžete mít až 70 druhů nářadí na jednu baterii!
A pečeme pro vás: placki ze szpyrkami z Karpyntnej!!
Orange je venkovní, stroje budou po každém řidiči dezinfikovány, občerstvení balené, max hygiena
Těšíme se na viděnou
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