
PRODUKTY SIMBA
PRO VÁŠ PROFIT



SL
Pod robustním páteřovým rámem SL jsou umístěny dvě řady talířových 
sekcí s nastavitelným pracovním úhlem talířů o Ø 510 nebo Ø 610mm, dvě 
řady radličkových sekcí s negativními úhly slupic a DD pěch pro kvalitní 
konsolidaci. Negativní úhel slupic zabraňuje vytahování kamenů, neúrodné 
půdy a rostlinných zbytků vzhůru. Dle podmínek lze vybrat mezi uspořá-
dáním talíř – radlička – talíř nebo talíř – talíř – radlička. V základní výbavě 
stroje je zadní závěs pro tažení dalšího nářadí případně válce. Úspora času, 
nákladů a půdní vláhy je tím základním, co SL přináší . Pracovní hloubka 
stavitelná do 25cm (pro SL 700 do 37cm). Pracovní záběry 4 – 7m.

X-PRESS
X-Press je velmi univerzální talířový kypřič s využitím pro kvalitní podmítku 
nebo předseťovou přípravu půdy. Optimální Ø talířů 510 mm precizně za-
praví rostlinné zbytky a promíchá je s půdou. Dostatečný průchod materiálu 
strojem je zajištěn velkým prostorem pod rámem a umístěním slupic a do-
mečků uvnitř talířů. Univerzálnost využití je dána nastavitelným pracovním 
úhlem talířů, každé řady zvlášť nezávisle jedné na druhé. Kvalitní konsoli-
daci zajišťuje patentovaný DD pěch. Od pracovního záběru 4,6 do 10m se 
X-Press otáčí po pěchu a nezanechává tak na souvratích „koleje“. Pracovní 
hloubka do 15cm. Pracovní záběry 2,5 – 10m.

SLD
Pod robustním páteřovým rámem SLD jsou umístěny dvě řady talířových 
sekcí Ø 610mm s nastavitelným pracovním úhlem. Mezi oběma talířovými 
sekcemi jsou na rámu „V“ rozmístěny podrývací slupice Pro-Lift a po zpraco-
vání celý profil zkonsoliduje DD pěch. Podrývací slupice jsou nonstop jiště-
ny hydropneumaticky a dle lokálních podmínek lze volit ze tří typů podrýva-
cích křídel.  Negativní úhel slupic zabraňuje vytahování kamenů, neúrodné 
půdy a rostlinných zbytků vzhůru. Kombinace mělké podmítky, precizního 
podrývání a konsolidace může být tím pravým nástrojem ke zvýšení Vašeho 
profitu. Pracovní hloubka stavitelná do 30cm. Pracovní záběry 4,6 – 6m.

TL
Radličkový kypřič TL je určen především pro velmi precizní prokypření. 
Efektivní překrytí zajišťují parabolické slupice umístěné ve třech řadách. 
Vzdálenost mezi slupicemi je 300mm. Nastavitelné talíře po radličkách 
vrchní profil urovnají a konsolidace je zajištěna DD pěchem (Ø 550mm) 
nebo lze osadit TL prutovým válcem (Ø540mm). Pracovní hloubka do 30cm. 
Pracovní záběry 3 a 3,5m (od konce r. 2011 rozšíření o záběry 4 a 5m).

uniPRESS, CuLTiPRESS
UniPress a CultiPress připraví perfektně seťové lůžko v technologii s orbou 
i bez orby. Dvě řady radliček rozruší vrchní část půdy, hydraulicky stavitelný 
smyk profil urovná a jedna nebo dvě řady DD pěchů nekompromisně likvi-
dují všechny hroudy, srovnají pole a pomohou v zemi uchovat půdní vláhu 
pro následné plodiny . UniPress je osazen DD pěchem Ø 700mm, CultiPress 
dvěma vzájemně překrytými DD pěchy o Ø 600mm. Významná je i úspora 
opotřebitelných náhradních dílů oproti běžným technologiím. UniPress 
a CultiPress se otáčí po pěchu a nevytváří tak koleje. Využití na lehkých, 
středně těžkých i těžkých půdách. Pracovní záběry 3,3 – 10m.

ST-BAR
ST BAR je dvouřadá radličková sekce využitelná samostatně nebo v kom-
binaci se strojem X-PRESS včetně tažené verze. Pro prokypření souvratí 
a v kombinaci s talířovým kypřičem farmář využije výhod talířů i radliček 
a zpracuje tak celý profil jedním přejezdem. Slupice mají negativní úhel pro 
eliminaci vytahování kamenů, neúrodné půdy a rostlinných zbytků vzhůru. 
Radličky jsou nonstop jištěné dvojitou vinutou pružinou. Radličky dle volby 
100 – 225mm s rychlovýměnným narážecím systémem.  ST BAR významně 
zhodnotí vloženou investici do kypřiče X-PRESS. Pracovní hloubka do 25cm. 
Pracovní záběry 2,5 – 4m.

FLATLinER
Flatliner prezentuje ucelenou profesionální řadu podrýváků. Na první pohled 
si všimnete charakteristické robustnosti a umístění slupic do tvaru V, což 
má příznivý dopad na práci s půdní strukturou. Jištění je hydraulické nebo 
střižným šroubem. 3 typy křídel PRO-LIFT pro zajištění práce nad kritickou 
hodnotou. DD pěch pro kvalitní konsolidaci. Pracovní hloubka dle modelu 
do 60cm. Pracovní záběry 3 – 4,5m (od konce r. 2011 rozšíření o záběr 6m).

DTX 300
DTX je zosobněním jednoduchosti a pilné práce, který zpracuje celý půdní 
profil jedním přejezdem. V přední části stroje jsou podrývací slupice Pro-Lift 
s negativním úhlem a vyměnitelnými křídli, následují dvě řady talířových 
sekcí s nastavitelným pracovním úhelm. Perfektní konsolidaci zajišťuje DD 
pěch. Stroj je možné osadit výsevní jednotkou pro setí drobnosemenných 
plodin včetně řepky. DTX dokáže kvalitně zpracovat půdu hlouběji než pluh 
pro odstraní zhutnělé vrstvy a zpětně zkonsoliduje. Výsledkem je zdravá 
půdní struktura, povrch připravený k setí a úspora nákladů, času a půdní 
vláhy. Pracovní hloubka stavitelná do 40cm. Pracovní záběr 3m.

AQuEEL
Aqueel – osvědčená protierozní ochrana. Využití v oblastech ohrožených 
vodní i větrnou erozí nebo pro klasické válení. Zlepšená infiltrace vody 
do půdního profilu a lepší prohřívání půdy pro rychlejší růst rostlin. Ově-
řeno v ČR. Agregace za traktor nebo jiný stroj pro zpracování půdy a setí. 
Pracovní záběry 4,2 – 8,2m.

PRODUKTY SIMBA
PRO VÁŠ PROFIT
PŘIZPŮSOBIVOST STROJE K AKTUÁLNÍ SITUACI NA POLI JE DŮLEŽITÝM PŘEDPOKLADEM 

KVALITNĚ ODVEDENÉ PRÁCE. PROTO PRODUKTY SIMBA NABÍZEJÍ POTŘEBNOU VARIABILITU 

DLE DRUHU PŮDY, JEJÍ VLHKOSTI A CHARAKTERU ROSTLINNÝCH ZBYTKŮ. SE ZMĚNOU 

PRACOVNÍHO ÚHLU TALÍŘŮ, SPRÁVNÉHO KŘÍDLA RADLIČKY, S ÚSPOROU NÁKLADŮ 

DÍKY ZPRACOVÁNÍ PŮDNÍHO PROFILU JEDNÍM PŘEJEZDEM ZÍSKÁTE SE STROJI SIMBA 

PROFESIONÁLNÍHO PARTNERA, KTERÝ VÁM ZAJISTÍ VYŠŠÍ PROFIT PRO VÁS I VAŠI PŮDU.



S nÁMI zíSKÁTe
KOMPleTní PéčI

SERViSnÍ ZÁZEMÍ
Za značkou SIMBA stojí profesionální tým ser-
visních pracovníků, kteří Vám zajistí dokonalou 
servisní péči o Váš stroj. Klademe důraz na od-
bornost a profesionalitu našich pracovníků, 
abychom Vám zajistili v rámci celé dealerské 
síti spolehlivé servisní zázemí. SIMBA, to je jiná 
váhová kategorie ve všech ohledech.   

ŠiROKÁ DEALERSKÁ SÍŤ
Po celé republice naleznete dealerská střediska SIMBA, kde Vám velmi rádi pomůžeme s výběrem vhodné-
ho stroje dle Vašich podmínek a typu půdy. Naším hlavním cílem je Vaše plná spokojenost, proto neustále 
pracujeme na zkvalitňování našich služeb a snažíme se přiblížit co nejblíže Vám, našim zákazníkům. V rámci 
jednotlivých dealerských středisek Vám zajišťujeme spolehlivý servis, pravidelné dodávky náhradních dílů, 
finanční péči, technickou podporu a další poprodejní služby. 

FinAČnÍ SLuŽBY
Rozhodnutím pro značku SIMBA  získáte 
kompletní balíček finančních služeb, který Vám 
zajistí veškerou finanční péči o Vás a Vaši tech-
niku. Jsme tu pro Vás – od navržení a zajištění 
výhodného financování dle Vašich požadavků, 
vyřízení strojního pojištění, až po pomoc se 
získáním dotace na nákup stroje. 

Hybešova 14, 693 01 Hustopeče
e-mail: madl@agrics.cz; tel: 724 762 666
Výhradní dovozce značky SIMBA do ČR www.agrics.cz

AGRI CS a.s.
(Hustopeče)

STEMP s.r.o.
(Třebíč)

NAVOS FARM TECHNIC s.r.o.
(Kralice na Hané)

HOLÁSEK–MARTINÍK
(Olomouc-Holice)

MITRENGA a.s.
(Střítež)

AGRI CS a.s.
(Tišice)

Vobosystém s.r.o
(Uhlířské Janovice)

ZZN Havlíčkův Brod a. s.
(Havlíčkův Brod)

CEREA, a. s.
(Pardubice)

AGROOBCHOD s.r.o.
(Stochov)

AGRONA a. s.
(Cheb)

ZEOS Agri s.r.o.
(Tlustice)

UNIAGRA CZ a.s.
(Týn nad Vltavou)

CSK Agro s.r.o.
(Přeštice)


