
(1)  KVALITA A GARANCE
Stroje SIP se vyrábějí v moderních halách ve slovinském 
výrobním závodě s maximálním důrazem na životnost  
a kvalitu zpracování. Pro potřeby velkých podniků jsou stro-
je navrženy pro maximální výkony při zachování maximálně 
dlouhé životnosti. Za kvalitu ručíme, proto na všechny naše 
stroje dáváme standardně 2 roky záruky.

(2) MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITA
Naše technika je díky svému záběru ideální pro velké pod-
niky, které kladou důraz na kvalitní a rychlou sklizeň. Pracov-
ní rychlost při sklizni se stroji SIP je až 22,5 km/hod a díky 
záběru až 15ti metrů hektary rychle ubývají.

(3) PRVOTŘÍDNĚ ODVEDENÁ PRÁCE
Pro zajištění kvalitně odvedené práce, technologové u 
výrobce vyvinuli řadu podpůrných technologií na stroji. Jed-
nou z nich je právě hydropneumatické odlehčení strojů, díky 
kterému stroje perfektně kopírují terén a jsou maximálně 
šetrné k porostu. Stroje SIP dominují ve všech oblastech 
svého využití.

(4) EFEKTIVITA
Ovládání strojů je jednoduché. Příprava a seřízení strojů 
je časově i finančně nenáročné, čímž se zvyšuje efektivita.

(5) NENÁROČNOST NA TAHOVÝ VÝKON A DLOUHÁ 
ŽIVOTNOST
Naše stroje vykazují mimořádně dlouhou životnost,  jsou 
robustní. Zároveň je kladen důraz na nižší tahový výkon  
a potřebnou úsporu paliva.

(6) ROSTOUCÍ SPOKOJENOST UŽIVATELŮ
Neustále roste počet spokojených uživatelů strojů SIP. 
Tato značka prožívá mnohaletý nárůst v prodaných kusech  
a počtu zákazníků vlastnících více strojů této značky. 

(7) KVALITNÍ SLUŽBY SPOJENÉ S TECHNIKOU
Za produkty značky SIP stojí profesionální prodejní a ser-
visní síť, která je připravena plnit požadavky od našich zá-
kazníků v oblasti prodejních a poprodejních služeb, nabídky 
financování a rychlé dodávky náhradních dílů.

PROČ JE PÍCNINÁŘSKÝ PROGRAM SIP 
TOU PRAVOU VOLBOU PRO VELKÉ PODNIKY?

AŽ 15 METRŮ
JEDNÍM TAHEM 
STROJE SIP: OVĚŘENÉ ŘEŠENÍ U NAŠICH ZEMĚDĚLCŮ
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Za nabídkou techniky SIP se skrývají kvalitní a robustní stroje pro sklizeň pícnin, které mají základy v technologiích a odborných 
zkušenostech budovaných 65 let.  Při vývoji strojů byl kladen důraz na robustnost a snadné ovládání, to je také pozitivně hodno-
ceno ze strany uživatelů. Naše stroje nabízejí osvědčená řešení od použití na velkých výměrách až po práci ve svažitém terénu.

65 LET NA TRHU
Značka SIP v tomto roce slaví 65 let svojí existence na trhu.  Původ-
ně byla nazvaná Agroservis, od té doby prošla dlouhou cestou. Je 
největším výrobcem zemědělských strojů ve Slovinsku a uznávaným 
specialistou na sklizeň pícnin. Jsme hrdí na to, že můžeme s touto 
firmou spolupracovat. Firma vychází ze zkušeností a dlouhé tradice, 

sleduje vizi a vyrábí technologie, které splňují nejvyšší požadavky 
našich uživatelů. 
Jako jeden z klíčových hráčů mezi výrobci strojů na sklizeň pícnin nabízí 
tradici, která má slibné vyhlídky do budoucna ruku v ruce s hlavními 
hodnotami značky, a to je: životnost, efektivita a srozumitelný provoz.

SILNÉ ZÁZEMÍ PRO PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY

AGRI CS a.s., Hybešova 14, 693 01 Hustopeče
Výhradní dovozce strojů SIP do České a Slovenské republiky.

Kontakt – CZ:    Jiří Pilař
mobil: +420 602 236 569, e-mail: pilar@agrics.cz

Kontakt – SK:    Ing. Juraj Varga
mobil: +421 918 687 673, e-mail: juraj.varga@agrics.sk

Na území České a Slovenské republiky zastupuje značku SIP výhradní dovozce společnost AGRI CS a.s., který jako partner českých zemědělců 
funguje již skoro 20 let. Se svojí dceřinou společností AGRI CS Slovakia s.r.o. zabezpečuje prostřednictvím prodejní a servisní sítě kompletní 
balíček péče o stroje SIP na profesionální úrovni. 

STRUČNÉ OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ

 1954: Založení společnosti AGROSERVIS
 1968: Výroba první produktové řady SIP
 1978: Sériová výroba uceleného produktového programu SIP
 1988: Inovace v produktech a export do zahraničí
 1998: Rozšíření portfolia o stroje se záběrem 8 metrů
 2008: Rozšíření portfolia o stroje se záběrem 15 metrů
 2019: Sériová výroba pásových shrnovačů

AGRI CS Slovakia s.r.o.
(Nitra)

Agrokov, spol. s r.o.
(Trnava)

AGRI CS Slovakia s.r.o.
(Prešov)

CEREA, a.s.
(Pardubice)

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

AGRI CS a.s.
(Tišice)

CEREA, a.s.
(Dolní Sloupnice)

NAVOS FARM TECHNIC s.r.o.
(Suchdol nad Odrou)

AGRI CS a.s.
(Rybníky)

PROFESIONALITA A ZÁZEMÍ

KOMPLETNÍ BALÍČEK PÉČE

RYCHLÉ DODÁVKY DÍLŮ
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V podobě žací kombinace SILVERCUT získávají větší farmy řešení pro sklizeň píc-
nin s maximálním plošným výkonem až 22,5 ha/hod. Díky technologiím SIP ga-
rantujeme kvalitní píci a rychlou sklizeň.

JEDNODUCHÁ OBSLUHA
Ovládání stroje je velmi jednoduché a intuitivní.

KVALITA PÍCE
Díky hydropneumatickému odlehčení stroj dokonale kopíruje terén, čímž 
je garantovaná čistota píce a šetrnost k porostu.

SPOLEHLIVOST
Stroj disponuje ochrannými systémy jako např. pojistkou proti přetížení 
disků, jištěním při nárazu na překážku apod.

TECHNOLOGIE SILVERCUT
Žací lišty se speciálně tvarovanými disky, které zajišťují rychlý a efektivní 
průchod píce přes žací lištu. To umožňuje vyšší pracovní rychlost žacích 
strojů – 18 km/hod.  

Vysoká stabilita rámových, 2rotorových nebo 4rotorových shrnovačů pro  
ukládání píce do středového řádku umožňuje vysoký plošný výkon a současně 
vytváření kypřejšího a čistšího řádku i na nerovném terénu.

MODULOVÉ PROVEDENÍ ROTORŮ
Inovativní řešení montáže jednotlivých pracovních ramen rotoru. Snadná 
údržba i případný servis při mechanickém poškození ramena shrnovače.

TANDEMOVÝ PODVOZEK
Patentovaný podvozek SIP kopíruje díky polohování otočné nápravy  
o 50 % plynuleji a rovnoměrněji terén ve srovnání se standardní tan-
demovou nápravou. Rozložení těžiště na tandemový podvozek poskytuje 
maximální stabilitu rotoru i při vyšší pracovní rychlosti.

KOPÍROVÁNÍ TERÉNU 3D 
Křížové klouby na rotoru umožňují kopírování terénu 3D nezávisle 
na poloze podvozku. Pružinové prsty se pohybují paralelně k povrchu 
půdy, čímž je zajištěna čistá práce i ve vyšších rychlostech.

KVALITA PÍCE
Díky všem těmto řešením včetně možnosti nastavení pracovní výšky 
pružinových prstů stroj vyniká kvalitní prací  a šetrností k porostu. 

Rotorový obraceč píce SPIDER je robustní, kompaktní a současně lehký. Každý 
rotor může individuálně kopírovat terén, což v kombinaci s malým průměrem ro-
toru podtrhuje vynikající vlastnosti obraceče.

KVALITA PÍCE  
Promyšlený design rotorů brání zabředání do drnů a garantuje sklizeň čisté 
píce. 

KOPÍROVÁNÍ TERÉNU
Obraceč píce velmi dobře kopíruje terén  díky své konstrukci, inovativní 
geometrii rotorů a jednoduchému nastavení. 

NASTAVENÍ ÚHLU ROZHOZU
Nastavením úhlu natočení opěrných kol se obraceč přizpůsobí okraji pozemku 
– stranový odhoz. Rotory s rameny s pružinovými prsty lze naklonit dopředu 
a dozadu o 7°, což umožní přizpůsobení práce množství a vlhkosti obracené 
píce.

SPOLEHLIVOST
Obraceč obsahuje bezpečnostní dvojitou přetěžovací spojku Walterscheid. 
Spodní vyztužení rotoru zpevňuje rotor a zvyšuje jeho odolnost při nárazu 
na překážku.

Přední žácí lišta SILVERCUT DISC v záběrech 3 m a 3,35 m 

SILVERCUT DISC 300 F / 340 F bez kondicionéru 
SILVERCUT DISC 300 F FC / 340 F FC s prstovým kondicionérem 
SILVERCUT DISC 300 F RC / 340 F RC s gumovými válci

2-rotorový středový shrnovač STAR se záběrem 8,82 – 9,94 m

STAR 1000|30 T 

8-rotorové obraceče SPIDER se záběrem 8,80 m

SPIDER 815|8  T
SPIDER 900|8  T 

Zadní žací lišty SILVERCUT DISC v záběrech 8 m – 14,6 m

SILVERCUT DISC 900 C / 1000 C / 1500 C bez kondicionéru
SILVERCUT DISC  900 C FC / 1500 T FC s prstovým kondicionérem
SILVERCUT DISC  800 C RC / 900 C RC / 1500 T RC s gumovými válci   

4-rotorový shrnovač STAR se záběrem 9,9 – 12,5 m

STAR 1250|50 T

10-rotorové obraceče SPIDER se záběrem 10,80 m

SPIDER 1100|10 T

14-rotorové obraceče SPIDER se záběrem 14,80 m

SPIDER 1500|14 T

ŽACÍ KOMBINACE SILVERCUT

SHRNOVAČ PÍCE STAR

OBRACEČE PÍCE SPIDER
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ZS Vilémov, a.s. 
3 500 ha, 1 200 kusů skotu 

žací kombinace 
SIP SILVERCUT DISC 300 F RC  a SILVERCUT DISC 800 C RC

„Ceníme si nižší výšky žacích 
lišt a lepší viditelnosti na seče-
nou plochu, konstrukce stro-
je je jednoduchá a ovládání je 
snadné bez složité elektroniky, 
navíc stroj perfektně kopíruje 
terén.“ 

Pan Fousek a Dibelka
obsluha stroje

AGS AGRO České Budějovice a.s. 
2 405 ha, 1 200 kusů masného skotu 

shrnovač SIP STAR 1250|50 T

„Oceňuji nenáročné seřízení rotoru a tan-
demový podvozek, který zajišťuje i při vy-
šších rychlostech stabilitu rotoru při pře-
konávání nerovností. Kromě kvality práce 
pozitivně hodnotím optimálně navrženou 
konstrukci, což dokládá tichý chod stroje.“

Ing. Martin Diviš
předseda představenstva

PD Bátovce 
3 000 ha, 620 dojnic a 540 mladých jalovic

obraceč píce SIP SPIDER 1100/10 

„Pevná konstrukce rámu umožňuje uchy-
cení každého rotoru na vlastní sekci, což 
dává stroji výbornou schopnost kopírovat 
terén. Dále oceňujeme jednoduché ovládání 
a údržbu, dalším plus jsou malé průměry ro-
torů, které dokáží velmi dobře obrátit všech-
nu posečenou hmotu.“  

Štefan Gazdík 
obsluha stroje


