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З а щ о о т А г р и т р е й д - Б г ?  

Продаваме този продукт от 2001 година. Няма друг екип в 
страната, който по-добре да познава всяка тънкост, всеки детайл, 
всяка опция и възможна конфигурация на машината.

Поддържаме най-добре заредения склад с оригинални резервни 
части.

Сервизните ни техници са специализирани в поддръжката на 
машината. По-важно, те знаят всички тънкости и ПРАВЕЩИТЕ ПАРИ 
НАСТРОЙКИ, които търговците и сервизните ни техници са научили 
с времето от опита на стотици клиенти.

Опитният земеделец знае:
От кого купуваш е толкова важно, колкото и какво купуваш. 



РАЗЧИТАЙТЕ НА
ТЪРГОВЦИТЕ НИ

Разчитайте на търговците ни за БЕЗПЛАТНА, 
100 % безпристрастна помощ за избор на
модел

Благодарение на опита който имаме, 
търговците ни могат да консултират всеки 
клиент и да му помогнат да вземе 
правилното решение за избор на сеялка 
според обработваемите площи, терени и 
обема на всяка култура, която отглежда.
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Разчитайте на
сервизните ни техници

Разчитайте на сервизните ни техници за специфичните настройки, 
според вашите конкретни условия за експлоатация

 Настройки за оптимално използване при вашите конкретни
климатични и агротехнически условия

 Настройки за максимална икономия
 Настройки за прецизна сеитба, щадяща и икономична, като при 

ръчна сеитба
 Настройки спрямо терена и почвените условия
 Настройки за равномерност на посевите при наклонени терени
 И още, и още- според вашите конкретни условия и нужди

С това уникално предимство, Агритрейд- Бг предоставя 
необходимата сигурност и заслужено спокойствие на клиентите, 
закупили анкерни и двойно-дискове сеялки с марката ALP.
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Защо ALP е най-продаваната пролетна сеялка 
10 поредни години



О Т Л И Ч И Т Е Л Н И  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

По-лесно няма накъде......

Сеялката е лесна за настройка и обслужване от 
оператора. Дълбочината на сеене лесно се 
настройва до желаното ниво на сеитбена скала. 
По този начин семената достигат до почвата 
лесно, без да се увредят.



Двойно-Селектираща
Система

Сеещият апарат е с дозираща двойно-
почистваща система, която позволява на 
семената да бъдат засети зърно по зърно, 
точно и прецизно в редовете. 

Това дава висока икономия при разхода на 
семена и не позволява безразборно 
разпиляване в процес на работа..

О Т Л И Ч И Т Е Л Н И  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И



Хидромотор, задвижващ 
вентилатора

Вентилаторната система на сеялката подава 
необходимия вакум, за да може семето да 
бъде поставено на нужното място.
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Компютърен контрол на 
сеитбената норма

Компютърът ни позволява да се следи 
прецизно сеитбената норма, като известява 
за евентуален пропуск.

Освен това дава информация за положената 
бройка семена, моментна скорост и засята 
площ.
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ПРЕДЛАГАМЕ СЕЕЩИ ДИСКОВЕ
ЗА РЕДИЦА КУЛТУРИ

Доставката на дискове е ИЗЦЯЛО ПО ЖЕЛАНИЕ НА КЛИЕНТА! 
БЕЗ ОСКЪПЯВАНЕ! (брой и диаметър на отворите)

Така вашата пневматична сеялка става алтернатива на 
специализираните зеленчукови сеялки за точна сеитба, които 
работят с 2-3 пъти по-ниски сеитбени норми.

ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ СЕИТБА НА:

ПАМУК, ФЪСТЪЦИ, НАХУТ, ТИКВИ, ДИНЯ, ПЪПЕШ, БОБ,
ЗЕЛЕН ГРАХ, ЛЕЩА, КРОМИД, ДОМАТИ, ПИПЕР 
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Една машина за всички пролетни култури
СТАНДАРТНО сеялката ALP се доставя с комплект дискове за слънчоглед и за царевица



ОТЛИЧИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лесна за маневриране

Редосеялката ALP е 
прикачена към трактора 
посредством 3-точкова 
навесна система, 
задвижва се с кардан на 
540 об./мин. 
Това дава възможност за 
лесно маневриране и 
максимално засяти 
площи дори и в 
краищата на полето.

Устойчива на корозия

Стандартно сеялката се 
доставя със система за 
хидравлично задвижване 
на маркирите. 
Сеещите апарати са 
устойчиви на корозия, 
което осигурява прецизно 
сеене. Година след 
година, всяка година от 
живота на машината.

Гарантирано дълъг 
живот

Сеещите работни органи 
(ралници) са произведени 
от специална 
твърдосплавна стомана и 
са допълнително закалени 
на местата в пряк контакт с 
почвата за по-висока 
износоустойчивост и по-
дълъг живот.

Безотказна при 
всякакви условия 

Ефективна сеялка за 
всякакви условия на 
работа.
Сеялка, която идеално 
поставя семената при 
всякакви почвени условия.
Характеризира се с 
равномерност на посева, 
включително при 
наклонени терени.
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Какво казват клиентите ни

Стефан Панайотов, 
ЗКПУ ГОРАЗД,

гр.Борово

«Редосеялката ALP е 
лесна за употреба,
икономична за
обслужване!.“

ЗП ОСМАН ХАСАН АПАЗ,
гр. Глоджево

“Вече 8 години 
безупречна работа, без 
нужда от ремонти!.”

Ибрахим Ахмедов, ЗКПУ 
ЕДИНСТВО,
с.Синя Вода

“Безпроблемна сеитба, 
здрава машина, 
реализира 300 кг/ декар
среден добив. Купил съм 
вече втора сеялка”

Панайот Бакалов, 
ЗКПУ Земя,
с.Ново Село

“Това е сеялката, на която 
може да се разчита винаги, 
дори и във влажно време. 
По нищо не отстъпва на 
западните си аналози. ”
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1000+ Опитни български земеделци не може да грешат



Редосеялката може да бъде 4, 6, 8, 10 или 12 реда.
По избор може да бъде окомплектована с торовнасяне или без торовнасяне.

Има възможност като опция да се достави с хидромотор.

Ако не сте сигурни кой вариант е най-подходящ за Вас, свържете се с нашите търговци 
за неангажираща, безплатна консултация.

Със опита от стотици клиенти зад гърба си, те ще Ви помогнат да вземете най-
правилното решение.

Наберете един от телефоните:

• 0886 166 001

• 0887 333 002

• 0888 876 003

• 0882 419 922

ОПЦИИ ПО ИЗБОР:



ALP Анкерна Сеялка:
Технически характеристики
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Какво точно получавате, когато поръчате сеялка АЛП от нас?

Специална цена
Специална цена за ранни заявки. 

Всеки клиент на Агритрейд–Бг има 

възможност да закупи или поръча 

своята сеялка, като се възползва 

от възможно най-високата отстъпка, 

валидна само сега

Ваучер за транспорт
Ние плащаме транспорта

до 150 км за вас

Пълно обслужване
Доставка на място до клиента, 

пускане в експлоатация и 

обучение.

Гаранция
Една година пълна гаранция .

Изънгаранционно обслужване
Осигурено извънгаранционно 

обслужване на преференциални 

цени

Мобилен сервизен екип

До всяка точка на България. 

Отзовава се на място до 24 часа от 

вашата заявка, дори в сезона

Експресна доставка

Доставка на оригинални резервни 

части и консумативи до 24 часа до 

всяка точка на страната.

Съдействие за препродажба

Съдействие за продажба на старата 

и закупуване на нова със специална 

отстъпка за лоялни клиенти .

16

0886 166 001
0887 333 002
0888 876 003
0882 419 922



Често Задавани Въпроси

Какво представлява услугата Настройки за високи добиви? 

Специализиран екип пристига на място и прави фините, ПРАВЕЩИ ПАРИ настройки според вашите конкретни 
култури, терен и условия. Тънкости, които търговците и сервизните ни техници са научили с времето от опита на 
стотици клиенти.

Как да поръчам?

Ако желаете да се възползвате напълно БЕЗПЛАТНО от тази специализирана експертна услуга, обадете се днес за 
оферта. Поради натоварения ни график на интензивни продажби и планирани поддръжки, графикът ни се запълва 
много бързо.

Какво друго включва?

Обучение на оператора, за да бъде пролетна сеитба 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 година и докато 
решиш да я смениш, една от най-икономичните, лесни и продуктивни, каквито си имал до момента.

Къде я предоставяте тази услуга?

На територията на цяла България, без изключение. Колкото и на отдалечено място да сте, ще получите същото 
внимание и срокове, все едно се намирате в задния ни двор.



Обадете ни се днес и заявете нашата експертна услуга “НАСТРОЙКИ ЗА ОПТИМАЛНА 
ПЕЧАЛБА“, за да спестите НЕ САМО от първоначалната цена, но и да си гарантирате 
икономия при използването, прецизно сеене и максимален добив година след година, 
всяка година от живота на машината. 

0886 166 001

0887 333 002

0888 876 003

0882 419 922

Какви резултати да очаквам с персонално настроена машина? 

 Предвидимо повишаване на добивите
 Равномерност на посевите при наклонени терени
 Прецизна сеитба, без да жертвате скоростта
 Максимална икономия през целия живот на машината
 Оптимално и безпроблемно използване при различни терени и почвени условия 



ЗА КОНТАКТИ

ОНЛАЙН

www.agritrade-bg.com

СОЦИАЛНИ МЕДИИ

www.fb.com/AgritradeBg

ИНФОРМАЦИЯ:

office@agritrade-bg.com

АГРОЦЕНТЪР:

Гр. Русе 7009
Бул. Тутракан,
ул. Индустриален парк
срещу БЕЗМИТНА ЗОНА

ПРОДАЖБИ:

0886 166 001
0887 333 002
0882 419 922
0888 876 003
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