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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 и 
оборуднане (опции) 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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Идва с всички предимства на западните си аналози, 
БЕЗ тяхната висока цена



Гарантирана „сеитба 
по конец“ по дължина
и дълбочина на реда

Нов дизайн на сеещия
апарат, миксер на
семената и чистач

Гъвкави конфигурации, 
оборудване по ваша 
поръчка

ПРЕДИМСТВА 

Прецизно изсяване до 1 
мм, дори при неравни и 
груби терени.

Сеене зърно по зърно, 
независимо вида и 
размера на семената 

Два типа торовнасяне, 
от които да избирате. 
СЪС или БЕЗ 
торовнасяща система



Нов тип вакуумна камера Палец с фиксирана точка Чистач тип гребен

МОДИФИЦИРАН СЕЕЩ АПАРАТ (2019 г.)



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

Нов тип сеещ апарат

Висококачественото засаждане изисква добра 
система за разпределение. Ето защо 
АЛП непрекъснатото усъвършенства 
научноизследователските и развойни 
дейности, за да ви дадем прецизна, проста и 
изключително надеждна система за 
дистрибуция.

Сеещият апарат е специално проектиран за 
засаждане с минимум семена.

Дозиращата кутия е изработена от отливка 
алуминий. Година след година измерването 
винаги ще бъде точно толкова точно, без да се 
влияе от температурните промени.



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

Нов тип сеещ апарат

Износващото се уплътнение е в постоянен 
контакт с диска. Осигурява уплътняването на 
диска и е взаимозаменяем.

Дисковете от неръждаема стомана с дебелина 
1,5 mm са много твърди.

Смяната на дисковете се прави лесно без 
инструменти.

Съвместима с пълната гама дискове за всички 
типове и размери семена.

Лесно регулируемите месингови чистачи и 
бъркалките от месинг, монтирани в 
изсяващите камери, осигуряват възможно най-
устойчивата работа на вашата сеялка.

Месингов чистач и месингов 
агитатор на изсяващия диск



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

Алуминиево средно 
притъпкващо колело (опция)

ПРЕС колелото се използва от години при 
сеялките за зеленчуци и захарно цвекло. АЛП 
го адаптира към двойно-дисковата сеялка, за 
да постигне оптимални резултати при всички 
пролетни култури.

Изработено от алуминий, ПРЕС колелото на 
АЛП запазва формата си и предлага качествен 
натиск и по-добро поставяне на семена. Чрез 
подобряване на контакта между семената и 
почвата, появата им е по-бърза и равномерна.



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

Алуминиево средно притъпкващо колело (опция)

Натискът на колелото е регулируем и можете лесно да го 
настройвате спрямо конкретните условия на терена.
Когато условията не са подходящи за използването на Press 
колелото, то може да бъде много бързо прибрано, така че да не 
бъде в контакт със земята.
Независимо от системата за засаждане и на задната част на 
устройството, ПРЕС колелото следва контурите на земята за 
последователно натискане.
Така всяко семе достига безопасно на дъното на оформената 
бразда, на еднакво разстояние, всеки път.

ТО ВИ ОСИГУРЯВА:
Последователно натискане
Подобрена поява на растенията
Оптимална кълняемост
По-добро качество на полагане на семена

Алуминиево средно притъпкващо 
колело 



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

Задни притъпкващи колела с 
ъглова регулировка

Регулируемият модул, съставен от 2 V- образно 
разположени притъпкващи колела, затваря 
браздата около семето.

ТЕ ВИ ОСИГУРЯВАТ:

По-добро притъпкване на семената след като 
са положени в почвата за оптимална 
кълняемост на семената.



ВИЕ РЕШАВАТЕ
Редосеялката може да бъде произведена

СЪС ИЛИ БЕЗ
торовнасяща система



Дисков тип торовнасяне Торовнасяне тип секира 

ДВА ТИПА ТОРОВНАСЯНЕ, ОТ КОИТО ДА ИЗБИРАТЕ

ТОРОВНАСЯНЕ



Бункери за тор от неръждаема 
стомана
(опция)

Втора торовнясаща 
система (опция) 

Система за внасяне на 
микрогранулиран тор
(опция)

Дисков тип 
торовнасяне (опция)

ТОРОВНАСЯНЕ

ОПЦИИ ПО ИЗБОР



ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ  
Вашите нужди,
вашият бюджет,
вашите  опции
по желание 



ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

Хидромотор

Вентилаторът се 
задвижва стандартно 
чрез карданен вал, но 
може да се задвижи и от 
хидромотор, който да се 
монтира допълнително 
по поръчка (опция) 

Устройство за контрол 
на сеитбата

Контролът на сеитбата 
може да се осъществява 
чрез електронни 
устройства за 
проследяване на 
изсяването, бройките 
семена и засятите декари 
(опция) 

Приспособление за 
транспорт

Сеялката може да се 
агрегатира към трактора 
посредством три-точково 
навесно устройство. Може 
да се достави с 
приспособление за 
транспорт (опция)

Алуминиево средно 
притъпкващо колело 

Независимо от системата за 
засаждане и на задната част 
на устройството, ПРЕС 
колелото следва контурите 
на земята за последователно
натискане. (опция)
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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



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 Двойно-дискова Сеялка:
Технически характеристики



Милен Иванов 
БИЛЯНА ООД, с. Б.Сливово

Купих ALP 6-редова Двойно-дискова пролетна 
сеялка с 2 бункера по 300 л. за торовнасяне. 
Изключително точна сеитба. Лесна за 
експлоатация и обслужване. На неприлично 
ниска за качеството цена. Резултатите през 
стопанската година: повишаване на добивите 
с 20%.

БЛАГОДАРЯ на екипа на АГРИТРЕЙД за 
оказаната подкрепа, обучение, обслужване, 
съдействие. 
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ОТЗИВИ ОТ КЛИЕНТИ



Станимир Богданов
ЗП, град Сопот

Искам да изкажа голямото си задоволство от 
екипа на Агритрейд-Бг и от покупката на 
първата внесена двойно-дискова сеялка за 
пролетни култури от този нов модел за 
България. 
Машината е НОМЕР ЕДНО на пазара по 
отношение на цена и качество. Не е 
претенциозна към предварителната 
обработка и състоянието на почвата, но 
същевременно е изключително прецизна и 
ефективна в работата и получените добиви. 
Без добра сеитба няма добри резултати. 
Поздрави и Високи Добиви.
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ОТЗИВИ ОТ КЛИЕНТИ



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 .
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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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http://www.agritrade-bg.com/
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