
Profesionální štěpkovače na dřevo 
pro drcení:

dřevního odpadu
klestu
kulatiny

atd...

Energie v souladu s přírodou

Kvalita z Německa od roku 1982
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Heizomat

Energie v souladu s přírodou 
V roce 1982 sestavil pan Robert 
Bloos  první systém na vynášení 
štěpky. Hlavní myšlenkou bylo spálit 
dřevo z vlastního lesa se stejným 
komfortem jako fosilní paliva.

V současné době jsou výrobky s 
tématem dřevní štěpky vyráběny ve 
dvou závodech v Bavorsku. Hlavním 
předmětem činnosti jsou kotle na 
štěpku, kterých bylo instalováno již 
více než 35.000 ve 29 zemích světa. 
Výrobní program je doplněn  
štěpkovači, systémy plnění skladů 
paliva, dopravními systémy štěpky, 
kleštěmi na dřevo a inovativními 
solárními panely. 

Jsme přesvědčeni, že vytápění  
dřevními štěpkami je stále  
nejlevnější alternativou k fosilním 
palivům.Udržitelné lesnictví, 
plantáže rychlerostoucích stromů, 
liniové výsadby podél potoků, polí 
a silnic nám umožní dále generovat 
nízkonákladovou a CO2 neutrální 
energii v souladu s přírodou.

Závod Maicha

Heizohack HM 4 rok výroby 1989
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Produkce v kostce
Produkce v Bavorsku
• Závod I - Maicha 

- Management 
- Prodej 
- Konstrukce 
- Přípravné práce 
- Vývoj 
- Programování softwaru 
- Logistika 
- Zákaznické oddělení 
- Školení 
- Výroba ovládacích skříní 
- Finální montáž štěpkovačů 
- Zpracování plechů 
- Lakovna 
- Svařování šneků 
- Výroba kanálů 
- Výroba opláštění 
- Speciální konstrukce 
- Soustružení 
- Pískování 
- Laser 
- Myčka 
- Opravy štěpkovačů

• Závod II - Heidenheim 
- Výroba štěpkovačů 
- Výroba kotlů 
- Řezání 
- Trubkový laser 
- Výroba malých dílů

• 240 pracovníků v Bavorsku
• 400 pracovníků celosvětově

Závod Heidenheim

dříve i dnes - vyrobeno v Německu
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HM 4 / 6 - 300
Technické údaje*:
max. výška vstupu: 
přepravní výška: 
přepravní šířka: 
pracovní výška: 
pracovní šířka: 
výška komína: 
délka podávacího řetězu: 
délka podávacího stolu: 
přítlačný válec Ø: 
standardní síto: 
rotor Ø: 
setrvačník Ø: 
pohon:

HM 4 - 300
šířka vstupu: 
celková délka: 
hmotnost: 
- s podvozkem: 
- třetí bod: 
max. výkon: 
při 540 U/min 
při 750 U/min 
hmotnost setrvačníku:

HM 6 - 300
šířka vstupu: 
celková délka: 
hmotnost: 
- s podvozkem: 
- třetí bod: 
max. výkon: 
při 540 U/min 
při 750 U/min 
hmotnost setrvačníku:

Podvozek:
• 25 km/h s vlečnou nápravou,  

nebržděný
• 25 km/h s vlečnou nápravou, 

lanová ruční brzda
• Pneumatiky 10/75-15.3
• Připojovací výška 800 - 900 mm 

nebo hák 500 mm

300 mm 
2.422 mm 
2.265 mm 

850 mm 
2.965 mm 
3.419 mm 

600 mm 
900 mm 
380 mm 

35/40 mm 
 450 mm 

1.120 mm 
max. 750 U/min

330 mm 
3.213 mm 

1.850 kg 
1.560 kg 

60 kW / 82 PS 
90 kW / 122 PS 

130 kg

500 mm 
3.382 mm 

2.250 kg 
1.740 kg 

60 kW / 82 PS 
90 kW / 122 PS 

130 kg

*všechny údaje s podvozkem
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E-Motor 

Prodloužení třetího bodu pro 
volnoběžku

Rychlost posuvu nastavitelná 
průtokovým děličem

Rychlovýměnné nože

Ruční nastavení klapky 
výfuku

Možnosti a přednosti
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HM 6 - 300 VM
Technické údaje:
max. výška vstupu: 
přepravní výška: 
přepravní šířka: 
pracovní výška: 
délka podávacího řetězu: 
délka podávacího stolu: 
přítlačný válec Ø: 
standardní síto: 
rotor Ø: 
setrvačník Ø:

HM 6 - 300 VM (Hatz)
šířka vstupu: 
výška komína: 
svislé zatížení: 
celková délka: 
hmotnost: 
hmotnost setrvačníku: 
emisní norma: 
dieselový motor:

HM 6 - 300 VM (Cat)
šířka vstupu: 
výška komína: 
svislé zatížení: 
celková délka: 
hmotnost: 
hmotnost setrvačníku: 
emisní norma: 
dieselový motor:

Podvozek:
• ALKO - tandemový podvozek 

80 km/h
• nájezdový nebo vzduchotlaký 

systém brzd
• nastavitelná výška připojení
• připojovací výška max. 910 mm
• pneumatiky 225/70 R14

300 mm 
2782 mm 
2110 mm 

960 mm 
600 mm 
900 mm 
380 mm 

35/40 mm 
450 mm 

1.120 mm

500 mm 
3.681 mm 

100 kg 
4.520 mm 

3.500 kg 
130 kg 

"Euro Stufe II" 
48 kW / 65 PS 

vzduchem chlazený

500 mm 
2.800 - 4.000 mm 

100 kg 
4.520 mm 

3.500 kg 
130 kg 

Tier 4 final 
55 kW / 75 PS 

vodou chlazený
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Vodou chlazený motor 
Caterpillar

Masivní točna 270° 

80 km/h ALKO podvozek

Spodní ochranný rám

Nastavitelná připojovací výška 
s okem nebo kulovou hlavou

Možnosti a přednosti
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HM 5 / 6 / 8 - 400
Technické údaje*:
max. výška vstupu: 
max. přepravní výška: 
max. přepravní šířka: 
pracovní výška: 
pracovní šířka: 
max. výška komínu: 
délka podávacího řetězu: 
délka podávacího stolu: 
přítlačný válec Ø: 
standardní síto: 
rotor Ø: 
setrvačník Ø: 
max. výkon: 
při 540 U/min 
při 750 U/min

HM 5 - 400
šířka vstupu: 
svislé zatížení: 
celková délka: 
hmotnost: 
hmotnost setrvačníku :

HM 6 - 400
šířka vstupu: 
svislé zatížení: 
celková délka: 
hmotnost: 
hmotnost setrvačníku:

HM 8 - 400
šířka vstupu: 
svislé zatížení: 
celková délka: 
hmotnost: 
hmotnost setrvačníku:

Podvozek:
• 25 km/h vlečná náprava,  

s lanovou ruční brzdou
• 40 km/h vlečná náprava s pneu-

matickou pružinovou brzdou 3,5 t
• pneumatiky 400/60 - 15.5
• připojovací výška 850 - 950 mm 

nebo hák 500 mm

400 mm 
2.588 mm 
2.265 mm 

790 mm 
3.105 mm 
4.100 mm 

600 mm 
900 mm 
450 mm 

35/40 mm 
495 mm 

1.370 mm 

100 kW / 136 PS 
139 kW / 190 PS

420 mm 
820 kg 

3.343 mm 
3.100 kg 

300 kg

500 mm 
910 kg 

3.427 mm 
3.200 kg 

300 kg

670 mm 
1.200 kg 

3.596 mm 
3.800 kg 

470 kg

 *všechny údaje s podvozkem
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Hákové připojení 
výška: 500 mm

Přítlačný válec Ø 400 mm 
s podávacím řetězem

Vlastní hydraulický okruh

Elektrické ovládání komínu a 
vyhazovací klapky

Integrováný box na 
nářadí vč. sady nářadí

Možnosti a přednosti
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Přednosti a možnosti

Řetězový pás na podávacím stole
Agresivní a silný systém plnění, 

lze použít také jako trychtýř

Vícedílný protinůž z tvrdokovu

Kamera a LED světlomety
Montáž na vyhazovacím komínu  

pro lepší viditelnost

Síto
Různá síta pro různé 

frakce štěpky

3. bod nebo podvozek
Individuální možnosti přepravy

Výškově nastavitelný vyhazovací komín
Hydraulicky (manuálně)

• Maximální životnost
• Kratší doba údržby
• Lepší kvalita štěpky
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Hydraulický blok
vč. páky pro ruční ovládání

Dálkové ovládání
Ovládání hydraulických funkcí  

pomocí rádia

Centrální mazání
Jednoduché a rychlé mazání

Elektrické otáčení  
vyhazovacího komínu

Pohon elektromotorem

Ovladatelná rychlost podávání
Antistress systém

Kuželový štípač
Pro předběžné rozštípnutí téměř jakéhokoliv průměru

Automatické centrální mazání
Jednoduché a rychlé mazání
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HM 8 - 400 K
Technické údaje*:
max. výška vstupu: 
šířka vstupu: 
přepravní výška: 
přepravní šířka: 
max. výška komínu: 
délka podávacího řetězu: 
délka podávacího stolu: 
podávací válec Ø: 
standardní síto: 
rotor Ø: 
setrvačník Ø

HM 8 - 400 KF
bez hydraulické ruky

svislé zatížení: 
pracovní výška: 
celková délka: 
hmotnost: 
hmotnost setrvačníku: 
max. výkon: 
při 1000 U/min

HM 8 - 400 KFL
s hydraulickou rukou (Epsilon C45F84)

šířka vstupu: 
pracovní výška: 
svislé zatížení: 
celková délka: 
hmotnost: 
hmotnost setrvačníku: 
max. výkon: 
při 1000 U/min

Podvozek:
• 40 km/h s vlečnou nápravou
• 40 km/h s jednonápravovým  

podvozkem
• pneumatické pružinové brzdy
• pneumatiky 385/55 R22.5
• pneumatiky 400/55 22.5
• pneumatiky 500/45 22.5
• pneumatiky 560/45 R22.5
• připojovací výška 500, 600, 900 

a 1.000 mm

400 mm 
708 mm 

3.210 mm 
2.464 mm 
4.400 mm 

900 mm 
1.500 mm 

600 mm 
35/40 mm 

495 mm 
1.370 mm

1.600 kg 
1.150 mm 
4.450 mm 

6.000 kg 
470 kg 

148 kW / 200 PS

708 mm 
1.420 mm 

1.300 kg 
4.730 mm 

8.260 kg 
470 kg 

148 kW / 200 PS

*Všechny údaje s podvozkem
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Přítlačný válec s ocelovými zuby
Ø 600 mm

Podávání s řetězovým pásem

Hydraulický ovládací blok

Volitelná výška připojení 
500, 600, 900 a 1000 mm

Masivní předlohový hřídel se 
silnými klínovými řemeny

Možnosti a přednosti
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HM 6 - 300 KLC 
HM 8 - 400 KLC

Technické údaje*: 
HM 6 - 300 KLC
max. výška vstupu: 
šířka vstupu: 
přepravní výška: 
přepravní šířka: 
pracovní výška: 
délka podávacího řetězu: 
délka podávacího stolu: 
přítlačný válec Ø: 
standardní síto: 
rotor Ø: 
setrvačník Ø: 
hmotnost: 
svislé zatížení: 
hmotnost setrvačníku: 
max. výkon: 
při 1.000 U/min 
Objem nákladu: 
zadní výklop 
boční vysokovýklop

HM 8 - 400 KLC
výška vstupu: 
šířka vstupu: 
max. přepravní výška: 
max. přepravní šířka: 
pracovní výška: 
délka podávacího řetězu: 
délka podávacího stolu: 
přítlačný válec Ø: 
síto: 
rotor Ø: 
setrvačník Ø: 
hmotnost: 
svislé zatížení: 
hmotnost setrvačníku: 
max. výkon: 
při 1.000 U/min 
Objem nákladu: 
zadní výklop 
boční vysokovýklop

Podvozek:
• 40 / 60 km/h
• pneumatiky 

385/65 R22.5 
500/45 22.5 
560/45 R22.5 
600/50 R22.5 
620/50 R22.5

300 mm 
500 mm 

3.900 mm 
2.550 mm 
1.200 mm 

600 mm 
1.050 mm 

380 mm 
35/40 mm 

450 mm 
1.120 mm 
10.000 kg 

2.350 kg 
130 kg 

 
132 kW / 180 PS 

 
10 m³ 

8 oder 13 m³

400 mm 
708 mm 

3.900 mm 
2.550 mm 
1.400 mm 

900 mm 
1.500 mm 

600 mm 
35/40 mm 

495 mm 
1.370 mm 
13.800 kg 

3.600 kg 
130 kg 

 
148 kW / 200 PS 

 
17 m³ 

13 oder 16 m³

 *všechny údaje s podvozkem a 
hydraulickou rukou
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Zadní výklop

Hydr. ruka až do 8,4 m

Centrální mazání

Kompaktní konstrukce na  
tandemovém podvozku

Možnosti a přednosti

Výklop až do výšky 4 m
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HM 8 / 10 - 500 K 
HM 14 - 800 K

Technické údaje*:
max. výška vstupu: 
přepravní výška: 
přepravní šířka: 
pracovní výška: 
pracovní šířka: 
hmotnost setrvačníku: 
délka podávacího řetězu: 
délka podávacího stolu: 
přítlačný válec Ø: 
standardní síto: 
rotor Ø: 
setrvačník Ø:

HM 8 - 500 KF
šířka vstupu: 
max. výška komínu: 
celková délka: 
svislé zatížení: 
hmotnost:

HM 10 - 500 KF
šířka vstupu: 
max. výška komínu: 
celková délka: 
svislé zatížení: 
hmotnost:

HM 14 - 800 KF
šířka vstupu: 
max. výška komínu: 
celková délka: 
svislé zatížení: 
hmotnost:

Podvozek:
• podvozek 40 km/h s vlečnou  

nápravou a pneumatickou  
pružinovou brzdou

• pneumatiky: 
385/55 R22.5 
400/55 22.5 
500/45 22.5 
560/45 R22.5

708 mm 
4.290 mm 
4.610 mm 

2.160 kg 
7.420 kg

800 mm 
2.900 mm 
2.700 mm 
1.200 mm 
4.140 mm 

1.000 kg 
900 mm 

1.500 mm 
800 mm 

45/60 mm 
495 mm 

1.370 mm

1215 mm 
4.660 mm 
5.120 mm 

3.000 kg 
9.500 kg

877 mm 
4.660 mm 
4.780 mm 

2.400 kg 
8.100 kg

 *všechny údaje s podvozkem, 
bez hydraulické ruky
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Jednoduché broušení rychle 
výměnných nožů

Přední podávací válec se silným 
hydraulickým pohonem

Agresivní přítlačný válec 
Ø 800 mm

Pancéřované otěrové plechy

Pro silný výkon a  
jemné štěpkování při 

nízké spotřebě

Možnosti a přednosti
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HM 10 - 500 KTL 
HM 14 - 800 KTL

Technické údaje*:
max. výška vstupu: 
přepravní výška: 
přepravní šířka: 
pracovní výška: 
pracovní šířka: 
výška komínu: 
hmotnost setrvačníku: 
délka podávacího řetězu: 
délka podávacího stolu: 
přítlačný válec Ø: 
sandardní síto: 
rotor Ø: 
setrvačník Ø:

HM 10 - 500 KTL
šířka vstupu: 
celková délka: 
svislé zatížení: 
hmotnost:

HM 14 - 800 KTL
šířka vstupu: 
celková délka: 
svislé zatížení: 
hmotnost:

Fahrgestell:
• tandemový podvozek 40 / 60 

km/h, brzdový systém s  
membránovým brzdovým válcem

• pneumatiky: 
385/55 R22.5 
400/55 22.5 
560/45 R22.5

877 mm 
4.740 mm 

1.400 kg 
13.000 kg

800 mm 
3.650 mm 
2.980 mm 
1.620 mm 
4.300 mm 
5.080 mm 

1.000 kg 
900 mm 

1.500 mm 
800 mm 

45/60 mm 
495 mm 

1.370 mm

1.215 mm 
5.080 mm 

1.500 kg 
14.900 kg

 *všechny údaje s podvozkem a 
hydraulickou rukou
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Automatické připojovací zařízení se 
stlačeným vzduchem

Teleskopický výsuv vyhazovacího 
komínu

Speciální síto s příčníky

3 příčné šneky

Víko rotoru s přídavným sítem

Možnosti a přednosti
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HM 14 - 860 KTL
Technické údaje*:
výška vstupu: 
šířka vstupu: 
max. přepravní výška: 
max. přepravní šířka: 
pracovní výška: 
pracovní šířka: 
výška komínu: 
celková délka: 
délka podávacího řetězu: 
délka podávacího stolu: 
přítlačný válec Ø: 
standardní síto: 
rotor Ø: 
setrvačník Ø: 
svislé zatížení: 
hmotnost:

Podvozek:
• tandemový podvozek 

40/60/80 km/h
• brzdový systém s membránovým 

brzdovým válcem
• pneumatiky  

600/50 R22.5

800 mm 
1.215 mm 
3.650 mm 
2.980 mm 
1.620 mm 
4.300 mm 
5.330 mm 
5.800 mm 

900 mm 
1.500 mm 

800 mm 
45/50 mm 

690 mm 
1.370 mm 

1.840 kg 
15.660 kg

 *všechny údaje s podvozkem  
a  hydraulickou rukou
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Snížený počet otáček pro nízký 
obsah jemných částic

Vícedílné síto pro snadnější 
výměnu

Hydraulický štípač

Tandemový podvozek do 80 km/h

Komínový trychtýř pro 
snížení prašnosti

Možnosti a přednosti
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HM 14 - 860 KL
Technické údaje:
Výška vstupu: 
Šířka vstupu: 
Přepravní délka: 
Přepravní šířka: 
Pracovní výška: 
Pracovní šířka: 
Výška komínu: 
Délka podávacího řetězu: 
Délka podávacího stolu: 
Přítlačný válec Ø: 
Standardní síto: 
Rotor Ø: 
Setrvačník Ø:

HM 14 - 860 KL (3351)
Celková délka: 
Hmotnost: 
Výkon: 
Zdvihový objem: 
Počet otáček:

HM 14 - 860 KL (3353)
Celková délka: 
Hmotnost: 
Výkon: 
Zdvihový objem: 
Počet otáček:

Mercedes Benz AROCS:
• 6x6 s pohonem všech kol
• rozchod 2.000 mm
• rozvor 3.900 mm
• pneumatiky přední nápravy 

385/65 R22.5
• pneumatiky zadní nápravy  

jednoduchá montáž  
600/50 R22.5

• pneumatiky zadní nápravy  
dvojmontáž  
315/80 R22.5

800 mm 
1.215 mm 
3.950 mm 
2.550 mm 
1.800 mm 
3.800 mm 
5.450 mm 

900 mm 
1.500 mm 

800 mm 
45/50 mm 

690 mm 
1.370 mm

7.800 mm 
26.000 kg 

375 kW / 510 PS 
12,8 Litr 

1.300 - 1.600 U/min

7.800 mm 
26.000 kg 

390 kW / 530 PS 
12,8 Litr 

1.300 - 1.600 U/min
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Přímý pohon štěpkovače od 
motoru. Plný výkon vč. tovární 

záruky

Reverzibilní ventilátor

Komfortní pracovní prostor

Jednoduchý a rychlý přesun se 
zapnutým PTO

Všechny funkce lze ovládat ze 
sedadla obsluhy

Možnosti a přednosti
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Technická specifikace C45F67 C45F84 C60F86 M70F101 M80F101

Max. zdvihací moment Netto: 53 kNm 51 kNm 61 kNm 65 kNm 75 kNm

Max. dosah 6,7 m 8,4 m 8,6 m 10,1 m 10,1 m

Max. zdvihací síla v 4 m: 1.310 kg 1.250 kg 1.510 kg 1.610 kg 1.880 kg

Max. zdvihací síla v 6 m: 850 kg 800 kg 980 kg 1.070 kg 1.240 kg

Max. zdvihací síla v 8 m: - 580 kg 720 kg 760 kg 890 kg

Max. zdvihací síla v 10 m: - - - 540 kg 660 kg

Max. otočný moment Netto: 14 kNm 14 kNm 20 kNm 26 kNm 29 kNm

Rozsah otáčení: 340° 340° 425° 385° 385°

Čistá hmotnost: (bez kloubu/rotátoru) 1.020 kg 1.100 kg 1.170 kg 1.730 kg 1.760 kg

Provozní tlak: 170 bar 170 bar 200 bar 215 bar 240 bar

Výkon čerpadla: (LS) 120 l/min 100 l/min 100 l/min 130 l/min 130 l/min

Rotátor: (Epsilon) RB06F RB06F RB06F G121 G121

HM 8 - 400 KFL • • - - -

HM 6 - 300 KLC •   • - - -

HM 8 - 400 KLC • • - - -

HM 8 - 500 KFL • - - - -

HM 10 -500 KTL - - • • -

HM 14 - 800 KTL - - • • -

HM 14 - 860 KTL - - • • -

HM 14 - 860 KL - - - - •
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C45F67

C45F84

C60F86

M70/80F101

Technická specifikace HG 1000 HG 1250

Nosnost max. 2.000 kg 3.000 kg

Provozní tlak: 200 bar 200 bar

Celková hmotnost: 110 kg 160 kg

Šířka otevření max. (A): 1.021 mm 1.321 mm

Celková výška: 644 mm 680 mm

Celková šířka (B): 324 mm 398 mm
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Pro naše zákazníky nechceme jen  
perfektní štěpkovač. Také efektivní 
využití paliva a manipulace s ním jsou 
pro nás důležité. Proto již po tři  
desetiletí stavíme kotle na spalování 
biomasy. S našimi kleštěmi na klest 
Heizogreif a lžícemi na sypké materiály 
Heizoschaufel je manipulace  
optimalizována před i po štěpkování.

Kotle na spalování biomasy 
• Výkonový rozsah od 15 kW 

do 990 kW
• Účinnost > 90%
• Tloušťka stěn spalovací komory  

až 8mm
• Plně automatické odpopelňování
• Popelníky 40 l, 270 l nebo 900 l
• Tepelné výměníky s tloušťkou 6,3 mm  

a čistící šneky registrů Ø 200 mm
• Automatický systém zapalování  

s energeticky úspornou žhavící tyčí
• Izolace až 80 mm ze sendvičových  

panelů

Heizotrans:
• Ideální systém plnění pro každou situaci

Kleště na klest Heizogreif
• pro jeřáb, nakladač nebo traktor
• Šířka otevření 1.500 mm
• Šířka až 1.800 mm
• Verze s 3/2, 4/3 nebo 

5/4 masivními ocelovými hroty
• také jako přibližovací drapák HG 100
• s připojovací deskou Euro 3 nebo jiné 

připojovací systémy 

Lžíce Heizoschaufel
• 1 m³, 2 m³ nebo 3 m³
• s připojovací deskou Euro 3 nebo jiné 

připojovací systémy

Heizotrans svislý dopravník

Kotel na spalování biomasy RHK-AK

Více než štěpkovače

Kleště na klest Heizogreif 
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Heizotruck V1 - (Zemědělství)

Velkoprostorová kabinaKlasická kabina

Volitelná výbava

• Přední hydraulika

• Připojovací deska

• Skříň na nářadí

• Maják

• Traktorové pneu 
495/70 R24

• Rozhraní ISOBUS • Výstražné osvětlení

Serienausstattung

• Panoramatické okno

• Zadní PTO

• Tažné zařízení 
čep Ø 38 mm

• Pneumatiky 14.00 R20 
+ 1 sada dle výběru

• Load-Sensing

• Přední přip. deska • Kombinovaná nádrž

• Reverzibilní ventilátor

• Zpětná kamera

• Sada LED osvětlení

• Měnič napětí 12V

• Naviák se stlačeným vzduchem

• Závěs K80 s K50

Heizotruck založený na bázi  Mercedes Arocs 2051 4x4 jsme  
navrhli speciálně pro náročné činnosti v zemědělství a lesnictví. 
Díky své rozsáhlé standardní výbavě je využití Heizotruck absolut-
ně flexibilní.

Heizotruck V2 - (Lesnictví)



Heizomat Gerätebau- Energiesysteme GmbH 
Maicha 21 • 91710 Gunzenhausen 

Tel.: +49 (0) 9836 97 97 - 0 
Fax: +49 (0) 9836 97 97 - 97 

info@heizomat.de • www.heizomat.de

Zelená energie Heizomat 
po celém světě!

  Energie v souladu s přírodou

Automatické vytápění s nejvíce CO2  neutrálním palivem na světě!

Technické změny sloužící dalšímu vývoji jsou vyhrazeny. 
Rozměry a hmotnosti jsou přibližné!
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Heizomat Gerätebau- Energiesysteme GmbH 
Maicha 21 • 91710 Gunzenhausen 
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Od roku 1982 spolupracujeme s cca. 400 zaměstnanci a více než 35.000  
zákazníky po celém světě! Staňte se součástí i vy!

www.agreo.cz 
Telefon: +420 702 007 544

E-mail: info@agreo.cz
České Budějovice 6, Lannova tř. 1893/32a

Váš partner:


