TRAKTORY ZNAČKY SOLIS
Dovoluji si Vás oslovit jménem autorizovaného prodejce traktorů značky SOLIS pro oblast Trutnovska
a Náchodska s prodejnou a servisním zázemím v obci Hajnice.
Traktory značky Solis vyrábí skupina Sonalika, jejíž historie sahá až do roku 1969. Pod touto značkou
naleznete za příznivou cenu poctivé mechanické stroje s robustní odolnou konstrukcí bez zbytečné
elektroniky. Spojením se společnostmi Yanmar a Mitsubishi vznikl nejprodávanější malotraktor nejen
na českém trhu. Ročně se vyrobí přes 300 000 ks strojů, které se dodávají do více než 100 zemí světa.
Model S26 HST osazený dieselovým motorem Mitsubishi o výkonu 26HP s nízkou spotřebou 1.3 l/mth,
je spolu s bohatým doplňkovým příslušenstvím vhodným strojem pro komunální údržbu v zimních i
letních měsících. Robustní konstrukce, náhon na všechny 4 kola a hydrostatická převodovka Yanmar
zajišťují dokonalou trakci za všech podmínek. Malotraktor Solis zvládne spoustu práce za minimální
náklady. Svojí sílou a malými rozměry se umí přizpůsobit každé situaci. Je jako velký traktor, jen
v malém provedení.
Každý majitel našeho traktoru Solis ocení variabilnost a množství přídavného zařízení, které si vybere
dle svých potřeb. Mezi nejžádanější příslušenství patří čelní nakladač s mnoha doplňkovými zařízeními,
jako je lopata, radlice, paletizační vidle, bodce, zemní vrták a jiné. Své uplatnění tak traktory Solis
naleznou i ve stavebnictví. Nejen drobní zemědělci zase ocení příslušenství pro obhospodařování půdy
či údržbu zeleně.
Nespornou výhodou je také fakt, že traktory jsou schváleny k provozu na pozemních komunikacích.
Samozřejmostí je zajištění záručního i pozáručního servisu, rychlá dostupnost náhradních dílů včetně
3leté záruky.
S výběrem nejvhodnějšího modelu i příslušenství, vám rádi poradíme. Traktory si u nás můžete také
prohlédnout a vyzkoušet. V případě zájmu vám traktory předvedeme v rámci prezentační akce přímo
ve vaši obci. Obrátit se na nás můžete i v případě, kdy poptáváte pouze příslušenství ke svému
stávajícímu traktoru.
Abychom se Vám mohli plně věnovat, domluvte si prosím schůzku předem telefonicky.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Zdeněk Műhl - vedoucí prodeje
tel.: 725 116 088
Autorizovaný prodejce traktorů SOLIS
Hajnice 16, 544 66
Facebook: Traktory Hajnice
www: top-traktory.cz

