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Firma AGRALL zemědělská technika a.s. se sídlem v Banticích u Znojma je 
výhradním dovozcem zemědělské techniky dvou významných světových výrobců, 
firem CLAAS a Väderstad.

Ve dnech 28.4. – 29.4.2016 otevřela slavnostně své nové středisko AGRALL sever 
na Rané u Loun. Slavnostní otevření provedl předseda představenstva AGRALL Ing. 
Josef Trávníček a Radovan Svoboda, vedoucí nového střediska. 

Nové Prodejní a servisní středisko je určeno pro okresy Kladno, Louny, Most, 
Teplice, Ústí nad Labem, Děčín, Česká Lípa a Litoměřice. Ve svém sortimentu mají 
stroje Claas, Väderstad a stroje ze sortimentu Kverneland Group.

Dnů otevřených dveří se zúčastnilo více než 250 lidí. K dispozici byli také produktoví
manažeři a prodejci.

O prohlídku nového střediska a vystavených strojů byl velký zájem. Samozřejmě 
s tím byla také poutavá venkovní expozice strojů. Po oba dva dny bylo připraveno 
zázemí s občerstvením, doplněné o produktová videa strojů CLAAS a Väderstad. 

Nechyběla také OAK Most s prezentací potravin.

Na této akci jsme prezentovali:
 firmu BILBO šmak, s.r.o. z Mostu - s obloženými mísami
 firmu Uzenářství JEŽEK, s.r.o. z Mostu - s obloženými mísami
 firmu Pekařství OERTELT, s.r.o. z Mostu - s malými kobližkami, banketkami 

a chlebem
 firmu MIPO Market, s.r.o. z Mostu - s čokoládovým a ovocným dortem
 firmu Moštárna Louny In s.r.o. - s moštíky
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 firmu LoPe Fruit, s.r.o. Šepetely - s jablečnými mošty
 perníkářku Jitku Horčičkovou z Dubí - se zdobenými perníčky

Návštěvníci si pochutnávali na výborných regionálních potravinách z Ústeckého 
kraje, především Mostecka, a nešetřili chválou.

Nové prodejní středisko firmy AGRALL leží ve výhodné poloze na pokraji obce Raná 
na Lounsku, ve směru na Prahu.

Všechny zemědělce vedoucí pracovníci velmi rádi uvítají v novém středisku a 
nabídnou jim krásné zemědělské stroje.

Přejeme celému vedení nového střediska mnoho úspěchů při prodeji, aby se 
jim práce dařila a nabídkou perfektních strojů přispěli zemědělcům při jejich 

práci.

Přikládáme několik fotografií z vydařené akce z webových stránek nového střediska: 
http://www.agrallsever.cz
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