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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ P & L V HRUBČICÍCH 
10. září 2020 od 9.00 hod., Hrubčice u Prostějova

P & L, spol. s r.o., Hrubčice 281, 798 21  Hrubčice, tel.: 582 302 810, e-mail: hrubcice@pal.czwww.pal.cz

Program:
9.00 h  Prezence účastníků.

9.30 h  Polní ukázky strojů firmy KÖCKERLING, která na českém trhu působí již 26 roků.

  
Představení celého výrobního portfolia výrobce.

 Seznámení s novinkami r. 2020: 
Köckerling Allrounder 750 flatline s řezacími válci 
Köckerling Rebell classic 600T nové jištění slupic a přední řezací válce

 Praktické polní ukázky a představení strojů dalších značek z portfolia P & L.

 TERRIER – novinka z vlastní výroby P&L: pro aplikaci návnady pro hraboše STUTOX-II® a další stroje na kultivaci a setí.

 Představení a praktické ukázky komunálního programu s traktory KIOTI a manipulační techniky od P&L.

11.30 h Prohlídka provozovny a dalších strojů z nabídky P&L, informace o poskytovaných službách.

12.00 h Oběd.

13.00 h Tombola.

 Po skončení oficiálního programu proběhne neformální posezení u příležitesti 30. výročí založení 
firmy P & L a 26. výročí uvedení značky Köckerling na český trh.

 Po celou dobu akce bude zajištěno občerstvení.  
Akce se uskuteční i za nepříznivého počasí.

Těšíme se na Vaši návštěvu. Jsme již 30 let s Vámi.

Servis, za kterým stojí lidé
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