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אגרו תמיר תבור, הינה חברה ישראלית מובילה העוסקת ביבוא, שיווק ותמיכה למגוון רחב של מוצרים בתחום הציוד 
החקלאי הכבד, אגרו תמיר תבור בשיתוף עם החברות היצרניות המובילות בעולם דואגת להתעדכן ולהחדיר לשוק 

הישראלי את מיטב החידושים.

חברתנו מעסיקה צוות עובדים מקצועי ומיומן העוסק בשירות, מכירת חלקי חילוף, ושיפוץ מכלולים. משרדי החברה, 
המחסן הראשי והמוסך המרכזי מרוכזים בכתובת אחת על שטח של 2,000 מ"ר בכפר תבור.

חזון החברה
פתרונות  לתת  החקלאות,  בענף  העוסקים  לכל  אחת  וכתובת  מובילה  חברה  להיות  פועלת  תבור  תמיר  אגרו 
לטרקטורים, קומביניים, מרססים, מלגזות שדה, מעמיסים, מדשנות ומכסחות, שירות וחלפים במקצועיות, באחריות, 

במהירות ובמחיר הוגן.

אגרו תמיר תבור ציוד חקלאי כבד





VALTRA - יצרנית טרקטורים, תוצרת פינלנד.

90-100   כ״ס
100-165 כ״ס 
155-230 כ״ס
270-370 כ״ס

: A סדרת
 : N סדרת
: T סדרת
: S סדרת

זוכה פרס:

YOUR WORKING MACHINE
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www.VALTRA.com





SUPERIOR. TO THE LAST DETAIL.

www.FENDT.com

145-240  כ״ס 

כ״ס   220-280
כ״ס   270-390
396-517  כ״ס

סדרת 700 :

סדרת 800 :
סדרת 900 :

סדרת 1,000 : )מנוע 4 צילינדרים(

)מנוע 6 צילינדרים(
70-110   כ״ס

110-138 כ״ס 

125-165 כ״ס

סדרת 200 :

סדרת 300 : 

סדרת 500 :
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FENDT - הטרקטור המתקדם ביותר בעולם, תוצרת גרמניה.





CLAAS - יצרנית קומביינים הגדולה בעולם, תוצרת גרמניה.

Va
ltr

a

100% COMBINE. 100% CLAAS.

Lexion 570 סדרתJaguar 860 סדרת

www.CLAAS.com
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STRENGTH AND HIGH LIFT
SCHAFFER - מעמיסים חקלאים, תוצרת גרמניה.

www.SCHAFFER-LADER.de
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SUPERIOR PRECISION & CAPACITY
Väderstad מזרעות שורה חשמליות, דיסקוסים, קוולטיווטורים, 

כלים משולבים, מזרעות אוויר, דרילים תוצרת שבדיה

www.Vaderstad.com
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THE DRIVE OF THE FUTURE
RAUCH - מדשנות ממוחשבות )משקל/הידראוליות(, תוצרת גרמניה.

www.RAUCH.de
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HIGH QUALITY & QUALIFICATION
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BARGAM - מרססים, סלף, נגררים... תוצרת איטליה.

www.BARGAM.com



RELIABLE IN EVERYTHING HE DOES
DEWULF - קומביינים גזר, סלף ונגררים, תוצרת בלגיה.

www.DEWULFGROUP.com
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SUPERIOR PRECISION & CAPACITY
PERFECT - מכסחות לכרם ולמטע. תוצרת הולנד.

www.VANWAMEL.nl
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אגרו תמיר תבור בע״מ: כפר תבור, טלפון: 04-8718010

Mail: gidi@agrott.co.il  I  Web: www.agrott.co.il


