
V času od petka, 2. marca, do nedelje, 
4. marca, so na Poljani 1 pri Prevaljah v 
okviru Mehanizacije Miler potekali dnevi 
odprtih vrat. Prav vsak dan si je njihove 
prodajne prostore in razstavljene eks-
ponate ogledalo mnogo radovednežev 
od blizu in daleč, ki se zavedajo, kako 
pomembno je biti dobro pripravljen na 
novo sezono. Z velikim veseljem so spre-
jeli in pogostili vso množico obiskoval-
cev, veseli pa so bili vseh organiziranih 
skupin članov strojnih krožkov, ki so na 
Prevalje prihajali z avtobusi. Prav s tem 
namenom, da se predstavijo širši publiki, 
je kolektiv Mehanizacije Miler organiziral 
dneve odprtih vrat tik pred novo sezono. 
Predstavljeni so bili trenutni prodajni hiti 
ter mnoge novosti na področju kmetij-
ske in ostale mehanizacije znamk: Krone, 
Joskin, Aebi – Rasant, Eschlbock in Elho, 
za katere so v podjetju Mehanizacije Miler 
generalni zastopniki. Poseben poudarek 
so namenili kosilnicam Krone, obračal-
nikom Krone, zgrabljalnikom Krone, 
nakladalnim prikolicam Krone in najbo-
lje prodajanemu programu balirk Krone. 
S široko paleto cistern za gnojevko raz-
ličnih dimenzij so obiskovalcem približali 
podjetje Joskin. Predstavili so tudi Elho 
ovijalke za bale, Aebi-Rasant gorske trak-
torje in kosilnice ter Eschlbock sekalnike 
za les. Kupcem so ponazorili primeren 
način rokovanja z opremo, ki zagotavlja, 
da bodo kupljeni stroji ves čas brezhibno 
delovali. Poleg tega so kupcem prikazali 
tudi način dobrega servisa in možnosti 
nabave originalnih rezervnih delov s stro-
kovno pomočjo po vsej Sloveniji. Tudi v 
prihodnje bodo v podjetju Mehanizacije 
Miler organizirali podobne dejavnosti, 
da ohranijo tesen stik s svojimi zvestimi 
kupci. Lepo vabljeni na Prevalje!

Dan 
odprtih 
vrat 

tel.: 02 82 31 959
gsm: 041 747 181; 051 634 294
Prodaja za Štajersko: Slavko Grobelnik 031 520 720;
Prodaja za Dolenjsko: Andrej Lenarčič 051 672 020Šentanel 20 a, 2391 Prevalje

www.mehanizacija-miler.si

Kosilniki 
Obračalniki
Zgrabljalniki
Balirke
Nakladalke

Cisterne za gnojevko 
2500 l - 24.000 l

Gorski traktorji in 
kosilnice

Sekalniki za les

Ovijalke za bale

Dostava na dom takoj!

Kosilnice Krone:
• AM 203 S, AM 243 S, AM 283 S 
• EasyCut 280, EC 320, … 
• Čelne EC 28 P, EC 32, EC 32 P, …   

Obračalniki Krone: 
• 4.62/4, 5.52/4x7, 6.72/6, 8.82/8, …

Zgrabljalniki Krone: 
• Swadro 35, 38, 42, 46, 46 T, 710/26 T, 807, …

Balirke Krone:
• KR 125 in KR 130
• Round Pack 1250 in Round Pack 1250 MC
• Vario 1500 MC
• CombiPack 1250 MC in CombiPack 1500 V MC

Balirka Krone RP 1250
Več mleka iz osnovne krme! 
Manjša potrebna moč!
Večja tesnilnost bal!

Joskin 4000 ME
Z vso opremo!

AKCIJA
Količina omejena

R2 66R2 66

Gorjupova 11, Ljubljana, 
tel. 01 423 68 20, 
www.agrometal.si

• Menjamo staro za novo
• 50% takoj, 

50% čez eno leto brez obresti

Legenda treh besed:
KVALITETA, VARČNOST, 
UDOBJE

• 70 km/h
• eco menjalnik
• tempomat
• zavore 4x4
• odlična kabina

kmetijski center

Obiščite nas na kmetijskem 
sejmu v Komendi. 

SEJEMSKI POPUST!

Kosilnice

Balirke

Pajki in zgrabljalniki

Rezervni deli
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