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hlavní druh činnosti

main activities

Společnost AGADOS, spol. s r.o. je největší výrobce přívěsů
v České republice a současně jeden z největších v Evropě.
Agados je profesionál ve výrobě a vývoji přívěsů, ve svém
portfoliu má i speciální projekty, které jsou používány
bezpečnostními i záchrannými složkami po celém světě.

AGADOS, spol. s r.o. is the leading manufacturer of trailers in the
Czech Republic and at the same time one of the largest in Europe.
Agados is a professional in the production and development of
trailers. The company’s portfolio also includes special projects
that are used by security and rescue teams all over the world.

– Tradiční česká značka s výrobou přívěsů již od roku 1992,
se 120letou tradicí strojírenské výroby
– Progresivní design a konstrukční řešení díky vlastnímu
vývojovému oddělení
– Zavedený standard kvality ISO 9001:2015 pro obor platnosti
návrh, výroba a servis
– Používání kvalitních komponentů
– Odolnost přívěsů a perfektní řemeslné zpracování
– Dostupnost náhradních dílů a servis i na přívěsy starší výroby

– Traditional Czech brand with trailer manufacturing since 1992,
with a tradition of 120 years of engineering production
– Progressive design and structural solution thanks to its own
development department
– Established ISO 9001:2015 quality standard for the design,
manufacture and service of trailers
– Use of high quality components
– Resistance of trailers and quality of craftsmanship
– Availability of spare parts and service even after years

ekonomické ukazatele

economic indicators

typ společnosti: společnost s ručením omezeným
rok založení: 1991
roční produkce: 25 000 ks přívěsů
počet zaměstnanců: 190
roční obrat skupiny: 620 000 000 Kč
certifikace: ISO 9001:2015, AQAP
členství: AOBP ČR, AutoSAP - Sdružení
automobilového průmyslu, Svaz průmyslu a dopravy České
republiky, Komora pro hospodářské styky se zeměmi SNS,
speciální obchodní komora, Česko-německá obchodní
a průmyslová komora

type of company: limited liability company
year of foundation: 1991
annual production: 25,000 trailers
number of employees: 190
annual turnover: CZK 620,000,000
certification: ISO 9001:2015, AQAP
membership: Defence and Security Industry
Association of the Czech Republic (DSIA), AutoSAP - Automotive
Industry Association (AIA), Confederation of Industry of the
Czech Republic, Chamber of Trade and Industry for the
Commonwealths of Independent States (CIS), a Special Chamber
of Commerce (CIS Chamber), German-Czech Chamber
of Industry and Commerce

zahraniční vztahy

foreign relations

Společnost je zastoupena ve většině evropských zemí
prostřednictvím svých poboček.
Dceřiné společnosti - AGADOS SLOVAKIA s.r.o. působí na
Slovensku a AGADOS ANHÄNGER GmbH v Německu.
Společnost má bohaté zkušenosti s dodávkami pro zahraniční
armády členských zemí NATO. Speciální projekty exportuje mimo
jiné i do severských zemí, kde úspěšně prošly zatěžkávacími
zkouškami za polárním kruhem.

The company is represented in most European countries
through its foreign branches.
Subsidiary companies - AGADOS SLOVAKIA s.r.o. operates in
Slovakia and AGADOS ANHÄNGER GmbH in Germany.
The company has extensive experience in supplies to NATO
members’ armed forces. Special projects are also exported to
Nordic countries, among other places, where they successfully
went through the endurance tests behind the polar circle.

obchodní nabídka

business portfolio

– Široký výběr přívěsů, příslušenství a různých modifikací na míru
– Speciální projekty pro potřeby armád a složek IZS

– Wide range of trailers, accessories and various
customized modifications
– Special projects for the Armed Forces and the Integrated
Rescue System
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