
DAKR je česká firma, která vznikla a zahájila svou činnost v nejskromnějších podmínkách v březnu roku 1990 jako sdružení 
fyzických osob, v roce 1991 došlo k přeměně na s.r.o.. Od počátku dodnes je těžištěm činnosti vývoj a výroba bubnových 
sekaček a dalších strojů pro údržbu zahrad, luk a komunikací. Snažíme se přicházet stále s novými výrobky, které budou mít 
vyšší výkon, ale i lepší ovladatelnost a snadnější obsluhu. Jednotlivé stroje se zařazují do výrobního programu až po velmi 
tvrdém vyzkoušení v náročných horských podmínkách. DAKR si většinu součástek a dílů vyrábí sám na nových moderních CNC 
strojích. Ostatní díly nakupujeme většinou od českých dodavatelů, motory jsou nakupovány od renomovaných světových firem 
Briggs&Stratton a Honda. 

Nabízíme patnáct provedení strojů pro sečení vysoké trávy od hobby provedení až po plně profesionální typy, které zvládnou 
každodenní nasazení v kopcovitém terénu. Proto, aby byly naše stroje užitečné po celý rok, jsou řešeny jako stavebnice s mnoha 
výměnnými adaptéry.

V tomto katalogu 2012/2013 představujeme několik novinek a inovací, které rozšiřují použitelnost našich výrobků 
v nejobtížnějších podmínkách. Věříme, že si z naší nabídky vyberete a uděláme vše proto, abyste byli spokojeni.
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Proč vybrat právě DAKR

Pomocníci po celý rok
Stroje DAKR jsou vždy víceúčelové, použitelné po celý rok. K jedné pohonné jednotce připojíte různé pracovní 
nástavce a tím ušetříte značnou část finančních prostředků i místo na uskladnění, protože nemusíte pořizovat 
mnoho drahých jednoúčelových strojů. Sekačku, mulčovač, shrabovač, vozík, drtič větví a další adaptéry použijete 
od jara do podzimu. Naproti tomu v zimě letní adaptéry uložíte a použijete sněhovou frézu, shrnovací radlici
a zametací kartáč. Výrobky DAKR nejsou určeny pro občasné užití, mají profesionální a kvalitní konstrukci, 
vhodnou do náročných podmínek.

České výrobky
Dříve se na výrobky povinně uvá-
dělo, kde byly vyrobeny. To ale 
nevyhovovalo firmám, které dove-
zou z Asie většinu nejdůležitěj-
ších součástek a dílů, v Evropě to 
smontují, přišroubují výrobní 
štítek a tváří se, že to nemá
s Čínou vůbec nic společného. 
Není jednoduché konkurovat 
čínským výrobcům, kteří nemají 
téměř žádné náklady na 
důchodové a zdravotní zajištění 
svých zaměstnanců a škodliviny, vzniklé při výrobě, vypouští bez čištění do přírody. Proto firmy s vidinou vyššího 
zisku stěhují výrobu do Asie a lidé v Evropě ztrácí práci a evropské státy se stále více zadlužují. DAKR se snaží jít 
proti tomuto trendu, vyrábí přímo ve firmě všechny plechové a trubkové díly i obráběné ocelové součástky a také 
svařence a provádí veškeré lakování a montáž. Kola s ráfky, plastové díly, zinkování, kalení a mechanické převo-
dovky se nakupují od českých výrobních firem. Ložiska, lanka a klínové řemeny nakupujeme rovněž od českých 
obchodních firem. Motory Briggs&Stratton použité na našich strojích se vyrábí v USA, motory Honda v Evropě
a motory Jikov v České Republice. Hydrostatické převodovky Tuff Torq se vyrábí v Japonsku. Několik menších 
součástek nakupujeme také od výrobců ve Francii a Itálii. Dva zametací kartáče pro stavebnici Panter vyrábí Laski 
Smržice a Rykov Libčany, všechny ostatní stroje a nástavce v tomto katalogu jsou zkonstruovány a vyrobeny fir-
mou DAKR v České Republice. 

Vysoký výkon a kvalita, nízká hlučnost, vibrace a cena
Velký důraz klademe na vývoj nových výrobků, kde jsou uplatněny nejnovější poznatky. Naše rotační disková 
sekačka DZS 125 má s motorem o výkonu 6,5 HP záběr 125 cm, přičemž ostatní výrobci v Evropě končí při 
stejném výkonu motoru u rotačních sekaček se záběrem cca 65 cm. Také nový mulčovač M121 ve spojení 
s pohonnou jednotkou Panter FD3 a záběrem 121 cm je ve své kategorii vyjímečný stroj. Vysokou pozornost 
věnujeme rovněž minimalizaci hlučnosti našich strojů. Výsledek tohoto mnohaletého úsilí ocení zákazník v tom, že 
například naše sekačky Tekton mají 4x nižší úroveň akustického výkonu, oproti konkurenčním strojům. Některé 
sekačky mají vibrace srovnatelné se sbíječkami. U našich strojů Panter FD 2, FD 2H a FD 3 jsou tyto škodlivé 
vibrace výrazně nižší, protože motory osazujeme na silentbloky. Pracovní záběr, hlučnost a vibrace jsou přesně 
měřitelné hodnoty a nelze je zfalšovat, narozdíl od jiných údajů v nejrůznějších pochybných testech a reklamách.
Nespornou výhodou našich strojů je nízká pořizovací cena. Tento fakt však může svádět k názoru, že se jedná
o stroje na nižší kvalitativní úrovni. Nikoliv, oproti konkurenci si můžeme dovolit nasadit nízké ceny z toho 
důvodu, že neplatíme vysoké částky za úroky z úvěrů a jiných dluhů, disponujeme nejmodernějšími výrobními 
CNC stroji a máme nízké režijní náklady ve spojení s vysokou pracovní produktivitou. Vyrábíme spolehlivé
a jednoduché stroje, bez složitých poruchových uzlů. Náš systém řízení kvality v oblasti vývoje, konstrukce, výroby, 
prodeje a servisu výrobků je certifikován podle EN ISO 9001:2008. Každý vyrobený stroj je při výstupní kontrole 
v naší zkušebně nastartován a důkladně vyzkoušen. Praktickým důkazem vysoké kvality našich strojů je stále 
rostoucí vývoz do nejvyspělejších zemí světa (Velká Británie, Německo, Francie, Holandsko, atd.). 
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Motory
Velký důraz klademe na výběr motorů. Používáme 
špičkové motory HONDA a BRIGGS & STRATTON. Pro 
sekačky RZS 69 lze použít i osvědčené české dvoutakty Jikov. 
Všechny motory, které v našem katalogu nabízíme, jsme sami 
odzkoušeli v dlouhých a náročných zkouškách a s plnou 
odpovědností  Vám je můžeme doporučit .  Výrobci
a někteří prodejci dělají s výkony a kroutícími momenty svých 
motorů různá kouzla. Donedávna uváděli jen tzv. celkové 
maximální výkony motorů, které se měřily například bez 
vzduchových filtrů a výfuků. Dále byly uváděny kroutící momenty 
při výrazně nižších otáčkách, než jsou otáčky pracovní. Oba tyto 
údaje nevypovídají o skutečném výkonu téměř nic. Proto jsme 
v našem katalogu uvedli u motorů Honda a Briggs&Stratton výkon 
a krouticí moment při pracovních otáčkách, což jsou výborně 
vypovídající charakteristiky motoru pro posouzení jeho výkonu.

Sečení trávy v zahradách a na loukách
Pro sečení trávy a náletů jsou velmi vhodné bubnové
a diskové sekačky. Trávu nemusíte od sekačky 
odhrabávat, rotor pokládá pokos pěkně do řádku vedle 
stroje a ten je pak možno usušit nebo uložit do kompostu. 
Krtince nebo náletové dřeviny nejsou překážkou, po 
sečení je pouze nutné dokonale očistit stroj a alespoň 
jednou za tři měsíce přebrousit ostří nožů. Na rozdíl od 
sekání kosou se líp seká tráva, když není vlhká, proto je 
dobře nechat oschnout ranní rosu. Naše sekačky vám 
ušetří spoustu času a ze sekání trávy udělají zábavu. 

Mulčování porostů
Mulčovací sekačky jsou v posledních letech velmi 
žádaným zbožím. Uživatelé si od nich slibují, že 
posečenou trávu nebudou muset složitě odklízet
a ukládat do kompostu. Je to pouze částečná pravda – 
pokud budete mulčovat  veškerou travní hmotu, která na 
pozemku narostla, znehodnotíte tím trávník. V porostu 
převládnou silné plevele, dojde k úplné změně druhového 
složení rostlin a zamokření půdy. Proto je nutné mulčovat 
trávu jen zhruba dvakrát do roka, přičemž by neměla být 
vyšší než deset centimetrů. Pokud je mulčovaná tráva 
vyšší a hustá, je nutno část rozsekaného porostu odklidit 
do kompostu, protože travní hmoty je příliš mnoho
a zejména v sušším počasí by se nestačila rozložit.

Práce ve svažitém terénu
Uživatel sekačky nebo stavebnicového systému si velmi 
často pokládá otázku, jaký náklon snese motor bez 
poškození. Sekat lze tam, kde lze bezpečně chodit bez 
rizika uklouznutí obsluhy nebo posunutí či převrácení 
sekačky. Motor tyto svahy bez rizika poškození vydrží. 
Výrobci čtyřtaktních motorů udávají bezpečnou svahovou 
dostupnost okolo 20° podle provedení motoru, 
krátkodobě (např. na 1 minutu) stroj nepoškodí ani náklon 
30°. K poškození pístu nebo klikové hřídele dochází velmi 
zřídka a důvodem téměř nikdy není práce ve svahu.

Práci zvládnou i ženy
Sekačky mají velmi jednoduché startování a obsluhu
– u nejmodernějších motorů už pouze stačí zatáhnout za 
startovací šnůru. Proto jejich obsluhu zvládnou i méně 
fyzicky zdatní lidé, kteří touží po sekačce s velmi snadným 
ovládáním. Lehké sekačky Tekton se obsluhují pomocí 
dvou ovládacích hrazd. Jedna slouží pro zapojení sekacího 
talíře, druhá aktivuje pojezd. Po pravé straně řidítek je 
páčka ovládání otáček motoru.

Nejčastější typy prací s našimi výrobky
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Stavebnice Tekton – sečení trávy snadno a lehce

Bubnové sekačky Tekton

Stavebnice Tekton je stroj, který může současně sloužit jako bubnová sekačka, mulčovač a radlice na sníh. 
Všechny stroje Tekton jsou stejné konstrukce, liší se pouze použitým motorem.

Společné vlastnosti všech strojů Tekton:
- lehký a snadno ovladatelný stroj, který lze řídit jednou rukou
- stavebnice, která může sloužit jako sekačka, mulčovač a radlice na sníh
- dvě pojezdové rychlosti
- pohodlná řidítka s antivibračním návlekem, která jsou výškově stavitelná 
ve 4 polohách

- výjimečně nízký hluk při sekání trávy
- samostatné, nezávislé zapínání pojezdu a žacího nástroje
- náprava s automatickým vypnutím uzávěrky při vypnutí pojezdu
- náprava s automatickým zapnutím uzávěrky při použití pojezdu
- bezpečnostní brzda pro rychlé zastavení žacího nástroje
- skladný stroj se sklopnými řidítky, do automobilu ho naloží jeden člověk

Sekačky Tekton se používají nejen pro sečení luk a zahrad u chalup a rodinných domů, ale i tam, kde je nutné každý 
den sekat trávu pro hospodářská zvířata. Hlavní předností Tektonů je jejich originální konstrukce ve spojení s níz-
kou váhou a vysokým hodinovým výkonem. Novinkou roku 2012 je kryt nad žacím talířem chránící obsluhu před 
odletujícími kamínky a nečistotami a zvýšení účinnosti pojezdu. Zcela jistě je vítanou změnou pro zákazníky 
snížení prodejní ceny u strojů Tekton s motory Briggs&Stratton. Díky vysokým odběrům nám výrobce motorů 
snížil jejich nákupní cenu.

Tekton

Tekton
Nejprodávanější Tekton se spolehlivým motorem
a velmi výhodnou cenou. Dobrá volba pro práci na vlast-
ních zahradách a loukách.

18.990,-
obj. číslo: 01233.017

22.480,-
obj. číslo: 01233.016

Tekton GCV 160

INOVACE 2012

INOVACE 2012

Tekton GCV 160
Nejméně hlučná bubnová sekačka na českém trhu
i evropském trhu, nízká spotřeba paliva, dobrá volba 
pro práci na vlastních zahradách a loukách.

2Max. výkon: 2100 m /hod
Max. šířka záběru: 60 cm

2 rychlosti pojezdu (2,7 km/hod + 3,5 km/hod)
Velká foukaná kola 400 mm s šípovým vzorem

Talíř: s možností 2 nebo 4 nože
Výška strniště: průměrně 3,5 cm 

Motor: 4takt Briggs&Stratton, 650 Series SV
Palivo: benzin Natural 95

3Obsah motoru: 190 cm
Válec: hliníkový

Pracovní otáčky motoru: 3060 ot/min
Celkový max. výkon motoru: 5,5 HP/4,0 kW

Výkon motoru při 3060 ot/min: 3,8 HP/2,8 kW
Kroutící moment při 3060 ot/min: 8,8 Nm

Mazání motoru: rozstřikem 
Systém Ready Start - snadné nastartování bez sytiče

Hmotnost sekačky: 36 kg
2

Doporučená plocha: do 10 000 m

2Max. výkon: 2100 m /hod
Max. šířka záběru: 60 cm

2 rychlosti pojezdu (2,7 km/hod + 3,5 km/hod)
Velká foukaná kola 400 mm s šípovým vzorem

Talíř: s možností 2 nebo 4 nože
Výška strniště: průměrně 3,5 cm 

Motor: 4takt Briggs&Stratton, 650 Series SV
Palivo: benzin Natural 95

3Obsah motoru: 190 cm
Válec: hliníkový

Pracovní otáčky motoru: 3060 ot/min
Celkový max. výkon motoru: 5,5 HP/4,0 kW

Výkon motoru při 3060 ot/min: 3,8 HP/2,8 kW
Kroutící moment při 3060 ot/min: 8,8 Nm

Mazání motoru: rozstřikem 
Systém Ready Start - snadné nastartování bez sytiče

Hmotnost sekačky: 36 kg
2

Doporučená plocha: do 10 000 m

2Max. výkon: 2100 m /hod
Max. šířka záběru: 60 cm

2 rychlosti pojezdu (2,7 km/hod + 3,5 km/hod)
Velká foukaná kola 400 mm s šípovým vzorem

Talíř:  s možností 2 nebo 4 nože
Výška strniště: průměrně 3,5 cm 

Motor: 4takt Honda GCV 160 OHC
Palivo: benzin Natural 95

3Obsah motoru: 160 cm
Válec: hliníkový

Pracovní otáčky motoru: 3000 ot/min
Celkový max. výkon motoru: 5,5 HP/4,0 kW

Výkon motoru při 3000 ot/min: 3,8 HP/2,8 kW
Kroutící moment při 3000 ot/min: 9,1 Nm

Mazání motoru: rozstřikem 
Hmotnost sekačky: 37 kg

2Doporučená plocha: do 10 000 m

2Max. výkon: 2100 m /hod
Max. šířka záběru: 60 cm

2 rychlosti pojezdu (2,7 km/hod + 3,5 km/hod)
Velká foukaná kola 400 mm s šípovým vzorem

Talíř:  s možností 2 nebo 4 nože
Výška strniště: průměrně 3,5 cm 

Motor: 4takt Honda GCV 160 OHC
Palivo: benzin Natural 95

3Obsah motoru: 160 cm
Válec: hliníkový

Pracovní otáčky motoru: 3000 ot/min
Celkový max. výkon motoru: 5,5 HP/4,0 kW

Výkon motoru při 3000 ot/min: 3,8 HP/2,8 kW
Kroutící moment při 3000 ot/min: 9,1 Nm

Mazání motoru: rozstřikem 
Hmotnost sekačky: 37 kg

2Doporučená plocha: do 10 000 m

INOVACE 2012

Tekton GCV 190
Ocení nadšenci motory Honda, vhodným i pro nároč-
nější hobby použití.

Tekton GCV 190

24.890,-
obj. číslo: 01233.022

2
Max. výkon: 2100 m /hod

Max. šířka záběru: 60 cm
2 rychlosti pojezdu (2,7 km/hod + 3,5 km/hod)
Velká foukaná kola 400 mm s šípovým vzorem

Talíř:  s možností 2 nebo 4 nože
Výška strniště: průměrně 3,5 cm 

Motor: 4takt Honda GCV 190 OHC
Palivo: benzin Natural 95

3
Obsah motoru: 187 cm

Válec: hliníkový
Pracovní otáčky motoru: 3000 ot/min

Celkový max. výkon motoru: 6,5 HP/4,8 kW
Výkon motoru při 3000 ot/min: 4,7 HP/3,5 kW

Kroutící moment při 3000 ot/min: 11,0 Nm
Mazání motoru: rozstřikem 

Hmotnost sekačky: 39 kg
2Doporučená plocha: do 12 000 m

2
Max. výkon: 2100 m /hod

Max. šířka záběru: 60 cm
2 rychlosti pojezdu (2,7 km/hod + 3,5 km/hod)
Velká foukaná kola 400 mm s šípovým vzorem

Talíř:  s možností 2 nebo 4 nože
Výška strniště: průměrně 3,5 cm 

Motor: 4takt Honda GCV 190 OHC
Palivo: benzin Natural 95

3
Obsah motoru: 187 cm

Válec: hliníkový
Pracovní otáčky motoru: 3000 ot/min

Celkový max. výkon motoru: 6,5 HP/4,8 kW
Výkon motoru při 3000 ot/min: 4,7 HP/3,5 kW

Kroutící moment při 3000 ot/min: 11,0 Nm
Mazání motoru: rozstřikem 

Hmotnost sekačky: 39 kg
2Doporučená plocha: do 12 000 m

Tekton Enduro
Nejvýkonnější stroj s profi motorem, litinovou vložkou 
válce, olejovým čerpadlem a filtrem vhodný i pro komu-
nální služby a profesionální zahradníky. 

2
Max. výkon: 2100 m /hod

Max. šířka záběru: 60 cm
2 rychlosti pojezdu (2,7 km/hod + 3,5 km/hod)
Velká foukaná kola  s šípovým vzorem

Talíř: s možností 2 nebo 4 nože
Výška strniště: průměrně 3,5 cm 

Motor: 4takt Briggs&Stratton I/C, 850 Series OHV
Palivo: benzin Natural 95

3
Obsah motoru: 190 cm

Válec: litinová vložka
Pracovní otáčky motoru: 3060 ot/min

Celkový max. výkon motoru: 6,5 HP/4,8 kW
Výkon motoru při 3060 ot/min: 5,0 HP/3,7 kW

Kroutící moment při 3060 ot/min: 11,5 Nm
Mazání motoru: olejové čerpadlo + olejový filtr 

Systém Ready Start - snadné nastartování bez sytiče
Hmotnost sekačky: 38 kg

2Doporučená plocha: do 15 000 m

400 mm

2
Max. výkon: 2100 m /hod

Max. šířka záběru: 60 cm
2 rychlosti pojezdu (2,7 km/hod + 3,5 km/hod)
Velká foukaná kola 400 mm s šípovým vzorem

Talíř: s možností 2 nebo 4 nože
Výška strniště: průměrně 3,5 cm 

Motor: 4takt Briggs&Stratton I/C, 850 Series OHV
Palivo: benzin Natural 95

3
Obsah motoru: 190 cm

Válec: litinová vložka
Pracovní otáčky motoru: 3060 ot/min

Celkový max. výkon motoru: 6,5 HP/4,8 kW
Výkon motoru při 3060 ot/min: 5,0 HP/3,7 kW

Kroutící moment při 3060 ot/min: 11,5 Nm
Mazání motoru: olejové čerpadlo + olejový filtr 

Systém Ready Start - snadné nastartování bez sytiče
Hmotnost sekačky: 38 kg

2Doporučená plocha: do 15 000 m

INOVACE 2012

Tekton Enduro

22.990,-
obj. číslo: 01233.018



2 012 /2013 5

Nástavec pro přestavbu na mulčovač
z nerezové oceli
Bubnovou sekačku Tekton lze přestavět na mulčovač. 
Demontáž žacího disku a nasazení mulčovacího 
nástavce je otázkou pěti minut.

5.980,-
obj. číslo: 01235.184

Nástavec pro přestavbu na mulčovač

2
Max. výkon: 1925 m /hod

Max. šířka záběru: 55 cm
Výška strniště: nastavitelná 2 - 10 cm 

Materiál skříně mulčovače: nerezová ocel
Hmotnost: 10 kg

2
Max. výkon: 1925 m /hod

Max. šířka záběru: 55 cm
Výška strniště: nastavitelná 2 - 10 cm 

Materiál skříně mulčovače: nerezová ocel
Hmotnost: 10 kg

INOV E AC 2012

Nástavec pro přestavbu na shrnovací radlici na sníh RUNI 80
Tekton může sloužit i jako radlice na odhrnování sněhu z chodníků.

3.980,- 
obj. číslo: 01235.190

Nástavec pro přestavbu
na shrnovací radlici na sníh RUNI 80

Ochranný kryt
SUNI

1.980,-
obj. číslo: 11200.936

Boční zástěrka
Pokud potřebujete sekat do pokosu, lze dokoupit boční 
zástěrku, která zamezení rozhození trávy. 

183,-
obj. číslo: 11200.000

Boční zástěrka

Sekačka BL-60 bez pojezdu
Jde o jedinou sekačku bez pojezdu, kterou DAKR vyrábí. Je vhodná pro 
menší rovinaté pozemky s množstvím stromků, obrubníků a záhonků. Tyto 
plochy se nejčastěji sekají křovinořezem. Pokud použijete namísto křovi-
nořezu sekačku BL-60, posekáte pozemek přibližně 3x rychleji, spotřebu-
jete polovinu benzinu a podstatně méně vás budou obtěžovat výfukové 
zplodiny a kvílivý hluk.

Sekačka BL-60 bez pojezdu

14.980,-
obj. číslo: 01233.001

Ochranný kryt SUNI
Pokud sekáte v blízkosti oken, skleníku či zaparkova-
ného automobilu, může se Vám 
hodit tento kryt, který zamezí, aby 
případné odletující kamínky od 
rotační sekačky rozbily okno nebo 
poškodily lak automobilu. Žací talíř 
je zakrytován shora i z boku. 
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Mulčovač Tekton GCV 160
Dobrá volba pro práci na vlastních zahradách a loukách.

Mulčovač Tekton GCV 160

25.980,-
obj. číslo: 01233.020

INOVACE 2012

Mulčovač Tekton GCV 190
Ocení nadšenci pro motory Honda, vhodným i pro 
náročnější hobby použití.

Mulčovač Tekton Enduro
Nejvýkonnější stroj s profi motorem, litinovou vložkou 
válce, olejovým čerpadlem a filtrem, vhodný i pro komu-
nální služby a profesionální zahradníky.

2Max. výkon: 1925 m /hod
Max. šířka záběru: 55 cm

2 rychlosti pojezdu (2,7 km/hod + 3,5 km/hod)
Velká foukaná kola  s šípovým vzorem

Výška strniště: nastavitelná 2 - 10 cm 
Hmotnost mulčovače: 40 kg

Motor: 4takt Briggs&Stratton I/C, 850 Series OHV
Palivo: benzin Natural 95

3Obsah motoru: 190 cm
Válec: litinová vložka

Pracovní otáčky motoru: 3060 ot/min
Celkový max. výkon motoru: 6,5 HP/4,8 kW

Výkon motoru při 3060 ot/min: 5,0 HP/3,7 kW
Kroutící moment při 3060 ot/min: 11,5 Nm

Mazání motoru: olejové čerpadlo + olejový filtr 
Systém Ready Start - snadné nastartování bez sytiče

2
Doporučená plocha: do 15 000 m

400 mm

2Max. výkon: 1925 m /hod
Max. šířka záběru: 55 cm

2 rychlosti pojezdu (2,7 km/hod + 3,5 km/hod)
Velká foukaná kola 400 mm s šípovým vzorem

Výška strniště: nastavitelná 2 - 10 cm 
Hmotnost mulčovače: 40 kg

Motor: 4takt Briggs&Stratton I/C, 850 Series OHV
Palivo: benzin Natural 95

3Obsah motoru: 190 cm
Válec: litinová vložka

Pracovní otáčky motoru: 3060 ot/min
Celkový max. výkon motoru: 6,5 HP/4,8 kW

Výkon motoru při 3060 ot/min: 5,0 HP/3,7 kW
Kroutící moment při 3060 ot/min: 11,5 Nm

Mazání motoru: olejové čerpadlo + olejový filtr 
Systém Ready Start - snadné nastartování bez sytiče

2
Doporučená plocha: do 15 000 m

2
Max. výkon: 1925 m /hod

Max. šířka záběru: 55 cm
2 rychlosti pojezdu (2,7 km/hod + 3,5 km/hod)
Velká foukaná kola 400 mm s šípovým vzorem

Výška strniště: nastavitelná 2 - 10 cm 
Hmotnost mulčovače: 41 kg

Motor 4takt Honda GCV 190 OHC
Palivo: benzin Natural 95

3
Obsah motoru: 187 cm

Válec: hliníkový
Pracovní otáčky motoru: 3000 ot/min

Celkový max. výkon motoru: 6,5 HP/4,8 kW
Výkon motoru při 3000 ot/min: 4,7 HP/3,5 kW

Kroutící moment při 3000 ot/min: 11,0 Nm
Mazání motoru: rozstřikem 

2
Doporučená plocha: do 12 000 m

2
Max. výkon: 1925 m /hod

Max. šířka záběru: 55 cm
2 rychlosti pojezdu (2,7 km/hod + 3,5 km/hod)
Velká foukaná kola 400 mm s šípovým vzorem

Výška strniště: nastavitelná 2 - 10 cm 
Hmotnost mulčovače: 41 kg

Motor 4takt Honda GCV 190 OHC
Palivo: benzin Natural 95

3
Obsah motoru: 187 cm

Válec: hliníkový
Pracovní otáčky motoru: 3000 ot/min

Celkový max. výkon motoru: 6,5 HP/4,8 kW
Výkon motoru při 3000 ot/min: 4,7 HP/3,5 kW

Kroutící moment při 3000 ot/min: 11,0 Nm
Mazání motoru: rozstřikem 

2
Doporučená plocha: do 12 000 m

28.390,-
obj. číslo: 01233.023

INOV  ACE 2012

26.390,-
obj. číslo: 01233.021

INOVACE 2012

Mulčovač Tekton GCV 190

Mulčovač Tekton Enduro

Nástavec pro přestavbu na bubnovou
sekačku
Mulčovač Tekton lze přestavit na sekačku. Demontáž 
mulčovacího nástavce a nasazení bubnového sečení je 
otázkou pěti minut. Nástavec pro přestavbu

na bubnovou sekačku
2

Max. výkon: 2118 m /hod
Max. šířka záběru: 60 cm

Talíř: s možností 2 nebo 4 nože
Výška strniště: průměrně 3,5 cm

Hmotnost: 8 kg 

2.665,- 
obj. číslo: 01235.186

Mulčovače Tekton
Mulčovací sekačky jsou v posledních pěti letech velmi oblíbeny. Jejich výhodou je to, že je stéblo trávy 

rozseknuto vícekrát a tráva se nehrabe vůbec, anebo pokud je jí hodně, tak se shrabe přibližně jen 20% 
objemu oproti posekání bubnovou sekačkou. Čerstvě pomulčovaná tráva se velice rychle rozloží v kompostu. 
Mulčovat lze trávu v ideálním případě do maximální výšky 40 cm, záleží na tom, o jaký druh trávy jde, jak je hustá, 
vlhká a stará. S hustou a pružnou trávou může být problém i při výšce 20 cm. Tekton má výhodu, že pokud je již 
mulčování obtížné či nemožné, tak se nasadí místo mulčovače žací talíř a problém je vyřešen. Skříň mulčovače je
u všech variant provedení z nerezové oceli.

Mulčovač Tekton
Dobrá volba pro práci na vlastních zahradách
a loukách.

Mulčovač Tekton

22.490,-
obj. číslo: 01233.019

INOVACE 2012

Nástavec pro přestavbu na shrnovací radlici 
na sníh RUNI 80
Tekton může sloužit i jako radlice na odhrnování sněhu 
z chodníků.

Nástavec pro přestavbu
na shrnovací radlici 
na sníh RUNI 80

3.980,- 
obj. číslo: 01235.190

2Max. výkon: 1925 m /hod
Max. šířka záběru: 55 cm

2 rychlosti pojezdu (2,7 km/hod + 3,5 km/hod)
Velká foukaná kola 400 mm s šípovým vzorem

Výška strniště: nastavitelná 2 - 10 cm 
Hmotnost mulčovače: 39 kg

Motor: 4takt Honda GCV 160 OHC
Palivo: benzin Natural 95

3Obsah motoru: 160 cm
Válec: hliníkový

Pracovní otáčky motoru: 3000 ot/min
Celkový max. výkon motoru: 5,5 HP/4,0 kW

Výkon motoru při 3000 ot/min: 3,8 HP/2,8 kW
Kroutící moment při 3000 ot/min: 9,1 Nm

Mazání motoru: rozstřikem 
2

Doporučená plocha: do 10 000 m

2Max. výkon: 1925 m /hod
Max. šířka záběru: 55 cm

2 rychlosti pojezdu (2,7 km/hod + 3,5 km/hod)
Velká foukaná kola 400 mm s šípovým vzorem

Výška strniště: nastavitelná 2 - 10 cm 
Hmotnost mulčovače: 39 kg

Motor: 4takt Honda GCV 160 OHC
Palivo: benzin Natural 95

3Obsah motoru: 160 cm
Válec: hliníkový

Pracovní otáčky motoru: 3000 ot/min
Celkový max. výkon motoru: 5,5 HP/4,0 kW

Výkon motoru při 3000 ot/min: 3,8 HP/2,8 kW
Kroutící moment při 3000 ot/min: 9,1 Nm

Mazání motoru: rozstřikem 
2

Doporučená plocha: do 10 000 m

2Max. výkon: 1925 m /hod
Max. šířka záběru: 55 cm

2 rychlosti pojezdu (2,7 km/hod + 3,5 km/hod)
Velká foukaná kola 400 mm s šípovým vzorem

Výška strniště: nastavitelná 2 - 10 cm 
Motor: 4takt Briggs&Stratton, 650 Series 
Palivo: benzin Natural 95

3
Obsah motoru: 190 cm

Válec: hliníkový
Pracovní otáčky motoru: 3060 ot/min

Celkový max. výkon motoru: 5,5 HP/4,0 kW
Výkon motoru při 3060 ot/min: 3,8 HP/2,8 kW

Kroutící moment při 3060 ot/min: 8,8 Nm
Mazání motoru: rozstřikem 

Systém Ready Start - snadné nastartování bez sytiče
Hmotnost mulčovače: 38 kg 

2Doporučená plocha: do 10 000 m

2Max. výkon: 1925 m /hod
Max. šířka záběru: 55 cm

2 rychlosti pojezdu (2,7 km/hod + 3,5 km/hod)
Velká foukaná kola 400 mm s šípovým vzorem

Výška strniště: nastavitelná 2 - 10 cm 
Motor: 4takt Briggs&Stratton, 650 Series 
Palivo: benzin Natural 95

3
Obsah motoru: 190 cm

Válec: hliníkový
Pracovní otáčky motoru: 3060 ot/min

Celkový max. výkon motoru: 5,5 HP/4,0 kW
Výkon motoru při 3060 ot/min: 3,8 HP/2,8 kW

Kroutící moment při 3060 ot/min: 8,8 Nm
Mazání motoru: rozstřikem 

Systém Ready Start - snadné nastartování bez sytiče
Hmotnost mulčovače: 38 kg 

2Doporučená plocha: do 10 000 m
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Panter – oblíbenec profesionálů

Panter je výrobek, u něhož jsme zúročili veškeré 
naše poznatky v oblasti vývoje nových strojů.
Díky tomu se jedná o plně profesionální stavebnici, 
jež je určena drobným pěstitelům i profesionálním 
zahradníkům, kteří touží po velmi moderním stroji. 
Díky našemu úsilí tak k jedné pohonné jednotce 
připojíte řadu příslušenství, které umožňuje celo-
roční využití stroje. Můžete sekat trávu, mulčovat, 
shrabovat či obracet seno, odhrnovat sypké hmoty, 
frézovat sníh, převážet náklady, drtit větve nebo 
kypřit půdu. Panter je prostě stroj k neutahání, je 
stavěn na každodenní použití.

Stavebnice Panter má následující přednosti:
- univerzální stroj pro profesionální použití
- snadná výměna jednotlivých nástavců
- výběr z několika pohonných jednotek
- cena je výrazně nižší než nákup, uskladnění
a údržba několika jednoúčelových strojů

- neustálý vývoj dalších nových nástavců, které lze použít i ke starším pohonným jednotkám
- možnost sedět při sekání na sedačce
- jednoduchá obsluha a údržba
- kvalitní, profesionální motory
- výrazné snížení vibrací díky konstrukčnímu řešení rámu a uložením motorů na silentblocích
- široký rozchod kol a nízké těžiště pro práci ve svazích
- výškově i do stran nastavitelná řidítka

Pohonná jednotka Panter FD-2
Tato jednotka je mezi zákazníky velmi oblíbena, za příznivou cenu nabízí 
velmi solidní technické parametry. 

Pojezd: ano, 3 rychlosti vpřed
Rychlosti: 2,1   3,0   4,4 km/hod
Náprava: pevná

Převodovka: šneková české výroby, s kaleným a broušeným šnekem
a bronzovým šnekovým kolem

Útlum vibrací motoru: 4 silentbloky
Řidítka: nastavitelná výškově i do stran

Velká foukaná kola 420 mm s šípovým vzorem
Vnější obrys kol: volitelný, 65 a 68 cm

Hmotnost jednotky: 54 kg
Motor: 4takt Briggs&Stratton I/C, 850 Series OHV
Palivo: benzin Natural 95

3Obsah motoru: 190 cm
Válec: litinová vložka

Pracovní otáčky motoru: 3060 ot/min
Celkový max. výkon motoru: 6,5 HP/4,8 kW

Výkon motoru při 3060 ot/min: 5,0 HP/3,7 kW
Kroutící moment při 3060 ot/min: 11,5 Nm

Mazání motoru: olejové čerpadlo + olejový filtr 
Systém Ready Start - snadné nastartování bez sytiče

Cena pohonné jednotky:

obj. číslo: 01235.011

25.480,-

Pohonná jednotka Panter FD-2

3
Motor Briggs&Stratton Series 950 o obsahu 223 cm  pro Panter FD-2
Za příplatek je možno zakoupit pohonnou jednotku Panter FD-2 s motorem Briggs&Stratton Series 950 o obsahu 

3223 cm  namísto motoru Briggs&Stratton I/C, 850 Series OHV. I majitelé starších pohonných jednotek Panter
FD-2 mohou nahradit svůj motor novým motorem Briggs&Stratton Series 950.

3
Motor Briggs&Stratton Series 950 o obsahu 223 cm  pro Panter FD-2

Pojezd: ano, 3 rychlosti vpřed
Rychlosti: 2,1   3,0   4,4 km/hod
Náprava: pevná

Převodovka: šneková české výroby, s kaleným a broušeným šnekem
a bronzovým šnekovým kolem

Útlum vibrací motoru: 4 silentbloky
Řidítka: nastavitelná výškově i do stran

Velká foukaná kola 420 mm s šípovým vzorem
Vnější obrys kol: volitelný, 65 a 68 cm

Hmotnost jednotky: 54 kg
Motor: 4takt Briggs&Stratton I/C, 950 Series OHV
Palivo: benzin Natural 95

3
Obsah motoru: 223 cm

Válec: litinová vložka
Pracovní otáčky motoru: 3060 ot/min

Celkový max. výkon motoru: 7,3 HP/5,3 kW
Výkon motoru při 3060 ot/min: 5,6 HP/4,1 kW

Kroutící moment při 3060 ot/min: 12,9 Nm
Mazání motoru: rozstřikem

Systém Ready Start - snadné nastartování bez sytiče

Cena pohonné jednotky FD2
s motorem Briggs&Stratton Series 950:

obj. číslo: 01235.016

27.980,-

Cena samotného motoru na výměnu
se základovou deskou:

obj. číslo: 01235.009

9.980,-

NOVI K !N A
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Pohonná jednotka Panter FD-3
Tuto pohonnou jednotku jsme uvedli na trh v roce 2008 a hned se stala 
velmi žádanou. Její špičkové parametry z ní dělají ideální nástroj pro 
sečení rozlehlých ploch a je tedy vhodná pro komunální služby nebo použí-
vání na menších farmách, kde je zapotřebí rychlá přestavitelnost
a velmi vysoký výkon.

Pojezd: ano, plynulá regulace rychlosti vpřed i vzad
Rychlosti: vpřed 0÷10 km/hod, vzad 0÷5 km/hod
Náprava: diferenciál s uzávěrkou

Převodovka: hydrostatická Tuff Torq K46, 
Další vybavení: pracovní brzda, parkovací brzda, světlomet, baterie s dobíjením

Útlum vibrací motoru: 4 silentbloky
Řidítka: nastavitelná výškově i do stran

Velká široká foukaná kola průměr 480 mm s šípovým vzorem
Vnější obrys kol: 76 cm

Hmotnost jednotky: 118 kg
Motor: 4takt Briggs&Stratton I/C, Powerbuilt OHV

Startování motoru: elektrostartér, ruční záložní
Palivo: benzin Natural 95

3
Obsah motoru: 344 cm
Válec motoru: litinová vložka

Pracovní otáčky motoru: 3400 ot/min
Výkon motoru při 3600 ot/min: 13,2 HP/9,7 kW

Kroutící moment při 3600 ot/min: 25,7 Nm
Mazání motoru: rozstřikem

Cena pohonné jednotky:

obj. číslo: 01236.000

49.280,-

Pohonná jednotka Panter FD-3

Pohonná jednotka Panter FD-2H
Jde o novinku roku 2012, vychází z pohonné jednotky Panter FD-2, ale liší se 
především hydrostatickou nápravou, takže je možné plynule volit rychlost 
vpřed i vzad. Rychlost se mění nastavením páky na řidítkách. Velikou výhodou 
je, že je možné rychlost pojezdu přesně upůsobit prováděné práci a fyzickým 
možnostem obsluhy. V základním provedení je osazena motorem 

3Briggs&Stratton Series 950 o obsahu 223 cm .

Pojezd:
Rychlosti: vpřed 0÷6 km/hod, vzad 0÷3 km/hod
Náprava: pevná

Převodovka: hydrostatická Tuff Torq K46
Další vybavení: pracovní brzda, parkovací brzda, světlomet, baterie s dobíjením

Útlum vibrací motoru: 4 silentbloky
Řidítka: nastavitelná výškově i do stran

Velká foukaná kola 420 mm s šípovým vzorem
Vnější obrys kol: 65 a 68 cm

Hmotnost jednotky: 56 kg
Motor: 4takt Briggs&Stratton I/C, 950 Series OHV
Palivo: benzin Natural 95

3
Obsah motoru: 223 cm

Válec: litinová vložka
Pracovní otáčky motoru: 3060 ot/min

Celkový max. výkon motoru: 7,3 HP/5,3 kW
Výkon motoru při 3060 ot/min: 5,6 HP/4,1 kW

Kroutící moment při 3060 ot/min: 12,9 Nm
Mazání motoru: rozstřikem

Systém Ready Start - snadné nastartování bez sytiče

ano, plynulá regulace rychlosti vpřed i vzad

Pohonná jednotka Panter FD-2H

Cena pohonné jednotky:

obj. číslo: 01235.008

31.480,-O IN V NKA!

Motor Briggs&Stratton I/C, Powerbuilt OHV o obsahu 500 cm3 pro Panter FD-3
Za příplatek je možno zakoupit pohonnou jednotku Panter FD-3 s motorem Briggs&Stratton I/C, Powerbuilt OHV

3 3o obsahu 500 cm  namísto motoru s obsahem 344 cm . I majitelé starších pohonných jednotek Panter FD-3 
3mohou nahradit svůj motor novým motorem Briggs&Stratton I/C, Powerbuilt OHV o obsahu 500 cm .

Cena samotného motoru
na výměnu se základovou deskou:

obj. číslo: 01236.002

15.980,-

Rozšíření nápravy pro pohonnou
jednotku Panter FD-3
Jako zvláštní příslušenství je možno 
zakoupit díly, kterými lze rozšířit celkový 
rozchod nápravy pohonné jednotky FD-3 
z 760 mm na 940 mm. Rozšíření je velmi 
užitečné zejména pro práci v náklonu 
v kopcovitém terénu.

Cena dílů na rozšíření nápravy:

obj. číslo: 01236.003

1.800,-

Cena pohonné jednotky FD-3
3s motorem Powerbuild 500 cm :

obj. číslo: 01236.001

52.980,-

Motor Briggs&Stratton I/C, Powerbuilt OHV
3o obsahu 500 cm  pro Panter FD-3

Pojezd: ano, plynulá regulace rychlosti vpřed i vzad
Rychlosti: vpřed 0÷10 km/hod, vzad 0÷5 km/hod
Náprava: diferenciál s uzávěrkou

Převodovka: hydrostatická Tuff Torq K46, 
Další vybavení: pracovní brzda, parkovací brzda, světlomet, baterie s dobíjením

Útlum vibrací motoru: 4 silentbloky
Řidítka: nastavitelná výškově i do stran

Velká široká foukaná kola průměr 480 mm s šípovým vzorem
Vnější obrys kol: 76 cm

Hmotnost jednotky: 124 kg
Motor: 4takt Briggs&Stratton I/C, Powerbuilt OHV
Palivo: benzin Natural 95

3Obsah motoru: 500 cm
Válec: litinová vložka

Celkový max. výkon motoru: 15,5 HP/11,3 kW
Kroutící moment při 3600 ot/min: 30,2 Nm

Mazání motoru: rozstřikem
Startování motoru: elektrostartér, ruční záložní

Rozšíření nápravy pro pohonnou
jednotku Panter FD-3

NOVINKA!
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Pohonná jednotka Panter RZS
Majitelé pohonných jednotek Terra, Vari, DAKR s odstředivou spojkou 80 mm, 
či Agzat s odstředivou spojkou 120 mm určitě ocení možnost použít jejich 
motor s řidítky na naši pohonnou jednotku Panter. K tomuto podvozku připojíte 
veškeré příslušenství určené pro víceúčelovou frézu FD-2. Můžete tak sekat 
trávu, mulčovat, převážet sypké hmoty, frézovat sníh, drtit větve nebo třeba 
zametat plochy okolo vašeho domu a obracet  seno. Podvozek je vyráběn
v provedení pro dvoutaktní nebo čtyřtaktní motory, proto v objednávce je třeba 
uvést, jaký motor bude Pantera pohánět.

Pohonná jednotka Panter RZS

14.910,-
obj. číslo: 2takt 01235.013
obj. číslo: 4takt 01235.012

obj. číslo: Agzat 2takt 01235.014
obj. číslo: Agzat 4takt 01235.015

Pojezd: ano, 3 rychlosti vpřed
Rychlosti: 2,1  3,0  4,4 km/hod
Náprava: pevná

Převodovka: šneková české výroby, s kalenými a broušenými zuby
Velká foukaná kola 420 mm s šípovým vzorem

Vnější obrys kol: volitelný, 65 a 68 cm
Odstředivá spojka: 80 mm nebo 120 mm

bnová sekačka RZS 7Bu 0
Lz sekat ak nízkou, ak vel ie j t  m  

erost ou ráv včetně neudržovpř l t u a-
ných och se z ný v sk tpl nač m ý y em 
nál ových dřeviet n.

2Max. výkon s FD2 a Panter RZS: 3036 m /hod 
2Max. výkon s FD3: 6900 m /hod

Max. šířka záběru: 69 cm
Talíř: 3 nože s otočným podběhem s kuličkovým ložiskem

Výška strniště: průměrně 3,5 cm 
Hmotnost adaptéru: 20 kg

Možnosti: sedačka pro roviny a mírné svahy
Doporučená plocha: neomezená

Určeno pro pohonné jednotky: FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS

Příslušenství ke stavebnici Panter

INOVACE 2012

Komplet RZS+RZS70:

obj. číslo 2takt: 01235.003
obj. číslo 4takt: 01235.002

obj. číslo: Agzat 2takt 01235.006
obj. číslo: Agzat 4takt 01235.007

19.890,-
Bubnová sekačka RZS 70

Komplet FD2+RZS70:

obj. číslo: 01235.001

29.980,-

Cena adaptéru:

obj. číslo: 01235.020

5.980,-

Přehled použitelnosti nástavců stavebnice Panter

INOVACE 2012
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Čtyřdisková sekačka DZS 125
Unikátní stroj, který má především velmi nízký odpor sečení. 

3Proto má s motorem o obsahu 190 cm  záběr 125 cm, což je 
zcela mimo veškerou konkurenci. Toto řešení má DAKR autor-
sky chráněno Evropským průmyslovým vzorem a Užitnými 
vzory. 

Cena adaptéru DZS 125:

obj. číslo: 01236.015

20.980,-

Komplet FD2+DZS125:

obj. číslo: 01236.016

44.460,-

Komplet RZS+DZS125:

obj. číslo 2takt: 01235.004
obj. číslo 4takt: 01235.005

34.800,-

Čtyřdisková sekačka DZS 125

2Max. výkon s FD-2, FD-2H a Panter RZS: 5500 m /hod 
2Max. výkon s FD3: 9680 m /hod

Max. šířka záběru: 125 cm
Žací ústrojí: 4 disky

Výška strniště: průměrně 5 cm 
Hmotnost adaptéru: 62 kg

Možnosti: sedačka pro roviny a mírné svahy
Doporučená plocha: neomezená

Určeno pro pohonné jednotky: FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS

Dvoububnová sekačka RZS 121
Ve spojení s pohonnou jednotkou FD-3 vytváří nejvýkonnější kombinaci pro sečení velkých pozemků, jako jsou 
louky a pastviny. Dráhy nožů se překrývají a plocha je rovnoměrně posečena. Časování nožů je zajištěno převodov-
kou a řetězy.

Dvoububnová sekačka RZS 121

Cena adaptéru:

obj. číslo: 01236.010

22.200,-

Komplet FD3+RZS121:

obj. číslo: 01236.020

69.980,-

Ochranný rám
pro sekačku RZS 70

1.980,-
obj. číslo: 11200.937

Ochranný rám pro sekačku RZS 70
Pokud sekáte v blízkosti oken, skleníku či zaparko-
vaného automobilu, může se Vám hodit tento kryt, 

který zamezí, aby případné odletující kamínky od bubnové 
sekačky rozbily okno nebo poškodily lak automobilu. Žací talíř 
je chráněn shora i z boku průhlednou síťovinou, protože pova-
žujeme za vážnou chybu, pokud přes neprůhledný kryt nevidíte 
na místo sečení.
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Dvounožový mulčovač M121
Ve spojení s pohonnou jednotku FD-3 vytváří 
nejvýkonnější kombinaci pro sečení velkých 
pozemků, jako jsou louky a pastviny. Dráhy nožů se 
překrývají a plocha je rovnoměrně posečena. 
Časování nožů je zajištěno řetězy, řešení chráněno 
užitným vzorem.

3 Komplet FD-3 500cm + M121:

obj. číslo: 01236.004

75.180,-

Cena adaptéru:

obj. číslo: 01236.005

22.200,-
Možnosti: sedačka pro roviny a mírné svahy

2
Max. výkon s FD-3: 9680 m /hod
Max. šířka záběru: 121 cm

Žací ústrojí: 2 vodorovné mulčovací nože Oregon
Pohon žacích nožů: řetězy, dráhy nožů se překrývají

Příčný náklon mulčovače lépe kopíruje terén
Centrální nastavování výšky sečení se zajištěním

Výška strniště: 3-10 cm 
Hmotnost adaptéru: 87 kg

Možnosti: sedačka pro roviny a mírné snahy
Doporučená plocha: neomezená

3
Určeno pro pohonné jednotky: FD-3 s motorem 500 cm

Dvounožový mulčovač M121

Sedačka BP
Ocení ji každý kdo seče velké, rovinaté a mírně svažité 
pozemky, protože posekat 1 hektar znamená při sku-
tečném záběru 50 cm ujít asi 20 kilometrů a je pohodl-
nější nechat se vozit.

Řízená sedačka BPR
Profesionální odpružená sedačka s řízenými koly, která 
vytváří ve spojení s pohonnou jednotkou čtyřkolový 
traktor vhodný i do náročnějšího terénu. tato sedačka 
umožňuje pro dlouhé přejezdy zvednout přední násta-
vec vzhůru a proto není potřeba dokupovat transportní 
kolo.

9.980,-
obj. číslo: 01235.091

Sedačka BP

4.980,-
obj. číslo: 01235.090

Mulčovač M70
Mulčovač slouží k sečení neudržovaných pozemků, kde se pokos nechává ležet na strništi. Při sečení udržovaných 
luk je velkou výhodou to, že mulčovač je jedna z volitelných aplikací, nikoliv jednoúčelový stroj. Díky pravidelnému 
střídání seče a mulčování tak nedochází ke znehodnocení pozemku. 

Mulčovač M70

Cena adaptéru:

obj. číslo: 01235.052

9.980,-

Řízená sedačka BPR

NOVINKA!
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Sněhová fréza SF 70
Adaptér se záběrem 69 cm je určen především k odklízení 
čerstvě napadaného sněhu, ale zvládne i sníh těžký, 
namoklý. Vyletující sníh lze odhazovat prakticky kamkoliv 
před nebo vedle stroje díky natáčecímu komínku. 

Sněhová fréza SF 70

Cena adaptéru:

obj. číslo: 01235.071

12.980,-

Max. šířka záběru: 85 cm
Nastavení sklonu radlice: ano, 3 polohy

Určeno pro pohonné jednotky: FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS

Shrnovací radlice RAP 85
Radlice jsou velmi dobrým pomocníkem při úklidu 
sněhu nebo při shrnování sypkých hmot. 

2.480,-
obj. číslo: 01235.040

Max. šířka záběru: 100 cm
Nastavení sklonu radlice: ano, 5 poloh

Určeno pro pohonné jednotky: FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS

3.980,-
obj. číslo: 01235.041

Shrnovací radlice RAP 100
Radlice s větším záběrem a gumou ve spodní části pro 
práci na dlážděných plochách.

NOVI K !N A

Shrnovací radlice RAP 85 Shrnovací radlice RAP 100

Řetězy pro FD2, FD2H, Panter RZS
Pro použití frézy na sníh nebo radlice je 
v zimním období vhodné použít řetězy pro 
lepší záběr stroje. 

Řetězy pro FD2

obj. číslo: 10100.081

Obraceče OP 112
a OP 114

Obraceče OP 112 a OP 114
Oba obraceče slouží k obracení a shra-
bování trávy a sena.

Cena adaptéru OP 112:

obj. číslo: 01235.060

7.880,-
Cena adaptéru OP 114:

obj. číslo: 01235.180

16.480,-

INOVACE 2012
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Pevná korba na podvozek řiditelného vozíku KOR 220
Celoplechová korba na převážení nejrůznějších stavebních a zahradnických 
materiálů. Maximální nosnost je 220 kg. 

Max. povolená nosnost: 220 kg
Korba: odnímatelná, vyklápěcí se zajištěním

Způsob zatáčení: řízená kola
Určeno pro pohonné jednotky: FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS

2.400,-
obj. číslo: 12010.011

7.290,-
Komplet KOR 220 + korba:

obj. číslo: 01235.120

Pevná korba na podvozek
řiditelného vozíku KOR 220

Korba na metrové dříví pro podvozek řiditelného 
vozíku KOR 220
Speciální korba na převážení nakrácených kmenů a polen.
Maximální nosnost je 220 kg.

Korba na plastové přepravky pro podvozek řiditelného vozíku KOR 220
Korba na převážení plastových přepravek s ovocem a zeleninou. Maximální nosnost je 220 kg.

2.890,-
obj. číslo: 01235.185

Korba na metrové dříví pro podvozek
řiditelného vozíku KOR 220

Korba na plastové přepravky pro
podvozek řiditelného vozíku KOR 220

1.980,-
obj. číslo: 01235.189

Max. povolená nosnost: 220 kg
Korba: odnímatelná, vyklápěcí se zajištěním

Způsob zatáčení: řízená kola
Určeno pro pohonné jednotky: FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS

Max. povolená nosnost: 220 kg / 4 přepravky
Korba: odnímatelná se zajištěním

Způsob zatáčení: řízená kola
Určeno pro pohonné jednotky: FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS

Vozík Vares HV 220/S
Tento vozík slouží k převážení objemnějších nákladů.

Max. povolená nosnost: 220 kg
Korba: odnímatelné čelo, vyklápěcí se zajištěním

Na vyžádání s dokumentací pro provoz na silnicích III. třídy
Parkovací I provozní brzda

Způsob zatáčení: řízená kola
Určeno pro pohonné jednotky: FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS Vozík Vares HV 220/S

Vozík VD 100
Kola jsou volně otočná, korba je vyklápěcí se 
zajištěním proti vyklopení nákladu, například 
při jízdě z kopce.

Vozík VD 100 ,-3.290
obj. číslo: 01235.031

Max. povolená nosnost: 100 kg
Hmotnost vozíku: 18 kg

Korba: vyklápěcí se zajištěním
Určeno pro pohonné jednotky: FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS

Podvozek řiditelného vozíku KOR 220
Podvozek řiditelného vozíku je určen pro pevnou sklá-
pěcí korbu, korbu na metrové dříví a korbu na přeprav-

Podvozek řiditelného
vozíku KOR 220

4.890,-
obj. číslo: 01235.122

 9.990,-
obj. číslo:  140130

Max. povolená nosnost: 220 kg
Korba: odnímatelná, vyklápěcí se zajištěním

Způsob zatáčení: řízená kola
Určeno pro pohonné jednotky: FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS
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Rotační kypřič ROT

 12.890,-
obj. číslo: 01235.130

Rotační kartáč Laski ZK 8500
S rotačním kartáčem uklidíte plochy od nečistot, listí 

nebo sněhu. Pro zametání sněhu je vhodnější provedení štětin 
PPL, na zametání nečistot PPL+Fe.

 12.980,-
obj. číslo PPL: 01235.142

obj. číslo PPL+Fe: 01235.141

Rotační kartáč Laski ZK 8500

Válcový zametací Kartáč ZK 100
Zametací kartáč ZK 100 je ve spojení s pohonnou jednotkou určen k zametání cest, chodníků, parkovišť, 
průmyslových ploch atd. V zimním období slouží k odklízení sněhu. Kartáč lze natáčet doleva i doprava, a je
k němu možno dokoupit a připojit sběrnou nádobu, ve které je shromažďován odmetený materiál.

Sběrací nádoba pro ZK 100

 7.560,-
obj. číslo: 

Válcový zametací Kartáč ZK 100

 22.990,-
obj. číslo: 01235.143

Max. šířka záběru: 1000 mm 
Hmotnost nástavce: 12 kg 

Určeno pro pohonné jednotky: FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS

Max. šířka záběru: 1000 mm 
Hmotnost nástavce: 12 kg 

Určeno pro pohonné jednotky: FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS

Drtič pro FD-2:

obj. číslo: 01235.082

6.480,-

Max. průměr větví: 4,5 cm
Způsob drcení: rotující talíř s kaleným nožem

Určeno pro pohonné jednotky: FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS

Drtič zahradního odpadu DV 70
Drtit lze bez přívodu elektrické energie, díky speciálnímu 
tvaru hrdla i rozsochovité větve. Rozsekaný odpad pak 
pohodlně použijete pro mulčování nebo do kompostu. 

Drtič zahradního odpadu DV 70

Rotační kypřič ROT
Rotavátor vám dobře poslouží na jaře i na podzimu. Na 
začátku sezony s ním připravíte záhony k sázení a na podzim 
zapracujete hnojení.

NOVI K !N A
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Stavebnice RZS – poctivý a neúnavný dříč

Motorové jednotky pro stavebnici RZS

Pokud potřebujete léty prověřený a vysoce kvalitní stroj pro obdělávání půdy, úklid a sečení, pak naše stavebnice 
RZS je pro vás tím pravým řešením. V otázce sečení neváhejte, pro naše zákazníky nabízíme dvě mimořádně pove-
dené aplikace. Tou první je osvědčená bubnová sekačka RZS 69, která našla majitele už v 16 tisících spokojených 
zákaznících. Druhou aplikací je upravený podvozek Panter RZS, který zvládá nejen sečení, ale mnoho dalších pra-
cí.

Základem celé stavebnice jsou motory, vybavené automatickou odstředivou spojkou o průměru 80 mm. Již osvěd-
čenou a tradiční hnací jednotku představují dvoutaktní motory JIKOV. Jejich výhodou je velmi jednoduchá údržba
a spolehlivost.  Čtyřtaktní motory HONDA vynikají především moderní konstrukcí s ventilovým rozvodem OHC, 
nízkou spotřebou a svahovou dostupností až 25°. Ceny motorů jsou uvedeny bez rukojetí.

 11.790,-
obj. číslo: 110020

 13.990,-
obj. číslo: 110231

 13.480,-
obj. číslo: 110313

 13.480,-
obj. číslo: 810018

  16.200,-
obj. číslo: 810023

Jikov 1453 Iskra Jikov 1454 DV Vape Jikov 1447 DV Iskra

Honda GCV 160E Honda GCV 190E 

Řidítka Dakr 01

  584,-
obj. číslo: 01101.010

Řidítka UR 201
Vodicí rukojeti k motorům
Motory je možno osadit jednoduchými řidítky Dakr 01 
nebo masivními   UR 201. Jednoduchá trubková řidítka 
Dakr 01 nemají možnost nastavení a jsou vhodná 
pouze pro sečení. Profi rukojeti UR 201 mají výškové
i stranové nastavení a výborně se hodí pro všechny typy 
prací. Jsou vybaveny bezpečnostním vypínačem zapalo-
vání.

  3.760,-
obj. číslo: 01102.011

Řidítka UR 201

Obraceč OP 111
Ke každé sekačce RZS 69 připojíte obraceč OP 111, 
který má výkon srovnatelný s prací čtyř lidí. Můžete
s ním shrabovat čerstvě posekanou trávu i obracet 
nebo hrabat seno. 

  350,-
obj. číslo: 41000.097

Obraceč OP 111

Cena bez podvozku:

obj. číslo: 01235.110

7.880,-
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Víceúčelový podvozek Panter RZS
Tento podvozek je podrobně popsán v kapitole 
Panter na straně 9, včetně všech nástavců,
které lze připojit. Je vhodný pro majitele motorů s odstředivou spojkou o průměru 80 i 120 mm, která se používala 
a stavebnic Agzat, Terra, Vari, Dakr, Jikov a dalších.

14.910,-
obj. číslo: 2takt 01235.013
obj. číslo: 4takt 01235.012

obj. číslo: Agzat 2takt 01235.014
obj. číslo: Agzat 4takt 01235.015

Pojezd: ano, 3 rychlosti vpřed
Rychlosti: 2,1   3,0   4,4 km/hod
Náprava: pevná

Velká foukaná kola 420 mm s šípovým vzorem
Vnější obrys kol: 65 a 68 cm

Odstředivá spojka: 80 mm, 120 mm

Možnosti: sedačka pro roviny a mírné svahy
2

Max. výkon: 3036 m /hod 
Max. šířka záběru: 69 cm

Talíř: 3 nože s otočným podběhem s kuličkovým ložiskem
Výška strniště: průměrně 3,5 cm 

Pojezd: ano, 3 rychlosti vpřed
Rychlosti: 2,1   3,0   4,4 km/hod
Náprava: pevná

Velká foukaná kola 420 mm s šípovým vzorem
Vnější obrys kol: volitelný, 65 a 68 cm

Odstředivá spojka: 80 mm, 120 mm
Hmotnost adaptéru: 20 kg
Doporučená plocha: neomezená

19.890,-
obj. číslo 2takt: 01235.003
obj. číslo 4takt: 01235.002

obj. číslo: Agzat 2takt 01235.006
obj. číslo: Agzat 4takt 01235.007

Příklad sestavy
Panter RZS+RZS 70

Sekačka RZS 69
Sekací podvozek RZS 69 je naším osvědčeným výrobkem, se záběrem 69 cm si můžete troufnout 
klidně na hektar a více. Sekačka má lehký trubkový rám, pojezd je řešen šnekovou převodovkou v kluz-

ných saních. Žací disk je vybaven třemi oboustrannými noži a plastovým podběhem, dělená hřídel umožňuje použít 
jako příslušenství obraceč sena OP 111.

Sekačka RZS 69/W - kola foukaná s dušemi

Sekačka RZS 69/V - plnopryžová kola

13.940,-
obj. číslo 2takt: 01221.012
obj. číslo 4takt: 01223.012

obj. číslo Agzat 2takt: 01222.012
obj. číslo Agzat 4takt: 01222.011

Max. šířka záběru: 69 cm
1 rychlost pojezdu cca 2,0 - 2,7 km/hod

Průměr odstředivé spojky: 80 mm nebo 120 mm
Přídavný boční kryt pro řádkování trávy
Velká foukaná kola 420 mm s šípovým vzorem

Talíř: 3 nože s pevným podběhem
Možnost dokoupit otočný podběh s ložiskem

Výška strniště: průměrně 3,5 cm 
Hmotnost sekačky: 32 kg

2
Doporučená plocha: do 20000 m

Max. šířka záběru: 69 cm
1 rychlost pojezdu cca 2,0 - 2,7 km/hod

Průměr odstředivé spojky: 80 mm nebo 120 mm
Přídavný boční kryt pro řádkování trávy
Velká plnopryžová kola 410 mm s šípovým vzorem

Talíř: 3 nože s pevným podběhem
Možnost dokoupit otočný podběh s ložiskem

Výška strniště: průměrně 3,5 cm 
Hmotnost sekačky: 32 kg

2Doporučená plocha: do 20000 m

13.940,-
obj. číslo 2takt: 01221.013
obj. číslo 4takt: 01223.013

obj. číslo Agzat 2takt: 01222.013
obj. číslo Agzat 4takt: 01222.014

obj. číslo 2takt přev. 1:20: 01221.010

Příklad sestavy
Panter RZS+RZS 70

Sekačka RZS 69

Sekačka Panter RZS
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Šroubový zvedák
Tímto typem zvedáku se zahradní traktor vyzdvihne za 
zadní kola. Zdvihání zajišťuje vysokopevnostní šroub
a matice.

Šroubový zvedák

  .560,-2
obj. číslo: 01235.165 

Kolébkový zvedák
Hlavní výhodou tohoto zvedáku je perfektní manipulace
a uskladnitelnost. Používá se podobným způsobem 
jako kolébka vybavená zvedací tyčí. Po použití se může 
rozložit na čtyři díly, takže zabírá velmi málo prostoru. 

Zvedáky na zahradní traktory

2 012 /2013

Ruční manipulační vozík s radlicí
S tímto vozíkem lze převážet popelnice, dřevo v koši, popel v sudu, přepravky s ovocem, nákupní tašky, sedačky
z auta a mnoho dalších věcí. Jednoduchým způsobem ho lze přestavět na radlici a v zimě prohrnovat sníh. Dobře 
se s ním jezdí po chodnících a cestách, ale také po trávě, nezpevněných plochách či přes různé schody a terénní 
nerovnosti, protože má velká foukaná kola. Má řadu otvorů v různých výškách na háčky, které se umisťují vždy do 
polohy, aby se daly dobře uchytit nejrůznější nádoby. Pro přesné nastavení výšky radlice nad terénem slouží 
výškově regulovatelné pojezdové kolečko. Tento nenápadný výrobek usnadní spoustu každodenní námahy.

Cena komplet:

obj. číslo: 01235.048

5.470,-
Cena radlice bez vozíku:

obj. číslo: 01235.047

2.480,-

Cena vozíku bez radlice:

obj. číslo: 01235.049

2.990,-
Ruční manipulační vozík s radlicí

Kolébkový zvedák

  .960,-1
obj. číslo: 01235.160 

NOVI K !N A



18

Technické parametry : KRR – Green Wizard 70 KRRJ – Green Wizard 40 
Objem zásobníku   180 litrů   100 litrů 
Max. hmotnost materiálu v zásobníku 200 kg 120 kg 
Pracovní šířka   70 cm    40 cm 
Celková šířka rozmetače 1010 mm    700 mm 
Hmotnost prázdného rozmetače  40 kg   30 kg 
Vnější průměr kol   410 mm    300 mm 
 

KRRJKRR

Naše ručně tlačená rozmetadla jsou určena především pro práce spojené se zakládáním trávníků ve velkých 
zahradách, na fotbalových a golfových hřištích, v parcích a jiných plochách, kde je velmi důležitým činitelem krásný 
vzhled trávníku. Při konstrukci jsme dbali na to, abychom vyvinuli opravdu profesionální stroj, který rovnoměrně 
rozprostře zeminu po ploše. Většinu zkoušek jsme proto provedli v Anglii, kde se specialisté zabývají přímo zaklá-
dáním velmi kvalitních trávníků. Pro naše zákazníky nabízíme dvě provedení. Veškeré prvky jsou u nich stejné, 
odlišují se pouze šíří záběru a velikostí kol.

KRR

KRRJ

Výkonnější rozmetadlo, jehož 
celková šířka je 101 cm.

Tento typ rozmetače má celko-
vou šířku 70 cm, aby s ním bylo 
možné projet dveřmi nebo bran-
kami o šířce 80 cm.

  10.980,-
obj. číslo: 01021.035

  12.980,-
obj. číslo: 01021.030

KRH 01E

KRH 01 – Matterhorn

Nejlevnější rozmetač určený především pro domácnosti a malé provozovny.

2KRH 01 zvládne ošetřit až 625 m  na plný zásobník. Šíře posypu je cca 
3metrový pás a zvládne jak hnojit, tak sypat v zimě. Doporučujeme použít
u rodinných domků, obchodů nebo jiných malých provozoven. Pohon sypače je 
řešen od kol jednoduchým ozubeným převodem z nerez oceli.

KATA L OG DA K R

3.480,-
obj. číslo: 01021.029

4.380,-
obj. číslo: 01021.028

2Profi provedení zvládne na jeden plný zásobník ošetřit až 1000  m  při šíři 
posypu až 4,5 metru. Kapacita zásobníku je rovných 40 kg, což dělá ze stroje 
výkonného pomocníka pro údržbu cest nebo ploch ve středně velkých firmách 
nebo parkovišť u obchodních domů. Pohon sypání je řešen od kol šnekovou 
převodovkou v olejové lázni.

   13.700,-
obj. číslo: 01021.027

KRH 02 – Mont Blanc

Rozmetadla pro rozprostírání zeminy

Rozmetadla granulovaných hnojiv a solí pro zimní 
posypy
Tyto rozmetače můžete používat po celý rok. V létě s nimi můžete hnojit, v zimě je naopak používat jako sypač při 
údržbě chodníků a cest. A navíc – ani sůl rozmetači nic neudělá, s výjimkou KRH 01E je rozmetací mechanismus 
vyroben z nerezových materiálů. Údaje o množství vysypávané soli jsou uvedeny pro britskou granulovanou sůl na 
ošetření cest BS 3247:1991.



KRH 05 – Olympus

Toto provedení rozmetadla se hodí především na úzké chodníky, kde je potřeba 
sypat jen přesně vymezený pás plochy (záběr 70 cm). 

9.990,-
obj. číslo: 01021.023

19

KRH 06 – Olympus Turbo

KRH 03 – Everest

Méně výkonný rozmetací stroj je vybaven zásobníkem na 150 kg materiálu. 
Hmotnost prázdného sypače je 65 kg a svojí koncepcí je vhodný pro 
ošetřování areálů středně velkých firem a parkovišť. Na plný zásobník 

2zvládne ošetřit až 6000 m .

12.980,-
obj. číslo: 01021.031 

24.500,-
obj. číslo: 01021.019

Tažené rozmetače
Tato provedení rozmetačů jsou podobně jako vozíky tažena za automobilem nebo zahradním traktorem. Pohon je 
od kol řešen převodovkou v olejové lázni, přičemž jej lze vypnout. Zásobník je z polyetylenu, který je velmi odolný 
proti mechanickému poškození i extrémním klimatickým teplotám. Exponované části přicházející do styku se solí 
jsou vyrobeny z nerezové oceli.

KRH 04 – Fuji

Tento rozmetač je velmi výkonný, na plnou násypku dokáže ošetřit až
210000 m . Sypač je vybaven světly a výstražným majákem.

38.990,-
obj. číslo: 01021.021

Tento stroj je vhodný pro připojení za pohonnou jednotku Panter FD-2,
FD-2H, Panter FD-3, popř. za jiný jednoosý malotraktor.

32.480,-
obj. číslo: 01022.001

KRH 03 – Everest se sedačkou a radlicí RAP 100

Robustní profi varianta pro vysypávání na přesně vymezený pás o šířce 70 cm 
s dvojnásobnou kapacitou a širšími koly ve srovnání s KRH 05.

Kapacita zásobníku: 150 kg soli
Pohon rozmetacího zařízení: kuželová převodovka

Systém rozsypu: rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor
Pracovní rychlost: taženo vozidlem do max. 10 km/hod

Pracovní šířka: 3-6 m
2 2Množství soli na m : regulovatelné 25-75g/m

2Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 2000-6000 m
V ceně ocelové síto na zásobník
Hmotnost prázdného rozmetače: 72 kg

Doporučení: pro obce a areály firem 

2 012 /2013

Cena bez pohonné jednotky a radlice:



Výrobce: DAKR spol. s r.o.
Čs. Armády 210, 753 01 Hranice
Tel.: 581 616 141, Mob.: 602 763 423
Fax: 581 616 755, E-mail : dakr@dakr.cz

Výrobce si vyhrazuje právo změny cen a odlišného provedení oproti vyobrazení v katalogu.
Veškeré fotografie v katalogu jsou chráněny autorským právem a jejich kopírování, skenování a jiné formy reprodukce jsou zakázány.

VÝROBNÍ CNC STROJE V DAKR SPOL. S R.O. JSOU SPOLUFINANCOVÁNY 
EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ, 

MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ A OLOMOUCKÝM KRAJEM

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ
ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU
A OBCHODU ČR PODPORUJÍ INVESTICE
DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Prodejce:

www.dakr.com
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