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DAKR spol. s r.o.
- výrobce zahradní, zemědělské a komunální techniky
DAKR spol. s r.o. je česká rodinná firma,
která sídlí v Moravské bráně ve městě Hranice. Počáteční víra v naše schopnosti a silné
rodinné zázemí nám umožnily i s minimem
vlastních prostředků díky tvrdé a poctivé
práci postupně vybudovat podnik na velmi
dobré úrovni. V roce 2000 jsme zrekonstruovali část výrobních hal bývalého podniku
Karnola a v současnosti zde zaměstnáváme
50 lidí. Tradice naší působnosti však sahá až
do roku 1990, kdy jsme jako sdružení fyzických osob zahájili v garáži rodinného domku
výrobu sekaček na vysokou trávu. Zájem
o naše výrobky rostl, záhy proto došlo
k přeměně na s.r.o. a firmu jsme dále rozšiřovali až do dnešní
podoby. Nic jsme nezprivatizovali, současné výrobní prostory
i stroje jsme koupili za vydělané peníze. Od počátku dodnes je
těžištěm činnosti vývoj a výroba bubnových sekaček a dalších
strojů pro údržbu zahrad, luk a komunikací. Během 26 let naší
existence jsme vyrobili a prodali přibližně 55.000 strojů, díky
čemuž jsme se pevně usídlili na evropském poli v oblasti
výroby zahradní a malé zemědělské techniky. V současnosti
naše zboží úspěšně vyvážíme do Německa, Slovenska, Polska, Velké Británie, Francie, Dánska, Maďarska a do dalších
států.

Konstrukční oddělení a vývojová dílna
Náměty a nápady sbíráme od zákazníků, prodejců i servisních
pracovníků. Během samotného procesu vývoje klademe
vysoký důraz na funkci stroje, jeho spolehlivost a bezpečnost.
Kromě vlastních testů každý stroj absolvuje také ověření
podle norem ve zkušebnách. Ani po uvedení stroje na trh však
nezahálíme a pečlivě registrujeme poznatky od zákazníků, na
které reagujeme, o čemž svědčí osvědčení kvality ISO 9001.
Z vývoje, který si zajišťujeme vlastními kapacitami, často
vzejdou zcela nová unikátní řešení, která nemají obdoby, což
dokládá i řada užitných vzorů. Úspěšný vývoj nám také umožňuje ponechat výrobu v ČR, protože díky originálním řešením
můžeme zákazníkům nabídnout lepší stroj a navíc podstatně

Sklad hutního materiálu
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dříve, než ho nabízí „běžný čínský padělatel“. Pokud se budou všechny firmy spoléhat
na zadávání výroby do Číny, bude to mít silně
negativní dopad na celkovou ekonomiku ČR.
Přicházet na trh s novinkami, neustálé zlepšování současných výrobků a vlastní výroba,
to je základ naší podnikatelské filozofie.
Výroba a montáž
V době, kdy řada firem svou vlastní výrobu
omezuje a stěhuje ji do Číny, my ji naopak
neustále rozšiřujeme a díky tomu si kvalitu
práce po dobu celého výrobního procesu
hlídáme na špičkové úrovni. Vše začíná
nákupem plechů, trubek a profilů, které se postupně mění
z hutního materiálu na díly pro montáž našich výrobků. Soustružení, frézování a ohýbání provádíme na nejmodernějších
strojích. Plechové díly se zhotovují CNC vláknovým laserem
a dále ohýbají na CNC ohraňovacím lisu. Na třískově obráběné
součástky máme dva CNC soustruhy a CNC 4osé obráběcí
centrum. Trubky se ohýbají na NC prostorové ohýbačce. CNC
svařovacím robotem nejprve bodujeme a poté i kompletně
svařujeme rámy našich strojů. Obrovskou výhodou této technologie je, že se součástky svařují vždy v ideální poloze
s ideální polohou svařovací hubice stále stejnou rychlostí

CNC svařovací robot

CNC 4-osé frézovací centrum

posuvu. Díky tomu jsou veškeré díly stejné a nijak se na nich
neprojevuje únava nebo nepřesnost svářečovy ruky. Naše
svařence jsou pevnější, lehčí a levnější než sekačky vyrobené
z plechových výlisků, které se používají u automobilů vždy jako
samonosné uzavřené skořepiny, což například u motocyklů
a sekaček není možné. Proto mají motorky a sekačky trubkové
rámy. Veškeré lakované součástky tryskáme, aby na ně mohla
být nanášena prášková barva komaxit. Montážní linka současně produkuje 3-6 různých typů výrobků, denně tak smontujeme až 60 strojů. Na nejvíc prodávané výrobky si v období
mimo hlavní sezonu připravujeme částečně smontované
stroje bez motorů a kol, abychom byli schopni uspokojit požadavky zákazníků v hlavní sezoně bez zmatků a šturmování na
úkor kvality výrobků. Každý stroj s motorem je nastartován
a podle předepsaného postupu jsou důkladně odzkoušeny
všechny jeho základní funkce. Pokud je vše v pořádku, na stroj
se pověsí štítek se jménem a podpisem osoby, která zkoušku
provedla, a stroj se předá prodejnímu oddělení.
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Bohatý sortiment pohonných jednotek s řadou přídavných
nástavců
V dnešní době panuje mezi výrobci rotačních bubnových sekaček na trhu obrovský konkurenční boj. Firma DAKR se výrobou
bubnových sekaček zabývá již od roku 1990. Bubnová
sekačka pro jednoosý nosič byla v rámci celé Evropy absolutní
novinkou. Tento systém byl samozřejmě známý a využívaný
u velkých zemědělských strojů, ale menší verze se vyráběly
maximálně svépomocí. Právě ze zkušeností takovýchto domácích výrobců jsme v začátcích vycházeli a stroj postupně zdokonalovali. Po vyzkoušení bubnové sekačky v praxi se ukázaly
její výhody a na základě referencí, které se samovolně šířily, se
stroje začaly dobře prodávat a vytlačovat z trhu doposud užívané lištové žací stroje. Výhodou bubnových sekaček je
snadná údržba a na rozdíl od lištových žacích strojů lépe zvládají práci v nerovném terénu. K obsluze postačí jeden člověk.
Pokud je sečený porost hodně přerostlý, nedochází u bubnu ve
srovnání s lištou v takové míře k ucpávání. Ve druhé polovině
90. let donutil trh vyrábět bubnové sekačky i konkurenty, kteří
do té doby vehementně vychvalovali a prosazovali jen sekačky
lištové. Bubnová sekačka není ovšem zdaleka jediným naším
produktem, důležitou část tvoří obraceče a shrabovače, mulčovače, vozíky, sedačky a rotavátory. Několik našich strojů
máme chráněných užitným vzorem; mezi celosvětové unikáty
patří naše disková žací lišta s pracovním záběrem 125 cm.

Kombinace pohonné jednotky Panter a diskového
sečení DZS-125 se chová k sečenému porostu
podobně jako lištová sekačka, přičemž si zachovává výhody rotačních sekaček. Jeho pracovním
orgánem jsou čtyři nože, jako pohonná jednotka postačí motor
o výkonu 6,5 koně.
Specializované prodejny
Jsme vzděláním technici a strojaři, každý rok nabízíme několik
nových strojů, neumíme však dělat bombastické obchodní
triky a „akce“. Věříme, že nejlepší reklamou je dobrý výrobek,
o kterém si lidé navzájem řeknou. Tomuto říkáme „sousedský
marketing“ a stále jej považujeme za nejdůležitější součást
prodeje. Věříme, že většina lidí má dostatek rozumu na to, aby
se nenechali nachytat na prolhané reklamní triky s nesmyslnými slevami nebo možnou výhrou. Provozujeme dvě vlastní
podnikové prodejny, a to v Hranicích na Moravě a ve Vsetíně.
Dále pak na území České republiky spolupracujeme přibližně
se dvěma stovkami prodejců. Pokládáme za důležité, aby
prodejce byl zároveň odborník, který je schopen koncovému
zákazníkovi při výběru fundovaně poradit. Našim zákazníkům
doporučujeme, aby si vybrali takového obchodníka, který jim
pomůže se správným výběrem stroje a tedy dokonale doladí tu
nejvhodnější sestavu. Dobrý obchodník vždy zákazníkům
poskytuje také záruční i pozáruční servis.

Čtyřdisková sekačka v úpravě
pro STIGA PARK PRO 21 4WD
Některé naše pracovní nástavce k sečení vysoké trávy přitahují pozornost majitelů zahradních traktorů či riderů. Čtyřdiskovou sekačku DZS125 upravil náš prodejce pan František Žižka z Uherského Hradiště
tak, aby umožnila rozšíření využitelnosti modelové řady STIGA PARK,
která patří mezi to nejlepší, co STIGA nabízí. Tyto výkonné stroje
s kloubovým řízením vynikají manévrovacími schopnostmi a jsou
vybaveny trvalým pohonem všech čtyř kol. Ke stroji je možné koupit
kabinu, se kterou najde stroj využití zejména v komunální sféře.

Záběr 125 cm

Zvedání nástavce

Sečení pomocí čtveřice speciálních nožů

Časování nožů řetězem a ochrana proti přetížení střižnými kolíky

NOVINKY
RZS-70K – bubnová sekačka
s nastavitelnou výškou sečení a novým rotorem
Výška řezu, resp. výška vzniklého strniště je u sekaček na vysokou trávu nejčastěji zajišťována prostřednictvím podběhu, jehož vzdálenost od roviny nožů je neměnná. Při sekání
podběh klouže po zemi a tím vymezuje vzdálenost nožů od země. V některých případech,
jako například při sečení na měkkém podkladu, dochází k zanoření podběhu, což může
způsobit snížení výšky řezu pod žádoucí hodnotu. Příliš krátké strniště může vést
k poškození porostu a zvlášť v chráněných oblastech je požadavek sekat výše nad zemí.
S vysokým podběhem se velmi obtížně seká například polehlá tráva a často nezbývá, než ji
dosekat křovinořezem. Příliš vysoké strniště také způsobuje obtíže při shrabování.
S ohledem na rozmanitost složení a vlastností travního porostu i podkladu je účelné při
sečení měnit výšku řezu. Adaptér bubnová sekačka RZS-70K je navržen tak, aby s ním bylo
možné pracovat ve 3 stupních nastavení výšky sečení. Výškově stavitelný podběh zajišťuje skvělé kopírování terénu, rychlé vyčištění šroubů nožů i snadnou výměnu nožů. Žací
talíř RZS-70K si trávu „načeše“ a nože sekačky vytvoří ukázkové strniště.
Nastavitelná výška sečení je další novou funkcí strojů DAKR, která zákazníkům
přináší skutečný užitek. Nové řešení rotoru výrazně lépe chrání ložiska a prodlužuje
servisní interval.

M-70 – mulčovač s nerezovým pláštěm a novým rotorem
Obdobně jako u bubnové sekačky, také žací ústrojí mulčovače M-70 konstruujeme jako
labyrint, který lépe odolává namotání trávy. Menší části trávy jsou vlivem odstředivé síly
rozmetány do stran, čímž se zefektivňuje schopnost vytěsnit všechny nežádoucí nečistoty. 100 % pláště je nyní vyrobeno z nerezu, ostatní díly před komaxitem pískujeme.
Mulčovač M-70 má záběr 71 cm, nastavení výšky strniště se u něj provádí centrálně
pákou a je k dispozici jako volitelné příslušenství ke všem pohonným jednotkám PANTER
za nezměněnou cenu 9.980 Kč vč. DPH.
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BUBNOVÉ SEKAČKY PROTON
- spolehlivá sekačka, důmyslná konstrukce, nízká cena
Sekačky Proton jsou jediné jednoúčelové sekačky, které vyrábíme, jejich konstrukce vychází z našich nejprodávanějších strojů
TEKTON. Bezpojezdová sekačka PROTON 1 se hodí pro dosekávání trávy kolem záhonů a sečení na rovinách, sekačka Proton 2
zvládá díky svému pojezdu se 2 rychlostmi a pevné nápravě práci i v kopcovitém terénu. Pro řadu PROTON je typický výkonný
motor XP-200 o síle 6 HP, žací talíř s plastovým podběhem a 2 noži s možností použití 4 nožů, a záběr 60 cm. Doporučujeme
tomu, kdo trávu suší pro zvířata, aby používal 2 nože, a ten kdo trávu kompostuje, aby používal 4 nože. Podle našich zkoušek 4
nože seknou do stébla vícekrát a z trávy vytečou šťávy, obsahující cenné výživné látky a enzymy. Řidítka stroje s antivibračním
návlekem jsou přestavitelná ve čtyřech polohách, při převozu je máte možnost jednoduše sklopit a sekačku převážet v kufru
osobního automobilu. Ovládací hrazdy jsou konstruovány tak, aby efektivita napínání byla co nejvyšší, síly pro zmáčknutí
minimální a ovládání intuitivní.

Sekačka PROTON 1

Sekačka PROTON 2

NÁZEV
OBJEDNACÍ ČÍSLO

PROTON 1
01233.001
PROTON 2
01233.003

MOTOR
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XP-200, 200 cm , 6,0 HP,
litinový válec

Sekačka PROTON 1 je vhodná pro menší rovinaté pozemky
s množstvím stromků, obrubníků a záhonků. Tyto plochy se
nejčastěji sekají křovinořezem. Pokud použijete namísto
křovinořezu sekačku PROTON 1, posekáte pozemek přibližně
3x rychleji, spotřebujete polovinu benzinu a podstatně méně
vás budou obtěžovat výfukové zplodiny a kvílivý hluk.
Sekačka PROTON 2 má pevnou nápravu s šípovými koly a dvě
rychlosti pojezdu, proto se hodí pro sečení trávy na ucelených
parcelách i v náročnějším terénu. Samozřejmostí tohoto stroje
je nezávislé intuitivní zapínání pojezdu a sečení pomocí dvojice
hrazd.

SEČENÍ

POJEZD

Talíř s malým podběhem, 2 nože,
možnost 4, záběr 60 cm, boční zástěrka

Nemá pojezd, kola jsou
nezávisle volně otočná

Talíř s malým podběhem, 2 nože,
možnost 4, záběr 60 cm, ochranný kryt

Dvě rychlosti pojezdu (2,3 km/h
+ 3,0 km/h), pevná náprava,
šípová kola o průměru 400 mm

CENA

12.980,16.980,-

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Boční zástěrka

Sada 2x

(nůž, šroub, matice, podložka)

Ocelový podběh

192,-

172,-

1.130,-

obj. číslo: 11200.000

obj. číslo: 2 x 51200.074 + 2 x 01200.010

obj. číslo: 51200.200
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STAVEBNICE TEKTON
- sekání, mulčování a odklízení sněhu. Vše snadno a lehce s jedním
strojem!
Stavebnice Tekton vyniká snadnou obsluhou a malou hmotností. Jeden stroj může sloužit jako bubnová sekačka na vysokou
i nízkou trávu, mulčovač a radlice na sníh. Ke kompletnímu stroji lze dokoupit nástavce na další práce. U sekání trávy vybíráme
sekačku podle toho, jak je pozemek veliký, zda je na rovině, v mírném nebo prudkém svahu, zda jde o louku bez překážek,
anebo zahradu s mnoha stromy, záhony a obrubníky. Pro malou zahradu s mnoha zákrsky je vhodná zcela jiná sekačka, než pro
hektarovou louku, kde žádné stromy nerostou. Svých zákazníků se vždy ptáme i na to, jak často chtějí louku sekat, zda chtějí
trávu sušit na seno, nebo jim jde „pouze“ o to louku pravidelně udržovat vzhlednou. Sekačky Tekton, ať už s jednoduchým
talířem, nebo nově s dvojitým, jsou vhodné na zahrady i louky, kde je mnoho různých překážek, které je potřeba objíždět
(stromky, záhony, obrubníky, atd.). Samosvorná dělená náprava stroje nahrazuje diferenciál s uzávěrkou a dobře vede stroj
i v kopcovitém terénu s překážkami. Sekačka Tekton je lehká, velmi jednoduše se zapíná a vypíná pojezd. Hrazda řízení se dá
držet jednou rukou, takže pod stromky s nízkou korunou můžete sekat tak, že jdete stranou vedle sekačky a nemusíte se
ohýbat pod větvemi. Jednotlivé modely Tektonů se liší použitým motorem a pracovním nástavcem. Tekton umožňuje použití
jednoduchého žacího talíře SUNI, celoplošně krytého disku SUNI 2, můžete ho předělat i na mulčovač, radlici na sníh a je k
němu řada volitelného příslušenství.
Stavebnice TEKTON má následující přednosti:

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

STAVEBNICE TEKTON
Podvozek TEKTON

+ výměnný pracovní nástavec*


Motor

Motor

Motor

Motor


Sečení s jednoduchým talířem SUNI

Sečení s dvojitým talířem SUNI 2

Mulčování MUNI

Sněhová radlice RUNI

Briggs&Stratton 650 Series
Briggs&Stratton 850 I/C Series
Honda GCV 160
Honda GCV 190

* Ke každému stroji TEKTON lze připojit libovolný nástavec.
Výměna nástavců zabere max. 15 minut.

V segmentu všech našich stavebnicových sekaček nabízíme
jen stroje se značkovými motory Briggs&Stratton a Honda,
jejichž servis a prodej náhradních dílů zajišťují technici napříč
celou Českou republikou.

PRACOVNÍ ADAPTÉRY
Jednoduchý talíř
SUNI

Dvojitý talíř
SUNI 2

Mulčovač MUNI

Sněhová radlice
RUNI

2.665,-

3.900,-

5.980,-

2.980,-

obj. číslo: 01235.186

obj. číslo: 01235.181

obj. číslo: 01235.184

obj. číslo: 01235.190

*Pokud ke svému stroji dokupujete dodatečně jednoduchý talíř SUNI nebo dvojitý talíř SUNI 2,
doporučujeme také dokoupit ochranný kryt sečení.
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BUBNOVÉ SEKAČKY TEKTON
- sečení trávy elegantně, mrštně, snadno a rychle
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 nízkou váhou a vysokým
hodinovým výkonem. Zákazník má na výběr dva typy sečení (jednoduchý talíř SUNI nebo dvojitý talíř s celoplošným podběhem
SUNI 2). Díky dělené hřídeli rotoru lze nasadit mulčovací nástavec a z bubnové sekačky je plnohodnotný mulčovač, nebo radlici
na sníh. Se stavebnicí TEKTON máte k dispozici celkem 4 pracovní nástavce.

Sekačka TEKTON s jednoduchým nebo dvojitým talířem
Výrobou bubnových sekaček se zabýváme od roku 1990, po celou dobu
prosazujeme výhody našeho jednoduchého talíře, který je léty prověřený
a většině našich spokojených zákazníků slouží více než 10 let. Pro výrobu žacích
talířů používáme nejpřesnější strojírenskou technologii - vypalování CNC
laserem, dále pak veškeré talíře v místě uchycení nožů vyztužujeme navařením
výztuh a zpevňujeme ohyby. Každému zákazníkovi nabízíme svobodnou
možnost volby v tom, zda se rozhodne pro sečení s jednoduchým, nebo dvojitým
talířem. Každé z řešení má své přednosti. Jednoduchý talíř vytvoří pěknější
strniště, a to i v případě, že je tráva polehlá či přejetá, neboť si trávu
„načesává“. V nerovném terénu u něj může docházet ke kontaktu nožů
s terénem. Dvojitý talíř nedovolí ani v nerovném terénu, aby došlo ke kontaktu
nožů se zemí, má nižší odpor sečení, ale při sekání polehlé trávy ponechává
vyšší strniště.
Komfort pro obsluhu a bezpečné ovládání i v náročnějším terénu
Všechny sekačky TEKTON mají půlenou řemenici pojezdu, která s vypnutým pojezdem funguje jako diferenciál, po zapnutí
pojezdu se náprava uzavře a zabírají obě kola současně. Naše řešení umožní bez námahy zatočit přesně tak, jak je potřeba,
a zároveň drží přesně přímý směr jízdy i v náročném terénu. Tohle konstrukční řešení zajistí přesné a bezpečné ovládání, je to
mnohem lepší řešení než volnoběžky v kolech, při jízdě z kopce se stroj samovolně nerozjíždí, nýbrž brzdí motorem. Do kopce
zabírají obě kola.

Stavebnicová bubnová sekačka Tekton

Jednoduchý talíř

Společné vlastnosti:

Na výběr 4 motory

Možnost sečení s jednoduchým nebo dvojitým talířem

Dvě rychlosti pojezdu (2,3 km/h + 3,0 km/h)

Samosvorná dělená náprava

Záběr 60 cm

Max. výkon 1800 m2/hod.

Možnost přestavby na mulčovač nebo radlici

Standardní kryt je součástí stroje
možnost použití krytu SUNI EU

Dvojitý talíř

TEKTON
01233.017

SEČENÍ

MOTOR
3

Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4,
výška strniště 3,5 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt

3

Briggs&Stratton 650 Series 190 cm ,
5,5 HP, hliníkový válec

TEKTON 2
01233.037

Briggs&Stratton 650 Series 190 cm ,
5,5 HP, hliníkový válec

Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože,
výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt

TEKTON ENDURO
01233.018

Briggs&Stratton 850 I/C Series *
190 cm3, 6,5 HP, litinový válec,
olejový filtr, olejové čerpadlo

Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4,
výška strniště 3,5 cm, záběr 60 cm,
ochranný kryt

TEKTON ENDURO 2
01233.038

Briggs&Stratton 850 I/C Series *
190 cm3, 6,5 HP, litinový válec,
olejový filtr olejové čerpadlo

Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh),
4 nože, výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm,
ochranný kryt

TEKTON GCV 160
01233.016

Honda GCV 160, 160 cm3, 5,5 HP,
hliníkový válec

Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4,
výška strniště 3,5 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt

TEKTON GCV 160 2
01233.036

3

Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože,
výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt

3

Honda GCV 160, 160 cm , 5,5 HP,
hliníkový válec

TEKTON GCV 190
01233.022

Honda GCV 190, 190 cm , 6,5 HP,
hliníkový válec

Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4,
výška strniště 3,5 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt

TEKTON GCV 190 2
01233.035

Honda GCV 190, 190 cm3, 6,5 HP,
hliníkový válec

Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože,
výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt

POJEZD

Dvě rychlosti pojezdu (2,3 km/h + 3,0 km/h),
samosvorná dělená náprava,
šípová kola o průměru 400 mm

NÁZEV
OBJEDNACÍ ČÍSLO

CENA

17.900,19.800,22.990,24.890,22.480,24.380,24.890,26.790,-

* Nezaměňujte motor Briggs & Stratton 850 I/C Series s motorem Briggs & Stratton 850 Series. Ve všech našich aplikacích používáme tento motor ve specifikaci
Briggs and Stratton 850 I/C Series s litinovou vložkou válce a filtrací oleje. Právě označení I/C znamená, že je vybaven litinovou vložkou válce a jeho životnost je
tedy přibližně dvojnásobná ve srovnání s motorem, který má hliníkový válec.

6

K ATA L O G D A K R

MULČOVAČE TEKTON
Proč mulčovat?
Mulčování je stále rozšířenější způsob údržby luk, zahrad
a dalších travnatých ploch. Mulčovací sekačky jsou v posledních
letech velmi oblíbené. Při mulčování ponecháváme veškerou travní
hmotu na pozemku. Mulčováním travních porostů si výrazně
šetříme práci, odpadá nám nutnost posečenou trávu hrabat
a odvážet z pozemku. Taková práce se potom stává radostí. Tímto
procesem obohacujeme parcelu o potřebné živiny, rozložená
rozsekaná travní hmota se stává zdrojem humusu. Není potřeba
dodávat žádná další hnojiva. Čerstvě pomulčovaná tráva se velice
rychle rozloží, mulčovat lze trávu v ideálním případě do maximální
výšky 40 cm. Vždy 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.

Jak správně mulčovat?
Už víme, co mulčování přináší lidem, kteří udržují pozemky. Jak ale
postupovat co nejlépe, abychom předcházeli znehodnocení
porostu, ke kterému často vlivem špatného postupu dochází? Při
správném mulčování by mělo docházet ke zkrácení výšky stébla
o 5-15 cm, pak má takto rozsekaná travní hmota velkou šanci
k včasnému zapracování a nedochází k uzavření půdního povrchu,
při kterém by reálně hrozilo nebezpečí zakyselení pozemku. Tekton
má výhodu, že pokud je již mulčování obtížné či nemožné, tak se
nasadí místo mulčovače žací talíř a problém je vyřešen. Jestliže
kombinujeme sečení s mulčováním, máme možnost první seč
poséct a otavu, která zpravidla už nenaroste v našich podmínkách
tak hustá, zmulčovat. Během zimního období se veškerý mulč
výborně rozloží.
Při výběru stroje bychom tedy měli pamatovat na:

možnost nastavení výšky strniště. To proto, abychom mohli nastavit nejen výšku strniště, ale i optimální délku zkrácení trávy

možnost kombinace sečení a mulčování. Pouze střídáním těchto dvou forem údržby dosáhneme nejlepších výsledků. Mulč

musí mít dostatek času pro to, aby byl schopen zapracovat se a přetvořit v humus

dostatečně výkonný motor. Mulčování je výkonnostně náročnější než samotné sečení, jelikož tráva musí být rozdrcena.

Skříň mulčovače TEKTON je u všech variant provedení z nerezové oceli. Nastavení výšky se děje centrálně pákou.

Mulčovač Tekton

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Společné vlastnosti:

Na výběr 4 motory

Dvě rychlosti pojezdu (2,3 km/h + 3,0 km/h)

Samosvorná dělená náprava

Záběr 55 cm, vodící kola mulčovače

Nerezový plášť, centrální nastavení výšky
2

Max. výkon 1650 m /hod.

Výška strniště 4-10 cm

Možnost přestavby na sekačku s jednoduchým
nebo dvojitým talířem, radlici atd.

Jednoduchý talíř SUNI

2.665,obj. číslo: 01235.186

Dvojitý talíř SUNI 2

3.900,obj. číslo: 01235.181

NÁZEV
OBJEDNACÍ ČÍSLO

MULČOVAČ TEKTON
01233.019

MOTOR

MULČOVÁNÍ

POJEZD

Nerezový plášť
mulčovače,
záběr 55 cm,
centrální nastavení
výšky v rozmězí
4-10 cm

Dvě rychlosti pojezdu
(2,3 km/h + 3,0 km/h),
samosvorná dělená
náprava, šípová kola
o průměru 400 mm

3

Briggs&Stratton 650 Series 190 cm ,
5,5 HP, hliníkový válec

MULČOVAČ TEKTON ENDURO
01233.021

Briggs&Stratton 850 I/C Series *
190 cm3, 6,5 HP, litinový válec

MULČOVAČ TEKTON GCV 160
01233.020

Honda GCV 160, 160 cm3, 5,5 HP,
hliníkový válec

MULČOVAČ TEKTON GCV 190
01233.023

Honda GCV 190, 190 cm3, 6,5 HP,
hliníkový válec

CENA

22.490,26.390,25.980,28.390,-

* Nezaměňujte motor Briggs & Stratton 850 I/C Series s motorem Briggs & Stratton 850 Series. Ve všech našich aplikacích používáme tento motor ve specifikaci
Briggs and Stratton 850 I/C Series s litinovou vložkou válce a filtrací oleje. Právě označení I/C znamená, že je vybaven litinovou vložkou válce a jeho životnost je
tedy přibližně dvojnásobná ve srovnání s motorem, který má hliníkový válec.
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PANTER – nepřizpůsobujte se stroji,
přizpůsobte stroj svým potřebám
Panter je stavebnicová řada, u které 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 celoroční využití stroje.
Můžete sekat trávu, mulčovat, shrabovat či obracet seno, odhrnovat sypké hmoty, frézovat sníh, převážet náklady, drtit větve,
kypřit půdu nebo zametat. Panter je prostě stroj k neutahání, je stavěn na každodenní použití. Stavebnice se skládá z pohonné
jednotky a pracovního nástavce. Z těchto dílů lze poskládat veliké množství kompletních strojů.
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 uložení motorů na silentblocích

široký rozchod kol a nízké těžiště pro práci ve svazích

výškově i do stran nastavitelná řidítka

k pohonným jednotkám FD-2 a FD-2H možnost připojení

17 nástavců a dalšího příslušenství

k pohonným jednotkám FD-3 možnost připojení

20 nástavců a dalšího příslušenství

Pohonná jednotka je mechanickým srdcem stroje. Máte k dispozici výběr z 5 modelů. U všech pohonných jednotek Panter
používáme samozřejmě značkové motory Briggs&Stratton, ale co je zejména podstatné, vždy s litinovou vložkou válce.
Motory s hliníkovými válci jsou sice levnější, ale jejich životnost je poloviční. U motorů Briggs&Stratton 850 Series poznáte
litinovou vložku motoru tak, že motor musí mít v označení typu uvedeno I/C. Výkonnější motory Powerbuilt se v celohliníkovém
provedení vůbec nevyrábějí a všechny mají litinovou vložku válce. Základní model PANTER FD-2 má manuální převodovku
a pevnou nápravu. Pantery FD-2H a FD-3 (oba se zpátečkou) nabízejí více komfortu v podobě plynulé regulace rychlosti vpřed
i vzad a nápravy s diferenciálem a uzávěrkou.

Pohonná jednotka
FD-2H

Pohonná jednotka
FD-2

Pohonná jednotka
Panter RZS

Litinový válec motoru má v porovnání s hliníkovým válcem zhruba
dvojnásobnou životnost. Nezaměňujte prosím motory 850 a 850 I/C.
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Pohonná jednotka
FD-3

TYP POHONNÉ JEDNOTKY

FD-2

FD-2H

FD-3 344 ccm

FD-3 500 ccm

Panter RZS

OBJ. ČÍSLO

01235.011

01235.019

01236.000

01236.001

01235.013
01235.012
01235.014
01235.015

25.480,-

CENA

32.980,-

51.800,-

56.980,Briggs&Stratton
Powerbuilt Series 4145

TYP MOTORU

Briggs&Stratton 850 I/C Series

Briggs&Stratton
Powerbuilt Series 3125

VÝKON MOTORU [HP]

6,5 HP (4,8 kW) při 3600 ot/min
5,0 HP (3,7 kW) při 3060 ot/min

13,2 HP (9,7 kW)
při 3600 ot/min

15,5 HP (11,3 kW)
při 3600 ot/min

11,5 Nm při 3060 ot/min

25,7 Nm
při 3600 ot/min

30,2 Nm
při 3600 ot/min

344

500

KROUTÍCÍ MOMENT [Nm]
3

190

ZDVIHOVÝ OBJEM [cm ]

Litinový

VÁLEC MOTORU

OHV

VENTILOVÝ ROZVOD

Ruční, ReadyStart

Ruční a elektrický startér

Olejové čerpadlo a filtr oleje

Baterie 12 V, světlo

1.1

2.6

STARTOVÁNÍ
JINÉ
OBJEM PALIVOVÉ
NÁDRŽE [L]
TLUMENÍ VIBRACÍ
OD MOTORU

2-takt
4-takt
2-takt Agzat
4-takt Agzat

14.910,-

Nemá vlastní motor,
jedná se o podvozek
pro motor s odstředivou
spojkou průměru
80 mm nebo 120 mm

Motor je k rámu připevněn přes silentbloky
Plynulá regulace vpřed
i vzad (vpřed 0-6 km/h,
vzad 0-3 km/h)

POČET RYCHLOSTÍ

3 převody
(2,1 + 3,0 + 4,4 km/h)

ZPÁTEČKA

Ne

ZPŮSOB ŘAZENÍ

Změnou pozice
klínového řemene

ZPŮSOB PŘENOSU
VÝKONU NA NÁPRAVU

Šneková převodovka
TOS s kaleným,
broušeným šnekem
a bronzovým kolem
+ řetězový převod

Hydrostatická
převodovka
TUFFTORQ K46DE

TYP NÁPRAVY

Pevná

Diferenciál
s automatickou
uzávěrkou

Ano

3 převody
(2,1 + 3,0 + 4,4 km/h)
Ne

Regulační pákou na řídítkách stroje (r ychlost lze měnit za provozu)

Foukaná kola s šípovým dezénem
o průměru 420 mm

PNEUMATIKY

Plynulá regulace vpřed i vzad
(vpřed 0-10 km/h, vzad 0-5 km/h)

Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K46

Diferenciál s uzávěrkou
(úzávěrka je ovládaná z říditek stroje)
Foukaná kola s šípovým dezénem
o průměru 480 mm

Změnou pozice
klínového řemene
Šneková převodovka
TOS s kaleným
broušeným šnekem
a bronzovým kolem
+ řetězový převod
Pevná
Foukaná kola s šípovým
dezénem o průměru
420 mm

ROZCHOD KOL [mm]

650 nebo 680

670

760

650 nebo 680

HMOTNOST STROJE [kg]

52

64

120

39

ŘÍDÍTKA

Nastavitelná výškově i stranově bez použití nářadí

PŘEDNÍ ZÁVES PRO
PRACOVNÍ ADAPTÉRY

Nemá

Ano

ZADNÍ ZÁVĚS

Ano, třmen pro připojení vozíku nebo sedačky

BUBNOVÁ SEKAČKA
RZS-70K

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

ČTYŘDISKOVÁ SEKAČKA
DZS-125

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

DVOUBUBNOVÁ SEKAČKA
RZS-121

Ne

Ne

Ano
Ne

Ano
Ne

Ne

SEDAČKA BP

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

ŘÍZENÁ SEDAČKA BPR

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

ŘÍZENÁ SEDAČKA BPR 2

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

MULČOVAČ M-70

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

MULČOVAČ M-121

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

MULČOVAČ MC-100

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

OBRACEČ OP-114

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

SNĚHOVÁ FRÉZA SF-70

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

SHRNOVACÍ RADLICE
RAP-85

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

SHRNOVACÍ RADLICE
RAP-100

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

DRTIČ ZAHRADNÍHO
ODPADU DV-70

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

VOZÍK VD-100

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

PODVOZEK ŘIDITELNÉHO
VOZÍKU KOR-220

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

VŠECHNY KORBY
NA KOR-220

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

VOZÍK VARES HV 220/S,
nosnost 220 kg

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

VÁLCOVÝ ZAMETACÍ
KARTÁČ SB 110

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

ROTAČNÍ KYPŘIČ ROT

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

PROVZDUŠŇOVAČ

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano
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ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K POHONNÝM JEDNOTKÁM PANTER
Rozšíření nápravy

Dvojmontážka

Svahová ocelová kola

pro pohonnou jednotku
Panter FD-3

pro pohonnou jednotku FD-3

pro pohonnou jednotku FD-3

Rozchod kol po rozšíření činí 940 mm

Rozchod kol po rozšíření činí 1190 mm

1.800,-

7.980,-

9.600,-

obj. číslo: 01236.003

obj. číslo: 40000.0160

obj. číslo: 01236.100

Řetězy FD-2, FD-2H, Panter RZS

Řetězy FD-3

- kalené záběrové články

- kalené záběrové články

2.200,-

2.200,-

obj. číslo: 10100.081

obj. číslo: 10100.082

PRACOVNÍ NÁSTAVCE
K pohonným jednotkám můžete připojit nástavce pro sečení trávy, mulčování porostů, obracení a shrabování sena, odklízení
sněhu, čištění komunikací, drcení větví, převážení nákladů, kypření půdy atd.
Při objednávkách samostatných adaptérů apelujeme na nutnost uvádět, ke které pohonné jednotce chcete daný adaptér používat. Některé nástavce se liší rozměrem použitého klínového řemene, u jiných to mohou být rozdílná táhla řízení, vzpěry, či
odlišně sestavená vodící náprava. Dodržením tohoto pokynu při objednávání si usnadňujete práci při sestavování stroje.

PŘEHLED CEN ZVÝHODNĚNÝCH SESTAV
Vzhledem k tomu, že jsou naše pohonné jednotky při montáži sestavovány s některými adaptéry přímo a společně s nimi
podléhají i důkladnému odzkoušení, je u těchto sestav snížena cena oproti prostému součtu cen těchto jednotlivých
pohonných jednotek a příslušných nástavců.
FD-2 B&S 190 cm3 FD-2H B&S 190 cm3
obj. číslo 01235.011
cena 25.480 Kč

Bubnová sekačka RZS-70
obj. číslo 01235.020
cena 5.980 Kč

Bubnová sekačka RZS-70K
obj. číslo 01235.021
cena 6.480 Kč

Čtyřdisková sekačka DZS-125
obj. číslo 01236.015
cena 21.980 Kč

Dvoububnová sekačka RZS-121
obj. číslo 01236.010
cena 24.980 Kč
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obj. číslo 01235.019
cena 32.980 Kč

Panter RZS

FD-3 B&S 344 cm3

FD-3 B&S 500 cm3

obj. číslo dle provedení
cena 14.910 Kč

obj. číslo 01236.000
cena 51.800 Kč

obj. číslo 01236.001
cena 56.980 Kč

součtová cena kompletu

20.890 Kč

zvýhodněná cena kompletu

19.890 Kč
1.000 Kč

ušetříte
součtová cena kompletu

31.960 Kč

39.460 Kč

zvýhodněná cena kompletu

29.980 Kč

37.480 Kč

ušetříte
součtová cena kompletu

1.980 Kč
47.460 Kč

1.980 Kč
54.960 Kč

35.890 Kč

73.780 Kč

78.960 Kč

zvýhodněná cena kompletu

45.460 Kč

52.960 Kč

34.800 Kč

70.780 Kč

75.960 Kč

2.000 Kč

2.000 Kč

1.090 Kč

3.000 Kč

3.000 Kč

součtová cena kompletu

76.780 Kč

81.960 Kč

zvýhodněná cena kompletu

75.280 Kč

80.460 Kč

1.500 Kč

1.500 Kč

ušetříte

ušetříte

K ATA L O G D A K R

SEDAČKY
Přípojné sedačky k sekačkám na vysokou trávu jsou určené pro práci na velkých, rovinatých a mírně svažitých pozemcích. Lidé
si často neuvědomují, že posekat 1 hektar louky znamená u menších strojů při skutečném záběru 50 cm ujít minimálně 20
kilometrů. U výkonnějších strojů s větším záběrem si s připojenou sedačkou můžete dovolit sekat vyšší rychlostí, tímto
dosáhnete i mnohem vyššího hodinového výkonu sečení. Pokud obsluha sekačky vede stroj a má takto pracovat několik hodin
denně, zpravidla pracuje s rychlostí pojezdu cca 3-5 km/hod. Jestliže však připojíte sedačku a při sečení se vezete, můžete si
dovolit pracovat s rychlostí pojezdu 5-10 km/hod. Ke stavebnici PANTER můžete vybírat z trojice typů sedaček.
Nejjednodušší z nich je sedačka BP. Tento typ můžete připojit ke všem pohonným jednotkám, tedy k FD-2, FD-2H, FD-3 i PANTER
RZS. Sedačka BP má nosnost 100 kg a je určená pro práci na rovinách a v mírném svahu do 5°. S tímto sedákem se zatáčí
a couvá stejně jako s přípojným valníkem, proto ji doporučujeme pouze na louky, kde budete provádět minimum takových
manévrů. Pak si jízdou na tomto sedáku ušetříte mnoho sil.
Oproti tomu další dvě sedačky BPR a BPR 2 vám ulehčí práci i tam, kde je potřeba často měnit směr jízdy, couvat apod. Sedačky
BPR a BPR 2 využívají originální a průmyslovým vzorem chráněný systém zatáčení zadní nápravy. Toto řešení jsme vyvinuli,
abychom našim zákazníkům umožnili konkurovat se stavebnicí PANTER menším 4kolovým malotraktorům. Po připojení řízené
sedačky k pohonné jednotce získáváte ze stroje 4kolového pomocníka se zadní řízenou nápravou.
Varianta BPR je určená výhradně pro stroje FD-3, má nosnost 130 kg, je vybavená tlumičem, řídíte ji bez námahy pomocí
natáčení řidítek pohonné jednotky a díky aretačnímu pedálu s ní nahradíte i funkci transportního kolečka. S touto sedačkou
můžete během dlouhých přejezdů zvednout adaptér vzhůru a zajistit ho v této poloze, aniž byste museli cokoli držet. Sedačka
kopíruje příčné nerovnosti pomocí uložení závěsu v silentblocích.
Sedačka BPR 2 vychází ze stávajícího sedáku BPR a je určená výhradně pro FD-2, FD-2H a PANTER RZS. Řízení je řešené
pomocí dvojice pedálů, nosnost této sedačky je 110 kg.
Obě řízené sedačky vyžadují oproti běžným sedačkám na oji minimální síly při
zatáčení a zároveň se s nimi díky přesně vedenému směru mnohem snadněji
couvá. Práci na zpátečku využijete při nahrabování sena na svažitých stráních.
Všem zájemcům o přípojné sedačky doporučujeme zhlédnout naše ukázková
videa na stránkách www.dakr.com

Sedačka BP

Vhodná pro práci na rovinách a ve svahu do 5°

Nosnost 100 kg

Praktický košík pro kanystr s benzínem

Možnost prodloužení oje

Vhodná pro Panter FD-2, FD-2H, FD-3, Panter RZS

4.980,obj. číslo: 01235.090

Řízená sedačka BPR

Unikátní řešení zatáčení, které vyžaduje minimální

síly ve srovnání s běžným systémem. Chráněno
užitným vzorem

Natáčení kol je ovládáno pohybem řidítek

Vhodná pro práci na rovinách a ve svahu do 10°

Nosnost 130 kg

Řízená zadní náprava, zatáčení pomoci řidítek
pohonné jednotky

Odpružení pomocí tlumiče

Pedál pro zajištění transportní polohy adaptéru
(nahrazuje transportní kolečko)

Praktický košík pro kanystr s benzínem

Určeno výhradně pro Panter FD-3

Chráněno užitným vzorem

10.480,obj. číslo: 01235.091

Řízená sedačka BPR 2

Unikátní řešení zatáčení, které vyžaduje minimální síly
ve srovnání s běžným systémem. Chráněno užitným
vzorem

Natáčení kol je ovládáno pohybem pedálů

Vhodná pro práci na rovinách a v mírném svahu do 5°

Nosnost 110 kg

Řízená zadní náprava, zatáčení pomocí dvojice pedálů

Praktický košík pro kanystr s benzínem

Vhodná pro Panter FD-2, FD-2H, Panter RZS

Chráněno užitným vzorem

7.480,obj. číslo: 01235.092

2016/2017
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NASTAVITELNÁ VÝŠKA SEČENÍ

SEČENÍ

novinka!

Bubnová sekačka RZS-70K


Záběr 69 cm

Unikátní řešení nastavení výšky sečení chráněné užitným vzorem

S tímto nástavcem lze sekat vysokou i nízkou trávu

Sekačka pokládá trávu na pravou stranu do pokosu
obj. číslo: 01235.021

3 stupně nastavení výšky strniště (průměrně 2,5-4,5 cm)

Ochranný kryt v ceně

Ocelový podběh na kuličkových ložiskách

Možno dokoupit ochranný rám EU s boční plachtou

Možno dokoupit čtyřnožový talíř

Možno dokoupit sestavu talíře se splazy

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

Další informace na straně 3

6.480,-

Standardní kryt
je součástí adaptéru

SESTAVY POHONNÝCH JEDNOTEK
PANTER A SEKAČKY RZS-70K

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Ochranný rám RZS-70 EU

1.980,obj. číslo: 11200.937

FD-2 + RZS-70K

Sestava talíře s kluzákem
I zde dáváme zákazníkům možnost volby v podobě možnosti
dokoupení talíře se speciálními kluzáky, které poskytují talíři
ještě vyšší odolnost.

1.290,-

obj. číslo: 41220.930

FD-3 + RZS-70K
FD-2H + RZS-70K

NÁZEV
OBJEDNACÍ ČÍSLO

FD-2 + RZS-70K
01235.001

FD-2H + RZS-70K
01235.029
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MOTOR

SEČENÍ

Briggs&Stratton 850 I/C Series
190 cm3, 6,5 HP, litinový válec,
olejový filtr, olejové čerpadlo

FD-3 344 + RZS-70K
01236.000
+ 01235.021

Briggs&Stratton Powerbuilt Series
3
3125, 344 cm , 13,2 HP,
litinový válec, el. startér

FD-3 500 + RZS-70 K
01236.001
+ 01235.021

Briggs&Stratton Powerbuilt Series
3
4145 500 cm , 15,5 HP,
litinový válec, el. startér

Talíř s ocelovým podběhem,
3 nože, nastavitelná výška
strniště 2,5 - 4,5 cm, záběr
69 cm, ochranný kryt

POJEZD

CENA

Tři rychlosti pojezdu (2,1 km/h
+ 3,0 km/h + 4,4 km/h), pevná
náprava, šípová kola o průměru
420 mm

29.980,-

Plynulá regulace vpřed i vzad
(vpřed 0-6 km/h, vzad 0-3 km/h),
diferenciál s automat. uzávěrkou,
šípová kola o průměru 420 mm

37.480,-

Plynulá regulace vpřed i vzad
(vpřed 0-10 km/h, vzad 0-5 km/h),
diferenciál s uzávěrkou, šípová
kola o průměru 480 mm

K ATA L O G D A K R

58.280,63.460,-

Dvoububnová sekačka RZS-121
Pro práci v nejnáročnějších podmínkách se nejlépe hodí Panter FD-3
s RZS-121. Dvoububnová sekačka má 2 žací talíře, které se točí proti sobě
a nechávají pokos v jednom řádku. Každá dvoububnová sekačka trávu
nejprve usekne a pak natlačí mezi rotory. U konkurenčních dvoububnových
sekaček se záběrem menším než 100 cm často docházelo k zahlcení
malého prostoru mezi oběma rotory a stroj pak přestával séct. RZS-121 je
konstruována tak, že průchodná plocha, na které závisí to, zda stroj
zvládne poséct vysokou trávu, činí 400 x 250 mm. Díky tomuto řešení
a výkonnému motoru pohonné jednotky si bez obav můžete troufnout i na
hustou a prorostlou trávu vyšší než 1 metr. Tento stroj nezná limity a zvládá
posekat i několik let nesečené zarostlé „louky“, kde jiné stroje nemají
šanci; kvalitně zastřižené strniště je přitom samozřejmostí. Dráhy nožů na
obou talířích se překrývají, jejich časování je řešeno převodovkou a řetězy,
tím je zajištěno, že nedojde ke střetu nožů. Sekačka má na obou bubnech
ocelové, na kuličkových ložiscích otočné podběhy, které určují výšku
strniště. Adaptér RZS-121 je výkyvný, kopíruje tedy dokonale nerovnosti
terénu i v příčném směru. Součástí adaptéru je ochranný rám s boční
plachtou a vrchní sítí, který brání odletu částic; zároveň však neumožňuje
pozorovat to, co zrovna sekáte. Adaptér je poháněn klínovým řemenem
o šířce 17 mm.
Pro přejezdy na místo sečení doporučujeme dokoupení transportního kola
TK121 nebo řízené bryčky BPR, která umožňuje zajištění nadzvednutého
nástavce a vy bez námahy pouze řídíte směr jízdy.

24.980,obj.č.: 01236.010

Dvoububnová sekačka
RZS-121

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Transportní kolečko TK121

2.280,obj.č.: 01236.011

SESTAVY
Panter FD-3 344cm3
+ RZS-121

3

Panter FD-3 500cm
+ RZS-121

Standardní kryt
je součástí adaptéru
NÁZEV
OBJEDNACÍ ČÍSLO

MOTOR

SEČENÍ

POJEZD

FD-3 344 + RZS-121
01236.020

Briggs&Stratton Powerbuilt Series
3125, 344 cm3, 13,2 HP,
litinový válec, el. startér

FD-3 500 + RZS-121
01236.006

Briggs&Stratton Powerbuilt Series
4145, 500 cm3, 15,5 HP,
litinový válec, el. startér

Dva žací talíře s celoplošnými
ocelovými podběhy, časování
pomocí převodovky a řetězů,
2x 2 nože, výška strniště
3,5 cm, záběr 121 cm,
ochranný kryt, kyvné uložení
adaptéru, možnost
transportního kola

Plynulá regulace vpřed i vzad
(vpřed 0-10 km/h, vzad 0-5 km/h),
diferenciál s uzávěrkou,
šípová kola o průměru 480 mm

2016/2017

CENA

75.280,80.460,13

Čtyřdisková sekačka DZS-125
Adaptér DZS-125 je vyvinutý naší firmou pro pohonné jednotky Panter, FD-2, FD-2H, FD-3. Tento stroj chráníme
Evropským průmyslovým vzorem a užitnými vzory. Jsme jediní, kdo vyrábí diskový jednoosý žací stroj.
Jedná se o diskovou sekačku, která díky svému mimořádně nízkému odporu při sečení umožňuje záběr 125 cm i s 6,5Hp
motorem. DZS-125 kombinuje výhody lištového i rotačního sečení. Sečení obstarává čtveřice oboustranně broušených nožů
poháněných řetězem v olejové vaně a usazených na střižných kolících. Tyto střižné kolíky chrání samotný převod před
poškozením v případě nárazu do předmětů trčících ze země, které není možno nadjet (například trubka, pařez atd.). Pokud se
na louce vyskytují krtince, sekačka jimi projede bez jakékoliv závady. Samotný přesah nože je navržen tak, aby korespondoval
s rychlostí pojezdu a sečnou rychlostí disků. Tento stroj je určený k sečení rozlehlých udržovaných luk pro účely sušení sena.
Výšku strniště je možno nastavit v rozmezí 2-5 cm, lišta je totiž výklopná.
Posečená tráva není nikam odhazována, padá a zůstává za strojem rozložena téměř v celé šíři pokosu. Není potřeba trávu před
sušením nijak rozhazovat. Nedochází ani k vytřepávání travních semen.

SESTAVY
Čtyřdisková sekačka DZS-125

FD-2H + DZS-125

21.980,obj.č.: 01236.015

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Transportní kolečko TK125

2.280,obj.č.: 01236.012

FD-3 + DZS-125

NÁZEV
OBJEDNACÍ ČÍSLO

FD-2 + DZS-125
01236.016

FD-2H + DZS-125
01236.013
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MOTOR

SEČENÍ

Briggs&Stratton 850 I/C Series
3
190 cm , 6,5 HP, litinový válec,
olejový filtr, olejové čerpadlo

FD-3 344 + DZS-125
01236.017

Briggs&Stratton Powerbuilt Series
3
3125, 344 cm , 13,2 HP,
litinový válec, el. startér

FD-3 500 + DZS-125
01236.019

Briggs&Stratton Powerbuilt Series
3
3125, 344 cm , 13,2 HP,
litinový válec, el. startér

Sečení pomocí čtveřice
speciálních nožů, časování
řetězem, ochrana přetížení
pomocí střižných kolíků,
nastavitelná výška strniště
2-5 cm, záběr 125 cm,
kývné uložení adaptéru,
možnost transportního kola

POJEZD

CENA

Tři rychlosti pojezdu (2,1 km/h
+ 3,0 km/h + 4,4 km/h), pevná
náprava, šípová kola o průměru
420 mm

45.460,-

Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed
0-6 km/h, vzad 0-3 km/h),
diferenciál s automat. uzávěrkou,
šípová kola o průměru 420 mm

52.980,-

Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed
0-10 km/h, vzad 0-5 km/h),
diferenciál s uzávěrkou, šípová
kola o průměru 480 mm

K ATA L O G D A K R

70.780,75.960,-

MULČOVÁNÍ
Mulčovač M-70
M-70 je jednoduchý, ale velmi odolný jednorotorový mulčovač s nerezovou skříní a záběrem 71 cm. Nově je vybavený speciálně
krytým rotorem velkého průměru, který výrazně snižuje odpor při mulčování, šetří výkon motoru a současně poskytuje nejvyšší
ochranu ložisek. Řešení rotoru je unikátní a máme je chráněno užitným vzorem.
Mulčovač M-70 je možné připojit ke všem pohonným jednotkám řady Panter a díky nízké hmotnosti tvoří snadno ovladatelný
stroj vysokého výkonu, který se hodí pro celoroční mulčování trávy kolem chalup, na loukách, v sadech, rákosů kolem rybníků
apod. Nastavení výšky nože se provádí centrální pákou, je to rychlé a jednoduché.

Mulčovač M-70

Záběr 71 cm

Sečení pomocí speciálního mulčovacího nože

Centrální nastavení výšky strniště (4-12 cm)

Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H,

FD-3, Panter RZS

Další informace na straně 3

9.980,obj. číslo: 01235.052

novinka!
NÁZEV
OBJEDNACÍ ČÍSLO

MOTOR

FD-2 + M-70
01235.011
+ 01235.052

MULČOVÁNÍ

POJEZD

Briggs&Stratton 850 I/C
Series, 190 cm3, 6,5 HP,
litinový válec, olejový filtr,
olejové čerpadlo

FD-2H + M-70
01235.019
+ 01235.052
FD-3 344 + M-70
01236.000
+ 01235.052

Briggs&Stratton Powerbuilt Series
3125 344 cm3, 13,2 HP,
litinový válec, el. startér

FD-3 500 + M-70
01236.001
+ 01235.052

Briggs&Stratton Powerbuilt Series
4145 500 cm3, 15,5 HP,
litinový válec, el. startér

Nerezový plášť mulčovače,
záběr 71 cm, centrální
nastavení výšky v rozmezí
4-12 cm

CENA

Tři rychlosti pojezdu (2,1 km/h
+ 3,0 km/h + 4,4 km/h), pevná
náprava, šípová kola o průměru
420 mm

35.460,-

Plynulá regulace vpřed i vzad
(vpřed 0-6 km/h, vzad 0-3 km/h),
diferenciál s automat. uzávěrkou,
šípová kola o průměru 420 mm

42.960,-

Plynulá regulace vpřed i vzad
(vpřed 0-10 km/h,
vzad 0-5 km/h), diferenciál
s uzávěrkou, šípová kola
o průměru 480 mm

61.780,66.960,-

Dvounožový mulčovač M-121
Dvounožový mulčovač M-121 je určený výhradně pro pohonné jednotky FD-3, se kterými vytváří velmi výkonnou sestavu se
záběrem úctyhodných 121 cm, proto se hodí především na rozlehlé udržované plochy. Mulčování je prováděno dvojicí rotorů se
speciálně tvarovanými noži, jejichž přesné natočení zajišťuje řetězový převod. Výšku strniště určuje výškově nastavitelná
náprava. Veškerá travní hmota je pod tímto dvounožovým rotačním mulčovačem rozdrcena na malé kousky. Pokud budete
mulčovat 3krát ročně, nemusíte nic hrabat. Dobrá je i kombinace 1 sečení + 1 mulčování, tedy první trávu během června až
července posekat, usušit na seno a druhou seč zmulčovat. Je jen na vás, jaký postup při obhospodařování travnatých ploch
zvolíte.

Dvounožový mulčovač M-121

Záběr 121 cm

Sečení pomocí 2 speciálních mulčovacích nožů

Pohon žacího ústrojí převodovkou a řetězem

Výkyvné uložení adaptéru kopírující terén

Centrální nastavení výšky strniště (3-10 cm)

Zanechává strniště jako zahradní traktory

Určeno pro pohonné jednotky FD-3

26.980,-

Ukázka sestavy
FD-3 + M-121 + BPR

obj. číslo: 01236.005

NÁZEV

MOTOR

FD-3 344
+ M-121
01236.000
+ 01236.005

Briggs&Stratton Powerbuilt Series
3125, 344 cm3, 13,2 HP,
litinový válec, el. startér

FD-3 500
+ M-121
01236.001
+ 01236.005

Briggs&Stratton Powerbuilt Series
3
4145, 500 cm , 15,5 HP,
litinový válec, el. startér

93.940,-

MULČOVÁNÍ

POJEZD

Mulčování pomocí 2
speciálních mulčovacích nožů,
záběr 121 cm, centrální
nastavení výšky v rozmezí
3-10 cm

Plynulá regulace vpřed i vzad
(vpřed 0-10 km/h,
vzad 0-5 km/h), diferenciál s uzávěrkou,
šípová kola o průměru 480 mm

2016/2017
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78.780,83.960,15

Cepákový mulčovač MC-100
Cepákový mulčovač MC-100 je určený do
nejnáročnějších podmínek. Mulčovač MC-100
je schopen mulčovat trávu vysokou i přes 1 m. Výrazně
lépe odolává nárazům do různých kamenů a jiných pevných překážek než jiné typy sekaček a mulčovačů. Rovněž
lépe zvládá mulčování náletových křovin. Žací ústrojí je
tvořené horizontálním rotorem s 36 výkyvně uloženými
speciálními noži. Výška strniště je nastavitelná v rozmezí
3-12 cm pomocí seřízení pojezdového válce. Mulčovač
MC-100 zůstává po spojení s pohonnou jednotkou FD-3
příčně výklopný, kopíruje tedy dobře nerovnosti terénu a je
dostatečně stabilní i v kopcovitém terénu. Žací ústrojí
je kapotováno ocelovým plechem, který minimalizuje
možnost úletu kamínků, dřeva a dalších předmětů, které
se mohou v prostoru sečení vyskytnout.

Cepákový mulčovač MC-100

Záběr 100 cm

Sečení pomocí 36 speciálních výkyvných nožů (18Y)

Pohon žacího ústrojí kuželovou převodovkou a klínovým řemenem

Výkyvné uložení adaptéru kopírující terén

Možnost nastavení výšky strniště (3-12 cm) pomoci seřízení

pojezdového válce

Vyvažovaný hřídel

Určeno pro pohonné jednotky FD-3

Zvládne posekat roční porost i nálety

29.980,obj. číslo: 01236.008

NÁZEV

Ukázka sestavy
FD-3 344 cm3 + MC-100

Ukázka sestavy
FD-3 500 cm3
+ rozšíření + MC-100

81.780,-

88.760,-

MOTOR

MULČOVÁNÍ

FD-3 344
+ MC-100

Briggs&Stratton Powerbuilt Series
3
3125, 344 cm , 13,2 HP,
litinový válec, el. startér

FD-3 500
+ MC-100
+ rozšíření

Briggs&Stratton Powerbuilt Series
4145, 500 cm3, 15,5 HP,
litinový válec, el. startér

POJEZD

Sečení pomocí 36 speciálních
nožů (18Y), pohon žacího
ústrojí kuželovou převodovkou
a klínovým řemenem,
nastavitelná výška strniště
3-12 cm, záběr 100 cm,
kývné uložení adaptéru

81.780,-

Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed
0-10 km/h, vzad 0-5 km/h), diferenciál
s uzávěr., šípová kola o průměru 480 mm,
rozšíření nápravy, rozchod kol 940 mm

88.760,-

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Rovné nože

161,obj. číslo: 51200.043

K noži je nutné dokoupit
kalenou vložku nože.
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Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed
0-10 km/h, vzad 0-5 km/h), diferenciál
s uzávěrkou, šípová kola o průměru
480 mm, rozchod kol 760 mm

Každý rotor
je dynamicky vyvážený
při provozních
otáčkách.

35,obj. číslo: 51200.039

K ATA L O G D A K R

OBRACENÍ A HRABÁNÍ
Pásový obraceč OP-114

Záběr 90 cm

Slouží k obracení a shrabování trávy i sena

5 poloh výškového nastavení

Otočná náprava s foukanými koly

Možnost zajištění přímého směru jízdy

Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3,

Panter RZS

17.480,obj. číslo: 01235.180

ZAHRADNÍ PRÁCE
Kypření půdy
Rotavátor vám dobře poslouží na jaře i na podzim. Na začátku sezóny s ním nakypříte záhony k sázení a na podzim zapracujete
hnůj či jiné hnojivo do půdy. Na rozdíl od jednoúčelových strojů je rotavátor ROT převodován mnohem více do rychla, jeho
účinnost je tedy mnohem vyšší a práce s ním rychlejší. Je používán i profesionálními zahradníky ke srovnávání terénu při
dokončovacích pracích na zahradách. Součástí stroje je 5kg závaží, radlička a výztuha řídítek pro FD-2. Při zpracovávání do
větších hloubek a u těžších půd doporučujeme přidat další závaží. Rotavátor je sestaven ze 6 hvězdic o průměru 30 cm
a záběru 80 cm, po zúžení na 4 hvězdice je záběr 54 cm.

Rotační kypřič ROT

Záběr 80 cm

Převod pomocí šnekové převodovky

Převodovka s broušeným šnekem

a bronzovým kolem, výrobce TOS
Znojmo

Součástí rotavátoru je závaží
a radlička

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

14.890,obj. číslo: 01235.130

Provzdušňovač

novinka!


Záběr 70 cm

Kalené nože z pružinové oceli

Převod pomocí šnekové převodovky

Převodovka s broušeným šnekem

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Sada na provzdušňování
ke kypřiči ROT

a bronzovým kolem, výrobce
TOS Znojmo

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

4.950,obj. číslo: 51200.125

15.980,obj. číslo: 01235.135

Drcení větví
Drtit lze přímo v lese, ve vinicích nebo na zahradě bez nutnosti přívodu elektrické
energie všechny větve o průměru do 4,5 cm. Díky speciálnímu tvaru hrdla můžete
likvidovat i rozsochovité větve. Rozsekaný odpad pak pohodlně použijete pro
mulčování, do kompostu nebo jako palivo.

Drtič zahradního odpadu DV-70

Drtí do průměru 4,5 cm

Vhodné pro čerstvé i suché větve

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

Zvládne zpracovat 0,25 m /h

6.980,obj. číslo: 01235.082

2016/2017
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PŘEVÁŽENÍ NÁKLADŮ
Podvozek řiditelného vozíku KOR-220

Univerzální podvozek pro nástavby KP, KD, NB

(korba plná, korba na dříví, nosič bedýnek)

Vhodné i do náročnějšího terénu, vynikající

manévrovatelnost

Řízená náprava

Nosnost 220 kg

Snadné zatáčení pomocí páky řízení nebo řidítek

Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3,

Panter RZS

4.890,obj. číslo: 01235.122

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Plná sklápěcí korba KP

Korba na metrové dříví KD

Korba na zelinářské
přepravky NB

3.480,-

2.890,-

1.980,-

obj. číslo: 01235.183

obj. číslo: 01235.185

obj. číslo: 01235.189

Ceny koreb jsou uvedené bez ceny podvozku KOR-220.

Vozík VD-100

Podvozek s volně otočnými koly a plechovou vyklápěcí korbou

Nosnost 100 kg

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

3.290,obj. číslo: 01235.031

Vozík Vares HV 220/S

Vyklápěcí korba s odnímatelným čelem

Parkovací a provozní brzda

Foukaná kola s terénním dezénem

Možno dokoupit technický průkaz k provozu na veřejných komunikacích

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

9.990,obj. číslo: 140130
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ZAMETÁNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBA
Zametací kartáč SB 110

Záběr 110 cm

Slouží k odmetání nečistot i sněhu

Dvě rychlosti otáčení kartáče (letní a zimní provoz)

Průměr kartáče 40 cm

Stranové natáčení kartáče z místa obsluhy

Dvě výškově stavitelná pojezdová kola

Převod pomocí šnekové převodovky a klínového řemene

Možno dokoupit sběrací nádobu

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

24.980,obj. číslo: 01235.145

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Sběrná nádoba SB110-C

Nerezový plášť

Velká kola

Objem nádoby 54 litrů

7.560,obj.č.: 01235.146

Sněhová fréza SF-70

Záběr 69 cm

Slouží k odklízení čerstvě napadaného sněhu

Dvě rychlosti otáčení vyhazovací lopatky

Zvládne i mokrý sníh

Stranové natáčení komínku

Nastavitelné splazy

Převod pomocí šnekové převodovky a řetězu

Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H,

FD-3, Panter RZS

13.980,obj. číslo: 01235.071

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Shrnovací radlice
RAP-85

Shrnovací radlice
RAP-100

Řetězy FD-2, FD-2H,
Panter RZS

Řetězy FD-3

2.480,-

3.980,-

2.200,-

2.200,-

obj. číslo: 01235.040

obj. číslo: 01235.041

obj. číslo: 10100.081

obj. číslo: 10100.082

2016/2017
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JEDNOÚČELOVÝ ZAMETACÍ KARTÁČ
Zametací kartáč SB85 je určený k zametání nečistot, listí, sněhu atd. Tento stroj nalezne široké využití po celý rok. Díky záběru
85 cm s ním efektivně vyčistíte větší plochy parkovišť, ale projedete s ním i užšími místy chodníků, kolem domů atd. Válec
kartáče se otáčí proti směru jízdy, odmetený materiál je odmetán směrem vpřed, popřípadě do nerezového záchytného boxu,
čímž dochází k výraznému snížení prašnosti. Zametací kartáč SB85 se ovládá pomocí dvojice pák na řidítkách. Spouštění
pojezdu i kartáče se děje nezávisle na sobě. Rychlost pojezdu se volí řadící pákou na řidítkách. Prodlouženou pákou
polohovadla se z místa obsluhy nastavuje příčné natočení kartáče, tedy směr kam má být odmetán zametaný materiál,
k dispozici je celkem 5 poloh stranového natočení. Kartáč má průměr 40 cm, to zajistí lepší odhoz i vyšší vrstvy sněhu. Díky
volbě dvou rychlostí otáček zametacího kartáče lze dosáhnout efektivního využítí stroje. Nízké otáčky jsou vhodné pro letní
provoz (snižují prašnost, zvyšují životnost štětin), vysoké otáčky lze využít pro zimní údržbu při odmetání sněhu, sníh se díky
vyšší rychlosti odhazuje do větších vzdáleností.

39.800,-

Zametací kartáč SB85

Profi motor Briggs&Stratton 850 I/C

Litinová vložka válce, olejové čerpadlo, olejový filtr

Automatický sytič se snadným startem i v zimním období

Nízké vibrace díky uložení motoru na silentblocích

Kompaktní konstrukce vhodná pro použití i ve stísněném prostoru

Přesah válcových kartáčů s možností stranového natočení zajistí

obj. číslo: 01234.000

dokonalé vyčištění i hůře přístupných míst

Záběr 85 cm

Průměr kartáče 40 cm

2 rychlosti otáčení kartáče letní/zimní

3 rychlosti pojezdu, snadné řazení na řídítkách,

převodovka s ozubenými koly

Možnost připojení sběrné nádoby SB85-C

Profesionální foukané podpěrné kolo nastavitelné klikou

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Sběrná nádoba SB85-C

Nerezové provedení

Velké průměry kol

Objem 43 litrů

7.050,obj. číslo: 01234.001

Dálkově řízený cepákový mulčovač GOLEM 1
Pro náročné uživatele na komplikovaně přístupných pozemcích
- například sluneční elektrárny, ovocné sady, atd. - jsme připravili
jednu z našich žhavých letošních novinek, dálkově řízený cepákový
mulčovač.

Záběr 100 cm

Sečení pomocí 36 speciálních vyžínacích nožů (18Y)

Mulčovač zvládne posekat roční porost i nálety
3

Motor Briggs&Stratton I/C 500 cm , výkon 15,5 HP

Možnost ocelových (svahových kol) nebo foukaných pro méně

náročné aplikace

Přední náprava hnaná, zadní řízená

Dlouhodobá svahová dostupnost 20°, krátkodobě 30°

Možnost použití celoocelových kol (určené pro svažité plochy,

vyloučení defektu)

Hydrostatická převodovka TuffTorq K46DE

Rychlost pojezdu plynule regulovatelná vpřed 10 km/h,

vzad 10 km/h

Ergonomická vysílačka s dosahem 50 m umožňuje ovládat

rychlost jízdy vpřed, vzad, zatáčet, zapínat mulčovač...

Výdrž baterie při nepřetržitém provozu cca 16 hod

Hmotnost vysílačky včetně baterií 900 g
Celková hmotnost s foukanými koly:
Celková šířka:
Celková délka:
Výška:
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cca 260 kg (standardní provedení)
1135 mm
2060 mm
760 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZAHRADNÍM TRAKTORŮM
A RIDERŮM
Šroubový zvedák
Tímto typem zvedáku se zahradní traktor nebo rider vyzdvihne za zadní nebo přední nápravu. Zdvihání zajišťuje vysokopevnostní
šroub a matice. Šroub je na horní straně zakončen klikou a spodní konec se opírá o misku bezpečnostního táhla, které je
připojeno k rámu zvedáku.

2.560,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.

2.220,obj. číslo: 01235.160

Cepákový mulčovač MCT
Tento nástavec je uzpůsobený pro zahradní traktory SECO
STARJET vybavené předním univerzálním závěsem a těžkým
pohonem. Spouštění mulčovače je ovládáno pákou
upevněnou na zdvihací tyči předního nástavce. Při montáži
neseného čelního mulčovače MCT není nutné demontovat
originální žací ústrojí a zákazníkovi zůstává možnost rychlého
střídání využití stroje. Pro sečení se sběrem i likvidaci
přerostlé trávy tak stačí jeden stroj. Mulčovač MCT ve
srovnání se standardním žacím ústrojím mnohem lépe seká
vyšší trávu.

Záběr 100 cm

Sečení pomocí 36 speciálních výkyvných nožů (18Y)

Výkyvné uložení adaptéru kopírující terén

Vyvažovaný hřídel

Vhodné pro traktory SECO STARJET vybavené předním

univerzáním závěsem a těžkým pohonem

Zvládne posekat roční porost i nálety

29.980,obj. číslo: 01236.009

Čtyřdisková sekačka v úpravě
pro STIGA PARK PRO 21 4WD

Záběr 125 cm

Zvedání nástavce

Sečení pomocí čtveřice speciálních nožů

Časování nožů řetězem a ochrana proti přetížení střižnými kolíky

2016/2017
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STAVEBNICE RZS – poctivý a neúnavný dříč
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 povedené aplikace. Tou první
je osvědčená bubnová sekačka RZS-69, která našla majitele už u 19 tisíc spokojených zákazníků. Druhou aplikací je upravený
podvozek Panter RZS, který zvládá nejen sečení, ale mnoho dalších prací.

Motorové jednotky pro stavebnici RZS
Základem celé stavebnice jsou motory vybavené automatickou odstředivou spojkou o průměru 80 mm. Již osvědčenou
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. Abychom mohli nabídnout
značkový čtyřtaktní motor s litinovou vložkou válce a výkonem 6,5 HP, vyvinuli jsme vlastní regulátor otáček k motoru
BRIGGS&STRATTON 850 I/C. Tento motor je určený i pro profesionální použití a v porovnání s motory s hliníkovými válci má
zhruba dvojnásobnou životnost. Ceny motorů jsou uvedeny bez rukojetí.

Dvoutaktní motor
JIKOV

Čtyřtaktní motor
BRIGGS&STRATTON

Čtyřtaktní motor
HONDA

Jikov 1453 Iskra

Jikov 1454 DV Vape

Jikov 1447 DV Iskra

Honda GCV 160E

2 takt

TYP

Honda GCV 190E

Briggs&Stratton
Series 850 I/C

4 takt

OBSAH VÁLCE

133 cm3

133 cm3

153 cm3

160 cm3

190 cm3

190 cm3

PROVEDENÍ VÁLCE

Litinový

Litinový

Litinový

Hliníkový

Hliníkový

Litinový

VÝKON

4,7 HP

4,7 HP

5,2 HP

5,5 HP

6,5 HP

6,5 HP

Natural 95 + olej

PALIVO
SPOJKA

Natural 95

Všechny motory jsou osazeny odstředivou spojkou o průměru 80 mm s uchycením na stroje DAKR, Terra a Vari

DALŠÍ VLASTNOSTI

Kontaktní zapalování

Elektronické zapalování

Kontaktní zapalování

Nízká spotřeba paliva

Nízká spotřeba paliva

Olejové čerpadlo a filtr

OBJEDNACÍ ČÍSLO

110020

110231

110313

810018

810023

810009

CENA

11.950,- 13.990,- 13.950,- 13.480,- 16.200,- 16.200,-

Častým tématem při výběru stroje je otázka: „Do jakého náklonu můžu stroj se 4taktním motorem používat?“ Odpověď není
jednoznačná, protože je zapotřebí rozlišit 3 různé limitní stavy:

maximální přípustný náklon, při kterém motor bezpečně maže a nehrozí jeho poškození

maximální přípustný náklon, při kterém je stroj stabilní a nepřevrací se

maximální přípustný náklon z hlediska bezpečnosti práce
Výrobci 4taktních motorů uvádějí jako trvale možný náklon 20°, při tomto naklonění nehrozí žádné poškození ani únik oleje.
Krátkodobě na 1 minutu je možné naklonit stroj v jakémkoliv směru o 30°, v takovém případě může hrozit drobný únik oleje
odvětrávacím kanálem klíkové skříně. Teprve dlouhodobé úniky oleje pod úroveň minimální hladiny v klikové skříni motoru by
vedly k závažné poruše. Abychom zamezili znečištění vzduchového filtru, doporučujeme jezdit se vzduchovým filtrem výše ve
svahu. Při konstrukci stroje vždy pamatujeme na to, aby bylo možné navrhnout co nejstabilnější stroje.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Řidítka UR 201

Páka ovládání pojezdu
se zajištěním na UR 201

3.760,-

350,-

obj. číslo: 01102.011
5 poloh výškového
nastavení řidítek

5 poloh
výškového
nastavení
řidítek

3 polohy stranového
nastavení řidítek
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obj. číslo: 41000.097

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

Sekačka RZS-69

13.940,-

Víceúčelový podvozek Panter RZS
Tento podvozek je podrobně popsán v kapitole Panter na straně 8 včetně všech nástavců, které lze připojit. Je vhodný pro majitele motorů s odstředivou spojkou o průměru 80 i 120 mm, která se používala u stavebnic Agzat, Terra, Vari, Dakr, Jikov a dalších.
Ukázka sestavy
Panter RZS+RZS-70

Sekačka Panter RZS

19.890,obj. číslo 2takt: 01235.003
obj. číslo 4takt: 01235.002
obj. číslo: Agzat 2takt 01235.006
obj. číslo: Agzat 4takt 01235.007

Standardní kryt je součástí adaptéru

RZS-69/W 2T

RZS-69/W 4T

RZS-69/W 2TA

RZS-69/W 4TA

RZS-69/W 2T 1:20

Žací talíř s menším podběhem, 3 nože, záběr 69 cm

ZÁBĚR
POJEZD

Vypínatelný pojezd 1 rychlost 2,0 - 2,7 km/hod

KOLA

Velká foukaná kola (duše plášť) průměr 420 mm
80 mm Terra, Vari

SPOJKA PRŮMĚR

120 mm Agzat

80 mm Terra, Vari

PRO MOTORY

2takt

4takt

2takt

4takt

2takt

OBJ.ČÍSLO

01221.013

01223.013

01222.013

01222.014

01221.010

CENA

13.940,-

13.940,-

13.940,-

13.940,-

RZS-69/V 4T

RZS-69/V 2TA

RZS-69/V 4TA

RZS-69/V 2T

ZÁBĚR

Žací talíř s menším podběhem, 3 nože, záběr 69 cm

POJEZD

Vypínatelný pojezd 1 rychlost 2,0 - 2,7 km/hod
Velká plnopryžová kola průměr 410 mm

KOLA

80 mm Terra, Vari

SPOJKA PRŮMĚR

120 mm Agzat

PRO MOTORY

2takt

4takt

2takt

4takt

OBJ.ČÍSLO

01221.012

01223.012

01222.012

01222.011

CENA

13.940,-

13.940,-

13.940,-

Panter RZS 2T

PRACOVNÍ
ADAPTÉRY

13.940,-

Panter RZS 4T

13.940,-

Panter RZS 2TA

Panter RZS 4TA

Sekačky RZS-70 a DZS-125, mulčovač M-70, obraceč OP-114, fréza na sníh SF-70, zametací kar táče SB-110
a ZK-8500, radlice na sníh RAP-85 a RAP-100, vozíky KOR-220, KOR-100 a HV-220, rotavátor ROT, drtič větví DV-70
Mechanická převodovka, 3 rychlosti 2,1 + 3,0 + 4,4 km/hod

POJEZD

Velká foukaná kola 420 mm, pevná náprava

KOLA
80 mm Terra, Vari

SPOJKA PRŮMĚR

120 mm Agzat

PRO MOTORY

2takt

4takt

2takt

4takt

OBJ.ČÍSLO

01235.003

01235.002

01235.006

01235.007

CENA

19.890,-

19.890,-

19.890,-

2016/2017

19.890,23

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 vozíku
bez radlice:

2.990,obj. číslo: 01235.049

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Radlice

2.480,obj. číslo: 01235.047

PLOVOUCÍ ČERPADLO FP
Plovoucí čerpadlo FP

Profi motor Briggs&Stratton I/C 850 s litinovou vložkou válce,

olejovým čerpadlem a olejovým filtrem

Maximální výtlačná výška 15 m

Maximální průtok 900 l/min

Koncovka pro požární hadici B75

Hmotnost 32 kg

Nerezová hřídel

15.800,obj. číslo: 01234.100

Čerpadlo je určené zejména pro čerpání kalné a znečištěné
vody při záplavách, pro odčerpávání vodních lagun z polí,
nádrží a pod. Čerpadlo se vyznačuje vysokou odolností proti
ucpání od materiálů, které se běžně vyskytují ve vodě při
záplavách, jako je listí, tráva, sáčky apod.
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ROZMETADLA PRO ROZPROSTÍRÁNÍ ZEMINY
Naše ručně tlačená rozmetadla jsou určena především pro práce spojené se zakládáním trávníků ve velkých zahradách, na
fotbalových a golfových hřištích, v parcích a na jiných plochách, kde je velmi důležitým činitelem krásný vzhled trávníku. Při
konstrukci jsme dbali na to, abychom vyvinuli opravdu profesionální stroj, který rovnoměrně rozprostře směs zeminy s pískem
po ploše. Většinu zkoušek jsme proto provedli v Anglii, kde se specialisté zabývají přímo zakládáním 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

12.980,-

10.980,-

obj. číslo: 01021.030

obj. číslo: 01021.035
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 ROZMETEČE

1010 mm

700 mm

HMOTNOST PRÁZDNÉHO ROZMETAČE

40 kg

30 kg

VNĚJŠÍ PRŮMĚR KOL

410 mm

300 mm

ROZMETADLA SOLI A GRANULOVANÝCH HNOJIV
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.

KRH 01E – Budget Matterhorn
Nejlevnější rozmetač určený především pro domácnosti a malé provozovny.

3.480,obj. číslo: 01021.029

KRH 01 – Matterhorn
KRH 01 zvládne ošetřit až 625 m2 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.

4.380,obj. číslo: 01021.028

2016/2017
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KRH 02 – Mont Blanc
Profi provedení zvládne na jeden plný zásobník ošetřit až 1000 m2 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 kuželovou převodovkou. Při přejezdu je možné
náhon rozmetání vypnout pomocí zajištění v nábojích kol.

12.980,obj. číslo: 01021.027

KRH 06 – Olympus Turbo
Robustní profi varianta pro vysypávání na přesně vymezený pás o šířce
70 cm.

12.980,obj. číslo: 01021.031

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 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 zvládne ošetřit až 6000 m2.

24.500,obj. číslo: 01021.019
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KRH 03 – Everest se sedačkou
Tento stroj je vhodný pro připojení za pohonnou jednotku Panter FD-2, FD-2H, Panter
FD-3, popř. za jiný jednoosý malotraktor.
Kapacita zásobníku:
Pohon rozmetacího zařízení:
Systém rozsypu:
Pracovní rychlost:
Pracovní šířka:
2
Množství soli na m :
Ošetřená plocha s plným zásobníkem:
Výbava:
Hmotnost prázdného rozmetače:
Doporučení:

150 kg soli
kuželová převodovka
rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor
taženo vozidlem do max. 10 km/hod
3-6 m
2
regulovatelné 25-75 g/m
2
2000-6000 m
ocelové síto na zásobník, čepice zásobníku, sedačka
78 kg
pro obce a areály firem

Cena bez pohonné jednotky

29.890,obj. číslo:
01022.001

KRH 04 – Fuji
Tento rozmetač je velmi výkonný, na plnou násypku dokáže ošetřit až 10 000 m2. Sypač
je vybaven světly a výstražným majákem.

38.990,obj. číslo: 01021.021

Osvědčení ke KRH 04 - Fuji pro provoz na veřejných komunikacích
K rozmetači KRH 04 – Fuji dodáváme doplňkovou sadu odrazových desek a dalších
bezpečnostních prvků, díky kterým lze rozmetač provozovat na veřejných komunikacích
a je k němu vydáváno technické osvědčení. Touto sadou lze rozšířit všechny stávající
KRH 04.
Cena rozšiřující sady:

6.000,obj. číslo: 01200.015

KRH 07 – K2
Cena KRH 07 – K2:

77.600,obj. číslo: 01021.032

Profesionální rozmetač, který na pás široký 150 cm vysypává sůl. Množství
vysypávaného materiálu lze plynule regulovat. Ve vnitřním prostoru zásobníku jsou
profilované válce, které podávají vysypávaný materiál. Tyto válce jsou poháněny
převodem od kol rozmetadla. Při přejezdu na místo sypání lze tyto válce pákou vypnout.
KRH 07 má elektroinstalaci pro směrová a obrysová světla, která se připojuje do
automobilové zásuvky pro přívěsné vozíky. Dále má dvě pomocná nastavitelná kola,
která slouží k tomu, aby bylo možné s rozmetačem manipulovat i samostatně bez
připojení k tažnému vozidlu. V horní části zásobníku je síto, které brání propadu velkých
zmrzlých či slepených kusů posypového materiálu. Rozmetač v základním provedení je
určen pro nesení na trojbodovém závěsu traktoru. Jako příslušenství lze dokoupit oje
s koncovkou pro tažné zařízení automobilů a oko pro připojení za travní traktor.
Rovněž je možno dokoupit maják.

3.450,Cena výstražného majáku pro KRH 07 – K2: 1.920,Cena tažného zařízení pro KRH 07 – K2:

Kapacita zásobníku:
Pohon rozmetacího zařízení:
Systém rozsypu:
Pracovní rychlost:
Max. pracovní šířka:
2
Množství soli na m :
Ošetřená plocha s plným zásobníkem:
Hmotnost prázdného rozmetače:
Doporučení:

2016/2017

500 kg soli
klínovými řemeny od pojezdových kol
liniové vysypávání profilovaným válcem
taženo či neseno za vozidlem do max. 15 km/hod
1,5 m
2
regulovatelné do 120 - 350 g/m
1400 – 4100 m2
250 kg
pro obce, spor toviště a areály firem
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DAKR spol. s r.o.
Čs. Armády 210, 753 01 Hranice
tel.: 581 616 141 mob.: 730 516 090
fax: 581 616 755 e-mail:dakr@dakr.cz

www.dakr.com
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Prodejce:

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

