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Firma DAKR je česká rodinná strojírenská firma, jejíž vznik
se datuje od roku 1990.
Na počátku vzniku firmy byla myšlenka vyrábět bubnové
sekačky pro lidi. Nadšení z možnosti svobodně podnikat
a vlastnictví rodinného domu se zahradou jednoho ze společníků odkrývalo cestu k úspěchu; jen ty prázdné kapsy bez
peněz byly mírnou překážkou. Díky píli a úsilí jsme se
postupně rozrostli až do dnešní podoby.
Základ našeho úspěchu tkví ve slovech rodinná firma, ve které
pracují nejen její samotní majitelé, kteří se pomalu ale jistě
blíží důchodovému věku, ale také o jednu generaci mladší
příbuzní, jež se stávají stále více hlavním motorem firmy,
a potom také jejich nedávno narozené děti. Ale nejde jen
o příbuzné. Mezi ostatními zaměstnanci máme řadu skvělých
lidí. Naším cílem je, aby naše děti, vnuci a také všichni
zaměstnanci mohli pokračovat v naší práci, a abychom jim
předali něco, co má svoji vysokou hodnotu. Proto usilujeme
o dlouhodobou spokojenost zákazníků s našimi výrobky. Rádi
bychom, aby i děti našich zákazníků přišly nakoupit zase do
DAKRu, protože rodiče nebo jejich dědeček byli s DAKRem
spokojeni.
Jsme skutečný český výrobce. Nyní, v koronavirové krizi, se
ukázalo v plné nahotě, jak je Evropa plná podfukářů, kteří
vlastní výrobu zrušili, popřípadě přesunuli do Číny, avšak
nadále se tváří, jako kdyby své zboží vyráběli stále zde.
Výsledkem je například nejen kritický nedostatek léků
a ochranných pomůcek v době, kdy jsou na tom závislé životy
lidí, ale také ztráta spousty pracovních míst. Kvalitní výrobky,
které spolehlivě fungovaly mnoho let, jsou nahrazovány
imitacemi, které stěží přežijí záruční dobu, a náhradní díly
k nim jsou příliš drahé, či se nedají sehnat vůbec.

Výroba rotoru cepákového mulčovače
na CNC svařovacím robotu FANUC

2

BRNO

DAKR šel, jde a půjde důsledně cestou vlastní výroby na
nejmodernějších strojích se špičkovými kvalifikovanými
zaměstnanci. Pokud máte vážný zájem o naše výrobky
a chcete se přesvědčit, že nepatříme mezi ty, kteří vlastní
výrobu jen imitují, pak Vám naše robotická pracoviště a CNC
stroje rádi v provozu ukážeme.

CNC svařovací robot YASKAWA
s dvěma programovatelnými polohovadly

Jelikož je bezpečnost našich strojů jednou z klíčových vlastností, používáme nižší obvodovou rychlost žacího ústrojí,
a šířku záběru nenaháníme extrémně dlouhými noži. Díky
tomu jsme omezili nebezpečný prostor, ve kterém by mohlo
dojít k úletu kamínků či hlíny na vzdálenost 30 m od sekačky,
přestože tato je u jiných výrobců až 50 m. Vždy jsme navíc
k našim sekačkám nabízeli jako doplněk bezpečnostní kryty,
které zcela zamezí úletu kamínků či zeminy.
Od letošního února platí pro malou zahradní techniku novelizovaná norma ČSN EN 12733, která výrazně zvyšuje bezpečnost
sekaček a mulčovačů. Zadní polovina žacího talíře musí být až
pod úroveň nožů zakryta pevným krytem, popřípadě se může
použít pružný kryt, ale v tom případě je nutno žací talíř zakrýt
ze všech stran - i seshora. Stále je možné prodávat stroje,
které bezpečnost podle nové normy nesplňují, pokud byly
vyrobeny před datem 1. 2. 2020. Protože my však ležáky
skladem nemáme, převážná většina výrobků byla vyrobena
v letošním roce, a je v souladu s nyní platnými normami.
V katalogu jsme je označili symbolem Bezpečnost 2020.

K ATA L O G D A K R

Naše firma patří k prvním soukromým firmám v ČR, které vznikly již na jaře roku 1990. Ale abychom přišli s něčím
konkrétním, tak jsme pro letošní rok pro Vás připravili 4 prémiové stroje, u kterých za cenu stroje nižší kategorie získáte stroj
o kategorii vyšší, anebo stroj stejné kategorie získáte za výrazně nižší cenu. To je náš dárek pro Vás, pro zákazníky, a vy sami si
můžete zkontrolovat, za jakou cenu byste srovnatelný stroj pořídili jinde. Naše ceny se Vám mohou zdát až podezřele nízké. Byli
bychom však neradi, abyste si proto mysleli, že jsme snížili kvalitu našich strojů.
Co je skutečným důvodem našich nízkých cen?

promyšlená konstrukce našich výrobků zaměřená na funkčnost, spolehlivost ale také vyrobitelnost

vysoký zájem o naše výrobky, proto vyrábíme ve velkých sériích s vysokým stupněm automatizace

moderní výrobní robotizované buňky a CNC stroje - jejich vysoká produktivita a nízké náklady

velmi nízké režijní náklady, žádné náklady na úroky z úvěrů, na licence, či na luxusní auta pro šéfy

Za peníze, které vyděláme, si raději koupíme nového svařovacího robota nebo CNC soustruh.
1. PRÉMIOVÝ STROJ

2. PRÉMIOVÝ STROJ

Kategorie dvourychlostní bubnová sekačka s originálním
motorem Briggs&Stratton 675 Exi z USA.

Kategorie dvourychlostní stavebnicová bubnová sekačka
přestavitelná na mulčovač s originálním motorem
Briggs&Stratton 675 Exi z USA.

Jednoúčelová bubnová
sekačka PROTON 2

Multifunkční bubnová
sekačka TEKTON


motor Briggs&Stratton 675 Exi

šířka záběru: 60 cm

dvě rychlosti pojezdu

šípová kola o průměru 400 mm


motor Briggs&Stratton 675 Exi

šířka záběru: 60 cm

dvě rychlosti pojezdu

šípová kola o průměru 400 mm

možnost přestavby na mulčovač

Obvyklá cena kategorie na trhu:

a radlici na sníh

22.000–25.000 Kč

Obvyklá cena kategorie na trhu:

Cena DAKR Proton 2:
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FIRMA DAKR JE S VÁMI JIŽ 30 LET
A K TOMUTO VÝZNAMNÉMU VÝROČÍ NABÍZÍ PRÉMIOVÉ STROJE

27.000–31.000 Kč

18.980 Kč

Cena DAKR Tekton:

obj. číslo: 01233.006

19.850 Kč
obj. číslo: 01233.317

Další informace o sekačce Proton 2 naleznete na straně 6.

Cena sekačky DAKR Tekton 2 s dvojitým talířem 21.890 Kč.
Další informace o sekačce Tekton naleznete na straně 8.

3. PRÉMIOVÝ STROJ

4. PRÉMIOVÝ STROJ

Za cenu dvourychlostní stavebnicové sekačky přestavitelné na
mulčovač s originálním hliníkovým motorem Briggs&Stratton
675 Exi z USA (na trhu za 27.000–31.000 Kč)
nabízíme
3 rychlostní stavebnicová sekačka s možností přestavby na 17
různých pracovních strojů, s originálním profesionálním
motorem s litinovou vložkou válce Briggs&Stratton 850/IC
a možností při práci sedět na přípojné sedačce.

Za cenu stavebnicové sekačky s hydrostatickou převodovkou,
přestavitelné na několik jiných pracovních funkcí s motorem
o obsahu cca 230 ccm a výkonem 8HP jejíž ceny se pohybují na
trhu v rozsahu 50.000–60.000 Kč
nabízíme
stavebnicová sekačka s hydrostatickou převodovkou,
přestavitelná na 21 různých pracovních funkcí s originálním
profesionálním motorem s litinovou vložkou Briggs&Stratton
344 ccm o výkonu max. 13,2HP s ručním i elektrostartem
a foukanými koly 19x8" (průměr 480 mm).

Multifunkční bubnová sekačka
PANTER FD-2 + RZS-70K

motor Briggs&Stratton 850 I/C

objem motoru: 190 ccm

šířka záběru: 69 cm

tři rychlosti pojezdu

stavebnice – 17 různých přípojných zařízení

Cena Panter FD-2 + RZS 70:

29.990 Kč
obj. číslo: 01235.001

Multifunkční bubnová sekačka
PANTER FD-3 + RZS-70K

motor Briggs&Stratton Powerbuilt

objem motoru: 344 ccm

šířka záběru: 69 cm

plynulá změna rychlosti dopředu

i dozadu, hyderostatická převodovka

stavebnice – 21 různých přípojných

zařízení, záběr sečení až 125 cm
Cena Panter FD-3
+ RZS 70:

61.360 Kč
obj. číslo: 01236.000
+ 01235.021

Další informace o sekačkách Panter FD-2 + RZS-70K a Panter FD-3 + RZS-70K naleznete na straně 21.
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PROTON 1

PROTON 2

TEKTON

TEKTON
INSTART

TRITON
ENDURO

ano

ano

ano

ano

ano

ano

MAXIMÁLNÍ VÝKON SEČENÍ M /HODINU

-

1800

1800

1800

1800

1800

PRŮMĚRNÝ VÝKON SEČENÍ M2/HODINU

400

800

900

900

900

900

MOŽNOST SEKAT JEDNODUCHÝM ŽACÍM TALÍŘEM

ano

ano

ano

ano

ano

ano

MOŽNOST SEKAT DVOJITÝM ŽACÍM TALÍŘEM

ne

ne

ano

ano

ano

ano

MOŽNOST SEKAT ČTYŘDISKOVÝM ŽACÍM ÚSTROJÍM ZÁBĚR 125 CM

ne

ne

ne

ne

ne

ne

-

-

1650

1650

1650

1650

PŘEHLED POUŽITELNOSTI A VLASTNOSTÍ STROJŮ DAKR
SEKÁNÍ VYSOKÉ I NÍZKÉ TRÁVY

JAK VYBRAT SEKAČKU

2

2

MAXIMÁLNÍ VÝKON MULČOVÁNÍ M /HODINU

TRITON FJ

-

-

700

700

800

800

MULČOVÁNÍ TRÁVY NOŽOVÝM MULČOVAČEM

ne

ne

ano

ano

ano

ano

MULČOVÁNÍ TRÁVY CEPÁKOVÝM MULČOVAČEM

ne

ne

ne

ne

ne

ne

OBRACENÍ A SHRABOVÁNÍ SENA

ne

ne

ne

ne

ne

ne

PROVZDUŠŇOVÁNÍ TRÁVNÍKŮ

ne

ne

ne

ne

ne

ne

DRCENÍ VĚTVÍ

ne

ne

ne

ne

ne

ne

PŘEVÁŽENÍ NÁKLADU VOZÍKEM

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ZAMETÁNÍ NEČISTOT A SNĚHU VÁLCOVÝM KARTÁČEM

ne

ne

ne

ne

ne

ne

KYPŘENÍ PŮDY ROTAVÁTOREM

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ORÁNÍ, HROBKOVÁNÍ, VYORÁVÁNÍ

ne

ne

ne

ne

ne

ne

FRÉZOVÁNÍ SNĚHU

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ODHRNOVÁNÍ SNĚHU RADLICÍ

ne

ne

ano

ano

ano

ano

2

PRŮMĚRNÝ VÝKON MULČOVÁNÍ M /HODINU

hobby

hobby

hobby

hobby

profi

profi

POUŽITÍ NA ROVINÁCH

ano

ano

ano

ano

ano

ano

POUŽITÍ MÍRNÉ SVAHY

obtížně

ano

ano

ano

ano

ano

POUŽITÍ PRUDŠÍ SVAHY

ne

omezeně

omezeně

omezeně

omezeně

omezeně

DOPORUČENÉ POUŽITÍ S OHLEDEM NA ŽIVOTNOST MOTORU

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST (KM/HOD)

3

3

3

3

3

3

ELEKTROSTART

ne

ne

ne

ano

ne

ne

MOŽNOST PŘI PRÁCI SEDĚT NA SEDAČCE

ne

ne

ne

ne

ne

ne

PANTER
FD-5

POZNÁMKA

PŘEHLED POUŽITELNOSTI A VLASTNOSTÍ STROJŮ DAKR

PANTER
FD-2

PANTER
FD-2H

PANTER FD-3 PANTER FD-3
3
3
344 CM
500 CM

ano

ano

ano

ano

ano

MAXIMÁLNÍ VÝKON SEČENÍ M2/HODINU

5500*

7500*

10000*

10000*

12500*

* s DZS 125

PRŮMĚRNÝ VÝKON SEČENÍ M2/HODINU

1700*

1900*

4000*

6000*

6000*

* s DZS 125

MOŽNOST SEKAT JEDNODUCHÝM ŽACÍM TALÍŘEM

ano

ano

ano

ano

ano

MOŽNOST SEKAT DVOJITÝM ŽACÍM TALÍŘEM

ano

ano

ano

ano

ano

MOŽNOST SEKAT ČTYŘDISKOVÝM ŽACÍM ÚSTROJÍM ZÁBĚR 125 CM

ano

ano

ano

ano

ano

MAXIMÁLNÍ VÝKON MULČOVÁNÍ M /HODINU

3124

4260

9680

9680

12100

PRŮMĚRNÝ VÝKON MULČOVÁNÍ M2/HODINU

1600

1700

4000*

6000*

6000*

ano

ano

ano

ano

ano

SEKÁNÍ VYSOKÉ I NÍZKÉ TRÁVY
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MULČOVÁNÍ TRÁVY NOŽOVÝM MULČOVAČEM
MULČOVÁNÍ TRÁVY CEPÁKOVÝM MULČOVAČEM

ne

ne

ano

ano

ano

OBRACENÍ A SHRABOVÁNÍ SENA

ano

ano

ano

ano

ano

PROVZDUŠŇOVÁNÍ TRÁVNÍKŮ

ano

ano

ano

ano

ano

DRCENÍ VĚTVÍ

ano

ano

ano

ano

ne

ano 220 kg

ano 220 kg

ano 220 kg

ano 220 kg

ano 400 kg

ZAMETÁNÍ NEČISTOT A SNĚHU VÁLCOVÝM KARTÁČEM

ano

ano

ano

ano

ano

KYPŘENÍ PŮDY ROTAVÁTOREM

ano

ano

ano

ano

ano

ORÁNÍ, HROBKOVÁNÍ, VYORÁVÁNÍ

ne

ne

ne

ne

ano

FRÉZOVÁNÍ SNĚHU

ano

ano

ano

ano

ano

ODHRNOVÁNÍ SNĚHU RADLICÍ

ano

ano

ano

ano

ano

DOPORUČENÉ POUŽITÍ S OHLEDEM NA ŽIVOTNOST MOTORU

profi

profi

profi

profi

profi

POUŽITÍ NA ROVINÁCH

ano

ano

ano

ano

ano

POUŽITÍ MÍRNÉ SVAHY

ano

ano

ano

ano

ano

POUŽITÍ PRUDŠÍ SVAHY

ano

ano

ano

ano

omezeně

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST (KM/HOD)

4,4

6

8

8

10

ELEKTROSTART

ne

ne

ano

ano

ano

MOŽNOST PŘI PRÁCI SEDĚT NA SEDAČCE

ano

ano

ano

ano

ano

PŘEVÁŽENÍ NÁKLADU VOZÍKEM

* s M121

Průměrný výkon sečení a mulčování je orientační a je závislý na členitosti a porostu na pozemku, sklonu terénu a v případě ručně vedených strojů
i fyzických schopností obsluhy.
Životnost hliníkových motorů je přibližně poloviční oproti motorům s ocelovou vložkou válce.

PŘEHLED CEN ZVÝHODNĚNÝCH SESTAV
Bubnová sekačka RZS-70K
obj. číslo 01235.021
cena: 7.160 Kč

Dvoububnová sekačka RZS-121
obj. číslo 01236.010
cena 27.610 Kč
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FD-2 B&S 190 cm

3

FD-2H B&S 190 cm

3

FD-3 B&S 344 cm

obj. číslo 01235.011
cena 26.820 Kč

obj. číslo 01235.019
cena 35.350 Kč

obj. číslo 01236.000
cena 54.540 Kč

součtová cena kompletu

33.980 Kč

42.510 Kč

61.700 Kč

zvýhodněná cena kompletu

29.990 Kč

41.900 Kč

61.360 Kč

3.990Kč

610 Kč

ušetříte

3

FD-3 B&S 500 cm
obj. číslo 01236.001
cena 59.980 Kč

340 Kč

součtová cena kompletu

82.150 Kč

87.590 Kč

zvýhodněná cena kompletu

81.150 Kč

86.150 Kč

1.000 Kč

1.440 Kč

ušetříte

K ATA L O G D A K R
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Pro správný výběr sekačky věnujte pozornost těmto parametrům:

JAK VYBRAT SEKAČKU

Vyrábíme více než 50 různých provedení sekaček a mulčovačů na vysokou trávu, takže si v naší
nabídce vybere skutečně každý. Abychom Vám výběr stroje co nejvíce usnadnili, tak Vás budou
celým katalogem provázet následující symboly. Respektováním základních požadavků vyberete
vhodný stroj, který Vám bude dlouhá léta spolehlivě sloužit, nebude mít problém s průchodností
v terénu, manipulace s ním bude přesně vyhovovat Vaším potřebám a využijete ho i pro další práce.
Tím, že jsou naše stroje konstruovány jako stavebnice, získáváte celoroční pomocníky, kteří nabídnou mnoho dalších pracovních funkcí.
Optimálně zvoleným záběrem sekačky si můžete ušetřit mnoho času při práci. V naší nabídce naleznete sekačky a mulčovače s pracovním záběrem 55, 60, 69, 71, 100, 121 a 125cm. Z hodnoty
záběru sečení a rychlosti stroje si snadno dopočítáte maximální pracovní výkon stroje, skutečný
výkon v reálných podmínkách odpovídá asi 1/3 až 2/3 maximálního výkonu.
PŘÍKLAD: Sekačka Tekton se záběrem 60cm poseče za hodinu až 1.800m2, obvykle s ní zvládnete
posekat cca 1.000m2/hod.
Sekačka Panter FD-3 + RZS-121 se záběrem 121 cm poseče za hodinu práce až 10.000m2, obvykle
s ní zvládnete posekat cca 4.000m2/hod.
Pokud sečete pozemky ve svazích, doporučujeme věnovat velkou pozornost pneumatikám. Měly by
mít velký průměr, kvalitní vzorek a pro jejich výrobu by měla být použita kvalitní pryž. Šizení kol jak co
do velikosti tak i kvality směsi pneumatik a jejich vzorku má velmi negativní vliv na jízdní vlastnosti
sekačky ve svazích, ale i na rovinách. Uvedená hodnota symbolizuje vnější průměr kola v mm.
Nechcete mít doma jednoúčelový stroj jen na sekání. Vyberte si z našich stavebnic Tekton, Triton
nebo Panter a své stroje využijete pro mnoho dalších činností. Nenutíme Vás kupovat si drahé
jednoúčelové stroje, k našim pohonným jednotkám Panter připojíte adaptéry pro sečení, mulčování,
shrabování, kypření půdy, provzdušňování trávníků, zametání a sběr nečistot, odklízení sněhu,
převážení nákladu, drcení větví apod. Pohonná jednotka Panter FD-5 navíc dovede provádět celou
řadu polních prací, takže Dakr seče I orá.
Další zákazníci mají přání, aby si mohli pohodlně přizpůsobit výšku sečení, protože mají jeden pozemek rovný a druhý hrbolatý. U mulčovačů je tato funkce známá mnoho let. Pokud hledáte bubnovou
sekačku s těmito možnostmi, pak Vaše požadavky splní jedině bubnové sečení RZS-70K, protože
žádný jiný výrobce takovou sekačku na vysokou trávu nevyrábí.
Použití elektrostartu je u silnějších motorů velice oblíbené, avšak občas s sebou nese drobná úskalí, například že zákazník v případě poruchy baterie není schopný stroj nijak nastartovat. Pro nastartování pohonných jednotek Panter FD-3 a Panter FD-5 můžete použít klíček jako u automobilu, ale
ani vybitá baterie Vás neomezí, protože motor je vybavený zcela nezávislým záložním ručním startérem.
Výrobci motorů občas s uvedením maximálních výkonů vyloženě „čarují“ a proto doporučujeme,
porovnávejte raději objem motoru a zaměřte se na jeho životnost. Litinový válec má v porovnání
s hliníkovým válcem zhruba dvojnásobnou životnost. Nezaměňujte prosím motory 850 a 850 I/C.
Trakci a ovladatelnost strojů podstatně ovlivňuje typ použité nápravy. Nejlepší ovladatelnosti
dosáhne sestava s klasicky řešeným diferenciálem a manuálně ovládanou uzávěrkou, protože Vám
poskytne současně kontrolu nad záběrem kol i směrem jízdy stroje.
Diferenciál se samosvornou uzávěrkou nebo dělená samosvorná náprava příjemně zjednoduší
práci při manévrování okolo překážek, přejíždění po asfaltu atd. Při zatáčení se kola točí nezávisle
na sobě, každé zvlášť, ale v přímém směru jízdy pak zaberou současně. Práce se strojem vybaveným tímto systémem umožní snadné objíždění stromů a vysekávání členitých pozemků.
Pevná náprava je zcela bezúdržbová, vždy vede přesně stroj a proto je výhodná zejména do náročnějšího terénu, kde je na trakci kladený nejvyšší důraz. Její skvělé vlastnosti v přímém směru jízdy jsou
vykoupené trochu náročnějším zatáčením, neboť je nutné stroj uvést do smyku. Tento systém proto
doporučujeme spíše na pozemky bez překážek.
Díky svým moderním technologiím můžeme některé díly vyrábět z nerezi, což je výhodné zejména pro
jejich dlouhou životnost. Skříně mulčovačů a sběrné boxy k zametacím kartáčům stačí mechanicky
očistit a budou dlouhá léta vypadat pořád jako nové.
Z vývoje, který si zajišťujeme vlastními kapacitami, často vzejdou zcela nová unikátní řešení, která
nemají obdoby, což dokládá i řada užitných vzorů. Výrobky nesoucí pečeť Úřadu průmyslového vlastnictví jsou výsledkem našeho dlouholetého úsilí o originalitu a technický přínos zákazníkovi.
Sekačky a mulčovače označené tímto symbolem splňují normu ČSN EN 12733 a poskytují Vám
maximální bezpečnost při práci.

2020/2021
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BUBNOVÉ SEKAČKY PROTON

BUBNOVÉ SEKAČKY PROTON
- spolehliví pomocníci na zahrady
Bubnové sekačky jsou určené k pravidelnému sečení vzrostlé trávy. Při vývoji modelové řady PROTON jsme se soustředili na
skupinu zákazníků, která pro sečení svých pozemků využívá různé motorové kosy, vyžínače a další podobnou mechanizaci.
Mezi těmito zákazníci převažují zejména chataři, kteří vyžadují možnost snadného převezení stroje a od svého pomocníka
očekávají, že zvládne bez problémů posekat porost vysoký 50 – 100 cm. Tato posečená tráva se může sušit na seno nebo po
shrabání kompostovat. Při práci v takových podmínkách se často pracuje v náročném terénu nebo v terénu s celou řadou
překážek jako jsou stromy, záhony, obrubníky atd. Při práci na rovinách nevadí, pokud sekačka nemá pojezd, neboť pokud je
takový stroj lehký, dobře vyvážený a má dostatečně velká kola, tak je práce s ním v porovnání s křovinořezem přibližně 3x
rychlejší, spotřebujete polovinu benzinu a podstatně méně vás budou obtěžovat výfukové zplodiny a kvílivý hluk. Aby byla
sekačka mrštná i v kopcích je důležité vybrat si stroj s pojezdem a možností výběru různých převodových stupňů pro pomalejší
a rychlejší jízdu.

Sekačka PROTON 1

PROTON 1
Tento stroj kdysi někdo trefně pojmenoval jako “křovinořez na
kolečkách”, je to jediná sekačka bez pojezdu, kterou vyrábíme. Je
vhodná pro majitele chat, zahrad atd., kde je nutné sekat vysokou
trávu kolem stromů nebo jiných překážek. Stroj lze velmi jednoduše
převážet. Práce s ním je jednoduchá a díky velkým kolům, nízké
hmotnosti a dobrému vyvážení i velmi rychlá.
PROTON 2
Základní model sekačky s pojezdem, má pevnou nápravu
s šípovými koly. Díky dvěma rychlostem pojezdu ji lze efektivně
přizpůsobit možnostem obsluhy nebo například svažitosti terénu.
Samozřejmostí tohoto stroje je nezávislé intuitivní zapínání pojezdu
a sečení pomocí dvojice hrazd. Při jízdě z kopce stroj brzdí motorem
a samovolně se nerozjíždí. Do kopce zabírají obě kola.

Sekačka PROTON 2

Stavebnice PROTON má následující přednosti:

lehký a snadno ovladatelný stroj, který lze řídit jednou rukou

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

bezpečnostní brzda pro rychlé zastavení žacího nástroje

skladný stroj se sklopnými řidítky, do automobilu ho naloží jeden

člověk

nerezový kryt sečení splňuje nejnovější bezpečnostní normy,
podle kterých musí být polovina žacího talíře chráněná pevným
krytem až pod úroveň žacích nožů

NÁZEV
OBJEDNACÍ ČÍSLO

PROTON 1
01233.001
PROTON 2
01233.006

MOTOR

Briggs&Stratton 675 Exi
3
Series 163 cm , 5,5 HP,
hliníkový válec

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

13.880,18.980,-

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Boční zástěrka

6

Sada šroubů a nožů

202,-

182,-

obj. číslo: 11200.000

obj. číslo: 2 x 51200.074 + 2 x 01200.010
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Ocelový podběh

1.187,obj. číslo: 51200.200

STAVEBNICE TEKTON

STAVEBNICE TEKTON
- sekání, mulčování a odklízení sněhu. Vše snadno a lehce s jedním strojem!
Stroje Tekton a Triton jsou stavebnice, skládají se z jedné pohonné jednotky, ke které se dají připojit dva druhy bubnového
sečení, mulčovač a radlice na sníh. Tyto stroje jsou lehké (48-66 kg v závislosti na typu stroje). Lze s nimi snadno zatáčet
i couvat, mají nápravu, která je v záběru uzavřená, ale při zatáčení se částečně pootevře, podobně jako diferenciál. Řidítka jsou
výškově nastavitelná, kola jsou velká, foukaná o průměru 400 mm, proto snadno přejedou i různé hrboly a díry na pozemku.
Jízda s těmito stroji je podobná jako s dětským kočárkem a ovládání je srovnatelné se sekačkami na nízkou trávu, takže s nimi
bez obav často sekají i ženy. Tektony jsou osazovány 3 různými benzínovými 4taktními motory v hliníkovém hobby provedení,
další 2 typy strojů Triton disponují výhradně provedením motorů Industrial s litinovou vložkou a olejovým filtrem a čerpadlem.
Zákazníci, kteří mají problém s ručním startem, mohou volit elektrostart z Lion baterie.
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

nerezový kryt sečení splňuje nejnovější bezpečnostní normy,
podle kterých musí být polovina žacího talíře chráněná
pevným krytem až pod úroveň žacích nožů

Jednoduché ovládání
pomocí dvojice hrazd.
Možnost jednoduše nastavit
4 různé výšky řídítek.

Velká foukaná kola
o průměru 400 mm
s šípovým vzorem.

Ochranný kryt splňuje normu
ČSN EN 12733.

STAVEBNICE TEKTON
Podvozek TEKTON

Motor Briggs&Stratton 675 EXi Series

Motor Briggs&Stratton 675 Series InStart

Motor Honda GCV 160

Všechny naše stavebnicové
sekačky a mulčovače Tekton
osazujeme výhradně značkovými
motory Briggs&Stratton
a Honda, jejichž servis a prodej
náhradních dílů zajišťují
technici napříč celou
Českou republikou.

+ výměnný pracovní nástavec*

Sečení s jednoduchým talířem SUNI

Sečení s dvojitým talířem SUNI 2

Mulčování MUNI

Sněhová radlice RUNI

* Vyobrazení odkrytého rámu stroje TEKTON,
ke kterému můžete kombinovat některý z níže
uvedených adaptérů. Informace o strojích
najdete na stranách 8 a 9.

PRACOVNÍ ADAPTÉRY
Jednoduchý talíř
SUNI

Dvojitý talíř
SUNI 2

Mulčovač MUNI

Sněhová radlice
RUNI

2.870,-

4.190,-

6.420,-

3.190,-

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 je nezbytné také dokoupit ochranný kryt sečení,
pokud ho již nevlastníte (kryty pro SUNI a SUNI 2 jsou totožné).

2020/2021

Ochranný kryt sečení

1.900,obj. číslo: 11200.949
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BUBNOVÉ SEKAČKY TEKTON

BUBNOVÉ SEKAČKY TEKTON
- sečení trávy elegantně, mrštně, snadno a rychle
Nabízíme dva systémy bubnového sečení. Bubnové sekačky posekají trávu podobně jako kosa, to znamená že ji jen
podseknou a dále nepoškodí a proto je potom tráva vhodná například na sušení. Další velkou skupinou jsou lidé, kteří nechtějí
nebo nemohou sekat trávu mnohokrát za rok, ale například jen jednou na jaře a podruhé na konci léta. Nejde jen o pohodlnost,
ale i například o to, že přírodní rozmanitost rostlin a živočichů se zcela jistě nenalezne na zeleném pažitu, který je v intervalu
1-2 týdny pravidelně zkracován na délku několika málo centimetrů.

Sekačka TEKTON s jednoduchým nebo dvojitým talířem
Jednoduchý talíř s malým otočným podběhem je vhodný
především na polehlou trávu, kterou načechrá a poseče.
Dvojitý talíř je vhodný na hrbolaté pozemky, protože žací
talíř je zespodu lépe chráněn před nárazy do nerovností
a neztrácí kolizemi energii. Rozdílů je samozřejmě víc,
každý systém má své výhody a nevýhody, stavebnice
Tekton a Triton má obě možnosti a lze je měnit podle toho
kde a co se seká.
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
Společné vlastnosti:

Na výběr 3 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

Kryt je součástí stroje

TEKTON
01233.317
TEKTON 2
01233.337
TEKTON InStart
01233.330
TEKTON InStart 2
01233.340
TEKTON GCV
01233.316
TEKTON GCV 2
01233.336

*
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SEČENÍ *

MOTOR

Briggs&Stratton 675 EXi Series
163 cm3, 5,5 HP, hliníkový válec

Briggs&Stratton 675 Series InStart
3
163 cm , 5,5 HP, hliníkový válec,
elektrický start

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
Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože,
výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt
Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, výška
strniště 3,5 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt
Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože,
výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt
Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4,
výška strniště 3,5 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt
Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože,
výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt

Jednotlivé typy žacích talířů jsou vyobrazené na straně 7 mezi pracovními nástavci.

K ATA L O G D A K R

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

19.850,21.480,23.400,25.030,23.430,25.060,-

Jde o stroj s jedním horizontálním nožem a pracovním záběrem 55 cm. Díky skvělé ovladatelnosti všech variant Tekton a Triton
jsou vhodné do členitých zahrad a menších sadů či vinic. Stroj má nastavitelnou výšku mulčování a nerezovou kapotáž. Čerstvě
rozsekaná travní hmota v první fázi po sečení částečně uzavírá povrch a tlumí tím růst další trávy; po několika dnech ale
dochází k přetvoření tohoto materiálu na humus, který dodá půdě živiny a je zdrojem mnoha organických látek. Mulčovače
Tekton a Triton mají výhodu, že pokud je již mulčování obtížné či nemožné, tak se nasadí místo mulčovače žací talíř a problém je
vyřešen.
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.

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Mulčovač Tekton
Společné vlastnosti:

Na výběr 3 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

Max. výkon 1650 m2/hod.

Výška strniště 4-10 cm

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

NÁZEV
OBJEDNACÍ ČÍSLO

MULČOVAČE TEKTON

MULČOVAČE TEKTON

K mulčovačům Tekton máte možnost
připojit 2 typy sečení a radlici na sníh.
Všechny nástavce jsou vyobrazené na
straně 7.

MULČOVÁNÍ

MOTOR
3

MULČOVAČ TEKTON
01233.019

Briggs&Stratton 675 EXi Series 163 cm ,
5,5 HP, hliníkový válec

MULČOVAČ TEKTON InStart
01233.042

Briggs&Stratton 675 Series InStart 163 cm3,
5,5 HP, hliníkový válec, elektrický start

MULČOVAČ TEKTON GCV
01233.020

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

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

2020/2021

POJEZD

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

CENA

23.720,27.260,27.290,-
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STARTOVÁNÍ INSTART NA STROJÍCH TEKTON

PROFESIONÁLNÍ MOTORY STROJŮ TRITON ENDURO A PANTER FD-2 A FD-2H

STAVEBNICE TRITON
STAVEBNICE TRITON

- komfortní a trvanlivé stroje s tradicí
Co je stroj TRITON?
Je podobný TEKTONU, ale technicky ho převyšuje. Má stejný systém ovládání a stejný sortiment pracovních nástavců. Na první
pohled se liší předním krytem a madlem, ale zásadní technické inovace jsou ukryty uvnitř. Jedná se o zcela přepracovaný
systém připevnění pracovních adaptérů, přenosu výkonu, řešení brzdy a krytování.
Stavebnice TRITON má následující přednosti:

jednoduchá výměna nástavců připevněných shora snadno
přístupným šroubem

nižší vibrace díky kuželovému spojení hřídele žacích adaptérů

řemen RoFlex Garden s kevlarovým vláknem

ocelová řemenice

průmyslová brzda žacího nástroje

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 řídítka 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

skladný stroj se sklopnými řidítky, do automobilu ho naloží jeden člověk

kompatibilita se stávajícími stroji TEKTON (lanka, řemeny, ND sečení jsou vzájemně zaměnitelné)

nerezový kryt sečení splňuje nejnovější bezpečnostní normy, podle kterých musí být polovina žacího talíře chráněná
pevným krytem až pod úroveň žacích nožů

STAVEBNICE TRITON
Podvozek TRITON

Motor Briggs&Stratton 850 I/C Series

Motor Kawasaki FJ 180

Všechny naše stavebnicové
sekačky a mulčovače Triton
osazujeme výhradně značkovými
motory Briggs&Stratton
a Kawasaki, jejichž servis
a prodej náhradních dílů zajišťují
technici napříč celou
Českou republikou.

+ výměnný pracovní nástavec*

Sečení s jednoduchým talířem STR1

Sečení s dvojitým talířem STR2

Mulčování MTR

Sněhová radlice RTR

* Vyobrazení odkrytého rámu stroje TRITON,
ke kterému můžete kombinovat některý z níže
uvedených adaptérů. Informace o strojích
najdete na stranách 13.

Stroje TRITON 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.

PRACOVNÍ ADAPTÉRY
Jednoduchý talíř
STR1

Dvojitý talíř
STR2

Mulčovač MTR

2.870,-

4.190,-

6.420,-

3.190,-

obj. číslo: 01235.286

obj. číslo: 01235.281

obj. číslo: 01235.284

obj. číslo: 01235.290

* Pokud ke svému stroji dokupujete dodatečně jednoduchý talíř STR1
nebo dvojitý talíř STR2 je nezbytné také dokoupit ochranný kryt sečení,
pokud ho již nevlastníte (kryty pro STR1 a STR2 jsou totožné).
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Sněhová radlice
RTR

Ochranný kryt sečení

K ATA L O G D A K R

1.900,obj. číslo: 11200.949

BUBNOVÉ SEKAČKY TRITON
Stavebnicová bubnová sekačka Triton

NÁZEV
OBJEDNACÍ ČÍSLO

MOTOR

SEČENÍ **

TRITON ENDURO
01233.318

Briggs&Stratton 850 I/C
3
Series* 190 cm , 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

TRITON FJ
01233.321
TRITON FJ 2
01233.341

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

Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4,
Kawasaki FJ 180 179 cm3*, výška strniště 3,5 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt
5,5 HP, litinový válec
Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože,
výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt

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

TRITON ENDURO 2
01233.338

POJEZD

CENA

24.700,26.330,26.730,28.360,-

*

Specifikaci motoru s litinovou vložkou válce nabízí všechny modely Triton Enduro a Triton FJ. Nezaměňujte motor Briggs&Stratton 850 I/C Series s motorem
Briggs&Stratton 850 Series, který má jen hliníkovou vložku válce. My používáme na všech výrobcích výhradně motor Briggs&Stratton 850 I/C, který má litinovou
vložku válce, olejové čerpadlo a olejový filtr, což prodlužuje jeho životnost na minimálně dvojnásobný pracovní čas.
** Jednotlivé typy žacích talířů jsou vyobrazené na straně 12 mezi pracovními nástavci.

MULČOVAČE TRITON

BUBNOVÉ SEKAČKY A MULČOVAČE TRITON

Společné vlastnosti:

Na výběr 2 profesionální 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

Stavebnicový mulčovač Triton
Společné vlastnosti:

Na výběr 2 profesionální 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

Max. výkon 1650 m2/hod.

Výška strniště 4-10 cm

Možnost přestavby na sekačku s jednoduchým

nebo dvojitým talířem, radlici atd.

Kryt je součástí stroje

NÁZEV
OBJEDNACÍ ČÍSLO

MULČOVÁNÍ

MOTOR
3

MULČOVAČ TRITON ENDURO
01233.242

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

MULČOVAČ TRITON FJ
01233.243

Kawasaki FJ 180 179 cm3*, 5,5 HP,
litinový válec

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

2020/2021

POJEZD

CENA

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

28.560,30.590,13

PANTER – nepřizpůsobujte se stroji,
POHONNÉ JEDNOTKY PANTER

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 Panter FD-2 a Panter FD-2H

možnost připojení 17 nástavců a dalšího příslušenství

k pohonným jednotkám Panter 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. V minulém roce se nám podařilo uvést na trh moderní pohonnou jednotku Panter
FD-5, která seče i orá.
Pracovní funkce pohonných jednotek Panter FD-2, FD-2H:

bubnové a diskové sečení

nožové mulčování

obracení a hrabání sena

kypření půdy a provzdušňování trávníků

drcení větví

převážení nákladů

zametání, frézování a odhrnování sněhu

rozmetání soli a umělých hnojiv

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
K POHONNÝM JEDNOTKÁM PANTER
Řetězy FD-2, FD-2H

- kalené záběrové články

2.460,-,obj. číslo: 10100.081
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Pohonná jednotka
Panter FD-2H

POHONNÉ JEDNOTKY PANTER

Pracovní funkce pohonných jednotek Panter FD-3:

bubnové a diskové sečení

nožové a cepákové mulčování

obracení a hrabání sena

kypření půdy a provzdušňování trávníků

drcení větví

převážení nákladů

zametání, frézování a odhrnování sněhu

rozmetání soli a umělých hnojiv

Pohonná jednotka Panter FD-3

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K POHONNÝM JEDNOTKÁM PANTER
Rozšíření nápravy

Dvojmontážka

pro pohonnou jednotku Panter FD-3

pro pohonnou jednotku FD-3

Rozchod kol
po rozšíření
činí 940 mm.

Svahová ocelová kola
pro pohonnou jednotku FD-3

Rozchod kol
po rozšíření
činí 1190 mm.

Hmotnost kol
je 35 kg.

1.960,-

8.910,-

10.410,-

obj. číslo: 01236.003

obj. číslo: 40000.0160

obj. číslo: 01236.100

Řetězy FD-3
Kalené
záběrové články.

2.460,-

Kola s úzkou pneumatikou

Kola s širokou pneumatikou

(travní/traktorový vzorek)

travní vzorek

Travní vzorek
je vhodný
pro použití
se sněhovými
řetězy.

Tato kola jsou šetrná
k parkovým povrchům.

obj. číslo: 10100.082
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POHONNÉ JEDNOTKY PANTER

Pohonná jednotka
Panter FD-5

Pracovní funkce pohonné jednotky Panter FD-5:

orba, vláčení, kypření a hrobkování půdy

vyorávání brambor

bubnové a diskové sečení

nožové a cepákové mulčování

obracení a hrabání sena

provzdušňování trávníků

převážení nákladů

zametání, frézování a odhrnování sněhu

rozmetání soli a umělých hnojiv

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
PN1 - Přední nosič pro FD-5

ZN1 - Zadní nosič pro FD-5

Tažná koule

15.790,-

2.570,-

1.060,-

obj. číslo: 01237.010

obj. číslo: 01237.015

obj. číslo: 01237.040

ON1 – Ovládání nosičů pro FD5

3.120,obj. číslo: 01237.020

Sada závaží do kol pro FD-5 (2 x 12,5kg)

16

Sada závaží
na zadní závěs
(25kg)

3.620,-

3.780,-

obj. číslo: 01237.030

obj. číslo: 01237.035

K ATA L O G D A K R

Hrobkování půdy

Vláčení půdy

Kypření půdy

Sečení vysoké trávy

Mulčování travních porostů

Obracení a shrabování sena

Převážení nákladů

Zametání sněhu a úklid nečistot

Frézování sněhu

2020/2021

POHONNÉ JEDNOTKY PANTER

Orba
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TYP POHONNÉ JEDNOTKY

PANTER FD-2

PANTER FD-2H

PANTER FD-3 344 cm3

PANTER FD-3 500 cm3

PANTER FD-5

OBJ. ČÍSLO

01235.011

01235.019

01236.000

01236.001

01237.000

26.820,-

35.350,-

54.540,-

59.980,-

99.500,-

POHONNÉ JEDNOTKY PANTER

CENA
TYP MOTORU

Briggs&Stratton 850 I/C Series

Briggs&Stratton
Powerbuilt Series 3125

Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145

VÝKON MOTORU [HP]

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

13,2 HP (9,7kW)
při 3600 ot/min

15,5 HP (11,3kW) 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

190

344

500

KROUTÍCÍ MOMENT [Nm]
3

ZDVIHOVÝ OBJEM [cm ]

Vzduchem chlazený zážehový 4-taktní motor s ventilovým rozvodem OHV a litinovou vložkou válce

KONSTRUKCE MOTORU

Ruční, ReadyStart

STARTOVÁNÍ

JINÉ

ZPÁTEČKA
ZPŮSOB ŘAZENÍ

Plynulá regulace vpřed
i vzad (vpřed 0-6 km/h,
vzad 0-3 km/h)

7.5
Plynulá regulace vpřed
i vzad (vpřed 0-10 km/h,
vzad 0-10 km/h)

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

TYP NÁPRAVY

Pevná

Diferenciál
s automatickou
uzávěrkou

PNEUMATIKY

Foukaná kola s šípovým dezénem
o průměru 420 mm

HMOTNOST STROJE [kg]

2.6

Ne
Změnou pozice
klínového řemene

Hydrostatická
převodovka
TUFFTORQ K46DE

ROZCHOD KOL [mm]

650 nebo 680

52

PŘEDNÍ ZÁVES PRO
PRACOVNÍ ADAPTÉRY
ZADNÍ ZÁVĚS

Pedálem (rychlost
lze měnit za provozu)

Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K46

Hydrostatická převodovka
TUFFTORQ K62
s přídavným chladičem
oleje, zesílené poloosy
25,4 mm

Diferenciál s uzávěrkou
(úzávěrka je ovládaná z říditek stroje)

Přední výkyvná
s hřebenovým řízením,
Zadní poháněná
s diferenciálem
a uzávěrkou (uzávěrka
je ovládaná pedálem)

Foukaná kola s šípovým dezénem
o průměru 480 mm

Foukaná kola s šípovým
dezénem MITAS
přední průměr 425 mm,
zadní průměr 512 mm

670

64

760

890

120

Základní provedení - 215
Plná výbava bez závaží - 256
Závaží do kol – 25
(3.620,-)
Závaží na zadní závěs – 25
(3.780,-)

Ano

Za příplatek 15.790,-

Ano, třmen pro připojení vozíku nebo sedačky

Závěs k vozíku v ceně
2-bodový závěs
za příplatek 2.570,Z místa obsluhy
za příplatek 3.120,-

ZVEDÁNÍ NÁSTAVCŮ

Panter FD-2

Panter FD-2H

Panter FD-3
500cm3
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Baterie 12V, světla,
ukazatel teploty oleje,
polohovatelná sedačka
s nastavitelnou tuhostí,
elektronické zajištění
stroje, parkovací brzda

Plynulá regulace vpřed i vzad
(vpřed 0-8 km/h, vzad 0-4 km/h)

1.1
3 převody
(2,1 + 3,0 + 4,4 km/h)

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

ZPŮSOB PŘENOSU
VÝKONU NA NÁPRAVU

Baterie 12V, světlo,
připevnění motoru přes silentbloky,
výškově i stranově nastavitelná řidítka
bez použití nářadí

Olejové čerpadlo, filtr oleje,
připevnění motoru přes silentbloky,
výškově i stranově nastavitelná řidítka
bez použití nářadí

OBJEM PAL. NÁDRŽE [L]
POČET RYCHLOSTÍ

Elektrické a ruční vzájemně zcela nezávislé

K ATA L O G D A K R

Panter FD-3
344cm3

Panter FD-5

PRACOVNÍ NÁSTAVCE
Jednobubnové sečení RZS-70K

Dvoububnové sečení RZS-121

Jednorotorový mulčovač M-70

Dvourotorový
mulčovač M-121

Obracečka OP-114

Zametací kartáč SB-110

Diskové sečení DZS-125

Cepákový mulčovač MC-100

Drtič větví DV-70

Řízený podvozek s nástavbami na dříví,
plnou korbou na sypké materiály
a nosičem bedýnek

Rotační kypřič ROT
provzdušňovač VERTI

Sněhová fréza
SF-70

Shrnovací radlice RAP-85
a RAP-100

PRACOVNÍ NÁSTAVCE PANTER

Pokud objednáváte samostatný pracovní nástavec, nezapomeňte uvést typ Vaší pohonné jednotky.

Valník Vares HV 220/S

... a další
TYP POHONNÉ JEDNOTKY

FD-2

FD-2H

FD-3 344 ccm

FD-3 500 ccm

7.160,-

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

ČTYŘDISKOVÁ SEKAČKA DZS-125

24.290,-

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

DVOUBUBNOVÁ SEKAČKA RZS-121

27.610,-

Ne

Ne

Ano
Ne

Ano
Ne

Ano

5.500,-

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

11.580,-

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

8.260,-

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

MULČOVAČ M-70

10.990,-

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

MULČOVAČ M-70

11.470,-

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

MULČOVAČ M-121

29.820,-

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

MULČOVAČ MC-100

33.150,-

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

OBRACEČ OP-114

19.320,-

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

SNĚHOVÁ FRÉZA SF-70

15.440,-

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

SHRNOVACÍ RADLICE RAP-85

2.740,-

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

SHRNOVACÍ RADLICE RAP-100

4.400,-

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

DRTIČ ZAHRADNÍHO ODPADU DV-70

7.700,-

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

VOZÍK VD-100

3.640,-

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

PODVOZEK ŘIDITELNÉHO VOZÍKU KOR-220

5.400,-

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

11.980-

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

14.700,-

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

VÁLCOVÝ ZAMETACÍ KARTÁČ SB 110

27.610,-

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

ROTAČNÍ KYPŘIČ ROT

16.560,-

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

PROVZDUŠŇOVAČ VERTI

17.660,-

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

BUBNOVÁ SEKAČKA RZS-70K

SEDAČKA BP
ŘÍZENÁ SEDAČKA BPR
ŘÍZENÁ SEDAČKA BPR 2

VŠECHNY KORBY NA KOR-220
VOZÍK VARES HV 220/S, nosnost 220 kg
VOZÍK VD-400, nosnost 400 kg

PLUHY, BRÁNY, VYORÁVACÍ A HROBKOVACÍ RADLICE

2020/2021

FD-5
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SEKAČKY PANTER

SEČENÍ
Se sekačkou RZS-70K lze sekat jak nízkou, tak velmi přerostlou trávu. Bubnová sekačka RZS-70K s nastavitelnou výškou
sečení je navržená tak, aby s ní bylo možné nově pracovat ve 3 stupních nastavení. Díky rozmanitosti složení a vlastností
travních porostů je velice účelné při práci měnit výšku sečení. Při sečení na měkkém podkladu totiž dochází k zanoření
podběhu, příliš krátké strniště může vést k poškození porostu. S vysokým strništěm se velice obtížně seká polehlá tráva
a způsobuje obtíže při shrabování. Stavitelný podběh o průměru 480 mm proto zajistí skvělé kopírování terénu ve všech
případech. Funkce nastavení výšky strniště při sečení přináší zákazníkům skutečný užitek. Konstrukce rotoru brání
namotávání trávy, šetří výkon motoru a prodlužuje servisní interval výměny ložisek. Žací talíř je ocelový, zpevněný v místě
uchycení nožů prolisováním a navařením výztuhy. Zespodu je kovový otočný podběh na 2 ložiskách, který ponechává přístup
k nožům, což oceníte při jejich výměně, broušení, čištění atd. Odkryté šrouby nožů napomáhají posekat polehlou trávu. V ceně
sekačky je horní kryt proti odletujícím částicím.

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

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 Panter FD-2, FD-2H, FD-3

Kryt je součástí adaptéru

7.160,obj. číslo: 01235.021

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Ochranný rám RZS-70 EU

2.250,-

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

1.470,-

obj. číslo: 11200.937

obj. číslo: 41220.930
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K ATA L O G D A K R

FD-2 + RZS-70K

FD-2H + RZS-70K

FD-3 + RZS-70K

NÁZEV
OBJEDNACÍ ČÍSLO

FD-2 + RZS-70K
01235.001

FD-2H + RZS-70K
01235.029

MOTOR

FD-2 + RZS-70K
Základní sestava stavebnice Panter, sekačka do
náročného, kopcovitého terénu. Na rovinách a mírných
svazích má dostatečný výkon a tuhost k tomu, aby
obsluha mohla při práci pohodlně sedět na připojené
sedačce. Ke stroji připojíte více než 15 dalších
pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověříte na
straně 19.

FD-2H + RZS-70K
Stavebnicová bubnová sekačka s hydrostatickou
převodovkou a plynulou změnou rychlosti vpřed i vzad.
Náprava s diferenciálem a automatickou uzávěrkou
zjednoduší práci při objíždění překážek, přejíždění po
asfaltu atd. Při práci se můžete vozit na přípojné
sedačce. Ke stroji připojíte více než 15 dalších
pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověříte na
straně 19.

FD-3 + RZS-70K
Kombinace pohonné jednotky Panter FD-3 se sečením
RZS-70K představuje naši nejsilnější jednobubnovou
sekačku. Kdo touží po výkonové rezervě, může sáhnout
právě po této sestavě, která je i se svým mimořádně
výkonným motorem velmi snadno ovladatelná. Za
skvělou ovladatelnost sestava vděčí klasicky řešenému
diferenciálu s manuálně ovládanou uzávěrkou, který
Vám dává kontrolu nad záběrem kol a současně
kontrolu nad směrem jízdy stroje. Sekačka umožňuje
připojení sedačky a více než 20 dalších pracovních
nástavců, jejichž kompatibilitu ověříte na straně 19.

SEČENÍ

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

FD-3 344 + RZS-70K
01230.000
+ 01235.021

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

FD-3 500 + RZS-70K
01230.001
+ 01235.021

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

SEKAČKY PANTER

SESTAVY POHONNÝCH JEDNOTEK PANTER A SEKAČKY RZS-70K

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

29.990,-

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

41.900,-

Plynulá regulace vpřed i vzad
(vpřed 0-8 km/h, vzad 0-4 km/h),
diferenciál s uzávěrkou, šípová
kola o průměru 480 mm

2020/2021

61.360,67.140,21

SEKAČKY PANTER
Dvoububnová sekačka RZS-121 si poradí s nízkou i velmi vysokou trávu. Sekačka má 2 žací talíře, které se točí proti sobě
a nechávají pokos v jednom řádku. Dvojice rotorů časovaná předovkou s řetězy si trávu vtahuje do řádku pod stroj, a tak nehrozí
zahlcení žacího prostoru. Ve spojení s pohonnou jednotkou Panter vytváří tento nástavec nejvýkonnější kombinaci pro sečení
velkých pozemků, jako jsou louky a pastviny. Žací bubny mají ocelové celoplošné podběhy, na každém bubnu jsou dva robustní
otočné nože, jež jsou speciálně zakaleny, aby byly dostatečně tvrdé, ale současně nebyly křehké. 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 přesné časování zabraňuje možnosti střetu nožů. Adaptér
RZS-121 je výkyvný a kopíruje dokonale nerovnosti terénu. Součástí adaptéru je ochranný rám s boční plachtou a vrchní sítí,
který brání odletu částic; zároveň však umožňuje pozorovat to, co zrovna sekáte.

Dvoububnová sekačka RZS-121

Záběr 121 cm

S tímto nástavcem lze sekat vysokou i nízkou trávu

Sekačka vtahuje trávu do pokosu pod stroj

Ochranný kryt v ceně

Ocelové podběhy na kuličkových ložiskách

Možno dokoupit transportní kolo nebo řízenou sedačku zajišťující

zdvižení nástavce pro přejezd s FD-3

Určeno pro pohonné jednotky FD-3, FD-5

27.610,obj.č.: 01236.010

Dvoububnová sekačka
RZS-121

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Transportní kolečko TK121

2.520,obj.č.: 01236.011
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K ATA L O G D A K R

FD-3 500cm3 + RZS-121

FD-3 500cm3 + RZS-121
Kombinace pohonné jednotky Panter FD-3 se
sečením RZS-121 seče vysokou i nízkou trávu
na obtížně přístupných pozemcích. Stroj
vyniká mimořádně výkonným motorem, tento
typ žacího ústrojí se záběrem 121cm
prakticky nelze zahltit. Při práci ve svahu
možnost rozšíření nápravy, v podmáčených
loukách možnost dvojmontážky, při práci na
rovinách možnost připojení řízené sedačky.
Tento stroj lze jednoduše doplnit o více než 20
dalších pracovních nástavců, jejichž
kompatibilitu ověříte na straně 19. Sekačka
má díky hydrostatické převodovce možnost
plynulé změny rychlostí pojezdu vpřed i vzad.
Pohání ji 4-taktní profi motor Briggs&Stratton
Powerbuilt.

SEKAČKY PANTER

SESTAVY POHONNÝCH JEDNOTEK PANTER A SEKAČKY RZS-121

Kryt je součástí
adaptéru

FD-5 + RZS-121
Pokud potřebujete výkonného pomocníka,
který orá i seče, pak by pro Vás Panter FD-5
mohl být tou správnou volbou. Při práci s tímto
strojem se vezete a díky tomu ušetříte
v porovnání s ručně vedenou technikou
mnoho sil. Stroj umožní šetrně udržovat
krajinu, je vhodný pro použití v chráněných
krajinných oblastech i v dalších ekologicky
citlivých místech. Připojeným pracovním
adaptérem je osvědčená dvoububnová
sekačka RZS 121, která seká nízkou
i vysokou trávu. Kombinace pohonné jednotky
Panter FD-5 se sečením RZS-121 disponuje
zvedáním nástavců z místa obsluhy,
elektronickým bezpečnostním zajištěním
stroje atd. Více technických informací
a podrobnosti o kompatibilitě s dalšími
nástavci naleznete na straně 19.

FD-5 + RZS-121

NÁZEV
OBJEDNACÍ ČÍSLO

MOTOR

SEČENÍ

FD-3 344 + RZS-121
01236.020

Briggs&Stratton Powerbuilt Series
3125, 344 cm3, 13,2 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

Kryt je součástí
adaptéru

FD-3 500 + RZS-121
01236.006

FD-5 + RZS-121
01237.000 + 01237.010
+ 01237.020 + 01236.010

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

POJEZD

Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-8 km/h,
vzad 0-4 km/h), diferenciál s uzávěrkou,
šípová kola o průměru 480 mm

Plynulá regulace vpřed i vzad (0-10 km/h), zadní
poháněná náprava s diferenciálem i uzávěrkou
a šípovými koly o průměru 512 mm. Hydrostatická
převodovka TUFFTORQ K62 s přídavným
chladičem oleje, zesílené poloosy 25,4 mm.

2020/2021

CENA

81.150,86.150,146.020,-
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SEKAČKY PANTER
Čtyřdisková sekačka DZS-125 je vyvinutá naší firmou pro pohonné jednotky Panter FD-2, FD-2H, FD-3 a FD-5. 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.

Čtyřdisková sekačka DZS-125

Záběr 125 cm

S tímto nástavcem lze šetrně sekat vysokou trávu na seno

Sekačka rozprostírá trávu takřka v celé šíři pokosu

Časování nožů řetězovým převodem v hermeticky uzavřené olejové vaně

Možno dokoupit transportní kolo nebo řízenou sedačku zajišťující

zdvižení nástavce pro přejezd s FD-3

Určeno pro pohonné jednotky FD-2, FD-2H, FD-3 a FD-5

24.290,obj.č.: 01236.015

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Transportní kolečko TK125

2.520,obj.č.: 01236.012
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K ATA L O G D A K R

FD-2 + DZS-125
01236.016

FD-2H + DZS-125
01236.013

FD-3 344 + DZS-125
01236.017

FD-2H + DZS-125
Disková sekačka FD-2H + DZS-125 je unikátní; moderní
a kultivovaný stroj, při jejímž vývoji jsme kladli důraz především
na vysoký pracovní výkon stroje a kvalitní rozprostření posečené
trávy, které je důležité k tomu, aby tráva rychle a kvalitně
prosychala. Tato sekačka je určená k pravidelnému sekání trávy
do výšky cca 80cm. V husté nebo přerostlé trávě lze regulovat
rychlost pojezdu na minimum, případně vycouvat a zabránit tak
zahlcení žacího ústrojí. Stavebnicové řešení umožní připojit více
než 15 dalších pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověříte
na straně 19.

FD-3 + DZS-125

FD-3 + DZS-125
Kombinace pohonné jednotky Panter FD-3 se sečením
DZS-125 představuje naši nejvýkonnější diskovou sekačku,
která disponuje i největším pracovním záběrem. Díky mimořádně
nízkému odporu při sečení tento stroj vykazuje velice nízkou
spotřebu paliva. Při práci ve svahu možnost rozšíření nápravy,
v podmáčených loukách možnost dvojmontážky, při práci na
rovinách možnost připojení řízené sedačky. Tento stroj lze
jednoduše doplnit o více než 20 dalších pracovních nástavců,
jejichž kompatibilitu ověříte na straně 19. Sekačka má díky
hydrostatické převodovce možnost plynulé změny rychlostí
pojezdu vpřed i vzad. Pohání ji 4-taktní profi motor
Briggs&Stratton Powerbuilt.

FD-5 + DZS-125

FD-5 + DZS-125
Pokud potřebujete výkonného pomocníka, který orá i seče, pak
by pro Vás Panter FD-5 mohl být tou správnou volbou. Při práci
s tímto strojem se vezete a díky tomu ušetříte v porovnání
s ručně vedenou technikou mnoho sil. Stroj umožní šetrně
udržovat krajinu, je vhodný pro použití v chráněných krajinných
oblastech i v dalších ekologicky citlivých místech. Připojeným
pracovním adaptérem je unikátní čtyřdisková sekačka DZS 125,
která šetrně rozprostírá trávu a je vhodná pro sušení sena.
Kombinace pohonné jednotky Panter FD-5 se sečením DZS-125
disponuje zvedáním nástavců z místa obsluhy, elektronickým
bezpečnostním zajištěním stroje atd. Více technických informací
a podrobnosti o kompatibilitě s dalšími nástavci naleznete na
straně 19.

MOTOR

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

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

FD-3 500 + DZS-125
01236.019

FD-5 + DZS-125
01237.000 + 01237.010
+ 01237.020 + 01236.015

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

CENA

SEČENÍ

POJEZD

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

NÁZEV
OBJEDNACÍ ČÍSLO

FD-2H + DZS-125

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

51.110,-

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

59.640,-

Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-8 km/h,
vzad 0-4 km/h), diferenciál s uzávěrkou, šípová
kola o průměru 480 mm

Plynulá regulace vpřed i vzad (0-10 km/h), zadní
poháněná náprava s diferenciálem i uzávěrkou
a šípovými koly o průměru 512 mm. Hydrostatická
převodovka TUFFTORQ K62 s přídavným
chladičem oleje, zesílené poloosy 25,4 mm.

2020/2021

SEKAČKY PANTER

SESTAVY POHONNÝCH JEDNOTEK PANTER A SEKAČKY DZS-125

78.830,84.270,142.700,25

MULČOVAČE PANTER
MULČOVÁNÍ
Mulčovač M-70 je jednoduchý, ale velmi odolný jednorotorový mulčovač s nerezovou skříní a záběrem 71 cm. 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, přesné 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 a FD-5

10.990,obj. číslo: 01235.052
pro FD-2, FD-2H

11.470,obj. číslo: 01235.053
pro FD-3, FD-5

Pokud objednáváte samostatný pracovní nástavec,
nezapomeňte uvést typ Vaší pohonné jednotky.

SESTAVY POHONNÝCH JEDNOTEK PANTER A MULČOVAČE M-70
FD-2 + M-70
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FD-2 + M-70
Základní sestava stavebnice Panter, mulčovač do náročného,
kopcovitého terénu. Na rovinách a mírných svazích má
dostatečný výkon a tuhost k tomu, aby obsluha mohla při práci
pohodlně sedět na připojené sedačce. Ke stroji připojíte více
než 15 dalších pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověříte
na straně 19.

K ATA L O G D A K R

FD-2H + M-70
Stavebnicový mulčovač s hydrostatickou převodovkou
a plynulou změnou r ychlosti vpřed i vzad. Náprava
s diferenciálem a automatickou uzávěrkou zjednoduší práci při
objíždění překážek, přejíždění po asfaltu atd. Při práci se
můžete vozit na přípojné sedačce. Ke stroji připojíte více než
15 dalších pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověříte
na straně 19.

FD-3 344 cm3 + M-70

FD-5 + M-70

FD-2 + M-70
01235.011
+ 01235.052
FD-2H + M-70
01235.019
+ 01235.052
FD-3 344 + M-70
01236.000
+ 01235.053
FD-3 500 + M-70
01236.001
+ 01235.053
FD-5 + M-70
01237.000 + 01237.010
+ 01237.020 + 01235.053

MOTOR

MULČOVÁNÍ

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

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

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

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

NÁZEV
OBJEDNACÍ ČÍSLO

FD-3 + M-70
Kombinace pohonné jednotky Panter FD-3 s mulčovačem M-70
představuje náš nejsilnější jedno rotorový mulčovač. Kdo touží
po výkonové rezervě, může sáhnout právě po této sestavě,
která je i se svým mimořádně výkonným motorem velmi snadno
ovladatelná. Za skvělou ovladatelnost sestava vděčí klasicky
řešenému diferenciálu s manuálně ovládanou uzávěrkou, který
Vám dává kontrolu nad záběrem kol a současně kontrolu nad
směrem jízdy stroje. Mulčovač umožňuje připojení sedačky
a více než 20 dalších pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu
ověříte na straně 19.

MULČOVAČE PANTER

FD-2H + M-70

FD-5 + M-70
Pokud potřebujete výkonného pomocníka, který orá i seče, pak
by pro Vás Panter FD-5 mohl být tou správnou volbou. Při práci
s tímto strojem se vezete a díky tomu ušetříte v porovnání
s ručně vedenou technikou mnoho sil. Stroj umožní šetrně
udržovat krajinu, je vhodný pro použití v chráněných krajinných
oblastech i v dalších ekologicky citlivých místech. Připojeným
pracovním adaptérem je mulčovač M-70, který trávu několikrát
přesekne. Kombinace pohonné jednotky Panter FD-5 se
sečením M-70 disponuje zvedáním nástavců z místa obsluhy,
elektronickým bezpečnostním zajištěním stroje atd. Více
technických informací a podrobnosti o kompatibilitě s dalšími
nástavci naleznete na straně 19.

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

37.810,-

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

46.340,-

Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-8 km/h,
vzad 0-4 km/h), diferenciál s uzávěrkou,
šípová kola o průměru 480 mm

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

2020/2021

66.010,71.450,129.880,27

MULČOVAČE PANTER
MULČOVÁNÍ
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 podpěrného válce. Mulčovač MC-100 zůstává po
spojení s pohonnou jednotkou (FD-3, FD-5) 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

Žací ústrojí trávu drtí na velmi jemné kousky, které zůstávají na

pozemku rovnoměrně v celé šíři pokosu

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

podpěrného válce

Vyvažovaný hřídel

Určeno pro pohonné jednotky Panter FD-3 a FD-5

Zvládne posekat roční porost i nálety

33.150,obj. číslo: 01236.008

Každý rotor je dynamicky vyvážený
při provozních otáčkách.
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MULČOVAČE PANTER

SESTAVY POHONNÝCH JEDNOTEK PANTER A MULČOVAČE MC-100

FD-3 500 cm3 + MC-100

FD-3 + MC-100
Stavebnicový mulčovač určený do nejnáročnějších podmínek. Žací ústrojí trávu drtí na velmi jemné kousky, které zůstávají na
pozemku. Jeho výhodou je odolnost. Dovede čelit nárazům do pevných překážek, lze s ním obhospodařovat i neudržované
pozemky, a proto je velice oblíbený v komunální sféře. Mulčovač má hydrostatickou převodovku s plynulou změnou rychlosti
vpřed i vzad. Náprava s diferenciálem a uzávěrkou poskytuje kontrolu nad záběrem kol a současně kontrolu nad směrem jízdy
stroje. Při práci se můžete vozit na přípojné sedačce. Při práci ve svahu možnost rozšíření nápravy, svahových kol,
v podmáčených loukách možnost dvojmontážky. Ke stroji připojíte více než 20 dalších pracovních nástavců, jejichž
kompatibilitu ověříte na straně 19.

FD-5 + MC-100

FD-5 + MC-100
Pokud potřebujete výkonného pomocníka, který orá i seče, pak by pro Vás Panter FD-5 mohl být tou správnou volbou. Při práci
s tímto strojem se vezete a díky tomu ušetříte v porovnání s ručně vedenou technikou mnoho sil. Stroj umožní šetrně udržovat
krajinu, je vhodný pro použití v chráněných krajinných oblastech i v dalších ekologicky citlivých místech. Připojeným pracovním
adaptérem je mulčovač MC-100, který likviduje porost bez nutnosti trávu hrabat nebo odvážet z pozemku. Kombinace pohonné
jednotky Panter FD-5 s mulčovačem MC-100 disponuje zvedáním nástavců z místa obsluhy, elektronickým bezpečnostním
zajištěním stroje atd. Více technických informací a podrobnosti o kompatibilitě s dalšími nástavci naleznete na straně 19.

MOTOR

MULČOVÁNÍ

FD-3 344 + MC-100
01236.000
+ 01236.008

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

FD-3 500 + MC-100
01236.001
+ 01236.008

FD-5 + MC-100
01237.000 + 01237.010
+ 01237.020 + 01236.008

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

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

NÁZEV

POJEZD

Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-8 km/h,
vzad 0-4 km/h), diferenciál s uzávěrkou, šípová
kola o průměru 480 mm, rozchod kol 760 mm

Plynulá regulace vpřed i vzad (0-10 km/h),
zadní poháněná náprava s diferenciálem
i uzávěrkou a šípovými koly o průměru 512 mm.
Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K62
s přídavným chladičem oleje,
zesílené poloosy 25,4 mm

2020/2021

CENA

87.690,93.130,151.560,29

OCHRANA MOTORU | PROFESIONÁLNÍ MOTORY STROJŮ PANTER FD-3 A PANTER FD-5

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.

MULČOVAČE PANTER

Dvounožový mulčovač M-121

Dvounožový mulčovač M-121

Záběr 121 cm

Sečení pomocí 2 speciálních mulčovacích nožů

Pohon žacího ústrojí klínovým řemenem

a dvojicí řetězů

Výkyvné uložení adaptéru kopírující terén

Centrální nastavení výšky strniště (3-10 cm)

Zanechává strniště jako zahradní traktory

Určeno pro pohonné jednotky Panter FD-3

29.820,-

NÁZEV

MOTOR

MULČOVÁNÍ

FD-3 344 + M-121
01236.000
+ 01236.005

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

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

obj. číslo: 01236.005

FD-3 500 + M-121
01236.001
+ 01236.005
FD-5 + M-121
01237.000
+ 01237.010
+ 01237.020
+ 01236.005

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

POJEZD

Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-8 km/h,
vzad 0-4 km/h), diferenciál s uzávěrkou,
šípová kola o průměru 480 mm

Plynulá regulace vpřed i vzad (0-10 km/h), zadní
poháněná náprava s diferenciálem i uzávěrkou
a šípovými koly o průměru 512 mm. Hydrostatická
převodovka TUFFTORQ K62 s přídavným chladičem
oleje, zesílené poloosy 25,4 mm

2020/2021

CENA

84.360,89.800,148.230,31

SEDAČKY PANTER
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.

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

5.500,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

11.580,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, FD-3

Chráněno užitným vzorem
obj. číslo: 01235.092

8.260,-

32

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,

FD-5

19.320,obj. číslo: 01235.180

ZAHRADNÍ PRÁCE
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
3

Zvládne zpracovat 0,25 m /h

7.700,obj. číslo: 01235.082

Vertikutace

DALŠÍ PRACOVNÍ NÁSTAVCE PANTER

Nepostradatelným pomocníkem k sekačkám na vysokou trávu je nástavec OP-114, který využijete při obracení sena nebo
shrabování trávy. Je schopen velmi účinně vyhrabávat i seno, které je již prorostlé novou trávou.

Trávník po zimě prořezáváme, abychom odstranili zplstnatělé zbytky trávy, plevel, mech atd. Tím se zlepší vlastnosti půdy
a pozemek tak lépe přijímá živiny a hlavně vláhu.

Provzdušňovač VERTI

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ


Záběr 70 cm

Kalené nože z pružinové oceli

Převod pomocí šnekové převodovky

Převodovka s broušeným šnekem

Sada na provzdušňování
ke kypřiči ROT

a bronzovým kolem, výrobce
TOS Znojmo

Určeno pro pohonné jednotky

FD-2, FD-2H, FD-3, FD-5

5.470,obj. číslo: 01235.137

17.660,obj. číslo: 01235.135

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. Lze ho využít ke srovnávání terénu při dokončovacích pracích na zahradách.

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, FD-5

Lze přestavit na vertikutátor

16.560,obj. číslo: 01235.130

2020/2021
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ORBA A POLNÍ PRÁCE S PANTEREM FD-5

ORBA A POLNÍ PRÁCE S PANTER FD-5

Pokud potřebujete výkonného pomocníka, který orá i seče, pak by pro Vás Panter FD-5 mohl být tou správnou volbou.
Stavebnice PANTER FD-5 má následující přednosti:

Panter FD-5 je koncipovaný jako stavebnicový stroj
s možností rozšiřování funkcí dle potřeb zákazníka

při práci s tímto strojem se vezete a díky tomu ušetříte
v porovnání s ručně vedenou technikou mnoho sil

jízda s traktůrkem je zábavná a zvládne ji každý,
kdo umí řídit automobil

pro pohon je použitý silný 4-taktní motor Briggs&Strratton
Powerbuilt Series 4145, jenž disponuje maximálním
výkonem 15,5 HP

optimální využití výkonu zajišťuje hydrostatická
převodovka s přídavným chlazením vyvinutým naší firmou

pojezdová rychlost lze plynule regulovat v rozmezí
0-10 km/hod vpřed i vzad

dobrou trakci stroje jistí manuálně ovládaná uzávěrka
diferenciálu a kvalitní pneumatiky s šípovým vzorkem
od společnosti MITAS


speciální přídavný chladicí systém s čerpadlem udržuje

olej v hydropřevodovce na provozní teplotě i při větších
a déle trvajících zátěžích

čelně upnuté pracovní nářadí klade při překonávání
terénních nerovností velice nízký odpor díky více
kloubovému zavěšení s nastavitelným nadlehčením

zadní pracovní nářadí se připojuje přímo
nebo prostřednictvím nastavovacího tělesa jednoosých
malotraktorů

možnost využití starších nastavovacích těles a pluhů
ze starších strojů

přední i zadní závěs je výškově nastavitelný z místa
obsluhy

komfort při provozu zajišťuje odpružené průmyslové
sedadlo s nastavitelnou tuhostí, podélným posuvem
a možností naklonění opěradla

Nastavovací těleso

2.900,obj. číslo: 141042

Pluh jednostranný
PJ 180

2.400,obj. číslo: 141045

Podpěrné kolečko
k pluhu

Radlice
na vyorávání brambor

1.060,-

2.000,-

obj. číslo: 01237.025

obj. číslo: 141019

Pohonná jednotka FD-5

Brány BR 122

6.290,obj. číslo: 01237.050

Hrobkovací radlice

4.070,obj. číslo: 01237.045
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INOVACE MOTORU

VOZÍKY A VLEČKY PANTER

PŘEVÁŽENÍ NÁKLADŮ
Naši pohonnou jednotku můžete využít pro sekání a nahrabování trávy, mulčování, odklízení sněhu a spoustu dalších aplikací.
S přípojnými valníky od firmy Vares můžete převážet trávu, seno, nebo různý stavební materiál. K vozíku lze vydat technické
osvědčení, které opravňuje majitele sestavy k legální jízdě po pozemních komunikacích.

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

11.980,obj. číslo: 140130

Vozík Vares IT 500 Profi

Samosklápěcí 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

16.380,obj. číslo: 140155

SESTAVY POHONNÝCH JEDNOTEK PANTER S PŘÍVĚSNÝM VALNÍKEM
FD-2H s přípojným valníkem HV 220/S
Sestava vozíku s touto pohonnou jednotkou vyniká jednoduchým
ovládáním. Pákou na řídítkách můžete plynule za jízdy regulovat rychlost
pojezdu vpřed i vzad. Motor je usazený k rámu stroje na silentblocích, to
eliminuje nežádoucí vibrace v rukojetích. Díky nápravě s diferenciálem
a automatickou uzávěrkou stroj poskytuje skvělou trakci i jednoduché
zatáčení. Bezpečnost provozu je vždy na prvním místě, proto brzdí
pohonná jednotka motorem, dále má brzdu na poháněné nápravě a také
přívěsný valník disponuje bržděnými koly.

FD-3 344cm3 s přípojným valníkem HV 220/S
Obsluha této profesionální pohonné jednotky má k dispozici motor
o výkonu 13,2 Hp, dále elektrický i ruční startér, manuálně ovládanou
uzávěrku diferenciálu, světlo a široká terénní kola, dále také
hydrostatickou převodovku s plynulou regulací rychlosti pojezdu vpřed
I vzad, uložení motoru na silentblocích, brždění motorem a dva na sobě
nezávislé okruhy brzd (brzda pohonné jednotky a brzda přívěsného
valníku). Ručně sklápěná korba tohoto valníku HV 220/S má ložnou
plochu 1.270 x 955 mm.

3

FD-3 500cm s přípojným valníkem IT 500 Profi
Nejsilnější varianta pohonné jednotky Panter FD-3 se odlišuje od slabší
verze pouze motorem, který má výkon 15,5 Hp. Uvedený valník má
unikátní konstrukci podvozku s pevnou "samosklápěcí" korbou, jejíž
ložná plocha činí 1.470 x 1.090 mm. Zabrzděný valník sklopíte odjištěním
korby a zacouváním, v této poloze pak korba samovolně drží. Spuštěná
korba se pak automaticky sama zajistí. Bezpečí při jízdě zajišťuje bržděná
náprava pohonné jednotky a také brzdy v kolech vozíku.
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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

5.400,obj. číslo: 01235.122

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Plná sklápěcí korba KP

Korba na metrové dříví KD

Korba na zelinářské
přepravky NB

3.840,-

3.190,-

2.180,-

obj. číslo: 01235.183

obj. číslo: 01235.185

obj. číslo: 01235.189

VOZÍKY A VLEČKY PANTER

Pro práci kolem chalupy, zejména pokud se jedná o prudší svahy, je báječným pomocníkem vozík před pohonnou
jednotkou. Jedná se v podstatě o takové motorové kolečko, které má výrazně vyšší svahovou dostupnost než
souprava s valníkem. Stejnou výhodu mají tyto vozíky před pohonnou jednotkou i při vyvážení dřeva z lesa.

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

3.640,obj. číslo: 01235.031

Vozík VD-400

Vyklápěcí nerezová korba s odnímatelným čelem

Foukaná kola s terénním dezénem

Určeno pro pohonné jednotky FD-5

14.700,obj. číslo: 01237.055
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ZAMETÁNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBA

DALŠÍ PRACOVNÍ NÁSTAVCE PANTER

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, FD-5

27.610,obj. číslo: 01235.145

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Sběrná nádoba SB110-C

Nerezový plášť

Velká kola

Objem nádoby 54 litrů

8.350,obj.č.: 01235.146

Přední ochranný štít SB110-S

1.210,obj.č.: 01235.147

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, FD-5

15.440,obj. číslo: 01235.071

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Shrnovací radlice
RAP-85
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Shrnovací radlice
RAP-100

Řetězy FD-2, FD-2H

Řetězy FD-3

2.740,-

4.400,-

2.460,-

2.460,-

obj. číslo: 01235.040

obj. číslo: 01235.041

obj. číslo: 10100.081

obj. číslo: 10100.082
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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.

JEDNOÚČELOVÝ ZAMETACÍ KARTÁČ

JEDNOÚČELOVÝ ZAMETACÍ KARTÁČ

41.810,-

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

7.630,obj. číslo: 01234.001
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PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZAHRADNÍM TRAKTORŮM A RIDERŮM

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZAHRADNÍM TRAKTORŮM
A RIDERŮM

40

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 zakončený klikou, kterou lze
demontovat a pro zdvihání můžete použít utahovačku nebo aku vrtačku,
pak je taková práce ještě rychlejší a pohodlnější. Spodní konec se opírá
o misku bezpečnostního táhla, které je připojeno k rámu zvedáku.

2.940,obj. číslo: 01235.166

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.

2.410,obj. číslo: 01235.160
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STAVEBNICE RZS – poctivý a neúnavný dříč
Sekačka RZS-69

NÁHRADNÍ DÍL

14.670,-

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

PRO MOTORY

2takt

4takt

2takt

OBJ.ČÍSLO

01221.013

01223.013

01222.013

RZS-69/V 2T

RZS-69/V 4T

80 mm Terra, Vari

4takt

2takt

01222.014

01221.010

RZS-69/V 2TA

RZS-69/V 4TA

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

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Páka ovládání pojezdu
se zajištěním na UR 201

Řidítka UR 201

3.890,obj. číslo: 01102.011

STAVEBNICE RZS A OSTATNÍ

DOPRODEJ

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.

450,obj. číslo: 41000.097

5 poloh výškového
nastavení řidítek

5 poloh
výškového
nastavení
řidítek

3 polohy stranového
nastavení řidítek

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

14.030,-

12.130,-

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
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ROZMETADLA

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, protože rozmetací mechanismus je vyroben z nerezových materiálů.
Údaje o množství vysypávané soli jsou uvedeny pro britskou granulovanou sůl na ošetření cest BS 3247.

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.

4.840,obj. číslo: 01021.028

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

14.070,obj. číslo: 01021.031

KRH 02 – Mont Blanc
2

Profi 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 kuželovou převodovkou. Při přejezdu je možné
náhon rozmetání vypnout pomocí zajištění v nábojích kol.

14.340,obj. číslo: 01021.027
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Tažené rozmetače

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.

27.080,obj. číslo: 01021.019

ROZMETADLA

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 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

33.810,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.

43.260,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:

6.610,obj. číslo: 01200.015
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Tradice výroby sekaček
na vysokou trávu již od roku 1990.
Výrobce:
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

Prodejce:

www.dakr.com
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.

