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Ediția 2

De ce motosapele AGT 5580 PREMIUM ?
Manetă de transmisie cu
protecție împotriva pornirii
accidentale conform
normei EN 709.

Tobă de eșapament cu protecție
suplimentară conform normei EN709.

Motor puternic 5.5 - 6.5 CP.
Filtru de aer în baie de ulei
(pentru variantele echipate cu
motoare GX)
Cutie de viteze în 3 trepte cu zonă
neutră între cele două sensuri de
mers conform normei EN 709.
24 cuțite elicoidale
(grosime 6 mm și lățime de 40 mm)
și discuri laterale durabile,
lățime de lucru reglabilă 50-80 cm
Transmisie pe lanț și două curele.

Apărători cu grosimea tablei de 2 mm
conform normei EN 709.

Roată frontală pentru transport, cu
sistem de rabatare.

Set roți pneumatice
4.00-8”, plug bilonat și
adaptor prindere
accesorii.

BONUS !!!

Motosapă AGT 5580 HONDA GP
Motor: Honda GP160 5,5 CP / Honda GP200 6,5 CP
Combustibil: benzină
Pornire motor: cu demaror mecanic
Transmisie: lanț și două curele
Lățime de lucru: 80 cm (24 cuțite + discuri laterale)
Cutie de viteze: 3 trepte (2 înainte + 1 înapoi)
Ghidon: reglabil pe verticală
		Dotare standard: roată frontală pentru transport, sistem de
		

reglare a adâncimii de lucru, trusă scule pentru întreținere.
Noua gamă de motoare Honda GP este special concepută pentru echipamentele agricole și de gradină “light duty” completând gama de motoare
deja existentă GX destinată aplicațiilor “commercial power”.

AGT 5580 GP160

2.559

lei cu TVA

AGT 5580 GP200

2.669

lei cu TVA

Set roți pneumatice
4.00-8”, plug bilonat și
adaptor prindere
accesorii.

BONUS !!!

Motosapă AGT 5580 HONDA GX
Motor: Honda GX160 5,5 CP / Honda GX200 6,5 CP
Combustibil: benzină
Pornire motor: cu demaror mecanic
Transmisie: lanț și două curele
Lățime de lucru: 80 cm (24 cuțite + discuri laterale)
Cutie de viteze: 3 trepte (2 înainte + 1 înapoi)
Ghidon: reglabil pe verticală
		Dotare standard: roată frontală pentru transport, sistem de
		

reglare a adâncimii de lucru, trusă scule pentru întreținere.

AGT 5580 GX160

2.849

lei cu TVA

AGT 5580 GX200

2.979

lei cu TVA

Set roți pneumatice
4.00-8”, plug bilonat și
adaptor prindere
accesorii.

BONUS !!!

Motosapă AGT 5580 KOHLER
Motor: Kohler SH265 6,5 CP
Combustibil: benzină
Pornire motor: cu demaror mecanic
Transmisie: lanț și două curele
Lățime de lucru: 80 cm (24 cuțite + discuri laterale)
Cutie de viteze: 3 trepte (2 înainte + 1 înapoi)
Ghidon: reglabil pe verticală
		Dotare standard: roată frontală pentru transport, sistem de
reglare a adâncimii de lucru, trusă scule pentru întreținere.

AGT 5580 SH265

Set roți pneumatice
4.00-8”, plug bilonat și
adaptor prindere
accesorii.

2.429

lei cu TVA

BONUS !!!

AGT 6500 PREMIUM
Gama de motosape AGT 6500 PREMIUM este proiectată pentru a satisface toate cerințele utilizării în
lucrări de prelucrarea a solului în gospodării și grădini. Transmisia cu 3 viteze (2 inainte și una înapoi) și
motorizarea HONDA sau KOHLER cu puteri între 5,5 CP și 6,5 CP o fac alegerea ideală pentru o utilizare
profesională.
Respectă standardul de securitate EN709 pentru o utilizare în deplină siguranță: transmisie inversată,
manetă transmisie cu dublă acționare, protecție suplimentară pentru tobă, apărători de cuțite cu
grosime de 2 mm și lățime de 600 mm, cutie de viteze cu punct neutru între vitezele de mers înainte și
mers înapoi și distanțele minime dintre poziția operatorului și cuțitele de frezare.

Avantaje:

• Lungimea și poziția ghidonului oferă o manevrabilitate sporită și un efort minim din partea utilizatorului.
• Maneta de reglare rapidă a ghidonului în lateral permite rotirea ghidonului în timpul lucrului pentru
evitarea obstacolelor sau pentru virare.
• Manetă de reglare rapidă a înălțimii ghidonului.
• Freze cu diametru de 350 mm, cuțite elicoidale durabile din oțel tratat termic cu grosime de 6 mm și
lățime de 40 mm și discuri de capăt.
• Sistem de transport al frezelor.
• Filtru de aer în baie de ulei pentru o întreținere ușoară (doar pentru motoarele GX).
• 3 ani garanție pentru motoarele Honda GX.
• Sistem rapid de montare a motosapei: ghidonul se fixează cu ușurință pe cadru iar cuțitele frezelor sunt
deja montate.

De ce motosapele AGT 6500 PREMIUM ?
Manetă de transmisie cu
protecție împotriva pornirii
accidentale conform normei EN 709

Ghidon cu reglaj orizontal și vertical
Tobă de eșapament cu protecție
suplimentară conform normei EN709
Filtru de aer în baie de ulei
(doar pentru motoarele GX)

Manetă pentru reglarea rapidă a
poziției ghidonului în lateral
Manetă pentru reglarea rapidă a
înălțimii ghidonului

Apărători de cuțite cu grosimea tablei
de 2 mm conform normei EN709

Manetă de viteze cu canal de ghidare pentru
poziționarea precisă a treptelor de viteze
și protecție împotriva schimbării
accidentale a acestora
24 cuțite elicoidale
(grosime 6 mm și lățime de 40 mm)
și discuri laterale durabile,
lățime de lucru reglabilă 50-80 cm
Transmisie pe curea, cutie de viteze
în 3 trepte cu roți dințate și lanț,
în baie de ulei și punct neutru
între cele 2 sensuri de mers
conform normei EN709

Sistem transport freze

Roată frontală transport

Set roți pneumatice
4.00-8”, plug bilonat și
adaptor prindere
accesorii.

BONUS !!!

Motosapă AGT 6500 PREMIUM HONDA
Motor: Honda GP160 5,5 CP / Honda GP200 6,5 CP

Honda GX160 5,5 CP / Honda GX200 6,5 CP
Combustibil: benzină
Pornire motor: cu demaror mecanic
Transmisie: lanț și două curele
Lățime de lucru: 80 cm (24 cuțite + discuri laterale)
Cutie de viteze: 3 trepte (2 înainte + 1 înapoi)
Ghidon: reglabil pe verticală și orizontală
Dotare standard: roată frontală pentru transport, suport freze,
sistem de reglare a adâncimii de lucru, trusă scule pentru întreținere.

AGT 6500 GP160

2.569

lei cu TVA

AGT 6500 GP200

2.849

lei cu TVA

AGT 6500 GX160

2.669

lei cu TVA

AGT 6500 GX200

2.979

lei cu TVA

Set roți pneumatice
4.00-8”, plug bilonat și
adaptor prindere
accesorii.

BONUS !!!

Motosapă AGT 6500 PREMIUM KOHLER
Motor: KOHLER SH265 6,5 CP
Combustibil: benzină
Pornire motor: cu demaror mecanic
Transmisie: lanț și două curele
Lățime de lucru: 80 cm (24 cuțite + discuri laterale)
Cutie de viteze: 3 trepte (2 înainte + 1 înapoi)
Ghidon: reglabil pe verticală și orizontală
Dotare standard: roată frontală pentru transport, suport freze,

sistem de reglare a adâncimii de lucru, trusă scule pentru întreținere.
		

AGT 6500 KOHLER SH265

Set roți pneumatice
4.00-8”, plug bilonat și
adaptor prindere
accesorii.

2.439
BONUS !!!

lei cu TVA

De ce motosapele AGT 7580 PREMIUM ?
Manetă de ambreiaj
cu protecție împotriva pornirii
accidentale
conform normei EN 709.

Tobă de eșapament cu protecție
suplimentară conform normei EN709.

Filtru de aer în baie de ulei
(pentru variantele echipate cu
motoare GX)

Motor puternic 6.5 - 7.0 CP.

Sistem transport freze
Cutie de viteze în 3 trepte
Cric pentru staționare
24 cuțite elicoidale
(grosime 6 mm și lățime de 40 mm)
și discuri laterale durabile,
lățime de lucru reglabilă 50-80 cm
Transmisie cu ambreiaj și cutie de
viteze din fontă cu roți dințate
în baie de ulei.

Set roți pneumatice
4.00-8”, plug bilonat și
adaptor prindere
accesorii.

BONUS !!!

Motosapă AGT 7580 PREMIUM
Motor: Honda GP200 6,5 CP / Honda GX200 6,5 CP

/ Kohler CH270 7,0 CP
Combustibil: benzină
Pornire motor: cu demaror mecanic
Transmisie: Ambreiaj și cutie de viteze din
fontă cu roți dințate în baie de ulei
Lățime de lucru: 80 cm (24 cuțite + discuri laterale)
Cutie de viteze: 3 trepte (2 înainte + 1 înapoi)
Ghidon: reglabil pe verticală

Dotare standard:

, sistem de reglare a adâncimii de lucru, trusă scule
pentru întreținere.

Set roți pneumatice
4.00-8”, plug bilonat și
adaptor prindere
accesorii.

AGT 7580 GP200

3.059

lei cu TVA

AGT 7580 GX200

3.429

lei cu TVA

AGT 7580 CH270

2.949

lei cu TVA

BONUS !!!

AGT 7500 PREMIUM
Gama de motosape AGT 7500 PREMIUM este proiectată pentru a satisface toate cerințele utilizării în
lucrări de prelucrarea a solului în gospodării și grădini. Transmisia directă cu ambreiaj multidisc în baie de
ulei, cutia de viteze din fontă și motorizarea HONDA sau KOHLER o fac alegerea perfectă pentru soluri tari
și pentru o utilizare profesională.
Respectă standardul de securitate EN709 pentru o utilizare în deplină siguranță: ambreiaj inversat,
manetă ambreiaj cu dublă acționare, protecție suplimentară pentru tobă, apărători de cuțite cu
grosime de 2 mm și lățime de 600 mm și distanțele minime dintre poziția operatorului și cuțitele de
frezare.

Avantaje:

• Lungimea și poziția ghidonului oferă o manevrabilitate sporită și un efort minim din partea utilizatorului.
• Maneta de reglare rapidă a ghidonului în lateral permite rotirea ghidonului în timpul lucrului pentru
evitarea obstacolelor sau pentru virare.
• Manetă de reglare rapidă a înălțimii ghidonului.
• Filtru de aer în baie de ulei pentru o întreținere ușoară (doar pentru motoarele GX).
• 3 ani garanție pentru motoarele Honda GX și Kohler.
• Freze cu diametru de 350 mm, cuțite elicoidale durabile din oțel tratat termic cu grosime de 6 mm și
lățime de 40 mm și discuri de capăt.
• Sistem de transport al frezelor.
• Sistem rapid de montare a motosapei: ghidonul se fixează cu ușurință pe cadru iar cuțitele frezelor sunt
deja montate.

De ce motosapele AGT 7500 PREMIUM ?
Manetă de ambreiaj cu
protecție împotriva pornirii
accidentale conform normei EN 709

Ghidon cu reglaj orizontal și vertical
Tobă de eșapament cu protecție
suplimentară conform normei EN709
Filtru de aer în baie de ulei
(doar pentru motoarele GX)

Manetă pentru reglarea rapidă a
poziției ghidonului în lateral

Apărători de cuțite cu grosimea tablei de
2 mm conform normei EN709

Schimbător de viteze cu cablu pentru
schimbarea mai ușoară a vitezelor

Sistem transport freze

Manetă pentru reglarea rapidă a
înălțimii ghidonului

Cric pentru staționare

24 cuțite elicoidale
(grosime 6 mm și lățime de 40 mm)
și discuri laterale durabile,
lățime de lucru reglabilă 50-80 cm
Cutie de viteze în 3 trepte
cu ambreiaj și roți dințate
în baie de ulei

Set roți pneumatice
4.00-8”, plug bilonat și
adaptor prindere
accesorii.

BONUS !!!

Motosapă AGT 7500 PREMIUM HONDA
Motor: Honda GP200 6,5 CP / Honda GX200 6,5 CP / KOHLER CH270 7,0 CP
Combustibil: benzină
Pornire motor: cu demaror mecanic
Transmisie: Ambreiaj și cutie de viteze din fontă cu roți dințate
în baie de ulei

Lățime de lucru: 80 cm (24 cuțite + discuri laterale)
Cutie de viteze: 3 trepte (2 înainte + 1 înapoi)
Ghidon: reglabil pe verticală și orizontală cu manete

cu acționare rapidă

Dotare standard:

, sistem de reglare a adâncimii de lucru,
trusă scule pentru întreținere.

AGT 7500 GP200

AGT 7500 GX200
AGT 7500 CH270
Set roți pneumatice
4.00-8”, plug bilonat și
adaptor prindere
accesorii.

3.059
3.429
2.949

lei cu TVA
lei cu TVA
lei cu TVA

BONUS !!!

Motosapă AGT 9000 / 13000 PREMIUM HONDA
Motor: Honda GX270 9,0 CP / Honda GX340 11,0 CP / Honda GX390 13,0 CP
Combustibil: benzină
Pornire motor: cu demaror mecanic
Transmisie: Ambreiaj și cutie de viteze din fontă cu roți dințate în baie de ulei
Lățime de lucru: adjustabilă 65 - 95 cm (24 cuțite + discuri laterale) - AGT 9000
		

adjustabilă 90 - 120 cm (32 cuțite + discuri laterale) - AGT 13000
Cutie de viteze: 3 trepte (2 înainte + 1 înapoi)
Ghidon: reglabil pe verticală și orizontală cu manete cu acționare rapidă

Dotare standard:

, sistem de reglare a adâncimii de lucru,
trusă scule pentru întreținere.

AGT 9000 GX270
AGT 9000 GX340

AGT 13000 GX340
AGT 13000 GX390
Set roți pneumatice
560 mm, plug bilonat și
adaptor prindere
accesorii.

4.789
4.929
5.199
5.349

BONUS !!!

lei cu TVA
lei cu TVA
lei cu TVA
lei cu TVA

Roți pneumatice
400 mm

Accesoriu deschis rigole
simplu

Accesoriu deschis rigole
reglabil

Prășitoare

259 Lei + TVA

109 Lei + TVA

149 Lei + TVA

329 Lei + TVA

Roți metalice
350 mm

Roți metalice
400 mm

Roți metalice 400 mm
pt. AGT9000 / AGT13000

Roți metalice 500 mm
pt. AGT9000 / AGT13000

279 Lei + TVA

299 Lei + TVA

349 Lei + TVA

399 Lei + TVA

Plug simplu

Plug reversibil

Plug reversibil
cu 2 brazde 54 cm

Plug reversibil
cu 2 brazde 60 cm

149 Lei + TVA

329 Lei + TVA

429 Lei + TVA

459 Lei + TVA

Semănătoare

Extractor cartofi

Remorcă - 400kg

Remorcă - 500kg

639 Lei + TVA

149 Lei + TVA

1.599 Lei + TVA

1.699 Lei + TVA
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