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tractoare de gradină

Despre noi

• Suntem un fabricant din Cehia cu fabrica situată în Jičín și cu o tradiție de 130 de ani
• Producem mașini de cosit încă din 1888.
• Exportăm tractoare în toată lumea.
Produsele noastre

• Producem tractoare de gradină și comunale după proiecte proprii.
• De asemenea livrăm o gamă largă de accesorii pentru utilizare în toate sezoanele.
Strategia noastră

• Construim mașini de calitate.
• Susținem performanța, fiabilitatea și calitatea durabilă.
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Challenge
Tractoare de grădină pentru utilizatori
casnici, cu manevrabilitate excelentă.
Ideale pentru suprafețe mici și medii
de 1 000 - 15 000 m2.
Raza redusă de virare permite
manevre extrem de flexibile și lucrul
în zone înguste.
Adecvate pentru utilizare în toate
sezoanele (tăiat, tocat, curățat
de frunze sau zăpadă).
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Challenge AJ 92-2WD

Descrierea mașinii:
Tractorul de gradină de bază din gama noastră este modelul Challenge AJ 92.
Datorită construcției sale este considerat cel mai robust tractor de gradină mic din
categoria sa de pe piață. Echilibrul perfect al mașinii este asigurat de motorul fiabil
cu unu sau doi cilindri, transmisia hidrostatică, cutia colectoare de mari dimensiuni
pentru iarbă, componentele din fontă cu grafit nodular. În plus utilizarea mașinii
poate fi extinsă cu ajutorul unei game variate de accesorii originale.
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Caracteristici tehnice:
• transmisie hidrostatică
• axa anterioară masivă din fontă
• roți anterioare pe rulmenți
• flanșe și suporturi pentru cuțite din fontă cu grafit
nodular

• bolțuri de siguranță pentru cuțitele de tăiere
• curele rezistente cu inserție din fibre din Kevlar
• manevrabilitate excelentă cu rază redusă de
virare
• baterie fără întreținere de 12 V 28 Ah

Date tehnice
Motor 1-V

B&S 13 HP

Motor 2-V

B&S 16 HP, 20 HP

Transmisie

Hydro Gear T2

Unitate de tăiere
Înălțime de tăiere
Acționarea mecanismului de tăiere
Capacitate cutie colectoare pentru iarbă

două rotoare, oblică, lățime 92 cm
30 - 90 mm, 6 poziții
ambreiaj electromagnetic
300 l (cea mai mare în categorie)

Roți anterioare

15“

Roți posterioare

18“

Rezervor carburant
Baterie
Faruri

8l
12 V 28 Ah
halogen (opțional becuri LED)

Echipamente speciale

contor ore de funcționare, claxon + funcție AUTO-MAN,
mecanism de tăiere combinat (colectare / marunțire),

Dimensiuni (l x w x h)

2480 x 950 x 1120 mm

Greutate

216 – 237 kg
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Challenge AB 107-2WD

Descrierea mașinii:
AB 107 este un alt tractor din seria Challenge. Construcția sa se bazează pe AJ 92 cu
marea diferență că mecanismul de tăiere evacuează iarba tăiată în lateral, oferind
operatorului un alt mod de utilizare a mașinii. AB 107 evacuează eficient toată iarba
tăiată în lateral în loc să o colecteze în cutia pentru iarbă.
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Caracteristici tehnice:
• transmisie hidrostatică
• axa anterioară masivă din fontă
• roți anterioare pe rulmenți
• flanșe și suporturi pentru cuțite din fontă cu grafit
nodular

• bolțuri de siguranță pentru cuțitele de tăiere
• curele rezistente cu inserție din fibre din Kevlar
• manevrabilitate excelentă cu rază redusă de
virare
• baterie fără întreținere de 12 V 28 Ah

Date tehnice
Motor 2-V

B&S 22 HP

Transmisie

Hydro Gear T2

Unitate de tăiere
Înălțime de tăiere
Acționarea mecanismului de tăiere

două rotoare, oblică, lățime 107 cm, 3 roți suport
25 – 80 mm, 6 pozitii
ambreiaj electromagnetic

Roți anterioare

15“

Roți posterioare

20“

Rezervor carburant
Baterie
Faruri

8l
12 V 28 Ah
halogen (opțional becuri LED)

Echipamente speciale

contor ore de funcționare, bară de protecție posterioară

Dimensiuni (l x w x h)

1925 x 1390 x 1090 mm

Greutate

211 – 222 kg
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Challenge MJ 102-2WD

Descrierea mașinii:
Vedeta seriei Challenge este Challenge MJ 102. Este o mașină mică, rapidă și manevrabilă ca Challenge AJ 92 dar MJ 102 este dotată cu unitate de tăiere de 102 cm lățime.
Spre deosebire de AJ 92, MJ 102 este echipată cu mecanism de tăiere sincronizat
care asigură o mai bună colectare a ierbii și un aspect mai bun al suprafeței prelucrate. Această mașină are de asemenea o altă caracteristică importantă - transmisia
T3 cu diferențial blocabil. Datorită diferențialului blocabil MJ 102 se comportă mai
bine pe pante și asigură stabilitate în lucrul pe pante abrupte.
10

Caracteristici tehnice:
• transmisie hidrostatică
• bolțuri de siguranță pentru cuțitele de tăiere
• curele rezistente cu inserție din fibre din Kevlar
• manevrabilitate excelentă cu rază redusă de
virare
• unitate de tăiere sincronizată

• flanșe și suporturi pentru cuțite din fontă cu grafit
nodular
• axa anterioară masivă din fontă
• roți anterioare pe rulmenți
• baterie fără întreținere de 12 V 28 Ah

Date tehnice
Motor 2-V

B&S 20 HP, 22 HP, 24 HP

Transmisie

Hydro Gear T2 / T3 cu sau fără diferențial blocabil

Unitate de tăiere
Înălțime de tăiere
Acționarea mecanismului de tăiere
Capacitate cutie colectoare pentru iarbă

două rotoare, sincronizată, lățime 102 cm
30 – 90 mm, 6 poziții
ambreiaj electromagnetic
300 l (cea mai mare în categorie)

Roți anterioare

15“

Roți posterioare

18“

Rezervor carburant
Baterie
Faruri

8l
12 V 28 Ah
halogen (opțional becuri LED)

Echipamente speciale

contor ore de funcționare, claxon + funcție AUTO-MAN, mecanism
de tăiere combinat (colectare / marunțire)

Dimensiuni (l x w x h)

2480 x 1060 x 1120 mm

Greutate

249 – 260 kg
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Challenge
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Motor Briggs & Stratton INTEK

Motor Briggs & Stratton Profesional

Transmisie Hydro Gear T2

• motor semi-profesional cu 2 cilindri
• pompă de ungere

• motor profesional cu 2 cilindri
• pompă de ungere
• șoc automat EFM

• diametru ax: 19 mm
• tracțiune pe axa posterioară

Transmisie Hydro Gear T3

Axa frontală

Galerie de evacuare iarbă

• diametru ax : 19 mm
• diferențial blocabil : cu sau fără

• material: fontă

• formă aerodinamică pentru colectare uniformă
• scurtă și largă - curățare ușoară

Ambreiaj electromagnetic

Ax cuțite

Segment de conducere reglabil

• acționarea unității de tăiere cu un întrerupător
pe bord
• durată lungă de viață până la 20 000 de utilizări

• material: oțel
• ușor de demontat de pe alte componente ca
lagare, fulii,....

•
•
•
•

material: oțel
joc reglabil cu excentric
forță de control scăzută pe volan
rază redusă de virare

Avantaje tehnice

Curea de antrenare

Curea unitate de tăiere

• material de bază: cauciuc
• fibre Kevlar
• împletitură textilă
• compoziția sa asigură o durată lungă de viață și
elimină defectele de lungime

•
•
•
•

Rulmenți roți aterioare

Contor ore de funcționare

Bolț de siguranță

• rulment
• garnituri speciale care împiedică pătrunderea
apei în interior

• urmărire simplă a orelor de funcționare

• 2 buc. pe fiecare cuțit
• înlocuire rapidă și simplă
• împiedică deteriorarea tractorului când lovește
un obstacol

Fulie conducătoare

Suport cuțite

Flanșă și cuțit

• nituită pentru o rezistență sporită
• rulment
• etanșare dublă pentru a împiedica pătrunderea
apei în interior

• material: fontă
• susține cuțitul cu bolțuri de siguranță

• ansamblu de piese individuale
• în caz de deteriorare a uneia din piese se poate
înlocui numai piesa deteriorată

material de bază: neopren
fibre Kevlar
împletitură textilă
compoziția sa asigură o durată lungă de viață și
elimină defectele de lungime

Curea de distribuție pentru unitatea de tăiere

• material de bază: neopren
• fibre de sticlă
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Starjet
Tractor de grădină pentru cerințe
deosebite, adecvat și pentru
întreținerea de terenuri de sport și de
mici companii.

15

Starjet UJ 2WD / 4WD

Descrierea mașinii:
Tractor de grădină pentru utilizatori cu cerințe deosebite care întrețin grădini de dimensiuni medii și mari, parcuri și spații verzi publice de 2 000 - 30 000
m2. Accesoriile pentru această mașină asigură utilizarea pe tot parcursul anului (cosit, mărunțit, curățat de frunze și zăpadă, împrăștiat îngrășământ sau sare).
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Caracteristici tehnice:
• transmisie hidrostatică
• bolțuri de siguranță pentru cuțitele de tăiere
• curele rezistente cu inserție din fibre din Kevlar
• manevrabilitate excelentă cu rază redusă de
virare

• flanșe și suporturi pentru cuțite din fontă cu grafit
nodular
• diferite mecanisme de tăiere sincronizate
• baterie fără întreținere

Date tehnice
Motor 1-V

B&S 17,5 HP

Motor 2-V

B&S 16 HP, 20 HP, 22 HP, 24 HP / Kawasaki 20 HP

Transmisie

Tuff Torq K46 / K62 cu sau fără diferențial blocabil
Tuff Torq K664 + Kanzaki KXH10N (4WD) anterior

Unitate de tăiere

Înălțime de tăiere
Acționarea mecanismului de tăiere
Capacitate cutie colectoare pentru iarbă

două rotoare, sincronizată, lățime 102 cm / 122 cm (opțional),
trei rotoare (3 perechi de cuțite), sincronizată, lățime 110 cm
(numai pentru mărunțire)
25 – 80 mm, 7 pozitii, roți suport cu înălțime reglabilă
ambreiaj electromagnetic
320 / 380 l

Roți anterioare

16“

Roți posterioare

20“

Rezervor carburant

12 l

Baterie
Faruri

12 V 28 Ah / 12 V 32 Ah
halogen (opțional becuri LED)

Echipamente speciale

contor ore de funcționare, control viteză de deplasare, claxon +
funcție AUTOMAN, mecanism de tăiere combinat (colectare / marunțire), memorie poziție elevator, priză 12 V, coloană de direcție
reglabilă + volan cu mâner + afișaj cu 4 indicatoare

Dimensiuni (l x w x h)

2580 x 1250 x 1250 mm

Greutate

260 – 345 kg
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Starjet UJ 2WD / 4WD PRO cu colector basculant la înălțime

Descrierea mașinii:
Tractorul Starjet UJ PRO este destinat utilizatorilor care trebuie să încarce iarba tăiată într-o remorcă sau un container. Echipat cu transmisie și elevator de înaltă performanță care permit ridicarea cutiei colectoare de 400 l până la aproape 2 metri
înălțime. Datorită acestor caracteristici tractorul este mașina preferată pentru municipalități și cluburi de fotbal unde economisește mult timp și resurse.
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Caracteristici tehnice:
• transmisie hidrostatică
• bolțuri de siguranță pentru cuțitele de tăiere
• curele rezistente cu inserție din fibre din Kevlar
• manevrabilitate excelentă cu rază redusă de
virare
• cutie colectoare cu capacitate de 400 l

• flanșe și suporturi pentru cuțite din fontă cu grafit
nodular
• diferite mecanisme de tăiere sincronizate
• baterie fără întreținere
• performanțe de tăiere excelente
• descărcare electrică la orice înălțime

Date tehnice
Motor 2-V

B&S 22 HP, 23 HP, 24 HP

Transmisie

Tuff Torq K664 (2WD) + KXH10N (4WD) anterior

Diferențial blocabil
Unitate de tăiere

Înălțime de tăiere
Acționare mecanism de tăiere
Capacitate cutie colectoare
pentru iarbă

da
două rotoare, sincronizată, lățime 102 cm/122 cm (opțional)
trei rotoare (3 perechi de cuțite), sincronizată, lățime 110 cm
(numai pentru mărunțire)
25 – 80 mm, 7 poziții, roți suport cu înălțime reglabilă
ambreiaj electromagnetic
descărcare electrică, ridicare maximă 1870 mm, viteză de ridicare 4.5 s,
viteză de deschidere 5.3 s

Roți anterioare

16“

Roți posterioare

20“

Rezervor carburant

12 l

Baterie
Faruri

12 V 28 Ah / 12 V 32 Ah
halogen (opțional becuri LED)

Echipamente speciale

contor ore de funcționare, control viteză de deplasare, claxon + funcție
AUTOMAN, mecanism de tăiere combinat (colectare / mărunțire), memorie
poziție elevator, priză 12 V, coloană de conducere reglabilă + volan cu mâner
+ afișaj cu 4 indicatori

Dimensiuni (l x w x h)

2920 x 1060 x 1432 mm

Greutate

385 – 399 kg
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Starjet

Motoare Briggs & Stratton Commercial

Transmisie Tuff Torq K62

Transmisie Tuff Torq K664

•
•
•
•
•

• diametru ax: 25,4 mm
• diferențial blocabil: cu sau fără

• diametru ax: : 25,4 mm
• diferențial blocabil: da

Transmisie anterioară Kanzaki KXH 10

Axa anterioară

Fulie conducătoare – întărită

• tracțiune pe axa anterioară
• la toate tractoarele cu tracțiune pe 4 roți

• material: fontă
• construcție nouă: mai rigidă, cu rază de viraj
mai mică, mai elastică pentru adaptare la teren
• fiabilitate crescută
• bucșe glisante cu strat de fricțiune din teflon

• prelucrată mecanic
• rulment profesional PEER care poate fi inlocuit

Roți anterioare cu rulmenți

Ambreiaj electromagnetic

Ax cuțite - întărit

• acționarea unității de tăiere cu un întrerupător
de pe bord

• material: oțel
• ușor de demontat de pe alte componente ca
lagăre, fulii,...
• variantă întărită

motor profesional cu 2 cilindri
5 nivele de filtrare a aerului
ungere cu pompă de ulei
intervale prelungite de întreținere
șoc automat EFM

• rulmenți fără întreținere PEER
• roți fără ungător
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Avantaje tehnice

Curea unitate de tăiere

Curea de antrenare

Curea de distribuție pentru unitatea de tăiere

• material de bază: neopren
• împletitură textilă cu strat glisant
• fibre de poliester

• material de bază: neopren
• împletitură textilă
• fibre Kevlar

•m
 aterial de bază: neopren
cu fibre Kevlar
• fibre de sticlă întărite
• versiune CXP pentru rezistență prelungită

Bolț de siguranță

Solenoid de pornire – întărit

Afișaj multifuncțional

semnalizează:

• 2 buc. pe fiecare cuțit
• înlocuire rapidă și simplă
• împiedică deteriorarea tractorului când acesta
lovește un obstacol

• variantă întărită Trombetta
• timp de pornire până la 6 minute

•
•
•
•
•

Unitate de tăiere - întărită

Cuțite

Flanșă și cuțit – întărite

• material: oțel călit izoterm
• nu se degradează în timpul ascuțirii
• standard sau high-lift

• ansamblu de piese individuale
• în caz de deteriorare a uneia din piese se poate
înlocui numai piesa deteriorată
• întărite pentru rezistentă mărită
• protecție în cazul ruperii bolțurilor de siguranță

•3
 bare de protecție pe părțile laterale și în zona
anterioară

cutie colectoare plină
frână
presiune ulei
baterie
contor ore de funcționare
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Crossjet
Tractor de tuns / tocat eficient cu
centru de greutate foarte coborât,
diferențial blocabil și roți cu profil
”V” pentru întreținerea zonelor cu
vegetație deasă și teren în pantă cu
suprafețe cuprinse între 5 000 80 000 m2.Taie cu ușurință copaci
tineri de până la 4 cm diametru,
arbuști și trestie.
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Crossjet SC 92 2WD / 4WD

Descrierea mașinii:
Tractoarele Crossjet au fost multă vreme unele dintre cele mai căutate tractoare de
tuns / tocat la nivel mondial. Ambele modele, cu tracțiune pe două sau patru roți,
prelucrează cu ușurință zone cu vegetație deasă (copaci de până la 4 cm diametru,
arbuști, trestie); modelele cu tracțiune pe patru roți oferă utilizatorului mai multă
siguranță în exploatarea pe pante. Mașină cu cadru rabatabil de protecție și design
deosebit ce poate fi dotată cu plug de zapadă pe timp de iarnă.
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Caracteristici tehnice:
• centru de greutate foarte coborât
• acționare manuală
• cadru de protecție rabatabil

• taie toate materialele peste care trece
• control mecanic al vitezei de deplasare
• mecanism de tăiere foarte rezistent, cu un rotor

Date tehnice
Motor 2-V

B&S 21 HP, 23 HP (4WD)

Transmisie

Tuff Torq K62 cu diferențial blocabil
Tuff Torq K664 + front KXH10N (4WD) cu diferențial blocabil

Unitate de tăiere
Înălțime de tăiere
Acționare mecanism de tăiere

un rotor, 2 cuțite libere, lățime 92cm
(opțional canal de evacuare laterală ca adaptor)

50 – 110 mm, 5 poziții
ambreiaj electromagnetic

Roți anterioare

16“

Roți posterioare

20“

Rezervor carburant
Baterie
Faruri
Echipamente speciale
Dimensiuni (l x w x h)
Greutate

19 l cu indicator de nivel
12 V 28 Ah / 12 V 32 Ah (4WD)
halogen + becuri LED
contor ore de funcționare, control viteză de deplasare, volan cu mâner
2310 x 1050 x 1505 mm
294 kg (2 WD), 346 kg (4 WD)
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Goliath
Tractor de tuns / tocat deosebit,
echipat cu componente de
cea mai bună calitate. Destinat
pentru utilizare intensivă în zone
inaccesibile cu alte tehnici.
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Goliath GC 2WD / 4WD

Descrierea mașinii:
Tractorul Goliath este o mașină de tuns / tocat de înaltă performanță pentru toate
tipurile de teren. Mașina susține trei mecanisme diferite de tăiere interschimbabile
și accesoriile pentru întreținerea zonelor cu vegetație deasă. Această mașină ușor
manevrabilă are o ergonomie deosebită și poate fi dotată cu diferite accesorii pentru
utilizare tot timpul anului. Goliath oferă performanțe extraordinare în zone inaccesibile altor mașini și taie cu ușurință vegetația deasă și crescută și conferă un aspect
îngrijit suprafețelor prelucrate.
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Caracteristici tehnice:
• centru de greutate foarte jos
• cadru de siguranță rabatabil
omologat ROPS

• diferite mecanisme de tăiere
• afișaj cu 6 indicatoare
• c ontrol electromagnetic viteză

• centură de siguranță
• unitate de tăiere cu soft start

Date tehnice
Motor 2-V

B&S 23 HP / Kawasaki 26 HP

Transmisie

Tuff Torq K62 cu diferențial blocabil
Tuff Torq K664 + front KXH10N (4WD) cu diferențial blocabil
un rotor, 2 cuțite libere, lățime 92 cm (opțional canal de evacuare laterală ca adaptor)
/ pentru marunțire fină: trei rotoare, 3 perechi de cuțite, lațime 110 cm / 132 cm

Unitate de tăiere

50 – 135 mm, 5 poziții

Înălțime de tăiere
Acționare mecanism de tăiere

ambreiaj electromagnetic + soft start

Roți anterioare/ Roți posterioare

16“ / 20“

Rezervor carburant

16 l cu indicator de nivel

Baterie

12 V 32 Ah

Faruri

halogen + becuri LED

Echipamente speciale

contor ore de funcționare, control viteză de deplasare, volan cu mâner,
afișaj cu 6 indicatoare (acționare unitate de tăiere, frână, ungere, baterie,
rezervă carburant, control viteză de deplasare)

Dimensiuni (l x w x h)

2310 x 1050 x 1740 mm (unitate de tăiere 92 cm)
2310 x 1160 x 1740 mm (unitate de tăiere 110 cm)
2310 x 1360 x 1740 mm (unitate de tăiere 132 cm)

Greutate

390 kg (2 WD) – 427 kg (4 WD)

unitate
de tăiere
92 cm

unitate
de tăiere
110 cm

unitate
de tăiere
132 cm
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Crossjet and Goliath
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Motor Briggs & Stratton VANGUARD

Motor Kawasaki FS 730V

Transmisie Tuff Torq K62

• motor profesional cu 2 cilindri
• ungere cu pompă de ulei
• interval extins de întreținere

• motor profesional cu 2 cilindri
• ungere cu pompă de ulei
• interval extins de întreținere

• diametru ax : 25,4 mm
• diferențial blocabil: da

Transmisie Tuff Torq K664

Transmisie anterioară Kanzaki KXH 10

Segment de conducere reglabil

• diametru ax : 25,4 mm
• diferențial blocabil: da

• tracțiune pe axa anterioară
• la toate tractoarele cu tracțiune pe 4 roți

• material: oțel
• joc reglabil cu excentric
• rezistență mărită

Cap articulație

Curea de antrenare

Curea unitate de tăiere cu trei rotoare

• material : oțel + compozit
• joc roată reglabil

• material de bază: neopren
• laminată
• fibre Kevlar

• material de bază: neopren
• împletitură textilă
• fibre întărite de poliester

Avantaje tehnice

Curea unitate de tăiere cu un rotor

Flanșă

Afișaj

semnalizează:

• baterie
• carburant
• control viteză
• contor ore de
funcționare

• material de bază: neopren
• împletitură textilă cu strat de glisare
• fibre Kevlar

• material: fontă
• montaj facil pe ax

• acționare mecanism
de tăiere
• frână
• presiune ulei

Ax cuțite

Cuțite pentru unitatea de tăiere 110 / 132 cm

Cuțite pentru unitatea de tăiere 92 cm

• material: oțel călit
• ușor de demontat de pe alte componente ca
lagăre, fulii,...
• variantă întărită

• material: oțel călit izoterm
• nu se degradează la ascuțire
• marunțire – 2 nivele de tăiere

•
•
•
•

Fulie conducătoare

• material: oțel
• fixată prin compresie și asigurată cu șuruburi

Ambreiaj
Electromagnetic
electromagnetic
clutch

• construcție întărită
• antrenează unitatea de tăiere de la un
întrerupător din bord
• soft start

material: oțel călit
funcție de mărunțire
2 cuțite rezistente la impact
cuțite ascuțite pe ambele părți

Flanșă cu cuțite

• ansamblu de piese individuale
• în cazul deteriorării unei piese se poate înlocui
numai piesa deteriorată
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Accesorii
Dispozitivele suplimentare extind
utilizarea mașinilor SECO pentru a
satisface toate cerințele clienților
noștri, adaptând mașinile pentru
utilizare pe tot parcursul anului.
Accesoriile noastre acoperă toate
operațiile de întreținere a spațiilor
verzi, îndepărtarea zăpezii,
colectarea deșeurilor, stropit,
măturat și alte activități necesare.
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Accessorii

Suport anterior simplu

Capac pentru mărunțire

• pentru montat plug pentru zăpadă cu
lățime de lucru de 120 cm

• pentru mărunțire fără cutie colectoare
• se introduce în galeria de evacuare

Pentru:
Challenge, Starjet, Goliath

Pentru:
Challenge, Starjet

Perie cu motor

Unitate de tăiere cu mărunțire 110 cm

• mătură toate impuritățile de pe
suprafețe solide
• mătură zăpada
• lățime de lucru de 110 cm

• pentru mărunțire periodică sau
ocazională
• pentru toate tipurile de teren
• construcția unică cu trei rotoare asigură
o tăiere de finețe

Pentru: Starjet, Goliath

Pentru: Starjet

Cric

Utilaj de împrăștiat

•ideal pentru ridicarea axei anterioare
sau posterioare până la 45 cm
• reglabil pentru diferite tipuri de roți
asamblat din numai 4 piese

• utilaj profesional cu reglarea operației
de împrăștiere
• pentru împrăștiat sare și alte
materiale uscate
• container de 150 l cu elice pentru
împrăștiere uniformă

Pentru:
Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath

Pentru:
Starjet, Crossjet, Goliath
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Remorcă rabatabilă

Suport anterior universal

• poate fi încărcată cu orice: iarbă, lemne,
materiale de construcții
• oblon posterior rabatabil
• dimensiuni spatiu de încărcare:
1050 x 770 x 300 mm

•suport universal pentru accesorii pe
partea anterioară a mașinii
Pentru:
Starjet, Crossjet, Goliath

Pentru:
Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath

Prelată de protecție

Deflector

•prelată de protecție cu emblema
Briggs & Stratton
• protejează mașina de praf

• pentru tăiat iarba fără cutie colectoare
• montat în locul cutiei colectoare
• direcționează iarba tăiată spre sol

Pentru:
Challenge, Starjet,
Crossjet, Goliath

Pentru:
Challenge, Starjet

Aerator

Cric manual

•îndepărtează mușchiul și iarba veche și
le colectează totodată în cutia colectoare
• adâncime de tăiere reglabilă
0 - 30 mm, lățime de tăiere 73 cm
• rotor pentru aerare grosieră cu 28 de
cuțite
•rotor cu role pentru aerare fină

• pentru ridicat partea laterală a mașinii
până la o înățime de 75 cm
• așezat pe axa anterioară/posterioară
• dispozitiv dotat cu cremalieră și
piuliță de forță

Pentru:
Starjet (colectare simultană), Goliath

Pentru:
Challenge, Starjet,
Crossjet, Goliath
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Accessorii

Lanțuri pentru zăpadă 16”

Lanțuri pentru zăpadă 18“ și 20“

• pentru deplasare pe zăpadă sau
suprafețe înghețate

• pentru deplasare pe zăpadă sau
suprafețe înghețate

Pentru:
Starjet, Crossjet, Goliath

Pentru:
Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath

Plug pentru zăpadă

Plug pentru zăpadă comfort

• pentru îndepărtat zăpada
• dotat cu lamă de cauciuc pentru
efect perfect
• lățime de tăiere 120 cm
• ridicare de la locul operatorului

• pentru îndepărtat zăpada
• dotat cu lamă de cauciuc pentru efect
perfect
• lățime de tăiere 120 cm
• ridicare de la locul operatorului

Pentru:
Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath

Pentru:
Challenge, Starjet, Goliath

Contragreutate suplimentară spate

• pentru o mai bună mobilitate
a tractorului pe zăpadă și gheață
- mărește sarcina pe axa
conducătoare
Pentru: Challenge, Starjet
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Freză de zăpadă

Rampă pentru transport

• foarte utilă în zonele montane
• galeria de evacuare și clapa sunt
controlate din poziția operatorului
•lățime de lucru 100 cm

• utilă pentru transportat cutii, lăzi,
unelte și alte echipamente necesare
Pentru:
Challenge, Starjet

Pentru:
Starjet, Goliath

Răcitor cu ulei

Adaptor pentru evacuare laterală

• permite mecanismului de mărunțire să
lucreze în condiții foarte dificile

• adaptor pentru unitatea de tăiere de
mărunțit de 92 cm
• iarba tăiată este aruncată lateral pe sol
unde servește ca îngrășământ
• utilizat în special în livezi

Pentru:
Crossjet, Goliath

Pentru:
Crossjet, Goliath

Pulverizator
• pentru terenuri de sport, parcuri, vii,...
• segmente individuale detașabile
• lățime de lucru 1 - 5 m cu posibilitate de
reglare a brațelor în poziție orizontală
sau verticală
• capacitate rezervor 120 l
Pentru:
Starjet, Crossjet, Goliath

37

38

Note
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Carei

Radau

Baia Mare

Satu Mare

Botosani
Suceava

Bistrita

Cluj-Napoca

Arad

Reghin

Tg. Mures
Alba Iulia

Timisoara

Piatra Neamt

Dej

Zalau

Oradea

Bacau
Barlad

Ones

Sf. Gheorghe

Sebes
Caransebes
Resita

Vaslui
Toplita

Odorheiu
Secuiesc

Deva
Lugoj

Iasi

Focsani
Gala

Sibiu

Brasov

Braila

Petrosani
Campulung
Targu Jiu

Rm. Valcea

Drobeta
Turnu-Severin

Tulcea

Buzau

Targoviste

Ploies

Pites
Craiova

Slana

Bucures

Giurgiu
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