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de peste

de ani !



Ghidonul, echipat cu sistem 
anti-vibrații, este reglabil pe 
înălțime pentru a beneficia de 
o poziție de lucru corectă.

Transmisia în baie 
de ulei reprezintă 
o garanție a 
nivelului redus de 
vibrații și a unei 
fiabilități sporite.

Apărătoare laterale pt. bara de 
tăiere; asigură protecția bării 
de tăiere și strânge cultura 
cosită pe două rânduri. 
Disponibile numai pt. bările de 
păioase SF.

Ambreiaj inversat - 
permite 
debreierea 
automată în 
cazul pierderii 
controlului 
motocultorului 

fără oprirea motorului.

Dispozitivul de cuplare 
rapidă “QUICK FIT“, 
prevăzut în dotarea de serie, 
permite asamblarea facilă a 
accesoriilor.

Inversorul de sens rapid, 
cu dispozitivul de 
comandă pe ghidon, 
permite schimbarea 
sensului fără a 
interveni asupra 
turației motorului.

Siguranța utilizatorului este 
asigurată și de dispozitivul 
“MOTOR STOP“ care oprește 
motorul motocositoarei atunci 
când utilizatorul “scapă” mașina 
de sub control.

De ce motocositoare Bertolini ?



Motor: Honda GP160, 5,5 HP / Honda GP200 6,5 HP
Combustibil: benzină
Roţi: 4.00-8” ecartament fix 
Transmisie: profesională în baie de ulei
Bară de tăiere: de 115 cm SF / SP 
Cutie de viteze: 2 trepte (1 înainte + 1 înapoi)
Ghidon: reglabil pe verticală cu sistem antivibraţii
Motor stop: oprirea maşinii în cazul pierderii controlului

Motocositoare B53 - HONDA GP

MOTOCOSITOARE B53 - 5,5 - 115 cm
cu bară de tăiere pentru păioase SF sau iarbă SP  

MOTOCOSITOARE B53 - 6,5 - 115 cm
cu bară de tăiere pentru păioase SF sau iarbă SP  

1,481 €
fără TVA  
1,513 €
fără TVA  

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”.
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Set de cuțite de tăiere de rezervă !Bară pentru 

păioase SF
Bară pentru 

iarbă SP

NOU !!!
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Set de cuțite de tăiere de rezervă !

Motocositoare B53 HONDA GX

Motor: Honda GX160, 5,5 HP / Honda Gx200 6,5 HP
Combustibil: benzină
Roţi: 4.00-8” ecartament fix 
Transmisie: profesională în baie de ulei
Bară de tăiere: de 115 cm SF / SP 
Cutie de viteze: 2 trepte (1 înainte + 1 înapoi)
Ghidon: reglabil pe verticală cu sistem antivibraţii
Motor stop: oprirea maşinii în cazul pierderii controlului

MOTOCOSITOARE B53 - 5,5 - 115 cm
cu bară de tăiere pentru păioase SF sau iarbă SP  

MOTOCOSITOARE B53 - 6,5 - 115 cm
cu bară de tăiere pentru păioase SF sau iarbă SP  

1,520 €
fără TVA  
1,550 €
fără TVA  

Bară pentru 

păioase SF
Bară pentru 

iarbă SP



Motor: Honda GX160-5,5 HP / GX200-6,5HP
Combustibil: benzină
Roţi: 4.00-8” ecartament fix 
Transmisie: profesională în baie de ulei
Bară de tăiere: de 115/127 cm SF / SP 
Cutie de viteze: 7 trepte (4 înainte + 3 înapoi)
Ghidon: reglabil pe verticală cu sistem antivibraţii
Motor stop: oprirea maşinii în cazul pierderii 
controlului

Motocositoare AGT 140 

Motor: Honda GX270-9 HP
Combustibil: benzină
Roţi: 4.00-10” ecartament fix 
Transmisie: profesională în baie de ulei
Bară de tăiere: de 127/140 cm SF / SP 
Cutie de viteze: 7 trepte (4 înainte + 3 înapoi)
Ghidon: reglabil pe verticală cu sistem antivibraţii
Motor stop: oprirea maşinii în cazul pierderii 
controlului

MOTOCOSITOARE AGT 140 - 5,5 - 115 cm
cu bară de tăiere pentru păioase SF sau iarbă SP  1,728 €

fără TVA  
MOTOCOSITOARE AGT 140 - 6,5 - 115 cm
cu bară de tăiere pentru păioase SF sau iarbă SP  1,792 €

fără TVA  
MOTOCOSITOARE AGT 140 - 6,5 - 127 cm
cu bară de tăiere pentru iarbă SP  1,884 €

fără TVA  
MOTOCOSITOARE AGT 140 - 6,5 - 127 cm
cu bară de tăiere pentru păioase SF  1,915 €

fără TVA  
MOTOCOSITOARE AGT 140 - 9 - 127 cm
cu bară de tăiere pentru iarbă SP  2,058 €

fără TVA  
MOTOCOSITOARE AGT 140 - 9 - 127 cm
cu bară de tăiere pentru păioase SF  2,100 €

fără TVA  
MOTOCOSITOARE AGT 140 - 9 - 140 cm
cu bară de tăiere pentru iarbă SP  2,096 €

fără TVA  
MOTOCOSITOARE AGT 140 - 9 - 140 cm
cu bară de tăiere pentru păioase SF  2,149 €

fără TVA  
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de tăiere de rezervă !! 
barele SF !



De ce motocositoare Bertolini cu noul motor HONDA ALPINE?

Noua gamă de motoare HONDA 
”High Inclination” are caracteristici 
noi și unice, care garantează cea 
mai bună performanță în condiții 
de lucru severe și poate funcționa în 
pantă până la o înclinație de 30°.

Diferențial cu 
dispozitiv de 
blocare pe ghidon, 
conferă un con-
fort sporit în 
manevrabilitate.

Sistem de frânare 
independent: 
asigură control pt. 
fiecare roată cu 
manete separate și 
dispozitiv de 
blocare pt. 
staționare.

Roți cu dimensiuni 
mari pentru 
stabilitate și 
aderență mai 
bună.

Pompă de benzină 
pentru alimentare 
optimă cu 
combustibil în 
condiții de 
exploatare alpină. 

Sistem de 
lubrifiere al 
motorului 
înbunătățit pentru 
lucrul în plan 
înclinat.

Carburator și 
sistem de umplere 
al rezervorului cu 
protecție împotriva 
scurgerilor de 
combustibil pe 
pante înclinate.

Dispozitivul de 
cuplare rapidă 
“QUICK FIT“, 
prevăzut în 
dotarea de serie, 
permite 
asamblarea facilă a 
accesoriilor.
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Motocositoare AGT B103 Alpine
Motor: Honda Alpine GX270-9 HP / GX340-11 HP 
HIGH INCLINATION
Combustibil: benzină  
Roţi: 18 x 9,50 x 8” - ecartament fix 
Transmisie: profesională în baie de ulei
Bară de tăiere: de 127 / 140 cm SF / SP 
Cutie de viteze: 6 trepte (3 înainte + 3 înapoi)
Diferențial: cu dispozitiv de blocare și manetă de control
Sistem de frânare: independent pe fiecare roată cu manetă 
separată de control și dispozitiv de blocare pt. staționare 
Motor Stop: oprirea motorului în cazul pierderii controlului
Carburator și sistem de umplere al rezervorului cu protecție la 
scurgerea combustibilului pe pante înclinate.

MOTOCOSITOARE AGT B103 - 9 - 127 cm
cu bară de tăiere pentru păioase SF sau iarbă SP  2,544 €

fără TVA  
MOTOCOSITOARE AGT B103 - 11 - 127 cm
cu bară de tăiere pentru păioase SF sau iarbă SP  2,671 €

fără TVA  
MOTOCOSITOARE AGT B103 - 11 - 140 cm
cu bară de tăiere pentru păioase SF sau iarbă SP  2,711 €

fără TVA  
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de tăiere de rezervă !! 
barele SF !



Motocositoare AGT B139 Alpine

Motor: Honda Alpine GX390-13 HP HIGH INCLINATION
Combustibil: benzină
Roţi: pneumatice duble 5.00 x 10” - ecartament fix 
Transmisie: profesională în baie de ulei
Bară de tăiere: 127 / 140 cm SF / SP 
Cutie de viteze: 6 trepte (3 înainte + 3 înapoi)
Diferențial: cu dispozitiv de blocare și manetă de control
Sistem de virare combinat cu ambreiaj si frane: 
independent pe fiecare roată, asigură o manevrabilitate facilă pe 
cele mai dificile suprafețe de lucru.
Motor Stop: oprirea motorului în cazul pierderii controlului
Carburator și sistem de umplere al rezervorului cu protecție la 
scurgerea combustibilului pe pante înclinate.

MOTOCOSITOARE AGT B139 - 13 - 127 cm
cu bară de tăiere pentru păioase SF sau iarbă SP  3,398 €

fără TVA  
MOTOCOSITOARE AGT B139 - 13 - 140 cm
cu bară de tăiere pentru păioase SF sau iarbă SP  3,455 €

fără TVA  
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de tăiere de rezervă !! 
barele SF !



Motor: Kohler CH395-benzină / Honda GX270-benzină 
/ Lombardini 15LD440-diesel 
Roţi: 5.00-10” ecartament reglabil 
Freză rotativă: 70 cm, echipată cu priză de forță rapidă,  
20 de cuțite, și dispozitiv de control al adâncimii de lucru
și roată de transport
Mâner: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical 
și amortizoare pentru reducerea vibrațiilor 
Cutie de viteze: în baie de ulei, 6 trepte (3 înainte + 
3 înapoi) 
Ambreiaj: multi disc, cu control manual, inversat
Diferențial: cu dispozitiv de blocare și manetă de 
control pe ghidon

Sistem de frânare: independent pe fiecare roată cu manetă 
separată de control și dispozitiv de blocare pt. staționare
Priză de forță: independentă și priză pentru cuplaj rapid
Cuplaj rapid: pentru alte accesorii
Dispozitive de siguranță: 
• manetă de ambreiaj cu dublă acționare și debreiere în 
cazul pierderii controlului asupra mașinii (fără oprirea 
motorului)
• dispozitiv pentru împiedicarea schimbării sensului de mers 
când priza de forță funcționează

MOTOCULTOR AGT 411-9-70
cu HONDA GX270 9 HP  

2,286 €
fără TVA  

MOTOCULTOR AGT 411-11-70
cu LOMBARDINI 15LD440 11 HP  

MOTOCULTOR AGT 411-9,5-70
cu KOHLER CH395 9,5 HP  

2,162 €
fără TVA  

Motocultor AGT 411 

3,052 €
fără TVA  



Motocultor AGT 411 HONDA GX 340

Motor: Honda GX340 - 11 HP
Combustibil: benzină
Roţi: 5.00-10” ecartament reglabil 
Freză rotativă: 70 cm, echipată cu priză de forță rapidă,  
20 de cuțite, și dispozitiv de control al adâncimii de lucru
și roată de transport
Mâner: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical 
și amortizoare pentru reducerea vibrațiilor 
Cutie de viteze: în baie de ulei, 6 trepte (3 înainte + 
3 înapoi) 
Ambreiaj: multi disc, cu control manual, inversat
Diferențial: cu dispozitiv de blocare și manetă de 
control pe ghidon
Sistem de frânare: independent pe fiecare roată cu manetă 
separată de control și dispozitiv de blocare pt. staționare
Priză de forță: independentă și priză pentru cuplaj rapid
Dispozitive de siguranță: 
• manetă de ambreiaj cu dublă acționare și debreiere în 
cazul pierderii controlului asupra mașinii 
(fără oprirea motorului)
• dispozitiv pentru împiedicarea schimbării sensului de mers 
când priza de forță funcționează

MOTOCULTOR AGT 411-11-70
cu HONDA GX 340 11 HP  

2,380 €
fără TVA  



Plug reversibil Suport plug Contragreutăți
roți

Cultivator cu 3 
dinți

Roți metalice

Remorcă

Brăzdar

Extractor de 
cartofi

Transmisie în
baie de ulei

Apărătoare laterală
pentru bară tăiere

Freză de zăpadă                                   
50 cm

Perie rotativă                             
80 cm

Freză de pământ
70 cm

Bară tăiere SP/SF
115 cm

Bară tăiere SP/SF
127 cm

Bară tăiere SP/SF
140 cm

Bară tăiere SP/SF
160 cm

Roți pneumatice
4.00 - 10”

Roți pneumatice
5.00 - 10”

începând de la

Motocultor AGT 411 HONDA GX 340 Accesorii pentru 140 / 411 / B103:

211 € + TVA 93 € + TVA 98 € + TVA / buc. 256 € + TVA 163 € + TVA 

658 € + TVA 79 € + TVA 124 € + TVA 228 € + TVA 260 € + TVA 

441 € + TVA 

330 € + TVA 

336 € + TVA 363 € + TVA 

350 € + TVA 406 € + TVA 

381 € + TVA 416 € + TVA 

399 € + TVA 

Lamă de zăpadă                             
80 cm

73 € + TVA 1,135 € + TVA 632 € + TVA 
începând de la

920 € + TVA 
începând de la

410 € + TVA 
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Promoție valabilă începând cu 01.04.2016 și în limita stocului disponibil.
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Bucures� Calarasi
Constanta
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Pites�
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Rm. Valcea

Sibiu

Craiova

Targu Jiu

Drobeta
Turnu-Severin

Resita

Deva 

Sebes 

Alba Iulia 

Timisoara 

Arad

Oradea
Zalau Dej

Cluj-Napoca

Carei Satu Mare
Baia Mare

Lugoj 

Caransebes

Petrosani
Campulung

Puncte de service în garanție și post-garanție cu piese și 
consumabile originale în toată țara. 
Lista completă pe www.agt.ro


