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Ambreiajul inversat (patent GRILLO) este mai comod și mai sigur. 
Acesta oprește mașina imediat dacă operatorul eliberează acidental ghidonul. Totuși, motorul nu se 
oprește dacă operatorul dorește să întrerupă lucrul 
pentru scurt timp.

Ghidon reglabil, ergonomic:
Motocultoarele GRILLO au diferite moduri de reglare. 
Dispozitivul de reglare rapidă oferă mai multă mobilitate la capătul rândului, în tim-
pul transportului sau în timpul operațiilor de întreținere. Ghidonul rotativ cu înălțime 
și lățime reglabile permit operatorului să conducă mașina de pe partea stangă sau 
dreaptă pentru săpat, cosit sau cu freza de zapadă. 

Sistem de strângere a fânului
în dotare standard ! (numai pentru 
modelele cu bare de tăiere pentru păioase)

Diferential blocabil (modelele cu indicativul D)
Sistem de frânare pe fiecare roată (modelele cu indicativul DF)
Transmisie profesională ȋn baie de ulei (doar anumite modele )
Ghidon cu manete de control ergonomice şi funcţionale pentru modelele G110 şi GF110
Ghidon reglabil si reversibil
Roţi cu suprafaţa de contact marită 21x11-8” pentru modelele Alpine.

AVANTAJEAVANTAJE

1



Sistem de strângere a fânului
în dotare standard ! (numai pentru 
modelele cu bare de tăiere pentru păioase)

Motor: Honda GP160, 5.5 HP / Honda GP200 6,5 HP
Combustibil: benzină
Roţi: 4.00-10” ecartament fix 
Transmisie: cu gresare
Bară de tăiere: de 110 cm SF / 115 cm SP TIROL
Cutie de viteze: 6 trepte (3 înainte + 3 înapoi)
Ghidon: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical și 
amortizoare pentru reducerea vibrațiilor 
Siguranţă: manetă de ambreiaj cu dublă acţionare şi 
debreiere în cazul pierderii controlului maşinii

GF3 GP160 / GP200GF3 GP160 / GP200

BONUS
GF3 GP 200
bară păioase 110 SF 1,574 €   fără TVA  

GF3 GP 200 1,614 €   fără TVA  bară iarbă 115 SP TIROL

GF3 GP 160 1,559 €   fără TVA  bară iarbă 115 SP TIROL

1,538 €   fără TVA  bară păioase 110 SF 
GF3 GP 160
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GF3 GX200GF3 GX200
Motor: Honda GX200, 6.5 HP 
Combustibil: benzină
Roţi: 4.00-10” ecartament fix 
Transmisie: cu gresare
Bară de tăiere: de 110 cm SF / 115 cm SP TIROL
Cutie de viteze: 6 trepte (3 înainte + 3 înapoi)
Ghidon: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical și 
amortizoare pentru reducerea vibrațiilor 
Siguranţă: manetă de ambreiaj cu dublă acţionare şi 
         debreiere în cazul pierderii controlului maşinii

BONUS

GF3 GX 200
bară iarbă 115 SP TIROL 1,662  €   fără TVA  

bară păioase 110 SF 1,662  €   fără TVA  GF3 GX 200
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GF3 GX270GF3 GX270
Motor: Honda GX200, 6.5 HP 
Combustibil: benzină
Roţi: 4.00-10” ecartament fix 
Transmisie: cu gresare
Bară de tăiere: de 110 cm SF / 115 cm SP TIROL
Cutie de viteze: 6 trepte (3 înainte + 3 înapoi)
Ghidon: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical și 
amortizoare pentru reducerea vibrațiilor 
Siguranţă: manetă de ambreiaj cu dublă acţionare şi 
         debreiere în cazul pierderii controlului maşinii

Motor: Honda GX270, 9 HP 
Combustibil: benzină
Roţi: 4.00-10” ecartament ajustabil 
Transmisie: cu gresare
Bară de tăiere: de 127 cm SF / 115 cm SP TIROL
Cutie de viteze: 6 trepte (3 înainte + 3 înapoi)
Ghidon: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical și 
amortizoare pentru reducerea vibrațiilor 
Siguranţă: manetă de ambreiaj cu dublă acţionare şi 
debreiere în cazul pierderii controlului maşinii

BONUS

GF3 GX 270
bară iarbă 115 SP TIROL 1,895  €   fără TVA  

GF3 GX 270
bară păioase 127 SF 1,919  €   fără TVA  
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GF110DF GX390GF110DF GX390
Motor: Honda GX390, 13 HP 
Combustibil: benzină
Roţi: 5-10” ecartament reglabil
Transmisie: profesională în baie de ulei
Bară de tăiere: de 127 cm SF / 135 cm SP TIROL 
Cutie de viteze: 6 trepte (3 înainte + 3 înapoi)
Ghidon: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical și 
amortizoare pentru reducerea vibrațiilor 
Siguranţă: manetă de ambreiaj cu dublă acţionare 
şi debreiere în cazul pierderii controlului
Decelerare automată la mersul înapoi
  Diferenţial: cu dispozitiv de blocare şi 
  manetă de control 
  Sistem de frânare: independent pe fiecare   
  manetă separată de control şi dispozitiv de 
                        blocare pentru staţionare

GF110DF GX 390
bară iarbă 135 SP TIROL 2,814  €   fără TVA  

bară păioase 127 SF 2,754  €   fără TVA  GF110DF GX 390
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Avantaje motor ALPINEAvantaje motor ALPINE
Motor: Honda GX390, 13 HP 
Combustibil: benzină
Roţi: 5-10” ecartament reglabil
Transmisie: profesională în baie de ulei
Bară de tăiere: de 127 cm SF / 135 cm SP TIROL 
Cutie de viteze: 6 trepte (3 înainte + 3 înapoi)
Ghidon: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical și 
amortizoare pentru reducerea vibrațiilor 
Siguranţă: manetă de ambreiaj cu dublă acţionare 
şi debreiere în cazul pierderii controlului
Decelerare automată la mersul înapoi
  Diferenţial: cu dispozitiv de blocare şi 
  manetă de control 
  Sistem de frânare: independent pe fiecare   
  manetă separată de control şi dispozitiv de 
                        blocare pentru staţionare

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 confort 
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 COUPLING“, 
prevăzut în dotarea de 
serie, permite 
asamblarea facilă a 
accesoriilor.
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GF3 DF GX270 ALPINEGF3 DF GX270 ALPINE

2,699  €   fără TVA  

2,636  €   fără TVA  

GF3 DF GX 270
bară iarbă 135 SP TIROL

bară păioase 127 SF 
GF3 DF GX 270

Motor: Honda GX270, 9 HP High Inclination
Combustibil: benzină
Roţi: 21*11-8” ecartament fix 
Transmisie: profesională în baie de ulei
Bară de tăiere: de 127 cm SF / 135 cm SP TIROL
Cutie de viteze: 6 trepte (3 înainte + 3 înapoi)
Ghidon: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical și 
amortizoare pentru reducerea vibrațiilor 
Siguranţă: manetă de ambreiaj cu dublă acţionare şi 
debreiere în cazul pierderii controlului masinii
Diferenţial: cu dispozitiv de blocare şi manetă de control 
           Sistem de frânare: independent pe 
      fiecare roată cu manetă separată de 
           control şi dispozitiv de blocare 
   pentru staţionare 
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GF110DF GX390 ALPINEGF110DF GX390 ALPINE
Motor: Honda GX270, 9 HP High Inclination
Combustibil: benzină
Roţi: 21*11-8” ecartament fix 
Transmisie: profesională în baie de ulei
Bară de tăiere: de 127 cm SF / 135 cm SP TIROL
Cutie de viteze: 6 trepte (3 înainte + 3 înapoi)
Ghidon: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical și 
amortizoare pentru reducerea vibrațiilor 
Siguranţă: manetă de ambreiaj cu dublă acţionare şi 
debreiere în cazul pierderii controlului masinii
Diferenţial: cu dispozitiv de blocare şi manetă de control 
           Sistem de frânare: independent pe 
      fiecare roată cu manetă separată de 
           control şi dispozitiv de blocare 
   pentru staţionare 

Motor: Honda GX390, 13 HP High Inclination 
Combustibil: benzină
Roţi: 21*11-8” ecartament fix  
Transmisie: profesională în baie de ulei
Bară de tăiere: de 127 cm SF / 144 cm SF / 135 cm SP TIROL 
Cutie de viteze: 6 trepte (3 înainte + 3 înapoi)
Ghidon: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical și 
amortizoare pentru reducerea vibrațiilor 
Siguranţă: manetă de ambreiaj cu dublă acţionare 
şi debreiere în cazul pierderii controlului
            Decelerare automată la mersul înapoi
      Diferenţial: cu dispozitiv de blocare şi manetă 
                  de control 
     Sistem de frânare: independent pe fiecare roată cu 
manetă separată de control şi dispozitiv de blocare 
pentru staţionare

bară iarbă 135 SP TIROL 3,162  €   fără TVA  

bară păioase 144 SF 3,114  €   fără TVA  

bară păioase 127 SF 3,060  €   fără TVA  GF110DF GX 390

GF110DF GX 390

GF110DF GX 390
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G85 GP160 / GP200 / GX200G85 GP160 / GP200 / GX200

G85 GP 200 - 58 cm 1,362  €   fără TVA  

1,338  €   fără TVA  G85 GP 160 - 58 cm

Motor: Honda GP 160, 5.5 HP / GP 200, 6.5 HP / GX 200, 6.5 HP
Combustibil: benzină
Roţi: pneumatice 4.00-10” ecartament fix
Freză rotativă: 37-47-58 cm, 16 cuțite, și dispozitiv de control 
al adâncimii de lucru
Ghidon: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical și amortizoare 
pentru reducerea vibrațiilor 
Cutie de viteze: 4 trepte (2 înainte + 2 înapoi)
Siguranţă: manetă de ambreiaj cu dublă     
acţionare şi debreiere în cazul pierderii controlului masinii 

G85 GX 200 - 58 cm 1,439  €   fără TVA  
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G85D GX270G85D GX270

G85D GX 270 - 68 cm 1,854 €   fără TVA  

Motor: Honda GX 270, 9 HP
Combustibil: benzină
Roţi: pneumatice 5.00-10” ecartament reglabil
Freză rotativă: 37 - 47 - 68 cm, 20 de cuțite, și dispozitiv de control 
al adâncimii de lucru
Ghidon: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical și amortizoare 
pentru reducerea vibrațiilor 
     Cutie de viteze: 4 trepte (2 înainte + 2 înapoi)
     Diferenţial: cu dispozitiv de blocare şi manetă 
     de control
     Siguranţă: manetă de ambreiaj cu dublă     
     acţionare şi debreiere în cazul pierderii      
     controlului 
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G110DF GX390G110DF GX390

Motor: Honda GX 390, 13 HP
Combustibil: benzină
Roţi: pneumatice 5.00-12” ecartament reglabil
Freză rotativă: 55 - 70 cm, echipată cu priză de forță 
rapidă, 16 cuțite, și dispozitiv de control 
al adâncimii de lucru
Ghidon: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical 
și amortizoare pentru reducerea vibrațiilor 
Cutie de viteze: 6 trepte (3 înainte + 3 înapoi)
Diferenţial: cu dispozitiv de blocare şi manetă de control
Decelerare automată la mersul înapoi
Siguranţă: manetă de ambreiaj cu dublă     
acţionare şi debreiere în cazul pierderii controlului masinii
Sistem de frânare: independent pe fiecare roată 
cu manetă separată de control şi dispozitiv de blocare 
pentru staţionare 

G110DF GX 390 - 70 cm 2,442  €   fără TVA  
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G85DD 15LD440G85DD 15LD440

G85DD 15LD440 - 68 cm 2,850  €   fără TVA  

Motor: Lombardini 15 LD 440, 11 HP
Combustibil: Diesel
Roţi: pneumatice 5.00-10” ecartament reglabil 
Freză rotativă: 37 - 47 -  68 cm, 20 de cuțite, 
și dispozitiv de control al adâncimii de lucru
Ghidon: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical 
și amortizoare pentru reducerea vibrațiilor 
Cutie de viteze: 4 trepte (2 înainte + 2 înapoi)
Diferenţial: cu dispozitiv de blocare şi manetă de control
Siguranţă: manetă de ambreiaj cu dublă acţionare şi 
debreiere în cazul pierderii controlului 
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G110DF 15LD440G110DF 15LD440
Motor: Lombardini 15 LD 440, 11 HP
Combustibil: Diesel
Roţi: pneumatice 5.00-12” ecartament reglabil
Freză rotativă: 55 - 70 cm, echipată cu priză de forță rapidă,  
16 cuțite, și dispozitiv de control al adâncimii de lucru
Ghidon: reversibil 180°, cu reglaj orizontal și vertical și 
amortizoare pentru reducerea vibrațiilor 
Cutie de viteze: 6 trepte (3 înainte + 3 înapoi)
Diferenţial: cu dispozitiv de blocare şi manetă de control
Siguranţă: manetă de ambreiaj cu dublă acţionare 
şi debreiere în cazul pierderii controlului
Decelerare automată la mersul înapoi
Sistem de frânare: independent pe fiecare roată 
cu manetă separată de control şi dispozitiv de blocare 
pentru staţionare  

G110DF 15LD440 - 70 cm 3,247  €   fără TVA  
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ACCESORIIACCESORII
Plug reversibil

211 € + TVA 

Suport plug

106 € + TVA 

Freză de pământ
58 cm

468 € + TVA 

Freză de pământ
68 cm

515 € + TVA 

Brăzdar

75 € + TVA 

Roți pneumatice
4.00 - 10” fixe

119 € + TVA 

Roți pneumatice
4.00 - 10” ajust.

218 € + TVA 

Roți pneumatice
5.00 - 10” ajust.

244 € + TVA 

Roți metalice
4.00 - 10”

171 € + TVA 

Contragreutăți
roți - 20 kg

134 € + TVA 

Bară prindere
remorcă

41 € + TVA 

Remorcă

1488 € + TVA 

Freză de zăpadă 
                           60 cm

de la 716 € + TVA 

Roți pneumatice
5.00 - 12” ajust.

  282 € + TVA 

Freză de pământ 70 cm 
(G110DF si GF110DF)

543 € + TVA 

KIT extensie 
de la 58 - 68 cm 

49 € + TVA 

KIT extensie
de la 68 - 77 cm

56 € + TVA 

KIT extensie
de la 70 - 83 cm

60 € + TVA 

Bară tăiere SP TIROL
115 cm

346 € + TVA 

Bară tăiere SF
127 cm

390 € + TVA 

Bară tăiere SF 127 cm
(pt. trans. in baie ulei)

356 € + TVA 

Bară tăiere SF 144 cm
(pt. trans. in baie ulei)

394 € + TVA 

Bară tăiere SP TIROL 135 cm
(pt. trans. in baie ulei)

473 € + TVA 

Perie rotativă
                           80 cm

de la 920 € + TVA 

Lamă de zăpadă 
                             80 cm

de la 410 € + TVA 

Transmisie bară tăiere 
cu gresare

381 € + TVA 

Bară tăiere SF
110 cm

350 € + TVA 

Transmisie profesională 
în baie de ulei 
GF110DF; G110DF

570 € + TVA 

Transmisie profesională 
în baie de ulei 

GF3DF

550 € + TVA 

Contragreutăți
roți 36 kg

215 € + TVA 
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Promoție valabilă începând cu 15.05.2017 și în limita stocului disponibil.

Radau�

Suceava

Botosani

Iasi

Piatra Neamt

Vaslui

Bistrita

Bacau
Toplita

Reghin

BarladOnes�Odorheiu
Secuiesc

Tg. Mures

Sf. Gheorghe Focsani
Gala�

Braila

Buzau

Brasov

Targoviste
Ploies�

Bucures� Calarasi
Constanta

Tulcea

Giurgiu

Pites�

Sla�na

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


