
OFERTA MOTOSAPE AGT - PREMIUM

Fabricat în
România



De ce motosapele AGT  5580  PREMIUM ?

Manetă cu protecție 
împotriva pornirii accidentale 

conform normei EN 709.

Motor puternic 5.5 - 7.0 CP.

Tobă de eșapament cu protecție 
suplimentară conform normei EN709.

Cutie de viteze în 3 trepte cu zonă
neutră între cele două sensuri de 

mers conform normei EN 709.

Filtru de aer în baie de ulei 
(pentru variantele echipate cu 

motoare GX)
Apărători cu grosimea tablei de 2 mm 

conform normei EN 709.

Roată frontală pentru transport, cu 
sistem de rabatare.

24 cuțite și 2 discuri laterale 
durabile cu o lățime de lucru 

reglabilă până la 80 cm.

Transmisie pe lanț și două curele. 

BONUS !!!
Set roți pneumatice 

4.00-8”, plug bilonat și 
adaptor prindere 

accesorii.



Motor: Honda GP160, 5,5 HP / Honda GP200 6,5 HP
Combustibil: benzină
Pornire motor: la sfoară
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.

Motosape AGT 5580 HONDA GP

Noua gamă de motoare Honda GP este special concepută pentru echipa-
mentele agricole și de gradină “light duty” completând gama de motoare 
deja existentă GX destinată aplicațiilor “commercial power”.

AGT 5580 GP160 2.449   lei cu TVA  

BONUS !!!
Set roți pneumatice 

4.00-8”, plug bilonat și 
adaptor prindere 

accesorii.

AGT 5580 GP200 2.559   lei cu TVA   



Motosape  AGT  5580  Honda  GX

Motor: Honda GX160, 5,5 HP / Honda GX200 6,5 HP
Combustibil: benzină
Pornire motor: la sfoară
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 2.729   lei cu TVA  

BONUS !!!
Set roți pneumatice 

4.00-8”, plug bilonat și 
adaptor prindere 

accesorii.

AGT 5580 GX200 2.859   lei cu TVA   



Motosape AGT 5580 Kohler

Motor: Kohler SH265, 6.5 HP / Kohler CH270 7.0 HP
Combustibil: benzină
Pornire motor: la sfoară
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 2.329   lei cu TVA  

BONUS !!!
Set roți pneumatice 

4.00-8”, plug bilonat și 
adaptor prindere 

accesorii.

AGT 5580 CH270 2.489   lei cu TVA   



De  ce  motosapele  AGT  7580  PREMIUM ?

Manetă cu protecție 
împotriva pornirii accidentale 

conform normei EN 709.

Tobă de eșapament cu protecție 
suplimentară conform normei EN709.

Cutie de viteze în 3 trepte cu zonă
neutră între cele două sensuri de 

mers conform normei EN 709.

Filtru de aer în baie de ulei 
(pentru variantele echipate cu 

motoare GX) 

24 cuțite și 2 discuri laterale 
durabile cu o lățime de lucru 

reglabilă până la 80 cm.

Transmisie cu ambreiaj și cutie de 
viteze din fontă cu roți dințate 

în baie de ulei.  

BONUS !!!
Set roți pneumatice 

4.00-8”, plug bilonat și 
adaptor prindere 

accesorii.

Sistem transport roți / freze cu picior de 
spijin pentru staționare.

Motor puternic 6.5 - 7.0 CP.



Motor: Honda GP200, 6.5 HP / Honda GX200 6.5 HP 
 / Kohler CH270 7.0 HP
Combustibil: benzină
Pornire motor: la sfoară
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.

Motosape AGT 7580 PREMIUM

BONUS !!!
Set roți pneumatice 

4.00-8”, plug bilonat și 
adaptor prindere 

accesorii.

AGT 7580 GP200 2.929   lei cu TVA  

AGT 7580 GX200 3.279   lei cu TVA   

AGT 7580 CH270 2.829   lei cu TVA  



175 Lei + TVA 75 Lei + TVA 95 Lei + TVA 

225 Lei + TVA 185 Lei + TVA 210 Lei + TVA 

100 Lei + TVA 

95 Lei + TVA 1.225 Lei + TVA 

Peste 100 de puncte de 
distribuție și service în 

toată țara. 
Lista completă pe www.agt.ro

SC  AGENT TRADE SRL, Şoseaua de Centură, nr. 32, Tunari - 077180, Ilfov;  Tel: +40 21 - 266.51.31; +40 21 - 266.51.32; Mobil: +40 372 730 551
Fax: +40 21 - 266.51.33; E-mail: office@agt.ro; J23/1840/28.06.2010; CUI: 6422446; Capital social: 201.000 Lei

www.agt.ro ; www.agt-termo.ro

DISTRIBUITOR AUTORIZAT:

Promoție valabilă începând cu 25.10.2017
 și în limita stocului disponibil.

Roți metalice 
350 mm

Plug simplu

Extractor cartofi

Roți pneumatice
400 mm

Prășitoare

Semănătoare

Accesoriu deschis rigole
reglabil

Accesoriu deschis rigole
simplu 

Roți metalice 
400 mm

Plug reversibil

225 Lei + TVA 375 Lei + TVA 

Remorcă - 400kg

1.300 Lei + TVA 

Remorcă - 500kg


