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SIMPLICITY
EFM: Systém EFM - ulehčuje a
optimalizuje startování stroje a
patří k nejsnadnějším systémům
startování motorů.
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Symboly
Sekačky Simplicity Hi Vac® se
sběrným košem: Vyznačují se speciálním designem. Mají zahnutý okraj šasi
a vysokoobjemový horní výhoz. Díky
velkému podtlaku, který vzniká v
prostoru šasi, jsou všechny
travní
odřezky
vysáty a
poté
vhozeny
do koše.

Ninja: Patentované nože Ninja
vyrobené ze šesti vrstev vynikají
precizním mulcováním.

VYBERTE SI!
t36ü/ÿ7&%&/²4&,"ü,:
t;")3"%/¶53",503:
t4530+&4/6-07Å.10-0.ÿ3&.05«ü&/¶
t3*%&3:4&;"%/¶.7Å)0;&.
Rozhodnout se, jaký traktor koupit je často velmi složitý proces. Naše
rozhodování hlavně ztěžuje velké množství výrobců a nejrůznější typy
traktorů. Je proto nutné soustředit se na to, co je důležité - kvalitu střihu,
trakci, pohodlí, spolehlivost, jednoduchost ovládání. Stanovte si priority a
všechny Vaše otázky se zodpoví samy. Ve Vaší volbě bude přesto jeden
výrobce vyčnívat - Simplicity.
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6niverzálnost:
Sekačky Simplicity lze jednoduše
upravit na stroj s bočním výhozem,
mulčováním nebo sběrem do koše.
K dispozici je velké množství doplňků.

Startovací balíček ReadyStart®:
Motor není nutné před nastartováním
ručně sytit. Společnost Briggs & Stratton
zaručuje u všech svých strojů vybavených
systémem ReadyStart® záruku S2, což
umožňuje nastartování stroje na dvě
zatažení.

"OUJWJCSBĴOÓTZTUÏN
Motory AVS® mají systém Linear
Balancing, který snižuje pohyb do
stran, jenž je typický pro tradiční
design sekaček. Tento systém zaručuje
hladký chod a delší životnost stroje.
Snižuje vibrace motoru až o 80%, a
tím jak motor tak celý stroj podléhají
menšímu opotřebení. Je dostupný u
jednoválcových motorů se svislou
klikovou hřídelí.
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Vytvořte si i doma pruhy na trávníku
Buďte vtipní a kreativní. Ideální je sekačka Free FloatingTM z řady Simplicity.
Prodejce Vám ukáže, jak vytvořit nejen pruhy, ale i jiné vzory.

SIMPLICITY
Exkluzivní vlastnosti
žacího ústrojí
Design žacího ústrojí umožňuje proudění
vzduchu, které optimálně rozhazuje travní
odřezky. S přítlačným válcem za noži a
plovoucím žacím ústrojím Free FloatingTM
docílíte bezvadný střih trávníku.
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Přítlačný válec.

0$&-."3#"*/®
Materiál nože zaručuje výjimečnou
kvalitu a ostrost nože.
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Se strojem tohoto druhu jste se zatím nesetkali. Perfektní
střih - to je to, čím stroj Simplicity vyniká a čím jsme se
proslavili. Naše plovoucí žací ústrojí Free Floating to je
vrchol mezi sekačkami. Žací ústrojí je zavěšeno na výkyvně
uložené přední nápravě, a tak se při jízdě na svých širokých
přítlačných válcích volně pohybuje zleva doprava. Žací ústrojí
kopíruje terén trávníku, čímž lze dosáhnout perfektního střihu.

ÇBDÓÞTUSPKÓTFWPMOĸQPIZCVKF
nahoru a dolů.

V žacím ústrojí traktorů Simplicity dochází k velkému
proudění vzduchu, které přispívá k dokonalému střihu a
efektivnímu výhozu travních odřezků. Nože jsou vyrobeny
ze speciální oceli Marbain a jejich ostří vždy odsekne stébla
trávy tak, že zůstanou stále zelená. Nikdy nezežloutnou
jako s běžným ostřím nože. Tomuto prolému jsme věnovali
Sekačka se volně pohybuje
zleva doprava.

;«7ÿ4/²;"Ĝ¶;&/¶
K traktoru Simplicity lze rychle a
snadno připojit a odpojit jakékoliv
příslušenství. Nepotřebujete žádné
nářadí.

mnoho času, a tudíž náš stroj nabízí skvělý střih.

6/"À&ü/0Ç&
Hřídel z tvrzené oceli, hermeticky
uzavřená ložiska s dlouhou životností
a nože sekačky vyrobené ze
speciální oceli Marbain®.

7ÅÀ,"45Ĝ*)6
Výšku střihu lze nastavit podle
podmínek trávníku.

5

Jak lehký stroj se záběrem 41 cm
tak model se záběrem 48 cm vynikají
osvědčeným sběrem do koše. Vybrat si
lze z modelů bez pojezdu i s pojezdem
nebo na vysokých kolech.

ERDP16575

Briggs & Stratton
575ex SeriesTM
ERDS16575

Briggs & Stratton
575ex SeriesTM
tÀBTJTFTCĶSFNEPLPÝFM[FTOBEOP
přeměnit na mulčování nebo zadní
výhoz
t/BTUBWJUFMOÈWâÝLBSVLPKFUJQSP
pohodlí obsluhy
t0[VCFOâWĶOFD QPIPOOB[BEOÓLPMB
t1PIPEMOÈQĶOPWÈSVLPKFŘBESäÈL
nápojů
t7âIP[PWâUVOFMBNVMĲPWBDÓVDQÈWLB
t$FOUSÈMOÓOBTUBWFOÓWâÝLZTUœJIV
tQPMPIPE  DN

ERDP16575

ERDS16575

Sekačky Simplicity jsou
vybaveny motory značky
Briggs & Stratton

Snadné nastavení výšky střihu
centrální pákou.

Bez pojezdu: zadní výhoz,
mulčování a sběr do koše.

ERDP16575 / ERDS16575 SPECIFIKACE
Typ
Záběr
Motor
Výška střihu
Nůž
Kola
Ostatní
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ERDP16575

ERDS16575

Bez pojezdu
41 cm
Briggs & Stratton 575ex Series™
Centrální nastavení výšky střihu. 9 poloh od 2,0 - 8,0 cm
Víceúčelová
17,5 cm přední/20,0 cm zadní
Zadní výhoz, mulčování a sběr do koše

S pojezdem s jednou rychlostí
41 cm
Briggs & Stratton 575ex Series™
Centrální nastavení výšky střihu. 9 poloh od 2,0 - 8,0 cm
Víceúčelová
17,5 cm přední/20,0 cm zadní
Zadní výhoz, mulčování a sběr do koše

ERDS19675

Ručně vedené sekačky Simplicity zaručují méně práce a více zábavy díky
osvědčenému šasi a spolehlivému systému pohonu. Zajímavá cena je
dalším kladem této sekačky.

Briggs & Stratton
675ex SeriesTM , ReadyStart®
ERDV19675HW

Briggs & Stratton
675ex SeriesTM , ReadyStart®
t7FMLÈ[BEOÓLPMBQSPTOBEOÏPWMÈEÈOÓ
(pouze u ERDV19675HW)
tÀBTJTFTCĶSFNEPLPÝFTFTOBEOP
přemění na mulčování nebo zadní
výhoz
t0[VCFOâWĶOFD QPIPOOB[BEOÓLPMB
t/BTUBWJUFMOÈWâÝLBSVLPKFUJQSPQPIPEMÓ
obsluhy
t1PIPEMOÈQĶOPWÈSVLPKFŘBESäÈL
nápojů
t$FOUSÈMOÓOBTUBWFOÓWâÝLZTFĲFOÓ
tQPMPIPE  DN
t/BTUBWJUFMOÈSZDIMPTUQPKF[EVPE
0,4 - 5 km/hod (pouze u
ERDV19675HW

ERDV19675HW

ERDS19675

S pojezdem bez regulace
rychlosti.

Pohodlné nastavení výšky sečení
na všech čtyřech kolech do 9
poloh.

Sekačky Simplicity mají pohodlnou
SVLPKFŘBWIPEOĶ[BCVEPWBOÏB
snadno nastavitelné ovládací prvky.
Vše splňuje požadavky na vysoký
stupeň ergonomie.

ERDS19675 / ERDV19675HW SPECIFIKACE
Typ
Záběr
Motor
Typ motoru
Výška střihu
Nůž
Kola
Ostatní

ERDS19675

ERDV19675HW

S pojezdem s jednou rychlostí
48 cm
Briggs & Stratton 675ex Series™
ReadyStart®
Centrální nastavení výšky střihu. 9 poloh od 2,0 - 8,0 cm
Univerzální
17,5 cm přední/20,0 cm zadní
Zadní výhoz, mulčování a sběr do koše

Nastavitelná rychlost pojezdu
48 cm
Briggs & Stratton 675ex Series™
ReadyStart®
Centrální nastavení výšky střihu. 9 poloh od 2,0 - 8,0 cm
Univerzální
17,5 cm přední/31,0 cm zadní vysoká kola
Zadní výhoz, mulčování a sběr do koše
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ESPV21675SW

Briggs & Stratton
675ex SeriesTM , ReadyStart®

t /BTUBWJUFMOÈWâÝLBSVLPKFUJQSP
pohodlí obsluhy
t /BTUBWFOÓWâÝLZTUœJIVKFEOPUMJWĶ
na kolech do 7 poloh od
3,2 - 10,2 cm
t /BTUBWJUFMOÈSZDIMPTUQPKF[EV
od 0 - 6,4 km/hod
t /Şä/JOKB
t ,PÝOBUSÈWVM[FPCKFEOBU

Nože Ninja: Patentovaný nůž Ninja
vyrobený ze šesti vrstev vyniká
precizním mulčováním.

Sekačka ESPV21675SW vyniká
universálností a jednoduchostí.
Samozřejmostí je úprava stroje bez
nářadí (sběrný koš a deflektor jsou ve
výbavě). Mulčovací kryt se snadno
odstraní a můžete travní odřezky sbírat
či vyhazovat do strany. Vodící kola jsou v
přední části sekačky. Sedm výšek střihu
lze u sekačky ESPV21675SW nastavit na
LBäEÏNLPMF[WMÈÝŘ

Uzamykatelná otočná kola na obou
předních kolech.

Regulace rychlosti.

ESPV21675SW SPECIFIKACE
ESPV21675SW
Typ
Záběr
Motor
Typ motoru
Výška sečení
Nůž
Kola
Ostatní
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Nastavitelná rychlost pojezdu
53 cm
Briggs & Stratton 675ex Series™
ReadyStart®
Jednotlivě: 7 poloh od 3,2 - 10,2 cm
Ninja
20 cm přední/23 cm zadní
Sběr do koše, mulčování a boční výhoz (otočná kola)

ESPV21875

Motory Briggs & Stratton vybavené
systémem ReadyStart® není nutné před
startováním ručně sytit. Jedno zatažení a
můžete vyjet. Pro pohodlí obsluhy slouží
nastavitelná výška rukojeti bez použití
nářadí. Sekačky Simplicity mají právě ty
rysy, které potřebujete pro svůj styl sečení.

Snadná přeměna na boční výhoz
nebo mulčování.

Exkluzivní design strojů Simplicity
vybavených motory Briggs &
Stratton 875ex Series™ se
systémem ReadyStart®.

Briggs & Stratton
875ex SeriesTM , ReadyStart®®

t 3VLPKFŘBPWMÈEBDÓQSWLZTQMŋVKÓ
požadavky na vysoký stupeň
ergonometrie
t /BTUBWJUFMOÈWâÝLBSVLPKFUJ
pro pohodlí obsluhy
t /BTUBWJUFMOÈSVLPKFŘTFUœFNJ
polohami
t .PEFMTOBTUBWJUFMOPVSZDIMPTUÓ
pojezdu od 0 - 6,4 km/hod
t $FOUSÈMOÓOBTUBWFOÓQPMPI
výšky sečení
t .PEFMDNNÈFYLMV[JWOÓÝBTJ
z materiálu Dura Ocel
t ,PÝPPCKFNVMJUSŞM[FTOBEOP
vyprázdnit
t ,PMBTLVMJĲLPWâNJMPäJTLZ

Centrální nastavení výšky sečení do
9 poloh.

ESPV21875 SPECIFIKACE
ESPV21875
Typ
Záběr
Motor
Typ motoru
Výška sečení
Nůž
Kola
Ostatní

Nastavitelná rychlost pojezdu
53 cm
Briggs & Stratton 875ex Series™
ReadyStart®
Centrální nastavení výšky střihu. 9 poloh od 3,2 - 10,2 cm
Víceúčelový zvlněný nůž
20,0 cm přední/23,0 cm zadní
Boční výhoz, mulčování a sběr do koše
9

Exkluzivní design strojů Simplicity
vybavených motory Briggs & Stratton
875ex Series™ se systémem
ReadyStart®.
10

Oba modely vybaveny
antivibračním systémem rukojeti.

Model ESPV19875AL disponuje
košem o objemu 65 litrů a model
ESPV21875AL 70 litrů.

ESPV19875AL

ÀBTJTFLBĲLZTUSPKŞ4JNQMJDJUZKFWZSPCFOP[MJUÏIP
hliníku a má vše. Nastavitelnou rychlost pojezdu
pro snadné sečení, antivibrační systém pro pohodlí
obsluhy a přední nárazník chránící šasi sekačky proti
nárazům a vážným poškozením.

Briggs & Stratton
875ex SeriesTM , ReadyStart®
ESPV21875AL

Briggs & Stratton
875ex SeriesTM , ReadyStart®

t À
 BTJTFTCĶSFNEPLPÝFM[F
snadno přeměnit na mulčování
t 4
 LMPQOÈSVLPKFŘ
t /
 BTUBWJUFMOÈSZDIMPTUQPKF[EVPE
0 - 6,4 km/hod
t $
 FOUSÈMOÓOBTUBWFOÓWâÝLZTUœJIV
t À
 BTJ[MJUÏIPIMJOÓLV
t 4MJUJOPWÈQœFEOÓB[BEOÓLPMB
t 1
 œFWPEPWLBTEMPVIPVäJWPUOPTUÓ
t %FTJHO4JNQMJDJUZ

Přední nárazník.

Pákou regulace rychlosti
snadno nastavíte tempo jízdy.

ESPV19875AL / ESPV21875AL SPECIFIKACE
Typ
Záběr
Motor
Typ motoru
Výška sečení
Nůž
Kola
Ostatní

ESPV19875AL

ESPV21875AL

Nastavitelná rychlost pojezdu
48 cm
Briggs & Stratton 875ex Series™
ReadyStart®
7 poloh od 2,0 - 7,5 cm
Víceúčelový zvlněný nůž
20 cm přední a zadní
Zadní výhoz, mulčování a sběr do koše

Nastavitelná rychlost pojezdu
53 cm
Briggs & Stratton 875ex Series™
ReadyStart®
7 poloh od 2,5 - 7,6 cm
Víceúčelový zvlněný nůž
20 cm přední/23 cm zadní
Zadní výhoz, mulčování a sběr do koše
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CORONET RD

Zadní koš má páku na pravé straně,
kterou obsluha snadno a pohodlně
vyprázdní 200 litrový koš přímo ze
svého sedadla.
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Nejkompaktnější
stroj!

Konstrukce sedadla rideru Coronet
RD poskytuje dokonalý výhled na
sečenou plochu. Všechny
ovládacíprvky včetně rychlosti,
výšky střihu a spojky žacího ústrojí
jsou lehce viditelné a přístupné.
1PIPEMOĶVNÓTUĶOâWPMBOU[BKJÝŘVKF
dobrou viditelnost. Snadno
nastavitelné sedadlo a držák nápojů
ještě umocňují pohodlí prostoru pro
obsluhu.

Rider Coronet RD je radost řídit.
Je vybaven spolehlivým motorem
Briggs & Stratton Intek™ Series
4175 OHV, AVS® s elektrickým
startem a hydrostatickou
převodovkou.

CORONET RD, ER17533RDF

Briggs & Stratton Intek™ Series
4175 OHV AVS®

Rider Coronet RD s velkým výhledem je nejkompaktnější stroj mezi žacími stroji
značky Simplicity se zadním výhozem. Je schopen docílit stejně perfektního střihu
jako kterýkoli jiný rider Simplicity se silným žacím ústrojím Hi Vac® o velikosti 84
cm. Systém Hi Vac vyniká svým velkým výkonem! Rider je svižný a pohotový s
neuvěřitelnou schopností otáčení, což mu umožňuje bezproblémově manévrovat
kolem jakýchkoli přírodních překážek. Zvukový signál Vás upozorní na plný koš o
objemu 200 litrů. Jednoduchým vytažením elektrického spínače spojky spustíte žací
ústrojí.

t
t
t
t

t
t
t
t
t
t

&MFLUSJDLâTUBSUÏS
)ZESPTUBUJDLÈQœFWPEPWLB
&MFLUSJDLÈTQPKLBäBDÓIPÞTUSPKÓ
ÀBTJTFLBĲLZTF[ÈCĶSFNDN
s výkonným systémem Hi Vac® a
zadním výhozem
;BWœFOâQPMPNĶSPUÈĲFOÓBSZDIMÈ
reakce řízení
4OBEOPOBTUBWJUFMOÏTFEBEMP
4CĶSOâLPÝPPCKFNVMJUSŞ
7âLZWOĶVMPäFOÈQœFEOÓOÈQSBWB
%PLPOBMâWâIMFEOBTFĲFOPV
plochu
,PNQBLUOÓEFTJHO

Poloměr otáčení 30 cm.

Stroje Simplicity se
záběrem 84 cm a
zadním výhozem se
vyznačují speciálním
designem. Mají zahnutý
okraj šasi a vysokoobjemový horní výhoz.
Díky velkému podtlaku,
který vzniká v prostoru
šasi, jsou všechny travní
odřezky, listy a dokonce
i jehličí vysáty a poté
vhozeny do koše.

CORONET RD SPECIFIKACE
Motor
Typ motoru
Válce
Převodovka
Rychlost
Záběr
Výška střihu
Nože
Spojka žacího ústrojí

CORONET RD, ER17533RDF

1Ĝ¶4-6À&/457¶

Briggs & Stratton Intek™ Series 4175

(VIZ STRANA 36)

OHV, AVS®
1

t
t

.VMĲPWBDÓTBEB
%FnFLUPSQSPCPĲOÓWâIP[

Hydrostatická
0 - 8,0 km/hod vpřed/0 - 3,7 km/hod vzad
84 cm Hi Vac®
6 poloh od 3,5 - 8,5 cm
1
Elektrický
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REGENT XL RD

Sběrný koš o kapacitě 280 litrů se
rychle a snadno vyprazdňuje.

14

Žádné složité ovládání. Jednoduše
zatáhnete za spínač PTO a sekačka
se rozjede nebo spínač zatlačíte a
sekačka se zastaví.

Pracujte jako
profesionál.

S legendárními motory
Briggs & Stratton je práce
snadná a jednoduchá. Na výběr
máte motor Intek™ 4175 nebo 7180.

Nové traktory značky Simplicity se zadním výhozem jsou to pravé pro Vás!
I s tím nejjednodušším modelem dosáhnete vysoké kvality sečení. Tyto modely
vynikají snadným řízením díky hydrostatické převodovce. Pohodlně uložená
páka umožňuje vyprázdnit sběrný koš ze sedadla řidiče, což ještě podtrhuje
komfortní práci s tímto modelem.

REGENT XL RD, ELT17538RDF

Briggs & Stratton Intek™
Series 4175
REGENT XL RD, ELT1838RDF

Briggs & Stratton Intek™
Series 7180 V-Twin

t ÇBDÓÞTUSPKÓTFLBĲLZ[BWĶÝFOÏ
na rámu
t )ZESPTUBUJDLÈQœFWPEPWLB
t &MFLUSJDLÈTQPKLB150WF

standardní výbavě
tÇBDÓÞTUSPKÓTF[BEOÓNWâIP[FN
a záběrem 96 cm
t 1PMPNĶSPUÈĲFOÓDN
t 7FMLâTCĶSOâLPÝT
kapacitou 280 litrů
t 7âLZWOĶVMPäFOÈQœFEOÓOÈQSBWB
t 4OBEOPTOÓNBUFMOÈLBQPUB
t1SBLUJDLÈNVMĲPWBDÓVDQÈWLBTF
dodává u obou modelů na přání
t1BMJWPWÈOÈESäOBMJUSŞ

Výšku sečení si můžete vybrat ze
sedmi poloh: 3.8 - 8.9 cm. Zvolte
výšku sečení podle podmínek
trávníku tak, aby posečená tráva
vypadala zdravě a skvěle.

Nože Simplicity dokážou vytvořit
v žacím ústrojí velké proudění
vzduchu, což napomáhá
mulčování, sběru do koše a
rozhozu travních odřezků.

Mulčovací ucpávka na
přání jako příslušenství.

REGENT XL RD SPECIFIKACE
Převodovka
Motor

REGENT XL RD, ELT17538RDF

REGENT XL RD, ELT1838RDF

1Ĝ¶4-6À&/457¶

Hydrostatická

Hydrostatická

(VIZ STRANA 36)

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Intek™ Series 4175

Intek™ Series 7180 V-Twin

Typ motoru

OHV, AVS®

OHV

Žací ústrojí

Zadní výhoz

Zadní výhoz

Válce
Pneumatiky (přední/zadní)
Záběr
Mulčovací ucpávka
Sedadlo

1

2

15” x 6”/ 20” x 8”

15” x 6”/ 20” x 8”

96 cm, Zavěšení na rámu

96 cm, Zavěšení na rámu

Na přání

Na přání

Sedadlo s nízkým opěradlem

Sedadlo s nízkým opěradlem

t
t
t

.VMĲPWBDÓVDQÈWLB
,BOÈMQSP[BEOÓEFnFLUPS
4OĶIPWÏœFUĶ[Z
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REGENT XL RD

Zadní koš má páku na pravé straně,
kterou obsluha snadno a pohodlně
vyprázdní 200 litrový koš přímo ze
svého sedadla.
16

Nic ho
nezastaví.

Přístrojová deska a ovládací prvky: Vše je
přímo před vámi. Velké barevné odlišené
ovládací prvky jsou pohodlně v dosahu.
Na přístrojové desce je umístěn startér,
tempomat, spínač žacího ústrojí a u
modelu ELT2440RD počítadlo motohodin.

Velké pneumatiky: Pneumatiky o
velikosti 55,9 cm vynikají výbornou
manévrovací schopností a perfektní
trakcí i na choulostivém terénu.

Tyto dva modely jsou vybaveny silnými motory Briggs & Stratton Professional
Series™ 7200 OHV V-Twin a Briggs & Stratton Professional Series™ 8240 OHV
V-Twin. Oba modely mají zadní výhoz, záběr 102 cm a vodící kolečka. Sběrný
koš o objemu 300 litrů se snadno vyprazdňuje. Ve výbavě je tempomat a stroj
vyniká pevnou výkyvně uloženou přední nápravou.

REGENT XL RD, ELT2040RD

Briggs & Stratton Professional
SeriesTM 7200 OHV V-Twin
REGENT XL RD, ELT2440RD

Briggs & Stratton Professional
SeriesTM8240 OHV V-Twin

Běžná plastová sedadla se zahřívají a nejsou příliš komfortní. Toto sedadlo
je vyrobeno ze speciálních materiálů, zabraňuje pocení a poskytuje dokonalý
komfort.
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

t

Mulčovací ucpávka ve standardní
výbavě u modelu ELT2440RD.

)ZESPTUBUJDLÈQœFWPEPWLB
&MFLUSJDLâTQÓOBĲ150
;BEOÓWâIP[B[ÈCĶSDN
1PMPNĶSPUÈĲFOÓDN
7FMLâTCĶSOâLPÝPPCKFNVMJUSŞ
7âLZWOĶVMPäFOÈMJUJOPWÈQœFEOÓ
náprava
0EPMOâVOBÝFĲWZCBWFOâPDFMPWâNJ
noži s dlouhou životností
4OBEOPTOÓNBUFMOÈDFMPPDFMPWÈ
kapota
7FMLâDNUMVNJĲOBCÓ[ÓUJDIâ
provoz
1SBLUJDLÈNVMĲPWBDÓVDQÈWLBWF
výbavě (na přání u modelu
ELT2040RD)
1PĲÓUBEMPNPUPIPEJOV
modelu ELT2440RD

Vývod 12V DC

REGENT XL RD SPECIFIKACE
REGENT XL RD, ELT2040RD
Převodovka
Motor

Hydrostatická
Briggs & Stratton Professional Series

TM

7200 V-Twin

REGENT XL RD, ELT2440RD

1Ĝ¶4-6À&/457¶

Hydrostatická

(VIZ STRANA 36)

Briggs & Stratton Professional SeriesTM
8240 V-Twin

t
t
t
t

Typ motoru

OHV

OHV

Žací ústrojí

Zadní výhoz

Zadní výhoz

Válce
Pneumatiky (přední/zadní)
Záběr
Tempomat
Mulčovací ucpávka
Čítač hodin
Sedadlo

2

2

15”/22”

15”/22”

Záběr 102 cm, zavěšený rám

Záběr 102 cm, zavěšený rám

Standardní výbava

Standardní výbava

Na přání

Standardní výbava

Ne

Ano

Sedadlo s vysokým opěradlem

.ĶLLÏQPIPEMOÏTFEBEMPTFTÓŘPWJOPV

t
t

.VMĲPWBDÓVDQÈWLB
(u ELT2040RD)
;BEOÓEFnFLUPS
3BEMJDF
+FEOPTUVQŋPWÈ
sněhová fréza
4OĶIPWÏœFUĶ[Z
/PTJĲ[ÈWBäÓWĲFUOĶ[ÈWBäÓ
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BARON XL

Vynikající kombinace.

Traktor Simplicity Baron XL se zadním výhozem je spolehlivý a odolný stroj. Plovoucí žací ústrojí se záběrem 102 cm a
přítlačnými válci je vybaveno dvěma protisměrně rotujícími noži.

Zadní koš má páku na
pravé straně, kterou
obsluha snadno a pohodlně
vyprázdní 200 litrový koš
přímo ze svého sedadla.

18

Spolehlivý a silný motor
Briggs & Stratton
VanguardTM s rozvodem
OHV o výkonu 21 HP
vyniká skvělým provedením
a dobrou výkonností
(viz strana 38).

Funkční prostor řidiče
je vybaven elektrickou
spojku sekačky, vhodně
uloženým volantem, snadno
nastavitelným sedadlem s
vysokým opěradlem, držákem
nápoje a úložným prostorem.

Plovoucí žací ústrojí se
záběrem 102 cm s přítlačnými
válci zaručuje perfektní střih.
Přítlačné válce lze vyměnit za
vodící kola.

BARON XL 2 WD,

ELT2140RD**
Briggs & Stratton 21 gross HP*
VanguardTM* OHV V-Twin

Snadno nastavitelné
sedadlo s vysokým
opěradlem

Pohon na čtyři kola, řízení
s posilovačem a výklopný
volant pro pohodlí řidiče

BARON XL 4 WD,

ELT21404RD
Briggs & Stratton 21 gross HP*
VanguardTM* OHV V-Twin
Výjimečná trakce s
pohonem na čtyři kola

t 5
 FNQPNBUWFTUBOEBSEOÓWâCBWĶ
t 1
 MPWPVDÓäBDÓÞTUSPKÓTQœÓUMBĲOâNJ
válci
t 7
 FMLâSP[TBIOBTUBWFOÓWâÝLZTFĲFOÓ
t 3
 ZDIMPVQÓOBDÓ[ÈWĶTOÏ[BœÓ[FOÓQSP
příslušenství
t 0
 TUSâQPMPNĶSPUÈĲFOÓDN
u modelu 2WD a 76 cm u
modelu 4WD
t 4
 OBEOPOBTUBWJUFMOÏTFEBEMPT
vysokým opěradlem
t 4
 WBœPWBOâPDFMPWâSÈNPTÓMF
3,4 cm, hliníková náprava
t 5
 FYUJMOÓTCĶSOâLPÝPPCKFNV
325 litrů
t 1
 BMJWPWÈOÈESäOB MJUSV
t &MFLUSJDLÏ[BQÓOBOÓäBDÓIPÞTUSPKÓ
do provozu

Zámek
sběrného
koše
ovládaný
nožním
pedálem
Kola o velikosti 50,8 cm (2WD)
nebo 55,8 cm (4WD) svým vzorkem
zaručují mimořádnou trakci

Traktory se zadním výhozem
mají plovoucí žací ústrojí Free
Floating™ se záběrem 102 cm a
přítlačné válce

Odolný a robustní rám s
dlouhou životností.

BARON XL SPECIFIKACE
2WD, ELT2140RD**

4WD, ELT21404RD

Hydrostatická 2 WD

Hydrostatická 4 WD

Briggs & Stratton VanguardTM*

Briggs & Stratton VanguardTM*

1Ĝ¶4-6À&/457¶
(VIZ STRANA 36)

Převodovka
Motor

V-Twin o hrubém výkonu 21 HP

V-Twin o hrubém výkonu 21 HP

Typ motoru

OHV

OHV

Žací ústrojí

Zadní výhoz

Zadní výhoz

2

2

Válce
Objem sběrného koše
Záběr
Pneumatiky (přední/zadní)
Řízení
Vývod 12V DC

325 L

325 L

102 cm, Plovoucí Free FloatingTM

102 cm, Plovoucí Free FloatingTM

15”/20”

16”/22”

Manuální

S posilovačem, sklopný

Standardní výbava

Standardní výbava

t
t
t
t
t
t
t

.VMĲPWBDÓTBEB
;BEOÓEFnFLUPS
3BEMJDF
;ÈWBäÓOBLPMB
+FEOPTUVQŋPWÈTOĶIPWÈGSÏ[B
4OĶIPWÏœFUĶ[Z
,BCJOB[NĶLLÏIPNBUFSJÈMV

* Výkon udaný výrobcem motoru.
** Omezený počet.
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EXPRESS

Pákou výšky střihu pohodlně změníte
výšku střihu.

20

To je to pravé
sečení.

Všechny ovládací prvky jsou barevně
označené a v dosahu konečků prstů.

Výkyvně uložená přední náprava
ELT17542 se volně pohybuje a
kopíruje terén Vašeho trávníku pro
perfektní střih.

Traktor Express zaručuje vysokou kvalitu střihu a pohodlné sečení. Tento zcela
nový traktor s bočním výhozem má malý poloměr otáčení a snadno se nastavuje
do osmi výšek střihu. Má jednoduchý nožní pedál a pohodlně uložené ovládací
prvky. Kupte si tento traktor s bočním výhozem a začněte psát svou vlastní
historii.

EXPRESS, ELT17542

Briggs & Stratton Intek™
Series 4175 OHV, AVS®

t )
 ZESPTUBUJDLÈBVUPNBUJDLÈ
převodovka
t &MFLUSJDLÏ[BQÓOBOÓäBDÓIPÞTUSPKÓ
do provozu ve standardní výbavě
t ÀBTJTFLBĲLZ[BWĶÝFOÏOBSÈNV
se záběrem 107 cm
t 1PMPNĶSPUÈĲFOÓDN
t 4OBEOPOBTUBWJUFMOÏTFEBEMPT
nízkým opěradlem
t 1BMJWPWÈOÈESäOB MJUSŞ
t 7âLZWOĶVMPäFOÈQœFEOÓOÈQSBWB
dodává stroji stabilitu
t 4
 OBEOPTOÓNBUFMOÈPDFMPWÈ
kapota
t .
 BOVÈMOÓOBTUBWPWÈOÓWâÝLZ
střihu, 8 poloh od 2,5 - 9,5 cm

S legendárním motorem
Briggs & Stratton je práce
snadná a jednoduchá. Tento
motor zaručuje dlouhý a
bezproblémový výkon.

Vynikající střih se šasi sekačky
zavěšeném na rámu a se
záběrem 107 cm.

EXPRESS SPECIFIKACE
Převodovka
Motor

EXPRESS, ELT17542

1Ĝ¶4-6À&/457¶

Hydrostatic

(VIZ STRANA 36)

Briggs & Stratton Intek™ Series 4175

Typ motoru

OHV, AVS®

ÀBTJ

Zadní výhoz

Válce
Pneumatiky (přední/zadní)
Záběr
Žací ústrojí
Sedadlo

1
15” x 6” / 18” x 8.5”
107 cm, Zavěšení na rámu

t
t
t
t
t
t

.VMĲPWBDÓTBEB
%WPKJUâTCĶSOâLPÝ
1œFEOÓOÈSB[OÓL
;BEOÓOPTJĲ[ÈWBäÓ
;ÈWBäÓ
7âLMPQOâWP[ÓL

Zavěšeno na rámu, bez přítlačných válců
Sedadlo s nízkým opěradlem

21

REGENT XL

Funkční prostor řidiče s elektrickým
zapínáním žacího ústrojí do provozu,
ovládáním nožním pedálem a
tempomatem ve standardní výbavě.

22

Skvělý zážitek.

Design šasi s hlubokým profilem
poseká trávu na ještě menší kousky a
rozhodí ji bez problémů s ucpáváním.

Rychloupínací systém umožní
snadnou demontáž žacího ústrojí
bez použití nářadí (pouze model
ELT2246).

REGENT XL, ELT18538

Briggs & Stratton Intek™ Series
4185 OHV AVS®
REGENT XL, ELT2246

3&(&/59-
4,7ÿ-Å45Ĝ*)
10)0%-/ÿ"
45:-07ÿ

Briggs & Stratton Intek™ Series
7220 OHV V-Twin
t )ZESPTUBUJDLÈBVUPNBUJDLÈ
převodovka
t 3ZDIMPVQÓOBDÓTZTUÏNQœJQPKFOÓ
příslušenství Quick Hitch™
t &MFLUSJDLÏ[BQÓOBOÓäBDÓIPÞTUSPKÓEP
provozu, nožní pedál a tempomat
ve standardní výbavě
t 1MPWPVDÓäBDÓÞTUSPKÓTF[ÈCĶSFN
117 cm (model ELT2246)
t ;BWĶÝFOâSÈNDN NPEFM
ELT18538)
t 1PMPNĶSPUÈĲFOÓDN
t 4OBEOPOBTUBWJUFMOÏTFEBEMPT
vysokým opěradlem
t 7FMLÈQBMJWPWÈOÈESäPPCKFNV
13,2 litrů
t -JUJOPWÈWâLZWOĶVMPäFOÈQœFEOÓ
náprava pro lepší stabilitu
t 6OBÝFĲ[MJUÏIPIMJOÓLVWZCBWFOâ
noži z oceli Marbain®
t 4OBEOPTOÓNBUFMOÈDFMPPDFMPWÈ
kapota

Traktor Regent XL byl již
od samého počátku tvořen
s jedním cílem - dosáhnout skvěle posečeného
trávníku. Plovoucí šasi s
přítlačnými válci přiměje
Vaše sousedy Vám jen
závidět. Pohodlně uložené
ovládací prvky, mimořádná
trakce a nejostřejší poloměr
otáčení ve své třídě, to vše
znamená, že lze sekat blízko
stromů a plotů a pyšnit se
skvěle upravenou zahradou.
Traktor Regent XL je prostě
Simplicity.

Plovoucí žací ústrojí traktoru
Regent se záběrem 117 cm je
připojeno k výkyvně uložené
přední nápravě a má za noži
přítlačné válce. Tento vynikající
systém kopíruje jakýkoli terén
a výsledkem je čistě a přesně
posečený trávník… je to prostě
střih Simplicity.

REGENT XL SPECIFIKACE
Převodovka
Motor

REGENT XL, ELT18538

REGENT XL, ELT2246

Hydrostatická

Hydrostatická

Briggs & Stratton Intek™ Series Briggs & Stratton Intek™ Series
4185

7220 V-Twin

Typ motoru

OHV, AVS

OHV

ÀBTJ

Boční výhoz

Boční výhoz

Válce

1

2

15”/20”

15”/20”

97 cm, Zavěšení na rámu

117 cm, Plovoucí Free FloatingTM

Zavěšení na rámu,

Plovoucí systém Free Floating™

Vodící kola

přítlačné válce

Pneumatiky (přední/zadní)
Záběr
Žací ústrojí

®

1Ĝ¶4-6À&/457¶
(VIZ STRANA 36)
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

.VMĲPWBDÓTBEB
0ETUSBŋPWBĲNFDIV
3BEMJDF
;ÈWBäÓOBLPMB
+FEOPTUVQŋPWÈTOĶIPWÈGSÏ[B
4OĶIPWÏœFUĶ[Z
,BCJOB[NĶLLÏIPNBUFSJÈMV
5SPKJUâTCĶSOâLPÝ
1œFEOÓOÈSB[OÓL
7âLMPQOâWP[ÓL
;BEOÓOPTJĲ[ÈWBäÓ
;ÈWBäÓ
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CONQUEST

Kompletní balíček pro snadné ovládání a
pohodlí obsluhy obsahuje tempomat,
elektrické zapínaní žacího ústrojí do
provozu, osvětlenou desku elektrického
ovládání výšky střihu, plné vybavení přístroji,
pohodlné sedadlo s 45 cm vysokým
opěradlem a čalouněný měkký volant.
24

Hladký střih,
senzační výsledky.

Dvouválcový motor řady The
Professional Series™ OHV V-Twin
disponuje systémem EFM, který
sleduje čas, rychlost motoru a
teplotu, čímž optimalizuje směs
paliva. Spolehlivé, automobilům
podobné startování stroje a efektivní
provoz.

Systém automatické kontroly trakce
Automatic Controlled Traction™
nepřetržitě přenáší energii na obě
zadní kola. Pokud jedno kolo začne
prokluzovat, druhé kolo se stále otáčí
… a stroj pokračuje v jízdě.

Máte zahradu, spoustu práce,
ale málo času. Pořiďte si traktor
se spolehlivým dvouválcovým
motorem Briggs & Stratton
Professional Series™ 8240 OHV
EFM V-Twin s mimořádným
poloměrem otáčení 45 cm
(2WD). S tímto strojem hravě a
rychle zvládnete posekat vše,
co si budete přát. Opravdu
nenajdete traktor, který by
vynikal takovými vlastnostmi
sečení.

CONQUEST, 24H52F

Briggs & Stratton Professional
Series™ 8240 OHV EFM V-twin
CONQUEST, 24H524WDF

Briggs & Stratton Professional
Series™ 8240 OHV EFM V-twin
t 1
 MPWPVDÓäBDÓÞTUSPKÓ'SFF'MPBUJOH
s přítlačnými válci a velkým rozsahem
nastavení výšky střihu
t 3ZDIMPVQÓOBDÓTZTUÏNQSP
příslušenství
t üBMPVOĶOâNĶLLâWPMBOU
t 4OBEOPOBTUBWJUFMOÏTFEBEMPT
vysokým opěradlem
t 5FNQPNBU
t 4WĶUMPNFUZ
t "VUPNBUJDLÈLPOUSPMBUSBLDF 8%
t 0DFMPWâSÈNPTÓMF DNBMJUJOPWÈ
přední náprava
t 3PCVTUOÓQÈLBLF[WFEÈOÓ
příslušenství
t 1BMJWPWÈOÈESäPPCKFNV MJUSŞ
t &MFLUSJDLÏ[BQÓOÈOÓäBDÓIPÞTUSPKÓEP
provozu
t DNQœFEOÓLPMBDN[BEOÓ
kola - 4 vrstvy
t 7âWPE7%$

Nová generace sekaček
splňuje vysoké požadavky na
plovoucí žací ústrojí a kvalitu
střihu. Zdokonalený systém
proudění vzduchu vtahuje
horem chladný čistý
vzduch, který travní odřezky
rovnoměrně rozhazuje a
výsledkem je pěkně posečený
trávník bez chuchvalců a
hromádek trávy.

Velký traktor s malým poloměrem
otáčení. Poloměr otáčení 76 cm
dělá z traktoru Conquest 4WD
svižný a obratný stroj. Práce s
ním je zábava. Nezáleží na tom,
zda sečete členitou zahradu nebo
ořete či odhazujete sníh. S tímto
strojem zvládnete veškerou práci
vždy rychleji a pohodlněji.

CONQUEST SPECIFIKACE
CONQUEST, 24H52F

1Ĝ¶4-6À&/457¶

CONQUEST, 24H524WDF

(VIZ STRANA 36)
Převodovka
Motor
Typ motoru
ÀBTJ
Výška střihu
Pneumatiky (přední/zadní)
Záběr
Řízení
Vývod 12V DC

Hydrostatická 2 WD

Hydrostatická 4 WD

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Professional Series™ 8240 V-Twin

Professional Series™ 8240 V-Twin

OHV, EFM

OHV, EFM

#PĲOÓWâIP[

#PĲOÓWâIP[

Elektrický

Elektrický

16”/23”

16”/23”

132 cm, Plovoucí Free Floating

TM

132 cm, Plovoucí Free FloatingTM

Ruční

S posilovačem, sklopný

Standardní výbava

Standardní výbava

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

.VMĲPWBDÓTBEB
5SPKJUâTCĶSOâLPÝ
3BEMJDF
;BEOÓOPTJĲ[ÈWBäÓ
1œFEOÓOPTJĲ[ÈWBäÓ
;ÈWBäÓOBLPMB
+FEOPTUVQŋPWÈTOĶIPWÈGSÏ[B
%WPVTUVQŋPWÈTOĶIPWÈGSÏ[B
4OĶIPWÏœFUĶ[Z
,BCJOB[NĶLLÏIPNBUFSJÈMV
;BEOÓ[ÈWĶT
7âLMPQOâWP[ÓL
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LEGACY XL

Výkonný 3-válcový dieselový
motor Briggs & Stratton Vanguard ™
o hrubém výkonu 27 HP.

26

Výkonný universální
traktor.

Elektromagnetický třícestný ventil.
Snadné přepnutí z provozu s předním
příslušenstvím na provoz se zadním
příslušenstvím. Hydraulický průtok je
řízen elektrickým třícestným ventilem ovládaným pouhým stisknutím
spínače.

Řízení s posilovačem a sklopný
volant. Pohodlné sedadlo s vysokým
opěradlem.

LEGACY XL, 27H544WD

Briggs & Stratton 27 gross HP*
VanguardTM* Diesel

t 0
 WMÈEÈOÓœÓ[FOÓQÈLPVOFCPQFEÈMFN
s tempomatem
t )ZESBVMJDLÏ[WFEÈOÓQœÓTMVÝFOTUWÓ
t 1MPWPVDÓäBDÓÞTUSPKÓTF[ÈCĶSFN
137 cm a s přítlačnými válci
t 3PCVTUOÓIœÓEFMäBDÓIPÞTUSPKÓ
t &MFLUSJDLÏOBTUBWFOÓWâÝLZTUœJIV
t 1PMPNĶSPUÈĲFOÓDN
t -JUJOPWÈQœFEOÓOÈQSBWB SPCVTUOÓSÈN
t 1BMJWPWÈOÈESäPPCKFNV MJUSŞ
t "VUPNBUJDLÈLPOUSPMBUSBLDF
t 6[ÈWĶSLBEJGFSFODJÈMV
t ĚÓ[FOÓTQPTJMPWBĲFNBTLMPQOâ
volant, pohodlné sedadlo s vysokým
opěradlem
t DNQœFEOÓLPMBDN[BEOÓLPMB
t )ZESBVMJLBQSPQœFEOÓJ[BEOÓ
příslušenství
t 0WMÈEÈOÓEWPVPTâNKPZTUJDLFN
t 1PIÈOĶOPWâWPEPWPVIœÓEFMÓT
ot./min., tříbodový závěsný systém
podle modifikované kategorie “1”

Přidejte k prvnímu návrhu traktoru téměř 90 let zkušeností a znalostí.
Výsledkem bude vysoce odolný zahradní traktor pro komerční použití,
který skýtá optimální výkon, dlouhou životnost a výjimečné pohodlí při
práci.

Traktor Legacy XL je vybaven šasi o
velikosti 137 cm s robustní hřídelí a
třemi noži.

Modely s pohonem na čtyři kola
nabízejí robustní litinovou nápravu s
diferenciálem pro vynikající trakci a
hladký výkon.

LEGACY XL SPECIFIKACE
1Ĝ¶4-6À&/457¶

LEGACY XL, 27H544WD
Převodovka
Motor
ÀBTJ
Model motoru

Dieselový motor Briggs & Stratton Vanguard™ o hrubém výkonu 27 HP*
#PĲOÓWâIP[
Kapalinou chlazený diesel

Válce

3

Záběr

137 cm, Plovoucí Free FloatingTM

Vývod 12V DC

(VIZ STRANA 36)

Hydrostatická, pohon na 4 kola

Standardní výbava
* Výkon udaný výrobcem motoru.

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

.VMĲPWBDÓTBEB
5SPKJUâTCĶSOâLPÝ
5VSCPTCĶSOâTZTUÏN
ÀJSPLâWP[ÓL
3BEMJDF
;BEOÓOPTJĲ[ÈWBäÓ
1œFEOÓOPTJĲ[ÈWBäÓ
;ÈWBäÓOBLPMB
+FEOPTUVQŋPWÈTOĶIPWÈGSÏ[B
%WPVTUVQŋPWÈTOĶIPWÈGSÏ[B
4OĶIPWÏœFUĶ[Z
,BCJOB[NĶLLÏIPNBUFSJÈMV
,BCJOB[UWSEÏIPNBUFSJÈMV
1œFEOÓOBLMBEBĲWĲFUOĶOBLMBEBĲFOBÝUĶSL
4NFUÈL
7âLMPQOâWP[ÓL
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Palivová nádrž na
20,8 litrů s velkým
plnícím hrdlem pro
dlouhý provoz a
snadné plnění.

S radlicí širokou 152 cm zvládnete
mnoho činností. Práci zpříjemňuje
hydraulické natáčení a zdvihání
připojeného zařízení se stálým tlakem
směrem dolu. Ve výbavě plovoucí
pozice.

Snadno nastavitelné
sedadlo s vysokým
opěradlem lze dovybavit
područkami.

Řízení s posilovačem
a sklopný volant pro
maximální pohodlí
obsluhy.

Výjimečná trakce díky
systému Automatic
Controlled TractionTM,
který ulehčuje chod
ve vlhkých a kluzkých
podmínkách. Nicméně
v ostrých zatáčkách
chrání trávník před
poškozením.

Tempomat je
ve standardní
výbavě všech
modelů.

Jednostupňové a dvoustupňové
sněhové frézy pro komerční použití
jsou až 120 cm široké. Odolná hřídel
s hydraulickým zdvihem a elektrickým
ovládáním rotace výhozového tunelu.
Práci se sněhem zpříjemní kabina do
špatného počasí.

Vedle sebe
umístěné pedály
jízdy vpřed a vzad
pro snadný chod.

1ŕFWPEPWLB5VGG5PSR,
V samém srdci této převodovky je nábojová pumpa 8-cc, jejíž
LBQBDJUBKFMJUSŞ[BNJOVUV;BKJÝŘVKFEPTUBUFLIZESBVMJDLÏIPNÏEJB
pro chod traktoru a velká přídavná zařízení jako například čelní
nakladač.
t
t
t
t
t
t
t
t
t

28

1
 PIPOIœÓEFMÓ[NPUPSVTWĶUSÈLFNDIMBEJĲF
4
 ZTUÏNBVUPNBUJDLÏLPOUSPMZUSBLDF"VUPNBUJD
Controlled TractionTM
6
 [ÈWĶSLBEJGFSFODJÈMV
7
 OJUœOÓiNPLSÏwLPUPVĲPWÏCS[EZ
*OUFSOÓIZESBVMJDLÈWâWPEPWÈIœÓEFMQSPWÝFDIOZTFLBĲLZ 
čelní i zadní přídavná zařízení
1
 PIPOOBLPMBEPUĶäLÏIPUFSÏOV
1
 MZOVMÏQœFœB[FOÓNF[JQPIPOFNOBOFCPLPMB
&
 YUFSOÓDIMBEJĲPMFKFQœFWPEPWLZ
7
 FMLÏ DNTJMOÏOÈQSBWZTJQPSBEÓJTF[BUÓäFOÓNBäLH

Traktor Legacy XL je k dispozici se záběrem
137 cm a hřídelí žacího ústrojí. Všechny
modely mají hřídel a plovoucí funkci s
přítlačnými válci.

LEGACY XL
Baterie - startovací
proud 500 A pro
více startů a rezervní
výkon.
Kapalinou chlazený dieselový motor
Briggs & Stratton VanguardTM o
hrubém výkonu 27 HP*

Halogenové
světlomety
pro večerní
provoz.
Nárazu odolný
přední nárazník
chrání mřížku a
světlomety.

Vysoce odolný
rám - pevná
plošina s dlouhou
životností.

Pneumatiky 46
cm/66 cm s
mimořádnou
USBLDJ[BKJÝŘVKÓ
hladký chod
včetně náboje
kola s kuličkovými
ložisky.

Traktor s pohonem na 4 kola
je vybaven přední nápravou
s hřídelí, což mu dodává
spolehlivost a zaručuje hladký
chod.

Tříbodové závěsné
připojení (modifikovaná
kategorie “1”). Traktor
Legacy XL je vybaven zadním závěsem s tříbodovým
systémem připojení
modifikované kategorie “1”
a vývodovou hřídelí s 540
otáčkami za minutu. Systém je standardní výbavou
u modelů s pohonem na
4 kola.
Ovládací prvky a
přístrojová deska. Nová
přístrojová deska má
snadno čitelné ukazatele
s bílými ciferníky a nové
ukazatele světel. Je zde
i nové digitální počítadlo
motohodin a kontrolní
ukazatel údržby

Joystickem lze ovládat
připojené příslušenství.
Snadno se jím vyprázdní
přední nakladač nebo
natočí radlice. Uzavřená
přední poloha umožní,
aby se příslušenství přímo
“vznášelo” bez stálého tlaku
směrem dolů.

Všechny specifikace traktoru Legacy XL na straně 39.

* Výkon udaný výrobcem motoru.

Přední nakladač má nosnost 225 kg a disponuje systémem “Walk on/off”. Pomocí joysticku lze nakladač ovládat
přímo z traktoru bez opuštění sedadla. Nakladač pracuje i s připojeným žacím ústrojím.
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3*%&3:4/6-07Å.
10-0.ÿ3&.05«ü&/¶
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/&67ÿĜ*5&-/Å45Ĝ*)
4/"%/007-"%"5&-/Å
105ÿÀ&/¶;13«$&
Á4103"ü"46
.²/ÿü"407ÿ/«30ü/Å
%-06)«Ç*705/045

7Å#ÿ3;&%706,"5&(03*¶
Jste již unaveni z neustálého se vyhýbání plotům a stromům? Také stále při sekání ničíte begónie a muškáty? Pokud
ano, určite potřebujete rider Simplicity s nulovým poloměrem otáčení, takzvaný Zero Turn. Tento stroj je specialista
na členité zahrady s mnoha překážkami. Dokáže sekat tak blízko všem překážkám, že již nikdy nebudete potřebovat
vyžínač, srp či strunovou kosu.
S tímto strojem ušetříte mnoho času. Rider Simplicity Zero Turn seká jako profesionální stroj. Vaše zahrada
bude jako vystřižená.

Ĝ&À&/¶130."+*5&-&%0.Ĩ
KUPTE SI STROJ ZERO TURN

130ü4&05«ü&5%-06)Å.
0#-06,&.
Stačí Vám jen rychlý pohyb zápěstí na
konci každé řady sečení a Vaše zahrada
se stane jedničkou mezi zahradami.
05«ü&/¶
Sečení kolem přírodních a terénních
překážek nebo na dlouhé rovné
vzdálenosti zvládnete díky jednoduchému
ovládání pomocí dvou protilehlých pák.

;%70+/«40#5&7Å,0/
6Çŧ5&4*7¶$&;«#"7:
Systém pohonu jednotlivých
kol ještě zvyšuje výkon a
spolehlivost.
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;"7ÿÀ&/¶
+",²+4067Å)0%:;"7ÿÀ&/¶ 

10)0%-¶
Systém zavěšení u strojů Simplicity absorbuje
všechny nerovnosti a nárazy, které dokážou
obsluhu unavit a práci se strojem znepříjemnit.
Společnosti a správy měst, které mají na
starosti údržbu zeleně a stále hledají možnosti,
jak zvýšit svou produktivitu práce, jistě ocení
tento výdobytek, kterým je systém zavěšení.
Odrazí se v lepších finančních výsledcích a
spokojenosti obsluhy.
3:$)-045
Obsluha si není vědoma, že stroj před
nerovnostmi instinktivně zpomaluje,
dokud si neotestuje traktor Simplicity
Zero Turn se systémem zavěšení.
S vědomím, že jste chráněni před všemi
vlivy nerovného terénu, přirozeně zvýšíte
rychlost a využĳete veškerý potenciál
motoru Briggs & Stratton.
Výsledek: více posečených čtverečních
metrů za hodinu! Abyste tomu lépe
porozuměli, představte si, jak pomalu
byste museli jet se svým vozem, kdyby
neměl nezávislé zavěšení kol.
%&-À¶Ç*705/0454&,"ü,:
Systém zavěšení je také ku prospěchu
podvozku. Není vystaven takovému zatížení
rázem a v konečném důsledku se životnost
sekačky se zavěšením prodlouží a její údržba
nebude tak častá jako u podobných sekaček
bez systému zavěšení.
53",$&
Systém zavěšení vylepšuje kontakt sekačky se
zemí díky neustálému tlaku směrem dolů na
zadní kola s pohonem. Pro odborníky na péči
o zeleň je význam trakce nesporný. Trakce je
zvláště důležitá při sečení se strojem s
nulovým poloměrem Zero Turn, který se při
řízení zcela spoléhá na pohon zadních kol.
Systém zavěšení skýtá mnoho výhod. Zavěšení
není jen pouhá inovace, je to přímo revoluční
krok v tomto průmyslu. A všichni zákazníci
strojů Simplicity si nyní mohou tuto novinku
užívat!

Systém zavěšení přímo kopíruje
nerovný terén. Nedovolí narušit
kontakt kol s terénem a ještě
zvyšuje přilnavost kol k terénu.

Pevný rám u sekaček naopak
narušuje přímý kontakt kol s
terénem, jak je čárkovaně zobrazeno
na obrázku.
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2000Z

Robustní vodící kola a hladký vzorek na
pneumatikách 28x10 cm nepoškozují
trávník ani v ostrých zatáčkách. Kola jsou
uložena v kuličkových ložiscích a otáčejí
se o 360 stupňů.
32

Časově úsporný a
snadno ovladatelný.

Snadné ovládání sytiče sekačky a
elektrického nastavování výšky střihu.

Dvě protilehlé páky Vám umožní
zatáčkami přímo proplouvat a skvěle
regulovat pojezdovou rychlost.

2000Z, EZT2042F

Briggs & Stratton Intek™
Series 7200 OHV V-Twin

Rider 2000Z má široké žací ústrojí, kvalitní převodovku Hydro Gear®
EZT®, dva nože a vodící kolečka. S tímto riderem docílíte skvělý střih,
ušetříte čas a zažĳete skvělou zábavu.

t &
 MFLUSJDLÏPWMÈEÈOÓWâÝLZTUœJIV
t &
 MFLUSJDLâTQÓOBĲ150
t 3
 ZDIMPTUWQœFE LN[B
hodinu
t 
 DNWFMLÏ[BEOÓQOFVNBUJLZ
t /
 BTUBWJUFMOÏEWĶQSPUJMFIMÏQÈLZ
k pohodlnému ovládání stroje
t Ç
 BDÓÞTUSPKÓSJEFSVTWâIP[FNEP
strany se záběrem 107 cm
t Ç
 BDÓÞTUSPKÓSJEFSV[BWĶÝFOÏOB
rámu s hliníkovými unašeči
t %
 PUJQPMPIOBTUBWJUFMOÏ
sedadlo s vysokým opěradlem
a područkami
t  JUJOPWÈQœFEOÓOÈQSBWB
t 1
 BMJWPWÈOÈESäOB MJUSV

2000Z má silný a masivní nárazník
chránící stroj před malými nehodami.

Záběr 107 cm, žací ústrojí se
dvěma noži a vodícími kolečky a
výškou strihu 4,5 - 12,0 cm.

2000Z SPECIFIKACE
2000Z, EZT2042F
Motor
Typ motoru
Válce

Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin
OHV
2

Převodovka

Hydro Gear® EZT®

Rychlost

0 - 9,6 km/h vpřed

1Ĝ¶4-6À&/457¶

0 - 4,8 km/h vzad
Záběr
Výška střihu
Nože

107 cm
4.5 - 12.0 cm
2

Vodící kola

2 vpředu a 2 vzadu

Řízení

Dvě protilehlé páky

PTO
Sedadlo

(VIZ STRANA 36)
t
t
t

.VMĲPWBDÓTBEB
%WPKJUâTCĶSOâLPÝ
1œFEOÓOÈSB[OÓL

Elektrický spínač
Nastavitelné sedadlo s vysokým opěradlem a područkami
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3000Z

Všechny ovládací prvky
včetně zapalování, plynu,
sytiče, ukazatele paliva,
čítače hodin, držáku
nápoje a spojky žacího
ústrojí jsou snadno
přístupné a přehledné.

34

Výkon, který předčí
Vaše očekávání!

Zadní zavěšení a výkyvně
uložená přední náprava
zaručuje hladký chod a
spolehlivou trakci.

Snadné nastavení výšky
střihu od 3,8 do 11,5 cm.
Praktické zajištění polohy
výšky střihu pomocí závlačky
a západky.

Přední tlumiče, kuličková
ložiska, odolné hřídele a
svařovaná ocelová vodící
kola jsou prvky, které splní
požadavky i pro práci v
náročných podmínkách.

3000Z, EZT2752F

Briggs & Stratton
Professional Series™
8270 OHV V-Twin

t 1BUFOUPWBOâTZTUÏN[BEOÓIP[BWĶÝFOÓ
t 1œFEOÓUMVNJĲF
t 3ZDIMPTUWQœFE LNIPEJOV
t DNWFMLÈ[BEOÓLPMB
t /
 BTUBWJUFMOÏEWĶQSPUJMFIMÏQÈLZQSP
snadné a pohodlné ovládání stroje
t 0
 DFMPWÏäBDÓÞTUSPKÓSJEFSVB[ÈCĶS
132 cm předními vodícími koly a
zadními přítlačnými válci
t 4
 FEBEMPTWZTPLâNPQĶSBEMFNB
područkami u všech modelů
t  JUJOPWâLSZUIœÓEFMF
t 1
 œÓUMBĲOÏWÈMDF

Systém řízení pohání každé
LPMP[WMÈÝŘTBNPTUBUOâNJ
čerpadly a motory.

Systém čištění žacího ústrojí
rideru odstraňuje zbytky ze
spodní části ústrojí pomocí
vody a vířením způsobeným
otáčením nožů.

Žací ústrojí rideru vyniká mimořádnou technologií sečení.
Přítlačné válce, masivní ocel a unikátní konstrukce přispívají
k bezvadnému střihu a rovnoměrnému rozhozu travních
odřezků.

3000Z SPECIFIKACE
3000Z, EZT2752F
Motor
Typ motoru
Válce

Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin
OHV
2

Převodovka

Čerpadla Hydro Gear®

Motory kol

Motory kol Hydro Gear®

Rychlost
Záběr
Výška střihu
Nože
Vodící kola
Řízení
PTO

1Ĝ¶4-6À&/457¶

0 - 11,3 km/h vpřed - 0 - 8,0 km/h vzad

(VIZ STRANA 36)

132 cm
3.8 - 11.5 cm
3
2 vpředu a přítlačné válce vzadu

t
t
t

.VMĲPWBDÓTBEB
%WPKJUâTCĶSOâLPÝ
5VSCPTCĶSOâTZTUÏN

Dvě protilehlé páky
Elektrický spínač

Sedadlo

Nastavitelné sedadlo s vysokým opěradlem a područkami

Zavěšení

Přední a zadní
35

1Ĝ¶4-6À&/457¶
CORONET
RD

1

Dvojitý sběrný koš
(objem v litrech)

2

Trojitý sběrný koš
(objem v litrech)

3

Mulčovací sada/drtič listí
(šířka v cm)

4

84

96 / 102

102

107

107

Radlice (šířka v cm)

6

Jednostupňová sněhová fréza
(šířka v cm)

7

Sněhová kabina s měkkými postranicemi
Sněhová kabina s tvrdými postranicemi

10

EXPRESS

REGENT
XL

CONQUEST

LEGACY
XL

107

Závaží na kola

X

107

350

350

350

117

132

137

107

107

152

107

120

107

107

107

117

X

X

X

X
X

X

X

X

X

Odstraňovač mechu (šířka v cm)

89

Přední nakladač - nakladač 1,2 metru

X

1

2

3

4

6

7

8

8

5

%BMÝÓQŕÓTMVÝFOTUWÓ

Smeták

Závěsný vozík

Bezpečnostní rám

Zadní závaží a nosič

Ne všechno příslušenství uvedené v tomto katalogu je dostupné na trhu. Kontaktujte svého prodejce ohledně informací o dostupnosti.
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2000Z

3000Z

230

Dvoustupňová sněhová fréza
(šířka v cm)

9

BARON
XL RD

230

5

8

REGENT
XL RD

350
107

132

41&$*'*,"$&36ü/ÿ7&%&/Å$)4&,"ü&,
ERDP16575

ERDS16575

ERDV19675HW * ESPV21675SW

ERDS19675

ESPV21875 *

ESPV19875AL

ESPV21875AL

41&$*'*,"$&
7Å,0/
Motor

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Model/typ motoru

575ex Series

575ex Series

675ex Series

675ex Series

Startér

ReadyStart™

ReadyStart™

ReadyStart™

ReadyStart™

Startovací šňůra

Startovací šňůra

Startovací šňůra

41 cm

41 cm

Ocel

Briggs & Stratton

875ex Series

875ex Series

875ex SeriesTM

ReadyStart™

ReadyStart™

ReadyStart™

ReadyStart™

Startovací šňůra

Startovací šňůra

Startovací šňůra

Startovací šňůra

Startovací šňůra

48 cm

48 cm

53 cm

53 cm

48 cm

53 cm

Ocel

Ocel

Ocel

Ocel

Ocel

Litý hliník

Litý hliník

Zadní výhoz,

Zadní výhoz,

Zadní výhoz,

Zadní výhoz,

Boční výhoz,

Boční výhoz,

Zadní výhoz,

Zadní výhoz,

mulčování a

mulčování a

mulčování a

mulčování a

mulčování a

mulčování a

mulčování a

mulčování a

sběr do koše

sběr do koše

sběr do koše

sběr do koše

sběr do koše

sběr do koše

sběr do koše

sběr do koše

2.0 - 8.0 cm

2.0 - 8.0 cm

2.0 - 8.0 cm

2.0 - 8.0 cm

3.2 - 10.2 cm

3.2 - 10.2 cm

2.0 - 7.5 cm

2.5 - 7.6 cm

9

9

9

9

7

9

7

7

Centrální

Centrální

Centrální

Centrální

Na každém kole

Centrální

Centrální

Centrální

Víceúčelový

Víceúčelový

Víceúčelový

Víceúčelový

Ninja

Víceúčelový

Víceúčelový

Víceúčelový

zvlněný nůž

zvlněný nůž

zvlněný nůž

20 cm

20 cm

20 cm

(S pojezdem)

(S pojezdem)

20 cm

23 cm

(S pojezdem)

(S pojezdem)

TM

TM

TM

TM

675ex Series

TM

TM

TM

À"4*
Velikost
Materiál/materiál šasi
ÀBTJ

Výška sečení (cm)
Počet poloh výšky sečení
Nastavení výšky sečení
Nůž

zvlněný nůž
,0-"
Velikost předních kol (cm)

Velikost zadních kol (cm)

17.5 cm

20.0 cm

17.5 cm

20.0 cm

17.5 cm

20 cm

17.5 cm

31 cm

20 cm

23 cm

23 cm

Vysoká kola
1Ĝ&70%07,"
Typ pohonu

Diferenciál
Rychlost vpřed

Bez pojezdu

Není k dispozici

S pojezdem

S pojezdem

Nastavitelná

Nastavitelná

Nastavitelná

Nastavitelná

Nastavitelná

rychlost pojezdu

rychlost pojezdu

rychlost pojezdu

rychlost pojezdu

rychlost pojezdu

Jeden ozubený převod Jeden ozubený převod Jeden ozubený převod Ozubený převod

Ozubený převod

Ozubený převod

Ozubený převod

Bez pojezdu

Jedna

Jedna

Nastavitelná

Nastavitelná

Nastavitelná

Nastavitelná

Nastavitelná

Ano

Ano

Ano

Ano

Sklopné,

Sklopné,

Rychlonastavitelné

Rychlonastavitelné

2 části

4 části

%"-À¶137,:
4LMPQOÈSVLPKFŘ

2 polohy

2 polohy

2 polohy

2 polohy

3 polohy

3 polohy

2 polohy

2 polohy

Bude potvrzeno

30

37

39

44

44

42

51

55

55

70

70

68

68

65

70

Není k dispozici

Není k dispozici

Není k dispozici

Není k dispozici

Včetně

Včetně

Není k dispozici

Není k dispozici

Mulčovací ucpávka

Včetně

Včetně

Včetně

Včetně

Včetně

Včetně

Včetně

Včetně

Mulčovací sada

Včetně

Včetně

Včetně

Včetně

Včetně

Včetně

Včetně

Včetně

Rozsah nastavení rukojeti
Váha v kg
Kapacita sběrného koše (l)
1Ĝ¶4-6À&/457¶
Tunel bočního výhozu

* z novinek v ČR
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CORONET RD
ER17533RD

REGENT XL RD ***
ELT17538RDF / ELT1838RDF

REGENT XL RD
ELT2040RD

***

Zadní výhoz

Zadní výhoz

Zadní výhoz

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Intek™ Series

Intek™ Series

4175

4175 / 7180 V-Twin

7200 V-Twin

OHV, AVS / OHV

1

***

BARON XL 2WD**
ELT2140RD

BARON XL 4WD
ELT21404RD

Zadní výhoz

Zadní výhoz

Zadní výhoz

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

VanguardTM V-Twin

VanguardTM V-Twin

8240 V-Twin

21 HP* hrubý výkon

21 HP* hrubý výkon

OHV

OHV

OHV

OHV

1/2

2

2

2

2

Elektrický startér

Elektrický startér

Elektrický startér

Elektrický startér

Elektrický startér

Elektrický startér

7.6 L

6L

10 L

10 L

9.5 L

9.5 L

Hydrostatická

Hydrostatická

Hydrostatická

Hydrostatická

Hydrostatická

Hydrostatická 4WD

Rychlost vpřed km/hod

0-8.0km/h

0-9.0 km/h

0-8.7 km/h

0-8.7 km/h

0-9.3 km/h

0-9.3 km/h

Rychlost vzad km/hod

0-3.7km/h

0-5.6 km/h

0-3.7 km/h

0-3.7 km/h

0-5.6 km/h

0-5.6 km/h

Rám

Ocel

Ocel

Ocel

Ocel

Ocelový tunel

Ocelový tunel

Pneumatiky (přední)

13*5

15*6

15*6

15*6

15*6

16*6.5

Pneumatiky (zadní)

16*6.5

20*8

22*8

22*8

20*10

22*11

Poloměr otáčení (v cm)

30 cm

36 cm

31 cm

31 cm

45 cm

76 cm

Zvedání žacího ústrojí/přídavného zařízení

Ruční

Ruční

Ruční

Ruční

Ruční

Ruční

Délka (cm)

205 cm

241 cm

256 cm

256 cm

267 cm

267 cm

ÀÓœLB DN

84 cm

96 cm

100 cm

100 cm

107 cm

107 cm

Výška (cm)

113 cm

111 cm

119 cm

119 cm

109 cm

109 cm

Rozvor kol

124 cm

131 cm

128 cm

128 cm

132 cm

132 cm

Váha (kg)

215 KG

274 KG

280 KG

284 KG

263 KG

285 KG

Záběr (cm)

84 cm Hi Vac®

96 cm

102 cm

102 cm

102 cm

102 cm

Žací ústrojí

Zavěšení na rámu

Zavěšení na rámu

Zavěšení na rámu

Zavěšení na rámu

Plovoucí Free FloatingTM

Plovoucí Free FloatingTM

Objem sběrného koše

200 L

280 L

300 L

300 L

325 L

325 L

ÀÓœLBTEFnFLUPSFNEPMF DN

98 cm

-

-

-

-

-

ÀÓœLBTEFnFLUPSFNOBIPœF DN

89 cm

-

-

-

-

-

3.5 - 8.5 cm

3.8 - 8.9 cm

2.5 - 8.0 cm

2.5 - 8.0 cm

2.5 -9.1 cm

2.5 -9.1 cm

1

2

2

2

2

2

41&$*'*,"$&

REGENT XL RD
ELT2440RD

.0503
Motor

Typ motoru
Válce
Startování
Objem nádrže

OHV, AVS

®

®

Professional Series™ Professional Series™

1Ĝ&70%07,"
Typ

10%70;&,

30;.ÿ3:

Ç"$¶Á4530+¶

Výška sečení (cm)
Nože

* Výkon udaný výrobcem motoru
** Omezená dostupnost
*** z novinek v ČR

t%WPVWÈMDPWâNPUPS7BOHVBSE75XJOKF
vybaven systémem, který udržuje motor
chladnější a čistší a přitom zvyšuje jeho
výkon a tím i životnost.
t7ZMFQÝFOâQPNĶSWâLPOVWŞĲJWÈ[F[MFQÝVKF
výkon motoru u větších sekaček.
t/Ó[LÏWJCSBDF[OBNFOBKÓIMBELâDIPE NFOÝÓ
hlučnost a menší opotřebení komponentů.
Zvládnete více práce a budete méně unaveni.
t5MBLPWÏNB[ÈOÓBNBMÈTQPUœFCBPMFKFQSPEMVäVKF
intervaly údržby a životnost motoru.
38

41&$*'*,"$&53",503Ĩ;&30563/3*%&3Ĩ
EXPRESS
ELT17542

REGENT XL
ELT18538

REGENT XL
ELT2246

CONQUEST
24H52F

CONQUEST
24H524WDF

LEGACY XL
27H544WD

2000Z
EZT2042F

3000Z
EZT2752F

Boční výhoz

Boční výhoz

Boční výhoz

Boční výhoz

Boční výhoz

Boční výhoz

Ridery s nulovým
poloměrem otáčení

Ridery s nulovým
poloměrem otáčení

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Intek™ Series

Intek™ Series

Intek™ Series

Intek™ Series

Professional Series™

4175

4185

7220 V-Twin

8240 V-Twin

8240 V-Twin

27 HP* hrubý výkon

7200 V-Twin

8270 V-Twin

Professional Series™ Professional Series™

Vanguard

TM

Diesel

OHV, AVS

OHV, AVS

OHV

OHV, EFM

OHV, EFM

Kapalinou chlazený diesel

OHV

OHV

1

1

2

2

2

3

2

2

Elektrický startér

Elektrický startér

Elektrický startér

Elektrický startér

Elektrický startér

Elektrický startér

Elektrický startér

Elektrický startér

5.7 L

13.2 L

13.2 L

15.1 L

15.1 L

20.8 L

11.4 L

24 L

Hydrostatická

Hydrostatická

Hydrostatická

Hydrostatická

Hydrostatická 4WD

Hydrostatická 4WD

Hydro Gear® EZT®

Hydro Gear® 2800

0-8.0 km/h

0-8.8 km/h

0-8.8 km/h

0-9.3 km/h

0-9.3 km/h

0-14.5 km/h

0-9.6 km/h

0-11.3 km/h

0-4.8 km/h

0-4.8 km/h

0-4.8 km/h

0-5.6 km/h

0-5.6 km/h

0-8.8 km/h

0-4.8 km/h

0-8.0 km/h

Ocel

Ocel

Ocel

Ocelový tunel

Ocelový tunel

Ocelový tunel

Ocel

Ocel

®

®

15*6

15*6

15*6

16*6.5

16*6.5

18*8.5

11*4

11*4

18*8.5

20*8

22*10

23*10.5

23*10.5

26*12

18*8.5

20*8

36 cm

31 cm

31 cm

45 cm

76 cm

139 cm

0 cm

0 cm

Ruční

Ruční

Ruční

Ruční

Ruční

Hydraulicky

Elektricky

Mechanicky

178 cm

180 cm

180 cm

190 cm

190 cm

205 cm

190 cm

198 cm

90 cm

95 cm

98 cm

105 cm

105 cm

114 cm

107 cm

107 cm

98 cm

114 cm

114 cm

119 cm

119 cm

130 cm

99 cm

108 cm

127 cm

127 cm

127 cm

138 cm

138 cm

148 cm

122 cm

121 cm

182 KG

235 KG

242 KG

294 KG

317 KG

598 KG

251 KG

315 KG

107 cm

97 cm

117 cm

107 cm

132 cm

Zavěšení na rámu

Zavěšení na rámu

Zavěšení na rámu

Zavěšení na rámu

Na přání

Na přání

Na přání

Na přání

Na přání

Na přání

-

-

135 cm

124 cm

152 cm

152 cm

152 cm

157 cm

132 cm

157 cm

112 cm

118 cm

138 cm

138 cm

138 cm

141 cm

112 cm

139 cm

2.5 - 9.5 cm

3.8 - 10.2 cm

3.8 - 10.2 cm

3.1 - 9.5 cm

3.1 - 9.5 cm

2.5 - 12.7 cm

4.5 - 12.0 cm

3.8 - 11.5 cm

2

2

3

3

3

3

2

3

132 cm

Plovoucí Free Floating

TM

132 cm

Plovoucí Free Floating

TM

137 cm

Plovoucí Free Floating

TM

Plovoucí Free Floating

TM

* Výkon udaný výrobcem motoru

41&$*'*,"$&53",5036-&("$:91Ĝ&70%07,"53",$&

30;.ÿ3:53",5036

Typ/model

Hydrostatická - Tuff Torq - Kanzaki K92

Délka

Celková délka 205 cm, Rozvor kol 148 cm

Nosnost nápravy

Maximální váha 815 kg, oj 503 kg, 2,93 cm průměr

ÀÓœLB7âÝLB

ÀÓœLBDN 7âÝLBDN WPMBOU

Rychlost/Poměr

Vpřed 0 - 14,5 km/hod Vzad 0 - 8,8 km/hod Převodový poměr 28:1

Standardní výbavy

Automatická kontrola trakce, Uzávěrka diferenciálu, Integrované kapalinové brzdy

Váha

Pohon

4WD Shibaura litinová přední náprava

30;.ÿ3:4&,"ü,:

Nožní pedály

Rychlost vpřed/vzad vedle sebe, Parkovací brzda, Uzávěrka diferenciálu, Tempomat (ruční)

Záběr

137 cm hřídel, tři nože

ÀÓœLBTCF[EFnFLUPSV

DNDN DNTFLBĲLB

Výška sečení

Elektrické nastavování výšky sečení

À"4*

194 cm w/ROPS sklopný
598 kg

Rám

Ocelový profil, “7 gauge” s vyztuženým rámem 1,3 cm v přední části

Přední - zadní pneumatiky

Přední - 18 x 8,5 - 8 (4 vrstvy) Zadní - 26 x 12 - 12 (4 vrstvy)

Řízení

Hydrostatické řízení s posilovačem - 4WD 1,6 otáček

Materiál

ocel “10 gauge”

Poloměr otáčení

4WD vyřazeno - 89 cm, 4WD zařazeno - 139 cm

Váha sekačky

105 kg (137 cm sekačka)

Vývodová hřídel

Hydraulická spojka v převodovce - 2200 ot./min (střed), 54 ot./min (zadní)

Zvedání přídavného zařízení

Joystick na přístrojové desce (stejné ovládání i pro přední nakladač)

Hydraulika

Dvoucestný ventil, 2 sady rychlo konektorů, volič pro přední nebo střední zařízení

Kapota/nárazník

Ocelový přední nárazník na rámu, Celoocelová kapota s ventilací

Závěs

3 bodový modifikované kategorie “1”

2,5 - 12,7 cm
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Cetea s.r.o.
K.Světlé 2555
370 04 České Budějovice
provozovna Třebíčská 74/b, 594 01 Velké Meziříčí
www.cetea.cz

/&7À&$)/:130%6,5:67&%&/²750.50,"5"-0(6+406%04561/²/"53)6
,0/5",56+5&47²)0130%&+$&0)-&%/ÿ*/'03."$¶0%04561/045*
STROJE SIMPLICITY JSOU STROJE URČENÉ K PÉČI O TRÁVNÍK. JSOU TO KVALITNÍ A SPOLEHLIVÉ STROJE, NA KTERÉ SE BUDETE MOCI SPOLÉHAT DLOUHÁ LÉTA.
VLASTNÍKEM SPOLEČNOST SIMPLICITY MANUFACTURING INC. JE SPOLEČNOST BRIGGS & STRATTON.
* Všechny výkony jsou udané v hrubých koňských silách podle asociace SAE J1940 podle výpočtů společnosti Briggs & Stratton.

7«À130%&+$&

©2012 Briggs & Stratton Power Products Group, LLC
Vyhrazujeme si právo přerušit výrobu modelů nebo změnit specifikace bez předchozího upozornění. 01/2012 EUR CZ
Marbain® je registrovaná obchodní značka společnosti The Fisher-Barton Group.
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GFÛ9FOÛ~ÛÝÛÛ88ÛIF<IDFE;ÛÝÛK?<ÛE<K?<IC8E;J
K<CÛ¶~Û¨©ÛÛ Û ÛÛÝÛÛ=8OÛ¶~Û¨©ÛÛ Û 
NNN9I@>>J8E;JKI8KKFE:FD
@E=F³98J:FEC

WWW.SIMPLICITYMFG.COM

