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SIMPLICITY Symboly

EFM: Systém EFM - uleh!uje a 
optimalizuje startování stroje a 
pat"í k nejsnadn#j$ím systém%m 
startování motor%. 

Seka!ky Simplicity Hi Vac® se 
sb"rn#m ko$em:  Vyzna!ují se speciál-
ním designem. Mají zahnut& okraj $asi 
a vysokoobjemov& horní v&hoz. Díky 
velkému podtlaku, kter& vzniká v 
prostoru $asi, jsou v$echny 
travní 
od"ezky 
vysáty a 
poté 
vhozeny 
do ko$e.

Ninja: Patentované no'e Ninja 
vyrobené ze $esti vrstev vynikají 
precizním mulcováním.
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VYBERTE SI!

Rozhodnout se, jak& traktor koupit je !asto velmi slo'it& proces. Na$e 
rozhodování hlavn# zt#'uje velké mno'ství v&robc% a nejr%zn#j$í typy 
traktor%. Je proto nutné soust"edit se na to, co je d%le'ité - kvalitu st"ihu, 
trakci, pohodlí, spolehlivost, jednoduchost ovládání. Stanovte si priority a 
v$echny Va$e otázky se zodpoví samy. Ve Va$í volb# bude p"esto jeden 
v&robce vy!nívat - Simplicity. 

P"íslu$enství  .............................................36
Specifikace ............................................... 37

niverzálnost: 
Seka!ky Simplicity lze jednodu$e 
upravit na stroj s bo!ním v&hozem, 
mul!ováním nebo sb#rem do ko$e. 
K dispozici je velké mno'ství dopl(k%.

Startovací balí!ek ReadyStart®: 
Motor není nutné p"ed nastartováním 
ru!n# sytit. Spole!nost Briggs & Stratton 
zaru!uje u v$ech sv&ch stroj% vybaven&ch 
systémem ReadyStart® záruku S2, co' 
umo'(uje nastartování stroje na dv# 
zata'ení.

 
Motory AVS® mají systém Linear 
Balancing, kter& sni'uje pohyb do 
stran, jen' je typick& pro tradi!ní 
design seka!ek. Tento systém zaru!uje 
hladk& chod a del$í 'ivotnost stroje. 
Sni'uje vibrace motoru a' o 80%, a 
tím jak motor tak cel& stroj podléhají 
men$ímu opot"ebení. Je dostupn& u 
jednoválcov&ch motor% se svislou 
klikovou h"ídelí.



4

SIMPLICITY

Vytvo%te si i doma pruhy na trávníku 

Bu)te vtipní a kreativní. Ideální je seka!ka Free FloatingTM  z "ady Simplicity. 

Prodejce Vám uká'e, jak vytvo"it nejen pruhy, ale i jiné vzory. 

Design 'acího ústrojí umo'(uje proud#ní 

vzduchu, které optimáln# rozhazuje travní 

od"ezky. S p"ítla!n&m válcem za no'i a 

plovoucím 'acím ústrojím Free FloatingTM 

docílíte bezvadn& st"ih trávníku.  

Exkluzivní vlastnosti 
&acího ústrojí

®  
Materiál no'e zaru!uje v&jime!nou 
kvalitu a ostrost no'e.

 
TM

P"ítla!n& válec.
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K traktoru Simplicity lze rychle a 
snadno p"ipojit a odpojit jakékoliv 
p"íslu$enství. Nepot"ebujete 'ádné 
ná"adí.

H"ídel z tvrzené oceli, hermeticky 
uzav"ená lo'iska s dlouhou 'ivotností 
a no'e seka!ky vyrobené  ze 
speciální oceli Marbain®.

V&$ku st"ihu lze nastavit podle 
podmínek trávníku.

Se strojem tohoto druhu jste se zatím nesetkali. Perfektní 

st"ih - to je to, !ím stroj Simplicity vyniká a !ím jsme se 

proslavili. Na$e plovoucí 'ací ústrojí Free Floating to je 

vrchol mezi seka!kami. *ací ústrojí je zav#$eno na v&kyvn# 

ulo'ené p"ední náprav#, a tak se p"i jízd# na sv&ch $irok&ch 

p"ítla!n&ch válcích voln# pohybuje zleva doprava. *ací ústrojí 

kopíruje terén trávníku, !ím' lze dosáhnout perfektního st"ihu. 

V 'acím ústrojí traktor% Simplicity dochází k velkému 

proud#ní vzduchu, které p"ispívá k dokonalému st"ihu a 

efektivnímu v&hozu travních od"ezk%. No'e jsou vyrobeny 

ze speciální oceli Marbain a jejich ost"í v'dy odsekne stébla 

trávy tak, 'e z%stanou stále zelená. Nikdy neze'loutnou 

jako s b#'n&m ost"ím no'e. Tomuto prolému jsme v#novali 

mnoho !asu, a tudí' ná$ stroj nabízí skv#l& st"ih.Seka!ka se voln" pohybuje 
zleva doprava. 

nahoru a dol'.



ERDP16575 / ERDS16575
ERDP16575 ERDS16575

ERDS16575

Briggs & Stratton
575ex SeriesTM

ERDP16575

Briggs & Stratton
575ex SeriesTM

ERDP16575

ERDS16575
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Snadné nastavení v&$ky st"ihu 
centrální pákou.

Seka!ky Simplicity jsou 
vybaveny motory zna!ky 
Briggs & Stratton

Bez pojezdu: zadní v&hoz, 
mul!ování a sb#r do ko$e.

SPECIFIKACE

Typ
Záb#r
Motor
V&$ka st"ihu
N%'
Kola
Ostatní

Bez pojezdu
41 cm

Briggs & Stratton 575ex Series™
Centrální nastavení v&$ky st"ihu. 9 poloh od 2,0 - 8,0 cm

Víceú!elová
17,5 cm p"ední/20,0 cm zadní

Zadní v&hoz, mul!ování a sb#r do ko$e

S pojezdem s jednou rychlostí
41 cm

Briggs & Stratton 575ex Series™
Centrální nastavení v&$ky st"ihu. 9 poloh od 2,0 - 8,0 cm

Víceú!elová
17,5 cm p"ední/20,0 cm zadní

Zadní v&hoz, mul!ování a sb#r do ko$e

p"em#nit na mul!ování nebo zadní 
v&hoz

 
pohodlí obsluhy

nápoj%

Jak lehk& stroj se záb#rem 41 cm 
tak model se záb#rem 48 cm vynikají 
osv#d!en&m sb#rem do ko$e. Vybrat si 
lze z model% bez pojezdu i s pojezdem 
nebo na vysok&ch kolech.



ERDV19675HW

Briggs & Stratton
675ex SeriesTM , ReadyStart®
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ERDS19675 / ERDV19675HW

ERDS19675

Briggs & Stratton
675ex SeriesTM , ReadyStart®

ERDV19675HWERDS19675

ERDV19675HW

ERDS19675

S pojezdem bez regulace  
rychlosti.

Pohodlné nastavení v&$ky se!ení 
na v$ech !ty"ech kolech do 9 
poloh.

Seka!ky Simplicity mají pohodlnou 

snadno nastavitelné ovládací prvky. 
V$e spl(uje po'adavky na vysok& 
stupe( ergonomie.

SPECIFIKACE

Typ
Záb#r
Motor
Typ motoru
V&$ka st"ihu
N%'
Kola
Ostatní

Nastavitelná rychlost pojezdu
48 cm

Briggs & Stratton 675ex Series™
ReadyStart®

Centrální nastavení v&$ky st"ihu. 9 poloh od 2,0 - 8,0 cm
Univerzální

17,5 cm p"ední/31,0 cm zadní vysoká kola
Zadní v&hoz, mul!ování a sb#r do ko$e

S pojezdem s jednou rychlostí
48 cm

Briggs & Stratton 675ex Series™
ReadyStart®

Centrální nastavení v&$ky st"ihu. 9 poloh od 2,0 - 8,0 cm
Univerzální

17,5 cm p"ední/20,0 cm zadní
Zadní v&hoz, mul!ování a sb#r do ko$e

(pouze u ERDV19675HW)

p"em#ní na mul!ování nebo zadní 
v&hoz

obsluhy

nápoj%

 
0,4 - 5 km/hod (pouze u  
ERDV19675HW

Ru!n# vedené seka!ky Simplicity zaru!ují mén# práce a více zábavy díky 
osv#d!enému $asi a spolehlivému systému pohonu. Zajímavá cena je 
dal$ím kladem této seka!ky.  



ESPV21675SW
ESPV21675SW

ESPV21675SW

Briggs & Stratton
675ex SeriesTM , ReadyStart®
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SPECIFIKACE

Typ
Záb#r
Motor
Typ motoru
V&$ka se!ení
N%'
Kola
Ostatní

Nastavitelná rychlost pojezdu
53 cm

Briggs & Stratton 675ex Series™ 
ReadyStart®

Jednotliv#: 7 poloh od 3,2 - 10,2 cm
Ninja

20 cm p"ední/23 cm zadní
Sb#r do ko$e, mul!ování a bo!ní v&hoz (oto!ná kola)

Uzamykatelná oto!ná kola na obou 
p"edních kolech. 

Regulace rychlosti.

pohodlí obsluhy

na kolech do 7 poloh od  
3,2 - 10,2 cm

 
od 0 - 6,4 km/hod

Seka!ka ESPV21675SW vyniká 
universálností a jednoduchostí. 
Samoz"ejmostí je úprava stroje bez 
ná"adí (sb#rn& ko$ a deflektor jsou ve 
v&bav#). Mul!ovací kryt se snadno 
odstraní a m%'ete travní od"ezky sbírat 
!i vyhazovat do strany. Vodící kola jsou v 
p"ední !ásti seka!ky. Sedm v&$ek st"ihu 
lze u seka!ky ESPV21675SW nastavit na 

No&e Ninja: Patentovan& n%' Ninja 
vyroben& ze $esti vrstev vyniká  
precizním mul!ováním.
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ESPV21875
ESPV21875

ESPV21875

Briggs & Stratton
875ex SeriesTM , ReadyStart®®

SPECIFIKACE

Typ
Záb#r
Motor
Typ motoru
V&$ka se!ení
N%'
Kola
Ostatní

Nastavitelná rychlost pojezdu
53 cm

Briggs & Stratton 875ex Series™
ReadyStart®

Centrální nastavení v&$ky st"ihu. 9 poloh od 3,2 - 10,2 cm
Víceú!elov& zvln#n& n%' 

20,0 cm p"ední/23,0 cm zadní
Bo!ní v&hoz, mul!ování a sb#r do ko$e

Snadná p"em#na na bo!ní v&hoz 
nebo mul!ování. 

Exkluzivní design stroj% Simplicity 
vybaven&ch motory Briggs & 
Stratton 875ex Series™ se 
systémem ReadyStart®.

Motory Briggs & Stratton vybavené 
systémem ReadyStart® není nutné p"ed 
startováním ru!n# sytit. Jedno zata'ení a 
m%'ete vyjet. Pro pohodlí obsluhy slou'í 
nastavitelná v&$ka rukojeti bez pou'ití 
ná"adí. Seka!ky Simplicity mají práv# ty 
rysy, které pot"ebujete pro sv%j styl se!ení.  

po'adavky na vysok& stupe(  
ergonometrie

 
pro pohodlí obsluhy

 
polohami

pojezdu od 0 - 6,4 km/hod
 

v&$ky se!ení
 

z materiálu Dura Ocel

vyprázdnit

Centrální nastavení v&$ky se!ení do  
9 poloh.
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Oba modely vybaveny 
antivibra!ním systémem rukojeti.

Model ESPV19875AL disponuje 
ko$em o objemu 65 litr% a model 
ESPV21875AL 70 litr%.

Exkluzivní design stroj% Simplicity 
vybaven&ch motory Briggs & Stratton 
875ex Series™ se systémem 
ReadyStart®.



ESPV19875AL

Briggs & Stratton
875ex SeriesTM , ReadyStart®

ESPV21875AL
Briggs & Stratton
875ex SeriesTM , ReadyStart®
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ESPV19875AL / ESPV21875AL
ESPV19875AL ESPV21875AL

SPECIFIKACE

Typ
Záb#r
Motor
Typ motoru
V&$ka se!ení
N%'
Kola
Ostatní

Nastavitelná rychlost pojezdu
48 cm 

Briggs & Stratton 875ex Series™
ReadyStart®

7 poloh od 2,0 - 7,5 cm
Víceú!elov& zvln#n& n%' 

20 cm p"ední a zadní
Zadní v&hoz, mul!ování a sb#r do ko$e

Nastavitelná rychlost pojezdu
53 cm 

Briggs & Stratton 875ex Series™
ReadyStart®

7 poloh od 2,5 - 7,6 cm
Víceú!elov& zvln#n& n%' 

20 cm p"ední/23 cm zadní
Zadní v&hoz, mul!ování a sb#r do ko$e

hliníku a má v$e. Nastavitelnou rychlost pojezdu 
pro snadné se!ení, antivibra!ní systém pro pohodlí 
obsluhy a p"ední nárazník chránící $asi seka!ky proti 
náraz%m a vá'n&m po$kozením. 

P"ední nárazník. Pákou regulace rychlosti 
snadno nastavíte tempo jízdy.

 
snadno p"em#nit na mul!ování

0 - 6,4 km/hod
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CORONET RD

Zadní ko$ má páku na pravé stran#, 
kterou obsluha snadno a pohodln# 
vyprázdní 200 litrov& ko$ p"ímo ze 
svého sedadla.

Konstrukce sedadla rideru Coronet 
RD poskytuje dokonal& v&hled na 
se!enou plochu. V$echny 
ovládacíprvky v!etn# rychlosti, 
v&$ky st"ihu a spojky 'acího ústrojí 
jsou lehce viditelné a p"ístupné. 

dobrou viditelnost. Snadno 
nastavitelné sedadlo a dr'ák nápoj% 
je$t# umoc(ují pohodlí prostoru pro 
obsluhu. 

Rider Coronet RD je radost "ídit. 
Je vybaven spolehliv&m motorem 
Briggs & Stratton Intek™ Series 
4175 OHV, AVS® s elektrick&m 
startem a hydrostatickou 
p"evodovkou. 

Nejkompaktn#j$í 
stroj!



CORONET RD, ER17533RDF
Briggs & Stratton Intek™ Series 
4175 OHV AVS®

CORONET RD
 CORONET RD, ER17533RDF
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Stroje Simplicity se 
záb#rem 84 cm a 
zadním v&hozem se 
vyzna!ují speciálním 
designem. Mají zahnut& 
okraj $asi a vysokoob-
jemov& horní v&hoz. 
Díky velkému podtlaku, 
kter& vzniká v prostoru 
$asi, jsou v$echny travní 
od"ezky, listy a dokonce 
i jehli!í vysáty a poté 
vhozeny do ko$e. 

Rider Coronet RD s velk&m v&hledem je nejkompaktn#j$í stroj mezi 'acími stroji 
zna!ky Simplicity se zadním v&hozem. Je schopen docílit stejn# perfektního st"ihu 
jako kter&koli jin& rider Simplicity se siln&m 'acím ústrojím Hi Vac® o velikosti 84 
cm. Systém Hi Vac vyniká sv&m velk&m v&konem! Rider je svi'n& a pohotov& s 
neuv#"itelnou schopností otá!ení, co' mu umo'(uje bezproblémov# manévrovat 
kolem jak&chkoli p"írodních p"eká'ek. Zvukov& signál Vás upozorní na pln& ko$ o 
objemu 200 litr%. Jednoduch&m vyta'ením elektrického spína!e spojky spustíte 'ací 
ústrojí.

Polom#r otá!ení 30 cm.

s v&konn&m systémem Hi Vac® a 
zadním v&hozem

reakce "ízení

plochu

Motor

Typ motoru

Válce

P"evodovka

Rychlost

Záb#r

V&$ka st"ihu

No'e

Spojka 'acího ústrojí

SPECIFIKACE

(VIZ STRANA 36)Briggs & Stratton Intek™ Series 4175 

OHV, AVS®

1

Hydrostatická

0 - 8,0 km/hod vp"ed/0 - 3,7 km/hod vzad

84 cm Hi Vac®

6 poloh od 3,5 - 8,5 cm

1

Elektrick&
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REGENT XL RD

Sb#rn& ko$ o kapacit# 280 litr% se 
rychle a snadno vyprazd(uje. 

*ádné slo'ité ovládání. Jednodu$e 
zatáhnete za spína! PTO a seka!ka 
se rozjede nebo spína! zatla!íte a 
seka!ka se zastaví.

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

Pracujte jako 
profesionál.
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REGENT XL RD
REGENT XL RD, ELT17538RDF REGENT XL RD, ELT1838RDF

REGENT XL RD, ELT17538RDF

Briggs & Stratton Intek™ 
Series 4175 

REGENT XL RD, ELT1838RDF

Briggs & Stratton Intek™ 
Series 7180 V-Twin

Nové traktory zna!ky Simplicity se zadním v&hozem jsou to pravé pro Vás!
I s tím nejjednodu$$ím modelem dosáhnete vysoké kvality se!ení. Tyto modely
vynikají snadn&m "ízením díky hydrostatické p"evodovce. Pohodln# ulo'ená 
páka umo'(uje vyprázdnit sb#rn& ko$ ze sedadla "idi!e, co' je$t# podtrhuje 
komfortní práci s tímto modelem. 

V&$ku se!ení si m%'ete vybrat ze 
sedmi poloh: 3.8 - 8.9 cm. Zvolte 
v&$ku se!ení podle podmínek 
trávníku tak, aby pose!ená tráva 
vypadala zdrav# a skv#le.

No'e Simplicity doká'ou vytvo"it 
v 'acím ústrojí velké proud#ní 
vzduchu, co' napomáhá 
mul!ování, sb#ru do ko$e a 
rozhozu travních od"ezk%.

SPECIFIKACE

P"evodovka

Motor

Typ motoru

*ací ústrojí

Válce

Pneumatiky (p"ední/zadní)

Záb#r

Mul!ovací ucpávka

Sedadlo

Hydrostatická

Briggs & Stratton 

Intek™ Series 4175

OHV, AVS®

Zadní v&hoz

1

15” x 6”/ 20” x 8”

96 cm, Zav#$ení na rámu

Na p"ání

Sedadlo s nízk&m op#radlem

Hydrostatická

Briggs & Stratton 

Intek™ Series 7180 V-Twin

OHV

Zadní v&hoz

2

15” x 6”/ 20” x 8”

96 cm, Zav#$ení na rámu

Na p"ání

Sedadlo s nízk&m op#radlem

(VIZ STRANA 36)

 
 na rámu

 standardní v&bav#
 

 a záb#rem 96 cm

 
 kapacitou 280 litr%

 dodává u obou model% na p"ání

Mul!ovací ucpávka na 
p"ání jako p"íslu$enství.
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REGENT XL RD

Zadní ko$ má páku na pravé stran#, 
kterou obsluha snadno a pohodln# 
vyprázdní 200 litrov& ko$ p"ímo ze 
svého sedadla.

P"ístrojová deska a ovládací prvky: V$e je 
p"ímo p"ed vámi. Velké barevné odli$ené 
ovládací prvky jsou pohodln# v dosahu. 
Na p"ístrojové desce je umíst#n startér, 
tempomat, spína! 'acího ústrojí a u 
modelu ELT2440RD po!ítadlo motohodin.

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

Nic ho 
nezastaví.
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REGENT XL RD
REGENT XL RD, ELT2040RD REGENT XL RD, ELT2440RD

REGENT XL RD, ELT2040RD

Briggs & Stratton Professional
SeriesTM 7200 OHV V-Twin

REGENT XL RD, ELT2440RD

Briggs & Stratton Professional
SeriesTM8240 OHV V-Twin

Mul!ovací ucpávka ve standardní 
v&bav# u modelu  ELT2440RD.

Tyto dva modely jsou vybaveny siln&mi motory Briggs & Stratton Professional 
Series™ 7200 OHV V-Twin a Briggs & Stratton Professional Series™  8240 OHV 
V-Twin. Oba modely mají zadní v&hoz, záb#r 102 cm a vodící kole!ka. Sb#rn& 
ko$ o objemu 300 litr% se snadno vyprazd(uje. Ve v&bav# je tempomat a stroj 
vyniká pevnou v&kyvn# ulo'enou p"ední nápravou. 

B#'ná plastová sedadla se zah"ívají a nejsou p"íli$ komfortní. Toto sedadlo 
je vyrobeno ze speciálních materiál%, zabra(uje pocení a poskytuje dokonal& 
komfort.

V&vod 12V DC

SPECIFIKACE

P"evodovka

Motor

Typ motoru

*ací ústrojí

Válce

Pneumatiky (p"ední/zadní)

Záb#r

Tempomat

Mul!ovací ucpávka

+íta! hodin

Sedadlo

Hydrostatická

Briggs & Stratton Professional SeriesTM

7200 V-Twin

OHV

Zadní v&hoz

2

15”/22”

Záb#r 102 cm, zav#$en& rám

Standardní v&bava

Na p"ání

Ne

Sedadlo s vysok&m op#radlem

Hydrostatická

Briggs & Stratton Professional SeriesTM 

8240 V-Twin

OHV

Zadní v&hoz

2

15”/22”

Záb#r 102 cm, zav#$en& rám

Standardní v&bava

Standardní v&bava

Ano

(VIZ STRANA 36)

náprava

no'i s dlouhou 'ivotností

kapota
 

provoz

v&bav# (na p"ání u modelu  
ELT2040RD)

 
 modelu ELT2440RD

 
 (u ELT2040RD)

 
 sn#hová fréza
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BARON XL

Traktor Simplicity Baron XL se zadním v&hozem je spolehliv& a odoln& stroj. Plovoucí 'ací ústrojí se záb#rem 102 cm a 
p"ítla!n&mi válci je vybaveno dv#ma protism#rn# rotujícími no'i.

Funk!ní prostor "idi!e 
je vybaven elektrickou 
spojku seka!ky, vhodn# 
ulo'en&m volantem, snadno 
nastaviteln&m sedadlem s 
vysok&m op#radlem, dr'ákem 
nápoje a úlo'n&m prostorem. 

Zadní ko$ má páku na 
pravé stran#, kterou 
obsluha snadno a pohodln# 
vyprázdní 200 litrov& ko$ 
p"ímo ze svého sedadla.

Spolehliv& a siln& motor 
Briggs & Stratton 
VanguardTM s rozvodem 
OHV o v&konu 21 HP 
vyniká skv#l&m provedením 
a dobrou v&konností 
(viz strana 38).

Plovoucí 'ací ústrojí se 
záb#rem 102 cm s p"ítla!n&mi 
válci zaru!uje perfektní st"ih. 
P"ítla!né válce lze vym#nit za 
vodící kola.

Vynikající kombinace.



BARON XL 2 WD,
ELT2140RD**

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

BARON XL 4 WD,
ELT21404RD

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

19

 2WD, ELT2140RD** 4WD, ELT21404RD

BARON XL SPECIFIKACE

P"evodovka Hydrostatická 2 WD Hydrostatická 4 WD

Motor Briggs & Stratton VanguardTM*  Briggs & Stratton VanguardTM* 

 V-Twin o hrubém v&konu 21 HP V-Twin o hrubém v&konu 21 HP

Typ motoru OHV OHV

*ací ústrojí Zadní v&hoz Zadní v&hoz

Válce 2 2

Objem sb#rného ko$e 325 L 325 L

Záb#r 102 cm, Plovoucí Free FloatingTM 102 cm, Plovoucí Free FloatingTM

Pneumatiky (p"ední/zadní) 15”/20” 16”/22” 

,ízení Manuální S posilova!em, sklopn&

V&vod 12V DC Standardní v&bava Standardní v&bava

Kola o velikosti 50,8 cm (2WD) 
nebo 55,8 cm (4WD) sv&m vzorkem 
zaru!ují mimo"ádnou trakci

Pohon na !ty"i kola, "ízení 
s posilova!em a v&klopn& 
volant pro pohodlí "idi!e

V&jime!ná trakce s 
pohonem na !ty"i kola

Traktory se zadním v&hozem 
mají plovoucí 'ací ústrojí Free 
Floating™ se záb#rem 102 cm a 
p"ítla!né válce

Snadno nastavitelné 
sedadlo s vysok&m 
op#radlem

Zámek 
sb#rného 
ko$e 
ovládan& 
no'ním 
pedálem

válci

p"íslu$enství
 

u modelu 2WD a 76 cm u  
modelu 4WD

vysok&m op#radlem
 

3,4 cm, hliníková náprava
 

325 litr%

 
 do provozu

(VIZ STRANA 36)

Odoln& a robustní rám s 
dlouhou 'ivotností.

*  V&kon udan& v&robcem motoru.
**  Omezen& po!et.
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EXPRESS

Pákou v&$ky st"ihu pohodln# zm#níte 
v&$ku st"ihu.

V$echny ovládací prvky jsou barevn# 
ozna!ené a v dosahu kone!k% prst%.

V&kyvn# ulo'ená p"ední náprava 
ELT17542 se voln# pohybuje a 
kopíruje terén Va$eho trávníku pro 
perfektní st"ih. 

To je to pravé 
se!ení.
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EXPRESS
EXPRESS, ELT17542

EXPRESS, ELT17542

Briggs & Stratton Intek™ 
Series 4175 OHV, AVS®

Traktor Express zaru!uje vysokou kvalitu st"ihu a pohodlné se!ení. Tento zcela 
nov& traktor s bo!ním v&hozem má mal& polom#r otá!ení a snadno se nastavuje 
do osmi v&$ek st"ihu. Má jednoduch& no'ní pedál a pohodln# ulo'ené ovládací 
prvky. Kupte si tento traktor s bo!ním v&hozem a za!n#te psát svou vlastní 
historii.  

SPECIFIKACE

P"evodovka

Motor

Typ motoru

Válce

Pneumatiky (p"ední/zadní)

Záb#r

*ací ústrojí

Sedadlo

Hydrostatic

Briggs & Stratton Intek™ Series 4175

OHV, AVS®

Zadní v&hoz

1

15” x 6” / 18” x 8.5”

107 cm, Zav#$ení na rámu

Zav#$eno na rámu, bez p"ítla!n&ch válc%

Sedadlo s nízk&m op#radlem

(VIZ STRANA 36)

p"evodovka

 do provozu ve standardní v&bav#

se záb#rem 107 cm

nízk&m op#radlem

dodává stroji stabilitu

kapota

st"ihu, 8 poloh od 2,5 - 9,5 cm

S legendárním motorem 
Briggs & Stratton je práce 
snadná a jednoduchá. Tento 
motor zaru!uje dlouh& a 
bezproblémov& v&kon.

Vynikající st"ih se $asi seka!ky 
zav#$eném na rámu a se  
záb#rem 107 cm. 
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REGENT XL

Rychloupínací systém umo'ní 
snadnou demontá' 'acího ústrojí 
bez pou'ití ná"adí (pouze model 
ELT2246).

Funk!ní prostor "idi!e s elektrick&m 
zapínáním 'acího ústrojí do provozu, 
ovládáním no'ním pedálem a 
tempomatem ve standardní v&bav#.

Design $asi s hlubok&m profilem 
poseká trávu na je$t# men$í kousky a 
rozhodí ji bez problém% s ucpáváním. 

Skv#l& zá'itek.
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REGENT XL

REGENT XL, ELT18538

Briggs & Stratton Intek™ Series 
4185 OHV AVS®

REGENT XL, ELT2246

Briggs & Stratton Intek™ Series 
7220 OHV V-Twin

REGENT XL, ELT18538 REGENT XL, ELT2246

 
Traktor Regent XL byl ji' 
od samého po!átku tvo"en 
s jedním cílem - dosáh-
nout skv#le pose!eného 
trávníku. Plovoucí $asi s 
p"ítla!n&mi válci p"im#je 
Va$e sousedy Vám jen 
závid#t. Pohodln# ulo'ené 
ovládací prvky, mimo"ádná 
trakce a nejost"ej$í polom#r 
otá!ení ve své t"íd#, to v$e 
znamená, 'e lze sekat blízko 
strom% a plot% a py$nit se 
skv#le upravenou zahradou. 
Traktor Regent XL je prost# 
Simplicity. 

Plovoucí 'ací ústrojí traktoru 
Regent se záb#rem 117 cm je 
p"ipojeno k v&kyvn# ulo'ené 
p"ední náprav# a má za no'i 
p"ítla!né válce. Tento vynikající 
systém kopíruje jak&koli terén 
a v&sledkem je !ist# a p"esn# 
pose!en& trávník… je to prost# 
st"ih Simplicity.

p"evodovka

p"íslu$enství Quick Hitch™

provozu, no'ní pedál a tempomat 
ve standardní v&bav#

117 cm (model ELT2246)

ELT18538)

vysok&m op#radlem
 

13,2 litr%

náprava pro lep$í stabilitu

no'i z oceli Marbain®

kapota

SPECIFIKACE

P"evodovka

Motor

Typ motoru

Válce

Pneumatiky (p"ední/zadní)

Záb#r

*ací ústrojí

Hydrostatická

Briggs & Stratton Intek™ Series 

4185

OHV, AVS®

Bo!ní v&hoz

1

15”/20”

97 cm, Zav#$ení na rámu

Zav#$ení na rámu, 

Vodící kola

Hydrostatická

Briggs & Stratton Intek™ Series 

7220 V-Twin

OHV

Bo!ní v&hoz

2

15”/20”

117 cm, Plovoucí Free FloatingTM

Plovoucí systém Free Floating™ 

p"ítla!né válce

(VIZ STRANA 36)
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CONQUEST Hladk& st"ih, 
senza!ní v&sledky.

Systém automatické kontroly trakce 
Automatic Controlled Traction™ 
nep"etr'it# p"ená$í energii na ob# 
zadní kola. Pokud jedno kolo za!ne 
prokluzovat, druhé kolo se stále otá!í 
… a stroj pokra!uje v jízd#. 

Kompletní balí!ek pro snadné ovládání a 
pohodlí obsluhy obsahuje tempomat, 
elektrické zapínaní 'acího ústrojí do 
provozu, osv#tlenou desku elektrického 
ovládání v&$ky st"ihu, plné vybavení p"ístroji, 
pohodlné sedadlo s 45 cm vysok&m 
op#radlem a !aloun#n& m#kk& volant.

Dvouválcov& motor "ady The 
Professional Series™ OHV V-Twin 
disponuje systémem EFM, kter& 
sleduje !as, rychlost motoru a 
teplotu, !ím' optimalizuje sm#s 
paliva. Spolehlivé, automobil%m 
podobné startování stroje a efektivní 
provoz.



CONQUEST, 24H52F

Briggs & Stratton Professional 
Series™ 8240 OHV EFM V-twin

CONQUEST, 24H524WDF

Briggs & Stratton Professional 
Series™ 8240 OHV EFM V-twin
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CONQUEST
 CONQUEST, 24H52F CONQUEST, 24H524WDF

P"evodovka Hydrostatická 2 WD Hydrostatická 4 WD 

Motor Briggs & Stratton Briggs & Stratton  

 Professional Series™ 8240 V-Twin Professional Series™ 8240 V-Twin

Typ motoru OHV, EFM OHV, EFM

V&$ka st"ihu Elektrick& Elektrick&

Pneumatiky (p"ední/zadní) 16”/23” 16”/23”

Záb#r 132 cm, Plovoucí Free FloatingTM 132 cm, Plovoucí Free FloatingTM

,ízení Ru!ní S posilova!em, sklopn&

V&vod 12V DC Standardní v&bava Standardní v&bava

(VIZ STRANA 36)

s p"ítla!n&mi válci a velk&m rozsahem 
nastavení v&$ky st"ihu

p"íslu$enství

 
vysok&m op#radlem

p"ední náprava

p"íslu$enství

provozu
 

kola - 4 vrstvy

SPECIFIKACE

Máte zahradu, spoustu práce, 
ale málo !asu. Po"i)te si traktor 
se spolehliv&m dvouválcov&m 
motorem  Briggs & Stratton 
Professional Series™ 8240 OHV 
EFM V-Twin s mimo"ádn&m 
polom#rem otá!ení 45 cm 
(2WD). S tímto strojem hrav# a 
rychle zvládnete posekat v$e, 
co si budete p"át. Opravdu 
nenajdete traktor, kter& by 
vynikal takov&mi vlastnostmi 
se!ení. 

Velk& traktor s mal&m polom#rem 
otá!ení. Polom#r otá!ení 76 cm 
d#lá z traktoru Conquest 4WD 
svi'n& a obratn& stroj. Práce s 
ním je zábava. Nezále'í na tom, 
zda se!ete !lenitou zahradu nebo 
o"ete !i odhazujete sníh. S tímto 
strojem zvládnete ve$kerou práci 
v'dy rychleji a pohodln#ji. 

Nová generace seka!ek 
spl(uje vysoké po'adavky na 
plovoucí 'ací ústrojí a kvalitu 
st"ihu. Zdokonalen& systém 
proud#ní vzduchu vtahuje 
horem chladn& !ist&  
vzduch, kter& travní od"ezky 
rovnom#rn# rozhazuje a 
v&sledkem je p#kn# pose!en& 
trávník bez chuchvalc% a 
hromádek trávy. 
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LEGACY XL

V&konn& 3-válcov& dieselov& 
motor Briggs & Stratton Vanguard ™ 
o hrubém v&konu 27 HP.

,ízení s posilova!em a sklopn& 
volant. Pohodlné sedadlo s vysok&m 
op#radlem.

Elektromagnetick& t"ícestn& ventil. 
Snadné p"epnutí z provozu s p"edním 
p"íslu$enstvím na provoz se zadním 
p"íslu$enstvím. Hydraulick& pr%tok je 
"ízen elektrick&m t"ícestn&m venti-
lem ovládan&m pouh&m stisknutím 
spína!e. 

V&konn& universální 
traktor.



LEGACY XL, 27H544WD

Briggs & Stratton 27 gross HP*
VanguardTM* Diesel

LEGACY XL
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 LEGACY XL, 27H544WD

P"idejte k prvnímu návrhu traktoru tém#" 90 let zku$eností a znalostí. 
V&sledkem bude vysoce odoln& zahradní traktor pro komer!ní pou'ití, 
kter& sk&tá optimální v&kon, dlouhou 'ivotnost a v&jime!né pohodlí p"i 
práci. 

Modely s pohonem na !ty"i kola 
nabízejí robustní litinovou nápravu s 
diferenciálem pro vynikající trakci a 
hladk& v&kon. 

Traktor Legacy XL je vybaven $asi o 
velikosti 137 cm s robustní h"ídelí a 
t"emi no'i. 

P"evodovka Hydrostatická, pohon na 4 kola

Motor Dieselov& motor Briggs & Stratton Vanguard™ o hrubém v&konu 27 HP*

Model motoru Kapalinou chlazen& diesel

Válce 3

Záb#r 137 cm, Plovoucí Free FloatingTM

V&vod 12V DC Standardní v&bava

* V&kon udan& v&robcem motoru.

s tempomatem

 
137 cm a s p"ítla!n&mi válci

volant, pohodlné sedadlo s vysok&m 
op#radlem

p"íslu$enství

ot./min., t"íbodov& záv#sn& systém 
podle modifikované kategorie “1”

(VIZ STRANA 36)

SPECIFIKACE
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S radlicí $irokou 152 cm zvládnete 
mnoho !inností. Práci zp"íjem(uje 
hydraulické natá!ení a zdvihání 
p"ipojeného za"ízení se stál&m tlakem 
sm#rem dolu. Ve v&bav# plovoucí 
pozice.  

Jednostup(ové a dvoustup(ové 
sn#hové frézy pro komer!ní pou'ití 
jsou a' 120 cm $iroké. Odolná h"ídel 
s hydraulick&m zdvihem a elektrick&m 
ovládáním rotace v&hozového tunelu. 
Práci se sn#hem zp"íjemní kabina do 
$patného po!así. 

Snadno nastavitelné 
sedadlo s vysok&m 
op#radlem lze dovybavit 
podru!kami.Palivová nádr' na 

20,8 litr% s velk&m 
plnícím hrdlem pro 
dlouh& provoz a 
snadné pln#ní. 

V&jime!ná trakce díky 
systému Automatic 
Controlled TractionTM, 
kter& uleh!uje chod 
ve vlhk&ch a kluzk&ch 
podmínkách. Nicmén# 
v ostr&ch zatá!kách 
chrání trávník p"ed 
po$kozením. 

Tempomat je 
ve standardní 
v&bav# v$ech 
model%.

Vedle sebe 
umíst#né pedály 
jízdy vp"ed a vzad 
pro snadn& chod.

Traktor Legacy XL je k dispozici se záb#rem 
137 cm a h"ídelí 'acího ústrojí. V$echny 
modely mají h"ídel a plovoucí funkci s 
p"ítla!n&mi válci.

,ízení s posilova!em 
a sklopn& volant pro 
maximální pohodlí 
obsluhy.

V samém srdci této p"evodovky je nábojová pumpa 8-cc, její' 

pro chod traktoru a velká p"ídavná za"ízení jako nap"íklad !elní 
naklada!. 

 
Controlled TractionTM

 
!elní i zadní p"ídavná za"ízení
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LEGACY XL
Baterie - startovací 
proud 500 A pro 
více start% a rezervní 
v&kon.

Kapalinou chlazen& dieselov& motor 
Briggs & Stratton VanguardTM o 
hrubém v&konu 27 HP*

Pneumatiky 46 
cm/66 cm s 
mimo"ádnou 

hladk& chod 
v!etn# náboje 
kola s kuli!kov&mi 
lo'isky.

Traktor s pohonem na 4 kola 
je vybaven p"ední nápravou 
s h"ídelí, co' mu dodává 
spolehlivost a zaru!uje hladk& 
chod.

Vysoce odoln& 
rám - pevná 
plo$ina s dlouhou 
'ivotností.

Nárazu odoln& 
p"ední nárazník 
chrání m"í'ku a 
sv#tlomety.

Halogenové 
sv#tlomety 
pro ve!erní 
provoz.

P"ední naklada! má nosnost 225 kg a disponuje systémem “Walk on/off”. Pomocí joysticku lze naklada! ovládat 
p"ímo z traktoru bez opu$t#ní sedadla. Naklada! pracuje i s p"ipojen&m 'acím ústrojím.

T"íbodové záv#sné 
p"ipojení (modifikovaná 
kategorie “1”). Traktor 
Legacy XL je vybaven zad-
ním záv#sem s t"íbodov&m 
systémem p"ipojení 
modifikované kategorie “1” 
a v&vodovou h"ídelí s 540 
otá!kami za minutu. Sys-
tém je standardní v&bavou 
u model% s pohonem na 
4 kola. 

Ovládací prvky a 
p"ístrojová deska. Nová 
p"ístrojová deska má 
snadno !itelné ukazatele 
s bíl&mi ciferníky a nové 
ukazatele sv#tel. Je zde 
i nové digitální po!ítadlo 
motohodin a kontrolní 
ukazatel údr'by

Joystickem lze ovládat 
p"ipojené p"íslu$enství. 
Snadno se jím vyprázdní 
p"ední naklada! nebo 
nato!í radlice. Uzav"ená 
p"ední poloha umo'ní, 
aby se p"íslu$enství p"ímo 
“vzná$elo” bez stálého tlaku 
sm#rem dol%. 

V$echny specifikace traktoru Legacy XL na stran# 39.

* V&kon udan& v&robcem motoru.
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Sta!í Vám jen rychl& pohyb záp#stí na 
konci ka'dé "ady se!ení a Va$e zahrada 
se stane jedni!kou mezi zahradami. 

Se!ení kolem p"írodních a terénních 
p"eká'ek nebo na dlouhé rovné 
vzdálenosti zvládnete díky jednoduchému 
ovládání pomocí dvou protilehl&ch pák. 

Systém pohonu jednotliv&ch 
kol je$t# zvy$uje v&kon a 
spolehlivost.

Jste ji' unaveni z neustálého se vyh&bání plot%m a strom%m? Také stále p"i sekání ni!íte begónie a mu$káty? Pokud 
ano, ur!ite pot"ebujete rider Simplicity s nulov&m polom#rem otá!ení, takzvan& Zero Turn. Tento stroj je specialista 
na !lenité zahrady s mnoha p"eká'kami. Doká'e sekat tak blízko v$em p"eká'kám, 'e ji' nikdy nebudete pot"ebovat 
vy'ína!, srp !i strunovou kosu.

S tímto strojem u$et"íte mnoho !asu. Rider Simplicity Zero Turn seká jako profesionální stroj. Va$e zahrada 
bude jako vyst"i'ená.

KUPTE SI STROJ ZERO TURN
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Systém zav#$ení u stroj% Simplicity absorbuje 
v$echny nerovnosti a nárazy, které doká'ou 
obsluhu unavit a práci se strojem znep"íjemnit. 
Spole!nosti a správy m#st, které mají na 
starosti údr'bu zelen# a stále hledají mo'nosti, 
jak zv&$it svou produktivitu práce, jist# ocení 
tento v&dobytek, kter&m je systém zav#$ení. 
Odrazí se v lep$ích finan!ních v&sledcích a 
spokojenosti obsluhy. 

Obsluha si není v#doma, 'e stroj p"ed 
nerovnostmi instinktivn# zpomaluje, 
dokud si neotestuje traktor Simplicity 
Zero Turn se systémem zav#$ení. 
S v#domím, 'e jste chrán#ni p"ed v$emi 
vlivy nerovného terénu, p"irozen# zv&$íte 
rychlost a vyu'-ete ve$ker& potenciál 
motoru Briggs & Stratton. 
V&sledek: více pose!en&ch !tvere!ních 
metr% za hodinu! Abyste tomu lépe 
porozum#li, p"edstavte si, jak pomalu 
byste museli jet se sv&m vozem, kdyby 
nem#l nezávislé zav#$ení kol.

Systém zav#$ení je také ku prosp#chu 
podvozku. Není vystaven takovému zatí'ení 
rázem a v kone!ném d%sledku se 'ivotnost 
seka!ky se zav#$ením prodlou'í a její údr'ba 
nebude tak !astá jako u podobn&ch seka!ek 
bez systému zav#$ení.

Systém zav#$ení vylep$uje kontakt seka!ky se 
zemí díky neustálému tlaku sm#rem dol% na 
zadní kola s pohonem. Pro odborníky na pé!i 
o zele( je v&znam trakce nesporn&. Trakce je 
zvlá$t# d%le'itá p"i se!ení se strojem s 
nulov&m polom#rem Zero Turn, kter& se p"i 
"ízení zcela spoléhá na pohon zadních kol. 
Systém zav#$ení sk&tá mnoho v&hod. Zav#$ení 
není jen pouhá inovace, je to p"ímo revolu!ní 
krok v tomto pr%myslu. A v$ichni zákazníci 
stroj% Simplicity si nyní mohou tuto novinku 
u'ívat!

Systém zav#$ení p"ímo kopíruje 
nerovn& terén. Nedovolí naru$it 
kontakt kol s terénem a je$t# 
zvy$uje p"ilnavost kol k terénu. 

Pevn& rám u seka!ek naopak 
naru$uje p"ím& kontakt kol s 
terénem, jak je !árkovan# zobrazeno 
na obrázku. 
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2000Z

Robustní vodící kola a hladk& vzorek na 
pneumatikách 28x10 cm nepo$kozují 
trávník ani v ostr&ch zatá!kách. Kola jsou 
ulo'ena v kuli!kov&ch lo'iscích a otá!ejí 
se o 360 stup(%. 

Dv# protilehlé páky Vám umo'ní 
zatá!kami p"ímo proplouvat a skv#le 
regulovat pojezdovou rychlost. 

Snadné ovládání syti!e seka!ky a 
elektrického nastavování v&$ky st"ihu.

+asov# úsporn& a 
snadno ovladateln&.



2000Z

2000Z, EZT2042F

Briggs & Stratton Intek™ 
Series 7200 OHV V-Twin
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2000Z, EZT2042F

Rider 2000Z má $iroké 'ací ústrojí, kvalitní p"evodovku Hydro Gear® 
EZT®, dva no'e a vodící kole!ka. S tímto riderem docílíte skv#l& st"ih, 
u$et"íte !as a za'-ete skv#lou zábavu.

SPECIFIKACE

(VIZ STRANA 36)

hodinu

k pohodlnému ovládání stroje 

strany se záb#rem 107 cm

rámu s hliníkov&mi una$e!i
 

sedadlo s vysok&m op#radlem  
a podru!kami

Motor

Typ motoru

Válce

P"evodovka

Rychlost

Záb#r

V&$ka st"ihu

No'e

Vodící kola

,ízení

PTO

Sedadlo

Briggs & Stratton Intek™ Series 7200 V-Twin

OHV

2

Hydro Gear® EZT®

0 - 9,6 km/h vp"ed

0 - 4,8 km/h vzad

107 cm

4.5 - 12.0 cm

2

2 vp"edu a 2 vzadu

Dv# protilehlé páky

Elektrick& spína!

Nastavitelné sedadlo s vysok&m op#radlem a podru!kami

2000Z má siln& a masivní nárazník 
chránící stroj p"ed mal&mi nehodami. 

Záb#r 107 cm, 'ací ústrojí se 
dv#ma no'i a vodícími kole!ky a 
v&$kou strihu 4,5 - 12,0 cm.
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3000Z V&kon, kter& p"ed!í 
Va$e o!ekávání!

P"ední tlumi!e, kuli!ková 
lo'iska, odolné h"ídele a 
sva"ovaná ocelová vodící 
kola jsou prvky, které splní 
po'adavky i pro práci v 
náro!n&ch podmínkách.

V$echny ovládací prvky 
v!etn# zapalování, plynu, 
syti!e, ukazatele paliva, 
!íta!e hodin, dr'áku 
nápoje a spojky 'acího 
ústrojí jsou snadno 
p"ístupné a p"ehledné. 

Zadní zav#$ení a v&kyvn# 
ulo'ená p"ední náprava 
zaru!uje hladk& chod a 
spolehlivou trakci.

Snadné nastavení v&$ky 
st"ihu od 3,8 do 11,5 cm. 
Praktické zaji$t#ní polohy 
v&$ky st"ihu pomocí závla!ky 
a západky.
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3000Z, EZT2752F

3000Z, EZT2752F
Briggs & Stratton 
Professional Series™ 
8270 OHV V-Twin

3000Z

snadné a pohodlné ovládání stroje
 

132 cm p"edními vodícími koly a  
zadními p"ítla!n&mi válci

podru!kami u v$ech model%

SPECIFIKACE

Motor

Typ motoru

Válce

P"evodovka

Motory kol

Rychlost

Záb#r

V&$ka st"ihu

No'e

Vodící kola

,ízení

PTO

Sedadlo

Zav#$ení

Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin

OHV

2

+erpadla Hydro Gear®

Motory kol Hydro Gear®

0 - 11,3 km/h vp"ed - 0 - 8,0 km/h vzad

132 cm

3.8 - 11.5 cm

3

2 vp"edu a p"ítla!né válce vzadu

Dv# protilehlé páky

Elektrick& spína!

Nastavitelné sedadlo s vysok&m op#radlem a podru!kami

P"ední a zadní

Systém "ízení pohání ka'dé 

!erpadly a motory.

Systém !i$t#ní 'acího ústrojí 
rideru odstra(uje zbytky ze 
spodní !ásti ústrojí pomocí 
vody a ví"ením zp%soben&m 
otá!ením no'%.

(VIZ STRANA 36)

*ací ústrojí rideru vyniká mimo"ádnou technologií se!ení. 
P"ítla!né válce, masivní ocel a unikátní konstrukce p"ispívají 
k bezvadnému st"ihu a rovnom#rnému rozhozu travních 
od"ezk%.



6 87

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2 3 5

8

4

CONQUEST LEGACY 
XL

REGENT 
XL

EXPRESSBARON
XL RD

REGENT
XL RD

3000Z2000ZCORONET
RD

36

230

107

Smeták Záv#sn& vozík Bezpe!nostní rám Zadní záva'í a nosi!

Dvojit& sb#rn& ko$
(objem v litrech)

Trojit& sb#rn& ko$
(objem v litrech)

Mul!ovací sada/drti! listí
($í"ka v cm)

Radlice ($í"ka v cm)

Dvoustup(ová sn#hová fréza
($í"ka v cm)

Jednostup(ová sn#hová fréza
($í"ka v cm)

Sn#hová kabina s m#kk&mi postranicemi
Sn#hová kabina s tvrd&mi postranicemi

Záva'í na kola

Odstra(ova! mechu ($í"ka v cm)

P"ední naklada! - naklada! 1,2 metru

Ne v$echno p"íslu$enství uvedené v tomto katalogu je dostupné na trhu. Kontaktujte svého prodejce ohledn# informací o dostupnosti.

350

137

152

120

117

X
X

X

X

350

132

107

107

107

X

X

102

107

107

X

X

350

117

107

107

X

X

89

96 / 102

107

107

X

350

13284

230

107
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ERDP16575 ERDS16575 ERDS19675 ERDV19675HW ESPV21875ESPV21675SW ESPV19875AL ESPV21875AL

Briggs & Stratton

675ex SeriesTM

ReadyStart™

Startovací $(%ra

48 cm

Ocel

Zadní v&hoz, 

mul!ování a 

sb#r do ko$e

2.0 - 8.0 cm

9

Centrální

Víceú!elov&

17.5 cm 

31 cm 

Vysoká kola

Nastavitelná 

rychlost pojezdu

Jeden ozuben& p"evod

Nastavitelná

Ano

2 polohy

39

70

Není k dispozici

V!etn#

V!etn#

Briggs & Stratton

 675ex SeriesTM

ReadyStart™

Startovací $(%ra

48 cm

Ocel

Zadní v&hoz, 

mul!ování a 

sb#r do ko$e

2.0 - 8.0 cm

9

Centrální

Víceú!elov&

17.5 cm 

20 cm

S pojezdem

Jeden ozuben& p"evod

Jedna

Ano

2 polohy

37

70

Není k dispozici

V!etn#

V!etn#

Briggs & Stratton

575ex SeriesTM

ReadyStart™

Startovací $(%ra

41 cm

Ocel  

Zadní v&hoz, 

mul!ování a 

sb#r do ko$e

2.0 - 8.0 cm

9

Centrální

Víceú!elov& 

zvln#n& n%' 

17.5 cm

20.0 cm

S pojezdem

Jeden ozuben& p"evod

Jedna

Ano

2 polohy

30

55

Není k dispozici

V!etn#

V!etn#

Briggs & Stratton

575ex SeriesTM

ReadyStart™

Startovací $(%ra

41 cm

Ocel  

Zadní v&hoz, 

mul!ování a 

sb#r do ko$e

2.0 - 8.0 cm

9

Centrální

Víceú!elov&

17.5 cm

20.0 cm

Bez pojezdu

Není k dispozici

Bez pojezdu

Ano

2 polohy

Bude potvrzeno

55

Není k dispozici

V!etn#

V!etn#

Briggs & Stratton

875ex SeriesTM

ReadyStart™

Startovací $(%ra

53 cm

Ocel 

Bo!ní v&hoz, 

mul!ování a 

sb#r do ko$e

3.2 - 10.2 cm

9

Centrální

Víceú!elov& 

zvln#n& n%' 

20 cm 

23 cm

Nastavitelná 

rychlost pojezdu

Ozuben& p"evod

Nastavitelná

Sklopné, 

4 !ásti

3 polohy

44

68

V!etn#

V!etn#

V!etn# 

Briggs & Stratton

675ex SeriesTM

ReadyStart™

Startovací $(%ra

53 cm

Ocel

Bo!ní v&hoz, 

mul!ování a 

sb#r do ko$e

3.2 - 10.2 cm

7 

Na ka'dém kole

Ninja

 

20 cm 

23 cm

Nastavitelná 

rychlost pojezdu

Ozuben& p"evod

Nastavitelná

Sklopné, 

2 !ásti

3 polohy

44

68

V!etn#

V!etn#

V!etn#

Briggs & Stratton

875ex SeriesTM

ReadyStart™

Startovací $(%ra

53 cm

Lit& hliník

Zadní v&hoz, 

mul!ování a 

sb#r do ko$e

2.5 - 7.6 cm

7

Centrální

Víceú!elov& 

zvln#n& n%' 

20 cm 

(S pojezdem)

23 cm 

(S pojezdem)

Nastavitelná 

rychlost pojezdu 

Ozuben& p"evod

Nastavitelná

Rychlonastavitelné

2 polohy

51

70

Není k dispozici

V!etn#

V!etn#

Briggs & Stratton

875ex SeriesTM

ReadyStart™

Startovací $(%ra

48 cm

Lit& hliník

Zadní v&hoz, 

mul!ování a 

sb#r do ko$e

2.0 - 7.5 cm

7

Centrální

Víceú!elov& 

zvln#n& n%' 

20 cm 

(S pojezdem)

20 cm 

(S pojezdem)

Nastavitelná 

rychlost pojezdu

Ozuben& p"evod

Nastavitelná

Rychlonastavitelné

2 polohy

42

65

Není k dispozici

V!etn#

V!etn#

Motor

Model/typ motoru

Startér

Velikost

Materiál/materiál $asi

V&$ka se!ení (cm)

Po!et poloh v&$ky se!ení 

Nastavení v&$ky se!ení

N%'

Velikost p"edních kol (cm)

Velikost zadních kol (cm)

Typ pohonu

Diferenciál

Rychlost vp"ed

Rozsah nastavení rukojeti

Váha v kg

Kapacita sb#rného ko$e (l)

Tunel bo!ního v&hozu

Mul!ovací ucpávka

Mul!ovací sada

* z novinek v +R

* * 



BARON XL 4WD
ELT21404RD

BARON XL 2WD**
ELT2140RD

REGENT XL RD
ELT2440RD

REGENT XL RD
ELT2040RD
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CORONET RD 
ER17533RD

REGENT XL RD
ELT17538RDF / ELT1838RDF

 
vybaven systémem, kter& udr'uje motor 
chladn#j$í a !ist$í a p"itom zvy$uje jeho  
v&kon a tím i 'ivotnost. 

v&kon motoru u v#t$ích seka!ek.

hlu!nost a men$í opot"ebení komponent%.  
Zvládnete více práce a budete mén# unaveni.

intervaly údr'by a 'ivotnost motoru. 

Zadní v&hoz

Briggs & Stratton 

Intek™ Series 

4175 

OHV, AVS®

1

Elektrick& startér

7.6 L

Hydrostatická

0-8.0km/h

0-3.7km/h

Ocel

13*5

16*6.5 

30 cm

Ru!ní

205 cm

84 cm

113 cm

124 cm

215 KG

84 cm Hi Vac®

Zav#$ení na rámu

200 L

98 cm

89 cm

3.5 - 8.5 cm

1

Zadní v&hoz

Briggs & Stratton 

Intek™ Series 

4175 / 7180 V-Twin

OHV, AVS® / OHV

1 / 2

Elektrick& startér

6 L

Hydrostatická

0-9.0 km/h

0-5.6 km/h

Ocel

15*6

20*8 

36 cm

Ru!ní

241 cm

96 cm

111 cm

131 cm

274 KG

96 cm

Zav#$ení na rámu

280 L 

-

-

3.8 - 8.9 cm

2

Motor

Typ motoru

Válce

Startování

Objem nádr'e

Typ

Rychlost vp"ed km/hod

Rychlost vzad km/hod

Rám

Pneumatiky (p"ední)

Pneumatiky (zadní)

Polom#r otá!ení (v cm)

Zvedání 'acího ústrojí/p"ídavného za"ízení

Délka (cm)

V&$ka (cm)

Rozvor kol

Váha (kg)

Záb#r (cm)

*ací ústrojí

Objem sb#rného ko$e

V&$ka se!ení (cm)

No'e

Zadní v&hoz

Briggs & Stratton

VanguardTM  V-Twin 

21 HP* hrub& v&kon  

OHV

2

Elektrick& startér

9.5 L

Hydrostatická

0-9.3 km/h

0-5.6 km/h

Ocelov& tunel

15*6

20*10

45 cm

Ru!ní

267 cm

107 cm

109 cm

132 cm

263 KG

102 cm

Plovoucí Free FloatingTM

325 L

-

-

2.5 -9.1 cm

2

Zadní v&hoz

Briggs & Stratton

VanguardTM  V-Twin 

21 HP* hrub& v&kon 

OHV

2

Elektrick& startér

9.5 L

Hydrostatická 4WD

0-9.3 km/h

0-5.6 km/h

Ocelov& tunel

16*6.5

22*11

76 cm

Ru!ní

267 cm

107 cm

109 cm

132 cm

285 KG

102 cm

Plovoucí Free FloatingTM

325 L

-

-

2.5 -9.1 cm

2

Zadní v&hoz

Briggs & Stratton 

Professional Series™ 

8240 V-Twin

OHV

2

Elektrick& startér

10 L

Hydrostatická

0-8.7 km/h

0-3.7 km/h 

Ocel 

15*6 

22*8

31 cm

Ru!ní

256 cm

100 cm

119 cm

128 cm

284 KG

102 cm

Zav#$ení na rámu

300 L

-

-

2.5 - 8.0 cm

2

Zadní v&hoz

Briggs & Stratton 

Professional Series™ 

7200 V-Twin

OHV

2

Elektrick& startér

10 L

Hydrostatická

0-8.7 km/h

0-3.7 km/h 

Ocel 

15*6 

22*8 

31 cm

Ru!ní

256 cm

100 cm

119 cm

128 cm

280 KG

102 cm

Zav#$ení na rámu

300 L

-

-

2.5 - 8.0 cm

2

*    V&kon udan& v&robcem motoru
**   Omezená dostupnost
*** z novinek v +R

*** *** ***



LEGACY XL 
27H544WD

BARON XL 4WD
ELT21404RD

REGENT XL
ELT18538

REGENT XL
ELT2246

2000Z
EZT2042F

EXPRESS
ELT17542
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3000Z
EZT2752F

CONQUEST
24H52F

CONQUEST 
24H524WDF

  

Typ/model     Hydrostatická - Tuff Torq - Kanzaki K92

Nosnost nápravy   Maximální váha 815 kg, oj 503 kg, 2,93 cm pr%m#r

Rychlost/Pom#r  Vp"ed 0 - 14,5 km/hod  Vzad 0 - 8,8 km/hod  P"evodov& pom#r 28:1

Standardní v&bavy   Automatická kontrola trakce, Uzáv#rka diferenciálu, Integrované kapalinové brzdy 

Pohon  4WD Shibaura litinová p"ední náprava

No'ní pedály   Rychlost vp"ed/vzad vedle sebe, Parkovací brzda, Uzáv#rka diferenciálu, Tempomat (ru!ní)

Rám   Ocelov& profil, “7 gauge” s vyztu'en&m rámem 1,3 cm v p"ední !ásti 

P"ední - zadní pneumatiky   P"ední - 18 x 8,5 - 8 (4 vrstvy)   Zadní - 26 x 12 - 12 (4 vrstvy)

,ízení     Hydrostatické "ízení s posilova!em - 4WD 1,6 otá!ek

Polom#r otá!ení     4WD vy"azeno - 89 cm,  4WD za"azeno - 139 cm

V&vodová h"ídel     Hydraulická spojka v p"evodovce - 2200 ot./min (st"ed), 54 ot./min (zadní)

Zvedání p"ídavného za"ízení    Joystick na p"ístrojové desce (stejné ovládání i pro p"ední naklada!)

Hydraulika    Dvoucestn& ventil, 2 sady rychlo konektor%, voli! pro p"ední nebo st"ední za"ízení

Kapota/nárazník    Ocelov& p"ední nárazník na rámu, Celoocelová kapota s ventilací

Záv#s   3 bodov& modifikované kategorie “1”

 

Délka    Celková délka 205 cm,  Rozvor kol 148 cm

      194 cm  w/ROPS sklopn&

Váha   598 kg

Záb#r      137 cm h"ídel, t"i no'e

V&$ka se!ení     Elektrické nastavování v&$ky se!ení 

 2,5 - 12,7 cm

Materiál    ocel “10 gauge”

Váha seka!ky     105 kg (137 cm seka!ka)

Bo!ní v&hoz

Briggs & Stratton 

Intek™ Series 

4185

OHV, AVS®

1

Elektrick& startér

13.2 L

Hydrostatická

0-8.8 km/h

0-4.8 km/h

Ocel

15*6

20*8

31 cm

Ru!ní

180 cm

95 cm

114 cm

127 cm

235 KG

97 cm

Zav#$ení na rámu

Na p"ání

124 cm

118 cm

3.8 - 10.2 cm

2

Briggs & Stratton  

Professional Series™ 

8270 V-Twin

OHV

2

Elektrick& startér

24 L

Hydro Gear® 2800

0-11.3 km/h

0-8.0 km/h

Ocel

11*4

20*8 

0 cm

Mechanicky

198 cm

107 cm

108 cm

121 cm

315 KG

132 cm

Zav#$ení na rámu

-

157 cm

139 cm

3.8 - 11.5 cm

3

Bo!ní v&hoz

Briggs & Stratton 

Professional Series™ 

8240 V-Twin 

OHV, EFM

2

Elektrick& startér

15.1 L

Hydrostatická

0-9.3 km/h

0-5.6 km/h

Ocelov& tunel

16*6.5

23*10.5 

45 cm

Ru!ní

190 cm

105 cm

119 cm

138 cm

294 KG

132 cm

Plovoucí Free FloatingTM

Na p"ání

152 cm

138 cm

3.1 - 9.5 cm

3

Bo!ní v&hoz

Briggs & Stratton

VanguardTM Diesel

27 HP* hrub& v&kon 

Kapalinou chlazen& diesel

3

Elektrick& startér

20.8 L

Hydrostatická 4WD

0-14.5 km/h

0-8.8 km/h

Ocelov& tunel

18*8.5 

26*12

139 cm

Hydraulicky

205 cm

114 cm

130 cm

148 cm

598 KG

137 cm

Plovoucí Free FloatingTM

Na p"ání

157 cm

141 cm

2.5 - 12.7 cm

3

Zadní v&hoz

Briggs & Stratton

VanguardTM  V-Twin 

21 HP* hrub& v&kon 

OHV

2

Elektrick& startér

9.5 L

Hydrostatická 4WD

0-9.3 km/h

0-5.6 km/h

Ocelov& tunel

16*6.5

22*11

76 cm

Ru!ní

267 cm

107 cm

109 cm

132 cm

285 KG

102 cm

Plovoucí Free FloatingTM

325 L

-

-

2.5 -9.1 cm

2

Briggs & Stratton 

Intek™ Series 

7200 V-Twin

OHV

2

Elektrick& startér

11.4 L

Hydro Gear® EZT®

0-9.6 km/h

0-4.8 km/h

Ocel

11*4 

18*8.5 

0 cm

Elektricky

190 cm

107 cm

99 cm

122 cm

251 KG

107 cm

Zav#$ení na rámu

-

132 cm

112 cm

4.5 - 12.0 cm

2

Ridery s nulov&m 
polom#rem otá!ení

Ridery s nulov&m 
polom#rem otá!eníBo!ní v&hoz

Briggs & Stratton 

Intek™ Series 

4175

OHV, AVS®

1

Elektrick& startér

5.7 L

Hydrostatická

0-8.0 km/h

0-4.8 km/h

Ocel

15*6

18*8.5

36 cm

Ru!ní

178 cm

90 cm

98 cm

127 cm

182 KG

107 cm

Zav#$ení na rámu

Na p"ání

135 cm

112 cm

2.5 - 9.5 cm

2

Bo!ní v&hoz

Briggs & Stratton 

Professional Series™ 

8240 V-Twin 

OHV, EFM

2

Elektrick& startér

15.1 L

Hydrostatická 4WD

0-9.3 km/h

0-5.6 km/h

Ocelov& tunel

16*6.5

23*10.5 

76 cm

Ru!ní

190 cm

105 cm

119 cm

138 cm

317 KG

132 cm

Plovoucí Free FloatingTM

Na p"ání

152 cm

138 cm

3.1 - 9.5 cm

3

Bo!ní v&hoz

Briggs & Stratton 

Intek™ Series 

7220 V-Twin

OHV

2

Elektrick& startér

13.2 L

Hydrostatická

0-8.8 km/h

0-4.8 km/h 

Ocel 

15*6 

22*10 

31 cm

Ru!ní

180 cm

98 cm

114 cm

127 cm

242 KG

117 cm

Plovoucí Free FloatingTM

Na p"ání

152 cm

138 cm

3.8 - 10.2 cm

3

*   V&kon udan& v&robcem motoru



WWW.SIMPLICITYMFG.COM

Cetea s.r.o.
K.Sv#tlé 2555

370 04  +eské Bud#jovice
provozovna T"ebí!ská 74/b, 594 01 Velké Mezi"í!í

www.cetea.cz

STROJE SIMPLICITY JSOU STROJE UR+ENÉ K PÉ+I O TRÁVNÍK. JSOU TO KVALITNÍ A SPOLEHLIVÉ STROJE, NA KTERÉ SE BUDETE MOCI SPOLÉHAT DLOUHÁ LÉTA. 
VLASTNÍKEM SPOLE+NOST SIMPLICITY MANUFACTURING INC. JE SPOLE+NOST  BRIGGS & STRATTON.

©2012 Briggs & Stratton Power Products Group, LLC
Vyhrazujeme si právo p"eru$it v&robu model% nebo zm#nit specifikace bez p"edchozího upozorn#ní. 01/2012 EUR CZ

* V$echny v&kony jsou udané v hrub&ch ko(sk&ch silách podle asociace SAE J1940 podle v&po!t% spole!nosti Briggs & Stratton.
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