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► Klíčová data

Pubert je celosvětovým lídrem
ve výrobě kultivátorů

1840

Založení firmy Pubert. Firma se
zaměřuje na výrobu agrárních
pluhů na orbu.
www.pubert.com

1960
Společnost začíná vyrábět doplňky
pro údržbu zahrad.

.pubert.com

1976

.pubert.com

Společnost Pubert začala vyrábět
první motorové kultivátory.
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Mikro kultivátor MB 25 H
Mikro kultivátor MB 35P
Vlastnosti
>	Snadné startování a nízká hladina hluku motoru
>	Tlačítko dálkového ovládání na řídítkách
>	Zcela sklopná řídítka: snadno se přepravuje v kufru auta
>	Patentovaná převodovka: high-tech kompozitní s nekonečným
šroubem v olejové lázni
>	Odstředivá spojka
>	4 x kované ocelové nože
>	Převodový hřídel ø 15 mm

Technické informace MB 25H / MB 35P
Pracovní šířka
28 cm/28cm
Převodovka
1 rychlost vpřed (180 ot./min.)
Pracovní nástroje	4 nože Ø 225 mm (součást balení)
Hmotnost
12 kg / 14,5 kg
Motor	Honda GX25 4 -takt OHC
/Pubert L35, 4-takt OHC
Obsah
25 ccm/35 ccm
Výkon motoru	0,6 KW až 6500 ot./min
/0,8 KW až 6500 ot./min
Kapacita palivové nádrže
0,55l / 0,76l
Olejové nádrž
0,08l / 1,1 l
až do 300 m2

Produktové informace MB 25 H

Produktové informace MB 35P

Rozměry kartonu
Kód produktu
EAN

Rozměry kartonu
Kód produktu
EAN

380 x 370 x 560 mm
7000020301
3700304805079

370x355x530 mm
7000020303
3700304805123

0,49 DPH
13 Kč s529 €

16 Pův
89 od
0,- ní
Kč cen
66 a
2€

12 Pův
29 od
0,- ní
Kč cen
48 a
2€

Rukojeť usnadňuje přenos
(malé, lehké a sklopné
pro snadné skladování)

,90PH
9 7Kč s D384 €

3

a
ní cen
Původ Kč 125 €
,3 190

a
ní cen
Původ,- Kč 55 €
1 390

a
ní cen
Původ Kč 109 €
,2 790

a
ní cen
Původ Kč 109 €
,2 790

98 €

43 €

86 €

86 €

2Kč4s D9PH0,-

Kultivátorový kit
Obj.č.
8000020710
Ean code 3700304806144

1Kč0s D90PH,-

Hrobkovač
Obj.č.
8000020701
Ean code 3700304806052

2Kč1s D9PH0,-

Ořezávací kit
Obj.č.
8000020704
Ean code 3700304806038

2Kč1s D9PH0,-

Provzdušňovací kit
Obj.č.
8000020705
Ean code 3700304806106

¹) Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAEJ1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit
od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.
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Lehký kultivátor UNO 20P
až do 500 m2

Vlastnosti

3

>	4x monolitické kované nože
>	Sklopná a výškově nastavitelná řídítka
>	Pozinkovaný rám a obal převodovky
>	Transportní kolo

,90PH
8 4Kč s D333 €

10 Pův
69 od
0,- ní
Kč cen
41 a
9€

a
ní cen
Původ,- Kč 94 €
2 390

1Kč8s D9PH0,74 €

Technické informace
Doporučená plocha
<500 m2
Pracovní šířka
38 cm
Pracovní hloubka
24 cm
Převodovka
1 rychlostní
Pracovní nástroje	4 nože Ø 240 mm (součásti balení)
Hmotnost
25 kg
Motor
Rato R80V
Obsah
78 ccm
Výkon motoru
1,6 KW do 3600 ot./min
Kapacita palivové nádrže
1,8 L
Kapacita olejové nádrže
0,35 L

Produktové informace
Provzdušňovací kit
Obj.č.
8100020421
Ean code 3700304806540

Rozměry kartonu
Kód produktu
EAN

660x400x500 mm
6000020701
3700304803105

Lehký kultivátor UNO 54 20P
a
ní cen
Původ,- Kč 94 €
2 390

až do 500 m2

1Kč8s D9PH0,74 €

Vlastnosti
>	6x monolitické kované nože
>	Sklopná a výškově nastavitelná řídítka
>	Pozinkovaný rám a obal převodovky
>	Transportní kolo

Provzdušňovací kit
Obj.č.
8100020421
Ean code 3700304806540

Technické informace

,90PH
9 9Kč s D392 €

12 Pův
49 od
0,- ní
Kč cen
49 a
0€

Doporučená plocha:
Pracovní šířka:
Pracovní hloubka:
Převodovka:
Pracovní nástroje:
Hmotnost:
Motor:
Obsah:
Výkon motoru:
Kapacita palivové nádrže:
Kapacita olejové nádrže:

< 500 m2
54 cm
24 cm
1x rychlostní
6x nože ø 240 mm (součásti balení)
30 kg
Pubert R80
79 ccm
1,7 KW do 3600 ot./min
1,8L
0,35 L

Produktové informace

3

Rozměry kartonu 660x400x500mm
Kód produktu:
6000020702
EAN:
3700304803204

¹) Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAEJ1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit
od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.
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Lehký kultivátor NANO 20R
Vlastnosti

Produktové informace
Rozměry kartonu 650x460x510 mm
Kód produktu
6000020501
EAN
3700304803068

0,79 DPH
10 Kč s423 €

13 Pův
49 od
0,- ní
Kč cen
52 a
9€

3

až do 500 m2

>	6x demontovatelných kovaných ocelových nožů.
>	Sklopná a výškově nastavitelná řídítka.
>	Přenos síly je řetězem, demontovatelný, mazaný tukem
>	Univerzální kultivátor, který lze použít s příslušenstvím
>	Spojka napínání řemenu
>	Převodový hřídel Ø 20 mm

Technické informace
Doporučená plocha
Pracovní šířka
Převodovka
Pracovní nástroje
Hmotnost
Motor
Obsah
Výkon motoru¹
Kapacita palivové nádrže
Kapacita olejové nádrže

a
ní cen
Původ,- Kč 94 €
2 390

a
ní cen
Původ Kč 125 €
,3 190

74 €

98 €

1Kč8s D9PH0,-

<500m²
20/30/46 cm
1 rychlost vpřed (140 ot./min.)
6 nožů Ø 240 mm (součásti balení)
26 kg
Pubert R100
98 ccm
1,8 KW do 3600 ot./min / 2,4 HP
2l
0,35 l

2Kč4s D9PH0,-

Hrobkovací kit
Obj.č.
8000026512
Ean code 3700304806441

Provzdušňovací kit
Obj.č.
8100020421
Ean code 3700304806540

Kultivátor MESO 35P C2
Vlastnosti

Produktové informace
Rozměry kartonu 810x562x570mm
Kód produktu:
3400020103
EAN:
3700304834079

3

0,49 DPH
12 Kč s489 €

15 Pův
69 od
0,- ní
Kč cen
61 a
5€

až do 500 m2

a
ní cen
Původ,- Kč 94 €
2 390

a
ní cen
Původ Kč 125 €
,3 190

74 €

98 €

1Kč8s D9PH0,-

2Kč4s D9PH0,-

Provzdušňovací kit
Obj.č.
8100020421
Ean code 3700304806540

>	4x monolitické kované nože s bočními disky
>	Sklopná a výškově nastavitelná řídítka
>	Přenos síly je řetězem, demontovatelný, mazaný tukem
>	Mechanický zpětný chod ovládaný na řídítkách
>	Spojka napínání řemenu
>	Transportní kolo

Technické informace
Doporučená plocha:
< 500 m2
Pracovní šířka:
55 cm
Pracovní hloubka:
28 cm
Převodovka:
1x rychlost do předu (115 ot./min)
		
1x rychlost vzad
Pracovní nástroje:	4x nože ø 285 mm + boční disky
(součásti balení)
Hmotnost:
39 kg
Motor:
Pubert R80
Obsah:
98 ccm
Výkon motoru:
1,8 KW do 3600 ot./min
Kapacita palivové nádrže: 2 L
Kapacita olejové nádrže:
0,35 L

Hrobkovací kit
Obj.č.
8000026512
Ean code 3700304806441

¹) Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAEJ1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit
od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.
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Kultivátor COMPACT 40BC
Technické informace

Vlastnosti

Doporučená plocha
< 1000 m2
Pracovní šířka
40-60 cm
Pracovní hloubka
32 cm
Převodovka
1 rychlost vpřed
		
1 rychlost vzad
Pracovní nástroje	6 nožů Ø 320 mm (součásti balení)
Hmotnost
53 kg
Motor
B&S 550
Obsah
127 ccm
Výkon motoru
2,3 KW do 3600 ot./min
Kapacita palivové nádrže
3,6 L
Kapacita olejové nádrže
0,6 L

>	6x demontovatelných kovaných ocelových nožů
>	Sklopná a výškově nastavitelná řidítka
>	Přenos síly je řetězem, demontovatelný, mazaný tukem
>	Vodotěsná převodovka o hřídeli prům. 25mm
>	Spojka napínání řemenu
>	Přední transportní kolo

a
ní cen
Původ Kč 184 €
,4 690

a
ní cen
PůvodKč 39 €
990,-

145 €

31 €

3Kč6s D9PH0,-

Produktové informace
Rozměry kartonu
Kód produktu
EAN

710x400x690 mm
3000020708
3700304810813
14 Pův
39 od
0,- ní
Kč cen
56 a
4€

7Kč9s D0PH,-

0,49 DPH
11 Kč s450 €

až do 1000 m2

3

Obsahuje:
Kovová kola, jednostranný pluh,
vyorávač brambor, hrobkovač,
závaží a adaptéry
na
ní ce
Původ,- Kč 490 €
0
12 49

9Kč9s D9PH0,392 €

Hrobkovací kit s kovovými koly
Obj.č.
8000020104
Ean code 3700304806137

Nastavitelný brzdící kolík
Obj.č.
3001000046
Ean code 3700304806397
a
ní cen
Původ,- Kč 86 €
2 190

1Kč6s D9PH0,67 €

Kompletní velký kit
Obj.č.
8000020105
Ean code 3700304806267

Set 2 nožů - Kopinaté nože
Odnímatelné nože obj.č. 8000020108

Bateriový kultivátor Tillence
Technické informace

Vlastnosti

Doporučená plocha
<300 m²
Pracovní šířka
20/30/46 cm
Převodovka	2 rychlosti vpřed 45 a 160 ot / min
2 zpětné 22 a 75 ot / min
Pracovní nástroje
6 nožů Ø 240 mm (součásti balení)
Hmotnost
32 kg
Elektrický motor	800 W Baterie 36 V - 12Ah
(součásti balení)
Pracovní doba
20 až 45 min
Nabíječka: doba nabíjení	2,5h pro 85% nebo 8h pro 100%
(součásti balení)

>	Tichý a šetrný k životnímu prostředí.
>	Snadná obsluha díky výškově nastavitelným a sklopným řídítkům pro
lepší skladování.
>	Univerzální stroj, který může být vybaven doplňky.
>	Pracuje v tichu, může být kdykoli použit i ve vilové čtvrti.
>	Používání komfortu díky ergonomické rukojeti
(„měkké rukojeti“) a ovládání snadno dosažitelné
(tlačítko zap / vyp).
>	Kultivátor bez údržby; spravované inteligentní
elektronickou řídící jednotkou.
>	Použití zpátečky pouze jedním tlačítkem.
>	Indikátor LED vás informuje o stavu nabití baterie

až do 300 m2
Bezpečnostní klíček - LED - stav baterie

Produktové informace
500x400x740 mm
6500020203
3700304810400

23 Pův
99 od
0,- ní
Kč cen
94 a
1€

a
ní cen
Původ,- Kč 98 €
2 490

a
ní cen
Původ,- Kč 98 €
2 490

a
ní cen
Původ,- Kč 98 €
2 490

78 €

78 €

78 €

1Kč9s D9PH0,-

1Kč9s D9PH0,-

0,99 DPH
18 Kč s 745 €

Rozměry kartonu
Kód produktu
EAN

1Kč9s D9PH0,-

Měkčená rukojeť

Provzdušňovací kit
Obj.č.
8000026511
Ean code 3700304806434

Nabíječka baterií
Obj.č.
0350060001
Ean code 37003048090039

Baterie
Obj.č.
0350030001
Ean code 3700304809046

3

¹) Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAEJ1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit
od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.
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Kultivátor ECO 55P C2
Kultivátor ECOMAX 55P C2 EG
Vlastnosti
>	6x demontovatelných kovaných ocelových nožů + boční disky
>	Výškově nastavitelná řídítka
>	Přenos síly je řetězem, demontovatelný, mazaný tukem
>	Vodotěsná převodovka o hřídeli Ø 25mm
>	Mechanický zpětný chod s ovládáním na řídítkách
>	Spojka napínání řemenu
>	Přední transportní kolo

Technické informace
Doporučená plocha
<1000m²
Pracovní šířka
40/60/80 cm
Převodovka:	1 rychlost dopředu (120 ot./min.)
1 rychlost vzad
Pracovní nástroje
6 nožů Ø 320 mm (součásti balení)
Hmotnost
54 kg
Motor
Pubert R210 / Pubert R210 DE
Obsah
212 ccm
Výkon motoru¹
4,2 KW do 3600 ot./min / 5,5 HP
Kapacita palivové nádrže 3,6 l
Kapacita olejové nádrže 0,6 l

až do 1000 m2

3

Produktové informace ECO 55P C2

Produktové informace ECOMAX 55P C2 EG

Rozměry kartonu
Kód produktu
EAN

Rozměry kartonu
Kód produktu
EAN

830x600x820 mm
3000020708
3700304810592

Profi provedení
vzduchový filtr
v olejové lázni

830x600x820 mm
3000022305
3700304810646

cké
Elektri
startování

a
ní cen
Původ,- Kč 490 €
0
12 49

9Kč9s D9PH0,-

17 Pův
49 od
0,- ní
Kč cen
68 a
6€

392 €

0,99 DPH
13 Kč s549 €

0,39 DPH
16 Kč s643 €

20 Pův
49 od
0,- ní
Kč cen
80 a
4€

Kompletní velký kit
Obj.č.
8000020105
Ean code 3700304806267
Obsahuje:
Kovová kola, jednostranný pluh,
vyorávač brambor, hrobkovač,
závaží a adaptéry
a
ní cen
Původ Kč 184 €
,4 690

a
ní cen
PůvodKč 39 €
990,-

a
ní cen
Původ,- Kč 86 €
2 190

a
ní cen
Původ Kč 176 €
,4 490

145 €

31 €

67 €

141 €

3Kč6s D9PH0,-

Hrobkovací kit s kovovými koly
Obj.č.
8000020104
Ean code 3700304806137

7Kč9s D0PH,-

Nastavitelný brzdící kolík
Obj.č.
3001000046
Ean code 3700304806397

1Kč6s D9PH0,-

Set 2 nožů - Kopinaté nože
Odnímatelné nože obj.č. 8000020108

3Kč5s D9PH0,-

Kolový kit 400*8
Obj.č.
8000020103
Ean code 3700304806496

¹) Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAEJ1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit
od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.
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Kultivátor ECOMAX 65B C2
Vlastnosti
>
>
>
>
>
>
>

6x demontovatelných kovaných ocelových nožů + boční disky
Výškově nastavitelná řídítka
Přenos síly je řetězem, demontovatelný, mazaný tukem
Vodotěsná převodovka o hřídeli Ø 25mm
Mechanický zpětný chod s ovládáním na řídítkách
Spojka napínání řemenu
Přední sklopné transportní kolo

Technické informace
Doporučená plocha
<1000m²
Pracovní šířka
40/60/80 cm
Převodovka	1 rychlost dopředu (120 ot./min.)
1 rychlost vzad
Pracovní nástroje
6 nožů Ø 320 mm (součásti balení)
Hmotnost
54 kg
Motor	Briggs a Stratton CR950
Obsah
208 ccm
Výkon motoru¹
4,2 KW do 3600 ot./min / 5,5 HP
Kapacita palivové nádrže
3,6 l
Kapacita olejové nádrže
0,6 l

až do 1000 m2

Produktové informace
Rozměry kartonu
Kód produktu
EAN

Dvojitá páka spojky s integrovaným
zpětným knoflíkem

830x600x820 mm
3000022306
3700304810653

« Měkčené rukojeti»,
které jsou příjemné
a absorbují vibrace

Nastavitelná výška rukojeti
s vyosením do boku
Profi provedení
vzduchový filtr v olejové lázni

0,39 DPH
15 Kč s604 €

19 Pův
29 od
0,- ní
Kč cen
75 a
6€

a
ní cen
Původ,- Kč 490 €
0
12 49

9Kč9s D9PH0,392 €

Kompletní velký kit
Obj.č.
8000020105
Ean code 3700304806267
Obsahuje:
Kovová kola, jednostranný pluh,
vyorávač brambor, hrobkovač,
závaží a adaptéry

3

Vyjímatelné přední kolo

a
ní cen
Původ Kč 184 €
,4 690

a
ní cen
PůvodKč 39 €
990,-

a
ní cen
Původ,- Kč 86 €
2 190

a
ní cen
Původ Kč 176 €
,4 490

145 €

31 €

67 €

141 €

3Kč6s D9PH0,-

Hrobkovací kit s kovovými koly
Obj.č.
8000020104
Ean code 3700304806137

7Kč9s D0PH,-

Nastavitelný brzdící kolík
Obj.č.
3001000046
Ean code 3700304806397

1Kč6s D9PH0,-

Set 2 nožů - Kopinaté nože
Odnímatelné nože obj.č. 8000020108

3Kč5s D9PH0,-

Kolový kit 400*8
Obj.č.
8000020103
Ean code 3700304806496

¹) Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAEJ1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit
od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.

8

Kultivátor ARO 65B C3
Vlastnosti
>	6x monobloků kovaných nožů o Ø 320 mm + boční disky
>	Sklopná a výškově nastavitelná řídítka
>	Přenos síly je řetězem, demontovatelný, mazaný tukem
>	Vodotěsná převodovka o hřídeli Ø 25mm
>	Převodová skříň: 2x rychlosti vpřed + 1x rychlost vzad (ocelové řetězové kolečko)
>	Nová spojka napínání řemenu s dlouhou životností
>	Nastavitelná ojnice
>	Přední sklopné transportní kolo

Technické informace

až do 2500 m2

Doporučená plocha
<2500m²
Pracovní šířka
60-80 cm
Převodovka	2x rychlost dopředu (1st.60-80
ot./min.2st. 140-160 ot/min) 1
rychlost vzad
Pracovní nástroje	6 nožů Ø 320 mm+boční disky
(součásti balení)
Hmotnost
53 kg
Motor	Briggs a Stratton CR950
Obsah
208 ccm
Výkon motoru¹
4,2 KW do 3600 ot./min / 5,5 HP
Kapacita palivové nádrže
3,6 l
Kapacita olejové nádrže
0,6 l

Produktové informace
Rozměry kartonu
Kód produktu
EAN

830x600x820 mm
3000023007
3700304810691

Profi provedení
vzduchový filtr v olejové lázni

0,99 DPH
16 Kč s666 €

21 Pův
29 od
0,- ní
Kč cen
83 a
5€

a
ní cen
Původ,- Kč 490 €
0
12 49

9Kč9s D9PH0,392 €

Kompletní velký kit
Obj.č.
8000020105
Ean code 3700304806267

2-rychlostní
převodovka

3

Obsahuje:
Kovová kola, jednostranný
pluh, vyorávač brambor, hrobkovač, závaží
a adaptéry
a
ní cen
Původ Kč 184 €
,4 690

a
ní cen
PůvodKč 39 €
990,-

a
ní cen
Původ,- Kč 86 €
2 190

a
ní cen
Původ Kč 176 €
,4 490

145 €

31 €

67 €

141 €

3Kč6s D9PH0,-

Hrobkovací kit s kovovými koly
Obj.č.
8000020104
Ean code 3700304806137

7Kč9s D0PH,-

Nastavitelný brzdící kolík
Obj.č.
3001000046
Ean code 3700304806397

1Kč6s D9PH0,-

Set 2 nožů - Kopinaté nože
Odnímatelné nože obj.č. 8000020108

3Kč5s D9PH0,-

Kolový kit 400*8
Obj.č.
8000020103
Ean code 3700304806496

¹) Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAEJ1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit
od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.
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Akční sestavy Pubert s vozíkem

***Všechny sestavy jsou
schváleny pro legální jízdu
po komunikacích III. a IV. tříd

Akční set VARIO 55P C3 + kola 8“
s vozíkem VARES HV 220L

Akční set VARIO 55P C3 + kola 10“
s vozíkem VARES HV 220L

Pohonná jednotka: kultivátor VARIO 55P C3
Kola: 2x šípová kola 400x8“, závěs
Vozík: Vares HV 220L brzděný s nosností 300 kg, ložná plocha
1240x950x300 mm, hmotnost 77 kg

s motorem Pubert
R210 BH 212 ccm

SET 1

a
€
ní cen
PůvodKč 1 529
,0
9
9
38

30Kč9s D9PH0,1 216 €

s motorem Briggs
and Stratton
CR950 208 ccm

a
ní cen
€
PůvodKč 1 607
,0
9
9
40

1 275 €

Pohonná jednotka: kultivátor VARIO 55P C3
Kola: 2x šípová kola 450x10“ s diferenciálem, závěs
Vozík: Vares HV 220L brzděný s nosností 300 kg, ložná plocha
1240x950x300 mm, hmotnost 77 kg

SET 5

10

43

a
€
ní cen
PůvodKč 1 705
490,-

34Kč4s D9PH0,1 353 €

s motorem Briggs
and Stratton
CR950 208 ccm

SET 6

s motorem Pubert
R210 BH 212 ccm

32Kč4s D9PH0,-

SET 2

Akční set VARIO 55P C3 + kola s diferenciálem 10“
s vozíkem VARES HV 220L

s motorem Pubert
R210 BH 212 ccm

Pohonná jednotka: kultivátor VARIO 55P C3
Kola: 2x šípová kola 450x10“, závěs
Vozík: Vares HV 220L brzděný s nosností 300 kg, ložná plocha
1240x950x300 mm, hmotnost 77 kg

44

a
ní cen
€
PůvodKč 1 764
990,-

35Kč9s D9PH0,1 412 €

SET 3

3

a
ní cen
€
PůvodKč 1 607
,0
9
9
40

32Kč4s D9PH0,1 275 €

s motorem Briggs
and Stratton
CR950 208 ccm

a
ní cen €
Původ Kč 1 666
,0
9
4
42

33Kč9s D9PH0,1 333 €

SET 4

Akční set Quatro Junior 60H + kola s diferenciálem 10“
s vozíkem VARES IT 500-mechanické samosklápění
Pohonná jednotka: kultivátor Quatro Junior 60H
Kola: 2x šípová kola 450x10“ s diferenciálem, závěs
Vozík: Vares IT 500 brzděný s nosností 700 kg, ložná plocha
1450x1080x260 mm, hmotnost 99 kg

s motorem
Honda GP200
200 ccm

SET 7

a
ní cen
€
PůvodKč 2 607
,0
9
66 4

52Kč9s D9PH0,2 079 €

*** Doporučujeme: Pro legální jízdu po pozemních komunikací je zapotřebí si zároveň u svého prodejce objednat technické osvědčení na vozík VARES. Technické osvědčení opravňuje Vaši tažnou sestavu k legální jízdě po pozemních komunikací. Vozík je vozidlo neevidované (nemá SPZ) nemusíte jej tedy nikde přihlašovat. Na vozík nebo celou sestavu
můžete uzavřít povinné ručení. Výpis z technického osvědčení (malý techničák) vozte při jízdě po veřejných komunikací s sebou.

Akční sestavy Pubert s vozíkem

Mechanické odplevelovače na křovinořezy
Pubert W2
Vlastnosti

a
ní cen
Původ Kč 172 €
,4 390

3Kč4s D9PH0,137 €

> Snadné pletí na jakémkoliv tvrdém povrchu
>	Snadná instalace na všechny druhy křovinořezů, které musí
mít minimálně 30 ccm, nebo více než 1,2kW
(elektrický křovinořez)
>	Oboustranné nástroje tvaru «C» - aby nedošlo k poškození,
stromů, kořenů
> Snadná práce v blízkosti kamenných okrajů
> Nízké vibrace
> Vertikální otáčení nožů
> Specifická konstrukce nožů pro lepší průchod tvrdou půdou
> Kvalitní pracovní nože s tepelným zpracováním

Pubert W4
Vlastnosti

a
ní cen
Původ Kč 196 €
,4 990

3Kč9s D9PH0,157 €

> Snadné pletí na jakémkoliv tvrdém povrchu
>	Snadná instalace na všechny druhy křovinořezů, které musí
mít minimálně 50 ccm.
>	Oboustranné nástroje tvaru «C» - aby nedošlo k poškození,
stromů, kořenů
> Snadná práce v blízkosti kamenných okrajů
> Nízké vibrace
> Vertikální otáčení nožů
> Specifická konstrukce nožů pro lepší průchod tvrdou půdou
> Kvalitní pracovní nože s tepelným zpracováním

Technické informace

Technické informace

Typ půdy: Přírodní povrch, tvrdá půda, tráva
Pracovní hloubka 50 mm
Pracovní šířka W2: 110 mm
Otáčky nástroje 1750 ot /min

Typ půdy: Přírodní povrch, tvrdá půda, tráva
Pracovní hloubka 50 mm
Pracovní šířka W4: 200 mm
Otáčky nástroje 1750 ot /min
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Vario, orání nebylo nikdy jednodušší

Vario

Nastavitelná variabilní rychlost
otáček od 28 ot/min až do
165 ot/min

VARIO je dokonalým nástrojem k „rozmělnění“ půdy, odplevelení zeleninové zahrady, orání, vyorávání brambor,
sečení a obracení trávy a v neposlední řadě i výborný
pomocníkem v podobě malotraktoru s vozíkem. Jedná
se o technologickou inovaci s novou variabilní mechanickou převodovkou, navrženou a vyrobenou společností Pubert z hliníkové slitiny a osazenou kovovými

P ř í slu š enstv í pro kultivátor y VA R I O
a
ní cen
Původ,- Kč 541 €
0
13 79

10Kč9s D9PH0,431 €

Kit pro orbu 400x8
Obj.č.
8000020109
Ean code 3700304806212

Obsahuje:
2x kola šípová 400 x 8
2x náboje délka 230
2x dvoukolové závaží 21kg
1x pluh
1x přípojné rameno
1x přídavná ramena
1x podpěrná závaží
1x přední protizávaží 20kg

a
ní cen
Původ,- Kč 784 €
0
19 99

15Kč9s D9PH0,627 €

Komletní velký kit
Obj.č.
8000020119
Ean code 3700304806403
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Obsahuje:
2x kola šípová 400 x 8
2x náboje délka 230
2x náboje délka 80
2x dvoukolové závaží 21kg
1x pluh
1x hrobkovač
1x vyorávač brambor
1x přípojné rameno
1x přídavná ramena
1x podpěrná závaží
1x přední protizávaží 20kg

ozubenými koly, dva rychlostní stupně dopředu a jeden
rychlostní stupeň dozadu. Budete mile překvapení vysokým výkonem a nízkou cenou. VARIO je první kultivátor s proměnlivou rychlostí, který se snadno přizpůsobí
různému druhu práce. Jeho pracovní hloubka může dosahovat až 32 cm. VARIO je jediný dokonalý pracovník
pro přípravu půdy až do 2500 m².

a
ní cen
Původ Kč 184 €
,4 690

a
ní cen
Původ,- Kč 55 €
1 390

a
ní cen
Původ,- Kč 639 €
0
16 29

145 €

43 €

509 €

3Kč6s D9PH0,-

Hrobkovací kit s kovovými koly
Obj.č.
8000020104
Ean code 3700304806137

1Kč0s D9PH0,-

Vyorávač brambor
Obj.č.
8002011307
Ean code 3700304809015

12Kč9s D9PH0,-

Jednobubnová sekačka PB 01
Záběr 64 cm
Bezpečnostní doběhová brzda bubnu

a
ní cen
Původ Kč 270 €
,6 890

a
ní cen
Původ,- Kč 86 €
2 190

a
ní cen
Původ Kč 176 €
,4 490

216 €

67 €

141 €

5Kč4s D9PH0,-

Sněhová radlice
Obj.č.
8100021011
Ean code 3700304806472

1Kč6s D9PH0,-

3Kč5s D9PH0,-

Set 2 nožů - Kopinaté nože
Kolový kit 400*8
Odnímatelné nože obj.č. 8000020108 Obj.č.
8000020103
Ean code 3700304806496

Kultivátor VARIO 55P C3

s dvourychlostní převodovkou
Vlastnosti
>	Profesionální litinový motor s dvojitým filtrem v olejové lázni
>	6 zpevněných kovaných nožů +boční disky
>	Sklopná a výškově nastavitelná řídítka
>	Přenos síly je řetězem, demontovatelný, mazaný tukem
>	Vodotěsná převodovka o hřídeli Ø 25mm
>	Převodová skříň: 2x rychlosti vpřed + 1x rychlost vzad. Variabilní rychlosti od 28-165 ot/min
>	Nová spojka napínání řemenu s dlouhou životností
>	Nastavitelná ojnice
>	Měkčené rukojeti
>	Přední sklopné transportní kolo
>	Instalace předního příslušenství

Technické informace

až do 2500 m2

Díly pro čelně nesené
příslušenství VARIO:

Produktové informace
Rozměry kartonu
Kód produktu
EAN

Přední adaptér 18PBR003
cena 890,- Kč - 35 €
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Přední ovládací KIT 18PBR004
cena 1 290,- Kč - 51 €
Dvojtá řemenice
obj. č. 188000020122
cena 990,- Kč - 39 €
a
ní cen
Původ Kč 196 €
,4 990

3Kč9s D9PH0,156 €

830x600x820 mm
3000202107
3700304810769

Doporučená plocha
<2500m²
Pracovní šířka
40/60/80 cm
Převodovka	2x rychlost dopředu
(28-165 ot/min) 1 rychlost vzad
Pracovní nástroje	6 nožů Ø 320 mm+boční disky
(součásti balení)
Hmotnost
58 kg
Motor	Pubert R210 BH,
Obsah
212 ccm
Výkon motoru¹
4,2 KW do 3600 ot./min / 5,5 HP
Kapacita palivové nádrže
3,6 l
Kapacita olejové nádrže
0,6 l

Nastavitelná
variabilní rychlost
otáček od 28 ot/min
až do 165 ot/min
Profi provedení
vzduchový filtr v olejové lázni

sklopná a výškově
nastavitelná řídítka
i do strany

měkčené rukojeti
absorbují vibrace

0,99 DPH
17 Kč s706 €

22 Pův
49 od
0,- ní
Kč cen
88 a
2€

ovládání rychlostí
centralizované na řídítkách

Pluh KIT
Obj.č.
8001010001 COMP
a
ní cen
Původ Kč 294 €
,7 490

5Kč9s D9PH0,-

brzdící kolík

235 €

sklápěcí přední
kolo s pružinou

Kit závaží na kola 400x8
Obj.č.
8200021111

kopinaté nože
s disky

adaptér obj. č. 8002010310
cena 590,- Kč - 24 €

¹) Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAEJ1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit
od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.
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Kultivátor VARIO 65B C3s dvourychlostní převodovkou
Vlastnosti

Technické informace

>	Profesionální litinový motor Briggs and Stratton
>	6 zpevněných kovaných nožů +boční disky
>	Sklopná a výškově nastavitelná řídítka
>	Přenos síly je řetězem, demontovatelný, mazaný tukem
>	Vodotěsná převodovka o hřídeli Ø 25mm
>	Převodová skříň: 2x rychlosti vpřed + 1x rychlost vzad. Variabilní rychlosti od 28-165 ot/min
>	Nová spojka napínání řemenu s dlouhou životností
>	Nastavitelná ojnice
>	Měkčené rukojeti
>	Přední sklopné transportní kolo
>	Instalace předního příslušenství

Doporučená plocha
<2500m²
Pracovní šířka
40/60/80 cm
Převodovka	2x rychlost dopředu (28-165 ot/min) 1 rychlost
vzad
Pracovní nástroje	6 nožů Ø 320 mm+boční disky (součásti balení)
Hmotnost
58 kg
Motor
Briggs and Stratton CR950
Obsah
208 ccm
Výkon motoru¹
4,2 KW do 3600 ot./min / 5,5 HP
Kapacita palivové nádrže
3,6 l
Kapacita olejové nádrže
0,6 l

Produktové informace

až do 2500 m2

Rozměry kartonu
Kód produktu
EAN

Díly pro čelně nesené
příslušenství VARIO:

830x600x820 mm
3000022107
3700304810707

24 Půvo
49 dn
0,- í ce
Kč na
96
0€

Profi provedení
vzduchový filtr v olejové lázni

19
K 4

Přední adaptér 18PBR003
cena 890,- Kč - 35 €

č

90

76 s DPH
5€

Přední ovládací KIT 18PBR004
cena 1 290,- Kč - 51 €

,-

a
ní cen
Původ Kč 196 €
,4 990

3Kč9s D9PH0,156 €

Dvojtá řemenice
obj. č. 188000020122
cena 990,- Kč - 39 €

3
Pluh KIT
Obj.č.
8001010001 COMP
a
ní cen
Původ Kč 294 €
,7 490

5Kč9s D9PH0,235 €

Nastavitelná
variabilní rychlost
otáček od 28 ot/min
až do 165 ot/min

P ř í slu š enstv í pro kultivátor y VA R I O
a
ní cen
Původ,- Kč 541 €
0
13 79

10Kč9s D9PH0,431 €

Kit pro orbu 400x8
Obj.č.
8000020109
Ean code 3700304806212

Obsahuje:
2x kola šípová 400 x 8
2x náboje délka 230
2x dvoukolové závaží 21kg
1x pluh
1x přípojné rameno
1x přídavná ramena
1x podpěrná závaží
1x přední protizávaží 20kg

a
ní cen
Původ,- Kč 784 €
0
19 99

15Kč9s D9PH0,627 €

Komletní velký kit
Obj.č.
8000020119
Ean code 3700304806403

Obsahuje:
2x kola šípová 400 x 8
2x náboje délka 230
2x náboje délka 80
2x dvoukolové závaží 21kg
1x pluh
1x hrobkovač
1x vyorávač brambor
1x přípojné rameno
1x přídavná ramena
1x podpěrná závaží
1x přední protizávaží 20kg

a
ní cen
Původ Kč 184 €
,4 690

a
ní cen
Původ,- Kč 55 €
1 390

145 €

43 €

3Kč6s D9PH0,-

Kit závaží na kola 400x8
Obj.č.
8200021111
adaptér obj. č. 8002010310
cena 590,- Kč 24 €

1Kč0s D9PH0,-

a
ní cen
Původ,- Kč 639 €
0
16 29

12Kč9s D9PH0,509 €

Hrobkovací kit s kovovými koly
Obj.č.
8000020104
Ean code 3700304806137

Vyorávač brambor
Obj.č.
800201130
Ean code 3700304809015

a
ní cen
Původ Kč 270 €
,6 890

a
ní cen
Původ,- Kč 86 €
2 190

216 €

67 €

5Kč4s D9PH0,-

Sněhová radlice
Obj.č.
8100021011
Ean code 3700304806472

1Kč6s D9PH0,-

Set 2 nožů - Kopinaté nože
Odnímatelné nože
obj.č. 8000020108

Jednobubnová sekačka PB 01
Záběr 64 cm
Bezpečnostní doběhová brzda bubnu
a
ní cen
Původ Kč 176 €
,4 490

3Kč5s D9PH0,141 €

Kolový kit 400*8
Obj.č.
8000020103
Ean code 3700304806496

¹) Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAEJ1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit
od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.
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Zadní kultivátor Roto 404 HD
Technické informace

Produktové informace

>	Doporučená plocha: 2500m²
>	Pracovní šířka 48 cm
>	Převodovka: 2x rychlost dopředu,1 rychlost vzad
>	Pracovní nástroje rotační kopinaté nože
>	Hmotnost 73 kg
>	Motor: Pubert R180
>	Obsah: 179 ccm
>	Výkon motoru¹ 3,6 KW do 3600 ot./min / 5 HP
>	Kapacita palivové nádrže 3,6 l
>	Kapacita olejové nádrže 0,6 l

Rozměry kartonu
Kód produktu
EAN

37 Pů
49 vod
0,- ní
Kč ce
1 4na
70
€

0,99 DPH €
29 Kč s1 176

až do 2500 m2

1150x600x800 mm
3200020201
370030480187

Sklopná řídítka, výškově nastavitelná

Výškově nastavitelná
hloubka kultivace

3
Kované kypřící
kopinaté nože
(made in japan)

Masivní slitinová převodovka s dvojitou ochranou (made in japan)

Traktorová šípová kola 350x6

Provzdušňovač Cesar 40B
Technické informace

Produktové informace

>	Doporučená plocha: 1500m²
>	Pracovní šířka 38 cm
>	Koš:40 litrů
>	Nože: 15x pevných
>	Kola 200 mm
>	Hmotnost 73 kg
>	Motor: Briggs & Stratton 550
>	Obsah: 127 ccm
>	Výkon motoru¹ 2,6 KW do 3600 ot./min / 4 HP
>	Kapacita palivové nádrže 1,5 l
>	Kapacita olejové nádrže 0,4 l

Rozměry kartonu
Kód produktu
EAN

720x600x600 mm
5600020201
3700304856019

Bezpečnostní
spínač

Páka na zvedání
provzdušňovacího
hřídele

18 Pův
19 od
0,- ní
Kč cen
71 a
3€

až do 2500 m2

0,49 DPH
14 Kč s568 €

3
40 l koš

Lisované ocelové
šasi

¹) Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAEJ1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit
od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.
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Kultivátory Quatro
jsou zrozeny pro kultivaci a orbu

Tyto jednoduché zemědělské stroje dokáží bezproblémově obdělat
všechny typy půd. Lehce umožní uživateli rychle připravit plochy od 2500
m² až po několik hektarů.

P ř í slu š enstv í pro kultivátor y Q uatro J unior
a
ní cen
Původ,- Kč 784 €
9 990

a
ní cen
€
PůvodKč 1 098
0,27 99

1

21Kč9s D9PH0,-

a
ní cen
Původ Kč 384 €
,9 790

a
ní cen
Původ Kč 270 €
,6 890

a
ní cen
Původ Kč 368 €
,9 390

306 €

216 €

294 €

7Kč7s D9PH0,-

5Kč4s D9PH0,-

7Kč4s D9PH0,-

627 €

863 €

Kit pro orbu 500x10
Obj.č.
8000010205
Ean code 3700304806076

15Kč9s D9PH0,-

Druhy práce:
>	Stroj je možné velice rychle přestavit na tradiční pluh na oboustrannou orbu
>	Jednoduše a pohodlně umí zaorat zbytky předchozích plodin a tím vytvoří velmi čistou plochu.
>	Snadná jízda díky převodové skříni sestávající se ze 2 převodových
stupňů vpřed a jednoho zpětného chodu
>	Snadná výměna díky odnímatelnému přednímu kolu.
>	Nastavitelné boční řídítka, aby se zabránilo chůzi přes čerstvě připravenou půdu.
>	Jednoduchá nastavitelná pracovní hloubka s nastavitelným brzdícím
kolíkem.

Kit kola + závaží
Obj.č.
8000010202
Ean code 3700304806175

Pluh KIT - oboustranný
Obj.č.
0320040003

Sněhová radlice
Obj.č.
8100021031
Ean code 3700304806533

Kit závažína kola 500x10
Obj.č.
8200021121
a
ní cen
Původ,- Kč 70 €
1 790

Obsahuje:
2x kola šípová 500 x 10
2x litinové náboje
2x dvoukolové závaží 30kg
1x pluh/2T oboustranný
1x podpěrná závaží
1x přední protizávaží 20kg
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Obsahuje:
2x kola šípová 500 x 10
2x litinové náboje
2x dvoukolové závaží 30kg
1x přední protizávaží 20kg

1Kč4s D7PH9,58 €

+ adaptér
Obj.č.
3502010310

Kultivátor Quatro Junior V3 60H

s dvourychlostní převodovkou
Vlastnosti
>	Profesionální litinový motor Honda
>	4 monobloky kovaných kopinatých nožů +boční disky
>	Sklopná a výškově nastavitelná řídítka s vyosením
>	Vyztužený podvozek
>	Přenos síly je řetězem, demontovatelný, mazaný tukem
>	Vodotěsná převodovka o hřídeli Ø 25mm
>	Převodová skříň: 2x rychlosti vpřed + 1x rychlost vzad.
>	Nová spojka napínání řemenu s dlouhou životností
>	Nastavitelná ojnice
>	Přední sklopné transportní kolo
>	Instalace předního příslušenství

Technické informace

až do 2500 m2

Produktové informace
Rozměry kartonu
Kód produktu
EAN

830x600x820 mm
3500020704
370030481354

Doporučená plocha
<2500m²
Pracovní šířka
60/90 cm
Převodovka	2x rychlost dopředu
(35-120 ot/min) 1 rychlost vzad
Pracovní nástroje	6 nožů Ø 325 mm+boční disky
(součásti balení)
Hmotnost
76 kg
Honda GP200, dvojitý vzduchový filtr
Motor
Obsah
196 ccm
Výkon motoru¹
4,1 KW do 3600 ot./min / 5,5 HP
Kapacita palivové nádrže
3,1 l
Kapacita olejové nádrže
0,6 l

Výškově nastavitelná řídítka
s vyosením do boku

37 Pů
99 vod
0,- ní
Kč ce
1 4na
90
€

0,99 DPH €
29 Kč s1 176

Profi provedení
dvojitý vzduchový filtr

2 rychlosti vpřed
1 rychlost vzad

3
brzdící kolík

sklopné
přední kolo

hliníková převodovka
s ocelovým krytem

kypřící kopinaté
nože průměru
325 mm

¹) Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAEJ1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit
od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.
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PRO LOUKY A MÁLO UDRŽOVANÉ PLOCHY

Profesionální robustní a velice obratný pojezdový křovinořez na sečení a mulčování přerostlé trávy až do výše 50 cm s mimořádně velkými zadními
koly s funkcí diferenciálu . Centrální nastavení výšky je umístěné na řídítkách obsluhy. Ideální pomocník pro obce a technické služby, ideální na sečení
sadů s vyšší trávou, sečení okrajů silnic, cest a menších lučních ploch kolem 2000-4000 m2 plochy.

First 55P
Vlastnosti

Technické informace

>	Páka bezpečnostního zastavení motoru
>	Centrální nastavení výšky sečení 4 polohy
>	Odnímatelný čelní a boční deflektor
>	Protektor s ložiskem pro ochranu klikové hřídele
>	Zadní velká kola s diferenciálním efektem
>	Kuličková ložiska na kolech
>	Kluzná spojka nože

>	Doporučená plocha: <2000m²
>	Pracovní šířka 51 cm
>	Převodovka: 1x rychlost dopředu 2,3 Km/hod
>	Výška seční 4 polohy 55-70-90-110 mm
>	Kola zadní 42cm
>	Kola přední 20 cm
>	Hmotnost 52 kg
>	Motor: Pubert RV170
>	Obsah: 173 ccm
>	Výkon motoru¹ 3,45 KW do 3600 ot./min / 5,0 HP
>	Kapacita palivové nádrže 1 l
>	Kapacita olejové nádrže 0,6 l

Produktové informace
Rozměry kartonu
Kód produktu
EAN

1200x600x520 mm
4000021101
3700304802351

až do 2500 m2

23 Pův
79 od
0,- ní
Kč cen
93 a
3€

3

0,99 DPH
18 Kč s 745 €

Mechanická jednostupňová převodovka

STOP –páka
brzdy motoru

Rychlá
demontáž
řídítka umožňuje
snadnou
přepravu
a skladování

Grinding zesílený nůž

Protektor proti ohnutí hřídele
+ kluzná spojka nože
Přední kolo, otočné, uzamykatelné
Demontovatelný
přední kryt a boční deflektor

Velká zadní kola s diferenciálním účinkem
= velká manévrovatelnost

XTREM 12 60H

Technické informace

>	Páka bezpečnostního zastavení motoru
>	7 stupňová rychlostní převodovka
>	Výškově a bočně nastavitelná řídítka
>	Protektor s ložiskem pro ochranu klikové hřídele
>	Centrální nastavení výšky sečení 4 polohy
>	Zadní velká kola s diferenciálním efektem
>	Přední otočné kolo o 360˚
>	Kuličková ložiska na kolech
>	Kluzná spojka nože
>	Bez problému seče trávu až do výšky 50 cm

>	Doporučená plocha: <4000 m2
>	Pracovní šířka: 51 cm
>	Převodovka: 7 stupňová, 2 až 4,2 km/hod
>	Výška sečení: 4 polohy 55-70-90-110
>	Kola zadní: 37 cm
>	Kola přední: 20 cm
>	Hmotnost: 55 kg
>	Motor : Honda GCVX200
>	Obsah: 201 ccm
>	Výkon motoru: 4,2 KW do 3600 ot./min/6,0 HP
>	Kapacita palivové nádrže: 0,91 L
>	Kapacita olejové nádrže: 0,4 L

až do 4000 m2

Produktové informace
Rozměry kartonu
Kód produktu
EAN

1160x600x660 mm
4000020802
3700304802436

3

41 Pů
.99 vo
0,- dní
Kč ce
1.6na
47
€

0,99 DPH €
32 Kč s1.294

Vlastnosti

¹) Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAEJ1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit
od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.
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RM 55P bubnová sekačka na vysokou trávu
Vlastnosti

Technické informace

>	Výškově nastavitelná a sklopná řídítka
>	4 flexi nože na otočném disku
>	Kapacita sečení 1500m2 za hodinu
>	Šípové pneumatiky
>	¾ přepínání náhonu kol
>	Ideální do kamenitého terénu

>	Doporučená plocha: <5000m²
>	Pracovní šířka 60 cm
>	Převodovka: 1x rychlost dopředu 3 Km/hod
>	Kola 35cm
>	Kola přední 20 cm
>	Hmotnost 80 kg
>	Motor: Pubert RV225
>	Obsah: 225 ccm
>	Výkon motoru¹ 4,8 KW do 3600 ot./min / 6,5 HP
>	Kapacita palivové nádrže 1 l
>	Kapacita olejové nádrže 0,6 l

Produktové informace

32

až do 2500 m2

1 2  D
9 4 PH
€

99

0,-

41 P
29 ůvo
0 , dn
-K í
č ce
1 na
61
Kč
9
€
s

Rozměry kartonu: 1200x800x1000 mm
Kód produktu 0000040202
EAN: 3700304807332

Výkonný drtič dřeva
Technické informace
Motor
Obsah
Výkon
Max průměr větví
Kapacita pal nádrže
Kapacita olejové nádrže
Transportní kola
Hmotnost
Doporučená kapacita

Pubert R210
212 cm3
4,2 KW 3600 ot/min
Ø 5 cm
3,6 L
0,6 L
Ø 20 cm
72 kg
4m3/hod

IROKO 55p

3

Pubert® IROKO je drtič nové generace určený
pro drcení větví do průměru 5 cm. Vytváří velmi
užitečné a dobře kalibrované dřevěné štěpky.
Vlastnosti
> Výborná manipulace s drtičem
> Štěpku můžete uložit přímo do přívěsu nebo kolečka
> Snadno skladovatelný

Produktové informace
Rozměr kartonu
Kod produktu
EAN

1200x550x610 mm
1000020102
3700304807288
Nastavitelný výhozový komín

4m3/hod
Délka kanálu zabraňuje
tomu, aby se ruka uživatele
dostala do kontaktu s
lopatkami nožů

3

Snadný transport díky
rukojeti a kolečkům

Nová nastavitelná čepel
Pův
43 790 odní cena
,- Kč 1
717 €

34 99
Kč

Odnímatelný násypný tunel
pro snadnější ukládání

0,-

s D
1 372 PH
€

Model Iroko může drtit
větve do průměru 5 cm.

Drcení se provádí pomocí dvou
pevných řezných nožů a dvou
frézovacích nožů.

Pro vaši bezpečnost, při
otevření krytu se zastaví
motor

Převodový řemen pro lepší
ochranu motoru

¹) Výkon motoru uvedený v tomto dokumentu je čistá hodnota měřená testováním motoru podle normy SAEJ1349 při daných otáčkách motoru. Výkon jiného motoru se může lišit
od uvedené hodnoty. Skutečný výkon motoru závisí na několika faktorech jako jsou teplota, vlhkost, atmosférický tlak v daném prostředí.
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Autorizovaný prodejce

V-GARDEN s.r.o
Dolní Nová Ves 148, 507 81 Lázně Bělohrad
Info-tel.: +420 494 940 090
e-mail: v-garden@v-garden.cz
www.v-garden.cz

