VL 300

Kód / Code

V-300 000

Délka / Length

1182 mm (bez hadice / without hose)

Šířka / Width

535 mm

Výška / Height

608 mm

Hmotnost / Weight

63 kg (bez hadice / without hose)

SACÍ HADICE / SUCTION HOSE
Průměr / Diameter

180 mm

Délka / Length

6m

MOTOR / ENGINE

KOHLER CH 270

Výkon motoru / Power output

5,2 kW (7 HP)

Palivo / Fuel

BENZIN / GASOLINE (E5)

Vysavač listí VL 300 je určen ke sběru listí a čerstvě posečené krátké trávy bez příměsi štěrku. Jednoduchá konstrukce, malé rozměry, možnost nastavení úhlu
sacího potrubí, výměnné vyfukovací hubice. Nasáté listí je ve stroji rozdrceno a díky tomu zabírá při přepravě i skladování mnohem méně prostoru.
This leaf blower VL 300 can be put for work on a sidewall. It is designed for collecting of leaves and short-cut (mowed) grasses (without sand and grit). Sucked
leaves are partially crushed in the machine so that they require only rather limited collecting and transport space. Main features: simple design, handy small
size, possible angle setting of suction hose, replaceable hose nozzles.

VD 440

VYSAVAČ LISTÍ / LEAF VACUUM

VD 440/18

VD 440/25

Kód / Code

V-242 000

V-242 001

Kód - Zvedák / Code - Lifter

V-260 300

V-260 300

Délka / Length

950 mm
(bez hadice / without hose)

950 mm
(bez hadice / without hose)

Šířka / Width

795 mm

795 mm

Výška / Height

1470 mm

1470 mm

Hmotnost / Weight

152 kg
(bez hadice / without hose)

165 kg
(bez hadice / without hose)

Průměr / Diameter

220 mm

220 mm

Délka / Length

6m

6m

MOTOR / ENGINE

KOHLER CH 620

KOHLER CH 730

Výkon motoru / Power output

14,5 kW (19 HP)

17,5 kW (23,5 HP)

Palivo / Fuel

BENZIN / GASOLINE (E5)

BENZIN / GASOLINE (E5)

SACÍ HADICE / SUCTION HOSE
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Vysavač listí VD 440 je určen k vysávání a nakládání listí, suché trávy a komunálního odpadu z míst, kde byly soustředěny při úklidu parků a zelených ploch.
Skříň vysavače je vybavena výměnnými otěruvzdornými vložkami-Hardox. Jako příslušenství je možno objednat také zvedák ZL-200 pro pohodlné vyzvednutí
vysavače na bočnici vozidla.
The leaf blower VD 440 is designed particularly for professional collecting of leaves, short-cut (mowed) grasses and various municipal wastes in places where
they have been gathered after cleaning of parks and green areas. The blower casing is inside equipped with replaceable abrasion-resistant Hardox linings
intended for better resistance against abrasive materials.

VD 500 P

VYSAVAČ LISTÍ / LEAF VACUUM

VD 500 P

Kód / Code

V-251 000

Délka / Length

2240 mm

Šířka / Width

1560 mm

Výška / Height

2350 mm

Hmotnost / Weight

390 kg

SACÍ HADICE / SUCTION HOSE
Průměr / Diameter

220 mm

Délka / Length

6m

MOTOR / ENGINE

KOHLER CH 740

Výkon motoru / Power output

18,6 kW (25 HP)

Palivo / Fuel

BENZIN / GASOLINE (E5)

Vysavač listí VD 500 P je určen k vysávání a nakládání listí, suché trávy a komunálního odpadu z míst, kde byly soustředěny při úklidu parků a zelených ploch.
Skříň vysavače je vybavena výměnnými otěruvzdornými vložkami-Hardox, což oceníte při častém vysávání listí a trávy s příměsí štěrku kolem komunikací.
Nasáté listí je ve stroji rozdrceno a díky tomu zabírá při přepravě i skladování mnohem méně prostoru.
The leaf blower VD 500 P is designed particularly for professional collecting of leaves, short-cut (mowed) grasses and various municipal wastes in places where
they have been gathered after cleaning of parks and green areas. The blower casing is inside equipped with replaceable abrasion-resistant Hardox linings
intended for better resistance against abrasive materials while blowing leaves with sand and grit particles along roads.
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Frézy na pařezy - Štěpkovače - Drážkovače
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Drážkovače / Trenchers

VYSAVAČ LISTÍ / LEAF VACUUM

Vysavače listí / Leaf Vacuums

VL 300

TR 50/6,5

TR 50/6,5 (50 cm) TR 50/6,5 (50/12 cm) TR 50/6,5 (60 cm)

DRÁŽKOVAČ / TRENCHER

TR 120 H

Kód / Code

DR-00003

DR-01264

DR-00007

Kód - Nosič / Code - Carrier

DR-05000

Délka / Length

1600 mm

1600 mm

1600 mm

Kód - Adaptér / Code - Adapter

DR-05653

Šířka / Width

700 mm

700 mm

700 mm

Kód - Řetěz TR 120 - 180 / Code Chain TR 120 - 180

DR-05665

Výška / Height

800 mm

800 mm

800 mm

Kód - Řetěz TR 120 - 150 / Code - Chain TR 120 - 150

DR-05700

Hmotnost / Weight

135 kg

135 kg

135 kg

Kód - Dozer / Code - Dozer

DR-05648

Pracovní rychlost / Working speed 40 ÷ 60 m / h

40 ÷ 60 m / h

40 ÷ 60 m / h

Délka / Length

3400 mm (transport 2550 mm)

Hloubka / Depth

Max. 450 mm

Max. 450 mm

Max. 600 mm

Šířka / Width

870 mm

Šířka / Width

Max. 100 mm

Max. 120 mm

Max. 100 mm

Výška / Height

1360 mm (transport 1920 mm)

MOTOR / ENGINE

HONDA GX 200

HONDA GX 200

HONDA GX 200

Hmotnost / Weight

867 kg

Výkon motoru / Power output

4,1 kW (5,5 HP)

4,1 kW (5,5 HP)

4,1 kW (5,5 HP)

Transportní rychlost / Transport speed

4 km / h

Palivo / Fuel

BENZIN / GASOLINE (E5) BENZIN / GASOLINE (E5)

BENZIN / GASOLINE (E5)

Hloubka / Depth

Max. 1200 mm

Šířka / Width

Max. 200 mm

MOTOR / ENGINE

KOHLER CH 980

Výkon motoru / Power output

26,1 kW (35 HP)

Palivo / Fuel

BENZIN / GASOLINE (E5)

Drážkovač TR 50 je určen pro hloubení drážek v zahradách, parcích, hřištích apod. pro pokládání závlah a inženýrských sítí, aniž by docházelo k přemísťování
velkého množství zeminy. Šířka drážky je dána šířkou řetězu. Hloubit je možné do utužené i rostlé zeminy, s případným výskytem drobných kamenů do max.
velikosti 45 mm.
The trencher TR 50 facilitates trenching works at cables and lines lying in gardens, school yards and parks without moving to much earth. The final trench
width depends on the cutting chain size. It is possible to make trenches in compact soils with diverse structure even with stones up to 45 mm.

TR 50/7

TR 120 H

DRÁŽKOVAČ / TRENCHER

TR 120 H je drážkovač, který vytváří v půdě různého složení drážku až do hloubky 120 cm o šířce do 20 cm. Stroj je určen pro hloubení drážek v zahradách,
parcích, hřištích apod. pro pokládání závlah a inženýrských sítí.
The trencher TR 120 H facilitates trenching works in compact soils with diverse structure. The final trench is up to 120 cm deep and up to 20 cm wide. It is
designed for works at cables and lines lying in gardens, school yards and parks without moving to much earth.

DRÁŽKOVAČ / TRENCHER

TR 50/7 (50 cm) TR 50/7 (60 cm)

DRÁŽKOVAČ / TRENCHER

ATR 90

Kód / Code

DR-01260

DR-01262

Kód / Code

DR-04001

Délka / Length

1600 mm

1600 mm

Délka / Length

1750 mm

Šířka / Width

700 mm

700 mm

Šířka / Width

950 mm

Výška / Height

800 mm

800 mm

Výška / Height

750 mm

Hmotnost / Weight

135 kg

135 kg

Hmotnost / Weight

300 kg

Pracovní rychlost / Working speed

40 ÷ 60 m / h

40 ÷ 60 m / h

Hloubka / Depth

Max. 600 - 900 mm

Hloubka / Depth

Max. 450 mm

Max. 600 mm

Šířka / Width

Max. 160 mm

Šířka / Width

Max. 100 mm

Max. 100 mm

MOTOR / ENGINE

HYDROMOTOR

MOTOR / ENGINE

KOHLER CH 270

KOHLER CH 270

Tlak / Presure

200 bar

Výkon motoru / Power output

5,2 kW (7 HP)

5,2 kW (7 HP)

Průtok / Flow

70 l/min

Palivo / Fuel

BENZIN / GASOLINE (E5)

BENZIN / GASOLINE (E5)

ATR 90

Drážkovač TR 50 je určen pro hloubení drážek v zahradách, parcích, hřištích apod. pro pokládání závlah a inženýrských sítí, aniž by docházelo k přemísťování
velkého množství zeminy. Šířka drážky je dána šířkou řetězu. Hloubit je možné do utužené i rostlé zeminy, s případným výskytem drobných kamenů do max.
velikosti 45 mm.

ATR 90 je drážkovací nástroj pro připojení na nosič s vnějším hydraulickým okruhem. Stroj je určen pro hloubení drážek v zahradách, parcích, hřištích apod. pro
pokládání závlah a inženýrských sítí. Hloubit je možné do utužené i rostlé zeminy s případným výskytem drobných kamenů do max. velikosti 50 mm.

The trencher TR 50 facilitates trenching works at cables and lines lying in gardens, school yards and parks without moving to much earth. The final trench
width depends on the cutting chain size. It is possible to make trenches in compact soils with diverse structure even with stones up to 45 mm.

The trencher ATR 90, as an implement to be coupled to a power source / carrier with an external hydraulic circuit, facilitates trenching works at cables and
lines lying in gardens, school yards and parks. It is possible to make trenches in compact soils with diverse structure even with stones up to 50 mm.

TR 60

DRÁŽKOVAČ / TRENCHER

TR 60 / 13

TR 60 / 14

Kód / Code

DR-02014

DR-02016

Délka / Length

2220 mm (transport 1650 mm) 2220 mm (transport 1650 mm)

Šířka / Width

785 mm

785 mm

Výška / Height

900 mm (transport 1080 mm)

900 mm (transport 1080 mm)

Hmotnost / Weight

293 kg

293 kg

Pracovní rychlost / Working speed

20 - 180 m / h

20 - 180 m / h

Hloubka / Depth

Max. 680 mm

Max. 680 mm

Šířka / Width

Max. 100 mm

Max. 100 mm

MOTOR / ENGINE

HONDA GX 390

KOHLER CH 440

Výkon motoru / Power output

8,7 kW (11,7 HP)

10,4 kW (14 HP)

Palivo / Fuel

BENZIN / GASOLINE (E5)

BENZIN / GASOLINE (E5)

demopark 2019

Distributor:

Drážkovač TR 60 HC je určen pro hloubení drážek v zahradách, parcích, hřištích apod. pro pokládání závlah a inženýrských sítí. Vytváří souvislou drážku
volitelné hloubky, jejíž šířka je dána šířkou řetězu. Hloubit je možné do utužené i rostlé zeminy s případným výskytem drobných kamenů do max. velikosti 50
mm. Stroj je vybaven hydropojezdem.
The trencher TR 60 HC facilitates trenching works at cables and lines lying in gardens, school yards and parks without moving to much earth. The final trench is
up to 60 cm deep with a plain and clean unvaried profile given by the cutting chain size. It is possible to make trenches in compact soils with diverse structure
even with stones up to 50 mm. It is equipped also with an own hydrodrive for maximum user’s comfort while trenching.
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