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Ceny jsou uvedeny včetně DPH.2

v E  D N E ,  v  N O c i

Veškeré součásti jsou dokonale 
utěsněny. Zespodu je chrání dvoupláš-
ťový kryt odolný vůči prachu, dešti 
či postřikovačům závlahy. Bezhlučné 
sečení nebude nikoho rušit ve dne ani  
v noci a sami si snadno naprogramujete, 
kdy se má sekat. Proti nenechavcům je 
sekačka zabezpečena PIN kódem.

tANgO E5 ii
robotick á sek ačk a

Robotická sekačka Tango E5 II dostala nový software, s nímž lépe 
vysekává ostřejší rohy pozemku. Stačí jí vymezit plochu a nastavit 
četnost sečení, o víc se starat nemusíte. Naprogramování je velice 
snadné, stejně jako nastavení výšky sečení otáčením talířového krytu 
nože. Žací nůž vyrobený z odolné popouštěné oceli vám vydrží ostrý  
po celou sezónu. Posečenou hmotu Tango rozmělní a vrátí trávníku jako 
přirozený zdroj živin. Za kvalitu a spolehlivost ručí nejpřísnější směrnice 
kontroly v naší továrně v Gummersbachu (Německo). U okraje trávníku 
se sekačka otočí ladným obloukem a vyseče jej až ke kraji, aniž by koly 
poškodila jediné stéblo.

L E p š í 
O c h R A N A

Mravenci, slimáci ani jiní živočichové ji nepoškodí, protože nová 
dobíjecí stanice má lépe chráněné konektory. Inteligentní sekačka 
rozpozná, kdy se potřebuje nabít, a sama si stanici vyhledá.

tango e5 ii

Dop. plocha 2200 m2

Výška sečení 19–102 mm

Akumulátor Li-Ion 98 Wh, 25 V

Stoupavost až 36 %

Výkon nůž 60 W, pojezd 46 W

Hmotnost 15 kg

Cena 59 990 Kč



Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 3

vysaje veškerou posečenou hmotu i se vším ostatním, co na trávníku je, a vmete ji do koše pod tlakem – tedy 
při vyšší hustotě, takže se koš nemusí tak často vysýpat. Nové bateriové sekačky se také lehce vedou, protože 
mají tělo zhotovené z hliníkové slitiny a variabilní rychlost pohonu kol v rozmezí 2,0 až 4,0 km/h. 
Vydrží vám roky, na tělo zhotovené ze slitiny hliníku poskytujeme patnáctiletou záruku* a kola jsou uložena  

v kuličkových ložiskách.
Na rukojeti najdete tlačítko 
módu ECO, v němž sekačka lépe 
hospodaří se svojí energií.
Kromě novinek stále nabízíme 
model R43 B s jednou baterií 
(záběr 43 cm) a základní model 
R40 B se záběrem 40 cm  
a polypropylénovým tělem.

* Patnáctiletá záruka se vztahuje na 
sekačky z hliníkové slitiny pro domácí 
používání.

Nové bateriové sekačky R43 BV  
a R47 BV mají pod vrchním krytem 
dvě baterie. K práci jim stačí jedna, 
tu druhou můžete mezitím dobíjet 
a v případě potřeby baterie 
prohodíte. Sečete bez prodlevy, 
navíc tiše a ekologicky. Nemusíte 
myslet na kanystry s benzínem ani 
poslouchat hluk či dýchat spaliny 
z výfuku. 
Nové bateriové sekačky John 
Deere jsou ale výjimečné rovněž 
díky systému Turbostar, který 
proudem vzduchu dokonale 

BAtERiOvÉ SEK AČK Y
beZ k abeLŮ  
a Bez prodleV y

Model r40 B r43 B r43 BV r47 BV

Doporučená plocha 500 m2 600 m2 500 m2 700 m2

Záběr 40 cm 43 cm 43 cm 47 cm

Objem koše 44 l 55 l 45 l 45 l

Výška sečení 24–75 mm 22–80 mm 25–80 mm 25–80 mm

Akumulátor Li-Ion 4 Ah, 
40 V

Li-Ion 4 Ah, 
40 V

2x baterie Li-Ion 
4 Ah, 40 V

2x baterie Li-Ion 
6 Ah, 40 V

Hmotnost  
včetně baterií 20,5 kg 24 kg 34 kg 36 kg

Cena 16 800 Kč 19 470 Kč 27 990 Kč 31 490 Kč

L E h KO S t  Ov L á Dá N í

Nové sekačky R43 BV a R47 BV mají variabilní 
pohon kol, který vás zbaví velké porce námahy.

Dv Ě  B At E R i E

Sekačky John Deere R43 BV a R47 BV jsou standardně 
vybaveny dvěma bateriemi, abyste mohli pracovat bez 
prostojů nutných k dobíjení.

noVinKa!



Ceny jsou uvedeny včetně DPH.4

V naší stáji – a vlastně kdekoliv jinde – byste lepší 
sekačky hledali asi marně. Představujeme vám 
opakované vítěze nezávislých testů, sekačky 
John Deere Select Series prémiové řady R. 
Vše, každičký detail, je dotažený k dokonalosti, 
posuďte sami: systém Turbostar, kryt ze slitiny 
hliníku s patnáctiletou zárukou,* ložiska v kolech, 
jednorychlostní nebo variabilní pohon kol, spojka 
nože BBC, sklopné a stavitelné rukojeti, elektrické 
nebo ruční startování, lehoučké koše s indikátorem 
naplnění, a především výkonné, hospodárné motory 
Briggs & Stratton ReadyStart, respektive Yamaha,  
pro záběry 40, 43, 47 nebo 54 cm.
Jde o univerzální motorové sekačky, se kterými  
můžete sbírat posečenou hmotu do objemných
košů nebo po snadném a rychlém vložení volitelné 
mulčovací sady rovněž mulčovat.

* Patnáctiletá záruka se vztahuje na sekačky z hliníkové slitiny 
pro domácí používání.

Model r40 r43 S r43 V r43 Ve r47 S r47 V r47 Ve r47 KB r54 S r54 V r54 Ve r54 VB

Záběr 40 cm 43 cm 43 cm 43 cm 47 cm 47 cm 47 cm 47 cm 54 cm 54 cm 54 cm 54 cm

Motor Briggs  
& Stratton

B&S  
ReadyStart

B&S  
ReadyStart

B&S  
ElectricStart

B&S  
ReadyStart

B&S  
ReadyStart

B&S  
ElectricStart Yamaha B&S  

ReadyStart
B&S  

ReadyStart
B&S  

ElectricStart Yamaha

Výkon 2,1 kW 2,6 kW 2,6 kW 2,6 kW 2,6 kW 2,8 kW 2,8 kW 3,2 kW 2,8 kW 2,8 kW 2,8 kW 3,2 kW

Počet rychlostí – 1 variátor variátor 1 variátor variátor variátor 1 variátor variátor variátor

Objem koše 44 l 65 l 65 l 65 l 65 l 65 l 65 l 65 l 75 l 75 l 75 l 75 l

Výbava – – – el. startér – – el. startér spojka nože – – el. startér spojka nože

Cena 11 280 Kč
25 400 Kč

20 800 Kč 25 990 Kč 30 650 Kč
29 490 Kč

24 990 Kč 30 990 Kč 35 490 Kč 35 490 Kč 35 400 Kč 38 300 Kč 42 800 Kč 42 990 Kč

Dv Ě  S E K AČ K Y  v  j E D N É

Přejete si místo sbírání mulčovat, abyste posečenou 
hmotu vrátili trávníku jako hnojivo?  
Stačí použít volitelnou mulčovací sadu, a můžete začít.

S tAv i t E L N É  R U KO j E t i

Seřiditelné rukojeti si nastavíte  
přesně podle sebe.  
Rukojeti se dají snadno  
sklopit, abyste mohli  
sekačku převézt v kufru  
svého automobilu.

ŘADA R
prémiové sek ačk Y seLect series

zÁrUKa 

15 let!*



Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 5 – akční nabídka

Model r40 r43 S r43 V r43 Ve r47 S r47 V r47 Ve r47 KB r54 S r54 V r54 Ve r54 VB

Záběr 40 cm 43 cm 43 cm 43 cm 47 cm 47 cm 47 cm 47 cm 54 cm 54 cm 54 cm 54 cm

Motor Briggs  
& Stratton

B&S  
ReadyStart

B&S  
ReadyStart

B&S  
ElectricStart

B&S  
ReadyStart

B&S  
ReadyStart

B&S  
ElectricStart Yamaha B&S  

ReadyStart
B&S  

ReadyStart
B&S  

ElectricStart Yamaha

Výkon 2,1 kW 2,6 kW 2,6 kW 2,6 kW 2,6 kW 2,8 kW 2,8 kW 3,2 kW 2,8 kW 2,8 kW 2,8 kW 3,2 kW

Počet rychlostí – 1 variátor variátor 1 variátor variátor variátor 1 variátor variátor variátor

Objem koše 44 l 65 l 65 l 65 l 65 l 65 l 65 l 65 l 75 l 75 l 75 l 75 l

Výbava – – – el. startér – – el. startér spojka nože – – el. startér spojka nože

Cena 11 280 Kč
25 400 Kč

20 800 Kč 25 990 Kč 30 650 Kč
29 490 Kč

24 990 Kč 30 990 Kč 35 490 Kč 35 490 Kč 35 400 Kč 38 300 Kč 42 800 Kč 42 990 Kč

S Y S t É m  t U R B O S tA R

Ventilátor systému TurboStar umístěný nad 
nožem podtlakem narovná stébla a vysaje 

veškerou posečenou hmotu i se vším,
co na povrchu je. To pak proudem  

vzduchu uloží do sběrného koše 
při větší hustotě. Výsledkem je  

naprosto čistý, krásně posečený 
trávník a méně časté

vysýpání koše.

S p O j K A  N O Ž E  B B c

Při přejíždění chodníků, obrubníků, cest nebo 
při vysýpání koše vůbec nemusíte zhasínat  
a pak opětovně  startovat motor, protože 
otáčky nože vypnete pomocí spojky BBC.
S ní pracujete vždy bezpečně a máte jistotu, 
že o překážku neztupíte ostře nabroušený nůž.

v ý š K A  S E Č E N í  j E D N O U  pá KO U

V závislosti na modelu a provedení sekačky můžete 
seřizovat výšku sečení v rozmezí 15 až 100 mm. 
Nastavíte ji centrálně pomocí jediné páky.



Ceny jsou uvedeny včetně DPH.6

D38R a D45c
V ÝKonnÉ SK ariFiK Átory

Všechny živé organismy potřebují pro svůj zdravý vývoj dostatek živin, vody a hlavně vzduchu, trávníky nevyjímaje. 
Jenže po čase uzavře přístup těmto látkám ke kořenům vrstva stařiny – odumřelých zbytků rostlin a mechu na 
povrchu. Naše výkonné provzdušňovače – skarifikátory John Deere – ji odstraní, a navíc travní drn svisle proříznou, 
čímž živinám, vodě i vzduchu znovu otevřou cestu. Je až neuvěřitelné, jaký zázrak dokážou s trávníkem udělat – ten 
je hustší, zelenější, a dříve prolysalá místa znovu obrostou. Kvůli nízké hmotnosti a pro značku John Deere typické 
vysoké trvanlivosti jsou kryty pracovních jednotek vyrobeny ze slitiny hliníku. Hloubku provzdušnění můžete plynule 
seřizovat a pohon vpřed zajišťují otáčky rotoru, takže se skarifikátory při provzdušňování velice lehce vedou.

Model d38r d45c

Záběr 38 cm 45 cm

Motor Briggs & Stratton OHV

Výkon 2,3 kW 3,7 kW

Sběrný koš 55 l (na přání) –

Cena
21 990 Kč

18 990 Kč 45 990 Kč

S p O L E h L i vO S t  A  v ý D R Ž

Hvězdicové nože jsou vyrobeny z ušlechtilé oceli, pojez-
dová kola i hřídel rotoru spočívají ve valivých ložiskách.

p R O  S LU Ž BY  Č i  N A  D O m A ?

Mimořádně výkonný model D45C (vlevo) 
se uplatní i při profesionálním nasazení.

Doma bohatě vystačíte s modelem 
D38R (snímek nahoře) nabízeném  

nyní za zvýhodněnou cenu. K němu
na přání dodáváme i sběrný

koš s objemem 55 litrů,
který vás ušetří hrabání

vyčesané stařiny.

6

akčNÍ 

naBídKa!



Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 7 – akční nabídka

jS63 vc a jS63 v
muLčovacÍ sek ačk Y

ŘADA RUN
vstupeNka do světa prvotŘÍdNÍ kvaLitY

Mulčování je minimálně o třetinu 
rychlejší než sečení se sběrem, 
protože se nezdržujete vysýpá-
ním koše. Posečenou hmotu 
hned vrátíte trávníku jako zdroj 
živin. Osvědčené sekačky John 
Deere řady JS63 mají optimálně 
tvarovaný kryt i nůž tak, aby 
hmotu dokonale rozmělnily.

Model jS63 V jS63 Vc

Přední kola v přímém směru natáčecí

Záběr 53 cm 53 cm

Motor Briggs & Stratton

Výkon 3,2 kW 3,2 kW

Počet rychlostí variátor variátor

Cena 22 990 Kč 28 990 Kč

N AtáČ E c í  KO L A

Pro členitější zahrady je 
vhodnější sekačka John Deere 
JS63 VC s natáčecími předními 
koly a možností jejich aretace  
v přímém směru. Stejně jako  
u modelu JS63 V jsou přední 
kola výškově stavitelná.

Model rUn 41 rUn 46 rUn 51

Záběr 41 cm 46 cm 51 cm

Motor Briggs & Stratton ReadyStart

Výkon 2,13 kW 2,13 kW 2,52 kW

Počet rychlostí 1 1 1

Objem koše 52 l 52 l 52 l

Cena
14 990 Kč

12 990 Kč
17 450 Kč

15 490 Kč
20 840 Kč

18 490 Kč

B Ě Ž c i  N A  D LO U h É  t R At Ě

Sekačky John Deere řady RUN se záběry  
41, 46 a 51 cm byly vyvinuty s ohledem  
na maximální výdrž a spolehlivost. 
Jejich ocelové kryty jsou dole zesíleny 
lemem, kola se otáčejí v ložiskách 
a nože pohánějí trvanlivé motory  
Briggs & Stratton ReadyStart, 
stejně jako zadní kola  
jednorychlostního
pojezdu.

7

akčNÍ 

naBídKa!



Ceny jsou uvedeny včetně DPH.8

ZAhRADNí  
tRAK tORY
se stŘedov Ými v ÝHoZY

Model X116r X146r X166r X350r X950r

Záběr 92 cm 92 cm 107 cm 107 cm 122 nebo 137 cm

Motor Briggs & Stratton Kawasaki Yanmar diesel

Jmenovitý výkon 7,6 kW 12,5 kW 13,0 kW 12,2 kW 18,5 kW

Objem koše 300 l 300 l 300 l 300 l 570 nebo 650 l

Zapínání žacího ústrojí manuálně elektricky elektricky elektricky elektricky

Cena 94 900 Kč
110 900 Kč

98 900 Kč
127 900 Kč

112 900 Kč 165 900 Kč od 520 000 Kč

v š E  v  Z á K L A D N í  v ý B Av Ě

Žací ústrojí se středovým výhozem a koše s objemem 300 litrů 
jsou součástí standardní výbavy zahradních traktorů řad X100R 
a X350R. Dostupnější traktory John Deere řady X100R
nabízejí řidiči pohodlný posez a snadné ovládání jízdy vpřed  
a vzad dvěma pedály umístěnými vedle sebe.
Výška sečení se nastavuje ergonomickou pákou na levém 
blatníku. Starty při nízkých teplotách usnadňuje  
poloautomatický sytič.

Odolný prostorový rám, litinová přední 
náprava, výkonný motor, a k tomu žací 
ústrojí o záběru 92 nebo 107 cm s výhozem 
středovým tunelem dozadu do velkého 
sběrného koše s objemem 300 litrů – 
představujeme vám zahradní traktory  
John Deere řad X100R a X350R – ideální  
a spolehlivé stroje pro velké plochy trávníků 
na zahradách, v parcích i sportovních 
areálech. 
Nad nimi ční náš profesionální model 
X950R, u nějž můžete volit mezi záběrem  
122 nebo 137 cm a košem na 570 litrů 
vysýpaným na zem nebo na 650 litrů  
s vyklápěním z výšky 203 cm.

akčNÍ 

naBídKa!



Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 9 – akční nabídka

X 9 5 0 R

John Deere X950R je traktor určený pro profesionální nasazení.
Potřebujete-li stroj na opravdu velké plochy parků, obecních trávníků, 

fotbalových hřišť a jiných sportovních areálů, sáhněte po něm. Lepší totiž 
budete hledat opravdu těžko. A vytrvalejší také, John Deere X950R poháněný 

hospodárným vznětovým tříválcem s objemem 1,1 litru a výkonem 18,5 kW  
(25 koní) vám vydrží věrně sloužit po mnoho let. S hydrostatickou 

převodovkou vybavenou tempomatem a asistentem prokluzu kol jde  
o velice výkonný, komfortní a spolehlivý traktor, těšící se velké oblibě nejen  

u profesionálů.

v Y h Ř í vA N á  K A B i N A

K našim zahradním a komunálním traktorům 
dodáváme radlice, sněhové frézy, sypače, 
zametací kartáče a spoustu dalšího 
příslušenství (více na str. 16). V chladných  
či deštivých dnech zajistí příjemné pracovní 
prostředí vyhřívaná kabina dodávaná  
na přání k traktoru John Deere X950R.

A Ž  Č t Y Ř i  R O K Y  B E Z  S tA R O S t í

Při soukromém použití můžete sáhnout po naší prodloužené záruce, kterou jsme rozšířili i na traktory řady X100.  
Podmínkou jejího uznání je použití originálních náhradních dílů a servis u autorizovaných servisních středisek  
John Deere. Jedině ta vám zajistí nejlepší péči o vaše stroje, neboť jejich technici jsou zkušení a pravidelně proškolováni.

modelová řada X100 X300 X500 X900

Standardní záruka  
pro domácí používání 2 roky 2 roky 2 roky 2 roky

Prodloužená záruka navíc +1 rok  
nebo max. 120 mth*

+2 roky  
nebo max. 300 mth*

+2 roky  
nebo max. 500 mth* –

Záruka v případě 
profesionálního nasazení 1 rok bez omezení počtu mth 2 roky  

nebo 1500 mth*

* Podle toho, co nastane dříve.

v ý m Ě N A  O L E j E  Z A  3 0  S E K U N D

Ke snadnější údržbě traktorů řad X166 a X166R přispívá  
nový filtr, který v sobě obsahuje i motorový olej.  
Obojí díky tomu vyměníte během necelé půlminuty. 

X 3 5 0 R Robustní rám, motor Kawasaki, pedály 
TwinTouch, přehledný displej, pohodlné 

sedadlo a další komfortní prvky 
posouvají tento model na vyšší  

úroveň.

prodLouŽeNá 

zÁrUKa



Ceny jsou uvedeny včetně DPH.10

ŽAcí StROjE  ZtRAK
s NuLovÝm poLoměrem otáčeNÍ

Páky místo volantu a řízení rozdílem otáček 
poháněných zadních kol – s žacími stroji 
John Deere ZTrak se otočíte na místě, proto 
se jim v obratnosti sečení nic nevyrovná. 
A jeho kvalita je plně srovnatelná se 
zahradními traktory, a to i při pracovní 
rychlosti až 14,5 km/h. Jde o velice svižné 
žací stroje s mimořádnou stabilitou, kterou 
jim propůjčuje nízké těžiště. Hravě zvládají 
mulčování, sečení s výhozem do boku  
a s volitelným sběracím ústrojím i sečení  
se sběrem do koše. Žací ústrojí má podle 
provedení záběr 107 nebo 122 cm, zapíná se 
elektricky a výška sečení se u něj seřizuje 
v rozmezí 25 až 102 mm v krocích po 
šesti milimetrech. Nabídka začíná akčním 
modelem Z335E a pokračuje až k řadě 500 
s výkonem motoru téměř 23 koní. Přitom 
můžete vybírat ze tří úrovní výbav, základní 
provedení „E“ je nejdostupnější, střední 
třídu představují modely „M“ a vrchol 
nabídky tvoří prémiová řada „R“.

N E p Ř E KO N At E L N á  p Ř E S N O S t  
A  O B R At N O S t

Žádný jiný žací stroj nedokáže obsekat kraje 
trávníku, cestičky, chodníky, stromy, keře, 
záhony a členité zahrady tak rychle, snadno  
a přesně jako žací stroje John Deere ZTrak.  
Řízení pákami je přesné a zábavné, jejich pomocí  
se mění otáčky poháněných zadních kol, přední 
kola se natáčejí sama na svislých čepech.

A KČ N í  m O D E L  Z 3 3 5 E

Nejdostupnější ZTrak – John Deere Z335E – nyní 
nabízíme za akční cenu 109 900 Kč.  
Díky malým rozměrům a nízké hmotnosti hravě 
vyseká i ta nejméně přístupná místa.  
S motorem o výkonu 12,3 kW (17 koní) a záběrem 
107 cm dokáže pracovat při rychlosti 10,8 km/h.  
Pro zahrady kolem domů či rozlehlejší dvory 
statků je ideální volbou právě tento stroj.

akčNÍ 

naBídKa!



Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 11

Model z335e z345r z525e z535M z540r

Žací ústrojí, záběr Accel Deep 107 cm Accel Deep 107 cm Accel Deep 122 cm Accel Deep 122 cm hluboké HC 122 cm

Motor vidlicový vzduchem chlazený zážehový dvouválec V-Twin

Jmenovitý výkon 12,3 kW 14,9 kW 13,4 kW 16,7 kW 16,1 kW

Zdvihání žacího ústrojí pákou pákou/pedálem pákou pákou pákou/pedálem

Výška opěrky 38 cm 45,7 cm 38 cm 45,7 cm 50,8 cm

Cena
122 900 Kč

109 900 Kč 141 900 Kč 169 900 Kč 183 900 Kč 212 900 Kč

 – akční nabídka

OtO Č K A  N A  m í S t Ě

Jedinečná přednost žacích strojů ZTrak.

S E Č E N í  S E  S B Ě R E m

K žacím strojům John Deere ZTrak  
si můžete objednat volitelné sběrací  
ústrojí s objemným košem.  
Posečená hmota bývá dobrým  
základem kompostu.

p R É m i Ová  Ř A DA  „ R “

Řada „R“ nabízí více síly a pohodlí – například sedadlo nahradila křeslem  
s vysokou opěrkou a žací ústrojí se zdvihá pomocí nožního pedálu.



Ceny jsou uvedeny včetně DPH.12

Model X106 X126 X166

Žací ústrojí, záběr 42A, 107 cm 42A, 107 cm 48A, 122 cm

Motor Briggs & Stratton OHV V-Twin B&S

Jmenovitý výkon 10,7 kW 10,7 kW 13,4 kW

Převodovka / tempomat CVT hydro / – hydro / ano

Zapínání žacího ústrojí mechanicky mechanicky elektricky

Cena 69 900 Kč 89 900 Kč
127 900 Kč

114 900 Kč

Model X350 X370 X380 X590

Žací ústrojí, záběr 42A, 107 cm 42M, 107 cm 42A, 107 cm 42M, 107 cm 48A, 122 cm 48A, 122 cm 54A, 137 cm

Motor Kawasaki V-Twin Kawasaki V-Twin Kawasaki V-Twin Kawasaki V-Twin

Jmenovitý výkon 12,2 kW 12,2 kW 13,8 kW 16,7 kW

Přev. / tempomat hydrostatická / ano hydrostatická / ano hydro / ano hydrostatická / ano

Zapínání žacího ústrojí elektricky elektricky elektricky elektricky

Zdvihání žacího ústrojí pedálem hydraulicky pedálem hydraulicky

Řízení mechanické hydraulické mechanické hydraulické

Cena 146 890 Kč 150 390 Kč 175 890 Kč 179 390 Kč 198 890 Kč 251 890 Kč
222 890 Kč

256 890 Kč
231 890 Kč

j O h N  D E E R E  X 5 9 0

Akční model X590 je s 23 koňmi pod 
kapotou nejvýkonnějším zážehovým 
traktorem John Deere.  
Má hydraulické řízení i zdvihání a spouštění 
žacího ústrojí. Jeho otáčky se zapínají 
elektricky. Zadní náprava s velkými zadními 
koly je vybavena uzávěrkou diferenciálu.  
K pohodlí přispívá hydrostatická 
převodovka s tempomatem ovládaná 
dvojicí pedálů Twin-Touch a sedadlo  
s vysokou opěrkou.

 – akční nabídka

ZAhRADNí  
tRAK tORY
s bočNÍmi v ÝHoZY

Stáj značky John Deere čítá 
celkem sedm zahradních traktorů 
pro sečení s bočním výhozem  
s poháněnou zadní a řízenou 
přední nápravou. 
Nabídka žacích ústrojí zahrnuje 
typ „A“ se záběrem 107, 122 nebo 
137 cm a mulčovací provedení „M“ 
se záběrem 107 cm.  
Velmi zajímavou cenovku má nyní 
akční traktor X166 s pracovním 
záběrem žacího ústrojí 122 cm.  
Druhým letošním akčním 
modelem je „o 140 kg robustnější“ 
zahradní traktor John Deere 
X590, jenž si hravě poradí s žacím 
ústrojím o záběru 122 i 137 cm.
I na tyto stroje se vztahuje naše 
prodloužená záruka (až na 4 roky, 
více na str. 9).

prodLouŽeNá 

zÁrUKa



Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 13

X354 a X584
ZaHradNÍ traktorY s ŘÍZeNÍm všecH koL

Traktory John Deere X354 a X584 mají 
řízená přední i zadní kola, proto zvládnou 
otáčení na mnohem menším poloměru  
38,1 cm (X354) a 48,3 cm (X584).  
Pohánějí je výkonné vidlicové zážehové, 
vzduchem chlazené dvouválce Kawasaki, 
jejich převodovka disponuje tempomatem  
a žací ústrojí se zapíná elektricky.  
Výkonnější John Deere X584 má 22 koní, 
uzávěrku diferenciálu, hydraulické řízení  
a hydraulicky ovládané zdvihání  
a spouštění žacího ústrojí.  
Žací ústrojí Accel Deep s hlubokým krytem 
výborně seče a po snadném přestavení i 
mulčuje. Jeho rám je dole zesílen výztužným 
lemem a stavitelnými opěrnými kolečky.

Model X354 X584

Žací ústrojí mulčovací 107 cm 122 cm 137 cm

Motor V-Twin Kawasaki V-Twin Kawasaki

Jmenovitý výkon 12,2 kW 16,1 kW

Převodovka hydrostatická hydrostatická

Cena
163 900 Kč

143 900 Kč
253 890 Kč

249 890 Kč 258 890 Kč

N E j E N  S E Č E N í

Odolné rámy a robustní přední závěsy dokážou unést radlice, sněhové frézy, zametací kartáče a další nářadí.

 – akční nabídka

akčNÍ 

naBídKa!



Ceny jsou uvedeny včetně DPH.14

všestraNNé dieseLové 
traKtory S pohoneM  

všecH koL

X948 a X949 U traktorů řady X900 se stálým 
pohonem 4x4 si můžete vybrat,  
zda dáte přednost modelu  
s konvenčním řízením přední 
nápravy (X948), nebo si zvolíte 
model s řízením všech čtyř kol 
(X949). Jejich vznětové tříválce 
jsou neobyčejně hospodárné  
a do základní výbavy patří vedle 
hydraulického řízení i hydraulika 
pro zdvihání a spouštění  
pracovního nářadí či žacího ústrojí. 
Ta disponuje plovoucí polohou 
umožňující vpředu nesenému 
nářadí kopírovat povrch terénu. 
Nechybí ani uzávěrka diferenciálu 
nebo plynulá hydrostatická 
převodovka s pedály TwinTouch  
a tempomatem.

Model X948 X949

Motor Yanmar 904 cm3, 18 kW (24,5 koně)

Převodovka hydrostatická s tempomatem, 13,7 km/h

Pohon kol 4x4 4x4

Řízení hydr. přední náprava hydr. obě nápravy

Cena od 408 000 Kč od 428 000 Kč

B O h Atá  N A B í D K A 
D O p L ň K ů  A  N á Ř A D í

Kromě záběru 122 cm dodáváme  
k traktorům John Deere řady X900 
hluboká žací ústrojí s pracovním 
záběrem 137 a 153 cm, a to i v provedení 
Auto-Connect, u něhož nemusíte při 
připojování vůbec opustit své sedadlo. 
Jeho připojení je velice snadné,  
jak ukazuje na snímku dole John Deere 
X949 s řízením a pohonem všech čtyř 
kol. Stačí jej přejet a žací ústrojí se 
automaticky připojí včetně náhonového 
hřídele. 
Součástí příplatkové výbavy jsou i sběrací koše s objemy 
500, 650 a dokonce i 1050 litrů se zdvihem do výšky  
1,85 m, respektive 2,05 m. Svůj traktor můžete doplnit  
i o zadní tříbodový závěs kategorie 1, přední tříbodový 
závěs, zadní či přední vývodový hřídel pro pohon nářadí,  
o vyhřívanou kabinu či homologaci. 
Pro vyšší komfort obsluhy nabízíme i luxusní vzduchem 
odpruženou sedačku a řadu dalších položek přesně podle 
vašich potřeb.



Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 15

p O h O D L í  p R O  Č t Y Ř i

John Deere Gator ve verzi S4 pobere 
čtyři pasažéry i s nákladem. Posádka má 
dostatek prostoru ve všech směrech, 
měkce čalouněná sedadla s nepromoka-
vými potahy skýtají velice pohodlný 
posez. Jde o praktické a svižné vozidlo, 
jež dokáže upalovat rychlostí až 60 km/h. 
Jeho řízení je zásluhou lehkého chodu 
volantu a plynulé převodovky CVT 
s automatickou spojkou nenáročné. 

A hlavně NávYKOvĚ ZáBAvNÉ!

UŽitKOvá vOZiDLA gAtOR
teréNNÍ a pracovNÍ NákLadNÍ čtYŘkoLk Y

V našem sortimentu najdete 
terénní a pracovní čtyřkolky 
poháněné zážehovými vzduchem 
chlazenými vidlicovými dvouválci, 
resp. řadovými vodou chlazenými 
dvouválci a tříválci, případně 
vznětovými vodou chlazenými 
tříválci. V nabídce je také model  
s elektromotorem. 
Zvolíte pohon 4x2, 4x4 nebo 6x4? 
To už je jen na vás, kterýkoli  
Gator vás vždy doveze do cíle 
naprosto spolehlivě i s vaším 
nákladem. Jeho životnost těží  
z kvalitních součástí i výroby  
a odolného rámu.
Terénní radovánky mohou 
pokračovat i v zimě, stačí vyměnit 
kola za pásové jednotky.

Model XUV 560e XUV 590M XUV 835M

Motor V-Twin OHV 570 cm3 řad. dvouv. 586 cm3 řad. třív. 812 cm3

Jmenovitý výkon 12 kW (16 koní) 24 kW (32 koní) 40,3 kW (54 koní)

Převodovka CVT, 45 km/h plynulá CVT, 60 km/h

Počet pasažérů 2 2 2

Celková nosnost 363 kg 363 kg 680 kg

Cena od 369 000 Kč od 458 000 Kč od 688 000 Kč

p R ác E  i  Z á B AvA

Z pracovních Gatorů uveze nejvíce – 
726 kg – šestikolka TH 6x4. Obě zadní 
nápravy jsou poháněné, ostatní pracovní 
Gatory mají čtyři kola a si vystačí si  
s pohonem těch zadních. Terénní 
čtyřkolky zdobí pohon všech čtyř kol, 
zavěšených nezávisle na ramenech  
s dlouhými zdvihy pérování.  
Tak kterému z Gatorů dáte přednost?



NáŘADí A pŘíSLUšENStví

Změny vyhrazeny.

www.StromPraha.cz YY
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Výhradní distributor techniky John Deere v ČR, firma STROM PRAHA, a. s., 
má po celé naší zemi dokonalé zázemí zhruba 40 prodejních a servisních 
středisek a smluvních prodejců s odborně proškolenými, zkušenými i 
ochotnými techniky a dodávkou náhradních dílů do 24 hodin.

Zapomeňte na lopatu, se stavitelnými 
radlicemi se na sněžení budete těšit.

Pro větší sněhovou nadílku jsou 
vhodnější robustní sněhové frézy.

Natáčecí rotační zametací kartáče 
využijete kterýkoliv den v roce.

Na kluzkém povrchu zajistí lepší záběr 
kola obutá do sněhových řetězů.

Přívěsný vozík Vares na svoji sklápěcí 
korbu pobere pořádný náklad.

Pokud například vysýpáte sběrný koš  
z výšky, oceníte sadu předního závaží.

Pro žací ústrojí s bočním výhozem 
dodáváme sběrače s objemnými koši.

Žací ústrojí s bočním výhozem lze 
lehce přestavět na výkonný mulčovač.

Údržbu snadno zvládnete sami díky 
balíčku s kompletní sadou dílů.


