X305R

Zahradní traktory Select Series

Zahradní traktory Standard Series

Naši inženýři dostali jasný úkol: Navrhněte nejlepší zahradní traktor na trhu. Udělejte pro to cokoliv. Výsledkem je
řada Select Series. To nejlepší, co John Deere nabízí. Pevné, všestranné a hbité. Tyto traktory představují vše, co jsme
se naučili za 175 let podnikání v oboru. Jsme hrdí na to, že o jednom z nich uvažujete.
Pevný, roboticky svařovaný rám tvoří základ těchto strojů. Je tak pevný, že vyhoví i těm nejpřísnějším požadavkům.
Precizní kontrola kvality zaručuje, že Váš traktor je vyroben se stejně přesnými tolerancemi, jaké stanovili naši inženýři. Žací ústrojí Edge Xtra jsou vyrobena z jednoho dílu – velmi odolného ocelového plechu pro dokonalou pevnost.

Zahradníci, kteří požadují zadní sběr, by se měli začít poohlížet po zahradních traktorech X135R a X155R. Tyto výkonné stroje jsou nabité tou nejlepší kvalitou strojů řady X100 a účinně sbírají travní hmotu do zadního velkoobjemového
sběrného koše pro dokonalý trávník.

Pečujte i o okraje
svého trávníku
a zahrady

Zahradní traktor X305R je dokonalou
odpovědí na přesné sečení travnatých
ploch – díky systému TurboStar. Zabudovaný ventilátor zvedá trávu a vhání ji
do sběrného koše. Jakmile je sběrný koš
naplněn, žací jednotka se automaticky vypne, aby nedošlo k jejímu ucpání.
Ovládací pedály Twin Touch umožňují
plynule a bez námahy měnit rychlost
a směr jízdy. Pomocí zabudovaného
ovládače můžete nastavit výšku sečení
s krokem po 6 mm bez přerušení práce.

Výjimečná trakce
Výkonný vidlicový motor s nízkou
spotřebou paliva nabízí ve standardní verzi elektricky ovládanou spojku vývodového hřídele pro plynulé
a snadné zapínání pohonu žacího
ústrojí.

Nastavení výšky sečení
Snadno přístupný otočný ovládač
umožňuje nastavit výšku sečení s
krokem 6 mm, aniž byste museli
opustit sedadlo řidiče.

Indikátor naplnění koše
Stroj upozorní obsluhu pomocí kontrolky, pokud je sběrný koš naplněný.
Žací ústrojí se automaticky vypne, aby
nedošlo k nadměrnému plnění a možnému ucpání.
Součástí přístrojové desky je i počitadlo motohodin pro snadný přehled,
kdy je potřeba provést údržbu
Snadná a komfortní obsluha
Automatická hydrostatická převodovka je ovládaná pedály Twin Touch
a ve standardní verzi nabízí tempomat.

Systém TurboStar
zajišťuje dokonalý sběr aktivním
prouděním vzduchu a vhání trávu
do koše – pro čistší trávník a menší
počet přestávek v práci.

Zahradní traktory Technické parametry

Zahradní traktor X155R je zdokonalenou verzí traktoru X135R. Má větší žací jednotku, výkonnější vidlicový motor,
větší nárazník, rozšíření blatníků a vylepšené sedadlo a volant pro větší komfort řidiče.

Léto je příliš krátké
pro kompromisy

Superkomfortní sedadlo
Vyzkoušejte si dokonalé potěšení z
jízdy na jakémkoliv terénu – na sedadle deluxe, které mění zahradničení v
příjemnou zábavu
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X135R X155R

Zahradní traktory řady X100 jsou ideální pro správnou péči o Váš trávník. Je
snadné je vlastnit, obsluhovat, a snadná
je i jejich údržba. Plně svařovaný rám, litinová přední náprava, integrovaný přední
nárazník a uzavřená kapota odolná vůči
UV záření jsou jen některé z mnoha silných stránek těchto strojů zajišťující, že si
s nimi užijete mnoho let zábavy.
Vybírat můžete ze dvou modelů se zadním sběrem X135R nebo X155R.

Velkoobjemový sběrný koš
Při sečení zapomenete na starosti
díky velkoobjemovému sběrnému
koši s objemem 300 litrů – pro jeho
vyprazdňování budete potřebovat
méně přestávek.

Elektromagnetická spojka
žacího ústrojí
Standardním prvkem je elektrické
ovládání žacího ústrojí. Vedle zvukové indikace je na přístrojové desce
i světelná kontrolka signalizující plný
koš.

Výkonný a účinný motor

Ergonomie

Více výkonu za nižší cenu: výkonný
vidlicový dvouválcový motor (V-twin)
s nízkou spotřebou paliva Vám zvýší
tep.

Ovládání otáček motoru, sytiče,
počitadlo motohodin, nastavení výšky sečené – vše na očích a po ruce
pro snadné a lehké ovládání

X135R

X155R

X305R

až 4000

až 6000

nad 6000

Benzin
10,8 při otáčkách 3150
656
Dva do V, rozvod OHV
NE
7,5

Benzin
12,5 při otáčkách 3150
656
Dva do V, rozvod OHV
NE
7,5

Benzin
12,2 při otáčkách 3100
603
Dva do V, rozvod OHV
ANO
9,1

Hydrostatická

Hydrostatická

Pohon 2 kol

Pohon 2 kol

NE
8,9
5,1

NE
8,9
5,1

Hydrostatická
Pedál Twin Touch s pohonem
2 kol
ANO
8,6
6,4

Řízení 2 koly
50,8
67,5
36“ Zadní výhoz (92 cm)
25 – 89
Ruční
Elektricky
ANO
300
Standard

Řízení 2 koly
50,8
70
42“ Zadní výhoz (107 cm)
25 – 101
Ruční
Elektricky
ANO
300
Standard zvýšené

Řízení 2 koly
48,2
73,7
42“ TurboStar (107 cm)
25 – 102
Nožní pedál
Elektricky
ANO
300
Deluxe

15x6-6
18x8-8

15x6-6
18x8.5-8

15x6-6
20x10-8

1070
2378
960
1277
233

1165
2430
1165
1277
238

1219
2520
1110
1300
302

Model

Doporučovaná plocha sečení, m2
Motor
Palivo
Jmenovitý výkon*, kW / 1/min
Zdvihový objem, cmł
Počet válců
Hnací ústrojí iTorque
Objem paliva, litry
Převodovka
Typ
Pohon
Tempomat
Vpřed km/h
Vzad km/h
Řízení
Typ
Poloměr otáčení, cm
Poloměr neposečené plochy, cm
Žací ústrojí
Výška sečení, mm
Zvedání žacího ústrojí
Zapínání žací jednotky
Sběrný koš
Objem, litry
Sedadlo řidiče
Pneumatiky
Přední
Zadní
Rozměry
Výška (včetně sedadla), mm
Délka, celková, mm
Šířka, mm
Rozvor náprav, mm
Hmotnost, kg

*Informace o výkonu motoru jsou dodávány výrobcem motoru a jsou určeny pouze pro srovnávací účely.
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Příslušenství pro zahradní traktory
Pro maximální využití vašeho traktoru Vám nabízíme celou škálu příslušenství:

Zadní výhozový deflektor

Tažné zařízení

Zvedák malotraktoru
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Kontakty
Středisko – Jižní Čechy

Středisko – Střední Čechy

DAŇHEL AGRO, a.s.,
Havlíčkova 205,
375 01 Týn nad Vltavou

DAŇHEL AGRO, a.s.,
Lbosín 43,
257 26 Divišov

Ing. Eduard Šebenda,
+420 606 687 296
sebenda@danhel.cz

Marek Fikejs, DiS,
+420 602 662 049
fikejs@danhel.cz

Obchodní místa:
Dolní Dvořiště
Ivan Kůta, +420 602 427 645
Velešín – Chodeč
František Ondrášek, +420 736 670 826
Jindřichův Hradec
Jan Pevný, +420 603 232 469
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Sněhová radlice

Zametací koště

Přívěsný vozík

E-shop
Navštivte náš nový eshop na adrese http://eshop.danhel.cz/.
Vedle zahradní a komunální techniky zde můžete zakoupit oblečení, pracovní ochranné
pomůcky, modely, hračky, reklamní předměty, nebo i vybrané náhradní díly.

Sněhové řetězy a závaží do kol

Tažené rozmetadlo

Odmechovač

Postřikovač

Provzdušňovač

Válec

Sklopné nájezdy

Mulčovací sada

Mulčovací žací ústrojí

ZAHRADNÍ TRAKTORY
JOHN DEERE

