Ceník příslušenství k zahradním traktorům HONDA

Ceník je platný od 1.10.2021 do 31.12.2021.

Závěs pro příslušenství

Model traktoru
HF2417, 2625 a HF2622 od r.v. 2013

Pozice 1.

Pozice 2.

Závěs s rychlospojkou náhonu
slouží pro nesení aktivního příslušenství
Objednací číslo Cena bez DPH Cena s DPH
AN-001-003TS
5 777 Kč
6 990 Kč

Závěs bez rychlospojky náhonu
slouží pro nesení pasivního příslušenství
Objednací číslo Cena bez DPH Cena s DPH
AN-002-001TS
2 471 Kč
2 990 Kč

Zástavbový rám a náhon na spojku

Model traktoru
HF2417, 2625 a HF2622 od r.v. 2013

Pozice 4.

Pozice 3.

Zástavbový rám
montuje se na rám traktoru a slouží pro montáž
závěsu, buď s nebo bez rychlospojky, součástí
není zvedací páka příslušenství
Objednací číslo Cena bez DPH Cena s DPH
AN-139-001TS
7 017 Kč
8 490 Kč

Náhon na spojku
montuje se namísto původní řemenice pod
motorem traktoru tak, aby bylo možné vynést
řemen pohonu na závěs s rychlospojkou
Objednací číslo Cena bez DPH Cena s DPH
AN-139-002TS
4 950 Kč
5 990 Kč

Příslušenství

Objednací číslo Cena bez DPH
Tažné zařízení
připojení veškerého vlečeného příslušenství

Cena s DPH

Pro montáž ještě potřebná
pozice

Pro

AN-010-010TS

2 471 Kč

2 990 Kč

AO-001-001TS

10 736 Kč

12 990 Kč

Tažné zařízení

AO-001-002TS

14 041 Kč

16 990 Kč

Tažné zařízení

AO-003-001TS

12 388 Kč

14 990 Kč

Tažné zařízení

Vozík nesklopný ta250
Transportní vlek za traktor z pozinkovaného
ocelového plechu. Nízké těžiště, odnímatelné zadní
čelo. Nosnost 200 kg, rozměry ložného prostoru
1065x765x305 mm, hmotnost 35 kg.

Vozík sklopný ta260
Transportní vlek za traktor z pozinkovaného
ocelového plechu. Nízké těžiště, odnímatelné zadní
čelo. Sklápěcí ložná plocha s vaklápěcím madlem a
fixací ve vyklopeném i sklopeném stavu. Nosnost
200 kg, rozměry ložného prostoru 1065x765x305
mm, hmotnost 37 kg.

Nástavba na vozík pro sběr trávy ta720
Plátěná nástavba na trubkovém rámu pro vozíky
ta250 a ta260 a propojovacím krkem a adaptérem
na komín výhozu trávy na zadním čele traktoru.
Vhodné pro sekání trávníku a sběr na rozlehlých
plochách. Kapacita nástavby odpovídá cca
trojnásobné kapacitě standardního sběrného koše.
Kapacita cca 720 L.

Sněhová radlice ts125
Pro odhrnování sněhu, popř. lehčího materiálu.
Radlice je vybavena ochrannými ocelovými plazy,
gumovým břitem, přetáčecí pákou, pozičními
praporky. Bezpečnostní zvedací mechanizmus
chrání závěs na traktoru proti poškození tím, že se
při přetížení radlice v závěsu zvedne. Nastavování
směru odhozu z místa řidiče pomocí páky. Šíře 125
cm, hmotnost 42 kg.
AE-015-001TS

17 347 Kč

20 990 Kč

AE-015-002TS

2 471 Kč

2 990 Kč

2 165 Kč

2 620 Kč

AD-200-001TS

53 711 Kč

64 990 Kč

AY-029-001TS

4 950 Kč

5 990 Kč

AE-090-035TS

9 496 Kč

11 490 Kč

AD-090-125

7 017 Kč

8 490 Kč

AD-090-121

6 190 Kč

7 490 Kč

Minimálně 2, 4
a zvedací páka (AN-004-030TS)
Doporučeno 1,3,4

Ochranné rolny k radlici ts125
Výškově nastavitelné rolny, sloužící k ochraně
povrchu při odklízení sněhu. Montují se namísto
standardních ochranných plazů.

Sněhové řetězy
Pro
montáž na traktry Honda HF2417, 2622 a 2625
(rozměr pneumatiky 18 x 8,50 - 8)

Zametací zařízení tk520
Univerzální rotační dvoudílný zametací kartáč, šíře
120 cm, průměr 30 cm s paralelním zvedacím
zařízením a centrálním plynulým nastavením výšky,
sběrný box 76 L, hmotnost 66 kg.

Chránič k tk520
Brání v odlétávání kamenů či jiných pevných
předmětů od zametacího kartáče

Shrnovač listí k tk520
Slouží ke shrnování spadaného listí z chodníků či
jiných rovných a pevných ploch

Náhradní pár kartáčů (univerzální)
Slouží k zametání běžného znečištění a prachu z
většiny povrchů, šíře 120 cm, průměr 30 cm

Speciální pár kartáčů na sníh
Kartáč speciálně určen pro odmetání těžkého sněhu.
Modré, pevné štětiny poskládané do 8 spirálových
řad, šíře 120 cm, průměr 30 cm

1,3,4
a zvedací páka (AN-004-030TS)

Speciální pár kartáčů na hustou a těžkou špínu
Kartáč je specálně určen pro odmetání těžké a
husté špíny (např. kamenivo apod.). Zelené,
mimořádně tuhé štětiny poskládané do 12
spirálových řad, šíře 120 cm, průměr 30 cm
AD-090-127

7 017 Kč

8 490 Kč

AD-090-129

9 083 Kč

10 990 Kč

AD-090-128

4 124 Kč

4 990 Kč

AR-001-001

24 785 Kč

29 990 Kč

1,3,4
a zvedací páka (AN-004-030TS)

AI-200-001TS

11 562 Kč

13 990 Kč

Minimálně 2, 4
a zvedací páka (AN-004-030TS)
Doporučeno 1,3,4

AL-139-002

86 769 Kč

104 990 Kč

1,3,4

AN-004-030TS
(standardní)

1 893 Kč

2 290 Kč

Speciální pár kartáčů na na citlivé povrchy
Kartáč je specálně určen pro šetrné odmetání
nečistot z citlivých povrchů, náchylných na
poškození (např. povrchy sportovišť). Černé, jemné
štětiny poskládané do 16 spirálových řad, šíře 120
cm, průměr 30 cm

Speciální nástavec k zametacímu kartáči
Slouží k rozšíření standardního kartáče pro vymetání
žlábků a kanálků nebo vymetání záhybů u obrubníků
či rohů, šířka 20 cm, průměr 35 cm

Víceúčelový nesený rozmetač tm30
Nesený rozmetač inertního materiálu, násypka
objemu 40 L, nerezový rozmetací
mechanizmus,záběr rozmetání do 6 m, plynulé
nastavování množství materiálu a směru rozmetání z
místa řidiče, dobře viditelná rozmetací plocha,
integrované míchání pro rozmělnění hrubozrnného
materiálu jako např. umělé hnojivo a pod.
Hmotnost 30 kg.

Trávníkový separátor mechu
Pro údržbu pěstěných trávníků formou separace
starého porostu, mechu, jiných nečistot v podloží
trávníku na povrch trávníku s následným sběrem do
sběrného koše traktoru při zapnutém sekacím
zařízení. 27 individuálně výměnných pružných jehel.
Šíře 110 cm, hmotnost 17 kg.

Sněhová fréza ts1020
Vpředu nesená sněhová fréza je určena pro traktory
s motorem o výkonu min. 18HP (pouze pro HF2622).
Dvoustupňový frézovací mechanizmus má průměr
podávacího šneku 40 cm, šíři záberu 102 cm, odhoz
do vzdálenosti až 12 m, rozsah komínku výhozu
240°. Hmotnost 100 kg.

Zvedací páka pro čelně nesené příslušenství
Slouží ke zvedání či spouštění do pracovní polohy
veškeré čelně nesené příslušenství.

Zvedací páka pro čelně nesené příslušenství
Slouží ke zvedání či spouštění do pracovní polohy
veškeré čelně nesené příslušenství.

AN-004-034TS
(prodloužená)

2 140 Kč

2 590 Kč

AN-003-030TS

4 124 Kč

4 990 Kč

Minimálně 2, 4
Doporučeno 1,3,4

AN-006-030TS

2 471 Kč

2 990 Kč

Minimálně 2, 4
Doporučeno 1,3,4

AI-521-201TS

90 901 Kč

109 990 Kč

Tažné zařízení

AR-101-001 +
AR-101-001TS
(tažná oj)

35 942 Kč

43 490 Kč

Tažné zařízení

AR-123-002

45 446 Kč

54 990 Kč

Závaží do rychlospojky
Zlepšuje řiditelnost traktoru i při zcela zaplněném
sběrném koši. Hmotnost 14 kg.

Nárazník
Chrání rychlospojku a záves proti případnému
poškození při případném nárzu na pevnou překážku.

Vlečený nezávislý vertikutátor tv920
Za traktorem vlečený vertikutátor trávníku s
nezávislým pohonem Honda GX240. Nafukovací
ocelová pojezdová kola o rozměru 4.00-4, uložená
na ložiskách. Plynule nastavitelná hloubka
vertikutace (řezu), vertikutační nože z uhlíkaté ocele,
bezpečnostní prokluzová spojka, zapínání a vypínání
z místa řidiče. Plošný vertikutátoru max. 4000 m2,
pracovní šíře 90 cm, hmotnost 106 kg.

Vlečený sypač tm320 s tažnou ojí
Za traktorem vlečený sypač sypač inertního
materiálu poháněný od vlastních kol. Výkon sypače
max. 4000 m2, promíchávací válec na rozdrobení
hrubého materiálu typu soli nebo jiného granulátu,
plynulá regulace množství posypového materiálu,
ovládání zapínání a vypínání rozmetacího
mechanizmu z místa řidiče. Ocelová kola s
nafukovacími pneumatikami Šíře 80 cm, objem 55 L,
hmotnost 51 kg.

Na zádi nesený sypač tm420
Na zádi traktoru nesený sypač inertního materiálu
poháněný řemenem od adaptéru na kole traktoru.
Výkon sypače max. 4000 m 2, promíchávací válec na
rozdrobení hrubého materiálu, plynulá regulace
množství posypového materiálu, ovládání zapínání a
vypínání rozmetacího mechanizmu z místa řidiče.
Šíře 80 cm, objem 60 L, hmotnost 59 kg.

Víko násypky sypače tm320 a tm420
AR-100-002TS
2 884 Kč
Slouží k zakrytí násypky sypače aby nedocházelo k
vyfukování posypového materiálu větrem.
Změna cen vyhrazena.
dne 30.9.2021
Potřebné pozice označují prvky potřebné k připojení zavěšených aplikací k traktoru.

3 490 Kč

