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1840
Založení firmy Pubert. Firma se 
zaměřuje na výrobu agrárních 
pluhů na orbu.

1960
Společnost začíná vyrábět doplňky 
pro údržbu zahrad.

1976
Společnost Pubert začala vyrábět 
první motorové kultivátory.

1997
Pubert uvádí na trh první kultivátor 
s pneumatickým ovládáním, které 
poskytuje bezkonkurenční pracovní 
komfort.
Získává ocenění na výstavě URBA-
VERT-URBATEC v roce 2000.

2003-2011
Pubert se rozšiřuje o zahradní 
mechanizaci koupením společností 
KIVA a Roques & Lecoeur

2004
Firma rozšiřuje obchodní aktivity 
do okolních zemí.

2007
Pubert vyrábí ročně 135 000 kusů 
kultivátorů

2008
Výroba přesahuje 150 000 kusů 
kultivátorů a roční obrat dosahuje 
téměř 60 milionů eur

2009-2010
Pubert vyrábí první bateriový 
kultivátor a uceluje sortiment 
zahradních produktů

2012
Pubert uvádí na trh model VARIO, 
první kultivátor s variabilní rychlostí 
od 28 do 165 ot/min.

2013
Pubert zavádí „Lean Manufactu-
ring“ kontrolu kvality výroby.

2014
Po čtyřech letech vývoje společnost 
Pubert vyrobila svou sérii sněho-
vých fréz.

2015
Pubert uvádí ARO, nový kultivátor. 
Převodovka s  dvěma předními ozu-
benými koly a jednou zpátečkou. 
Spolehlivost, skvělá robustnost 
a nejlepší poměr kvalita / cena.

2016-2017
Pubert uvádí na trh novou řadu 
kotoučových pil

2018
Pubert expanduje na Indický trh.

2020 
Pubert uvádí na trh novou řadu 
štípačů dřeva Limba a  nový 
křovinořez Toundra plus řadu drtičů 
dřeva Kaori.

► KLíčOVá dATA

www.pubert.com
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Pubert je celosvětovým lídrem 
ve výrobě kultivátorů

Pubert je rodinná firma, která vznikla v roce 1840 ve francouzském 
městě Vendée, kde vyráběla pluhy. V roce 1960 začala společnost vy-
rábět doplňky pro zahradnictví. V roce 1976 vyrobila první kultivátor Pu-
bert. A v roce 1987, Pubert vytvořil světový rekord v orání, když dokázal 
díky dobré kvalitě svých výrobků orat nonstop 24 hodin. Tento výkon je 
zapsán v Guinnessově knize rekordů.

Pubert je dnes světovou jedničkou ve výrobě kultivátorů díky dlouhole-
tým zkušenostem v malé zemědělské technice. V průběhu let společ-
nost začlenila nové technologie, aby vyráběla efektivněji, jednodušeji 
silnější stroje za bezkonkurenční ceny. Velká část obratu firmy je věnová-
na výzkumu a vývoji nových technologií. Společnost každoročně uplat-
ňuje řadu patentů, značek a modelů. Úspěch firmy Pubert nepramení 
pouze z kvality svých strojů, ale i v neposlední řadě z know-how a kvality 
odváděné práce svých zaměstnanců na všech pozicích výroby. 

V-GARDEN s.r.o., dolní Nová Ves 148, 507 81 Lázně Bělohrad, Czech 
republic, Info-tel.: +420 494 940 090, e-mail: v-garden@v-garden.cz,  
web: www.v-garden.cz, 1. vydání leden 2023, ceny jsou platné od 
18. 1.  2023 do odvolání a nebo do výtisku nového vydání. Změna cen vy-
hrazena. Neustálá technická inovace produktů může vést k malým změnám 
v cenách a parametrech výrobků uvedených v tomto katalogu. Uvedené 
ceny jsou doporučené včetně dPH. Uvedené výkony motorů jsou orientační 
a mohou se lišit podle použité normy měření. Za tiskové chyby neručíme.

veškeré inovace Prame-
ní ze 150 let zkušeností 
a know-how 

jean-Pierre Pubert

www.pubert.com

Pubert is the worldwide leader  
in tiller manufacturing

B KEY DATES

1997 
Pubert company launches the 
first tiller with pneumatic control 
that gives an unmatched confort 
use. «Safety trophy» at URBAVERT-
URBATEC exhibition in 2000 
rewards the efforts made.

2003-2011 
Pubert grasped opportunities of 
extension and external growth by 
acquiring companies (Kiva and 
Roques & Lecoeur).

2004 
Turnover knows a strong 
progress thanks to international 
development.

2007 
The oldest industrial company 
from Vendée becomes the first 
worldwide tiller manufacturer with 
135 000 units produced per year.

2008 
Production goes over 150 000 
units and turnover is close to 60 
million euros.

2009 - 2010 
The company creates the first 
battery tiller and shredders 
complete the range of Pubert 
home gardening products.

2012 
Pubert launches VARIO model, 
the first tiller with variable speed. 
Whatever the use (tilling or 
ploughing), speed rotation can 
change from 28 to 165 rpm.

2013 
Pubert starts settling the Lean 
Manufacturing to « standardize 
diversity » of its products. The 
aim is to manufacture quality 
machines in a flexible organization 
remaining competitive.

2014 
After 4 years of development and 
engineering, Pubert had success in 
showing to his French and foreign 
customers, in Val Thorens (France), 
his new range of snow throwers.

2015 
Pubert launches ARO, a new tiller 
with 2 front gears and 1 reverse 
gear. Reliability, great robustness, 
and best quality/price.

2016-2017 
Pubert launches a new range of 
logging saw benches and gets the 
status of « Approved Exporter ».

Manufacturing yardwork and gardening tools: 
Pubert’s history 

Pubert is a family owned Company that was created 
in 1840 in Vendée and was producing ploughs. In 
1960, the company started production of acces-
sories for home gardening. In 1976, it was birth of 
the first Pubert tiller. And in 1987, Pubert made a 
ploughing endurance world record to prove the good 
quality of its products: non-stop 24 hours. It is in the 
Guinness Book.

Innovation coming from 150 years  
of experience and know-how

Pubert is today number one in the world thanks to 
its long experience in soil preparation for gardening. 
Through years, the company has integrated new 
technologies to produce more efficient, easier to 
use, stronger and with competitive prices machines. 
An important part of its turnover is dedicated to the 
Research & Development of new technologies. Every 
year, the company applies for many patents, brands 
and models. Thus, the tiller range has battery tillers, 
very quiet, to answer new needs, especially to res-
pect environment. Pubert know-how is made of its 
machines but also and mainly of men and women 
from this company from Vendée. At all production le-
vels, well done work is important.

2012 Family Company Trophy awarded  
to Mr. Jean-Pierre PUBERT

On 5th April 2012, Bank SOCIETE GENERALE and NOUVEL 
OUEST newspaper awarded Family Company Trophy to 
Mr. Jean-Pierre PUBERT. The «Chênes du Grand Ouest» 
confered on family companies that have kept values 
through generations as well as know-how but adapting 
to the nowadays world. PUBERT company was created in 
1840 in Chantonnay; after 172 years, Jean-Pierre PUBERT 
represents the 6th generation. The Group employs today 
250 persons.
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Kultivátorový kit
Obj.č. 8000020710
Ean code 3700304806144

Provzdušňovací kit
Obj.č. 8000020705
Ean code 3700304806106

Ořezávací kit
Obj.č. 8000020704
Ean code 3700304806038

Hrobkovač
Obj.č. 8000020701
Ean code 3700304806052

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

 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

 Produktové informace MB 25 H
Rozměry kartonu 380 x 370 x 560 mm
Kód produktu 7000020301
EAN 3700304805079

až do 300 m2

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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 Produktové informace MB 35P
Rozměry kartonu 370x355x530 mm
Kód produktu 7000020303
EAN 3700304805123

Mikro kultivátor MB 25 H/ MB 35P

562 €
s DPH

13.490 Kč
DOPORUČENÁ CENA

408 €
s DPH

9.790 Kč
DOPORUČENÁ CENA

104 €
s DPH

2.490 Kč
DOPORUČENÁ CENA

54 €
s DPH

1.290 Kč
DOPORUČENÁ CENA

91 €
s DPH

2.190 Kč
DOPORUČENÁ CENA

108 €
s DPH

2.590 Kč
DOPORUČENÁ CENA
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Kultivátory



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

 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 30 kg
Motor  Rato R80V
Obsah 79 ccm
Výkon motoru 1,4 KW do 3600 ot./min
Kapacita palivové nádrže 1,8 L
Kapacita olejové nádrže 0,35 L

 Produktové informace
 Rozměry kartonu 660x400x500 mm
 Kód produktu 6000020701
 EAN 3700304803105

až do 500 m2
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 Vlastnosti
>   6x monolitické kované nože
>   Sklopná a výškově nastavitelná řídítka
>   Pozinkovaný rám a obal převodovky
>   Transportní kolo

 Technické informace
doporučená plocha: < 500 m2
Pracovní šířka: 38-54cm
Pracovní hloubka: 24 cm
Převodovka: 1x rychlostní
Pracovní nástroje: 6x nože ø 240 mm  (součásti balení)
Hmotnost: 30 kg
Motor: Rato R80V
Obsah: 79 ccm
Výkon motoru: 1,4 KW do 3600 ot./min
Kapacita palivové nádrže: 1,8L
Kapacita olejové nádrže: 0,35 L

 Produktové informace
 Rozměry kartonu 660x400x500mm
 Kód produktu: 6000020702
 EAN: 3700304803204

až do 500 m2
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Provzdušňovací kit
Obj.č. 8100020421
Ean code 3700304806540

Provzdušňovací kit
Obj.č. 8100020421
Ean code 3700304806540

Lehký kultivátor 

Lehký kultivátor 

UNO 20P

UNO 54 20P

404 €
s DPH

9.690 Kč
DOPORUČENÁ CENA

 437 €
s DPH

10.490 Kč
DOPORUČENÁ CENA

82 €
s DPH

1.990 Kč
DOPORUČENÁ CENA

82 €
s DPH

1.990 Kč
DOPORUČENÁ CENA
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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.

Kultivátory



Provzdušňovací kit
Obj.č. 8100020421
Ean code 3700304806540

Provzdušňovací kit
Obj.č. 8100020421
Ean code 3700304806540

Hrobkovací kit
Obj.č. 8000026512
Ean code 3700304806441

Hrobkovací kit
Obj.č. 8000026512
Ean code 3700304806441

 Vlastnosti
>   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

 Vlastnosti
>  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:  < 500 m2
Pracovní šířka: 55 cm
Pracovní hloubka: 29 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: Rato R80V
Obsah: 79 ccm
Výkon motoru: 1,4 KW do 3600 ot./min
Kapacita palivové nádrže: 2 L
Kapacita olejové nádrže: 0,35 L

 Technické informace
doporučená plocha <500m²
Pracovní šířka 20/30/46 cm
Převodovka 1 rychlost vpřed (140 ot./min.)
Pracovní nástroje 6 nožů Ø 240 mm (součásti balení)
Hmotnost 27 kg
Motor Rato R80V
Obsah 79 ccm
Výkon motoru¹ 1,4 KW do 3600 ot./min
Kapacita palivové nádrže 2 l
Kapacita olejové nádrže 0,35 l

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

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

až do 500 m2

až do 500 m2

3

3

Lehký kultivátor 

Kultivátor

NANO 20R

MESO 35P C2

499 €
s DPH

11.990 Kč
DOPORUČENÁ CENA

82 €
s DPH

1.990 Kč
DOPORUČENÁ CENA

101 €
s DPH

3.390 Kč
DOPORUČENÁ CENA

541 €
s DPH

12.990 Kč
DOPORUČENÁ CENA

82 €
s DPH

1.990 Kč
DOPORUČENÁ CENA

101 €
s DPH

3.390 Kč
DOPORUČENÁ CENA

5

Kultivátory

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.



až do 300 m2

 Vlastnosti
>  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

 Technické informace
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)

 Produktové informace
Rozměry kartonu 500x400x740 mm
Kód produktu 6500020203
EAN 3700304810400

Baterie
Obj.č. 0350030001
Ean code 3700304809046

Nabíječka baterií
Obj.č. 0350060001
Ean code 37003048090039

Provzdušňovací kit 
Obj.č. 8000026511
Ean code 3700304806434

3

Měkčená rukojeť

Bezpečnostní klíček - LEd - stav baterie

Bateriový kultivátor Tillence

916 €
s DPH

21.990 Kč
DOPORUČENÁ CENA

82 €
s DPH

1.990 Kč
DOPORUČENÁ CENA

99 €
s DPH

2.390 Kč
DOPORUČENÁ CENA

99 €
s DPH

2.390 Kč
DOPORUČENÁ CENA

6

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.

Kultivátory



 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
Pracovní hloubka 32 cm
Převodovka  1 rychlost dopředu (120 ot./min.) 

1 rychlost vzad
Pracovní nástroje 6 nožů Ø 320 mm (součásti balení)
Hmotnost 53 kg
Motor Pubert R210BH / pubert R210 BH-dE
Obsah 212 ccm
Výkon motoru¹ 4,0 KW do 3600ot./min/5,5 HP
Kapacita palivové nádrže 3,6 l
Kapacita olejové nádrže 0,6 l

 Produktové informace ECO 55P C2
Rozměry kartonu 830x600x820 mm
Kód produktu 3000020708
EAN 3700304810592

Obsahuje:
Kovová kola, jednostranný pluh, 
vyorávač brambor, hrobkovač, 
závaží a adaptéry

až do 1000 m2

Kompletní velký kit
Obj.č. 8000020105
Ean code 3700304806267

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

Nastavitelný brzdící kolík
Obj.č. 3001000046
Ean code 3700304806397

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

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

Profi provedení
vzduchový filtr 
v olejové lázni

3
 Produktové informace ECOMAX 55P C2  EG
Rozměry kartonu 830x600x820 mm
Kód produktu 3000022305
EAN 3700304810646

startováníElektrické

Kultivátor
Kultivátor

ECO 55P C2
ECOMAX 55P C2  EG

457 €
s DPH

10.990 Kč
DOPORUČENÁ CENA

182 €
s DPH

4.390 Kč
DOPORUČENÁ CENA

156 €
s DPH

3.740 Kč
DOPORUČENÁ CENA

41 €
s DPH

990 Kč
DOPORUČENÁ CENA

70 € 
s DPH

1.690 Kč
DOPORUČENÁ CENA

658 €
s DPH

15.790 Kč
DOPORUČENÁ CENA

729 €
s DPH

17.490 Kč
DOPORUČENÁ CENA
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Kultivátory

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.



 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
Pracovní hloubka 32 cm
Převodovka  1 rychlost dopředu (120 ot./min.) 

1 rychlost vzad
Pracovní nástroje 6 nožů Ø 320 mm (součásti balení)
Hmotnost 53 kg
Motor  Briggs a Stratton CR950
Obsah 208 ccm
Výkon motoru¹ 4,5 KW do 3600ot./min/5,5 HP
Kapacita palivové nádrže 3,6 l
Kapacita olejové nádrže 0,6 l

Obsahuje:
Kovová kola, jednostranný pluh, 
vyorávač brambor, hrobkovač, 
závaží a adaptéry

Kompletní velký kit
Obj.č. 8000020105
Ean code 3700304806267

Nastavitelný brzdící kolík
Obj.č. 3001000046
Ean code 3700304806397

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

 Produktové informace
Rozměry kartonu 830x600x820 mm
Kód produktu 3000022306
EAN 3700304810653

až do 1000 m2

dvojitá páka spojky s integrovaným 
zpětným knoflíkem

Nastavitelná výška rukojeti 
s vyosením do boku

« Měkčené rukojeti», 
které jsou příjemné 
a absorbují vibrace

Vyjímatelné přední kolo

Profi provedení
vzduchový filtr v olejové lázni

3

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

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

Kultivátor ECOMAX 65B C2

182 €
s DPH

4.390 Kč
DOPORUČENÁ CENA

156 €
s DPH

3.740 Kč
DOPORUČENÁ CENA

70 €
s DPH

1.690 Kč
DOPORUČENÁ CENA

41 €
s DPH

990 Kč
DOPORUČENÁ CENA

457 €
s DPH

10.990 Kč
DOPORUČENÁ CENA

749 €
s DPH

17.990 Kč
DOPORUČENÁ CENA
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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.

Kultivátory



Profi provedení
vzduchový filtr v olejové lázni

 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  (ocelo-

vé řetězové kolečko)
>  Nová spojka napínání řemenu s dlouhou životností
>  Nastavitelná ojnice
>  Přední sklopné transportní kolo

 Technické informace
doporučená plocha <2500m²
Pracovní šířka 60-80 cm
Pracovní hloubka 32 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 58 kg
Motor  Briggs a Stratton CR950
Obsah 208 ccm
Výkon motoru¹ 4,5 KW do 3600ot./min/5,5 HP
Kapacita palivové nádrže 3,6 l
Kapacita olejové nádrže 0,6 l

Obsahuje:
Kovová kola, jednostranný 
pluh, vyorávač bram-
bor, hrobkovač, závaží 
a adaptéry

Kompletní velký kit
Obj.č. 8000020105
Ean code 3700304806267

Nastavitelný brzdící kolík
Obj.č. 3001000046
Ean code 3700304806397

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

 Produktové informace
Rozměry kartonu 830x600x820 mm
Kód produktu 3000023007
EAN 3700304810691

až do 2500 m2

2-rychlostní
převodovka

3

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

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

Kultivátor ARO 65B C3

182 €
s DPH

4.390 Kč
DOPORUČENÁ CENA

41 €
s DPH

990 Kč
DOPORUČENÁ CENA

70 €
s DPH

1.690 Kč
DOPORUČENÁ CENA

457 €
s DPH

10.990 Kč
DOPORUČENÁ CENA

804 €
s DPH

19.290 Kč
DOPORUČENÁ CENA

156 €
s DPH

3.740 Kč
DOPORUČENÁ CENA
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Kultivátory

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.



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

s motorem Briggs
and Stratton
CR950 208 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

s motorem Pubert 
R210 BH 212 ccm

s motorem Briggs
and Stratton
CR950 208 ccm

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

s motorem Pubert
R210 BH 212 ccm

s motorem Briggs
and Stratton 
CR950 208 ccm

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

***  doporučujeme: Pro legální jízdu po pozemních komunikací je zapotřebí si zároveň u svého prodejce objednat technické osvědčení na vozík VARES. Technické osvědčení oprav-
ňuje 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.

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

s motorem
Honda GP200
200 ccm

3

 SET 1

 SET 5

 SET 3

 SET 2

 SET 6

 SET 4

 SET 7

Akční sestavy Pubert s vozíkem

Akční set VARIO 55P C3 + kola s diferenciálem 10“

Akční set VARIO 55P C3 + kola 8“

Akční set Quatro Junior 60H + kola s diferenciálem 10“

Akční set VARIO 55P C3 + kola 10“

s vozíkem VARES HV 220L

s vozíkem VARES HV 220L

s vozíkem VARES IT 500-mechanické samosklápění

s vozíkem VARES HV 220L

1.583 €
s DPH

37.990 Kč
DOPORUČENÁ CENA

1.666 €
s DPH

39.990 Kč
DOPORUČENÁ CENA

1.607 €
s DPH

38.590 Kč
DOPORUČENÁ CENA

1.691 €
s DPH

40.590 Kč
DOPORUČENÁ CENA

1.807 €
s DPH

43.390 Kč
DOPORUČENÁ CENA

1.891 €
s DPH

45.390 Kč
DOPORUČENÁ CENA

2.874 €
s DPH

68.990 Kč
DOPORUČENÁ CENA

10

Sestavy s vozíkem



Mechanické odplevelovače na křovinořezy

 Vlastnosti
> 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

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

 Technické informace
Typ půdy: Přírodní povrch, tvrdá půda, tráva
Pracovní hloubka 50 mm
Pracovní šířka W4: 200 mm
Otáčky nástroje 1750 ot /min 

Pubert W2 Pubert W4
145 €

s DPH
3.490 Kč

DOPORUČENÁ CENA

166 €
s DPH

3.990 Kč
DOPORUČENÁ CENA
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Akční sestavy Pubert s vozíkem



VARIO, orání nebylo nikdy jednodušší

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

Komletní velký kit
Obj.č. 8000020119
Ean code 3700304806403

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

Sněhová radlice
Obj.č. 8100021011
Ean code 3700304806472

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

Vyorávač brambor
Obj.č. 8002011307
Ean code 3700304809015

VARIO je dokonalým nástrojem k „rozmělnění“ půdy, od-
plevelení 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 mecha-
nickou převodovkou, navrženou a vyrobenou společ-
ností Pubert  z hliníkové slitiny a osazenou kovovými 

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

vario

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

P ř í S L U š E N S T V í  P R O  K U LT I VáT O R y  VA R I O

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

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

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

624 €
s DPH

14.990 Kč
DOPORUČENÁ CENA 182 €

s DPH
4.390 Kč

DOPORUČENÁ CENA

62 €
s DPH

1.490 Kč
DOPORUČENÁ CENA

cena se 
připravuje

958 €
s DPH

22.990 Kč
DOPORUČENÁ CENA

70 €
s DPH

1.690 Kč
DOPORUČENÁ CENA

156 €
s DPH

3.740 Kč
DOPORUČENÁ CENA
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Kultivátory



 Produktové informace
Rozměry kartonu 830x600x820 mm
Kód produktu 3000202107
EAN 3700304810769

až do 2500 m2  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. Varia-

bilní 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
doporučená plocha <2500m²
Pracovní šířka 60/85 cm
Pracovní hloubka 32 cm
Převodovka  2x rychlost dopředu 

(28-165 ot/min) 1 rychlost vzad
Pracovní nástroje  6 nožů Ø 320 mm+boční disky 

(součásti balení)
Hmotnost 60 kg
Motor  Pubert R210 BH,
Obsah 212 ccm
Výkon motoru¹ 4,0 kW do 3600ot./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

měkčené rukojeti 
absorbují vibrace

ovládání rychlostí 
centralizované 
na řídítkách

sklopná a výškově 
nastavitelná řídítka 
i do strany

sklápěcí přední 
kolo s pružinou

brzdící kolík

kopinaté nože 
s disky

Profi provedení
vzduchový filtr v olejové lázni

s dvourychlostní převodovkou

3

Pluh KIT
Obj.č. 8001010001 COMP

Kit závaží na kola 400x8
Obj.č. 8200021111 

adaptér obj. č. 8002010310
cena 590,- Kč - 25 €

Kultivátor
VARIO 55P C3

228 €
s DPH

5.490 Kč
DOPORUČENÁ CENA

291 €
s DPH

6.990 Kč
DOPORUČENÁ CENA

833 €
s DPH

19.990 Kč
DOPORUČENÁ CENA
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Kultivátory

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.



Profi provedení
vzduchový filtr v olejové lázni

 Vlastnosti
>  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

 Technické informace
doporučená plocha <2500m²
Pracovní šířka 60/85 cm
Pracovní hloubka 32 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 4,5 kW do 3600ot./min/5,5 HP
Kapacita palivové nádrže 3,6 l
Kapacita olejové nádrže 0,6 l

 Produktové informace
Rozměry kartonu 830x600x820 mm
Kód produktu 3000022107
EAN 3700304810707

až do 2500 m2

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

Komletní velký kit
Obj.č. 8000020119
Ean code 3700304806403

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

Sněhová radlice
Obj.č. 8100021011
Ean code 3700304806472

Vyorávač brambor
Obj.č. 800201130
Ean code 3700304809015

P ř í S L U š E N S T V í  P R O  K U LT I VáT O R y  VA R I O

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

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

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

s dvourychlostní 
převodovkou

3

Pluh KIT
Obj.č. 8001010001 COMP

Kit závaží na kola 400x8
Obj.č. 8200021111 
adaptér obj. č. 8002010310
cena 590,- Kč   25 €

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

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

Kultivátor VARIO 65B C3

916 €
s DPH

21.990 Kč
DOPORUČENÁ CENA

624 €
s DPH

14.990 Kč
DOPORUČENÁ CENA

62 €
s DPH

1.490 Kč
DOPORUČENÁ CENA

183 €
s DPH

4.390 Kč
DOPORUČENÁ CENA

958 €
s DPH

22.990 Kč
DOPORUČENÁ CENA

70 €
s DPH

1.690 Kč
DOPORUČENÁ CENA

228 €
s DPH

5.490 Kč
DOPORUČENÁ CENA

291 €
s DPH

6.990 Kč
DOPORUČENÁ CENA

cena se 
připravuje

156 €
s DPH

3.740 Kč
DOPORUČENÁ CENA
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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.

Kultivátory



Bezpečnostní 
spínač

40 l koš

Lisované ocelové 
šasi

Páka na zvedání 
provzdušňovacího 

hřídele

Traktorová šípová kola 350x6

Výškově nastavitelná 
hloubka kultivace

Kované kypřící 
kopinaté nože 
(made in japan)

Masivní slitinová převodovka s dvojitou ochranou (made in japan)

Sklopná řídítka, výškově nastavitelná

 Produktové informace
Rozměry kartonu 1150x600x800 mm
Kód produktu 3200020201
EAN 370030480187

až do 2500 m2

 Technické informace
>  doporučená plocha: 2500m²
>  Pracovní šířka 48 cm
>  Pracovní hloubka: 15 cm
>  Převodovka: 1x rychlost dopředu,1 rychlost vzad
>  Pracovní nástroje rotační kopinaté nože
>  Hmotnost 71 kg
>  Motor: Pubert R180-3BH
>  Obsah: 179 ccm
>  Výkon motoru¹ 3,3 kW do 3600ot./min/5,5 HP
>  Kapacita palivové nádrže 3,6 l
>  Kapacita olejové nádrže 0,6 l

 Produktové informace
Rozměry kartonu 720x600x600 mm
Kód produktu 5600020201
EAN 3700304856019

až do 1500 m2

 Technické informace
>  doporučená plocha: 1500m²
>  Pracovní šířka 40 cm
>  Koš:40 litrů
>  Nože: 15x pevných
>  Kola 200 mm
>  Hmotnost 33 kg
>  Motor: Briggs & Stratton 550
>  Obsah: 127 ccm
>  Výkon motoru¹ 2,3 kW do 3600ot./min/4 HP
>  Kapacita palivové nádrže 1,5 l
>  Kapacita olejové nádrže 0,4 l

3

3

Zadní kultivátor

Provzdušňovač

Roto 404 HD

Cesar 40B

1.416 €
s DPH

33.990 Kč
DOPORUČENÁ CENA

625 €
s DPH

14.990 Kč
DOPORUČENÁ CENA
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Zadní kultivátor / Provzdušňovač

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.



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.

Druhy práce:
>  Stroj je možné velice rychle přestavit na tradiční pluh na oboustran-

nou orbu
>   Jednoduše a pohodlně umí zaorat zbytky předchozích plodin a tím vy-

tvoří 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 připra-

venou půdu.
>  Jednoduchá nastavitelná pracovní hloubka s nastavitelným brzdícím 

kolíkem.

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

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

P ř í S L U š E N S T V í  P R O  K U LT I VáT O R y  Q U AT R O  J U N I O R

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

Obsahuje:
2x kola šípová 500 x 10
2x litinové náboje
2x dvoukolové závaží 30kg
1x přední protizávaží 20kg

Sněhová radlice
Obj.č. 8100021031
Ean code 3700304806533

Pluh KIT - oboustranný
Obj.č. 0320040003

Kit závažína kola 500x10
Obj.č. 8200021121 

+ adaptér
Obj.č. 3502010310

457 €
s DPH

9.790 Kč
DOPORUČENÁ CENA

916 €
s DPH

21.990 Kč
DOPORUČENÁ CENA

666 €
s DPH

15.990 Kč
DOPORUČENÁ CENA

333 €
s DPH

7.990 Kč
DOPORUČENÁ CENA

cena se 
připravuje

62 €
s DPH

1.490 Kč
DOPORUČENÁ CENA
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Kultivátory



 Produktové informace
Rozměry kartonu 830x600x820 mm
Kód produktu 3500020704
EAN 370030481354

až do 2500 m2

 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
doporučená plocha  <2500m²
Pracovní šířka 60/90 cm
Pracovní hloubka 32 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
Motor  Honda GP200, dvojitý vzduchový filtr
Obsah 196 ccm
Výkon motoru¹ 3,9 kW do 3600ot./min/5,5 HP
Kapacita palivové nádrže 3,1 l
Kapacita olejové nádrže 0,6 l

s dvourychlostní 
převodovkou

2 rychlosti vpřed 
1 rychlost vzad

kypřící kopinaté 
nože průměru 
325 mm

brzdící kolík

hliníková převodovka 
s ocelovým krytem

sklopné 
přední kolo

Výškově nastavitelná řídítka 
s vyosením do boku

Profi provedení
dvojitý vzduchový filtr

3

Kultivátor Quatro Junior 60H

1.499 €
s DPH

35.990 Kč
DOPORUČENÁ CENA
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Kultivátory

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.



STOP –páka 
brzdy motoru

demontovatelný 
přední kryt a boční deflektor

Velká zadní kola s diferenciálním účinkem  
= velká manévrovatelnost

Rychlá
demontáž 
řídítka umožňuje 
snadnou 
přepravu 
a skladování

PRO LOUKy A MáLO UDRŽOVANÉ PLOCHy

 Produktové informace
Rozměry kartonu 1200x600x520 mm
Kód produktu 4000021101
EAN 3700304802351

až do 2000 m2

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.

 Vlastnosti
>  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

až do 4000 m2

 Technické informace
>  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: 65 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

 Vlastnosti
>  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

Mechanická jednostupňová 
převodovka

Grinding zesílený nůž

Protektor proti ohnutí hřídele 
+ kluzná spojka nože

Přední kolo, otočné, uzamykatelné

 Technické informace
>  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 50 kg
>  Motor: Pubert RV170-LE
>  Obsah: 173 ccm
>  Výkon motoru¹ 3,3 kW do 3600ot./min/5,0 HP
>  Kapacita palivové nádrže 1 l
>  Kapacita olejové nádrže 0,6 l

3

3

First 55P

XTREM 12 60H

916 €
s DPH

21.990 Kč
DOPORUČENÁ CENA

1.666 €
s DPH

39.990 Kč
DOPORUČENÁ CENA

 Produktové informace
Rozměry kartonu 1160x600x660 mm
Kód produktu 4000020802
EAN 3700304802436
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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.

Travní sekačky



 Produktové informace
Rozměry kartonu 1160 x 600 x 660 mm
Kód produktu 4000020802
EAN 3700304802436

až do 2000 m2

 Technické informace
> doporučená plocha < 2000 m²
> Pracovní šířka 51 cm
> Převodovka 1 rychlost vpřed - 2,3 km/h
> Výška sečení 110-90-70-55 mm
> Přední kola: ø 200 mm
> Zadní kola: ø 420 mm
> Hmotnost 54 kg
> Motor Honda GCVx200
> Obsah 201 ccm
> Výkon motoru 2,8 kW při 3000 ot./min
> Kapacita palivové nádrže 0,9l
> Kapacita olejové nádrže 0,4 l

 Vlastnosti
> Bezpečnostní páka zastavení motoru
> Ocelový řezací kryt 53 cm
> Odnímatelný boční a přední deflektor
> Centralizované ovládání výšky sečení: 4 pozice
>  demontovatelné a nezávislé 3x hlavní ložisko pro ochranu hřídele
> Zadní velká kola s diferenciálem
> Zadní kola na kuličkových ložiskách
> Otočné dvojité přední kolo (možné Pevná pozice)
> Rychlá demontáž řídítek bez nástroje

3

 Produktové informace
Rozměr kartonu 1200x550x610 mm
Kod produktu  1000020102
EAN 3700304807288

 Vlastnosti
> Výborná  manipulace s drtičem
> Štěpku můžete uložit přímo  do přívěsu nebo kolečka
> Snadno skladovatelný

 Technické informace
Motor Pubert R210 BH
Obsah 212 cm3

Výkon 4,0 kW do 3600ot./min
Max průměr větví Ø 5 cm
Kapacita pal nádrže 3,6 L
Kapacita olejové nádrže 0,6 L
Transportní kola Ø 20 cm
Hmotnost 72 kg
doporučená kapacita 4m3/hod

Pubert® IROKO je drtič nové generace určený pro drcení 
větví do průměru 5 cm. Vytváří velmi užitečné a dobře 
kalibrované dřevěné štěpky.

3

IROKO 55p

4m3/hod

Nastavitelný výhozový komín

Nová nastavitelná čepel

Převodový řemen pro lepší 
ochranu motoru

Snadný transport díky 
rukojeti a kolečkům

Odnímatelný násypný tunel 
pro snadnější ukládání

Pro vaši bezpečnost, při 
otevření krytu se zastaví 
motor

délka kanálu zabraňuje 
tomu, aby se ruka uživatele 
dostala do kontaktu s 
lopatkami nožů

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

Model Iroko může drtit  
větve do průměru 5 cm. 

XPLORER 60H

Výkonný drtič drtič

1.416 €
s DPH

33.990 Kč
DOPORUČENÁ CENA

1.375 €
s DPH

32.990 Kč
DOPORUČENÁ CENA

19

Travní sekačka / drtič dřeva

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.



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

Autorizovaný prodejce


