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Mäekalda tee 1, Meegomäe 

Võru vald, 65526 

Registrikood 14535673 

KMKR number EE102087691 

Telefon +372 5692 2391 

E-mail info@lt.ee,ASP@lt.ee 

Panga rekviisiidid 

AS SEB Pank: EE891010220272924221 

Kauba nimetus Hind KogusÜhik Summa 

Seco Starjet 102, B&S V-Twin INTEK 22hp  

HydroGear T3 dif-lock (2020a mudel) 

Deflektor (S532974472753) 
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Maksustatav käibemaksumääraga 20% 

Käibemaks 20% 

3 083,33      

616,64 

Kokku 3 700,00 EUR 

Summa sõnadega: kolm tuhat seitsesada eurot ja 00 senti 
 

Kõik pakkumises toodud masinad on uued ja garantiiga  

SECO Starjet seeria masinatele kehtib garantii 3 aastat. 

 

 

Väljastas Heldur Org 

info@Lt.ee 

Seco@Lt.ee 

+372 5692 2391 
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• Mudel STARJET UJ 102–22 P3 

• EAN: S536027051913 

• Värv punane 

• Mootor 
Briggs & Stratton 
INTEK SERIES 7220 
2 silindrit, V-Twin, 656cc 22HP (Filtriga, täissurveõlitusega) 

• Ülekanne 
Hüdrostaatiline, HydroGear T3 

• Veovõlli läbimõõt 19,05 mm 

• Diferentsiaali lukustus, mehhaaniliselt lülitatav (pedaal vasaku jala all) 

• Laagritel rattad  
ees:16x6.50-8 
taga: 20x10.0-8 

• Max kiirus  
Edasi: 9,0 km/h 
Tagurpidi: 0-4,0 km/h (tagurpidi niitmise funktsiooniga) 

• 320l manuaalselt tühjendatav koguja  
koos täitumise hoiatus sumistiga. 

• Lõikesüsteem 
102 cm niidulaiusega, 4 tugirattaga tugevast terasest korpusega 
2 sünkroniseeritult vastastikku pöörleva teraga * 
Niidukõrgus:25-80 mm 

• Lõikeorgani lülitus elektromagneetiline   

• Aku: 12V 28 Ah  

• LED+ Halogen tuled ees 

• Kütusepaagi maht 11,9 l 

• DeLuxe- käetugedega iste 

• Paksust lehtmetallist ja tugevatest terasprofiilidest kandekonstruktsioon.  

• Liikuv, monoliitne valumalmist  esisilla tala, 

• Põrkeraud ees 

• Esihaakesüsteemi võimalus 

• Haakeseade taga 

• Tühikaal 271 kg 

• Mõõtmed * (p x l x k) 2480 x 1060 x 1185 mm 
*Tänu samal kõrgusel asuvatel, hammasrihmaga sünkroniseeritud teradele, mis pöörlevad teineteisele vastas 
suunas kuni 1,5 cm katvusega 

• on tagatud ühtlane niidu kõrgus ja kvaliteet kogu lõikeorgani töölaiuse ulatuses  

• ühtlane koormus ja kulumine lõikeseadme mõlemale terale ja rihmadele 

• toimub niite väljavise sujuvalt, agregaadi keskelt, tagant, läbi suure läbimõõduga, sirge, kergelt 
eemaldatava kanali 

(puuduvad niitmist raskendavad väljaulatuvad osad (suunajad) lõikeseadme külgedel, ühtlasi ei toimu 
niidetava heina ja kivide loopimist kõrval asuvatele objektidele) 
Mis annab võimaluse valida, kuidas toimub niite edasine käitlemine. 

• Koguja, (320l standard komplektis) naudi puhast muru, kogu kokku ja komposteeri niide  kiirelt 
ja mugavalt.  
Asendamatu abiline ka  sügisesel lehekoristusel. 

• Deflektor (lisatarvik S532974472753) kiire niide  ja ühtlane puiste ühtlase kihina  kogu 
töölaiuse ulatuses. Võimaldab niita kiirelt ja mugavalt ka kõrgemat heina. 
(Erinevalt külgväljaviskest ja mutsimisest ei jää niitest maha tuntavat vaalu ega suuri tükke) 

• Mulching plug (lisatarvik S532986017143) kasutades väljaviske ava sulgemiseks seda 
lisatarvikut, multšid muru kohe ja jäta väetiseks murule.  

Laagritel rattad ja määritavad liigendid, lihtne ja vastupidav konstruktsioon, kvaliteetsed komponendid ja pikk 
hooldusvälp  muudavad Seco masinad eriti vastupidavateks, madalate hooldus ja remondi kuludega  
tööriistadeks.  
 
Tänu manuaalsele diferentsiaali lukustusele pole enam takistuseks kallakud, ebatasasused, pehme/niiske pinnas, 
pori ega lumi ja jää.  
Sobib aastaringseks kasutamiseks. 
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SOOVITAME   

Et kasutada Teie uue masina ressursi maksimaalselt, soovitame Teile haagist Seco NT2  

Tegu on eriti vastupidava haagisega mis sobib kasutamiseks ka keerulisemates tingimustes. 

Erinevalt enamlevinud murutraktori haagistest on NT2 valmistamisel kasutatud  

• laiemaid, laagritel rattaid (samad mida kasutatakse murutraktori esisillal)  

• tugevamat silda/raami ja U profiilist haakeseadet 

• terviklik, ühe eemaldatava portega, lehtmetallist  kast (keevisliidetega) kallutav. 

Kõik see tagab haagise pika eluea ka regulaarse kandevõime „piiril“ koormamise korral. 

• haagise mõõtmed168x85x75 cm,  

• kandevõime 200 kg 

• kasti sisemõõdud.105x77x30cm 

Soetades haagise koos traktoriga, hind Teile 330,00 EUR+ km  

NB! Soodushind kehtib ka muudele kataloogis kajastatud tarvikutele, juhul kui soetate need koos 

traktoriga. 

Küsi pakkumist. 

 

Meeldivat koostööd soovides: 

 Heldur Org 

Heldur@kkontor.ee 

Seco@Lt.ee 
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