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Oleme 130 aastat tegutsenud Tšehhi tootja. Meie tehas asub Jičíni linnas.
Toodame niitmistehnikat järjepidevalt juba alates 1892. aastast.

Me ekspordime oma traktoreid kõigile mandritele peale Antarktika.

Valmistame meie poolt loodud konstruktsiooniga aia- ja kommunaaltraktoreid.
Nende aastaringseks  maksimaalseks kasutamiseks pakume laia valikut  

aktiivseid ja passiivseid lisatarvikuid.

Me ei tooda odava soetushinnaga masinaid.
Me toodame kvaliteetseid masinaid mis pikemas perspektiivis on kindlasti mõistlik ja soodne investeering. s 

Traktori hind sisaldab konsultatsiooni, sobiva mudeli soovitamist, demonstreerimist, 
vajadusel selle personaalset kohaletoomist ja kasutajate väljaõpetamist.

Meie jaoks on esikohal pakkuda hea võimekusega, pikka kasutuseaga, töökindlaid masinaid.
Oleme oma klientidele alati olemas.

Traditsioonid aastast 1888 | www.secoindustries.cz 
Kontaktid Eestis | www.Lt.ee | Seco@Lt.ee | 

Helistage +372 5692 2391 
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TRAKTORID CHALLENGE

Hea manööverdamisvõimega, 
kergesti juhitav aiatraktor, 

mis on mõeldud 
nõudlikele kodukasutajatele.



Tellimisnumber:
S536027047689

Masina kirjeldus

Kuigi tegu on meie tänavuse sortimendi soodsaima masinaga, kuulub see õigusega oma klassi kõige võimsamate ja 
tugevamate traktorite hulka. Sari Challenge on juba aastaid väiksemate kodukasutuseks mõeldud masinate hulgas 
etalon. Seda käitab end tõestanud ühesilindriline Briggs & Stratton ning mootori jõudu edastab hüdrostaatiline 
ülekanne Hydro Gear. Traktori peamine eelis on suurepärane manööverdatavus ja väga kvaliteetne rohu kogumine. 
Masina lisaväärtus seisneb selles, et kõik komponendid on sama vastupidavad nagu suurematel masinatel.
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CHALLENGE AJ 92–13[6]



Tehnilised eelised

■■  ühesilindriline mootor
■■  hüdrostaatiline ülekanne
■■  massiivne malmist esisild
■■  esiratastel kuullaagrid
■■  lõiketerade pukid  ja võllid kõrgtugevast malmist

■■  niidusüsteemi lõiketerad nihketihvtidel
■■  vastupidavad rihmad suka ja kevlarikiududega
■■  reguleeritav rooli vabakäik
■■  hooldusvaba 12 V aku, 28 Ah

PÕHILISED TEHNILISED ANDMED

Mootor Briggs & Stratton 334 cm3

Mootori tüüp Powerbuilt
Vedu tagaratta
Ülekande tüüp Hydro Gear T2 – pooltelje läbimõõt 19 mm
Diferentsiaalilukk ei
Niiduseade töölaius 92 cm
Niiduseadme tüüp kahe rootoriga, kaldu
Niiduseadme käivitamine elektromagnetilise siduriga
Kogumiskorvi maht 300 liitrit
Kogumiskorvi avamine mehaaniline
Esirattad 15’’
Tagarattad 18’’

Masina hind: 2 990 € koos KMga

Varustus lisatasu eest:
Roolinupuga rool 40 € koos KMga
Käetugedega iste DE–LUXE 99 € koos KMga

Kasutusalad

■■  regulaarne niitmine

■■  kodukasutus

[7]

Tellimisnumber:
S536027047689

POWERED BY:

BRIGGS & STRATTON®
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Tellimisnumber:
S536027047838

Masina kirjeldus

Kaua oodatud masin on paljude ebatasasel või künklikul maastikul asuvate aedade omanike täitunud unistus. 
Eelmise mudeliga kokku langeva kontseptsiooniga traktor on varustatud diferentsiaalilukustusega, mis laiendab 
märkimisväärselt kasutusvõimalusi seal, kuhu ilma selle tehnilise abivahendita masinad ei pääse. 
Tugev surveõlitusega kahesilindriline mootor tuleb ka kõrgema rohu niitmisega suurepäraselt toime,
 ilma et võimsus kõiguks. 

CHALLENGE AJ 92–16[8]



Tehnilised eelised

■■  kahesilindriline mootor
■■  hüdrostaatiline ülekanne
■■  diferentsiaalilukk
■■  massiivne malmist esisild
■■  esiratastel kuullaagrid

■■  lõiketerade pukid  ja võllid kõrgtugevast malmist
■■  niidusüsteemi lõiketerad nihketihvtidel
■■  vastupidavad rihmad suka ja kevlarikiududega
■■  reguleeritav rooli vabakäik
■■  hooldusvaba 12 V aku, 28 Ah

PÕHILISED TEHNILISED ANDMED

Mootor Briggs & Stratton 656 cm3

Mootori tüüp Intek 7160, surveõlitusega
Vedu tagaratta
Ülekande tüüp Hydro Gear T3 – pooltelje läbimõõt 19 mm
Diferentsiaalilukk jah, mehaaniliselt juhitav
Niiduseade töölaius 92 cm
Niiduseadme tüüp kahe rootoriga, kaldu
Niiduseadme käivitamine elektromagnetilise siduriga
Kogumiskorvi maht 300 liitrit
Kogumiskorvi avamine mehaaniline
Esirattad 15’’
Tagarattad 18’’

Masina hind: 3 450 koos KMga

Varustus lisatasu eest:
Roolinupuga rool 40 € koos KMga
Käetugedega iste DE–LUXE 99 CZK koos KMga

Tellimisnumber:
S536027047838

[9]

Kasutusalad

■■  regulaarne niitmine

■■  kodukasutus

■■  diferentsiaalilukk

POWERED BY:

BRIGGS & STRATTON®
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Tellimisnumber:
S536027054912

Masina kirjeldus

Kodukasutuseks mõeldud sarja Challenge tipptasemeks on mudel MJ 102-22. Erinevalt sama sarja 
varasematest masinatest on sellel juba olemas sünkroniseeritud niiduseade, nagu ka sarja Starjet 
traktoritel. Selle eelis on lisaks suuremale töölaiusele ka kvaliteetsem rohu kogumine ja korvi täit-
mine. Selleks et valitud konfiguratsioon toimiks veel paremini, oleme otsustanud valida võimsama 
kahesilindrilise mootori. See muudab traktori praktiliselt peatamatuks töörügajaks, millel on suure-
pärane taluvus ja pikk kasutusaeg.

CHALLENGE MJ 102–22[10]



PÕHILISED TEHNILISED ANDMED

Mootor Briggs & Stratton 656 cm3

Mootori tüüp Intek 7220, surveõlitusega
Vedu tagaratta
Ülekande tüüp Hydro Gear T3 – pooltelje läbimõõt 19 mm
Diferentsiaalilukk jah, mehaaniliselt juhitav
Niiduseade töölaius 102 cm
Niiduseadme tüüp kahe rootoriga, sünkroniseeritud
Niiduseadme käivitamine elektromagnetilise siduriga
Kogumiskorvi maht 300 liitrit
Kogumiskorvi avamine mehaaniline
Esirattad 15’’
Tagarattad 18’’

Masina hind: 3 530 koos KMga 
Varustus lisatasu eest:
Roolinupuga rool 40 € koos KMga
Käetugedega iste DE–LUXE 99 € koos KMga

Tellimisnumber:
S536027054912

CHALLENGE MJ 102–22 [11]

Kasutusalad

■■  regulaarne niitmine

■■  kodukasutus

■■  diferentsiaalilukk

Tehnilised eelised

■■  kahesilindriline mootor
■■  hüdrostaatiline ülekanne
■■  diferentsiaalilukk
■■  massiivne malmist esisild
■■  esiratastel kuullaagrid
■■  niiduseadmel kopeerrattad

■■  sünkroniseeritud niiduseade
■■  lõiketerade pukid  ja võllid kõrgtugevast malmist
■■  niidusüsteemi lõiketerad nihketihvtidel
■■  vastupidavad rihmad suka ja kevlarikiududega
■■  reguleeritav rooli vabakäik
■■  hooldusvaba 12 V aku, 28 Ah

POWERED BY:

BRIGGS & STRATTON®



TRAKTORID CHALLENGE

Tehnilised eelised

[12]



Esisild
■■  hallist malmist
■■  spetsiaalselt kohandatud väikese
 pöörderaadiuse jaoks

Niiduseadme ajamirihm
■■  põhimaterjal neopreen
■■  elastsed klaaskiud
■■  tekstiilist sukk
■■  ehitus tagab pika
 kasutusaja ja väldib
 rihma pikkuse muutumist

Väljavisketunnel
■■  aerodünaamilise kujuga
■■  probleemitu rohu kogumine
■■  väga lühike ja lai
■■  kergesti puhastatav

Mootori töötundide loendur
■■  lihtne saada ülevaadet
 töötundidest
■■  standardvarustuses kõigil
■■  meie traktoritel

Elektromagnetiline sidur
■■  niiduseadme sisse- ja välja-
 lülitamine lülitiga armatuur-
 laual
■■  pikk kasutusaeg, kuni 20 000
 lülitustsüklit

Esiratta laager
■■  kuullaager
■■  kontakttihend
■■  vee sissetungimise vastu

[13]





TRAKTORID STARJET

Sobib nii nõudlikumatele kodukasutajatele kui  
proffessionaalseks kasutamiseks, 

aedade, ettevõtete territooriumide, 
spordirajatiste ja haljasalade hooldamiseks.

Kõige levinum aiatraktor Tšehhis.
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Tellimisnumber:
S536027051913

Masina kirjeldus

Esimene masin enimmüüdud  Starjet seeriast, millest on viimase enam kui 20  aasta jooksul saanud ausa ja 
võimeka traktori sünonüümiks, Tšehhi vabariigis. Traktor mis on võimeline edukalt toime tulema ka tööga eriti 
rasketes tingimustes. Tänu vastupidavale, põhjalikult läbimõeldud lõikeorgani konstruktsioonile ja kvaliteetse-
tele komponentidele kuulub see absoluutsesse tippu nii ühtlaselt kõrge niitepinna kvaliteedi kui ülekasvanud 
ja niiskema heina niitmise võimekuse poolest. Tänu võimekale mootorile ja laiale lisatarvikute valikule sobivad 
kõik Starjet seeria masinad ideaalselt aastaringseks kasutamiseks. Traktorile võib lisada käru, lumesaha, harja, 
muruõhutaja, väetisekülviku, pritsi jne.

STARJET UJ 102–22 P3[16]



Tehnilised eelised

■■  kahesilindriline mootor
■■  hüdrostaatiline ülekanne
■■  mehaaniline diferentsiaalilukk
■■  massiivne malmist esisild
■■  esiratastel kuullaagrid
■■  sünkroniseeritud niiduseade
■■  niiduseadme valitud kõrguse mälu

■■  lõiketerade pukid  ja võllid kõrgtugevast malmist
■■  niidusüsteemi lõiketerad nihketihvtidel
■■  sisemiste kevlarikiududega vastupidavad rihmad Optibelt
■■  reguleeritav rooli vabakäik
■■  suurepärane niidetud rohu kogumine
■■  käetugedega iste DE-LUXE
■■  hooldusvaba 12 V aku, 28 Ah

PÕHILISED TEHNILISED ANDMED

Mootor Briggs & Stratton 656 cm3

Mootori tüüp Intek 7220, surveõlitusega
Vedu tagaratta
Ülekande tüüp Hydro Gear T3 – pooltelje läbimõõt 19 mm
Diferentsiaalilukk jah, mehaaniliselt juhitav
Niiduseade töölaius 102 cm
Niiduseadme tüüp kahe rootoriga, sünkroniseeritud
Niiduseadme käivitamine elektromagnetilise siduriga
Kogumiskorvi maht 320 liitrit
Kogumiskorvi avamine mehaaniline
Esirattad 16’’
Tagarattad 20’’

Tellimisnumber:
S536027051913

[17]

Multšiv profiniiduseade, 110 cm
(102 cm töölaiuse asemel) 
Niiduseade, 122 cm
(102 cm töölaiuse asemel) 390 € koos KMga

Kasutusalad

■■  regulaarne niitmine

■■  aegajaline niitmine

■■  kodukasutus

■■  diferentsiaalilukk

Masina hind: 3 990 koos KMga

Varustus lisatasu eest:
Roolinupuga rool 40 € koos KMga
Neljakihiline rehv OFF-ROAD (komplektis 4 tk) 190 € koos KMga
Neljakihiline põllumajandusrehv (komplektis 4 tk) 190 € koos KMga
Integreeritud ümberlüliti KOGUMINE/MULTŠIMINE 190 € koos KMga

POWERED BY:

BRIGGS & STRATTON®
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Tellimisnumber:
S536027051852

Masina kirjeldus

Korviga traktorite hulgas on juba mitu hooaega järjest selgelt kõige müüdavam mudel just see Starjet P4. Erinevalt 
variandist P3 on sellel märksa suurem kogumiskorv, tugev kahesilindriline profisarja mootor Briggs & Stratton, 
professionaalne hüdrostaatiline ülekanne koos diferentsiaalilukuga ja tollised poolteljed. Mudel P4 on mõeldud 
klientidele, kes soovivad oma raha eest tipptasemel masinat.

STARJET UJ 102–22 P4[18]



PÕHILISED TEHNILISED ANDMED

Mootor Briggs & Stratton 656 cm3

Mootori tüüp Commercial series 7220, surveõlitusega
Vedu tagaratta
Ülekande tüüp Tuff Torq K62 – pooltelje läbimõõt 25,4 mm
Diferentsiaalilukk jah, mehaaniliselt juhitav
Niiduseade töölaius 102 cm
Niiduseadme tüüp kahe rootoriga, sünkroniseeritud
Niiduseadme käivitamine elektromagnetilise siduriga
Kogumiskorvi maht 380 liitrit
Kogumiskorvi avamine mehaaniline
Esirattad 16’’
Tagarattad 20’’

Tellimisnumber:
S536027051852

[19]

Masina hind: 4 850 € koos KMga

Varustus lisatasu eest:
Roolinupuga rool 40 € koos KMga
Neljakihiline rehv OFF-ROAD (komplektis 4 tk) 190 € koos KMga
Neljakihiline põllumajandusrehv (komplektis 4 tk) 190 € koos KMga
Integreeritud ümberlüliti KOGUMINE/MULTŠIMINE 190 € koos KMga

Multšiv profiniiduseade, 110 cm
(102 cm töölaiuse asemel) 
Niiduseade, 122 cm
(102 cm töölaiuse asemel) 390 € koos KMga

Kasutusalad

■■  regulaarne niitmine

■■  aegajaline niitmine

■■  kommunaalkasutus

■■  diferentsiaalilukk

■■  suurem tõusu-
 võime

Tehnilised eelised

■■  kahesilindriline mootor
■■  hüdrostaatiline ülekanne
■■  mehaaniline diferentsiaalilukk
■■  massiivne malmist esisild
■■  esiratastel kuullaagrid
■■  sünkroniseeritud niiduseade
■■  niiduseadme valitud kõrguse mälu

■■  suurem, 380-liitrine kogumiskorv
■■  lõiketerade pukid  ja võllid kõrgtugevast malmist
■■  niidusüsteemi lõiketerad nihketihvtidel
■■  sisemiste kevlarikiududega vastupidavad rihmad Optibelt
■■  reguleeritav rooli vabakäik
■■  suurepärane niidetud rohu kogumine
■■  käetugedega iste
■■  hooldusvaba 12 V aku, 28 Ah

COMMERCIALCOMMERCIAL
SERIESSERIESSERIESSERIES



1 
25

0 
m

m

1 060 mm

2 680 mm

Tellimisnumber:
S536027051918

Masina kirjeldus

Tänavune uudis. Suurenenud nõudluse tõttu soodsama hinnaga masina järele, mis tuleks niitmisega toime ka 
künklikumal maastikul, otsustasime tuua turule neljarattaveoga mudeli, mille aluseks on klassikaline Starjet P4. 
Sellel traktoril on sama profiajam nagu ülejäänud meie traktoritel ja kommunaalmultšijatel, mistõttu see ületab 
selgelt kõiki praegusi konkurente. 

STARJET UJ 102–24 P4 4x4[20]



Tellimisnumber:
S536027051918

STARJET UJ 102–24 P4 4x4 [21]

PÕHILISED TEHNILISED ANDMED

Mootor Briggs & Stratton 724 cm3

Mootori tüüp Commercial series 8240, surveõlitusega
Vedu 4 x 4
Esisild Kanzaki KXH10M
Tagasild Tuff Torq K664 – pooltelje läbimõõt 25,4 mm
Diferentsiaalilukk jah, mehaaniliselt juhitav
Niiduseade töölaius 102 cm
Niiduseadme tüüp kahe rootoriga, sünkroniseeritud
Niiduseadme käivitamine elektromagnetilise siduriga
Kogumiskorvi maht 380 liitrit
Kogumiskorvi avamine mehaaniline
Esirattad 16’’
Tagarattad 20’’

Multšiv profiniiduseade, 110 cm
(102 cm töölaiuse asemel) 
Niiduseade, 122 cm
(102 cm töölaiuse asemel) 390 € koos KMga

Masina hind: 6 150 € koos KMga

Varustus lisatasu eest:
Roolinupuga rool 40 € koos KMga
Neljakihiline rehv OFF-ROAD (komplektis 4 tk) 190 € koos KMga
Neljakihiline põllumajandusrehv (komplektis 4 tk) 190 € koos KMga
Integreeritud ümberlüliti KOGUMINE/MULTŠIMINE 190 € koos KMga

Tehnilised eelised

■■  kahesilindriline mootor
■■  pidev neljarattavedu 4 x 4
■■  mehaaniline diferentsiaalilukk
■■  sünkroniseeritud niiduseade
■■  niiduseadme valitud kõrguse mälu
■■  suurem, 380-liitrine kogumiskorv

■■  lõiketerade pukid  ja võllid kõrgtugevast malmist
■■  niidusüsteemi lõiketerad nihketihvtidel
■■  sisemiste kevlarikiududega vastupidavad rihmad Optibelt
■■  reguleeritav rooli vabakäik
■■  suurepärane niidetud rohu kogumine
■■  käetugedega iste
■■  hooldusvaba 12 V aku, 32 Ah

Kasutusalad

■■  regulaarne niitmine

■■  aegajaline niitmine

■■  kommunaalkasutus

■■  diferentsiaalilukk

■■  suurem tõusu-
 võime

COMMERCIALCOMMERCIAL
SERIESSERIESSERIESSERIES
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Tellimisnumber:
S536027051896

Masina kirjeldus

Versioon P5 on veel üks Starjettide arvuka pere masin, mis on peamiselt mõeldud asulate või jalgpalliväljakute hool-
damiseks. Selle aluseks on mudel P4, kuid spetsiifiliste kasutusajale esitatavate nõudmiste tõttu on seda paljudes 
osades kohandatud ning muudetud tugevamaks ja vastupidavamaks. Väga huvitav alternatiiv standardsele masinale 
on lisatasu eest 122 cm töölaiusega niiduseadme või 110 cm multšija paigaldamine.

STARJET UJ 102–22 P5[22]



PÕHILISED TEHNILISED ANDMED

Mootor Briggs & Stratton 656 cm3

Mootori tüüp Commercial series 7220, surveõlitusega
Vedu tagaratta
Ülekande tüüp Tuff Torq K62 – pooltelje läbimõõt 25,4 mm
Diferentsiaalilukk jah, mehaaniliselt juhitav
Niiduseade töölaius 102 cm
Niiduseadme tüüp kahe rootoriga, sünkroniseeritud
Niiduseadme käivitamine elektromagnetilise siduriga
Kogumiskorvi maht 380 liitrit
Kogumiskorvi avamine mehaaniline
Esirattad 16’’
Tagarattad 20’’

Tellimisnumber:
S536027051896

STARJET UJ 102–22 P5 Tehnilised eelised

■■  professionaalne mootor
■■  professionaalne ülekanne mehaanilise
 diferentsiaalilukuga
■■  massiivne malmist esisild
■■  esiratastel hooldusvabad laagrid PEER
■■  tugevdatud lõiketeravõllid PEER, laagritega
■■  kolm niiduseadme kaitsetoru

■■  niiduseadme valitud kõrguse mälu
■■  suurem, 380-liitrine kogumiskorv
■■  professionaalne hammasrihm CXP
■■  lõiketöötlemisega valmistatud veoajami rihmarattad
■■  käetugedega iste
■■  hooldusvaba 12 V aku, 28 Ah
■■  püsikiirusehoidja

Masina hind: 5 190 € koos KMga

Varustus lisatasu eest:
Roolinupuga rool 40 € koos KMga
Neljakihiline rehv OFF-ROAD (komplektis 4 tk) 190 € koos KMga
Neljakihiline põllumajandusrehv (komplektis 4 tk) 190 € koos KMga
Integreeritud ümberlüliti KOGUMINE/MULTŠIMINE 190 € koos KMga

Multšiv profiniiduseade, 110 cm
(102 cm töölaiuse asemel) 
Niiduseade, 122 cm
(102 cm töölaiuse asemel) 390 € koos KMga

Kasutusalad

■■  regulaarne niitmine

■■  aegajaline niitmine

■■  kommunaalkasutus

■■  diferentsiaalilukk

■■  suurem tõusu-
 võime

[23]

COMMERCIALCOMMERCIAL
SERIESSERIESSERIESSERIES
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Tellimisnumber:
S536027051855

Masina kirjeldus

Erinevalt eelmisest mudelist Starjet P5 on Starjet P6 varustatud võimsama mootori ja ulatuslikuma mugavusvarus-
tusega. Kõige olulisemad on selle hulgas püsikiirusehoidja, reguleeritav roolinupuga rool ja multifunktsionaalne 
ekraan, mis kuvab otse armatuurlaual täis korvi, aku seisundit, mootori määrimist ja rakendatud seisupidurit. 
Tänu sellele varustusele naudite te oma maatüki hooldamist naeratades.

STARJET UJ 102–23 P6[24]



Tellimisnumber:
S536027051855

STARJET UJ 102–23 P6

PÕHILISED TEHNILISED ANDMED

Mootor Briggs & Stratton 627 cm3

Mootori tüüp VANGUARD 23 GROSS HP
Vedu tagaratta
Ülekande tüüp Tuff Torq K62 – pooltelje läbimõõt 25,4 mm
Diferentsiaalilukk jah, mehaaniliselt juhitav
Niiduseade töölaius 102 cm
Niiduseadme tüüp kahe rootoriga, sünkroniseeritud
Niiduseadme käivitamine elektromagnetilise siduriga
Kogumiskorvi maht 380 liitrit
Kogumiskorvi avamine mehaaniline
Esirattad 16’’
Tagarattad 20’’

Tehnilised eelised

■■  professionaalne mootor
■■  professionaalne ülekanne mehaanilise
 diferentsiaalilukuga
■■  esiratastel hooldusvabad laagrid PEER
■■  tugevdatud lõiketeravõllid PEER, laagritega
■■  kolm niiduseadme kaitsetoru
■■  niiduseadme valitud kõrguse mälu

■■  suurem, 380-liitrine kogumiskorv
■■  professionaalne hammasrihm CXP
■■  lõiketöötlemisega valmistatud veoajami rihmarattad
■■  multifunktsionaalne ekraan
■■  reguleeritav roolinupuga rool
■■  püsikiirusehoidja
■■  hooldusvaba 12 V aku, 32 Ah

Masina hind: 5 950€ € koos KMga

Varustus lisatasu eest:
Neljakihiline rehv OFF-ROAD (komplektis 4 tk) 190 € koos KMga
Neljakihiline põllumajandusrehv (komplektis 4 tk) 190 € koos KMga
Integreeritud ümberlüliti KOGUMINE/MULTŠIMINE 190 € koos KMga

Multšiv profiniiduseade, 110 cm
(102 cm töölaiuse asemel) 
Niiduseade, 122 cm
(102 cm töölaiuse asemel) 390 € koos KMga

Kasutusalad

■■  regulaarne niitmine

■■  aegajaline niitmine

■■  kommunaalkasutus

■■  diferentsiaalilukk

■■  suurem tõusu-
 võime

[25]
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1 060 mm

2 680 mm

Tellimisnumber:
S536027051857

Masina kirjeldus

Viimane masin klassikaliste Starjettide hulgas on see neljarattaveoga mudel. Tõusuvõime osas puuduvad sellel 
korviga traktorite hulgas konkurendid. Profiülekanded Tuff Torq ja Kanzaki tagavad maastikul tipptasemel manöö-
verdatavuse, haarduvust saab aga veelgi parandada lisatasu eest saadaval olevate rehvide paigaldamisega. Just 
see masin on ideaalne talvisteks hooldustöödeks, näiteks lumefreesi paigaldamisel.

STARJET UJ 102–23 P6 4x4[26]



Tellimisnumber:
S536027051857

STARJET UJ 102–23 P6 4x4

PÕHILISED TEHNILISED ANDMED

Mootor Briggs & Stratton 627 cm3

Mootori tüüp VANGUARD 23 GROSS HP
Vedu 4 x 4
Esisild Kanzaki KXH10M
Tagasild Tuff Torq K664 – pooltelje läbimõõt 25,4 mm
Diferentsiaalilukk jah, mehaaniliselt juhitav
Niiduseade töölaius 102 cm
Niiduseadme tüüp kahe rootoriga, sünkroniseeritud
Niiduseadme käivitamine elektromagnetilise siduriga
Kogumiskorvi maht 380 liitrit
Kogumiskorvi avamine mehaaniline
Esirattad 16’’
Tagarattad 20’’

Tehnilised eelised

■■  professionaalne mootor
■■  pidev neljarattavedu 4 x 4
■■  tugevdatud lõiketeravõllid PEER, laagritega
■■  kolm niiduseadme kaitsetoru
■■  niiduseadme valitud kõrguse mälu
■■  suurem, 380-liitrine kogumiskorv

■■  professionaalne hammasrihm CXP
■■  lõiketöötlemisega valmistatud veoajami rihmarattad
■■  multifunktsionaalne ekraan
■■  reguleeritav roolinupuga rool
■■  püsikiirusehoidja
■■  hooldusvaba 12 V aku, 32 Ah

Masina hind: 7 250€ koos KMga

Varustus lisatasu eest:
Neljakihiline rehv OFF-ROAD (komplektis 4 tk) 190 € koos KMga
Neljakihiline põllumajandusrehv (komplektis 4 tk) 190 € koos KMga
Integreeritud ümberlüliti KOGUMINE/MULTŠIMINE 190 € koos KMga

Multšiv profiniiduseade, 110 cm
(102 cm töölaiuse asemel) 
Niiduseade, 122 cm
(102 cm töölaiuse asemel) 390 € koos KMga

Kasutusalad

■■  regulaarne niitmine

■■  aegajaline niitmine

■■  kommunaalkasutus

■■  diferentsiaalilukk

■■  suurem tõusu-
 võime

[27]
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2 700 mm

Tellimisnumber:
S536027051865

Masina kirjeldus

Spetsiaalsete masinate hulgas on esimene Starjet P6 
PRO. Selle aluseks on standardne traktor P6, kuid on va-
rustatud tugevama ülekande ja teise korvisüsteemiga. 
Just kaugjuhtimisega kallutatav tõstukkorv muudab selle 
Starjeti ideaalseks vahendiks suurte pindade niitmisel, 
sest niidetud rohtu ei ole tarvis käsitsi laadida.

STARJET UJ 102–23 P6 PRO[28]



Tellimisnumber:
S536027051865

STARJET UJ 102–23 P6 PRO

PÕHILISED TEHNILISED ANDMED

Mootor Briggs & Stratton 627 cm3

Mootori tüüp VANGUARD 23 GROSS HP
Vedu tagaratta
Ülekande tüüp Tuff Torq K664 – pooltelje läbimõõt 25,4 mm
Diferentsiaalilukk jah, mehaaniliselt juhitav
Niiduseade töölaius 102 cm
Niiduseadme tüüp kahe rootoriga, sünkroniseeritud
Niiduseadme käivitamine elektromagnetilise siduriga
Kogumiskorvi maht 400 liitrit
Kogumiskorvi avamine elektriline
Kogumiskorvi tõstmine hüdrauliline, alumine serv kuni 187 cm kõrgusele
Esirattad 16’’
Tagarattad 20’’

Masina hind: 8 150€ koos KMga

Varustus lisatasu eest:
Neljakihiline rehv OFF-ROAD (komplektis 4 tk) 190 € koos KMga
Neljakihiline põllumajandusrehv (komplektis 4 tk) 190 € koos KMga
Integreeritud ümberlüliti KOGUMINE/MULTŠIMINE 190 € koos KMga
Niiduseade, 122 cm
(102 cm töölaiuse asemel) 390 € koos KMga

Tehnilised eelised

■■  professionaalne mootor
■■  professionaalne ülekanne mehaanilise diferentsiaa-
lilukuga
■■  esiratastel hooldusvabad laagrid PEER
■■  tugevdatud lõiketeravõllid PEER, laagritega
■■  kolm niiduseadme kaitsetoru
■■  niiduseadme valitud kõrguse mälu
■■  suurema mahuga tõstukkorv
■■  kogumiskorvi elektromehaaniline avamine
■■  korvi max kõrgusele tõstmise aeg 4,5 s

■■  kogumiskorvi saab avada igal kõrgusel
■■  korvi avamise aeg 5,3 s
■■  professionaalne hammasrihm CXP
■■  lõiketöötlemisega valmistatud veoajami rihmarattad
■■  multifunktsionaalne ekraan
■■  reguleeritav roolinupuga rool
■■  püsikiirusehoidja
■■  hooldusvaba 12 V aku, 32 Ah

Kasutusalad

■■  regulaarne niitmine

■■  aegajaline niitmine

■■  kommunaalkasutus

■■  diferentsiaalilukk

■■  suurem tõusu-
 võime

■■  korvi tühjendamine kon-
 teinerisse / tõstuk

[29]
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Tellimisnumber:
S536027051868

STARJET UJ 102–23 P6 PRO 4x4[30]

Masina kirjeldus

Sellel mudelil on samasugune tehniline pool nagu va-
rasemal, kuid lisaks on sellel neljarattavedu. See lahen-
dus laiendab masina kasutusvõimalusi, mida hindavad 
eriti asulad ja muruniiduteenust pakkuvad firmad. Tõu-
suvõime on ka korvisõlmele vaatamata väga hea ning 
masina kompaktsus tagab selle suurepärase manööver-
datavuse.



Tellimisnumber:
S536027051868

STARJET UJ 102–23 P6 PRO 4x4 [31]Tehnilised eelised

■■  professionaalne mootor
■■  pidev neljarattavedu 4 x 4
■■  professionaalne ülekanne mehaanilise diferentsiaa-
lilukuga
■■  tugevdatud lõiketeravõllid PEER, laagritega
■■  kolm niiduseadme kaitsetoru
■■  niiduseadme valitud kõrguse mälu
■■  suurema mahuga tõstukkorv
■■  kogumiskorvi elektromehaaniline avamine
■■  korvi max kõrgusele tõstmise aeg 4,5 s

■■  kogumiskorvi saab avada igal kõrgusel
■■  korvi avamise aeg 5,3 s
■■  professionaalne hammasrihm CXP
■■  lõiketöötlemisega valmistatud veoajami rihmarattad vahe-
tatavate
 laagritega
■■  multifunktsionaalne ekraan
■■  reguleeritav roolinupuga rool
■■  püsikiirusehoidja
■■  hooldusvaba 12 V aku, 32 Ah

PÕHILISED TEHNILISED ANDMED

Mootor Briggs & Stratton 627 cm3

Mootori tüüp VANGUARD 23 GROSS HP
Vedu 4 x 4
Esisild Kanzaki KXH10M
Tagasild Tuff Torq K664 – pooltelje läbimõõt 25,4 mm
Diferentsiaalilukk jah, mehaaniliselt juhitav
Niiduseade töölaius 102 cm, tugevdatud
Niiduseadme tüüp kahe rootoriga, sünkroniseeritud
Niiduseadme käivitamine elektromagnetilise siduriga
Kogumiskorvi maht 400 liitrit
Kogumiskorvi avamine elektriline
Kogumiskorvi tõstmine hüdrauliline, alumine serv kuni 187 cm kõrgusele
Esirattad 16’’
Tagarattad 20’’

Masina hind: 9 650€ koos KMga

Varustus lisatasu eest:
Neljakihiline rehv OFF-ROAD (komplektis 4 tk) 190 € koos KMga
Neljakihiline põllumajandusrehv (komplektis 4 tk) 190 € koos KMga
Integreeritud ümberlüliti KOGUMINE/MULTŠIMINE 190 € koos KMga

Kasutusalad

■■  regulaarne niitmine

■■  aegajaline niitmine

■■  kommunaalkasutus

■■  diferentsiaalilukk

■■  suurem tõusu-
 võime

■■  korvi tühjendamine kon-
 teinerisse / tõstuk



TRAKTORID STARJET

Tehnilised eelised

[32]



Esisild
KANZAKI KXH10M
■■  kasutusel 4 x 4 mudelitel
■■  tagab kõigi
 rataste pideva veo

Veoajami rihmarattad
■■  rihmaratta korpus lõiketöödeldud 
terasest
■■  eraldi väljavahetatav
 professionaalne laager PEER

Esisild
■■  kõrgtugevast malmist
■■  suurem kõvadus
■■  väiksem pöörderaadius
■■  suurem õõtsuvus maastiku järgi-
miseks
■■  suurem kulumiskindlus
■■  liughülsid teflonist
 hõõrdepinnaga

Multifunktsionaalne ekraan
 Kuvab:
■■  täis korvi
■■  aktiveeritud seisupidurit
■■  õlitaset
 mootoris
■■  aku seisundit
■■  mootori töötunde

Niiduseadme sünkroniseeri-
mise
rihm
■■  põhimaterjal neopreen
 kevlarikiudue seguga
■■  tugevdatud elastsete klaaskiudu-
dega
■■  variant CXP pikendatud
 kasutusajaga

Ääriku ja lõiketera sõlm
■■  kokku pandud eraldi
 väljavahetatavatest detailidest
■■  ükskõik millise detaili
 kahjustumisel saab välja vahetada
 ainult selle detaili, mitte kogu sõlme
■■  tugevama teostusega kasutusaja pikendamiseks
■■  kaitse keskpoltide kinni-
 keeramise vastu lõiketihvtide
 purunemisel

[33]





MULTŠIJAD

Võimsad rohumultšijad, millel on äärmiselt
madal raskuskese, diferentsiaalilukk

ja põllumajandusrehvid. 
Need on mõeldud

hooldamata pindade multšimiseks, 
millega muu tehnika hakkama ei saa.



CROSSJET SC 92-21
Tellimisnumber:
S536027043346

Masina kirjeldus
CROSSJET SC 92-21
Sarja Crossjet traktorid 
on meiega juba aastaid. 
Alguses oli tegu prakti-
liselt esimeste seda liiki 
masinatega ning tänu 
konstruktorite geniaal-
susele on need tänaseni 
tipptasemel kommu-
naalmultšijate hulgas. 
Crossjet 4 x 2 on asenda-
matu abiline aegajalise 
multšimise juures. See 
suudab niita ka aastateks
hooletusse jäetud maa-
tükke, isegi kui seal on 
juba hakanud kasvama 
puistaimed.

Masina kirjeldus
CROSSJET SC 92-23 4 x 4
Crossjet 4 x 4 aluseks on
eelmine mudel, ent tänu 
neljarattaveole on sel-
le kasutusvõimalused 
märksa laiemad. Tugev 
konstruktsioon, profimoo-
tor ja -ajam ning väga 
väikesed kasutuskulud on 
selle multšija peamised 
eelised. 

CROSSJET SC 92-23 4 x 4
Tellimisnumber:
S536027043376

CROSSJET SC 92–21 / SC 92–23 4x4

laius 1 050 mmpikkus 2 310 mm laius 1 050 mmpikkus 2 310 mm

[36]

kõrgus 1 505 mm koos raa-
miga,

kõrgus 1 180 mm
allapööratud raamiga

kõrgus 1 505 mm koos raa-
miga,

kõrgus 1 180 mm
allapööratud raamiga



CROSSJET SC 92-23 4 x 4
Tellimisnumber:
S536027043376

PÕHILISED TEHNILISED ANDMED

CROSSJET SC 92-21
Mootor Briggs & Stratton 627 cm3

Mootori tüüp VANGUARD 21 GROSS HP, surveõlitusega
Vedu tagaratta
Ülekande tüüp Tuff Torq K62 – pooltelje läbimõõt 25,4 mm
Diferentsiaalilukk jah, mehaaniliselt juhitav

CROSSJET SC 92-23 4 x 4
Mootor Briggs & Stratton 627 cm3

Mootori tüüp VANGUARD 23 GROSS HP, surveõlitusega
Vedu 4 x 4, diferentsiaalilukuga
Esisild Kanzaki KXH10M
Tagasild Tuff Torq K664 – pooltelje läbimõõt 25,4 mm
Diferentsiaalilukk jah, mehaaniliselt juhitav

Ühine mõlemale mudelile
Niiduseade töölaius 92 cm
Niiduseadme tüüp ühe rootoriga, vabalt pöörlevate lendteradega
Niiduseadme käivitamine elektromagnetilise siduriga
Esirattad 16’’
Tagarattad 20’’

Masina hind – CROSSJET SC 92-21: 6 850€  koos KMga

Masina hind – CROSSJET SC 92-23 4 x 4: 9 250 € koos KMga

Tehnilised eelised

■■  masina raskuskese väga madalal
■■  sõidu juhtimine käsitsi
■■  jalaga juhitav diferentsiaalilukk

■■  väga vastupidav ühe rootoriga niiduseade
■■  mille maha lükkab, selle ka ära niidab
■■  standardvarustuses mehaaniline püsikiirusehoidja
■■  allapööratav raam

Kasutusalad

■■  aegajaline niitmine

■■  puistaimed

■■  kommunaalkasutus

■■  diferentsiaalilukk

■■  suurem tõusu-
 võime

[37]



GOLIATH GC XX-23
Tellimisnumber:
S536027044701

Masina kirjeldus GOLIATH GC XX-23
Sarja Goliath aluseks on Crossjet, 
kuid Goliath avardab selle võimalus-
te piire. Kõige olulisemad müügiar-
gumendid on parem ergonoomika, 
sõidu juhtimine jalaga ja mitme 
niiduseadme vahel valimise võima-
lus. Traktorit Goliath saab nii kasuta-
da mitte ainult aegajaliseks, vaid ka 
regulaarseks multšimiseks.

Masina kirjeldus GOLIATH GC XX-26 4 x 4
Goliath 4x4 on kommunaalmultši-
jate tipp. Sellel on võimas mootor 
Kawasaki, veo eest hoolitsevad kaks 
ülekannet Tuff Torq ja Kanzaki. Tänu 
oma konstruktsioonile pääseb see 
ka sinna, kuhu muu tehnika ei pääse. 
Loomulikult saab selle juurde osta 
terve rea aktiivseid ja passiivseid 
lisatarvikuid. 

GOLIATH GC XX–23 / GC XX–26 4x4
GOLIATH GC XX-26 4 x 4
Tellimisnumber:
S536027044533

kõrgus 1 740 mm koos 
raamiga,

kõrgus 1 370 mm
allapööratud raamiga

kõrgus 1 740 mm koos 
raamiga,

kõrgus 1 370 mm
allapööratud raamiga

laius 1 040 mm laius 1 040 mmpikkus 2 350 mm pikkus 2 350 mm

[38]

Niiduseade
92 cm
Tellimisnumber:
S532986015973

Niiduseade
110 cm
Tellimisnumber:
S532986015963

Niiduseade
132 cm
Tellimisnumber:
S532986017123



GOLIATH GC XX-26 4 x 4
Tellimisnumber:
S536027044533

laius 1 040 mm

[39]Tehnilised eelised

■■  masina raskuskese väga madalal
■■  sõidu juhtimine jalaga
■■  käsitsi juhitav diferentsiaalilukk
■■  traktor on kolme eri niiduseadme kandur

■■  niiduseadme sujuv käivitumine
■■  elektromagnetiline püsikiirusehoidja
 standardvarustuses
■■  allapööratav turvaraam ROPS
■■  turvavöö

Kasutusalad

■■  regulaarne niitmine

■■  aegajaline niitmine

■■  puistaimed

■■  kommunaalkasutus

■■  diferentsiaalilukk

■■  suurem tõusuvõime

PÕHILISED TEHNILISED ANDMED

GOLIATH GC XX-23:
Mootor Briggs & Stratton 627 cm3

Mootori tüüp VANGUARD 23 GROSS HP, surveõlitusega
Vedu tagaratta
Ülekande tüüp Tuff Torq K62 – pooltelje läbimõõt 25,4 mm
Diferentsiaalilukk jah, mehaaniliselt juhitav

GOLIATH GC XX-26 4 x 4:
Mootor Kawasaki 726 cm3

Mootori tüüp FS 730V, surveõlitusega
Vedu 4 x 4, diferentsiaalilukuga
Esisild Kanzaki KXH10M
Tagasild Tuff Torq K664 – pooltelje läbimõõt 25,4 mm
Diferentsiaalilukk jah, mehaaniliselt juhitav

Ühine mõlemale mudelile
Niiduseadme tüüp – 92 cm, ühe rootoriga, vabalt pöörlevate lendteradega
 – 110 cm, kolm rootorit, 6 lõiketera kahel kõrgusel
 – 132 cm, kolm rootorit, 6 lõiketera kahel kõrgusel (ainult 4 x 4 mudelil)
Niiduseadme käivitamine elektromagnetilise siduriga
Esirattad 16’’
Tagarattad 20’’

Hind ilma niiduseadmeta – GOLIATH GC XX-23: 6 850€  koos KMga

Hind ilma niiduseadmeta – GOLIATH GC XX-26 4 x 4: 9 250 € koos KMga

Varustus lisatasu eest:

Niiduseade, 92 cm 900 €  koos KMga

Niiduseade, 110 cm 950 € koos KMga

Niiduseade, 132 cm 
(ainult 4 x 4 mudelile)
 1 400 €  koos KMga
Ajami õli lisajahuti
(S532986017703)
 450 € koos KMga



MULTŠIJAD

Tehnilised eelised

[40]



Elektromagnetiline sidur
■■  tugevdatud konstruktsioon
■■  niiduseadme sisse- ja välja-
 lülitamine armatuurlaual oleva 
lülitiga
■■  niiduseadme sujuv käivitumine
 mudelil Goliath

Ajamirihm
■■  põhimaterjal neopreen
■■  lamineeritud, lõigatud
■■  elastsed kevlarikiud

Niiduseadme võll
■■  vääristerasest
■■  kergesti lahti võetav ühendus
 võlli ja teiste detailide vahel
■■  tugevama teostusega

Multifunktsionaalne ekraan
 Kuvab:
■■  niiduseadme
 töötamist
■■  aktiveeritud seisupidurit
■■  õlitaset
 mootoris
■■  aku seisundit
■■  kütust + püsikiirusehoidjat
■■  mootori töötunde

Niiduseadme lõiketerasõlm
92 cm
■■  karastatud terasest
■■  multšimisfunktsioon
■■  vastupidavad ärapöörduvad lõike-
terad,
 mis taluvad lööki
■■  mõlemapoolsed terad

Niiduseadme lõiketerad
110/132 cm
■■  isotermiliselt karastatud
 terasest, ülelihvimisel jääb
 alati alles sama kõva terasekiht
■■  multšimine – 2 lõikekõrgust

[41]



TEHNILISED ANDMED aiatraktorid[42]

Kogumisega aiatraktorid Challenge Starjet
 AJ 92–13 AJ 92–16 MJ 102–22 P3 P4 P4 4 x 4 P5 P6 P6 4 x 4 P6 PRO P6 4 x 4 PRO

Mootor Briggs & Stratton – V1, Powerbuilt, 344 cm3 ■ — — — — — — — — — —
Mootor Briggs & Stratton – V2, Intek 7160, 656 cm3 — ■ — — — — — — — — —
Mootor Briggs & Stratton – V2, Intek 7220, 656 c3 — — ■ ■ — — — — — — —
Mootor Briggs & Stratton – V2, Commercial series 7220, 656 cm3 — — — — ■ — ■ — — — —
Mootor Briggs & Stratton – V2, Commercial series 8240, 724 cm3 — — — — — ■ — — — — —
Mootor Briggs & Stratton – V2 , Vanguard, 627 cm3 — — — — — — — ■ ■ ■ ■

Tagaratta hüdrovedu Hydro Gear T2 ■ — — — — — — — — — —
Tagaratta hüdrovedu Hydro Gear T3 — ■ ■ ■ — — — — — — —
Tagaratta hüdrovedu Tuff Torq K62 — — — — ■ — ■ ■ — — —
Tagaratta hüdrovedu Tuff Torq K664 — — — — — ■ — — ■ ■ ■

Tagaratta hüdrovedu Kanzaki KXH10M — — — — — ■ — — ■ — ■

Diferentsiaalilukk – mehaaniline — ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Niiduseade 92 cm ■ ■ — — — — — — — — —
Niiduseade 102 cm — — ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Niiduseadme kõrguse reguleerimise vahemik 30–90 mm ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Niiduseadme reguleeritav horisontaalsus ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kogumiskorvi maht 300 liitrit ■ ■ ■ — — — — — — — —
Kogumiskorvi maht 320 liitrit — — — ■ — — — — — — —
Kogumiskorvi maht 380 liitrit — — — — ■ ■ ■ ■ ■ — —
Kogumiskorvi maht 400 liitrit — — — — — — — — — ■ ■

Vaba ruum max kõrgusel oleva korvi all 1 870 mm — — — — — — — — — ■ ■

Korvi tõstmise aeg 4,5 s, tühjaks kallutamise aeg 5,3 s — — — — — — — — — ■ ■

Tõstmise juhtimine – hüdroveo nupuga — — — — — — — — — ■ ■

Tühjendamise juhtimine – kruvitungraua nupuga — — — — — — — — — ■ ■

Niiduseadme sidur – elektromagnetiline ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Kütusepaak 7,5 liitrit ■ ■ ■ — — — — — — — —
Kütusepaak 11,9 liitrit, vaateavaga — — — ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Esirattad 15’’ / tagarattad 18’’ ■ ■ ■ — — — — — — — —
Esirattad 16’’ / tagarattad 20’’ — — — ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Esituled – halogeen + päevasõidutuled – LED-dioodid ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Mootori töötunnid ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Korvi täitumise helisignaal ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Korvi täitmine AUTO / MAN — — — — — — — ■ ■ ■ ■

 p: 2 480 p: 2 480 p: 2 480 p: 2 480 p: 2 680 p: 2 680 p: 2 680 p: 2 680 p: 2 680 p: 2 700 p: 2 700
Üldmõõtmed, mm (p x l x k) l: 950 l: 950 l: 1 060 l: 1 060 l: 1 060 l: 1 060 l: 1 060 l: 1 060 l: 1 060 l: 1 060 l: 1 060
 k: 1 120 k: 1 120 k: 1 120 k: 1 120 k: 1 185 k: 1 250 k: 1 250 k: 1 250 k: 1 250 k: 1 432 k: 1 432

Tühimass, kg 216 230 250 271 281 332 281 276 330 383 399



TEHNILISED ANDMED multšijad
Multšijad Crossjet Goliath
 4 x 2 4 x 4 4 x 2 4 x 4

Mootor Briggs & Stratton – V2 / 21 HP – Vanguard 627 ■ — — —
Mootor Briggs & Stratton – V2 / 23 HP – Vanguard 627 — ■ ■ —
Mootor Kawasaki – V2 / 26 – FS730V, 726 ccm — — — ■

Tagaratta hüdrovedu Tuff Torq K62 ■ — ■ —
Tagaratta hüdrovedu Tuff Torq K664 — ■ — ■

Esirattavedu KXH10M — ■ — ■

Diferentsiaalilukk – mehaaniline ■ ■ ■ ■

Niiduseade 92 cm, ühe rootoriga, kaks vaba lõiketera ■ ■  

Niiduseade 110 cm, kolme rootoriga, kuus fikseeritud lõiketera — —  

Niiduseade 132 cm, kolme rootoriga, kuus fikseeritud lõiketera — — — 

Niiduseadme kõrguse reguleerimise vahemik 50–110 mm ■ ■ — —
Niiduseadme kõrguse reguleerimise vahemik 50–135 mm — — ■ ■

Niiduseadme sidur – elektromagnetiline ■ ■ ■ ■

Niiduseadme sujuv käivitumine — — ■ ■

19-liitrine kütusepaak kütusemõõdikuga ■ ■ — —
16-liitrine kütusepaak kütusemõõdikuga — — ■ ■

Esirattad, 16’’ – põllumajandusrehv ■ ■ ■ ■

Tagarattad, 20’’ – põllumajandusrehv ■ ■ ■ ■

Aku 12 V, 28 Ah ■ — — —
Aku 12 V, 32 Ah — ■ ■ ■

Esituled – halogeen ■ ■ ■ ■

Päevasõidutuled – ees LED-dioodid ■ ■ ■ ■

Tagatuled – LED-dioodid — — ■ ■

Töötunnid ■ ■ ■ ■

Teabepaneel (laadimine, määrimine, püsikiirusehoidja, ...) — — ■ ■

Roolinupuga rool ■ ■ ■ ■

Reguleeritava asendiga rool — — ■ ■

Elektromagnetiline püsikiirusehoidja — — ■ ■

Mehaaniline püsikiirusehoidja ■ ■ — —
   2 350 x 1 040 x 1 740 (92 cm NS)  2 350 x 1 040 x 1 740 (92 cm NS)
Üldmõõtmed, mm (p x l x k) 2 310 x 1 050 x 1 505 2 310 x 1 050 x 1 505 2 350 x 1160 x 1 740 (110 cm niiduseade) 2 350 x 1 160 x 1 740 (110 cm niidu-
seade)
 raamiga raamiga 2 350 x 1 360 x 1 740 (132 cm niiduseade) 2 350 x 1 360 x 1 740 (132 cm niidu-
seade)

Tühimass, kg 293 346 357 / 377 / 423 377 / 397 / 443

 ■ standardvarustuses  lisatasu eest — puudub
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Lisatarvikud
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Eesmine lihtne haakeseadeldis
■■  saha riputamiseks
■■  töölaiusega 120 cm

Mudelitele:
Challenge, Starjet, Goliath

Hind: 99 €  koos KMga
Tell nr: S532986422103 (Challenge)
Tell nr: S532986422183 (Starjet)
Tell nr: S532986422163 (Goliath)

Tänavapuhastushari
■■  eemaldab mustuse kõvakattega
pindadelt  ■■  talvel koristab lund
■■  aastaringne kasutamine  ■■  töö-
laius 120 cm

Mudelitele: Starjet

Hind: 1 200 €  koos KMga
Tell nr: S536059022003

Multšiv profiniiduseade, 110 cm
■■  regulaarseks ja aegajaliseks multšimi-
seks  ■■  igat tüüpi kommunaalpindade-
le  ■■  ainulaadne kolme rootoriga konstrukt-
sioon tagab multši kvaliteetse ja ühtlase 
laotamise

Mudelitele: Starjet

Hind: 990 € koos KMga
Tell nr: S532986017163

Kiiktungraud
■■  ideaalne traktori esitelje kiireks
tõstmiseks  ■■  tõstab rataste alumise osa
45 cm kõrgusele  ■■  reguleeritav
eri rattavahede jaoks  ■■  väga lihtne 
konstruktsioon võimaldab neljaks osaks 
lahtivõtmist  ■■  tõstmise ja rataste pöö-
ramise juhtimine juhikohalt Mudelitele: 
Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath

Hind: 99 €  koos KMga
Tell nr: S000000002121

Kruvitungraud
■■  mõeldud traktori alumise osa tõstmiseks 
kuni 75 cm kõrgusele  ■■  seadmel on kõrg-
tugevusega kruvi ja mutter  ■■  võtab väga 
vähe ruumi  ■■  tungraua max kandevõime: 
400 kg

Mudelitele: Challenge, Starjet, Crossjet, 
Goliath

Hind: 115 €  koos KMga
Tell nr: S000000002120

Eesmine universaalne haake-
seadeldis
■■  põhiline kandur lisatarvikute jaoks,
■■  mis on riputatud traktori ■■  esikül-
jele

Mudelitele: Starjet, Crossjet, Goliath

Hind: 230 €  koos KMga
Tell nr: S532986802113 (Starjet)
Tell nr: S532986802083 (Crossjet)
Tell nr: S532986802093 (Goliath)
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Kallutatav käru
■■  veab ära kõik vajaliku ja mittevajaliku:
rohu, puud, ehitusmaterjalid, aiajäätmed 
jne  ■■  väljatõmmatav tagakülg  ■■  veopin-
na mõõtmed (p x l x k)
1050 x 770 x 300 mm

Mudelitele: Challenge, Starjet, Crossjet, 
Goliath

Hind: 450 € koos KMga
Tell nr: S536058104002

Kate
■■  universaalne originaalkate

Mudelitele:
Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath

Hind: 40 €  koos KMga
Tell nr: S000000002125

Deflektor
■■  niitmiseks ilma kogumiskorvita
■■  paigaldatakse kogumiskorvi asemele
■■  ning see suunab niidetud
■■  massi tagasi maha

Mudelitele: Challenge, Starjet
(ei saa kasutada tõstukkorviga mudelitel)

Hind: 99 €  koos KMga
Tell nr: S532974472753

Vertikulaator
■■  eemaldab sambla ja vana muru jäägid,
samal ajal rehitseb ja kogub massi
kogumiskorvi  ■■  sujuv
lõikekõrguse reguleerimine 0–30 mm  ■■  töö-
laius 73 cm  ■■  saab valida ühe kahest
rootorist – rootori jämedaks rehitsemiseks 
ja kobestamiseks (lõiketeradega) või pee-
neks rehitsemiseks (vedrudega)
Mudelitele: Starjet (kogumisega samal ajal), 
Goliath
Rootorikanduri hind 990 € koos KMga
Tell nr: S536059730001
Lõiketeradega rootor tell nr: 
S532986017683
Hind: 295 €  koos KMga
Vedrudega rootor tell nr: 532986017723
Hind: 295 €  koos KMga

Veetav puistur
■■  puistekoguse reguleerimisega profisea-
de  ■■  soola ja teiste puistematerjalide 
laotamiseks  ■■  150 l suurune kolu on 
varustatud teoga materjali
sujuvaks võtmiseks

Mudelitele: Starjet, Crossjet, Goliath

Hind: 990 € koos KMga
Tell nr: S000000002116

Multšimiskate
■■  multšimiseks ilma kogumiskorvita
■■  väljavisketunneli kate

Mudelitele: Challenge, Starjet

Hind: 99 €  koos KMga
Tell nr: S532986015323 (Challenge)
Tell nr: S532986017143 (Starjet 102)
Tell nr: S532986018123 (Starjet 122)
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Lisaraskus
■■  parandab traktori liikuvust
■■  lumel ja jääl – suurendab
■■  veotelje koormust
■■  mass 42 kg

Mudelitele: Challenge, Starjet

Hind: 169 €  koos KMga
Tell nr: S532912452233 (Challenge)
Tell nr: S532912452253 (Starjet)

Lumefrees
■■  suurepärane abimees kasutajatele
■■  mägipiirkondades – toru
■■  ja klappi juhitakse
■■  juhikohalt
■■  töölaius 100 cm

Mudelitele: Starjet, Goliath

Hind: 1 400 €  koos KMga
Tell nr: S536059550003

Silinderpuistur
■■  töölaius 800 mm  ■■  kolu maht 130 
liitrit  ■■  üks hoob on puistamise alus-
tamiseks ja peatamiseks
■■  teise hoovaga muudetakse puisteko-
gust
Hind: 2 200 € koos KMga
Tell nr: S000000002153

Lumeketid, 16’’, 18’’ ja 20’’
■■  sobivad kasutamiseks lumel
■■  või jäätunud pinnal
Mudelitele:
Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath

Hind: 99 €  koos KMga
Tell nr: S000000070596, 16’’, 4 x 4 mudelitele
Hind: 110 €  koos KMga
Tell nr: S000000002007, 18’’, mudelile Chal-
lenge
Tell nr: S000000070595, 20’’, mudelitele
Starjet, Crossjet, Goliath

Lumesahk
■■  end tõestanud vahend lume
koristamiseks  ■■  tõstmine juhikohalt
■■  varustatud kummiribaga veatuks koris-
tamiseks  ■■  töö-
laius 120 cm
Mudelitele: Challenge, Starjet, Crossjet, 
Goliath

Hind: 295 €  koos KMga
Tell nr: S536059120203
(Challenge, Starjet – ühepunktine haa-
kes.)

Lumesahk Komfort
■■  mugav vahend lume
koristamiseks  ■■  tõstmine ja pööramine
juhikohalt  ■■  varustatud kummi-
ribaga veatuks koristamiseks
■■  töölaius 120 cm

Mudelitele: Challenge, Starjet, Goliath

Hind: 350 €  koos KMga
Tell nr: S536059120503
(Challenge, Starjet – ühepunktine haakes.)
Tell nr: S536059120703
(Goliath, Starjet – ühepunktine haakes.)
Tell nr: S536059120303
(Starjet, Goliath – universaalne haakes.)
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Antonín Kříž
Starjetid, mida me Spartas kasutame, on väga kvaliteetsed. 
Me hindame ka varuosade kättesaadavust ja kiiret teenindust, 
mille saamiseks tuleb vaid helistada.
Jičíni firma kaht aiatraktorit kasutame me
Prahas Letná linnaosas asuval pea- ja treeningstaadionil, 
kolmandat
Prahas Strahovis asuvas treeningukeskuses. Iga masin töötab 
aastas 130 tundi. Oleme Starjettidega väga rahul ning teeme
firmaga Seco Industries meeleldi koostööd
ka tulevikus.

Antonín Kříž
Jalgpalliklubi AC Sparta Praha tehnikajuht

Čeněk Strašík
Firma Seco Industries traktoritega Starjet on meil aastatepikkused 
kogemused ning me oleme nendega väga rahul. 
Täie koormusega on need meil regulaarselt kasutuses kaheksa kuud aastas 
ning iga traktor töötab selle aja jooksul 500–600 tundi. Me kasutame neid 
linna maa niitmiseks. Ühe niitmise kohta tuleb umbes 50 hektarit. Mõnda 
maatükki niidame kuni 15 korda, mis tähendab, et ühe niitmise kohta võib 
tulla kokku 300 hektarit. Traktorid Starjet on väga kergesti juhitavad ja hästi 
manööverdatavad. Need sobivad suurepäraselt ka lisaniitmiseks puude 
ja põõsaste ümbert, mistõttu tuleb trimmerite ja võsalõikuritega vähem 
tööd teha. Nende suure töölaiuse tõttu võime neid soovitada ka suuremate 
pindade hooldamiseks.
Meil on neist palju kasu ning nende eeliseks on ka varuosade soodne hind 
ja kättesaadavus.

Čeněk Strašík
Jičíni linna tehniliste teenuste juht

Ondřej Synek
Kasutan oma Krkonoše mägedes asuvas talus traktoreid Starjet 4x4
ja Crossjet 4 x 4, mis hoolitsevad 8 500 m2 kogupindalaga aia eest.
Starjet tuleb lisaks pikaks kasvanud rohu niitmisele toime ka
künkal töötamisega, kus asub minu maatükk. Mul on selle juurde ka 
järelkäru, mida ma kasutan kõikvõimalike materjalide vedamiseks 
alates liivast ja puidust kuni kivideni välja. Multšijat Crossjet kasutan 
ma oma krundi teise, suurema kaldega poole hooldamiseks, kus see 
traktor tuleb kõigega toime. Ma tunnen end selle traktoriga künka 
peal kindlalt ning see niidab maha kõik, mida talle ette jääb. See on 
tõeline töörügaja, kes ei peatu mitte kunagi. Meeldivalt üllatas ka 
väike kütusekulu.

Ondřej Synek
Tšehhi sõudja, mitmekordne maailmameister
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Tšehhi traktorid firmalt SECO
hooldavad ka paljude jalgpalliklubide murusid





Seco Industries, s.r.o. Jungmannova 11, 506 01 Jičín, Tšehhi Vabariik

I www.secoindustries.cz I  seco-traktory

Esindaja Eestis

 
LÄÄTSAMÄE TEHNIKA OÜ

Mäekalda tee 1
Meegomäe, Võru vald

Eesti
www.Lt.ee 

 Seco@Lt.ee 
 +372 5692 2391 

 Laatsamae
www.Lt.ee

* Kõik käesolvevas kataloogis toodud hinnad on informatiivsed. 
Tõese ja täpse  info saamiseks soovitame Teil alati küsida konkreetset hinda/personaalset pakkumist

Läätsamäe tehnika OÜ jätab endale õiguse käesolevas kataloogis toodud hindu vastavalt vajadusele,  jooksvalt korrigeerida.


