
 AKCIAAKCIAAKCIA

cenníková cena  

21.745,- €  

akciová cena✱     

16.490,- €

cenníková cena  

17.595,- €  

akciová cena✱     

13.290,- €

cenníková cena  

23.329,- €  

akciová cena✱     

17.990,- €

cenníková cena  

4.624,- €  

akciová cena✱     

1.500,- €
✱✱

cenníková cena  

20.079,- €  

akciová cena✱     

14.990,- €

Komunálna technika  JOHN DEERE

špeciálna ponuka na vybrané modely • rozšírte rady spokojných zákazníkov • informácie ohľadom špecifikácie a ceny získate u svojho predajcu 

  

✱ceny sú uvedené bez DPH, akcia platí od 1. 3. 2021 do vypredania zásob • fotografie majú len ilustračný charakter    

• motor YANMAR Stage V, 1116 cm3, max. výkon 26 koní   

• trojvalcový dieselový  

• hydrostatická prevodovka s dvomi rozsahmi rýchlostí 

• pohon 4x4, uzávierka diferenciálu 

• hydraulické čerpadlo 24,0 l/min  

• vývodový hriadeľ zadný 540 ot/min, stredný 2100 ot/min 

• zadné hydraulické ramená kategórie I. 

• zadné tiahlo  

• industriálne pneumatiky  

• motor YANMAR Stage V, 1116 cm3, max. výkon 25 koní 

• trojvalcový dieselový 

• pracovný záber 122 cm  

• elektromagnetická spojka nožov 

• hydrostatická prevodovka s tempomatom 

• silný oceľový rám, liatinová náprava 

• zberný kôš 650 litrov s vysokým vyklápaním  

• predné závažie 4x20 kg 

• trávnikové pneumatiky  

• motor YANMAR Stage V, 1116 cm3, max. výkon 26 koní   

• trojvalcový dieselový  

• hydrostatická prevodovka s dvomi rozsahmi rýchlostí 

• pohon 4x4, uzávierka diferenciálu 

• hydraulické čerpadlo 24,0 l/min  

• vývodový hriadeľ zadný 540 ot/min, stredný 2100 ot/min 

• zadné hydraulické ramená kategórie I. 

• zadné tiahlo  

• industriálne pneumatiky 

• nosnosť na otočnom čape (max. výška) 342 kg  

• max. výška zdvihu na otočnom čape 1828 mm 

• sila na otočnom čape 826 kg 

• ochranný rám čelnej masky 

• protizávažie 

• odstavná noha 

 
 
✱✱cena platí pri objednávke spolu s traktorom 
 

• motor YANMAR Stage V, 1600 cm3, max. výkon 25 koní 

• trojvalcový dieselový 

• hydrostatická prevodovka s dvomi rozsahmi rýchlostí  

• pohon 4x4, uzávierka diferenciálu 

• hydraulické čerpadlo 35,2 l/min 

• vývodový hriadeľ zadný 540 ot/min 

• zadné hydraulické ramená kategórie I. 

• zadné tiahlo 

• šípové pneumatiky 

X950R   traktorová kosačka 1026R  traktor bez kabíny 1026R  traktor s kabínou 120R  čelný nakladač pre 1026R 3025E  traktor bez kabíny

 
vyhrievaná,  

komfortná kabína



 AKCIAAKCIA

cenníková cena  

29.917,- €  

akciová cena✱     

22.490,- €

cenníková cena  

47.318,- €  

akciová cena✱     

36.990,- €

cenníková cena  

44.576,- €  

akciová cena✱     

33.990,- €

cenníková cena  

23.226,- €  

akciová cena✱     

17.490,- €

Komunálna technika  JOHN DEERE   

✱ceny sú bez DPH, akcia platí od 1. 3. 2021 do vypredania zásob • fotografie majú len ilustračný charakter    

3038E  traktor bez kabíny 3046R  traktor s kabínou 4052M  traktor bez kabíny 4052R  traktor s kabínou

spol. s r.o. 

Hadovská cesta 6, 945 01 KOMÁRNO  
www.agroservis.sk, www.deere.sk, tel.: 0911 600 614

KOMUNÁLNA  
TECHNIKA

2021

• motor YANMAR Stage V, 1600 cm3, max. výkon 36 koní   

• trojvalcový dieselový s turbodúchadlom 

• hydrostatická prevodovka s dvomi rozsahmi rýchlostí 

• pohon 4x4, uzávierka diferenciálu 

• hydraulické čerpadlo 35,2 l/min   

• vývodový hriadeľ zadný 540 ot/min  

• zadné hydraulické ramená kategórie I. 

• zadné tiahlo 

• šípové pneumatiky  

• motor YANMAR Stage V, 1600 cm3, max. výkon 45 koní   

• trojvalcový dieselový s turbodúchadlom, intercooler 

• hydrostatická prevodovka s tromi rozsahmi rýchlostí 

•  eThrothle, LoadMatch, SpeedMatch, MotionMatch 

• tempomat, pohon 4x4, uzávierka diferenciálu 

• hydraulické čerpadlo 54,5 l/min  

• vývodový hriadeľ zadný 540 ot/min, stredný 2100 ot/min 

• hydraulický okruh:  1x zadný, 2x stredný  (Joystick) 

• zadné hydraulické ramená kategórie I., zadné tiahlo 

• šípové pneumatiky 

• motor YANMAR Stage V, 2100 cm3, max. výkon 52 koní   

• štvorvalcový dieselový s turbodúchadlom 

• mechanická prevodovka 12 x 12 PowrReverser 

• pohon 4x4, uzávierka diferenciálu 

• hydraulické čerpadlo 60,2 l/min   

• vývodový hriadeľ zadný 540 ot/min 

• zadné hydraulické ramená kategórie I. 

• zadné tiahlo  

• šípové pneumatiky 

• motor YANMAR Stage V, 2100 cm3, max. výkon 52 koní 

• štvorvalcový dieselový s turbodúchadlom 

• hydrostatická predovka s tromi rozsahmi rýchlosti 

• eThrothle, LoadMatch, SpeedMatch, MotionMatch, HitchAsist 

• tempomat, pohon 4x4, uzávierka diferenciálu 

• hydraulické čerpadlo 60,2 l/min 

• hydraulický okruh:  2x zadný, 3x stredný  (Joystick) 

• vývodový hriadeľ zadný 540 ot/min 

• zadné hydraulické ramená kategórie I., zadné tiahlo 

• šípové pneumatiky 

klimatizovaná,  
vyhrievaná,  

komfortná kabína

klimatizovaná,  
vyhrievaná,  
komfortná kabína

 vykonaná práca

Perfektne  




