
 AKCIA
cenníková cena  

19.000,- €  

akciová cena✱     

14.269,- €

• motor - naftový, 854 cm3, 3-valcový, 4-taktný, výkon 18,5 HP 

• rýchlosť 40 km/h, homologizácia – OEV 

• otvorená kabína, strecha, bez čelného a zadného skla, bez dverí 

• hmotnosť 693 kg, ťažná kapacita 590 kg, nosnosť korby 454 kg 

• rozmery (š x d x v), mm: 1571 x 3021 x 1903 

pneumatiky All Terain

Príslušenstvo 

Homologizované ťažné zariadenie 

Čelné a zadné sklo, stierač čelného skla 

Elektro-hydraulické vyklápanie korby 

Ochranný rám čelnej masky a ochránný rám predných blatníkov 

Zosilnené odpruženie prednej nápravy 

Sada dverí 

Kúrenie kabíny 

Navijak s káblovým ovládačom 

Diaľkové ovládanie k navijaku 

 

380,- € 

1.199,- € 

892,- € 

414,- € 

329,- € 

2.185,- € 

975,- € 

1.060,- € 

420,- €

cenníková cena  

296,- €  

935,- € 

695,- € 

323,- € 

256,- € 

1.686,- € 

753,- € 

818,- € 

324,- €

akciová cena

HPX 815E
Úžitkové vozidlá 
GATOR 
4x4  

2021

spol. s r.o. 

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

 ✱ceny sú uvedené bez DPH, akcia platí do 15. 12. 2021 
 fotografie majú len ilustračný charakter

použitie

všestranné
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 AKCIA
cenníková cena  

15.525,- €  

akciová cena✱     

12.102,- €

cenníková cena  

24.791,- €  

akciová cena✱     

19.325,- €

cenníková cena  

24.225,- €  

akciová cena✱     

18.884,- €

• motor - naftový, 854 cm3, 3-valcový, 4-taktný, výkon 18,5 HP 

• rýchlosť 32 km/h, bez homologizácie 

• bez kabíny, strechy, skiel a dverí 

• hmotnosť 630 kg, ťažná kapacita 635 kg, nosnosť korby 508 kg 

• rozmery (š x d x v), mm: 1525 x 2769 x 1108 

• motor -  benzínový, 812 cm3, 4-taktný, EFI, výkon 54 HP 

• rýchlosť 60 km/h, homologizácia – OEV 

• otvorená kabína, strecha, čelné a zadné sklo, bez dverí 

• hmotnosť 942 kg, ťažná kapacita 907 kg, nosnosť korby 454 kg 

• rozmery (š x d x v), mm: 1618 x 3228 x 1981 

• motor - naftový, 854 cm3, 4-taktný, výkon 22,9 HP 

• rýchlosť 50 km/h, homologizácia – OEV 

• otvorená kabína, strecha, čelné a zadné sklo, bez dverí 

• hmotnosť 949 kg, ťažná kapacita 907 kg, nosnosť korby 454 kg 

• rozmery (š x d x v), mm: 1618 x 3228 x 1981

pneumatiky All Terain pneumatiky  12“ All Terain

Úžitkové vozidlá John Deere GATOR 4x4

TH DIESEL XUV 835M

 ✱ceny sú uvedené bez DPH, akcia platí do 15. 12. 2021 
 fotografie majú len ilustračný charakter

Príslušenstvo 

Kabína s plachtovými dverami (je potrebné objednať zosilnené odpruženie  

prednej nápravy a sadu na premiestnenie páky na otváranie korby  

alebo elektro-hydraulické otváranie korby) 

Kabína s pevnými dverami (je potrebné objednať zosilnené odpruženie prednej 

nápravy a sadu na premiestnenie páky na otváranie korby  

alebo elektro-hydraulické otváranie korby) 

Zosilnené odpruženie prednej nápravy 

Sada na premiestnenie páky na otváranie korby 

Elektro-hydraulické vyklápanie korby 

Kúrenie kabíny 

Ochranný rám čelnej masky, predných blatníkov, korby, zadný nárazník

 

3.578,- € 

 

 

4.350,- € 

 

 

229,- € 

174,- € 

892,- € 

1.394,- € 

350,- €

cenníková cena  

2.789,- € 

 

 

3.391,- € 

 

 

179,- € 

136,- € 

695,- € 

1.087,- € 

273,- €

akciová cena Príslušenstvo 

Hliníkové disky 14" Maxxis Bighorn 

Plechové disky 14" Maxxis Bighorn 

Športová sedačka 

Sada dverí a kúrenie kabíny 

Sada dverí, kúrenie kabíny, klimatizácia 

Elektro-hydraulické vyklápanie korby 

Homologizované ťažné zariadenie 

Work Ready: zadný nárazník, ochranný rám blatníkov a korby, predný nárazník, ochrana 

predných blatníkov, ochranná mriežka zadných svetiel, maják, vnútorné osvetlenie 

Comfort Ready: predné prídavné a zadné pracovné LED svetlá na kabínu, spätné zrkadlo 

do kabíny, slnečné clony, gumená podložka pod nohy, vnútorné osvetlenie 

Farm Ready: predné prídavné LED svetlá na kabínu, ochranný rám predných blatníkov 

a korby, zadný a predný nárazník, vnútorné osvetlenie, homologizované ťažné zariadenie, 

ochranná mriežka zadných svetiel  

Navijak s káblovým ovládačom 

Diaľkové ovládanie k navijaku

 

561,- € 

204,- € 

370,- € 

3.705,- € 

7.249,- € 

892,- € 

318,- € 

1.622,- € 

 

1.166,- € 

 

1.991,- € 

 

 

1.093,- € 

421,- €

cenníková cena  

437,- € 

159,- € 

288,- € 

2.888,- € 

5.651,- € 

695,- € 

248,- € 

1.264,- € 

 

909,- € 

 

1.552,- € 

 

 

843,- € 

325,- €

akciová cena

XUV 865M

Príslušenstvo 

Hliníkové disky 14" Maxxis Bighorn 

Plechové disky 14" Maxxis Bighorn 

Športová sedačka 

Sada dverí a kúrenie kabíny 

Sada dverí, kúrenie kabíny, klimatizácia 

Elektro-hydraulické vyklápanie korby 

Homologizované ťažné zariadenie 

Work Ready: zadný a predný nárazník, ochranný rám blatníkov a korby, ochrana  

predných blatníkov, ochranná mriežka zadných svetiel, maják, vnútorné osvetlenie 

Comfort Ready: predné prídavné a zadné pracovné LED svetlá na kabínu, spätné 

zrkadlo do kabíny, slnečné clony, gumená podložka pod nohy, vnútorné osvetlenie 

Farm Ready: predné prídavné LED svetlá na kabínu, ochranný rám predných  

blatníkov a korby, zadný a predný nárazník, vnútorné osvetlenie, homologizované 

ťažné zariadenie, ochranná mriežka zadných svetiel  

Navijak s káblovým ovládačom 

Diaľkové ovládanie k navijaku

 

561,- € 

204,- € 

370,- € 

3.705,- € 

7.249,- € 

892,- € 

318,- € 

1.622,-  € 

 

1.166,- € 

 

1.991,- € 

 

 

1.093,- € 

421,- €

cenníková cena  

437,- € 

159,- € 

288,- € 

2.888,- € 

5.651,- € 

695,- € 

248,- € 

1.264,- € 

 

909,- € 

 

1.552,- € 

 

 

843,- € 

325,- €

akciová cena
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