Nabídka příkopové sekačky
FRONTONI CAMEL
Lehké rameno s dosahem 4900 mm a předsazením pro lepší viditelnost, předsazení
mulčovací hlavy do zorného pole obsluhy o 1350 mm od osy, rotace mulčovací hlavy o 254º,
pro traktory od 3000 kg.

Výhody pro zákazníka:
● Různé typy nožů a kladiv – dokáže hravě posekat trávu nebo dřeviny až do průměru
4 cm.
● Ovládání lanovody nebo joystickem – dle konkrétních potřeb zákazníka je možné
zvolit různé typy ovládání – standardní páka, páka s lanovody nebo joystick.
● Nezávislý hydraulický systém – maximální výkon bez ohledu na výkon hydraulického
čerpadla traktoru.
● Plovoucí poloha žací hlavy – kopíruje terén a výška posečené trávy je tak všude
stejná.
● Otoč ramene 115° - zaručuje užší profil při transportu, čímž činí převoz bezpečnějším.
● Předsazení o 1,35 m – mulčovací hlava se dostane do zorného pole obsluhy bez
nutnosti natáčení se dozadu, rotace hlavy 254°.
● Různé možnosti agregace – provedení pro jízdu vzad i vpřed s kombinací pro sečení
vlevo nebo vpravo od traktoru.
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● Olejový chladič – pro případ nepřetržité několikahodinové denní práce je možné využít
chladiče oleje.
● Hydraulická protinárazová pojistka – chrání rameno před poškozením při nárazu na
překážku, již ve standardu.

Standardní provedení:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

lanovodové ovládání (2500 mm)
vlastní hydraulický systém
hydraulická protinárazová pojistka
opěrný válec
přímý pohon hlavy
plovoucí poloha hlavy
světelná rampa
vyměnitelné boční plazy
kardanový hřídel
stabilizátory TBZ
obousměrný pracovní rotor
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Cenová nabídka
CAMEL, hlava 1000 mm, nože 7003
Hydro-pneumatický akumulátor
Úpravy pro vydání TP
Držák stabilizátoru
Olejový chladič
Joystick mini
Celkem za uvedenou specifikaci

12 842 €
630 €
95 €
420 €
830 €
3 696 €
18 513 €

Ceny v EUR bez DPH, pro přepočet na CZK platí aktuální kurz KB devizy prodej
Standardní agregace /fig. 2D) - zadní, pravá, výv.
hřídel ve směru hod. ručiček, 540 ot./min.
Další možnosti konzultujte při objednání (levá
agregace, jiný smysl otáčení PTO atd.)

Typy pracovních nástrojů, adaptérů a ovládání
Typy nožů/kladiv:

Zahrnuto v ceně

79 €

100 €

0€

Adaptéry:

Adaptér MRD3, dřeviny do Ø 6 cm, záběr 1050 mm, hmotnost 40 kg
⮚ Napojení pro rameno Camel
⮚ Hydraulický motor (GR. 3)
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Adaptér MRD4, dřeviny do Ø 6 cm, záběr 1400 mm, hmotnost 50 kg
⮚ Napojení pro rameno Camel
⮚ Hydraulický motor (GR. 3)

5 093 €
399 €
158 €

TLPX 100, záběr 100 cm, hmotnost 175 kg, počet nožů 32 + 16 (Cod. 7003)
⮚ Pohon hlavy klínovým řemenem
⮚ Hydraulický motor
⮚ Litinový motor
⮚ Nože Cod. 7002, Kladiva Cod. 7012
⮚ Nože Cod. 7001
⮚ Kladiva Cod. 7021
(Pozn.: hlava TLPX 100 zahrnuta v ceně)

2 762 €
893 €
620 €
830 €
100 €
74 €
0€

TLPX 120, záběr 120 cm, hmotnost 190 kg, počet nožů 40 (Cod. 7003)
⮚ Pohon hlavy klínovým řemenem
⮚ Hydraulický motor
⮚ Litinový motor
⮚ Nože Cod. 7002, Kladiva Cod. 7012
⮚ Nože Cod. 7001
⮚ Kladiva Cod. 7021

3 045 €
893 €
620 €
830 €
126 €
95 €
0€

Sada pro výměnu adaptéru (nutný příplatek), bez práce technika
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Ovládání:

Standardní páka

Páka s lanovody

Joystick mini

Proporcionální
elektronický joystick

Zahrnuto v ceně

257 €

3 696 €

4 006 €

O výrobci:
Italská značka FRONTONI vznikla v roku 1985 v malé rodinné dílně Maurizia Frontoniho.
Ten byl velmi šikovný opravář zemědělských strojů. Po zkušenostech se slabými místy strojů,
se rozhodl sestrojit svou vlastní sekačku, která by jednoduchou a precizní konstrukcí
vykazovala extrémní spolehlivost za velmi přijatelnou pořizovací cenu. Aktuální generace
příkopových sekaček FRONTONI představuje ucelenou řadu s dosahem od 1,7 do 10,5 m.
Jejich portfolio tvoří také pracovní adaptéry a křovinořezy vyznačující se jednoduchou
konstrukcí, nízkou hmotností a snadným ovládáním.
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