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Nabídka skladové příkopové sekačky 
 

FRONTONI FOX PROFI 485 

 

Velmi oblíbenými stroji v podmínkách, kde už disponují „dospělejším“ nosičem a požadují 
náročnou práci s komfortem automatického jištění proti překážkám, jsou pak stroje 
FRONTONI modelové řady Fox Profi. Při dosahu 4 až 5,7 m našli zástupci této řady uplatnění 
i u subjektů, které poskytují sečení jako služby. Jejich kvalita a odolnost tak byla náležitě 
prověřena intenzivním nasazením. Právě z řad komerčních zákazníků jsou velmi pozitivní 
ohlasy na čelní agregace, které zlepšují kontrolu nad strojem a pracovní činnosti tak činí 
rychlejší a efektivnější. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhody pro zákazníka: 

 

• Různé typy nožů a kladiv –dokáže hravě posekat trávu nebo dřeviny až do Ø4cm. 

• 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. 

• Výměnný adaptér – dle účelu použití je možno žací hlavu vyměnit za ořezávací lištu 

nebo křovinořez apod. 
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• Různé možnosti agregace – provedení pro jízdu vzad i vpřed s kombinací pro sečení 

vlevo nebo vpravo od traktoru. 

• Olejový chladič – pro případ nepřetržité několikahodinové denní práce je možné využít 

chladiče oleje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardní provedení: 

 

• lanovodové ovládání (3000 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 

• nože Cod. 7003 (max. ø 6 cm) 

 

Technická data 

 
  

MODEL 
A B C D E F G 

mm mm mm mm mm mm mm 

FOX PROFI 485 4850 4500 3750 4650 2500 1800 1000 
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Specifikace 

MODEL 

   

 

 
HP 

 

 

 

HP 

 

 

 

LITRY 

     

KG HP 

FOX PROFI 485 850 45 40 200 2800 60/80 170 540 

 

Cenová nabídka 

Specifikace skladového stroje  

 

FOX PROFI 485, hlava 1000 mm 9200 € 

Příplatek za hlavu 1200 mm    250 € 

Úpravy pro vydání TP     50 € 

Hydro-pneumatický akumulátor  600 € 

Pohon hlavy klínovým řemenem    850 € 

Držák stabilizátoru       250 € 

Olejový chladič       790 € 

Celkem za uvedenou specifikaci 11 990 € 

323 730 Kč 

AKČNÍ CENA ZA SKLADOVÝ MODEL    307 544 Kč    

       
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 (čelní, 

levá agregace, jiný smysl otáčení PTO atd.) 

 

Typy pracovních nástrojů, adaptérů a ovládání 
 

Typy nožů/kladiv:  

 
 

  

     

70 € 90 € 0 € Zahrnuto v ceně 90 € 
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Adaptéry: 
 

Žací lišta CBS120, dřeviny do Ø 1cm, záběr 1200 mm, hmotnost 50 kg  2 380 € 

➢ Hydraulický motor (GR.3)        300 € 

  

Žací lišta CBS150, dřeviny do Ø 1cm, záběr 1500 mm, hmotnost 60 kg  2 430 € 

➢ Hydraulický motor (GR.3)        300 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptér MR K3, dřeviny do Ø 3 cm, záběr 1400 mm, hmotnost 50 kg  3 100 € 

➢ Hydraulický motor (GR.3)        540 € 

   

 

 

 

 

 

 

 
Adaptér MRD3, dřeviny do Ø 6 cm, záběr 1050 mm, hmotnost 40 kg  3 890 € 

➢ Hydraulický motor (GR.3)        150 € 

 

Adaptér MRD4, dřeviny do Ø 6 cm, záběr 1400 mm, hmotnost 50 kg  4 410 € 

➢ Hydraulický motor (GR.3)        150 € 
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MRX 2, hmotnost 130 kg, záběr 110 cm,  

max. průměr materiálu 8 cm, průměr disku 600 mm     5 970 € 

➢ Disky s noži          1 130 €

   

MRX 3, hmotnost 160 kg, záběr 165 cm, 

max. průměr materiálu 8 cm, průměr disku 600 mm     6 280 € 

➢ Disky s noži          1 460 € 

 

MRX 4, hmotnost 200 kg, záběr 220 cm, 

max. průměr materiálu 8 cm, průměr disku 600 mm     6 850 € 

➢ Disky s noži          1 960 € 

 

MRX 5, hmotnost 240 kg, záběr 272 cm,  

max. průměr materiálu 8 cm, průměr disku 600 mm     7 510 € 

➢ Disky s noži          2 440 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TLPX 100, záběr 100 cm, hmotnost 175 kg, počet nožů 32 + 16 (Cod. 7003) 2 390 € 

➢ Pohon hlavy klínovým řemenem       850 € 

➢ Hydraulický motor          590 € 

➢ Litinový motor          790 € 

➢ Nože Cod. 7002, Kladiva Cod. 7012      90 € 

➢ Nože Cod. 7001          70 € 

➢ Kladiva Cod. 7021         0 € 

(Pozn.: hlava TLPX 100 zahrnuta v ceně) 

 

TLPX 120, záběr 120 cm, hmotnost 190 kg, počet nožů 40 (Cod. 7001)  2 640 € 

➢ Pohon hlavy klínovým řemenem       850 € 

➢ Hydraulický motor          590 € 

➢ Litinový motor          790 € 

➢ Nože Cod. 7002, 7003, Kladiva Cod. 7012     110 € 

➢ Kladiva Cod. 7021         0 € 
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Ovládání: 

 

Standardní páka Páka s lanovody Joystick roller 
Proporcionální 

elektronický joystick 

  

  

Zahrnuto v ceně 245 € 2640 € 3330 € 

 
 
O výrobci: 

 

Italská značka FRONTONI vznikla v roku 1985 v malé rodinné dílně MauriziaFrontoniho. 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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