Řada zahradních
traktorů

2

Je Váš trávník pro Vás důležitý?
Pak o něj pečujte s pomocí strojů John Deere.
Máte velkou zahradu a potřebujete výkonný, spolehlivý a
pohodlný stroj pro péči o trávník? Volte John Deere.
Cíl společnosti John Deere je jednoduchý. Chceme Vám dodávat
ty nejlepší zahradní traktory. Zahradní traktory šité na míru vaší
zahradě a konkrétním požadavkům. Pro splnění našeho cíle byla
použita vyzkoušená a osvědčená moderní technologie a stejné
inovační prvky, jaké vedly ke vzniku velkých traktorů John Deere.
Z uživatelů našich zahradních traktorů se stávají vynikající zahradní a krajinní architekti.

Věděli jste

…že máme více než 170 let zkušeností a vyhlídky na světlou budoucnost?

…že naše stroje procházejí přísnými kontrolami?
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…že „dobré” není pro naše vývojové inženýry jednoduše dost dobré?

…že na naše služby se můžete kdekoli a kdykoliv?
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Máte velká očekávání?
Vítejte u společnosti John Deere!

Chci mít zdravý a bujný zelený trávník!

Nemám moc času na sečení trávy!

Pravidelné sečení je jedním z nejlepších způsobů, jak získat
zdravý a hustý trávník. Sekačka John Deere poseče váš trávník
hladce a čistě, a ochrání ho tak před chorobami.

Posaďte se, nastartujte, sekejte. S naší vyspělou technologií čas
není překážkou.

Měl bych svůj trávník hnojit?

Jsou stroje John Deere snadné na ovládání?

Do určité míry ano. Systém John Deere Mulch Cutting seče,
rozsekává odřezky trávy a zároveň je odfukuje zpět do trávníku,
takže funguje jako přirozený ekologický přihnojovač.

Rozhodně! Co platí pro naše zemědělské traktory, platí i pro
naše traktory zahradní. Maximální pohodlí uživatele vyplývající z jednoduchého a ergonomického designu, jehož součástí
je uživatelsky příjemná palubní deska a elektronická regulace
rychlosti.
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Bezpečnost je jednou z mých hlavních priorit!

Je zahradní traktor pouze na léto?

Cítíme to stejně. U John Deere se bezpečnost skrývá v
neviditelných detailech. Například, když opustíte sedadlo, motor
se automaticky vypne. A u většiny modelů se při couvání zastaví
žací ústrojí.

Nemusí být! Stroje John Deere jsou užitečné po celý rok.
Jednoduchým připojením správného příslušenství můžete na
podzim odklízet listí a v zimě sníh.

Sečení trávy by měla být zábava!

Potřebuji spolehlivého partnera!

Vyšplhejte nahoru a posaďte se. Oceníte velké pohodlné sedadlo
a s radostí budete pečovat o svůj trávník. To nejlepší z hlediska
pohodlí.

Žádný problém. Budete-li požadovat údržbu nebo servis, vždy ve
svém okolí najdete prodejce John Deere.
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Posečte dokonale svůj trávník
Edge Cutting System
Posečenou trávu
chcete především sbírat?

Poznejte technologii sečení trávy, s jakou jste se dosud nesetkali.
Poznejte Edge Cutting System od společnosti John Deere.

Mimořádná všestrannost
Vysoká nebo nízká tráva – zadní nebo boční odhoz –
mulčování nebo sběr posečené trávy – tento stroj dokáže
téměř všechno.
Špičková technologie sečení
Nože jsou vyrobeny z odolné a kvalitní oceli. Neprasknou ani
při nárazech do kamenů či dřeva.
Bezpečné žací ústrojí
Naše prvotřídní žací ústrojí se vyznačují optimální bezpečností, odolností a vynikající konstrukcí. Proto je žací ústrojí
Edge Cutting vyrobeno z jediného kusu vysoce kvalitní oceli.

Pak je pro vás model X300R s technologií John Deere TurboStar.
Ventilátor trávu před sečením zvedá, čímž zajišťuje hladké sečení
i polehlé trávy. Posečená tráva je následně vháněna do sběrného
koše, kde je stlačována. Výsledek: úhledně, čistě posečený
trávník a méně zastávek na vyprázdnění sběrného koše.

Posečenou trávu chcete
především mulčovat

Díky špičkovému systému John Deere Edge Xtra Mulch Cutting
System s extra zaoblenými vnitřními rohy jsou stébla trávy jemně
nasekána a rovnoměrně rozptýlena po trávníku jako přírodní
hnojivo. Ušetříte tím čas, protože nemusíte zastavovat kvůli
vyprázdnění sběrného koše – a ušetříte peníze, protože již sotva
někdy budete potřebovat umělé hnojivo!
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To nejlepší ze špičkové
technologie John Deere
Proud vzduchu v žacím ústrojí trávu před sečením zvedá. Hladká spodní
strana brání hromadění trávy v žacím ústrojí a na trávníku.

Zaoblená vnější hrana zajišťuje vysokou stabilitu a větší ochranu sekačky.
Dvouvrstvý nátěr zajišťuje optimální ochranu proti korozi.

Ocelový rám
Kompletně svařovaný
3mm ocelový rám a
litinová přední náprava
zajišťují optimální
pohodlí uživatele a
hladké ovládání stejně
jako pružnost
a odolnost.

Nastavitelná kola žacího ústrojí brání skalpování trávy na drsném, nerovném
terénu.

Hnací systém iTorque
Tento systém s
motorem Kawasaki
V-Twin konstruovaným
pro firmu John Deere,
zajišťuje nepřekonatelný
výkon a delší životnost
a je šetrný vůči
životnímu prostředí díky
nízké spotřebě paliva.

Hladká, zaoblená spodní strana sekačky brání tvorbě shluků posečené trávy
na trávníku.

Barevně rozlišené
ovládací prvky
Barevně rozlišené
ovládací prvky svým
vhodným umístěním
usnadňují přístup,
takže všechny stroje
John Deere se snadno
a intuitivně ovládají –
a zároveň zajišťují větší
bezpečnost a pohodlí.

Obě čepele jsou odsazené, takže při použití pohonu klínovým řemenem
odolným proti opotřebení se mohou překrývat a zároveň nemůže dojít
k jejich vzájemnému kontaktu. Je tím dosaženo vynikající kvality sečení.

Dvě zadní záslepky, které lze odmontovat a namontovat bez použití nářadí,
umožňují zadní odhazování přebytečné trávy. Odkládací prostor na sekačce
umožňuje uložení odejmutých záslepek.

Nepřítomnost boční výsypné roury umožňuje dvoustranné zastřihování.

Edge Xtra Cutting System

Doplňky
Řada doplňků činí
z každého modelu
John Deere všestranný
a přizpůsobitelný stroj.
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Ať máte jakékoliv plány.
Váš trávník si zaslouží péči strojů John Deere.

CR/LR:
• Až 2 000 m2
• Automatické nožní ovládání
• Pohodlné sedadlo
• Intuitivní ovládání
strana 10

X100
• Až 7 000 m2

X300
• Až 8 000 m2

• Sekačka „3 v 1”
• Kompletně svařovaný
ocelový rám
• Motor V-Twin (X130R, X140)

• Řízení čtyř kol (X304)
• iTorque Power System
s motorem V-Twin Kawasaki
• Systém TurboStar (X300R)

strana 14

strana 20
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EZtrak
• Otáčení na místě
• Prostorné pracoviště
pro obsluhu
• Pohodlné sedadlo
• Hluboká konstrukce žacího
ústrojí pro nejlepší sečení
• Velká rychlost sečení
• Páka řízení pro snadné ovládání
strana 38

X500
• 8 000 m2 a více

X700
• 8 000 m2 a více

• Hydraulické řízení
• Žací ústrojí Edge Xtra pro
precizní sečení
• Tlačítkem ovládaný hydraulický
zdvih žací jednotky
• Důkladné sečení v jakémkoli
terénu

• Řízení čtyř kol
• Stálý pohon čtyř kol
(X748/X749)
• PTO (vývodový hřídel) pro
doplňky (hydraulický)
• Svařovaný 4,6 mm ocelový rám
• K dispozici s dieselovým motorem

strana 26

strana 32
Kolik metrů čtverečních sečete?

Až 2 000 m2

Až 4 000 m2

Až 6 000 m2

Až 8 000 m2
nebo více
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Řada CR | LR
Pečovat o Váš trávník je snadné

Dokončujte práce na zahradě
v rekordním čase se stroji řady
CR a LR!

11
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Řada CR | LR
Relaxujte při péči o zahradu

Pohodlí, výkonnost a spousta zábavy. Se sekačkami CR a zahradními traktory LR je práce na zahradě potěšením. Který z těchto
všestranných modelů nejlépe vyhovuje vašim požadavkům?

Model
Doporučená plocha sečení m2
Motor
Výkon, koně (kW)
Objem válců, cm3
Poloměr otáčení, cm
Šířka záběru, cm
Objem sběracího koše, l
Příslušenství

Sekačka se zadním výhozem.
Výhody: výborná viditelnost směrem dopředu a
vynikající ovladatelnost – i ve stísněných prostorech.

CR125 5-Speed
do 2000
Briggs & Stratton
12,5 (9,3 )
344
35
72
170 (Standard)
–

CR125 Automatic
do 2000
Briggs & Stratton
12,5 (9,3)
344
35
72
170 (Standard)
–

LR135
do 2000
Briggs & Stratton
13,5 (10)
344
40
92
250 (Standard)
Čelní radlice 125 cm
Rotační kartáč 120 cm
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1

Vysoce výkonné motory.
Výhody: vynikající výsledky i v nejnáročnějších podmínkách,
např. při sečení vysoké trávy.

2

3

Pohodlné sedadlo s nastavitelnou bederní opěrkou a vysokým opěradlem.
Výhody: pohodlné sezení.

4

Velký sběrný koš urychluje a usnadňuje práci.
Výhody: menší počet zastávek na vyprázdnění koše.

Automatické nožní ovládání umožňující snadno změnit směr.
Výhody: snadná manévrovatelnost a dokonalé sečení.

3
4

2

1
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Řada X100
Tak velký výkon v tak malém prostoru

Dlouhodobá investice:
Náš traktor řady X100 překonává
očekávání!

15
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Řada X100
Pokud hledáte odolnost, už nehledejte.
Plně svařovaný rám, litinová přední náprava a plně uzavřená
kapota odolná vůči UV záření – to jsou jen některé z mnoha
výhod těchto zahradních traktorů pro práci v těžkých
podmínkách.

Model
Doporučená plocha sečení m2
Motor
Výkon, koně (kW)
Objem válců, cm3
Poloměr otáčení, cm
Šířka záběru, cm (palce)
Objem sběracího koše, l
Příslušenství

X110
1.500 – 3.500
Briggs & Stratton
18,5 (13,8)
500
45
107 (42)
230 (volitelně)
Přední nárazník (Standard)
Čelní radlice
Rotační kartáč
Sněhové řetězy

X120
1.500 – 3.500
Briggs & Stratton
19,5 (14,6)
500
45
107 (42)
230 (volitelně)
Přední nárazník (Standard)
Čelní radlice
Rotační kartáč
Sněhové řetězy

* dostupné od začátku roku 2010

230 litrový zadní sběrací koš.
Výhody: práci uděláte rychleji.

X130R
7.000
Briggs & Stratton
18 (13,4)
656
50,8
107 (42)
300 (standard)
Přední nárazník (Standard)
*
*
*

X140
1.500 – 3.500
Briggs & Stratton
22 (16,2)
656
45
122 (48)
230 (volitelně)
Přední nárazník (Standard)
Čelní radlice
Rotační kartáč
Sněhové řetězy
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1

Součástí sedadla s vysokým zadním opěradlem je u modelů X120 a
X140 nastavitelná bederní opěrka.
Výhody: ergonomický design a plynulá jízda.

3

Jen malý krok od sečení k mulčování.
Výhody: rychlá přeměna bez potřeby nářadí.

2

Nad motorem V-Twin Vám radostí poskočí srdce: vysoký výkon s nízkou
spotřebou paliva.
Výhody: větší výkon při nižších nákladech.

4

Na požádání lze Váš traktor vybavit 230litrovým zadním sběracím košem
pro sbírání posečené trávy.
Výhody: velká všestrannost.

1

2

4

3
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X130R
Pořádná sbírka
Hledáte odolnost, efektivitu a profesionalitu? Firma John Deere vyvinula model
X130R, který splňuje právě tyto požadavky. Tento zahradní traktor má všechny
nejlepší vlastnosti strojů řady X100 s
velkoobjemovým sběracím košem navíc.
Nyní se můžete těšit na hodiny nerušeného sečení.

Dokonalé spojení vysoké výkonnosti a malého
poloměru otáčení.
Výhody: rychlé a snadné manévrování.

Sečení a hnojení s volitelnou mulčovací sadou
Výhody: využitím posekané trávy jako přírodního
hnojiva šetříte čas a peníze!

Deflektor jako volitelné příslušenství ke sběracímu koši.
Výhody: nadbytečná posečená tráva je
rovnoměrně rozprostřena po trávníku.
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1

300 litrový sběrací koš jako standardní vybavení.
Výhody: bezstarostné sečení.

4

Prémiové sedadlo s vysokým opěradlem
Výhody: relaxace při práci a optimální pohodlí.

2

Žací ústrojí Edge Xtra účinně vhání posekanou trávu do sběracího koše
Výhody: dokonale čistý střih.

5

Integrovaný přední nárazník ve standardní výbavě.
Výhody: zvýšená ochrana dokonale včleněná do konstrukce traktoru.

3

Motor Briggs & Stratton V-Twin
Výhody: mimořádný výkon a úspora paliva.

1
4

3

5

2
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Řada X300
Nový stupeň dokonalosti

Vynikající manévrovatelnost a robustní
konstrukce: traktory řady X300 se
pyšní oběmi těmito vlastnostmi a to
není vše!
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Řada X300
Přesný střih až po nejmenší stéblo
Manévrovatelnost i v nejvíce stísněných prostorech. Mimořádně
výkonné motory s vysokou úsporou paliva. A co střih? Naprostá
preciznost. Každé stéblo trávy je dokonale sestřiženo a výsledkem
je bezvadný povrch.

Model
Doporučená plocha sečení m2
Motor
Výkon, koně (kW)
Objem válců, cm3
Poloměr otáčení, cm
Šířka záběru, cm (palce)
Objem sběracího koše, l
Příslušenství

X300
8.000
John Deere iTorque –
Kawasaki
18 (13,4)
603
40.6
107 (42), 122 (48)
250 (volitelně)
Přední nárazník
Přední ochranný rám
Sněhové řetězy
Čelní radlice 125 cm
Rotační kartáč
Vozík

X304
8.000
John Deere iTorque –
Kawasaki
18 (13,4)
603
38.1
107 (42), 122 (48)
250 (volitelně)
Přední nárazník
Přední ochranný rám
Sněhové řetězy
Čelní radlice 125 cm
Rotační kartáč
Vozík

X300R
8.000
John Deere iTorque –
Kawasaki
18 (13,4)
603
48.2
107 (42)
300 (standard)
Přední nárazník
Přední ochranný rám
Sněhové řetězy
Čelní radlice 125 cm
Rotační kartáč
Vozík

X320
8.000
John Deere iTorque –
Kawasaki
22 (16,4)
675
40.6
107 (42), 122 (48)
250 (volitelně)
Přední nárazník
Přední ochranný rám
Sněhové řetězy
Čelní radlice 125 cm
Rotační kartáč
Vozík
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1

S luxusním sedadlem se práce na zahradě stává příjemnou zábavou.
Výhody: maximálně pohodlné řízení – v každém terénu!

4

Extrémně malý poloměr otáčení díky čtyřem otočným kolům (X304).
Výhody: sečení bez námahy i kolem nejobtížnějších překážek.

2

Elektrická spojka pohonu žacího ústrojí je ve standardní výbavě.
Výhody: optimální bezpečnost a hladké uvedení žacího ústrojí do
chodu.

5

Větší výkon, odolnost a úspora paliva díky motoru
V-Twin Kawasaki.
Výhody: výjimečná trakce a nižší spotřeba paliva.

3

Automatická převodovka s nožními pedály TwinTouch a standardně
dodávaný tempomat.
Výhody: snadné a pohodlné ovládání.

2

1

5

3

4
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X300R
Léto je příliš krátké na to, abyste si mohli dovolit dělat kompromisy.
Žací ústrojí modelu X300R dokonale splňuje požadavky na
precizní sečení běžných trávníků, a to díky systému TurboStar.
Integrovaný ventilátor zvedá trávu a posečenou ji vhání do
sběracího koše. Jakmile je sběrací koš plný, žací ústrojí se
automaticky vypne, takže nehrozí ucpání žacího ústrojí
posečenou trávou.

Výkonný systém TurboStar zvedá trávu, seká ji a hromadí ji ve sběracím koši.
Výsledek: trávník bez zbytků posečené trávy a méně zastávek na vyprázdnění
sběracího koše.
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Vylepšený motor V-Twin.
Výhody: lepší trakce a vyšší výkon.

Když je sběrací koš plný, žací ústrojí se okamžitě
vypne a rozsvítí se oranžový indikátor LED.
Výhody: nikdy nedochází k ucpání žacího ústrojí
a sběracího koše nadměrným množstvím trávy.

Nastavte výšku sečení v 6mm rozmezích pomocí
integrovaného číselného ovladače.
Výhody: veškeré nastavení lze provádět ze sedadla
řidiče, takže ovládání je maximálně pohodlné.
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Řada X500
Výkonné sečení v každém terénu

Ideální řešení pro náročné zákazníky:
zahradní traktory řady X500.
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Řada X500
Sečení v každém terénu

Díky nižšímu těžišti, širšímu rozvoru kol a uzávěrce diferenciálu
téměř neexistuje terén, kam by se stroje řady X500 nedostaly.
Ve 250 nebo 500 litrovém sběracím koši je pak spousta místa na
posečenou trávu.

Model
X534
Doporučená plocha sečení m2 přes 8.000
Motor
John Deere iTorque by
Kawasaki
Výkon, koně (kW)
25 (18,6)
Objem válců, cm3
675
Poloměr otáčení, cm
68,5
Šířka záběru, cm (palce)
122 (48), 137 (54)
Objem sběracího koše, l
250 nebo 500 (Volitelně)
Příslušenství
Přední ochranný rám
Sněhové řetězy
Čelní radlice
Rotační kartáč
Vozík

X540
přes 8.000
John Deere iTorque by
Kawasaki
26 (19,4)
675
55,9
122 (48), 137 (54)
250 nebo 500 (Volitelně)
Přední ochranný rám
Sněhové řetězy
Čelní radlice
Rotační kartáč
Vozík
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1

Plně svařovaný 3mm ocelový rám a litinová přední náprava
pro optimální jízdní vlastnosti.
Výhody: maximální pevnost a odolnost.

4

2

Žací ústrojí Edge Xtra zajišťuje dokonale čistý a přesný střih.
Výhody: optimální kvalita střihu bez ohledu na terén.

5

Hydraulické řízení pro snadné ovládání.
Výhody: umožňuje ovládání bez námahy jako automobil.

6

Řízení čtyř kol značně usnadňuje sečení kolem překážek (X534).
Výhody: vynikající manévrovatelnost a účinné sečení.

3

Vzduchem chlazený motor V-Twin (X534)
a kapalinou chlazený motor (X540) zvyšují
odolnost těchto exkluzivních zahradních traktorů.
Výhody: bezkonkurenční výkon spojený se snadným ovládáním.

3

4

Barevně rozlišené ovládací prvky a páky, které má uživatel okamžitě
po ruce a na palubní desce vhodně umístěné ovládání hydraulického
zvedání žací jednotky.
Výhody: bezkonkurenční pohodlí uživatele.

5

1

2

6
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X534
Překážky nejsou problém!
Díky kvalitnímu řízení čtyř kol je model X534 výborně ovladatelný a zvládne extrémně malou výseč neposečené trávy o průměru
pouhých 33 cm s žacím ústrojím širokým 1,37 m. Hydraulické
řízení je rovněž standardním prvkem umožňujícím snadné
ovládání.
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Řada X500
Více než „pouhé” sekačky

Zametač
Zametač široký 1,32 m je ideální pro odklízení
odpadu z cest.

Sběrací koše se 2 a 3 vaky
Účinný způsob sbírání listí a posečené trávy.

Čelní radlice
Radlice široká 1,37 m velmi snadno čistí cesty a
chodníky.

Užitkový vozík
Bezpečně a spolehlivě přepravujte těžký náklad.
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Řada X700
Nejlepší travní traktory ve své třídě

Všestrannost z každého pohledu:
řada X700 je vybavena vším,
co si lze představit.
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Řada X700
Opravdový zahradní traktor
Zahradní a zemědělský traktor v jednom. Stroje řady X700 jsou
výsledkem bohatých zkušeností a kvality zemědělské techniky
John Deere: velké a robustní, spolehlivé, výkonné dieselové
motory a uzávěrka diferenciálu – plus vyzkoušená a osvědčená
konstrukce. Prvotřídní péče o trávník podle nejnáročnějších
požadavků.

Model
Doporučená plocha sečení m2
Motor
Výkon, koně (kW)
Objem válců, cm3
Poloměr otáčení, cm
Šířka záběru, cm (palce)
Objem sběracího koše, l
Příslušenství

X740 2WD
přes 8.000
Yanmar
24 (17,9)
1116
63,5
122 (48), 137 (54),
157 (62) / 152 (60)
500 nebo 600 (Volitelně)
Čelní radlice (137 cm)
Rotační kartáč (132 cm)
Vozík
Sněhové řetězy
Čelní nakladač

X748 4WD
přes 8.000
Yanmar
24 (17,9)
1116
63,5
122 (48), 137 (54),
157 (62) / 152 (60)
500 nebo 600 (Volitelně)
Čelní radlice (137 cm)
Rotační kartáč (132 cm)
Vozík
Sněhové řetězy
Čelní nakladač

X749 4WD 4WS
přes 8.000
Yanmar
24 (17,9)
1116
53,3
122 (48), 137 (54),
157 (62) / 152 (60)
500 (Volitelně)
Čelní radlice (137 cm)
Rotační kartáč (132 cm)
Vozík
Sněhové řetězy
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1

Přední náprava je vyrobená z pevné litiny odolné proti nárazům a plně
svařovaný ocelový rám je silný 4,6 mm.
Výhody: nekompromisní odolnost při použití v obtížných
podmínkách.

4

Úžasná kapacita sběracího koše až 600 litrů výhradně
u strojů série X700.
Výhody: větší efektivita díky menšímu počtu zastávek.

2

S žacím ústrojím Edge Xtra budete vždy o krok vpředu –
bez ohledu na to, jak vysoká je tráva.
Výhody: váš trávník bude jako obrázek.

5

Řízení čtyř kol výrazně usnadňuje sečení kolem překážek.
Výhody: maximální manévrovatelnost a účinné sečení.

3

Dieselový motor s vysokým točivým momentem na vás zapůsobí nízkou
spotřebou paliva a odolností.
Výhody: ušetříte peníze, ale neztratíte výkon.

6

Ovládací páky hydraulického zařízení s duální funkcí.
Výhody: optimální pohodlí uživatele.

6
4
3

1

2
5
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Řada X700
Extrémně výkonné a víceúčelové stroje.
Od modelů řady X700 můžete očekávat velké věci.

Zametač
Zametač účinně odmetá nečistoty a odpad.

◀ Čelní nakladač
Snadno přemísťujte těžký náklad. Čelní nakladač lze
namontovat a odmontovat během několika minut –
bez nářadí.

Žací ústrojí
▶
Pro dosažení nejlepších výsledků sečení nabízíme
řadu žacích ústrojí s šířkou záběru od 122 do
157 cm.
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Sběrací systém MCS
Zvyšte kapacitu svého sběracího koše až na 600 litrů.

Sběrací koš se 3 vaky
Tento systém účinně a snadno sbírá hromady
posečené trávy.

Čelní radlice
Velmi snadno čistí cesty a chodníky.

Užitkový vozík
K dispozici jsou dva užitkové vozíky pro převážení
těžkého nákladu. Oba se snadno zapřahují a dokonale
se hodí pro převoz nerůznějších druhů materiálu.

Tříbodový závěs
Tříbodový závěs umožňuje připojení široké řady
příslušenství s volitelnou možností pohánění pomocí
vývodového hřídele.
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EZtrak:
Dobrá manévrovatelnost a vysoká efektivita

Sekačka s nulovým poloměrem otáčení
Z425 je velmi dobře manévrovatelná.
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EZtrak:
Manévrovatelný všestranný stroj

Jestliže vysoká rychlost bývala kdysi výsadou profesionálů,
se strojem EZtrak má vysokou rychlost nyní na dosah každý.
To znamená, že práce pro vás bude nejen snazší, ale také
mnohem rychlejší a příjemnější. Budete téměř litovat, že to
uběhlo tak rychle.

Model
Doporučená plocha sečení m2
Motor
Výkon, koně (kW)
Objem válců, cm3
Poloměr otáčení, cm
Šířka záběru, cm (palce)
Objem sběracího koše, l
Příslušenství

Z425
přes 8.000
V-twin,
vzduchem chlazený OHV
23 (17,2)
724
nula
122 (48)
230 (Volitelně)
Mulčovací sada
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1

Na místě k sezení je spousta prostoru pro nohy.
Výhody: optimální pohodlí při sezení. Snadné nastupování
a vystupování.

5

Jakmile opustíte sedadlo, sekačka se automaticky vypne.
Výhody: optimální bezpečnost je zaručena.

2

EZtrak nemá kapotu.
Výhody: bezpečnost na prvním místě – máte perfektní výhled!

6

Při vyšších rychlostech sečení pracujete rychleji, aniž by to bylo
na úkor kvality sečení.
Výhody: úspora času bez ztráty kvality.

7

Otáčení na místě umožňuje rychlý pohyb kolem překážek.
Výhody: zábava, zábava a ještě jednou zábava s vynikajícími
výsledky sečení.

8

Vpravdě intuitivní obsluha a ovládání díky duálnímu pákovému systému.
Výhody: jednodušší řízení.

3

4

Pohodlné sedadlo s nastavitelnou loketní opěrkou šetří při práci na
zahradě Vaše záda.
Výhody: zůstáváte naprosto uvolnění i při práci na rozlehlých
travnatých plochách nebo během dlouhodobého sečení.

Hluboké žací ústrojí zajišťuje přesný střih: tráva se dobře zvedá
a je čistě posečena.
Výhody: přesný střih a nejlepší výsledky sečení až k okrajům
trávníku.

8
3
5

6

1

2

4
7
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Nenechávejte stroj v garáži.
Váš John Deere má mnoho skrytých schopností.
Mimořádně silný a pevný kovový rám
dává Vašemu stroji John Deere možnost
pomocí různého příslušenství dělat
mnohem víc, než „pouze” sekat trávu.
Vyberte si a užívejte si John Deere po
celý rok.

Čelní radlice
Velmi snadno čistí cesty a chodníky!

Užitkový vozík
Bezpečně a spolehlivě přepravujte těžký náklad.

Zametač
Poraďte si hravě s listím, špínou i sněhem!
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Příslušenství
Nářadí

112 cm (44 in)
122 cm (48 in)
125 cm (49 in)
137 cm (54 in)
Vozík
13 (500 kg)
18 (750 kg)
Rotační kartáč
120 cm (47 in)
132 cm (52 in)
Zadní sběrací koš 250 l, 2 košový
500 I, 3 košový
Zadní sběrací koš,
hydraulické vyklápění
MCS 580H & 580L (600 l)
Nakladač 45
(lžíce 122cm / 48 palců)
Přední nárazník
Čelní ochranný rám
Sněhové řetězy

Modely
LR135 X110

X120

X130R

X140

X300

X304

X320

X300R

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Čelní radlice

•

•

•

•

•

•

•

•

•*

•*

•

•

•

•

•

•

•

•*

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

X534

X540

•
•

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

X740
2WD

X748
4WD

X749
4WD
4WS

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

Z425

•
•

* dostupné od začátku roku 2010

Systém sběru materiálu
Velmi snadno sbírá listy a posečenou trávu!

Čelní nakladač
Nechte si pomoci s těžkým nákladem. Čelní nakladač
lze namontovat a odmontovat během několika
minut – bez nářadí, se systémem Quick-Attach.

Čelní nárazník
Dodejte svému traktoru drsnější vzhled a chraňte jej
před poškozením.
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Technické specifikace

Model

CR125 5-Rychlostní / LR135
CR125 Automatik

X110

X120

X130R

X140

Motor

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Briggs & Stratton

Výkon, koně (kW)

12,5 (9,3)

13,5 (10)

18,5 (13,8)

19,5 (14,6)

18 (13,4)

22 (16,2)

Typ

1 válec, 4 dobý,
OHV, AVS

2 válec, 4 dobý,
OHV, AVS

1 válec, 4 dobý,
OHV, AVS

1 válec, 4 dobý,
OHV, AVS

V-twin, OHV,
AVS

V-Twin, 4-dobý, OHV

Objem válců, cm³

344

344

466

508

655

655

Chlazení

Vzduchem

Vzduchem

Vzduchem

Vzduchem

Vzduchem

Vzduchem

Mazání

Rozstřikem

Rozstřikem

Rozstřikem

Tlakové s olejovým
filtrem

Tlakové s olejovým
filtrem

Tlakové s olejovým
filtrem

Objem palivové nádrže, l

4

4,7

7,9

7,9

Převodovka

Mechanická / Hydro

Hydro

Hydrostatická

Hydrostatická

Hydrostatická

Hydrostatická

Počet rychlostí

5 rychlostí /
bezrychlostní

Bezrychlostní

Bezrychlostní

Bezrychlostní

Bezrychlostní

Bezrychlostní

Uzávěrka diferenciálu

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Tempomat

ne

ne

ne

ne

ne

Standard

7,9

Cestovní rychlost při max. otáčkách motoru
Vpřed, km/h

1,5 – 6,8 / 0 – 8,6

0 – 8,4

0–9

0–9

0 – 8,4

0–9

Vzad, km/h

2 / 0 – 3,2

0 – 3,0

0 – 5,2

0 – 5,2

0 – 5,1

0 – 5,2

Přední pneu

11x4.00-4

15x5.00-6

15x6.00-6

15x6.00-6

15x6.00-6

16x6.50-8

Zadní pneu

15x6.00-6

18x8.50-8

20x8.00-8

20x8.00-8

18x8,5-8

22x9.50-12

Řízení

Sector and pinion

Sector and pinion

Sector and pinion

Sector and pinion

Manual, 2 wheel
steer

Sector and pinion

Poloměr otáčení, cm

35

40

45

45

50,8

45

Šířka záběru, cm (palce)

72 (28)

92 (36)

107 (42)

107 (42)

107 (42)

122 (48)

Výška sečení, mm

30 – 80

30 – 80

25 – 101

25 – 101

25 – 101,6

25 – 101

Výhoz

Zadní

Zadní

Boční (3v1)

Boční (3v1)

Zadní výhoz, zadní
sběr

Boční (3v1)

Mulčování

Volitelně

Volitelně

Standard

Standard

Volitelně

Standard

Zapínání žú

Manuálně

Elektricky

Manuálně

Manuálně

Elektricky

Elektricky

Zvedání žú

Ruční

Ruční

Ručně

Ručně

Ručně

Ručně

Sběrací koš

170 (Standard)

250 (Standard)

230 (Volitelně)

231 (Volitelně)

300 (Standard)

230 (Volitelně)

Sedadlo

Střední

Vysoké,
polohovatelné

Střední

Vysoké,
polohovatelné

Vysoké,
polohovatelné

Vysoké,
polohovatelné

Celková délka, mm

1863

2190

1752

1752

2430

1752

Celková šířka, mm

760

960

1320

1320

1165

1450

Rozvor, mm

1130

1125

1242

1242

1277

1242

Celková výška, mm

1010

1070

1040

1140

1165

1170

Váha (bez paliva), kg

161 / 167

193

210

210

230

241
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Model

X300/42M

X304/42M

X300R

X320

X534

X540

Motor

John Deere iTorque – John Deere iTorque – John Deere iTorque – John Deere iTorque – John Deere iTorque – John Deere iTorque –
Kawasaki
Kawasaki
Kawasaki
Kawasaki
Kawasaki
Kawasaki

Výkon, koně (kW)

18 (13,4)

18 (13,4)

18 (13,4)

22 (16,4)

25 (18,6)

26 (19,4)

Typ

V-Twin

V-Twin

V-Twin

V-Twin

V-Twin

V-Twin

Objem válců, cm³

603

603

603

675

675

675

Chlazení

Vzduchem

Vzduchem

Vzduchem

Vzduchem

Vzduchem

Kapalinou
Tlakové s filtrem

Mazání

Tlakové, filtr

Tlakové, filtr

Tlakové, filtr

Tlakové, filtr

Tlakové s filtrem

Objem palivové nádrže, l

13,2

13,2

13,2

13,2

18,9

18,9

Převodovka

Pedály TwinTouch,
Hydrostatická

Pedály TwinTouch,
Hydrostatická

Pedály TwinTouch,
Hydrostatická

Pedály TwinTouch,
Hydrostatická

Pedály TwinTouch,
Hydrostatická

Pedály TwinTouch,
Hydrostatická

Počet rychlostí

Bezrychlostní

Bezrychlostní

Bezrychlostní

Bezrychlostní

Bezrychlostní

Bezrychlostní

Uzávěrka diferenciálu

ne

ne

ne

ne

Standard

Standard

Tempomat

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Cestovní rychlost při max. otáčkách motoru
Vpřed, km/h

0 – 8,9

0 – 8,9

0 – 8,9

0 – 9,3

0 – 11,3

0 – 11,3

Vzad, km/h

0 – 5,6

0 – 5,6

0 – 5,6

0 – 5,6

0 – 6,4

0 – 6,4

Přední pneu

15 x 6 – 6

15 x 6 – 6

15 x 6 – 6

15 x 6.5 – 8

16 x 6.5 – 9

16 x 6.5 – 8

Zadní pneu

20 x 10 – 8

20 x 10 – 8

20 x 10 – 8

22 x 11 – 10

23 x 9.5 – 12

23 x 9.5 – 12

Řízení

Jednonápravové

Dvounápravové

Jednonápravové

Jednonápravové

Dvounápravové

Jednonápravové

Poloměr otáčení, cm

40.6

38.1

48.2

40.6

68.5

55.9

Šířka záběru, cm (palce)

107 cm (42 in),
122 cm (48 in)

107 cm (42 in),
122 cm (48 in)

107 (42 in)

107 cm (42 in),
122 cm (48 in)

122 cm (48 in),
137 cm (54 in)

122 cm (48 in),
137 cm (54 in)

Výška sečení, mm

25 – 102

25 – 102

25 – 102

25 – 102

25 – 102

25 – 102

Výhoz

Boční (měnitelný)

Boční (měnitelný)

Zadní

Boční (měnitelný)

Boční (měnitelný)

Boční (měnitelný)

Mulčování

Volitelně

Volitelně

–

Volitelně

Volitelně

Volitelně

Zapínání žú

Elektricky

Elektricky

Elektricky

Elektricky

Elektricky

Elektricky

Zvedání žú

Nožní pedál

Nožní pedál

Nožní pedál

Nožní pedál

Hydraulicky

Hydraulicky

Sběrací koš

250 (Volitelně)

250 (Volitelně)

300 (Standard)

250 (Volitelně)

250 nebo 500
(Volitelně)

251 nebo 500
(Volitelně)
Otevřená opěrka

Sedadlo

Otevřená opěrka

Otevřená opěrka

Otevřená opěrka

Otevřená opěrka

Otevřená opěrka

Celková délka, mm

1830

1830

2520

1830

2007

2007

Celková šířka, mm

970

970

970

970

1041

1041

Rozvor, mm

1260

1260

1260

1260

1300

1300

Celková výška, mm

1092

1092

1092

1092

1219

1219

Váha (bez paliva), kg

225

225

302

225

341

327

46

Technické specifikace

Model

X740

X748

X749

Z425

Motor

Yanmar

Yanmar

Yanmar

Briggs & Stratton

Výkon, koně (kW)

24 (17.9)

24 (17.9)

24 (17.9)

23 (16,9)

Typ

Vznětový 3 válec

Vznětový 3 válec

Vznětový 3 válec

V-twin, vzduchem chlazený OHV

Objem válců, cm³

1116

1116

1116

724

Chlazení

Kapalinou

Kapalinou

Kapalinou

Vzduchem

Mazání

Tlakové s olejovým filtrem

Tlakové s olejovým filtrem

Tlakové s olejovým filtrem

Tlakové s olejovým filtrem

Objem palivové nádrže, l

24,6

24,6

24,6

13,2

Převodovka

Pedály TwinTouch, Hydrostatická

Pedály TwinTouch, Hydrostatická

Pedály TwinTouch, Hydrostatická

Hydrostatická s odolnými motory
a čerpadly

Počet rychlostí

Bezrychlostní

Bezrychlostní

Bezrychlostní

Uzávěrka diferenciálu

Standard

Standard

Standard

Tempomat

Standard

Standard

Standard

Cestovní rychlost při max. otáčkách motoru
Vpřed, km/h

0 – 13,7

0 – 13,7

0 – 13,7

Vzad, km/h

0 – 8,8

0 – 8,8

0 – 8,8

Přední pneu

18x8.50-8

18x8.50-10

18x8.50-10

Zadní pneu

26x12.00-12

26x12.00-12

26x12.00-12

22x9.50-10f

Řízení

Hydraulické, jednonápravové

Hydraulické, jednonápravové

Hydraulické, dvounápravové

Hydrostatické

Poloměr otáčení, cm

63,5 cm

63,5 cm

53,3 cm

Šířka záběru, cm (palce)

122 (48), 137 (54),
157 (62) / 152 (60)

122 (48), 137 (54),
157 (62) / 152 (60)

122 (48), 137 (54),
157 (62) / 152 (60)

Výška sečení, mm

25 – 133

25 – 133

25 – 133

Výhoz

Boční (měnitelný) / Zadní

Boční (měnitelný) / Zadní

Boční (měnitelný) / Zadní

Mulčování

Volba / –

Volba / –

Volba / –

Zapínání žú

Elektrohydraulicky

Elektrohydraulicky

Elektrohydraulicky

Zvedání žú

Hydraulicky

Hydraulicky

Hydraulicky

Sběrací koš

500 nebo 600 (volitelně)

500 nebo 600 (volitelně)

500 (volitelně)

Sedadlo

Standardní/ Komfortní sedadlo

Standardní/ Komfortní sedadlo

Standardní/ Komfortní sedadlo

Celková délka, mm

1905

1905

1905

Celková šířka, mm

1195

1195

1219

Rozvor, mm

1385

1415

1415

Celková výška, mm

1300

1300

1300

Váha (bez paliva), kg

453

525

554

13x5.0-6
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Gator CX
Sestavte si svůj plán za pohybu.
Udělejte z každé cesty zkratku s víceúčelovým Gatorem CX. Nezáleží na tom, zda
převážíte věci na svém dvorku nebo děláte jinou přepravní práci, korba Gatoru
CX s kapacitou 182 kg zvládne téměř
jakýkoliv úkol. Korba má sklopné zadní
čelo a ucha pro její snadné uchopení při
vyklápění. Přepážky korby ochrání Váš
náklad před poškozením.
Dali jsme si záležet na tom, aby byl
tento model pohodlný a tak je vybaven
odpružením zadní nápravy. Pro Vaše další
pohodlí je stroj vybaven např. i odkládacím prostorem spolujezdce, měřičem
motohodin a měrkou paliva. Toto vše
Vám zajistí, že přeprava s Gatorem CX
nebude jen o tom, jak se rychle dostat z
bodu A do bodu B, ale bude to i pohodlná
cesta.
Model
Typ
Výkon dle SAE kW / koně
Objem válců, cm3
Převodovka
Rychlost km/h
Šířka, mm
Užitečné zatížení, kg
Objem korby m³
Max. zatížení korby kg

Pohodlí pro obsluhu je zajištěno dvěmi sedadly s
vysokými opěrkami, které poskytují dostatek místa
pro dvě dospělé osoby.

Volitelně nabízené automatické vytápění kabiny Vám
ulehčí práci.

Gator CX
Benzínový 4 kolový jednoválec OHV o obsahu 286 cm3
7,1 / 9,7
286
Variátor (CVT)
0 – 24
1245
363
0,15
182

5 dobrých důvodů
proč si vybrat John Deere

Zahradní traktory John Deere jsou rozhodně tou správnou
volbou. Zde je stručný souhrn mnoha výhod, které naše
stroje nabízejí.
• Vysoká kvalita výrobků
• Vynikající kvalita sečení
• Vysoká zůstatková hodnota použitých strojů
• Celosvětový systém distribuce náhradních dílů
• Dokonalý servis od místního prodejce John Deere

Tento dokument byl vytvořen pro celosvětové účely. Ačkoli jsou zde uvedeny všeobecné informace, obrázky
a popisy, některé obrázky a údaje mohou obsahovat nabídky z oblasti financí, úvěru, pojištění a výrobků a
příslušenství, které ve všech regionech NEJSOU K DISPOZICI. PODROBNÉ INFORMACE ZÍSKÁTE U SVÉHO
MÍSTNÍHO PRODEJCE. Společnost John Deere si vyhrazuje právo na změnu parametrů a provedení výrobků
popsaných v tomto dokumentu bez předchozího upozornění.
„Zelená a žlutá schémata John Deere, symbol skákajícího jelena a název JOHN DEERE jsou ochranné známky
společnosti Deere & Company.“

www.JohnDeere.cz
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S žádostí o další informace a o radu kontaktujte svého
prodejce John Deere.

