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A KITE Zrt. 50 éve az agrárium megbízható partnere
2023 különleges számunkra, hiszen ebben az évben ünnepeljük a KITE Zrt. alapításának ötvenedik 
évfordulóját. Az egykoron nonprofit szervezetként alakult Kukorica és Iparinövény Termesztési 
Együttműködés fő célja a tudomány világszínvonalú eredményeinek megismerése, az új tech-
nológiák, korszerű termelési eszközök és üzemszervezési eljárások elsajátítása, elterjesztése a 
volt taggazdaságok körében és rajtuk keresztül az agrárszektor egészében. 

A rendszerváltás éveiben a KITE tevékenysége piaci alapokra helyeződött, de a felhalmozott 
tapasztalatok továbbadása és a magas színvonalú szakmai tudás továbbra is minden területen 
elvárás maradt. Ez a háttér tette lehetővé cégünk számára, hogy a magyar szántóföldi növény-
termesztés és kertészet piacvezető integrátorává váljon, miközben sikerült megőrizni évtizedes 
hagyományainkat, értékeinket és ambíciónkat.

Jelen vagyunk a jövőben

Az elmúlt évtizedben új korszakba léptünk. Nagy ívű, a partnereink ellátási biztonságát és kényel-
mét növelő beruházások valósultak meg, valamint kiszélesítettük termékeink és szolgáltatásaink 
fejlesztését. A KITE Zrt. a ’80-as években áttörést elérő, legendás elődei nyomdokain haladva 
komplex agronómiai és műszaki kereskedelmi kínálattal, innovatív szolgáltatásokkal ma is úttörő 
szerepet játszik az agrárium modernizálásában. Olyan csatornaként működünk, melynek segítsé-
gével a világ mindenkori legkorszerűbb megoldásai alkalmassá válnak az adott gazdaság egyedi 
igényeinek kiszolgálására: a magyar birtokszerkezet, a gépesítettség és a termelői felkészültség 
által meghatározott gyakorlati alkalmazásra. Hisszük, hogy ezen missziónk megvalósítása fenn-
tartható módon tudja biztosítani a KITE jövőbeni sikereit is. 

Fejlődés, összhangban a természettel

Sok feladatunk van a következő ötven évre is. Korunk kihívásai új helyzetet teremtettek a világban, 
és nap mint nap emlékeztetnek arra, hogy elkerülhetetlen a szemléletváltás a mezőgazdaság-
ban. A környezetkímélő gazdálkodás és a hatékonyság növelésének igénye a növénytermesztés 
területén életre hívta az okszerű, talajkímélő, precíziós gazdálkodás elméletét és gyakorlatát. 

A KITE Zrt. felkészült a változásra, szakembereink több mint egy évtizede felállított program 
keretében olyan Precíziós Gazdálkodási Rendszer fejlesztésén és üzemeltetésén dolgoznak, amely 
a talaj, a termesztett növény és a termelő szempontjait harmonizáló, komplex megoldásokkal 
biztosítja a tevékenység fenntarthatóságát társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból 
egyaránt. Napi gyakorlatunkká vált a digitális technológia mezőgazdasági alkalmazása, a precíziós 
és talajkímélő gazdálkodás széles körű elterjesztése komplex ajánlatok, kibővült szaktanácsadási 
szolgáltatások és oktatási, képzési programok segítségével. 

A KITE partnerei számíthatnak rá, hogy a biztos háttérrel, kiszámítható piaci magatartással és 
felelős szemlélettel működő, folyamatosan fejlődő vállalat támogatja a versenyképes és hosszú 
távon fenntartható, hatékony gazdálkodásukat. Ezúton is köszönjük az eddigi együttműködést, 
bízunk benne, hogy a jövőben is tudjuk majd segíteni egymást céljaink megvalósításában. 

www.kite.hu
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A SABO fűnyírók megbízhatóak, kényelmesen, könnyen használha-
tók, hosszútávon biztosítják a szép, ápolt gyepfelületet a kertünk-
ben, öröm velük a munka. 
A modellek többsége TurboSTAR gyűjtőrendszerrel van felszerelve, 
amely mindig precíz nyírást és kiváló gyűjtési teljesítményt biztosít. 
A vágókések fölött lévő ventilátor olyan erős kiegészítő légáramot 
generál, amely a nedves füvet is képes felemelni közvetlenül a levá-
gás előtt, biztosítva ezzel a gyönyörű nyírási eredményt, ráadásul 

a faleveleket is felszedi a gyepről. Vágás után a légáram a nyesedé-
ket egyenletesen és hatékonyan fújja be a gyűjtőzsákba, mely sok-
kal jobban telítődik az ilyen rendszerrel nem rendelkező fűnyírók-
hoz képest. Így kevesebbszer kell megállnunk fűgyűjtőt üríteni. 
A kaszaház alumíniumöntvényből készül, meglepően könnyű, 
mégis strapabíró és nem rozsdásodik. Az alumínium kaszaházakra 
magánjellegű, otthoni használat esetén 15 év garanciát biztosítunk.

A SABO márkanév egyet jelent a magas 
minőséggel és megbízhatósággal a lakossági 
és a professzionális gyepápolás területén. 
A precizitás, a részletekre való odafigyelés,  

a hosszú élettartam, a folyamatos innováció 
évtizedek óta nagy elismerést váltanak ki az 
ügyfelek körében. A SABO tolókaros fűnyírók 
egyszerűen kezelhetők, nyírásminőségük 

kiemelkedő kategóriájukban. A hajtott kerekű 
modellek könnyebbé, egyszerűbbé, gyor-
sabbá teszik a kerti munkát akár nehezebb 
terepviszonyok (pl.: emelkedő stb.) esetén is.

GYÖNYÖRŰ KERT, SZÉP, ÁPOLT GYEP EURÓPA EGYIK LEGJOBB TOLÓKAROS FŰNYÍRÓJÁVAL
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FŰNYÍRÓTRAKTOROK
Ha az Ön fűterülete nagyobb, mint ezer négyzetméter, 
akkor feltétlen üljön fel egy John Deere fűnyíró 
traktorra, és meg fogja tapasztalni 
ez más, mint a többi!

GYEPSZELLŐZTETÉS UTÁN 
A GYEP ÚJ ERŐRE KAP, 
ÉS MÉG SZEBB LESZ 

Oxigén nélkül a fű sem él, 
engedje hát levegőzni!

Alkalmazza az általunk ajánlott csillagkéses 
rendszerű SABO gyepszellőztetőket évente 
legalább kétszer, és tapasztalni fogja, hogy 
az Ön kertjében dúsabb és egészségesebb 
lesz a gyep!

Engedje levegőzni: Az egészséges pázsit 
kialakítása és fenntartása gondos ápo-
lást igényel. Ebbe beletartozik a rendsze-
res gyepszellőztetés is – az elhalt fűszálak 
által képzett réteg és a moha eltávolításá-
nak folyamata –, hogy a tápanyagok 
bejuthassanak a talajba. Gyepszellőztető 
gépeinkkel könnyedén lehelhet új életet 
a gyepébe, amely így dúsabb és egészsé-
gesebb lesz.

Ezután biztosan egy John Deere-t szeretne 
venni!

Nálunk választhat a John Deere X100, X300 
és X500 sorozat modelljei közül, és meg-
látja, hogy az X300 sorozat bármelyik 
modelljét szívesebben fogja vezetni, mint 
az autóját!
Az X500 sorozat modelljeit akkor ajánljuk, 
ha egy igazi nagy teljesítményű, tökéletes 

környezetápoló kistraktort szeretne. Kérjük 
alaposan vegye szemügyre ezt a gyönyörű 
konstrukciót és meglátja, nem fog meggyő-
zőbbet találni ennél!

A KITE Zrt. által forgalmazott nagy és kis 
fűnyírótraktorok a robusztus felépítést 
megbízhatósággal és felhasználóbarát egy-
szerűséggel, kényelemmel és kezelhető-
séggel kombinálják. Az X100, X300 és X500 

sorozat modelljei közül kiválaszthatja az 
Önnek megfelelőt. Az X300 sorozat modelljei 
lenyűgöző funkciókat és egyszerű kezelhe-
tőséget kínálnak. Ha maximális teljesít-
ményre és erőre van szüksége, akkor válasz-
sza az X500 sorozatot. Az alacsony 
súlypont, a hosszú tengelytáv és a differen-
ciálzár ezeket a fűnyírótraktorokat tökéle-
tes többcélú géppé teszi.
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   MINDEN SZEMPONTBÓL GYORSABB ÉS HELYBEN MEGFORDUL

Ha Ön szeretné, hogy az adrenalin 
szintje még a saját kertjének fűnyí-
rásakor is a csúcsokig emelkedjen, 
akkor pattanjon fel egy John Deere 
ZTAK modell valamelyikére, előre 
a vezérlőkart, és a végén sajnálni 
fogja, hogy milyen gyorsan le kell 
szállnia, mert már minden fűszálat 
tökéletesen levágott.

A Z300 és Z500 sorozatú John Deere  
helyben forduló benzinüzemű fűnyíró-
gépek a nagyon jó fordulékonyságuk- 
kal és az akár 14,5 km/h legnagyobb 
sebességükkel nagyon gyorsan és 
gyönyörűen nyírnak! Ön is válasszon 
egyet a John Deere ZTRAK – típusú, 
helyben forduló fűnyíróink közül!

A félprofesszionális felhasználásra ki-
alakított Z740R benzinüzemű ZTRAK 
modell számos előnnyel rendelkezik 
a lakossági modellekhez képest. A ro-
busztus kialakítás, az erős vázszerkezet, 
a nagy teljesítményű Kawasaki motor, 
a speciális kialakítású kaszaház és a ké-
nyelmes kezelőtér egyaránt biztosítják 
a nagy területek rendszeres karbantar-
tásához szükséges feltételeket.

A Z950R modell mindazt a teljesítményt, kény-
elmet és vágásminőséget biztosítja a professzi-
onális felhasználóknak, ami a lehető legjobb 
munkavégzéshez szükséges. A megerősített 
alváz nem hajlik, nem csavarodik, még a kihívást 
jelentő talajokon is megfelelő a stabilitás és 
kényelem. A nagy teljesítményű Kawasaki mo-
tor szinte egyedülálló hatékonyságot és meg-
bízhatóságot nyújt kategóriájában még nehéz 
körülmények között is. A 4,8 mm acélból préselt 
speciális kialakítású professzionális kaszaház 
14 cm-es mélységgel és 2,54 cm hidegen kovác-
solt, hőkezelt késekkel rendelkezik, így minőségi 
vágás érhető el maximális sebességgel vagy 
nehéz körülmények között történő kaszálás 
esetén is.
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DÍZELMOTOROS 
FŰNYÍRÓTRAKTOROK

FRONTKASZÁS 
FŰNYÍRÓGÉPEK

HELYBEN FORDULÓ, PROFESSZIONÁLIS 
DÍZEL FŰNYÍRÓK, FŰNYÍRÓTRAKTOROK

A maximális fűnyírási teljesítményhez válasz-
sza az X900 sorozatú dízel fűnyírótraktora-
inkat! Ezek a nagyon erős fűnyírógépek 

kétkerék-hajtású, négykerék-hajtású vagy 
négykerék-kormányzásos változatban is 
rendelhetők. Az X950R hátsó kidobásos, 

fűgyűjtéses modell nagyon jó választás, ha 
nagy területeket kell rendszeresen nyírnia 
és egy gazdaságos megoldást szeretne.

A dízelek csengő hangja egy férfi számára az igazi traktorok zenéjét 
idézi, és így van ez a John Deere dízel fűnyírótraktorok nyergében 
ülve is. Ön is vegyen egy dízel fűnyírótraktort a nagy John Deere-ja 
mellé, vagy ez legyen az Ön dízeltraktorja!

A legújabb, 1500-as sorozatú TerrainCut 
professzionális frontkaszás fűnyírókat 
kifejezetten arra terveztük, hogy dús gyep 
nagy sebességű vágásakor páratlan vágási 
minőséget biztosítsanak. A legfontosabb 
jellemzők közé tartozik a nagy kapacitású, 
4,6 mm vastag kaszaház, a nagy nyomatékú 
dízelmotor és a kivételes négykerék-hajtás, 
mindezekhez hozzájárul még a gépkezelő 
optimális biztonsága és kényelme is.

Ha Ön dönthet és kell egy igazán jó fűnyíró, akkor lepje meg az embereit 
egy John Deere frontkaszással! Legyen akár sok fa vagy bokor a parkjukban, 
a John Deere frontkaszás úgy kerülgeti majd ezeket, hogy a járókelők feje 
beleszédül a csodálkozásba!

A Z994R és a Z997R helyben forduló fűnyíró 
rendkívül jól manőverezhető, az erős motor, 
a nagy kapacitású kaszaház és a kiemelke-
dően jó gyártásminőség pedig hosszú 
évekre garantálja a termelékeny használa-
tot. A munkát legalább 20%-kal gyorsabban 
elvégzi, mint egy frontkaszás kivitellel, 
minden egyes használatával pénzt takarítva 
meg. Opcionálisan Michelin X Tweel Turf 
defektmentes kerékkészlettel is rendelhetők.
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KÖRNYEZETÁPOLÓ UNIVERZÁLIS TRAKTOROK

Ne a prospektusokat nézegesse!
Jöjjön el a KITE–hez, üljön be egy John Deere környezetápoló traktorba és 
csodálkozzon, mire képes a John Deere technika!
Hozza el a gépkezelőit is, ők fogják csak igazán érezni a különbséget!  
Mondja el nekünk környezetápolási álmait, és mi olyan John Deere 
kompakt traktorokat ajánlunk hozzá, hogy az álom valósággá válik!

Ha nem szeret félmunkát végezni, akkor Ön 
is szeretni fogja a John Deere kompakt 

univerzális traktorokat (25-65 LE-ig). 
Az ezermester megoldások helyett mi haj-

landók vagyunk többlet-erőfeszítésekre, hogy 
olyan gépcsomagokat állítsunk össze, amelyek 
minden kihívást professzionális szinten 
oldanak meg. Ezt a többletet Ön is látni fogja 
minden nap száz meg száz különféle módon.
A John Deere kommunális traktorok 1R, 2R, 
3R szériái mind felszerelhetők fűgyűjtővel és 
traktor alatti, automatikus csatlakozású 
fűkaszával is.

Az 1026R kompakt univerzális traktor 
tökéletes stabilitást és vezetési kényelmet 
nyújt, továbbá könnyen parkolható és 
tárolható. Ezen, a feladatok széles skálájára 
tervezett 

kis kompakt traktoron a munkaeszközök és 
munkagépek könnyen és gyorsan cserélhe-
tők. A standard felszereltség részét képezi 
a könnyű működtetést elősegítő hidrosztati- 
kus sebességváltó, a négykerék-hajtás és 

a szervokormány, valamint az egész napos 
termelékenységet biztosító deluxe ülés és 
rugózás, a dönthető kormánykerék és 
a deluxe lámpakészlet.

1R SOROZAT
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2R SOROZAT
Miért kötne kompromisszumot? A sokol-
dalú 2026R, 2032R és 2038R traktoraink 
könnyen kezelhetők és irányíthatók , 
valamint mindaz a nagyobb traktorokra 
jellemző stabilitás és megbízhatóság 
jellemzi őket, amit Ön a John Deere-től 

elvár. A vízhűtéses dízelmotorok nagy 
teljesítményt és fordulatszámot adnak le, 
míg az erősített hidak, az összkerékhajtás 
és az 1. kategóriás hátsó hárompont-
függesztő szerkezet ideálisak a nehéz 
munkákhoz. A kilátás és a csatlakoztat-

hatóság minden korábbinál jobb a folya-
matos termelékenység érdekében. 
Ne tévessze meg a kompakt méret: 
a nagyobb testvéreihez hasonlóan a 2R 
is nagy tartósságra lett tervezve!

3E SOROZAT
Miért kötne kompromisszumot a teljesít-
mény vagy a funkciók terén? 3025E és 3038E 
kompakt univerzális traktorok könnyen 
kezelhető, megfizethető gépek, melyek 
a lehető legegyszerűbben végzik el a felada-

tokat. A szűk kanyarodási sugár és a kiváló 
ergonómia a lehető legkönnyebbé teszi 
a munkát, a minőség pedig az utolsó csava-
rig John Deere. A 3E sorozatú traktoraink az 
egyszerűséget és a könnyű kezelhetőséget 

olyan, a nagy traktorokra jellemző funkciók-
kal kombinálják, mint pl. a Twin Touch 
pedálok és az elektromos rásegítésű 
kormányzás.
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3R SOROZAT
A 3R sorozatú traktor teljesítményének 
maximális kihasználásához a fejlett tech- 
nológiájú funkciók teljes választékát épí-
tettük be az alapfelszereltség részeként. 
Ezek között megtalálható a négykerék-
hajtás, a digitális teljesítménykövető rend-

szer és a LoadMatch funkció – egy kiváló 
elektromos motorteljesítményszabályozó 
rendszer –, amely minden alkalmazásban 
csúcsteljesítményt biztosít. A John Deere 
traktorok az európai felhasználási körül-
ményekre kifejlesztett nagy teljesítmenyű 

Matev fűgyűjtőkkel felszerelve a professzi-
onális felhasználók legmagasabb elvárásait 
is teljesítik.

„A lovak gondozása, képzése  
sok emberi törődést, odafigyelést igényel. 

Ez a fő tevékenységünk, mely sok idejét 
leköti a kollégáimnak,  

ezért a gazdaság más területein  
a lehető leghatékonyabban akartunk 

gépesíteni. A John Deere 3045R kompakt 
traktor univerzális tulajdonságait 

a telephelyi munkák során jól ki tudjuk 
használni. Többek között a szőlőben, 

a szőlősorok közötti talajmunkákat és 
szüretkor a szőlővel telerakott ládák 

kihordását végzi  
a szőlősorok közül, ahova nagyobb 

traktorral nem férünk be.
A gazdaság zöld területének,  

gyakorló pályák nyírására egy  
John Deere Z425 típusú botkormányos 

fűnyírót használunk,  
mellyel gyorsasága és jó manőverezési 

képessége miatt sok időt  
spórolunk meg.

A birtok bejárására és a kisebb szállítási 
munkák elvégzésére egy XUV550 típusú 

GATOR szállítójárművet használunk, melyet 
robbanékonysága és könnyű kezelhetősége 

miatt nagyon megszerettünk.”

Móró Lajos
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4M SOROZAT
A 4M sorozat egy teljes értékű mezőgazda-
sági traktor erejét és kezelhetőségét nyújtja. 
A 4-hengeres dízelmotorral, az eHydro 

sebességváltóval, a négykerék-hajtással és 
az ergonomikus kezelőszervkonzollal 
minden az Ön rendelkezésére áll, ami 

a feladatok széles skálájának hatékony és 
könnyű végrehajtásához szükséges.

4R SOROZAT
A prémium 4R sorozatú trak torokat 
kifejezetten arra tervezték, hogy köny-
nyebbé tegyék az Ön életét! A LoadMatch 
funkció megakadályozza a motor lefulla-
dását azzal, hogy a motorfordulatszámot 

a motorterhelésnek megfelelően állítja 
be. A standard Hitch Assist funkció gyor-
sabbá és biztonságosabbá teszi a hátsó 
vonókapcsoló működését. Az opciós 
önszintező Quik-Park homlokrakodó 

kevesebb mint három perc alatt csatla-
koztatható, a standard Air Ride légrugó-
zású ülés pedig egész nap gondoskodik 
az Ön kényelméről és eredményességéről.
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Ha szeret a friss levegőn gyönyörködni 
a táj szépségeiben, ha a határban vagy az 
erdőben érzi jól magát, akkor vigye magá-

val a kedvenc kutyáját is egyJohn Deere Gator 
platóján! Mindegy, hogy az Alföldön bók-
lászik vagy hegyek között csalinkázik, 

a John Deere valamelyik Gatorjával nagy 
élvezettel kocsikázik. Próbáljon ki egyet!

1. Gator TE–elektromos hajtással: NINCS ZAJ – NINCS kipufogás – csak csendes száguldás.

2. Gator TH 6X4: SOK KERÉK – kevés talajnyomás – nagy rakfelület és terhelhetőség.

3. GATOR HPX815E: A hasznos segítőtárs, dolgozzon okosabban.

4. Gator XUV835M: A sebesség szerelmeseinek ajánljuk!

5. Gator XUV865M: Azoknak, akik főleg munkára használják Gatorukat.

6. Gator XUV855M S4: Kirándulni a családdal, vadászni a barátokkal ideális jármű.

7. XUV865R: A legkényelmesebb Gator minden feladatra

GATOROK John Deere Gator = hasznosak – gyorsak – élvezetesek!

GATOR TE – ÉLVEZZE A NULLA 
KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁST!

Golfpályák, üzemcsarnokok, épületek… 
Ha fontos a csendes működés és a nulla 
károsanyag-kibocsátás, akkor a Gator TE 
a tökéletes megoldás. Az olyan meggyőző 
jellemzőkkel, mint az erős akkumulátorok, 
a gyors nyomatékleadás és a többfunkciós 
Deluxe rakfelület, az elektromos működést 
a teljesítmény és a használhatóság terén 
kötött kompromisszumok nélkül élvezheti.
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John Deere Gator = hasznosak – gyorsak – élvezetesek!

GATOR TH 6X4 – ÉLVEZZE A NAGY ERŐT!
A hat kerékkel, az alacsony tömegközépponttal és a bőséges 
teljesítménnyel a Gator TH 6x4 többcélú jármű a nagy terheket 
is könnyedén mozgatja. A legerősebb gépünk lenyűgöző, 726 kg 
(utasokkal együtt) terhet is könnyűszerrel képes szállítani, az 
alacsony rakodási magasság pedig jelentősen kíméli az Ön 
derekát.

CROSSOVER TEREPJÁRÓK

GATOR HPX815E
Ez a haszongépjármű még teljes terhelés mellett is elboldogul minden 
terepen. A nagy szállítási kapacitással, a kapcsolható összkerékhaj-
tással, a 18,5 lóerős (13,6 kW) motorral és a megújult sebességváltóval 
nincsenek nehéz feladatok. A biztonságról a bukókeret, a személy-
gépkocsikra jellemző hárompontos biztonsági öv és a hidraulikus 
fékrendszer gondoskodik.
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GATOR XUV855M S4
A munkaigényesebb feladatokhoz a XUV 
855M S4 többcélú terepjármű az ideális 
válasz tás . Nég y személy t szál l í that 

kényelmesen, és e legendő hel y á l l 
rendelkezésre az összes szerszámnak 
és felszerelésnek is. A teljesítmény és 

a g yorsí tás még tel jesen megrakot t 
á l lapotban is minden szempontból 
lenyűgöző.

GATOR XUV835M
Akár 60 km/h sebesség a gyorsan reagáló, 
812 köbcentis benzinmotorral. Komoly 
szállítási kapacitás minden terepen. 

Kapcsolható valódi összkerékhajtással, 
teljesen független felfüggesztéssel és 
szer vokormánnyal tar thatja kézben 

a járművet. Bármi is legyen a kihívás, 
a  XUV 835M Gator többcélú jármű készen 
áll a feladatra.

GATOR XUV865M
Ez a Gator modell minden igényt kielégít 
a teljesítmény, a kapacitás és a személyau-
tókéhoz hasonló kényelem tekintetében.  

A kapcsolható valódi összkerékhajtásnak 
és a még nag yobb hasmagasságnak 
köszönhetően ez a modell képes haladni 

ott is, ahol mások nem, amikor nehezebbek 
a körülmények.
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„Vadászati vállalkozást vezetek 
(fácánvadászatokat szervezünk Sümeg 
környékén). Korábban egy régi katonai 
terepjáró vitte a vendégeket, illetve egy 
másik gépjármű a lőszert és az elejtett 
madarakat. A John Deere XUV 855MS4 

megvásárlásával most mindez egy géppel 
megoldott lett. Az új gép beszerzése 
az üzembiztonság szempontjából is 
fontos volt. A GATOR ahogy vártam, 

mind megjelenésben, mind terepjáró-
képességben verhetetlen. Nemhiába 

Angliában is csak ezeket a gépeket 
használják a vadászatok során. 

A vendégkör, aki jár hozzám, szintén 
nagy élvezettel ül bele...és csodálják. 

Gyors, fordulékony és rendkívül egyszerű 
a vezethetősége. Véleményem szerint 

drágábbat lehet venni, de jobbat nem.
A KITE Zrt. értékesítő kollégáját, gyors, 
precíz és korrekt embernek ismertem 

meg. A GATOR használata során 
több érdeklődőnek is átadtam az 

elérhetőségét. Műszaki hiba a géppel 
nem volt, végig probléma nélkül zajlik 
le vele a szezon. Kötelező szervizelése 

gördülékeny, hamar megy minden!”

Tóth Balázs

GATOR XUV865R
Ha a legjobb Gatort szeretné, akkor ne keressen tovább! Az XUV835M 
és az XUV865M crossover terepjárók lenyűgöző tulajdonságai 
mellett, számos extra kiegészítővel rendelkezik a nagyobb kényelem 
érdekében. A külső zajt és a rezgéseket jobban csillapító belső 
borítások és igény esetén a hatékony fűtő, szellőztető, légkondicio-
náló rendszerű fülke új szintre emeli a terepen való kényelmes 
utazást, akár három ember számára is. 
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A Peruzzo az egyik első ipari vállalat, amely 
felismerte a modern gyepkarbantartással 
kapcsolatos igényeket, és ennek megfe-
lelően csúcsminőségű termékek gyártá-

sára rendezkedett be. A vásárlóink által 
elvárt folyamatos innovációnak, kutatás-
nak és termékfejlesztésnek, valamint 
a neves traktorgyártókkal való szoros 

együttműködésnek köszönhetően a vál-
lalatunk és a termékeink a világ minden 
táján kiemelkedő helyet foglalnak el 
a piacon.

MULCSOZÓ FŰNYÍRÁS – PERUZZO
A PERUZZO S.R.L. gépgyártó üzemet 1959-ben 
alapították mezőgazdasági és professzioná-
lis gyepkarbantartó gépek gyártására.

A magas fűfélék, a magas lágyszárúak, 
a fakinövések 5-6 cm átmérőig mind gyorsan 
lekaszálhatók és teljes munkaszélességben 
lezúzhatók a PERUZZO vízszintes tengelyű 
lengőkéses vagy lengőkalapácsos kommu-
nális kaszáival. A lengőkéses, mulcsozós 
kaszákból 120-260 cm-ig, illetve 420 és  

500 cm-es méretben tudunk ajánlatot adni 
bármilyen gyártmányú traktorhoz. A gyűjtő-
tartályos kivitelek közül lehet választani 
sportpálya nyírására, önkormányzati, 
erdészeti és mezőgazdasági felhasználásra 
alkalmazható kivitelűeket is.

Mulcsozós fűnyírás előnyei:
Fűnyírás sebessége megnő, költséghatékony. A tápanyagot nem dobjuk ki, a fel-
aprított fű zöme lebomlik és zöldtrágya lesz belőle, valamint a gyepszellőztetés is 
megoldható. Ajánljuk a kistraktorok elejére, hátuljára és speciális frontkaszás gépekre 
is gyártmánytól függetlenül.
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JOHN DEERE HENGERKÉSES FŰNYÍRÓK

A prémium nyírásminőség érdekében a 
2653B és a 7200A két nagyszerű opciót 
kínál. A teljesítmény, a megbízhatóság és a 

könnyű kezelhetőség érdekében mindkét 
gép szervizfeladatai is nagyon egyszerűen 
elvégezhetők. A 7200A ereje még 

nagyobb, és rendelkezik egy váltókapcso-
lóval a vágási szélesség menet közben tör-
ténő átállításához.

Ez a nyírópengés megoldás úgy leborotválja fűszálakat, hogy azt egy fodrászolló sem tenné szebben! A fodrásznak 
csak egy borotvája van, a John Deere hengerkéses fűnyíróknak hengerenként legalább 6 vagy 8, de lehet 11 is! A sok 
fűszálhoz sok borotva, ez a szép fű legfőbb titka!

SPORTPÁLYAÁPOLÁS HENGERKÉSES FŰNYÍRÓK

DENNIS G860 HENGERKÉSES FŰNYÍRÓ 

A Dennis cég nevéhez kapcsolható 
a világ első hengerkéses fűnyírójának 
kifejlesztése. Az elmúlt 90 év tapasz-
talatának és a tökéletes játékterület 
kialakítására törekvő szakmai elvá-
rásoknak köszönhetően a Dennis 
mára a stadionok egyik legelismer-
tebb professzionális fűnyírója lett. 
A Dennis G860 hengerkéses fűnyíró 
különleges tulajdonságai között 
szerepel a gyors cserét biztosító 
kazettarendszer, amely rugalmas 
felhasználhatóságot tesz lehetővé 
egyetlen alapgép számára a minden-
napos gyepfelület karbantartási 
feladatainak elvégzése során pl.: 

hengerkéses fűnyírás, gyepszel-
lőztetés, seprés stb. Ez a sokol-
dalúság alacsony talajnyomással 
és jó manőverező képességgel 
párosul, ezért az egyik legjobb 
választás a hagyományos és 
modern homokalapú gyepépítési 
rendszerek széles skálájához.
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kazetták G860

6 késes vágófej
Magas minőségű brit acélkések spirális alakzatban. Egyszerűen beállítható vágószerkezet.

D054/1

8 késes vágófej
Magas minőségű brit acélkések spirális alakzatban. Egyszerűen beállítható vágószerkezet.

D054/7

Gyepszellőztető egység 1 mm széles csillagtárcsákkal
1 mm vastagságú, cserélhető, nagy kopásállóságú kések. A 12 mm-es kések közötti távolság lehetővé teszi 

teljes szezonban a gyepfilc eltávolítását, valamint az őszi, tavaszi felújítási munkák elvégzését. 
D054/3

Gyepszellőztető egység 2 mm széles csillagtárcsákkal
2 mm vastag cserélhető, nagy kopásállóságú kések, 12 mm-es távolság, kiválóan alkalmas a gyepfilc 

eltávolítására a teljes szezonban, valamint az őszi és tavaszi nagyobb pályakarbantartási műveletek során.
D054/4

Gyepszellőztető egység 2 mm széles keményfém csillagtárcsákkal
2 mm vastagságú, nagy igénybevételre tervezett kések, melyekkel lehetőség nyílik teljes szezonban 

a gyepfilc eltávolítására, valamint az őszi, tavaszi felújítási munkák elvégzésére.

D054/
4TT

Tisztítókefe lágy sörtékkel
Moha és nyesedékek eltávolítására, ezen kívül használható vágás előtti előkészítésre is.

D054/
5soft

Tisztítókefe kemény sörtékkel
Moha és nyesedékek eltávolítására, ezen kívül használható egyszerűbb gyepszellőztetésre vagy vágás 

előtti előkészítésre is. 

D054/
5hard

Tisztítókefe sűrű sörtékkel
Moha és nyesedékek eltávolítására, ezen kívül használható vágás előtti előkészítésre is. 

D054/
5multi

Verti-cutter egység
1 mm széles cserélhető csillagtárcsák. Rendszeres használata megakadályozza a gyepfilcképződést, 

szabályozza az oldalirányú növekedést és meggátolja a nem várt fajok megjelenését, mint pl.: réti perje. 
D054/2

Verti-cutter egység keményfém éllel
Verti cutter nagy igénybevételre tervezett keményfém élű késekkel.

D054/2TT

Tüskés henger
A cserélhető tüskék csökkentik a felület elzáródását és lehetővé teszik a víz, a levegő, a műtrágya és 

a magok bejutását a gyökérzónába.
D054/6
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DENNIS PRO 34 R KÖRKÉSES FŰNYÍRÓ

A Dennis Pro 34R egy 860 mm munkaszélességű körkéses kasza, amely 
kifejezetten sportpályaápolási szakemberek visszajelzései alapján 
alakítottak, fejlesztettek ki. Kiválóan alkalmas a magas szakmai és 
esztétikai elvárásoknak egyaránt megfelelő pályafelület kialakítására 
és fenntartására. A kaszaház és a kaszakések szöge egyszerűen állítható, 
ezzel is biztosítva a változó feltételekhez igazodó tökéletes minőségű 
nyírási eredményt. 5 előremeneti és 1 hátrameneti sebességfokozat 
biztosítja az ideális munkasebesség megválasztását. Opcionális 
frontseprő. A kezelői kényelem érdekében a kormány és a vágásma-
gasság is egyszerűen beállítható.

DENNIS ES-860

A Dennis ES-860 a legújabb lítium-ion akkumulátoros technológiát 
használó, professzionális sportpálya karbantartásra kifejlesztett 
többfunkciós hengerkéses fűnyíró. Minimalizálja a zaj- és káros-
anyag kibocsátást és jelentősen csökkenti az üzemben tartás 
költségeit. A cserélhető kazetta rendszere (13 kazetta opció) 
lehetővé teszi számos különböző pályakarbantartási feladat 
végrehajtását (pl.: fűnyírás, gyepfilc-, moha- és nyesedék eltávolí-
tás, stb.) és kompatibilis a Dennis G860 (benzin motoros henger-
késes fűnyíró) kazettáival.

DENNIS ES 34R 

A Dennis ES-34R egy 860 mm mun-
kaszélességű, professzionális körké-
ses fűnyíró, amely a legújabb 
lítium-ion akkumulátor technológia 
felhasználásával biztosítja a környe-
zetbarát működtetést. Fejlesztése 
során a Dennis mérnökei felhasznál-
ták a már sok stadionban használt 
és világszerte elismert Dennis Pro 

34R benzinmotoros fűnyíróval szer-
zett tapasztalatokat. Az új keze-
lőszervek és az akkumulátor rendszer 
további funkciók beépítését tették 
lehetővé. Kiválóan alkalmas a leg-
újabb szakmai és esztétikai elvárá-
soknak egyaránt megfelelő pályafe-
lület kialakítására, fenntartására.
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Munkaszélesség: 860 mm (34”)

Vágási magasság: 9mm – 56mm

Súly: 195 kg

Opció: 3000W gyorstöltő (2 óra)

Munkaszélesség: 860 mm (34")

Vágási magasság: 15-50 mm

Súly: 220 kg

Opció: 3000W gyorstöltő (2 óra)



REDEXIM ÉLŐFÜVES ÉS MŰFŰVES SPORTPÁLYA KARBANTARTÓ GÉPEK

A Redexim golfpályák, sportpályák, közte-
rületek és lóversenypályák gyepének kar-
bantartására alkalmas gépek fejlesztését 
és gyártását végzi. A vállalat a tevékenysé-
gét 1978-ban kezdte a Verti-Drain gyep-
mélyszellőztető gép feltalálásával, amely 
a maga idejében forradalmi volt.
Idővel a Redexim a speciális gyepkarban-
tartó gépek, mint pl. felülvetők, felülszórók, 
seprőgépek, gyepszellőztetők, kefék és 
sportpálya-levegőztetők széles skáláját 
gyártó vállalattá nőtte ki magát. A közelmúlt 
óta a Redexim már műfüves pályák karban-
tar tására alkalmas gépeket is gyár t. 
A Redexim több mint 100 országban tart 

fent értékesítői hálózatot, a saját irodái pedig 
a hollandiai központ mellett Ausztráliában, 
Kínában, az Egyesült Királyságban és az 
Egyesült Államokban találhatók.
Magyarországon 2017. január óta a  KITE Zrt. 
a Redexim termékek hivatalos forgalmazója, 
melyek már több mint 150 hazai sportpályán 
biztosítanak magas színvonalú gyepápolást.
Az élő- és műfüves pályák karbantartása 
ugyanazzal a John Deere traktorral megold-
ható, csak az adaptereket kell átcserélni. 
Az általunk forgalmazott eszközökkel el tudja 
végezni az élő- és műfűves pályák napi és/
vagy időszakos karbantartását.

TÁPANYAGPÓTLÁS A SPORTPÁLYÁKHOZ

Az általunk ajánlott Matev röpítőtárcsás szóróadapterek keverőfej-
cserével precíz műtrágyaszórásra is alkalmasak. Nagy előnyük, hogy 
a műtrágya kifolyási nyílásának nyitása-zárása a traktorülésből 
elektromos vagy hidraulikus távvezérléssel is lehetséges. Így nem 
fordulhat elő az, hogy pl. a sportpálya gyepében kárt 
okozó, a gyepet kiégető nagyobb mennyiségű 
műtrágya folyjon ki a gyepfelületre. A Matev 
műtrágyaszóróink beállíthatók határozott 
távolságú ún. szegélyszórásra is.
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BLEC TALAJELŐKÉSZÍTŐ ÉS MŰVELŐ GÉPEK

A Blec a Redexim csoport tagja-
ként gyepápolási és tereprende-
zési eszközök széles választékát 
biztosítja a sport- és golfpálya-
építők/fenntartók, önkormányzatok, 
valamint közterületek karban-
tartásával foglalkozó vállalkozások 
számára egyaránt. Legyen szó 

akár talajfelszín kialakításáról 
vagy nagy területek füvesítésé-
ről, a Blec megbízható és hosszú 
élettartamra tervezett eszközei 
kiemelkedő színvonalú munkát 
végeznek.

BLEC LASER GRADER 

A Blec Laser Grader lehetővé teszi az sík talajfelület precíz (+- 3 mm) 
kialakítását. Az automatikus lézeres szintezéshez a két pár külön 
vezérelt kerék és a tömörebb talajok fellazítását segítő lazítófogak 
a legmagasabb minőségi elvárásoknak is megfelelő végeredményt 
biztosítanak. 

BLECAVATOR COMPACT

A Blecavator Compact, úgynevezett „kőtemető” gépek egy munka-
menetben eltemetik a törmeléket, a köveket, növényi maradványokat, 
ugyanakkor a talaj felszínén homogén, magágy előkészítésre is 
alkalmas, kiválóan porhanyított, szintezett talajréteget hagynak

BLEC POWER BOX RAKE 

A BLEC Power Box Rake porlasztja a talajt, ugyanakkor külön- 
választja a nem kívánt törmeléket (szükség esetén a törmelék 
összegyűjthető) és egy tiszta, „gereblyézett” felületet hoz létre. 
A hátsó állítható kerekek pontos mélységszabályozást biztosítanak.

GRADEN GYEPÁPOLÓ GÉPEK

Az elhalt fűszálak nagy mérték-
ben felelősek a gyepfelületeken 
tapasztalt problémák többsé-
géért. A vegyszerek használa-
tára vonatkozó európai jogsza-
bályok változása miatt előtérbe 
kerülnek a hagyományos eljá-
rások. A Graden gyalogos és 
traktorra szerelhető gyepszel-
lőztető gépek óriási segítséget 
jelentenek a nagy gyepfelülettel 
rendelkező területek rendsze-
res karbantartásában.

A CSI (CONTOUR SAND INJECTION) 
modell az elhalt fűszálak eltá-
volítását követően homokot 
injektál a keletkező talajnyílá-
sokba és az opcionálisan 
rendelhető vetőegységnek 
köszönhetően ugyanabban 
a mun-kafolyamatban képes 
a homokkal feltöltött terület  
felülvetésére is, jelentősen 
csökkentve a költségeket. 
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Az ajánlott hótolók, hóekék a szabványos 
gyorskapcsoló kerettel akár 3-5 perc alatt 
rákapcsolhatók a traktorokra. A hótolók 
traktorülésből lehetséges hidraulikus 
emelése-süllyesztése és a hidraulikus 
jobbra/balra való elfordítása révén nagy 
hóeltakarítási teljesítmény érhető el. 
A hótolók, illetve a tolóélük akadályba 
ütközéskor rugóterhelés ellenében kitérnek, 
ill. hátrahajlanak, védve ezáltal a gépet és 
a gépkezelőt.

Az általunk ajánlot t környezetápoló 
John Deere traktorokat fel tudjuk szerelni 
olyan seprőadapterrel, amelyik szemét és 
hó seprésére is alkalmas univerzális kefével 
rendelkezik.
A járdák és a térköves járófelületek 4-6 
centiméteres hótakarójának legjobb és 
legkörnyezetbarátabb módszere a seprés, 
mielőtt még a járda jegesre taposódna. 
A kardántengellyel meghajtott seprőink 
tartósak, egyszerűen kezelhetők.

HÓTOLÁS/HÓSEPRÉS/SÍKOSSÁGMENTESÍTÉS

A síkosságmentesítő szereket kiszóró adap-
terek nagyon erős korróziós hatásnak vannak 
kitéve, ezért az ajánlott Matev szórók tartályai 
kopásálló műanyagból készülnek.
Ezek a szóróadapterek a traktorülésből ki/
be kapcsolhatók, és a szórási szélesség 
menet közben szintén távvezérelhető. 
A Matev rendelkezik szórásszabályzó 
automatikával is, ezért ezek a szóróadap-
terek valóban csak akkor, csak oda és csak 
annyit szórnak, amennyi éppen szükséges.
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Ha csak térfogatcsökkentési céllal aprítjuk 
az ágakat, és talajtakarásra szeretnénk fel-
használni, akkor megfelelő lehet egy jó 
minőségű tárcsás rendszerű aprítógép is. 
Ha az aprítékot kazánban szeretnénk eltü-
zelni, akkor a dobkéses aprítók ún. zúzóka-
libráló kosárral ellátott változata adja a közel 
azonos méretű aprítékot, ez pedig elenged-
hetetlen a kazán jó működéséhez. Kérjük, 
fogalmazza meg az aprítékkal kapcsolatos 
követelményeket, adja meg a kapacitásszük-
ségletet, tisztázzuk az egyéb körülményeket, 
és mi készséggel adunk ajánlatot!

ÁGAPRÍTÁS

Az árokásáson kívül, ezekkel az adapterekkel 
− a széles vagy a trapéz alakú kanállal −
a vízelvezető árkok is kitisztíthatók. Az árok-
ásóra csatlakoztatható, hidromotoros
hajtású gödörfúró is nagyon hasznos
a különféle oszlopok gyors telepítéseihez.

A hosszú csővezetékek folyamatos lefekte-
téséhez az 50 LE feletti John Deere kompakt 
traktorokra láncos, folyamatos árokásásra 
alkalmas adaptert ajánlunk.

ÁROKÁSÁS
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RÉZSŰKASZÁLÁS / CSATORNAPART-KARBANTARTÁS

ENERGREEN ILF ALPHA
Ezzel a géppel kétszer akkora rézsűkaszálási 
munkateljesítmény érhető el, mint a trak-
torok hátuljára kapcsolt karos kaszás 
gépkapcsolatok esetében. Ez azért lehet-
séges, mert a kaszafejet hordozó gémszer-
kezet a gép közepén van, ami nagy stabilitást 
eredményez a legnagyobb gémkinyúlással 
végzett kaszálási munka közben is. Továbbá 
a gép fülkéje a gépkezelővel együtt 
a kaszálási munkaterület irányába befor-

dítható, ezért a gépkezelő jól látja a kasza-
fejet munka közben úgy, hogy nem kell 
a testét, a fejét fárasztó, kifordított helyzet-

ben tartania, ezért nem fárad el több órás 
munka közben sem.
A gém végén a lengőkalapácsos kaszafej 
180 fokban átfordítható, ami adott körül-
mények között kétirányú kaszálást tesz 
lehetővé a gép megfordulása nélkül.
Az ILF ALPHA egyik változatánál a 3-tagú 
gémgeometria és a növelt teljesítményű 
hidraulikus rendszer révén ez a gép nagy 
teljesítményű kosaras kaszás csatornameder-
tisztításra, a víz alatti növényzet levágására 
és a csatornapartra történő kirakására is 
alkalmas.
Ez a gépkonstrukció biztosítja ma a csator-
nafenntartóknak a legnagyobb fenntartási 
teljesítményt! 
Ezt a gépet ajánljuk mindazoknak, akik nagy 
mennyiségű – szinte egész évben tartó – 
csatorna- és csatornapart-fenntartási 
munkákat végeznek.

Professzionális gép az utak és csatornák karbantartásáért felelős szakemberek és hatóságok 
számára. A speciálisan erre a területre kifejlesztett, szabadalommal védett innovatív tech-
nológiáknak köszönhetően ideális megoldás az elgazosodott rézsűk, útszélek kaszálására 
és a kosaras mederkasza-adapter segítségével a csatornák, árkok vízelfolyásának biztosítá-
sára is. A gépre 3 különböző típusú (akár 8-12 m munkatávolságú) gémszerkezet szerelhető, 
melynek sokoldalú felhasználhatóságát a több mint 10-féle adapter biztosítja.

ENERGREEN ILF ASPEN
Az Energreen ILF Aspen egy könnyen kezelhető, professzionális 
felhasználásra tervezett önjáró munkagép. Ideális választás önkor-
mányzatok, városgazdálkodással, nagy méretű zöld- és közutak 
melletti területek karbantartásával foglalkozó cégek számára. 
Az elejére szerelt Fast6 vagy Fast7 gémszerkezethez csatlakoztatható 
eszközök (pl.: mulcsozófej, ágvágó stb.) sokoldalú felhasználást 
tesznek lehetővé. A három különböző típusú kormányzási módnak 
köszönhetően (első kerék-, összkerék- és oldalazó kormányzás) akár 
a legszűkebb területeken is könnyedén meg tudunk vele fordulni.

ENERGREEN ILF ATHENA
Az Energreen ILF Athena az autópályák, autóutak melletti zöld-
területek, rézsűk karbantartására tervezett professzionális 
munkagép, mely 15 méteres vízszintes gémkinyúlású karral 
rendelkezik. A csatlakoztatható munkaeszközöknek köszönhetően 
(mulcsozó fej, oszlop körbenyíró kasza, ágvágó adapter stb.) 
lehetővé teszi az út melletti rézsűk, padkák és fák rendszeres 
karbantartását is (pl.: 4 tárcsás ágvágó adapterrel akár 16,5 méter 
munkamagasság is elérhető).
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ENERGREEN ROBOEVO

A 30 foknál meredekebb, nagy kiterjedésű 
rézsűk kaszálása, akár kézi motoros kaszával, 
akár gyalogvezérlésű egytengelyes motoros 
kaszával, akár a meredek rézsűn is járni 
képes, önjáró géppel történik, rendkívül 
nehéz és fárasztó munkát jelent a munkát 
végző ember számára.
A ROBOEVO rézsűkaszáló gép estében 
a kaszálást végző gép és a gépet kezelő 
ember külön van választva egymástól, 
a kaszálógép minden funkciójának működ-
tetése rádiójel-távvezérléssel történik. Ez 
a távvezérlés teljesen biztonságos megoldás, 
és akár 150 méter ember-gép távolságig is 
működik. Ilyen, a KITE Zrt. által értékesített 
rézsűkaszáló gépet már megelégedéssel 
használnak Magyarországon is az autópálya 
meredek rézsűjének kaszálásaira.

Rádiójel-távvezérlésű robotkasza, mely az emberi munkaerő számára 
már rövidtávon is rendkívül megerőltető, akár 50 fokos meredekségű 
rézsűn is képes tartósan és biztonságosan nagy területek gyors és 
költséghatékony kaszálására, vagy kisebb cserjés területek megtisztí-
tására. 

A méretei (a 130 cm-es kasza adapterrel: 2670x1420x1070 mm) bizto-
sítják a könnyű szállítást. A több mint 20-féle választható adapter 
a gép több területen való felhasználását teszi lehetővé (pl.: erdészeti 
mulcsozófej, ágaprító, árokásó, seprőkefe, gréder, hómaró, tuskómaró stb...)

ENERGREEN ROBOMIDI

Az Energreen RoboMidi a piaci igényekre 
kiefejlesztett rádiójel távvezérlésű eszköz-
hordozó, mely maximum 55° meredekségű 
rézsűkön, nehezen megközelíthető helyeken 
alkalmas a területek megtisztítására és 
rendszeres karbantartására. A 60 LE-s, 
EU stage V normáknak megfelelő dízelmo-
torral rendelkező RoboMidi a teljesítményé-
nek és a robusztus kialakításának köszön-
hetően kiemelkedik a többi távvezérlésű 
modell közül. Az opcionálisan rendelhető 
fémheveder és a különböző adapterek 
(mulcsozó fej, erdészeti fej, tuskómaró, 
ágaprító, stb.) segítségével nagy igénybevé-
telű területeken is használható rendszeres 
munkavégzésre.
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A környezetet kímélő megoldásokra 
egyre nagyobb igény jelentkezik a rádió-
jel távvezérlésű robotkaszák piacán is. 
A Robofox Hybrid kiváló alternatívát nyújt 
olyan területeken, ahol a teljesítmény 
mellett a környezetvédelem is fontos 
kiválasztási szempont. A 150 m-es  
hatótávolságú rádiójel-távvezérlésnek 
köszönhetően kiválóan alkalmas akár 45 
fokos meredekségű rézsűkön lévő 
lágyszárú növényzet vagy max. 2 cm 
átmérőjű cserjék mulcsozására. A 28 LE-s 
Briggs&Stratton benzinmotor, az akár 6 
km/h-s munkasebesség és a 90 cm 
széles mulcsozó kaszafej egyaránt biz-
tosítják a hatékony munkavégzést. A két beépített akkumulátornak köszönhetően a kezelő a benzinmotor beindítása nélkül is képes 
mozgatni a gépet zárt térben vagy szükség esetén.  Méretek 90 cm-es kaszafejjel:  2090x1050x860 mm 

PERUZZO ROBOFOX HYBRID

PERUZZO ROBOFOX ELECTRA

A Robofox Electra egy önjáró, rádiójel-
távvezérlésű mulcsozó kasza, mely teljesen  
elektromos meghajtásrendszerrel rendelkezik.
Az elektromos motornak köszönhetően ide-
álisan felhasználható lakott övezetekben és 
természetvédelmi területeken is, ahol fontos 
a minimális zaj- és a zéró károsanyag-kibocsátás 
értéke. A 220 V-ról tölthető akkumulátor kön-
nyedén cserélhető, lehetővé téve a gép munkaid-
ejének megduplázását. Járószerkezete alkalmas 
akár 55 fokos meredekségű rézsűkön történő 
lágyszárú növényzet vagy akár 2 cm átmérőjű 
cserjék mulcsozására.

Méretei 90 cm-es kaszafejjel a Hybridhez hasonlóan: 2090x1050x860 mm

A Sauerburger Grip4-70 típusú rézsűjáró eszközhordozó gép kiválóan 
alkalmas nagy zöldterülettel rendelkező dombok, hegyvidéki lejtők, 
nagy töltésfelületek rendszeres, üzembiztos és költséghatékony kar-
bantartására. Speciális kialakításának köszönhetően (középre épített 
kabin, hidrosztatikus összkerékhajtás, alacsony tömegközéppont, 
optimális súlyeloszlás, széles nyomtáv, szükség esetén  ikerkerekek 
használata) 
biztonságos és 
gyors munka-
végzést tesz 
lehetővé.  
A 4 hengeres, 

75 LE-s, EU stage V normáknak is megfelelő, turbódízel motor megfelelő telje-
sítményt, alacsony üzemanyagfogyasztást biztosít. A kényelmes, biztonsági 
kerettel ellátott fülkéből minden irányban jól látható a munkaterület. Az opcio-
nális automatikusan vízszintező ülés, a többfunkciós kar és az ergonómikusan  
elhelyezett kezelőelemek segítségével a gépet és a csatlakoztatott munkaesz-
közöket (szárzúzó, alternáló kasza, rendkezelő stb.) könnyű használni.

SAUERBURGER GRIP4-70
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MAROLIN KAROS KASZA 

A traktorokra kapcsolható gémszerkezetes 
kaszáknak a Marolin cég által gyártott válto-
zatai a karos kaszák piacán az egyik legkölt-
séghatékonyabb megoldást kínálják az 
útszélek, az árkok és csatornapartok, illetve 
a különféle rézsűk rendszeres karbantartó 
kaszálásaihoz.
Ezek a karos kaszák kiváló minőségűek, ter-
vezésük a legkorszerűbb elvek alapján tör-
ténik. Ezeket a ma legjobb minőségű acél 
alapanyagokból gyártják, a kezelésük egy-
szerű, gépkímélő és biztonságos. A Marolin 
karos kaszák legfontosabb előnyei az erős 
és nagyon stabil erőgép karos kasza össze-
kapcsoló szerkezet, az APS típusváltozatnál 

egészen a traktorvezető mellé - az egyenes 
testtartás melletti látókörébe - is befordít-
ható a kaszafejet hordozó gémszerkezet, a 
kaszafej rendkívül masszív és a fűkaszálás-
tól a cserjezúzásig többféle kialakítású mul-
csozó- zúzó rotorral rendelkezik.
Az univerzális traktorokkal üzemeltetendő 
– oldalra nagyon kinyúló gémszerkezetű 
karos kaszának a konkrét traktorra való 
illesztésében nagyon körültekintően kell 
eljárni. Egy adott traktorra alkalmazható 
karos kasza kiválasztásakor figyelembe kell 
venni a komplett gépegység stabilitását 
munka közben és a közlekedési – szállítási 
helyzetben, illetve a traktorra megengedett 

össztömeget is ellenőrizni kell. A KITE Zrt. a 
Marolin  kasza gyártójával együttműködve, 
előzetes számítások és az összekapcsolt 
gépegységen végzett konkrét tömegméré-
sek alapján ajánlja ezeket a kaszákat.

A traktorok hátuljára vagy elejére (gémtí-
pustól függően) szerelhető Marolin karos 
kaszákat a folyamatos, tartós igény-
bevételre tervezték. Kiemelkedő tulajdon-
ságainak köszönhetően ideális a közutak, 
mezőgazdasági utak, rézsűk, árkok, 
csatornák kaszálására, kommunális 
területek hatékony karbantartására. 
Több mint 15 féle gémszerkezet biztosítja 
a felhasználási terület számára legjob-
ban hasznosítható kasza kiválasztását.

27

KÖRNYEZETÁPOLÁSI BERUHÁZÁSI ESZKÖZÖK - Gép- és eszközajánlat



Jegyzetek

28



Jegyzetek

29

KÖRNYEZETÁPOLÁSI BERUHÁZÁSI ESZKÖZÖK - Gép- és eszközajánlat



A kiadvány sokszorosításához használt papír FSC tanúsítvánnyal rendelkezik, ami szavatolja, 
hogy az alapanyagok megfelelnek a környezettudatos, fenntartható és társadalmilag felelős 

erdőgazdálkodás, termelés és gyártás feltételeinek. 
 

A KITE Zrt. az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.

2023 © KITE Zrt. 
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