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VARES Mnichovice a.s. – evropská značka s českým srdcem
VARES Mnichovice a.s. jsme založili v roce 1990 jako 100% českou akciovou společnost. Baví nás výroba a máme rádi
symbiózu člověka s přírodou a tak se naším nosným programem stala výroba zahradní a farmářské techniky. Díky
našemu originálnímu know-how a také díky nejmodernějším výrobním technologiím exportujeme naše výrobky už
po tři desetiletí do všech koutů Evropy. Výrobky značky VARES slouží zákazníkům od Skandinávie po Středomoří
a nesou s hrdostí označení ČESKÝ VÝROBEK.

ES PROHLÁ ENÍ O SHOD (originál)
EC declaration of conformity (Englishment)
Vrobce / Manufacturer:

VARES Mnichovice a.s.

Adresa / Address:

Praská 539, 25164 Mnichovice, R

I / ID:

00662437

Jméno a adresa osoby povené sestavením
technické dokumentace (podle 2006/42/EC, NV
. 176/2008 Sb.)) / Name and address of the person
authorised to compile the technical file (according
to 2006/42/EC)

VARES Mnichovice a.s., Praská 539, 25164 Mnichovice, R

Vrobek (stroj) – typ /
Product (Machine) – Type:

HV 220 S

Vrobní íslo / Serial number:

Vozík je uren pro pepravu rznch hmot, pedmt a náadí ve spojení s
jednoosm traktorem. Skládá se z následujících hlavních ástí : korby a
podvozku. Korba má pevné bonice a pední elo. Zadní elo je vyklápcí
a odnímatelné. Podvozek je trubkov, dlen, s nápravou a pneumatikami.

Popis / Description:

The truck is intended for transport of various materials, objects and tools
in connection with a single axle tractor. It consists of following main parts:
hull and chassis. The hull has solid sides and a front panel. The rear panel
is hinged and removable. The chassis is tubular, divided, with axle and
tyres.

Prohlaujeme, e strojní zaízení spluje vechna
písluná ustanovení uvedench smrnic (NV) /
We declare that the machinery fulfils all the relevant
provisions mentioned Directives (Government
Provisions):
Harmonizované technické normy a technické
normy pouité k posouzení shody /
The harmonized technical standards and the
technical standards applied to the conformity
assessment:
Posouzení shody provedla akreditovaná
zkuební laborato /
The conformity assessment carried out by the
accredited testing laboratory:

Strojní zaízení – smrnice 2006/42/EC, NV . 176/2008 Sb. /
the Machinery Directive 2006/42/EC,

SN EN ISO 12100-2 + A1, SN EN 1050,
SN EN ISO 4254-1, ISO 11684
Státní zkuebna zemdlskch, lesnickch a potravináskch stroj, a.s.,
Tanovského 622/11, 163 04 Praha 6–epy, R /
The Government Testing Laboratory of Agricultural, Food Industry and
Forestry Machines, Joint-stock company.
Závrená zpráva . 32 049
The Final Report No. 32 049

Poznámka: Vekeré pedpisy byly pouity ve znní jejich zmn a doplk platnch v dob vydání tohoto prohláení bez jejich citování.
Note: All regulations were applied in wording of later amendments and modifications valid at the time of this declaration issue without any citation of them.

Místo a datum vydání / Mnichovice, 30.12.2017
Place and date of issue:
Osoba zmocnná k podpisu za vrobce /
Signed by the person entitled to deal in the name of producer:
Jméno / Karel Vodenka ml.
Name:

www.vares.cz

Funkce / pedseda pedstavenstva a.s.
Grade:

Podpis /
Signature:
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Maximálně oblíbeným výrobkem jsou unikátní celokovové drtiče větví a zahradního odpadu
s extrémně odolnou konstrukcí. Drtiče VARES SHARK vynikají také profesionálním provedením
řezného ostří z nástrojové oceli, přesným nastavením stroje pro zpracování od nejjemnějšího odpadu
až po velmi silné větve a v neposlední řadě také vynikající skladností. Drtiče mají systém snadného
čištění, pojezdová kola pro snadný transport a také tepelnou a nadproudovou ochranu motoru.

8

Příznivci zdravého životního stylu a majitelé ovocných stromů již řadu let oceňují výkonné celonerezové drtiče na ovoce a nerezové lisy na ovoce. Drtič ovoce SHARK FRUIT a nerezový lis na ovoce
je tím nejlepším týmem pro zpracování Vaší úrody a výrobu 100% domácího moštu z jablek, hrušek,
červené řepy, mrkve nebo další přípravu výborného domácího ovocného vína. S drtiči a lisy VARES
můžete žít zase o kousek zdravěji.

12

Kulatinu, prkna, trámky, palety i více materiálu najednou – to vše dovolí pojmout a bezpečně zpracovávat unikátní stojan na dřevo. Stojan bezpečně udrží dřevo až do tloušťky 24 cm a délky až 3 m.
Na rozdíl od klasických koz na řezání dřeva navíc zvládne práci se stojanem i jediná osoba. Stojan je
skládací, rozložení do pracovního stavu zabere jen několik vteřin. Pracovní výška stojanu je ideální pro
práci s motorovou pilou.

13

Mechanický šroubový zvedák pro zahradní traktory, zatížení až 400kg. Pro zpřístupnění žacího ústrojí
a jeho efektivnější a pohodlnější vyčištění od zbytků po sečení. Velmi snadná manipulace, zadními koly
traktoru najedete na rám zvedáku, otáčením závitové tyče naklopíte traktor do požadované polohy
na bok v úhlu cca 40°. Snadno tak vyčistíte nože, uchycení nožů a celý kryt žacího ústrojí od trávy, listí
a ostatních zbytků po sečení. Doporučujeme pro pravidelnou a posezónní údržbu Vašeho traktoru.

14

Vlajkovou lodí společnosti VARES Mnichovice a.s. jsou již více než 25 let přívěsné vozíky k zahradním
traktorům, jednoosým malotraktorům a také čtyřkolkám (ATV). V sortimentu naleznete více jak 12 typů
vozíků pro profi i hobby použití s nosností, ložnou plochou a technickým provedením přesně podle
Vašich požadavků. Mnoha tisíci uživateli prověřená kvalita vozíků VARES jde ruku v ruce s ergonomií
i moderním designovým provedením.

22

Celoročním a univerzálním pomocníkem jsou nerezové posypové vozíky / rozmetadla. V zimním
období pro solení a posyp příjezdových cest, dvorů, chodníků, parkovišť, během ostatních ročních
období pro hnojení a dosévání trávníků na zahradě, sportovních nebo dětských hřištích a ostatních
zelených plochách. Díky komponentům z ušlechtilé nerezové oceli a vysoce odolné konstrukci jsou
posypové vozíky VARES určeny pro jednotlivce, ale i obce nebo správu a údržbu areálů.

23

Celokovové, vodou plnitelné válce jsou nepostradatelné pro údržbu zelených ploch i zakládání nových
trávníků. Válce dokonale uválcují travní semeno po výsevu, napraví řádění krtka a poradí si i s ostatními
terénními nerovnostmi. Válce jsou připojitelné za zahradní traktory, součástí válce je také ruční adapter
pro manuální použití na menším prostoru. Každý jednotlivý válec je před lakováním testován tlakovou
zkouškou na těsnost.

24

Udržujete prostory kolem domu, chodníky, nádvoří nebo veřejná prostranství? S radlicí VARES je
sněhová nadílka potěšením. Radlice nabízejí příjemný uživatelský komfort, možnost bleskového nasazení i sejmutí radlice, profesionální technické zpracovaní a maximální užitnou hodnotu. Radlice VARES
jsou určeny pro širokou škálu traktorů, kultivátorů, sněhových fréz a čtyřkolek českých i zahraničních
značek. Systém KOMFORT pro nastavení pracovního úhlu radlic je patentován.

Drtiče větví a zahradního odpadu

Drtiče na ovoce a lisy na ovoce

Stojan pro zpracování dřeva

Zvedák na traktory

Vozíky přívěsné

Vozíky posypové / rozmetadla

Travní válce

Radlice nastavitelné
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Velmi robustní a přesto velmi lehce ovladatelné radlice. Tělo radlice je vyrobeno z ocelového
plechu o tloušťce 4mm. Nastavení pracovního úhlu hydraulicky (volitelně) nebo manuálně (do 3 pracovních poloh). Pojezd usnadňují velká vodící kola. Radlice je opatřena 4 pružinami, které jsou součástí
bezpečnostního výklopného systému pro případ nárazu radlice na obrubník nebo jinou překážku. Radlice jsou dále vybaveny velmi odolným gumovým břitem o tloušťce 30 mm.

29

Transportní boxy VARES jsou ideálním zařízením pro nakládku a přepravu sypkých materiálů např.
krmiva, písku, zeminy či sněhu. Materiál jednoduše “naložíte” nacouváním boxu a jeho speciální nájezdové hrany přímo do hromady materiálu. Zvednutí a vysypávání boxu pak zajišťuje spolehlivý mechanizmus snadno dostupný přímo z místa řidiče. Nakládku a vysypávání usnadňuje výklopné a odnímatelné zadní čelo boxu. Transportní boxy jsou velmi vhodné také pro přepravu dřeva, palivových
nebo odpadových materiálů.

30

Mulčovací stroje AZM jsou ideálním řešením pro nepravidelně udržované nebo silně zaplevelené
plochy se vzrostlým porostem vysokých bylin, travin a křovin. Díky 2 robustním a vysoce kvalitním
nožům, zpracují mulčovače traviny a křoviny až do výšky 2m, bez potíží také zpracují mladé nálety.
Mulčovače snadno „kloužou“ terénem díky dvěma výškově nastavitelným bočním ližinám. Výšku
sečení je možno nastavit v 5 polohách, mulčovače je možno připojit na střed traktoru nebo mírně
vpravo či vlevo.

31

Přímo v terénu lze zvolit způsob použití stroje KBM jako rotačního žacího stroje s bočním výhozem
nebo žacího stroje se zadním výhozem a nebo mulčovače. Toto nastavení se provádí jednoduchým
mechanickým nastavením (otevřením nebo zavřením) krytů výhozů trávy. Vysoká variabilita strojů
umožňuje komplexní údržbu parkových a obecních ploch s vysokými požadavky na šetrnost údržby
i údržbu zaplevelených a méně udržovaných ploch. 4 velká otočná pojezdová kola jsou velmi šetrná
k udržovanému terénu.

32

Stroje HSM jsou ideálním řešením pro „profi“ údržbu středně velkých a velkých travnatých ploch.
Absolutně čistý řez zajišťuje systém 3 nožů, výška sečení je nastavitelná i bez použití nářadí v 10
polohách. Stroje HSM jsou vybaveny také systémem aktivního čištění všech 4 pojezdoých kol. Velmi
vysoký komfort obsluhy umožňuje mazání ložisek uložení hřídele nožů zvenčí, tedy bez nutnosti
demontáže či zvedání stroje. Řemenový pohon nožů eliminuje jakákoliv eventuelní rizika poškození
stroje při přetížení.

34

Pro traktory od 10 HP jsou určeny obracecí pluhy s výškově nastavitelným kolem. Šířka radlic je 20
a 25cm. Pracovní hloubka 16 a 18cm. Otočný mechanismus pracuje spolehlivě a lehce na jehlových
ložiskách. Ovládání otočného mechanizmu je lehce dostupné přímo z místa řidiče. Obracecí pluhy
VARES jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů. Samozřejmostí je také kvalitní povrchová úprava
práškovou barvou.

35

Kypřiče půdy (kultivátory) jsou vybaveny 7 radličkami s hrotem, který zajišťuje výborné vnikání
kypřiče do půdy. Tato vlastnost spolu s celkovou hmotností 68kg zaručuje malý tahový odpor. Kypřiče
VARES jsou dodávány v provedení se dvěma výškově nastavitelnými koly. Kola jsou celokovová. Šířka
rámu kypřiče je 100cm, hloubka rámu je 80cm. Na kvalitě provedení kypřičů VARES se odráží 20ti letá
zkušenost firmy VARES Mnichovice a.s.

36

Univerzální držák nářadí, hrobkovací a vyorávací radlice jsou dalším příslušenstvím značky VARES pro
Váš traktor se zadním tříbodovým závěsem. Variabilní systém upínaní nářadí Vám umožní jeho velmi
rychlou a jednoduchou výměnu. Jednotlivé typy nářadí (hrobkovací radlice / vyorávací radlice) tak
vždy upnete či sejmete podle vašich potřeb. Držák nářadí navíc dovoluje libovolné nastavení pracovní
šířky radlic. Profesionální zařízení značky VARES pracuje vždy podle Vašich požadavků.

37

Skvělým pomocníkem pro jednoduché přemisťování palet a dalších břemen až do hmotnosti 500 kg
jsou zvedací transportní vidle. Vidle VARES jsou nastavitelné pro převoz břemen umístěných jak
na paletách (paletu lze převážet podélně nebo napříč) ale i samostatně uložených břemen např. balíků
slámy, kovových nebo dřevěných beden na materiál či nářadí apod. Délka vidlic je 120cm, vidlice lze
jednoduše nastavit i sklopit do pracovní pozice. Vaše břemena budou vždy a včas na správném místě.

Radlice s opěrnými koly

Transportní boxy nesené

Mulčovací stroje

Kombinované žací/mulčovací stroje

Třínožové žací stroje

Pluhy obracecí

Kypřiče půdy / kultivátory

Příslušenství

Transportní vidle
www.vares.cz
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Vozíky
za travní
Drtiče
větví atraktory
zahradního odpadu – SHARK

- UNIKÁTNÍ CELOKOVOVÁ KONSTRUKCE -100 % ekologický, recyklovatelný, snadno skladovatelný
- OBOUSTRANNÝ NŮŽ Z NÁSTROJOVÉ OCELI – ostří nadstandardní kvality s možností otočení po sezóně
- ROBUSTNÍ ÚCHYT PRO PŘEPRAVU – drtič jednoduše naklopíte a odvezete kam potřebujete (obr. 1)
- SYSTÉM SNADNÉHO ČIŠTĚNÍ – bez použití nářadí a velmi rychle sundáte horní díl (obr. 2 a 3)
- VYSOCE VÝKONÝ MOTOR Z RAKOUSKA – motor jede jako po másle, obsluhu zvládně i křehká kuchařka (obr. 4)

Obr. 1

6

Obr. 2

Obr. 3

www.vares.cz

Obr. 4

Drtiče větví a zahradního odpadu – SHARK

Typ drtiče

Výkon
motoru

Otáčky
motoru

Průměr drceného
materiálu

Hmotnost
stroje

Rozměr stroje
DxVxŠ

Rozměr pro
skladování

Nadproudová + tepelná
ochrana motoru

Brzda motoru + ochrana
proti roztočení po výpadku
proudu

SHARK 2,2 Kw

2200 W

2800 ot. / min

4,0 cm

26 kg

680 x 770 x 550

300 x 350 x 580

ANO

ANO

SHARK 2,8 Kw

2800 W

2800 ot. / min

4,5 cm

29 kg

680 x 770 x 550

300 x 350 x 580

ANO

ANO

Nůž z nástrojové oceli v sadě se spojovacím materiálem

Hrubost drti je ideální pro kompostování či mulčování

OD JIŘIN AŽ K VĚTVÍM 45 mm

DVOJÍ UŽITEK: PRO KOMPOST I MULČOVÁNÍ

Zpracovat současně stvoly z rajčat, jiřin, malin a zároveň větvě až
do průměru 45 mm dokážou drtiče SHARK díky jedinečnému nastavení
„vůle“ mezi opěrkou drtiče a jeho nožem (přímo z výroby nastaveno
na 0,3 – 0,4 mm). Efektivní zpracování toho nejjemnějšího zahradního
odpadu a zároveň i těch nejsilnějších větví umožňuje také řezný nůž
z vysoce kvalitní nástrojové oceli (vakuově kalený, broušený pod vodou).

Organický odpad, který zpracujete na drtiči SHARK má ideální velikost
(hrubost), díky které můžete nadrcenou směs využít hned dvěma
způsoby: pro kompostování a zároveň pro využití jako mulčovací
směsi pro Vaše záhony.

14

50

0

Velkoryse dimenzovaný vstupní otvor

Maximální životnost, minimální nároky na skladování

VELKORYSE DIMENZOVANÝ VKLÁDACÍ OTVOR

„MALEJ, ALE ŠIKOVNEJ…“

Tvar a velikost vstupního otvoru drtiče SHARK je koncipována tak, aby
Vám umožnila bez problémů zpracovávat také rozvětvené, olistěné
a nerovné větve nebo více větví najednou. Toto umožňuje specielní
široký vstupní otvor ve tvaru „brýlí“ který je zároveň největším vstupním
otvorem jaký je u drtičů této třídy k mání.

Minimální výška násypky (vstupního otvoru) zaručuje, že nemusíte
zdvihat větve zbytečně vysoko = menší fyzická námaha při práci. Při
drcení konce větve zůstává pouze krátký zbytek pro dodrcení v tubusu drtiče = časová + energetická úspora. Celokovová konstrukce
drtiče SHARK je velkým plus také při skladování stroje. Drtič můžete
bez obav uskladnit i v nevytápěných prostorách zahradního domku,
garáže nebo sklepa. Jednoduše odnímatelný „podvozek“ stroje navíc
šetří skladovací místo. Celkové rozměry stroje jsou po odejmutí podvozku pouze 30 x 35 x 58 cm.

www.vares.cz
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Vozíky
travní
traktory
Drtičeza
ovoce
Fruit
SHARK 1,6 kW a MEGALODON 2,5 kW
Elektrické drtiče ovoce Fruit SHARK 1,6kW a Fruit SHARK MEGALODON 2,5kW jsou vyrobeny z ušlechtilých nerezových materiálů, které
zajišťují jejich hygienický provoz, pěkný vzhled, vysokou odolnost a také dlouhou životnost. Drtiče jsou určeny ke zpracování plodů, zejména
ovoce určeného k dalšímu zpracování (lisování). Ovoce respektive také zelenina je zpracována velmi rychlým a efektivním způsobem. Nadrcený materiál má ideální hrubost pro další zpracování lisováním s maximální výtěžností šťávy. Drtiče Fruit SHARK umí zpracovat také peckoviny
(včetně pecek). Připojení do běžné síťové zásuvky 230V (u drtiče MEGALODON 2,5kW doporučujeme jistič alespoň 16A).
Fruit SHARK 1,6kW doporučujeme pro běžné uživatele, chataře, chalupáře, zahrádkáře a vyznavače zdravého životního stylu. Je skvělým pomocníkem pro zpracování především jablek, hrušek, rybízu a dalšího ovoce určeného k následnému lisování. Průměrná hodinová výkonnost
stroje je 200-300kg (dle rychlosti obsluhy).
Fruit SHARK 2,5 kW MEGALODON doporučujeme pro náročné
uživatele, zahrádkáře, drobné farmáře či zpracovatele ovoce a zeleniny. Díky velkokapacitní násypce zpracuje nejen veškeré ovocné plody, ale také zeleninu např. mrkev, celer, červenou i cukrovou řepu,
zelí, květák a také kukuřičné klasy. Průměrná hodinová výkonnost
stroje je 300-500kg (dle rychlosti obsluhy).

Doporučení výrobce:
Fruit SHARK zpracovává ovoce velmi vysokou rychlostí. Pro
zefektivnění práce a zvýšení celkového objemu zpracovaného
ovoce doporučujeme pracovat v týmu a k drtiči Fruit SHARK
zakoupit ještě jednu transportní nádobu. Možnost plynulé
výměny nádob zdvojnásobí efektivitu Vaší práce. Pro další
zpracování doporučujeme nerezový hydraulický lis na ovoce
NEREZ PROFI.

8
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Fruit SHARK 2,5 kW MEGALODON

jablka

řepa

mrkev

zelí

švestky

Fruit
SHARK 1,6 kW

VÝKON MOTORU

OTÁČKY MOTORU

1600 W

2800 ot./min.

2500 W

2800 ot./min.

PRŮMĚR
ZPRACOVÁVANÉHO
OVOCE
do 10 cm

HMOTNOST STROJE

ROZMĚR STROJE

TEPELNÁ OCHRANA
MOTORU

OCHRANA PROTI
SAMOSPUŠTĚNÍ PO VÝPADKU
PROUDU

MOTOROVÁ BRZDA

28 kg

68 x 37 x 54 cm

ANO

ANO

ANO

35 kg

115 x 37 x 54 cm

ANO

ANO

ANO

www.vares.cz
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Lisy na ovoce VARES – Hydraulické – NEREZ PROFI
Lisy na ovoce VARES HYDRAULIC PROFI nerezové konstrukce jsou vyrobené pro zpracování nadrceného ovoce s maximální výtežností ovocné štávy (moštu). Předností těchto lisů je především koš vyrobený z nerezové potravinářské oceli síly 3 mm a přítlačné desky o síle 6 mm pro
přímý styk s potravinami a odolné ovocným kyselinám. Nerezová odkapová mísa s ideálně umístěným vývodem se závitem ¾“ pro montáž
libovolného výpustného kohoutku. Lisy jsou dodávány včetně hydraulické panenky 2t respektive 5t. Pro zachování maximální čistoty ovocné
štávy a urychlení a usnadnění manipulace při zakládání a vyprazdňování obsahu lisu doporučujeme používat textilní vložku do lisu VARES
PROFI. Vložky do lisu VARES PROFI jsou používány také pro průmyslové lisování a vynikají maximální tlakovou odolností a zároveň čistotou
výsledného produktu (moštu). Není nutné již ovocnou šťávu filtrovat. Textura vložky viz. pozadí stránky č. 11.
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TYP LISU
VÝŠKA
LISOVACÍ
KOŠE
HYDRAULICSÍLA/TLAK
18L/2t

OBSAH KOŠE/
OBJEM KOŠE
HMOTNOST
18l

TYP LISU

OBSAH KOŠE/
OBJEM KOŠE

HYDRAULIC 18L/2t

18l

50L/5t
370HYDRAULIC
mm
2t

50lkg
33

HYDRAULIC 50L/5t

50l

370 mm

53 kg

5t
www.vares.cz

VÝŠKA
KOŠE

LISOVACÍ
SÍLA/TLAK

HMOTNOST

370 mm

2t

33 kg

370 mm

5t

53 kg

19

Doporučení výrobce:
Před lisováním musí být ovoce nadrceno, nejlépe na nerezovém elektrickém drtiči Fruit SHARK. Ovoce zpracované drtičem Fruit SHARK má ideální hrubost pro další lisování
s maximální výtěžností šťávy (moštu). Spojením drtiče
Fruit SHARK a lisu dosáhnete profesionálních výsledků.
Při lisování vytéká mošt z lisu nejprve samovolně, postupně je pak třeba zvyšovat tlak.

HYDRAULIC 18L/2t
Menší, ale velmi šikovný a robustní lis s hydraulickou panenkou 2t umístěnou ve spodu
koše. Jeho výhodou je vynikající manipulace při lisování, panenku není potřeba vyndavat,
pro přestavění lisovacího kroku použijete horní nerezovou přítlačnou tyč s otvory. Lisování
je komfortní a rychlé. Objem koše 18L odpovídá obsahu jedné nádoby drtiče Fruit SHARK.

HYDRAULIC 50L/5t
Lis masivní konstrukce s panenkou 5t umístěnou navrch koše. Jednoduchá konstrukce pro
maximální objem a výkon, ale zároveň s příznivou cenou. Pro přestavění
kroku při lisování je dodáván dubový špalek,
který se umisťuje
pod hydraulickou panenku. Objem
koše
50L
odpovídá
obsahu tří
nádob drtiče
Fruit SHARK.

www.vares.cz
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Vozíky
travní
traktory
Stojanza
pro
zpracování
dřeva
Kulatinu, prkna, trámky, palety i více materiálu najednou – to vše dovolí pojmout a bezpečně zpracovávat unikátní stojan na dřevo. Stojan
bezpečně udrží dřevo až do tloušťky 24 cm a délky až 3m. Na rozdíl od klasických koz na řezání dřeva navíc zvládne práci se stojanem i jediná
osoba. Stojan je skládací, rozložení do pracovního stavu zabere jen několik vteřin. Pracovní výška stojanu je ideální pro práci s motorovou pilou.

Technické parametry:
Hmotnost stojanu:

12

13 kg

Rozměry ve složeném stavu:

1200 x 400 x 50 mm

Pracovní výška:

600 mm

Průměr (tloušťka) zpracovávaného dřeva:

Prkna – 1-24 cm
Kulatina – 5 – 24 cm

Délka zpracovávaného dřeva:

doporučená délka do 3 m

www.vares.cz

Zvedák na traktory
Dobrá údržba je základem pro dlouhou životnost každého stroje. Pro pravidelnou údržbu Vašeho zahradního traktoru v sezóně i pro dokonalou
posezónní údržbu doporučujeme náš mechanický šroubový zvedák pro zahradní (travní) traktory. Se zvedákem snadno a efektivně vyčistíte
nože, uchycení nožů a celý kryt žacího ústrojí od trávy, listí a ostatních zbytků po sečení. Zvedák je skladný a lehce přenosný.

Zatížení zvedáku

Vnější rozchod kol traktoru

Úhel zvedáku

Max. 400 kg

Max. 120 cm

Max. 40 stupňů

Zadními koly traktoru jednoduše najedete na rám zvedáku a otáčením závitové tyče naklopíte traktor do požadované polohy na bok v úhlu
cca 40°. Spodní kolo traktoru je po celou dobu bezpečně ukotveno ke zvedáku pomocí bezpečnostního popruhu. Zatížení zvedáku až 400kg.

www.vares.cz
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Vozíky pro zahradní traktory – POZINK PLUS+

TOP
NOVINKA
2019

Nejnovější generace TRVMS a TR220S POZINK PLUS+
Dvojitá ochrana povrchu korby: žárovým zinkováním na několik desetiletí + navrch lakovaný povrch tvrzený v infračervené katalytické peci
v několika odstínech RAL*! Minimální hmotnost zinkového povlaku 275g/m2 s kresbou jemných zinkových květů. Profesionální prachotěsné
náboje kol se zesílenou hřídelí 22mm. Zesílená konstrukce ocelové korby snýtovaná pevnostními nýty, tloušťka materiálu korby 1,5mm, tloušťka
materiálu profilovaného nosníku 3mm. Zcela nový systém profesionálních pantů na zadních dvířkách korby. Dvojitě zalisované, zaoblené a dokonale hladké okraje korby pro snadnou a bezpečnou manipulaci. Kompatibilní s nástavbami VARES. Vozíky jsou dodávány se sestavenou nápravou,
rychlá montáž kol na čtyři šrouby. Dezén pneumatik šetrný k trávníku.

PROFILOVANÝ NOSNÍK KORBY TL. 3 mm

14

PROFI ZAVÍRÁNÍ KORBY

Technické
parametry

Nosnost vozíku

Ložná plocha
dxšxv

TRVMS POZINK PLUS+

300 kg

1070x720x300mm

TR220S POZINK PLUS+

400 kg

1250x950x300mm

PRACHOTĚSNÉ NÁBOJE KOL

Celková šířka

Kola / pneu

Barevné * provedení

940mm

16x6,5-8

1060mm

18x8,5-8

ČERNÁ, ŽLUTÁ, STŘÍBRNÁ,
ČERVENÁ, ORANŽOVÁ, ZELENÁ

www.vares.cz

Vozíky pro zahradní traktory – POZINK

NOVINKA
2019

Elegance kovového vzhledu TRVMS a TR220S POZINK
Dokonalá ochrana povrchu korby žárovým zinkováním na několik desetiletí! Minimální hmotnost zinkového povlaku 275g/m2 s kresbou velmi
jemných zinkových květů. Profesionální prachotěsné náboje kol se zesílenou hřídelí 22mm. Zesílená konstrukce ocelové korby snýtovaná
pevnostními nýty, tloušťka materiálu korby 1,5mm, tloušťka materiálu profilovaného nosníku 3mm. Zcela nový systém profesionálních pantů
na zadních dvířkách korby. Dvojitě zalisované, zaoblené a dokonale hladké okraje korby pro snadnou a bezpečnou manipulaci. Kompatibilní
s nástavbami VARES. Vozíky jsou dodávány se sestavenou nápravou, jednoduchá a rychlá montáž kol na čtyři šrouby. Dezén pneumatik je
velmi šetrný k trávníku.

PROFILOVANÝ NOSNÍK KORBY TL. 3 mm

PROFI ZAVÍRÁNÍ KORBY

Technické parametry

Nosnost vozíku

Ložná plocha dxšxv

TRVMS POZINK

300 kg

TR220S POZINK

400 kg

PRACHOTĚSNÉ NÁBOJE KOL

Celková šířka

Kola / pneu

1070x720x300mm

940mm

16x6,5-8

1250x950x300mm

1060mm

18x8,5-8

www.vares.cz

15

Vozíky pro zahradní traktory – LAK

KLASIKA
2019

Lakovaná klasika: TDK, TDKL, TRVMS, TR220S a TR350-7
Klasická ochrana povrchu práškovým lakováním v různých barevných
tónech. Svařovaná korba je dostupná ve 4 velikostech od malého provedení po maxikorbu 137x120cm. Nosnost a typ kol vyberete podle vašich
požadavků. Ideální pro převoz okrasných a užitkových rostlin, květináčů,
transport nářadí, mulčovací kůry a dalších materiálů pro péči o Vaši zahradu a dům. Vozíky pro každý běžný typ zahradního traktoru českých
i světových značek. Samozřejmostí každého typu vozíku je sklápěcí korba a výklopné a zároveň zcela odnímatelné zadní čelo korby. Vozíky jsou
vyrobeny výhradně z kvalitních ocelových materiálu.

TRVMS/TR220S MÁ VŠE KROMĚ KONKURENCE

TDK/TDKL JEDNODUCHOST “PŘEVEZLA” CENU

TR 350 – 7

Technické
parametry

TDK

TDKL

TRVMS

TR220S

TR350-7

Nosnost

300 kg

300 kg

300 kg

400 kg

400 kg

Ložná plocha
dxšxv

1090 x 720 x
300 mm

1090 x 720
x 300 mm

1060 x 720
x 300 mm

Celková šířka
vozíku

960 mm

960 mm

940 mm

Kola – pneu /
ložiska
Hmotnost vozíku
16

NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ

1240 x 950 1370 x 1200
x 300 mm x 300 mm
1070 mm

1290 mm

16 x 4 / 2pl. / 4.00 – 8 / 16 x 6,5 – 8 / 18 x 8,5 – 8 / 20 x 7 – 8 /
kluzná ložiska valivá ložis. valivá ložis. valivá ložis. valivá ložis.
48 kg

49 kg

69 kg

79 kg

90 kg
www.vares.cz
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Vozíky za čtyřkolky (ATV)

TDKS – sklápěcí, se speciálně sníženým těžištěm
Sklápěcí vozíky TDKS jsou vhodné pro všechny typy čtyřkolek s kulovým čepem ISO 50 ve výšce přibližně 37 cm od země (výška horního
okraje). V ceně vozíku: sklápěcí korba, přívěsový kloub (žehlička) pro připojení na kulový čep ISO 50.

ISO 50

snížené těžiště

ATV 4x4 – odpružený
Specialitou mezi vozíky je ATV 4x4 s unikátní odpruženou a žárově pozinkovanou konstrukcí (odpruženými polonápravami). Tento typ je vynikajícím spojením funkčnosti a mobility v terénních podmínkách. V ceně vozíku: zadní sdružené svítilny + 7pólová koncovka, přívěsový kloub
(žehlička) pro připojeni na kulový čep ISO 50.

vyklápěcí /odnímatelné
zadní čelo

odpružené
polonápravy

Typ

Nosnost

Vnitřní rozměr
korby dxšxv

Pneumatiky /
kola

Max. rychlost
soupravy

Osvětlení

SPZ

Hmotnost
vozíku

ATV 4x4

250 kg

1210 x 1020 x 270 mm

145 x 70 – 8
valivá ložiska

40 km/h

svítilny zadní sdružené,
7-pólová zásuvka

ano

75 kg

TDKS

300 kg

1060 x 720 x 300 mm

145 x 70 – 8
valivá ložiska

20 km/h

ne

ne

60 kg

www.vares.cz
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Vozíky za jednoosé traktory (kultivátory)
Vozíky VARES jsou připojitelné za všechny běžné typy jednoosých traktorů (kultivátorů) českých i světových značek. Všechny vozíky VARES jsou bržděné nožní a ruční brzdou, vybavené pohodlnou ergonomicky tvarovanou sedačkou a mají sklápěcí korbu s vyklápěcím a zároveň odnímatelným
zadním čelem. Samozřejmostí je povrchová úprava vysoce kvalitní práškovou barvou. Komfortní transport s velkou ložnou plochou nabízí model
HV350-7. Korba tohoto vozíku je speciálně navržena a dimenzována pro bezpečný transport ovoce nebo jiné úrody v zeleninových přepravkách.

BONUS: “VZHŮRU NA SILNICE!”
ZDARMA: sada povinných odrazek
DOPORUČUJEME: objednejte si také TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ* pro legální jízdu na pozemních komunikacích. Technické osvědčení spolu
s předepsanými odrazkami opravňuje vozík VARES a Vaši tažnou jednotku k legální jízdě po pozemních komunikacích. Vozík je vozidlo neevidované (nemá SPZ) nemusíte jej tedy nikde přihlašovat. Na vozík nebo celou soupravu můžete uzavřít povinné ručení. Výpis z technického osvědčení
(“malý techničák”) vozte při jízdě po veřejných komunikacích s sebou.

6
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HV 220 S

300 kg

HV 700

150 kg

HV 350-7

350 kg

SULKA

Technické parametry

HV 220S

HV 350-7

HV 700

Nosnost

300 kg

350 kg

150 kg

Ložná plocha d x š x v

1270 x 955 x 300 mm

1370x 1200 x 300 mm



Celková šířka vozíku

1020 mm

1260 mm

963 mm

Kola – pneu / ložiska

145 x 70-8 / valivá ložiska

145 x 70-8 / valivá ložiska

145 x 70-8 / valivá ložiska

Hmotnost vozíku

82 kg

99 kg

36 kg

* Technické osvědčení
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Vozíky za jednoosé traktory (kultivátory)
Vozíky série „500“ byly vyvinuty pro náročné používání. Kromě standardních provozních vlastností jako je sklápěcí korba nebo možnost brždění pomocí ruční i nožní brzdy, splňují vozíky série „500“ také velmi vysoké nároky na technické a provozní parametry a maximální užitnou
hodnotu. Vozík HV 500-5 je jedinečný typem korby s výztuhami a čtyřmi “kaslíky” na nářadí a dále velkými komfortními koly parametrů osobního automobilu. Nosnost vozíku je 500 kg. “TOP” produktem v sérii „500“ je vozík IT 500 s nosnosti 700 kg a absolutně unikátní konstrukcí
umožňující samočinné vyklápění korby. Při vykládce korba samovolně drží ve sklopené poloze. Vozík IT 500 ma také nový brzdový systém
lanovodů a brzdové bubny o průměru 161 mm v 8” disku. Šířka dezénu kol je 210 mm.

HV 500-5

IT 500

500 kg

700 kg

+ KASLÍKY NA NÁŘADÍ

KRÁLOVSKÁ LOŽNÁ PLOCHA

Technické parametry

HV 500-5

IT 500

Nosnost

500 kg

700 kg

Ložná plocha d x š x v

1450x 1040 x 300 mm

1470 x 1090 x 260 mm

Celková šířka vozíku

1420 mm

1200 mm

Kola – pneu / ložiska

155 x 70 R13/valivá ložiska

18 x 8.50-8 /valivá ložiska

Hmotnost vozíku

126 kg

125 kg

* Technické osvědčení
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Nástavby na vozíky – Nová dimenze Vašeho vozíku
Nástavba pro vozík VARES obsahuje tyto díly: 4 x rohový profil „E“ a 4 x bočnici s pevným rámem s výplní z lis. pletiva. Rohové profily jsou pozinkované,
bočnice jsou povrchově upraveny práškovou barvou. Výška nástavby je 300 mm. Velmi rychlá a jednoduchá montáž. Rohové profily se po vyjmutí
záslepky jednoduše zasunou do rohů korby. Bočnice se stejným způsobem zasunou do rohových profilů.
Znásobte objem svého vozíku pomocí stabilní a přesto lehké celokovové nástavby. Ideální pro převoz objemného materiálu například trávy,
sena, listí apod.

Typ
vozíku
Možnost
instalace
nástavby

20

HV220(L,S) HV350-7 HV500-5







IT500

TDK

TDKL

TRVMS

TDKS

TR220S













www.vares.cz

TR350-7 ATV 4x4
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Nástavba cisternová P300 plus+
Další dimenze pro vozíky VARES. Ideální pro efektivní a hospodárné zalévání, postřik, přečerpávání a přepravu vody i ze vzdálenějších zdrojů
(rybník, potok). Kompletní set, který bez montáže jednoduše, lehce a bezpečně usadíte přímo na korbu vozíku VARES (TR220 / HV220). Jedinečná
a variabilní konstrukce setu umožňuje snadné odejmutí výkonného samonasávacího čerpadla s příslušenstvím a jeho samostatné použití
například pro odčerpání vody z bazénů a zahradních jezírek.

Porovnání
s původním modelem

P300

P300 plus+
NOVÝ MODEL

Nárůst parametru

Max. tlak čerpadla

1,5 bar

2,5 bar

66 %

Max. průtok

10.000 l/hod

15.000 l/hod

50 %

Max. výtlak

15 m

25m

66 %

Max. výkon motoru

1,1 kW

1,8kW

63 %

P 300 plus+

CISTERNOVÁ NÁSTAVBA

Možnost připojení běžných hadic a příslušenství (trysky, kropítka, zalévací
tyče…). Dokonalé zpracování, komfortní zalévání i za jízdy.
Efektivní při zalévání větších ploch (zahrady, pěstební plochy, veřejná zeleň,
komerční areály) a postřik (sady,
vinice…).
Hmotnost setu (nástavba + cisterna + čerpadlo) je 65 kg.

SET OBSAHUJE:
t lehkou a stabilní konstrukci pro usazení
na korbu vozíku
t profesionální laminátovou cisternu o objemu
300 l
t uzavíratelný poklop o průměru 455 mm
t vodoznak pro okamžitou kontrolu stavu
hladiny
t sací hadici s NEREZOVÝM sacím košem*,
nerezové 3-cestné kohouty, odnímatelné
výkonné samonasávací čerpadlo se 4-taktním
benzínovým motorem

DO NOVÉ SEZÓNY
S NOVÝM A MNOHEM VÝKONNĚJŠÍM MODELEM!

* Nerezový sací koš

21
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Posypové vozíky / rozmetadla VARES
Posypové vozíky VARES mají díky vysoce odolné konstrukci a komponentům z ušlechtilé nerezové oceli celoroční využití. Základem pro práci
v jakémkoliv ročním období je celonerezová korba o objemu 100 litrů a velmi komfortní ovládání regulace posypu / rozmetu přímo z místa
řidiče a to i za jízdy. Navíc oceníte velmi snadnou údržbu posypových vozíků jednoduchým opláchnutím zahradní nebo vysokotlakou hadicí.
Posypové vozíky VARES jsou ideální pro zimní komunální údržbu (solení nebo posyp příjezdových cest, dvorů, parkovišť, obecních ploch), ale
i sezonní hnojení či dosévání trávníků na zahradě, sportovních nebo dětských hřištích a ostatních zelených plochách.

Výbava posypových vozíků VARES:
- korba a ostatní komponenty rozmetacího ústrojí z nerezové oceli
- komfortní regulace posypu i za jízdy – 9 poloh
- šíře posypu / rozmetu 1 – 5 m
- možnost posypu / rozmetání posypových solí, písku,
jemného štěrku 1-4mm, hnojiva, travních semen atd.
- rozmetací hřídel je uložena ve valivých ložiskách
- v základní ceně je obsažena také krycí plachta korby

POSYPOVÉ VOZÍKY PRO ZAHRADNÍ TRAKTORY A JEDNOOSÉ KULTIVÁTORY

RV 200 pro zahradní traktory

Nosnost vozíku:

Objem korby:

Hmotnost
vozíku:

Brzdy:

Kola / pneumatiky:

Připojení k tažné jednotce:

200 kg

100 l

35 kg

brždění zajišťuje
tažná jednotka

4.00 – 8, kluzná ložiska

snadné připojení kolíkem k oku Vašeho traktoru, výškově
nastavitelný závěs s kolíkem je součástí vozíku

100 l

55 kg

ruční brzda,
nožní brzda

145x70-8, valivá ložiska,
pravé kolo je hnané

snadné připojení adapterem VARES dle typu a značky
Vašeho stroje, adapter je k dokoupení

RVK 200 –
200 kg + hmotnost
pro jednoosé malotraktory
obsluhy

14
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Travní válce TV 100 – Na rovinu bez kompromisu
Univerzální celokovový zahradní válec pro všestranné použití – nenahraditelný pomocník při úpravě půdy, nezbytný při zakládání a údržbě trávníků.
Pro připojení za zahradní traktor nebo pro ruční použití. Po zasetí travního semene nebo jiného osiva dostatečně silně a zároveň šetrně zatlačí osivo
do půdy. Uválcování zabrání rozfoukání, nebo vysbírání osiva škůdci. Po zimním období umožňuje vyrovnat hrbolky, drny a krtince. Spolehlivě drtí
hroudy zeminy a vyrovnává povrch. Součástí je adapter pro připojení na zadní závěs traktoru i rukojeť pro manuální použití.

Zahradní válec

Šířka / průměr

TV 100

1030mm / 460mm

Hmotnost prázdného válce Hmotnost válce naplněného vodou
43kg

200kg

www.vares.cz

Adapter
pro zahradní traktor

Adapter
pro ruční použití

součástí dodávky

součástí dodávky
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Radlice VARES pro zahradní traktory – KOMFORT / STANDARD
Osvědčené a kvalitní radlice určené nejen pro shrnování sněhu. Vyztužené a odpružené tělo radlice spolu s možností nastavení výšky i úhlu
radlice činí z radlic VARES univerzální pracovní nástroje. Vybrat radlici VARES si můžete z několika typů s různou pracovní šířkou a systémem
ovládaní podle Vašich představ a potřeb. Díky široké nabídce přípojných rámů a adapterů jsou radlice snadno připojitelné k mnoha typům
a značkám zahradních traktorů českých i světových značek.

Výbava radlic VARES:
- povrchová úprava vysoce kvalitní práškovou barvou
- pozinkované vodící talířky pro nastavení pracovní výšky
a eliminaci oděru gumového břitu
- systém pro nastavení pracovního úhlu do 5 poloh
- gumová stírací lišta (gumový břit) s kovovou přítlačnou lištou

Další příslušenství:
- přípojný rám nebo adapter dle typu traktoru

RADLICE VARES PRO ZAHRADNÍ TRAKTORY
Rozměry š x v:

Zvedání radlice:

Nastavení úhlu:

Další výbava:

Připojení k zahradnímu traktoru:

RADLICE
STANDARD

1000 x 400 mm
1180 x 550 mm
1400 x 550 mm

přímo z místa řidiče (pákou)

na radlici (ručně)

bezpečnostní pružiny

snadné připojení rámem VARES dle typu
a značky Vašeho traktoru

RADLICE
KOMFORT

1000 x 400 mm
1180 x 550 mm
1400 x 550 mm

přímo z místa řidiče (pákou)

přímo z místa řidiče (pákou)

bezpečnostní pružiny

snadné připojení rámem VARES dle typu
a značky Vašeho traktoru

Tip výrobce: SYSTÉM KOMFORT = zvedání radlice i nastavení pracovního úhlu PŘÍMO Z MÍSTA ŘIDIČE. Již žádné slézání z traktoru! Unikátní systém
je univerzální pro všechny typy zahradních traktorů. Systém KOMFORT je patentován.
24
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Přídavné ovládání radlic – SUPERKOMFORT
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Jste majitelem radlice VARES STANDARD nebo teprve zvažujete její koupi? Přídavné univerzální ovládání SUPERKOMFORT upgraduje Vaši standardní radlici na SUPERKOMFORTNÍ zařízení ovladatelné POUZE JEDNOU RUKOU
A TO PŘÍMO ZE SEDADLA VAŠEHO TRAKTORU. Již nikdy nemusíte slézat z traktoru a pracovní úhel radlice nastavovat ručně, pobíhajíc po mokrém, zledovatělém nebo zasněženém terénu! Ergonomicky a designově dokonalé řešení
umožňuje velmi snadnou a lehkou manipulaci jedinou rukou. Výšku madla lze navíc jednoduše nastavit, pro komfortní práci
pána domu nebo paní domu. Přídavné ovládání SUPERKOMFORT je kompatibilní s každou radlicí VARES STANDARD a to včetně
radlic se starším datem výroby (od roku 2000).

Už neběhejte kolem traktoru!!!
Pracujte SUPERKOMFORTNĚ. Video na našem kanálu

Přídavné ovládání

Univerzální pro:

Nastavitelná výška madla:

Rozměr balení / hmotnost:

SUPERKOMFORT

Radlice VARES STANDARD



800x170x80 mm / 3,5 kg

www.vares.cz

25

Radlice
VARES
pro sněhové frézy
Vozíky
za travní
traktory
Investovali jste do sněhové frézy, ale nemůžete ji používat, protože sněhu napadne vždy jen tenká vrstva? Máme pro Vás řešení, které je absolutním prodejním hitem v západní Evropě: Univerzální radlici pro sněhové frézy šířky 68 – 80 cm. Lehkou stranově i výškově nastavitelnou radlici
dodáváme spolu s univerzálním, do šířky nastavitelným adapterem. Odhoďte lopaty a nechte techniku ať pracuje za Vás.

RADLICE VARES PRO SNĚHOVÉ FRÉZY
UNIVERZÁLNÍ
RADLICE

Rozměry š x v:

Pracovní výška:

800 x 400 mm
1000 x 400 mm
1180 x 550 mm

pracovní výšku můžete
regulovat posunutím
v adaptéru

Nastavení úhlu:
na radlici (ručně)

Další výbava:

Připojení ke sněhové fréze:

vodící talířky, gumová lišta

univerzálním adapterem VARES
pro sněhové frézy
až do šířky 80 cm

Radlice VARES pro jednoosé traktory (kultivátory)
Také pro jednoosé traktory máme nabídku nastavitelných radlic. V sortimentu jsou 3 typy univerzálních neodpružených radlic v šířkách 0,8m,
1,0m a 1,18m. Díky nízké rychlosti traktorů (kultivátorů) není třeba vybavení bezpečnostními pružinami. Pro náročnější uživatele a výkonnější
stroje máme v sortimentu také odpruženou radlici se záběrem 1,18m.
Radlice odpružená 1,18 m

RADLICE VARES PRO JEDNOOSÉ TRAKTORY (KULTIVÁTORY)
Rozměry š x v:
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RADLICE
UNIVERZÁLNÍ

800 x 400 mm
1000 x 400 mm
1180 x 550 mm

RADLICE
ODPRUŽENÁ

1180 x 550 mm

Pracovní výška:

Nastavení úhlu:

pracovní výška je již
nastavena díky připojení
ke stroji

na radlici (ručně)

Další výbava:

Připojení k jednoosému traktoru:

vodící talířky, gumová lišta

adapterem VARES dle typu a značky
Vašeho stroje

bezpečnostní pružiny,
vodící talířky, gumová lišta
www.vares.cz

Radlice VARES pro čtyřkolky (ATV)

Také oblíbené čtyřkolky se stávají užitečným pracovním nástrojem pro zimní údržbu. Speciálně pro tyto stroje byly zkonstruovány maximálně
odolné radlice s dvojitým vyztužením těla 4 kovovými žebry a 2 bočními žebry a trojúhelníkovou výztuhou po délce celé spodní hrany. Radlice
mají také zesílené vodící talířky (splazy) s 6mm tloušťkou a 20mm Ø hřídelky. Vodící talířky (splazy) jsou navíc vybaveny systémem rychlého
posunu výšky bez nářadí. V základní výbavě radlic je také zdvojené odpružení pomocí 4 pozinkovaných bezpečnostních pružin, kladka pro
připojení navijáku a odolná stírací lišta o tloušťce 15mm. Radlice VARES jsou vhodné pro širokou škálu čtyřkolek (ATV).

Zesílené vodící talířky se systémem rychlého
posunu výšky bez nářadí.

Profesionální provedení radlic
pro širokou škálu čtyřkolek

Kladka pro připojení navijáku, zdvojené
odpružení pozinkovanými pružinami.

RADLICE VARES PRO ČTYŘKOLKY (ATV)
Rozměry š x v:
RADLICE
STANDARD

1180 x 550 mm
1400 x 550 mm

RADLICE
KOMFORT

1180 x 550 mm
1400 x 550 mm

Zvedání radlice:

Nastavení úhlu:
na radlici (ručně)

navijákem
přímo z místa řidiče (pákou)

www.vares.cz

Další výbava:
bezpečnostní pružiny,
vodící talířky, gumová lišta

Připojení ke čtyřkolce:
adapterem VARES dle typu a značky
Vašeho stroje
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Radlice komunální

Radlice komunální
- pro přední traktorový závěs / pro vysokozdvižné vozíky
Adapter pro přední traktorový závěs

Velmi robustní a přesto velmi lehce ovladatelné radlice. Tělo radlice je vyrobeno z ocelového plechu o tloušťce 4mm. Nastavení pracovního úhlu hydraulicky (volitelně) nebo manuálně (do 3 pracovních poloh). Pojezd usnadňují velká vodící kola. Radlice je opatřena 4 pružinami, které jsou
součástí bezpečnostního výklopného systému pro případ nárazu radlice na obrubník nebo jinou
překážku. Radlice jsou dále vybaveny velmi odolným speciálním „profi“ břitem s úkosem ve spodní
části a tloušťkou 30mm. Tělo radlice je lakováno odstínem pro komunální provoz RAL 2008. Radlice dodáváme s trojúhelníkovým adapterem pro připojení k přednímu traktorovému závěsu
nebo s adapterem pro připojení k vysokozdvižným vozíkům. Radlice pro traktory s přední hydraulikou jsou vybaveny také hydraulickým válcem*, tlakové hadice nejsou součástí dodávky (musí být
zakoupeny samostatně dle konkrétního typu a značky traktoru).

Adapter pro vysokozdvižné vozíky
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Typ

Pracovní
záběr

Hmotnost

Radlice čelní

125 cm

126 kg

Radlice čelní

140 cm

130 kg

Radlice čelní

150 cm

155 kg

Radlice čelní

165 cm

160 kg

Radlice čelní

180 cm

170 kg

Radlice čelní

200 cm

180 kg

www.vares.cz

Bezpečnostní pružiny 4 ks,
gumový břit tl. 20 mm,
vodící kola 2 ks, hydraulický válec*








Univerzální transporní boxy TRB – pro čelní i zadní závěs

Adapter pro čelní připojení

Transportní boxy TRB
Transportní boxy jsou ideálním řešením pro nákladku a přepravu
sypkých i ostatních materiálů. Zvedání boxu se provádí pomocí
závěsu traktoru, vyklopení boxu se provádí ručně pomocí
jednoduchého systému snadno přístupného z místa řidiče. Zadní
čelo boxů je výklopné a také zcela odnímatelné. Nájezdová hrana
boxu usnadňuje “nabrání” sypkých materiálů při najetí spuštěného
boxu do hromady materiálu (mulčovací kůry, krmiva, sněhu apod.)
Boxy jsou dodávány s adapterem pro zadní tříbodový závěs
kategorie 1. Za příplatek je možno zakoupit také adapter pro čelní
připojení boxu. Transportní box je možno používat univerzálně
na zadním i čelním závěsu traktoru. Barevné provedení RAL 2008.

Typ:

Nosnost:

Vnitřní rozměry – š x d x v:

Objem korby:

Celkové rozměry / hmotnost:

m3

1070 x 863 x 635 mm / 58 kg

TRB 100

300 kg

1000 x 617 x 453 mm

0,25

TRB 120

300 kg

1200 x 617 x 453 mm

0,30 m3

1270 x 863 x 635 mm / 62 kg

TRB 150

300 kg

1500 x 617 x 453 mm

0,42 m3

1570 x 863 x 635 mm / 68 kg

www.vares.cz

29

Mulčovače AZM

Mulčovače AZM
Mulčovací stroje VARES AZM jsou určeny k údržbě vysokých nebo silně zaplevelených porostů, ale i k čištění a údržbě ostatních zelených
ploch. Díky 2 robustním a vysoce kvalitním nožům, zpracují mulčovače také křoviny a trávu až do výšky 2 m. Výšku sečení je možno nastavit
v 5 polohách, mulčovače je možno připojit na střed traktoru nebo vpravo či vlevo. Pohon kardanem 540 ot./min. Otáčky nožů mulčovače
1500 otáček / minuta. Připojení na zadní tří-bodový závěs kategorie 1. Možnost dokoupení přídavných, výškově nastavitelných kol.
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Typ:

Určeno pro traktory:

Rozměry:

Pracovní šířka:

Výška sečení:

Počet nožů:

Hmotnost:

AZM 90

12 – 18 HP

1150 x 1150 x 970

90 cm

30-150 mm

2

134 kg

AZM 110

15 – 25 HP

1350 x 1350 x 970

110 cm

30-150 mm

2

142 kg

AZM 135

22 – 30 HP

1650 x 1580 x 970

135 cm

30-150 mm

2

207 kg

AZM 150

25 – 50 HP

1800 x 1790 x 970

150 cm

30-150 mm

2

231 kg
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Rotační žací stroje/mulčovače KBM

Rotační žací stroje/mulčovače KBM
Stroje KBM to je variabilní systém umožňující komplexní údržbu
parkových ploch a jakékoliv veřejné či městské zeleně. Díky
variabilitě zařízení je možno stroj používat jako sekačku s bočním
výhozem, sekačku se zadním výhozem nebo mulčovač. Všechny
varianty použití lze nastavit přímo v terénu. Stroje KBM mají
nastavitelnou výšku sečení a 4 velká pojezdová kola velmi šetrná
k udržovanému terénu. Pohon kardanem 540 ot./min. Otáčky
nožů mulčovače 1500 ot./min.
Připojení na zadní tříbodový zavěs kategorie 1.

Typ:

Určeno pro traktory:

Rozměry:

Pracovní šířka:

Výška sečení:

Počet nožů:

Hmotnost:

KBM 100

12 – 20 HP

1150 x 1150 x 750

100 cm

25-75 mm

2

130 kg

KBM 120

12 – 25 HP

1350 x 1350 x 750

120 cm

25-75 mm

2

140 kg

www.vares.cz
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Třínožové žací stroje HSM

Třínožové žací stroje HSM
Stroje HSM jsou ideálním řešením pro „profi“ údržbu středně velkých a velkých travnatých ploch. Absolutně čistý řez zajišťuje systém 3 nožů, výška
sečení je nastavitelná bez použití nářadí v 10 polohách. Velmi vysoký komfort obsluhy umožňuje mazání ložisek uložení hřídele nožů zvenčí, tedy
bez nutnosti demontáže či zvedání stroje. Řemenový pohon nožů eliminuje jakákoliv eventuelní rizika poškození stroje při přetížení (při eventuelním
přetížení dojde k proklouznutí řemene). Dalším komfortním řešením je aktivní systém čištění pojezdových kol. Pohon kardanem přes převodovku
sekačky: 540 otáček/min. Otáčky nožů 2200 – 3200 ot/min. Připojení na zadní tříbodový zavěs kategorie 1 nebo na přední traktorový závěs.

Příslušenství k doobjednání: kardan, přídavná mulčovací sada
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Typ:

Určeno pro traktory:

Rozměry:

Pracovní šířka:

Výška sečení:

Počet nožů:

Hmotnost:

HSM 120

12 – 20 HP

1350x900x440 mm

120 cm

25-100 mm

3

155 kg

HSM 150

15 – 30 HP

1650x1050x440 mm

150 cm

25-100 mm

3

175 kg

HSM 180

20 – 40 HP

1950x1200x440 mm

180 cm

25-100 mm

3

190 kg
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Mulčovací sady pro sekačky HSM

Mulčovací sady pro sekačky HSM
Přídavná mulčovací sada rozšiřuje použití žacích strojů VARES HSM a umožňuje intenzivnější
péči o okrasné travnaté plochy i plochy pro zemědělské využití bez nutnosti sběru pokosené
trávy. Mulčování zlepšuje vláhové poměry, zvyšuje obsah humusu v půdě a zabraňuje unikání
živin z půdy v podobě plynů. Pokos s mulčováním je doporučováno provádět pravidelně,
na okrasných plochách nejméně 10-12 x za sezónu, na plochách pro zemědělské využití alespoň
3 x za sezónu. Montáž sady provedete velmi jednoduše přidáním mulčovacích nožů křížem
ke stávajícím žacím nožům a vložením mulčovací vložky / záslepky. Mulčovací sady jsou dostupné
pro všechny typy žacích strojů VARES HSM.

SADA OBSAHUJE:
t speciálně tvarovanou mulčovací
vložku vyrobenou z lakovaného
ocelového plechu / záslepku
t 3 přídavné speciálně tvarované
mulčovací nože z vysoce kvalitní
kalené pérové oceli tl. 4 mm
t kompletní spojovací materiál

www.vares.cz
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Obracecí pluhy jednoradličné

Obracecí pluhy jednoradličné
Obracecí pluhy VARES s pojezdovým celokovovým a výškově
nastavitelným kolem jsou vhodné pro traktory od 10 do 25 HP.
Jednoradličné pluhy jsou vybaveny otočným mechanismem,
který pracuje velmi lehce a velmi spolehlivě na jehlových
ložiskách. Ovládání obracecího mechanismu je dobře dostupné
přímo z místa řidiče. Obracecí pluhy VARES jsou nastavitelné do 5
pracovních poloh, součástí pluhů jsou také předradličky s plynule
nastavitelnou pracovní výškou. Připojení na zadní tří-bodový
závěs kategorie 1.
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Typ:

Šířka radlic:

Pracovní hloubka:

Nastavení pracovní polohy za traktorem:

Hmotnost:

Obracecí pluh 20

20 cm

16 cm

34 kg

Obracecí pluh 25

25 cm

18 cm

1 středová poloha
2 polohy vlevo
2 polohy vpravo

www.vares.cz

36 kg

Kultivátory pérové s opěrnými koly

Kultivátory pérové s opěrnými koly
Pro přípravu půdy jsou určeny kultivátory s pracovní šířkou až 95 cm.
Kultivátory VARES jsou osazeny 7 kvalitními péry se zesílenými hroty.
Plynulé nastavení pracovní výšky umožňují 2 opěrná celokovová
kola. Kultivátor je vhodný pro traktory od 10 do 25 HP. Připojení
na zadní tří-bodový závěs kategorie 1.

Typ:

Celková šířka zařízení:

Celková výška zařízení:

Pracovní šířka:

Počet pér s hroty:

Hmotnost:

Kultivátor pérový s opěrnými koly

100 cm

80 cm

95 cm

7

68 kg

www.vares.cz
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Příslušenství k traktorům se zadním tříbodovým závěsem
Univerzální držák příslušenství pro zpracování půdy
Univerzální držák se systémem snadného upínání příslušenství např. hrobkovacích nebo vyorávacích radlic. Držák VARES je možno ponechat
na traktoru, osazení nebo výměnu příslušenství na držáku můžete provádět přímo “v terénu”. Určeno pro traktory 10-25 HP.

Typ:

Pracovní šířka:

Systém upínání příslušenství:

Hmotnost:

držák příslušenství

až 150cm

2 ks upínacích prvků součástí dodávky

34 kg

Hrobkovací radlice
Hrobkovací radlice VARES mají nastavitelný pracovní úhel (celkem 7 poloh). Díky systému snadného upínání můžete libovolně a plynule nastavit také šířku (rozchod) radliček. Určeno pro traktory 10-25 HP.

Typ:

Nastavení pracovního úhlu radličky:

Nastavení pracovní šíře (rozchodu) radliček:

Hmotnost:

Radlice hrobkovací pro univerzální držák

7 poloh

libovolně až do 150 cm

7,5 kg

Vyorávací radlice
Další variantou příslušenství pro univerzální držák jsou vyorávací radlice. Stejně jako ostatní příslušenství jsou i radlice vyorávací vyrobeny
z kvalitních ocelových materiálů s kvalitní povrchovou úpravou. Určeno pro traktory 10-25 HP.

Typ:

Určeno pro traktory:

Nastavení pracovní šíře (rozchodu) radliček:

Hmotnost:

Radlice vyorávací pro univerzální držák

10 – 25 HP

libovolně až do 150 cm

10 kg
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Transportní vidle TRB500V

Adapter pro čelní připojení

Transportní vidle
Libovolně nastavitelná šířka vidlí umožňuje bezpečný transport
břemen uložených na různých typech palet, ale také transport
břemen či zboží bez palet např. balíků slámy, velkých venkovních
květináčů, kovových beden s nářadím apod. Transportní vidle
jsou zatížitelné až do 500 kg dle možnosti a velikosti traktoru.
Vidle můžete také snadno a rychle zaklopit a zajistit do bezpečné
polohy pro přejezd.
Připojení na zadní tříbodový závěs kategorie 1. Za příplatek je
možno zakoupit také adapter pro čelní připojení vidlí. Vidle je
možno používat univerzálně na zadním i čelním závěsu traktoru.

Typ:
TRB 500V

Nosnost:
500 kg

Délka vidlí:

Nastavitelná šířka vidlí:

Celkové rozměry / Hmotnost:

1200 mm

CELKEM 3 POLOHY PRO:
- paletu EUR
- paletu EUR napříč
- paletu velkou (100 x 120 cm)

1300 x 1000 x 250 mm / 45 kg

www.vares.cz
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Kardan

Přídavná kola sekačky AZM

Nože HSM

Nože AZM 135 – 150

Nože AZM 90 – 110

Nože KBM 100 – 120

www.vares.cz

Leteckou fotografii laskavě poskytlo „naše“ město Mnichovice
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