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NEJOBLÍBENÌJŠÍ
MALOTRAKTOR S VOZÍKEM

2008

TRADIÈNÍ VÝROBA FARMÁØSKÝCH
MALOTRAKTORÙ SLAVÍ LETOS KRÁSNÉ
40LETÉ VÝROÈÍ
Multifunkční stroje pro zahradu, farmáře i profesionály
Moderní malotraktory Vari vycházejí z osvědčené konstrukce jednoho
kvalitního motoru s automatickou spojkou a snadného připojení příslušenství pro práce po celý rok. Neustálý vývoj rozšiřuje možnosti použití,
snižuje ceny a zjednodušuje obsluhu strojů. Malotraktor VARI nemá konkurenci, vše je snadno přestavitelné bez použití nářadí a práci zvládnou i
starší lidé nebo ženy.
Někteří výrobci se snaží z řemenového kultivátoru složitým způsobem
udělat multifunkční stroj. Vari je od začátku vyvíjen jako stavebnicový,
univerzální a snadno používaný pomocník. Čtyřrychlostní převodová
skříň s řazením pákou jako u auta, bez nutnosti přehazování řemenů.
Příslušenství se pouze zasune a zajistí páčkou – žádné seřizování, plynulý rozjezd nové automatické spojky, to jsou základní technické přednosti
Vari. Důležité při výběru stroje je vše si vyzkoušet!
Moderní farmářské stroje s příslušenstvím jsou dnes za stejné ceny jako
hobby kultivátory. Ušetření času, snadné používání a vysoká životnost
Vari se Vám vyplatí – zeptejte se souseda nebo zahradníka na vesnici,
on Vám poradí.
Další řadou strojů od Vari, které letos slaví 10 let výroby, jsou jednoúčelové stroje na sečení vysoké trávy a likvidaci trávy mulčováním.
Vari je největší výrobce zahradní, farmářské a malé komunální techniky v
České republice. Neustálý vývoj a inovace udržují značku před konkurenty, kteří se snaží dohánět Vari alespoň kopírováním.

Pořiďte si originál, vyděláte!
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SNADNO PØESTAVÍTE
NA SEKAÈKU

2008

PROÈ SI POØÍDIT VARI?

■ Výkonné a ekologické motory Honda OHC o výkonu 5,5 nebo 6,5
HP s krouticím momentem 11,5 a 13 N.m mají snadný start i pro ženy a
spotřebu pouze 0,8 L/h. Pohonná jednotka má novou automatickou spojku s plynulým záběrem.
S malotraktory Vari nebudete zdlouhavě přestavovat řemeny při změně rychlosti a také nemusíte seřizovat pohon příslušenství. Stačí snadno
za pomoci rychlospojek připojit motor na malou aktivní skříň nebo těžkou
orební sestavu se 4rychlostní přímo řazenou převodovkou.
V základní výbavě je malotraktor Vari vybaven 4 rychlostní skříní (3
rychlosti vpřed a 1 zpátečka) v olejové lázni s minimálními ztrátami, která
umožňuje nízkou rychlost a velkou sílu pro orbu (bez klouzání řemenů),
na druhý stupeň rotavátoruje nebo utáhne vozík do prudkého kopce na
třetí rychlost jede až 13,5 km/h i s vozíkem. Po zařazení zpátečky můžete
couvat i stovky metrů do svahu. Třecí zpátečka u kultivátoru je pouze pro
nouzové cuknutí stroje zpět, není však vhodná pro delší jízdu!
Nejmodernější automatická spojka chrání motor a při postupném přidání plynu plynovou páčkou na řídítkách velmi jemně a plynule uvede
stroj i příslušenství do pohybu bez obvyklého prudkého škubnutí, provázející zmáčknutí pojezdové páky u řemenových kultivátorů, kterou navíc
musíte po celou dobu nepohodlně držet.
Nové příslušenství s hypoidním soukolím, kalené okopávací nože
z vysokopevnostní ocele, 4 sekací nože zesílených sekacích disků,
odpružené sedačky u vozíků a další technické lahůdky osloví technicky
nadané zákazníky a ti ostatní ocení úžasnou životnost strojů Vari.
Malá převodovka má aktivní vývod a je velmi příjemná na obsluhu
díky nízké hmotnosti a šípovým kolům se širokým rozchodem. Při sečení svahů škarp nebo pod stromy oceníte genialitu konstrukce Vari proti
kompromisnímu kultivátoru,který se pod stromy nevejde a ve škarpách
se převrací.

■
■

■
■
■
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VÝHODA TERRA -VARI
SYSTÉMU JE

1969

GENIÁLNÍ SYSTÉM

SLAVÍ

Jedině stavebnicový systém TERRA VARI splňuje tak protichůdné
požadavky zákazníků, jako je kvalitní orba a zároveň sečení travnatých
ploch. Právě díky této čtyřicetileté zkušenosti používá ﬁrma VARI koncept
jedné pohonné jednotky a dvou převodových skříní.
Pohonná jednotka s motorem HONDA o výkonu 5,5 nebo 6,5 HP pro
profesionály je osazena automatickou spojkou a řídítky nastavitelnými ve
třech směrech. Pomocí rychloupínacích spon a zajišťovacího čepu lze
celý motor jednoduše během několika vteřin odpojit a přemístit na druhou
převodovku nebo připravit pro snadný transport. Váha pohon. jednotky je
pouze 34 kg a snadnou manipulaci zvládnou i starší lidé.
Převodová skříň DSK - 316.1 s aktivním vývodem je kompaktní a lehká,
vhodná především na sečení a údržbu travnatých ploch. Manipulace s
touto sestavou je pohodlná, lze zajíždět pod keře a stromy, snadno vysekávat rohy zahrad a stroj má malý měrný tlak na půdu a nepoškozuje
trávník. Rychlá výměna adaptérů pomocí aretačního kolíčku dovoluje
používat tuto sestavu celoročně pro veškeré komunální práce, jako je
sečení, mulčování, zametání, srhnování a obracení sena, odhoz a úklid
sněhu. Při práci na velkých plochách lze připojit sulku AV - 1 s odpruženou
sedačkou a brzdou. Pro náročné zákazníky a profesionály doporučujeme
provedení se zpátečkou.
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4RYCHLOSTNÍ PØEVODOVKA
A 1 PØÍDAVNÁ PØEVODOVKA
S POHONEM PØÍSLUŠENSTVÍ
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■ DSK-316.1.
malá lehká převodová skříň
pro pohon veškerého aktivního příslušenství

■ DSK-317/S
robustní 4rychlostní
převodová skříň se zpátečkou na těžké práce,
kola mají 3 polohové
zapínání pro orbu

Při použití jednoho motoru a nasazení na převodovou skříň DSK - 317/S
vzniká silný a velmi výkonný stroj na obdělávání půdy jak pasivním, tak
aktivním nářadím, se závažím BZN váha 250 kg!
Připojením návěsu ANV-350 vznikne souprava s možností přepravení
nákladu až 350 kg. Pro provoz na komunikacích III. a IV. tříd lze sestavu
opatřit technickým průkazem.
Při zapojení závěsného zařízení a nastavovacího tělesa můžeme se soupravou orat, vláčet, pasivně kultivovat, hrobkovat, vyorávat brambory a
shrnovat sníh a sypké hmoty.
Snadnou výměnou kol za kypřicí ústrojí vznikne profesionální rotavátor
pro aktivní kultivaci půdy o šíři 25 - 115 cm. Rotavátor s nejširším záběrem
na trhu! Dle typu půdy lze zvolit úhlové nebo kopinaté nože.
Udělejte si představu, kolik jednoúčelových strojů by bylo zapotřebí, aby
zvládly všechny výše uvedené práce.
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LEGENDÁRNÍ
FARMÁØSKÝ STAVEBNICOVÝ SYSTÉM
TERRA III - VARI IV

1969

POHODLNÉ ŘAZENÍ

obj. číslo: 3834A

CENA: 43 650 Kè
■ robustní malotraktor snadno zvládne těžkou práci při obdělávání půdy
■ převodovka 3+R s řazením pákou jako u auta
■ stálá olejová náplň
■ automatická spojka
■ kuličková ložiska
■ 12“ kola s volnoběžkami a 3 polohovou aretací
■ motor HONDA (5,5 HP), nebo proﬁ (6,5 HP)
VARI IV ( DSK - 317/S )
Převodová skříň řady DSK - 317/S s tažnou nápravou a příslušenstvím,
opatřená pohonnou jednotkou HONDA GCV 160 (5,5 HP) nebo GCV 190
(6,5 HP), slouží jako jednoosý univerzální malotraktor, vhodný pro dopravu a pasivní nebo aktivní kultivaci půdy. Převodová skříň DSK - 317/S je
mechanická, má tři rychlosti vpřed a jednu vzad.
Součástí sestavy malotraktoru je tažná náprava, závěs a opěrná noha.
Pohonná jednotka HONDA se dá jednoduše nasadit na malou převodovou
skříň s pohonem příslušenství viz. str. 9. Pro připojení pasivního nářadí VARI
systému slouží závěsné zařízení, jehož součástí jsou i závaží pro zvýšení
tažné síly na nápravě a vyvážení stroje při práci. Pro připojení a nastavení
správné polohy pasivního nářadí slouží nastavovací těleso NT - 3, které se
zapojuje do závěsného zařízení BZN. Výměnou tažné nápravy za kypřící
ústrojí získáme rotační kypřič pro aktivní kultivaci půdy o záběru až 115 cm.
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PØÍSLUŠENSTVÍ
TERRA III - VARI IV, DSK 317

Oboustranný pluh
APH - 352
obj. číslo: 3611
CENA: 3 650 Kè

Nastavovací těleso
NT - 3
obj. číslo:3711
CENA: 1 990 Kè

Radličkový kypřič
AKY - 356
obj.číslo:3616
CENA: 3 700 Kè

Kombinátor
obj. číslo: 3770
CENA: 3 990 Kè

Závěsné zařízení
BZN-002
obj. číslo: 4269
CENA: 2 945 Kè

Jednostranný pluh
APJ - 018 P/L
obj. číslo: 3612, 3635
CENA: 1 500 Kè

2 hrobkovací radlice SV - 1 Vyorávací radlice
s nosičem NM 1 - 001
AVR - 453
obj. číslo: 2x 3609 + 3608
obj. číslo: 3618
CENA: 3 350 Kè
CENA: 1 600 Kè

Hřebové brány
BH - 138
onj. číslo: 3614
CENA: 5 400 Kè

Orebné návleky
obj. číslo: 3615
CENA: 1 150Kè

Proorávací kola
obj. číslo: 3755
CENA: 1 250 Kè

Stavitelný smyk
obj. číslo: 3671
CENA: 2 210 Kè

Kypřicí ústrojí
Shrnovací radlice
AKY - 357, AKY - 358
ASR - 2V
záběr od 25 do 115 cm
záběr 85 cm
obj. číslo: 3718, 3746, 3717 obj. číslo: 3808
CENA: od 3 900 Kè CENA: 3 990 Kè

Nošič nářadí AV - 3
obj. číslo: 3791
CENA: 14 850 Kè

Vyklápěcí návěs ANV - 350
nosnost 350 kg, odrazky
odpružená ergonomická sedačka
široká bantamová kola
obj. číslo: 4213
CENA: 9 950 Kè
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na pozemních komunikacích III. a IV. tříd.
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FARMÁØSKÝ A
KOMUNÁLNÍ STAVEBNICOVÝ
SYSTÉM TERRA I - VARI II

1969

VYPÍNÁNÍ NÁHONU
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široká nabÍdka příslušenství
inovovaná osa kol
širší rozchod pro větší stabilitu
snížená váha
vypínání náhonu a pojezdu
rychloupínání adaptérů
hypoidní převody
snadno ovladatelný i pro ženy

RYCHLOUPÍNÁNÍ ADAPTÉRŮ

TERRA I - VARI II (DSK - 316.1)
Předností převodové skříně DSK - 316.1 jsou malé rozměry a vývod pro
pohon aktivního příslušenství. Multifunkční systém komunální techniky
zvládne většinu prací při údržbě veřejných ploch u malých a středně
velkých obcí, průmyslových ploch, čerpacích stanic, sadů, na chalupách atd. Na jaře je možné DSK - 316.1 použít k úpravě veškerých
travnatých ploch. Trávu s ní je možné sekat či ekologicky mulčovat.
Na podzim vám s úpravou obecních ploch pomůže zametací kartáč v
provedení odmetání nebo kropení se sběrem. Hodně práce vám tento
stroj usnadní v zimním období použitím zimního provedení zametacího
kartáče, sněžné frézy, shrnovací radlice. Do méně přístupného terénu
nebo pro profesionály doporučujeme modiﬁkaci převodové skříně se
zpátečkou, doplněnou svahovými koly a motor HONDA 190 (6,5 HP).
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AKTIVNÍ PØÍSLUŠENSTVÍ
TERRA I - VARI II, DSK 316
zabere málo místa pøi skladování

Mulčovač TAJFUN - 52
záběr 52 cm
obj. číslo: 4150
CENA: 11 990 Kè

Bubnové sečení SAMSON - 56
záběr 56 cm
obj. číslo: 3648
CENA: 12 990 Kè

NKA
NOVI
2009
Sečení bezprstové ESM
nejširší sečení - záběr 117 cm
obj. číslo: 4309
CENA: 13 480 Kè

Kartáč válcový KV - 100 / Z
obj. číslo: 4031
záběr 100 cm
CENA: 24 600 Kè

Shrnovač a obraceč sena
OP - 1.1 / OP - 1.2
záběr 100 - 120 cm
obj. číslo: 3620A, 3621A
CENA: 13 500 / 14 000 Kè

Shrnovací radlice ASR - 2V
záběr 85 cm
obj. číslo: 3808
CENA: 3 990 Kè

brozura2 verze.indd 9

Sulka AV - 1
brzda, odpružená sedačka
bantamová kola
obj. číslo: 3671
CENA: 9 900 Kè

Kartáč válcový KV - 100
kropení a sběr
záběr 100 cm
obj. číslo: 3600
CENA: 29 900 Kè

Sněhová fréza šneková
SF - 55
záběr 55 cm
obj. číslo: 3677
CENA: 19 990 Kè
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STAVEBNICOVÝ SYSTÉM
VARI ECONOMIC
NA ZAHRADY A ZÁHUMENKY

1977
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36 9
■ 4rychlostní převodovka

OREBNÁ KOLA

■ nízké pořizovací náklady
■ jednoduchá obsluha
■ osvědčené konstrukční prvky VARI
■ úsporný provoz
■ motor HONDA (5,5 HP)
■ jednoduchá výměna kol za rotační nože
VARI ECONOMIC
využívá osvědčené prvky převodovky 3 rychlosti vřed + zpátečka a
pohonné jednotky s automatickou spojkou. Má menší lehká kola, která
jsou snadno vyměnitelná za okopávací nože rotavátoru. Zjednodušená
řídítka pro snadnou obsluhu a hlavně výhodná cena potěší majitele
menších pozemků. Maximální rychlost s vozíkem je 11 km/h.
Pro kvalitní orbu doporučujeme dokoupit velká orební kola a závaží.
Kompatibilní příslušenství od stavebnice VARI, mimo kol a rotavátoru.
Součástí sestavy malotraktoru je tažná náprava a závěs pro vyklápěcí
návěs ANV-350.
Snadné připojení pohonné jednotky na malou převodovou skříň DSK316.1 pohánějící sečení a další adaptéry pro práce po celý rok.
10
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KOMPATIBILNÍ
PØÍSLUŠENSTVÍ VARI ECONOMIC

2009

■ osvědčený tvar nožů
■ snadné rotavátorování ve všech typech půd
díky 4rychlostní převodovce
■ šíře záběru 95 cm
■ snadná manipulace při couvání

Y

NK
NOVI
2009

obj. číslo: 4296

CENA: 37 900 Kè

obj. číslo: 4311

CENA: 44 950 Kè
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■ plná kompatibilita příslušenství s VARI SYSTÉMEM (strana 7) mimo
rotavátoru a tažné nápravy
■ snadná a rychlá záměna pojezdových kol za rotavátor a orebná kola
pouze na aretační kolíky
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MULTIFUNKÈNÍ ROTAVÁTOR
PONY - MALEJ, ALE ŠIKOVNEJ

2007
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obj. číslo: 4310

CENA SETU: 31 900 Kè

obj. číslo: 3825

CENA: 24 490 Kè
■ výkon s tradicí za cenu hobby stroje
■ univerzální použití pro zahrádkáře
■ osvědčené konstrukční prvky VARI
■ 2 rychlosti + řemenový vývod
■ pasivní příslušenství jako VARI SYSTÉM

obj. číslo: 3795

CENA: 22 990 Kè

Stavebnice PONY IIA je nejlevnější multifunkční stavebnice na českém
trhu, osazený motorem HONDA GCV 160 (5,5 HP). Malý a obratný stroj
se dvěma rychlostmi je určen pro menší sady a zahrady. Pro jarní přípravu půdy ho lze použít jako rotační kypřič. S kopinatými noži zkypříte půdu
lehce, snadno a bez námahy. Kypřicí nože se dají jednoduše zaměnit
za osmipalcová kola, která je možné pro lepší tah stroje při orbě vybavit
orebnými návleky. K takto připravenému stroji je dále možné připojit veškeré tažené příslušenství VARI SYSTÉMU – jednostranný pluh, hřebové
brány, smyk či sklápěcí vozík. V létě si skvěle poradí i se sečením vysoké
trávy. Na podzim pak stačí ke stroji připojit kruhový zametací kartáč a
rázem máte skvělého pomocníka na odmetání listí a nečistot. I v zimě
najde PONY IIA své uplatnění. Snadno a lehce k němu připojíte shrnovací radlici a budete mít celou zimu v okolí svého domu krásně uklizeno.
PONY je jednoduše skvělým pomocníkem pro celý rok.
12
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PØÍSLUŠENSTVÍ K PONY
PRO ZAHRÁDKÁØE A CHALUPÁØE

Shrnovací radlice
ASR - 2V
záběr 85 cm
obj. číslo: 3808
CENA: 3 990 Kè

Bubnové sečení
ASP - 60B
obj. číslo: 3800
záběr 56 cm
CENA: 14 070 Kè

Zametací kartáč
MOPS
obj. číslo: 3901
CENA: 5 990 Kè

Hřebové brány
ABR - 354
obj. číslo: 3613
CENA: 3 650 Kè

Jednostranný pluh
APJ - 018
obj. číslo: 3612
CENA: 1 500 Kè

Stavitelný smyk
obj. číslo: 3671
CENA: 2 210 Kè

Orebné návleky
PONY
obj. číslo: 3752
CENA: 950 Kè

Vyorávací radlice
AVB - 400
obj. číslo: 3664
CENA: 1 500 Kè

Kypřicí ústrojí
záběr 60 cm
obj. číslo: 3838
CENA: 3 490 Kè

Nastavovací těleso NAP Nastavovací těleso NT - 3
obj. číslo: 3814
obj. číslo: 3711
CENA: 1 450 Kè
CENA: 1 990 Kè

brozura2 verze.indd 13

Kombinátor
obj. číslo: 3770
CENA: 3 990 Kè

Vyklápěcí návěs ANV - 350
nosnost 350 kg
odrazky
odpružená a ergonomická sedačka
široká bantamová kola
obj. číslo: 4213
CENA: 9 950 Kè
Vozík může být přihlášen k provozu
na pozemních komunikacích
III. a IV. tříd.
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3625
3624
3706
4292
4291
3615
3752
3918
3908
3907
3710
3754
3953
3711
3611
3612,3635
3671
3608
3609
3616
3770
3613,3614
3618,3664
3755
3736
3936
3791
4213
3838
4290
3746
3717
3718
3744
3714,4289
3715
3716
3814
3800
3648
4140
4150
4309
3620,3621
3677
3901
3600
4031
3808
3653+3654
3672
4182
4185
4217
4205
3657
4202
3768
4138
3919

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Malotraktor
PONY IIA
Malotraktor
TERRA III, T-20/SA
Malotraktor
VARI ECONOMIC
Malotraktor
VARI IV DSK 317/S
Malotraktor
VARI IV. PROFI
Rotační kypřič
PONY IIA
Rotační kypřič
TERRA III T-20/SA
Rotační kypřič
VARI ECONOMIC
Rotační kypřič
VARI IV DSK-317/S

OBJ.Č.

SESTAVY

TABULKA KOMPATIBILITY

Tažná náprava TN-04 PONY
Tažná náprava TN-03
Tažná náprava TN-01
Tažná náprava TN-ECO
Orebná kola VARI ECONOMIC
Orebné návleky TN-01TERRA-VARI
Orebné návleky PONY
Orebné návleky VARI PROFI
Nosič závaží PONY - přední komplet
Nosič závaží PONY - zadní komplet
Nosič závaží BZN-002
Nosič závaží BZN-004
Nosič závaží BZN-005
Nastavovací těleso NT-3
Pluh oboustranný APH-352
Pluh jednostranný APJ-018 pravý,levý
SMYK
Nosič hrobkovacích radlic NM1-001
Hrobkovací radlice SV-1
Kultivátor pasivní AKY-356
KOMBINÁTOR
Brány hřebové ABR-354, BH-138
Vyorávač brambor AVR-453, AVB-400
Proorávací kola SVS
Adaptér shrnovací radlice ASR/U
Adaptér shrnovací radlice ASRA/U
Nosič nářadí AV-3
Návěs ANV-350
Kypřící ústrojí KÚ-PONY š. 60 cm
Kypřicí ústrojí ECO Š.95 cm
Kypřicí ústrojí KÚ 358 š. 80 cm
Kypřicí ústrojí KÚ 358 š.115 cm
Kypřicí ústrojí KÚ 357 š. 110 cm
Kryt úplný T-20
Vodící kolo VK-1, VARI ECONOMIC
Nosič závaží N-2
Nosič radličky s radličkou N-3
Nosič adaptérů PONY-NAP
Bubnová sekačka PONY ASP-60B
Sekačka bubnová SAMSON 56
Sekačka dvoububnová DALILA
Mulčovač TAJFUN 52
Sečení bezprstové ESM
Obraceč píce OP 1.1, OP 1.2
Sněžná fréza SF-55
Zametací kartáč MOPS
Kartáč se sběrem a kropením KV-100
Kartáč zimní KV-100/Z
Shrnovací radlice ASR-2V
Rám + ložná plocha MULA 150
Sulka AV-1
Shrnovací radlice ASR-700
Řetězy F-700
Sulka AV-650
Kluznice F-530
Drtič zahradního odpadu
Šrotovník
Žací stroj dvoububnový ŽT-82/S
Sekačka bubnová BDR 600.4
Čerpadlo zavlažovací BZP-005/S

14
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Sekačka dvoububnová
BDR-1200
Pohonná jednotka
PJ GCV-160
Pohonná jednotka
PJ GCV-190

Mulčovač F-700

Mulčovač F-600

Mulčovač F-530

VARI IV. PROFI
Rotační kypřič
PONY IIA
Rotační kypřič
TERRA III T-20/SA
Rotační kypřič
VARI ECONOMIC
Rotační kypřič
VARI IV DSK-317/S
Malotraktor
TERRA I DSK-316.1
Malotraktor
VARI II DSK-316.1PSZ

TABULKA KOMPATIBILITY
Kypření

Orba

Úklidové práce
Sečení

Doprava nákladů a osob

Stroje přímo připojitelné
k pohonné jednotce
Ostatní práce
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VÍTE, ŽE?

Víte, že?
Při orbě, když dojedete na konec
brázdy, zastavte a vypněte pravé
kolo, po přidání plynu se stroj otočí
na místě a bez námahy snadným
překlopením obracecího pluhu je
připraven na orbu dalšího řádku.
Víte, že?
Po zakoupení pluhu je nutné před
vyjetím do pole odstranit barvu na
slupici pluhu a vyleštit povrch do
lesku, pluh má pak menší odpor v
půdě a lépe zaklápí.
Víte, že?
Tažnou nápravu s koly můžete
zaměnit za nože rotačního kypřiče
a převodovku DSK - 317/S používat jako vícerychlostní profesionální rotavátor se zpátečkou o šíři
záběru až 115 cm.
Víte, že?
Sestava VARI IV s vyklápěcím
vozíkem ANV-350, který je vybavený sadou odrazek z výroby,
může být přihlášen k provozu na
pozemních komunikacích III. a
IV. tříd. Vari k této sestavě dodává technický průkaz. Pohyb stroje
po vesnici nebo cestách na pole či
do lesa pro dříví nebyl nikdy jednodušší.
Víte, že?
Pokud nepotřebujete trávu na
sušení sena, je vhodnější místo
diskového adaptéru SAMSON56 pořídit mulčovací adaptér
TAJFUN-52, posekanou vysokou
trávu rozdrtit na malé kousky a
nechat ji na pozemku jako přirozené hnojivo. Ušetříte tak místo i čas
a pozemek bude vždy perfektně
udržovaný.

Více na www.vari.cz

sekce VIDEA a RADY DO ZAHRADY
16
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SPRÁVNÉ
SEØÍZENÍ PLUHU PØED ORBOU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Základní nastavení pluhu a nastavovacího tělesa provádíme na rovině
U oboustranného pluhu nastavíme nastavovacím tělesem nejdříve jeden pluh
a druhý pluh už nastavujeme pouze dorazem.
Při nastavení pluhu dbáme na to, aby pluh byl i přes naklonění soupravy stále
kolmo k orané půdě.
Výhodou výkonu a seřizování prvků VARI je možnost orby do hloubky 18 cm
a šíře až 18 cm dle druhu půdy.
Kola u tažné nápravy musí být řádně nahuštěná a aretace kol zapnuta na
pevnou polohu (dle návodu).
Orbu provádíme vždy na první převodový stupeň.
Nastavovací těleso zapojené do nosiče 33 kg závaží musí mít 1-2 mm vůli,
nesmí být zapojeno na pevno. Možné práce: orání,vláčení, pasivní kultivace,
hrobkování, vyorávání, shrnování, smykování, aktivní kultivace.
3 stupňové seřízení hnací nápravy - diferenciálu pro snadné otáčení a manipulaci se strojem

STAVEBNICOVÝ SYSTÉM VARI UMOŽÒUJE DOKUPOVÁNÍ
PØEVODOVÝCH SKØÍNÍ, MOTORÙ, KOL A PØÍSLUŠENSTVÍ KE
VŠEM SESTAVÁM TERRA A VARI NEBO SESTAVENÍ CELÉHO
STROJE DLE PØÁNÍ
2 - MOTOR
HONDA

5 - ZÁVAŽÍ

7 - NOSIÈ
ZÁVAŽÍ

1 - ØÍDÍTKA

8 - NASTAVOVACÍ
TÌLESO
3 - PØEVODOVÁ
SKØÍÒ
DSK-317

6 - ZÁVÌSNÉ
ZAØÍZENÍ
SOUČÁSTÍ JE
33 KG ZÁVAŽÍ

6 - PLUH
OBOUSTRANNÝ

4 - TAŽNÁ NÁPRAVA
3 - PØEVODOVÁ SKØÍÒ
DSK-316 S AKTIVNÍM
VÝVODEM

1 - ØÍDÍTKA
VR ECONOMIC,seřiditelná v 1 ose, obj. číslo: 4294, cena: 2 900 Kè
VR 02, seřiditelná ve 3 polohách, obj. číslo: 3916, cena: 3 140 Kè
2 - MOTOR HONDA + SPOJKA
GCV 160 pro VR ECONOMIC, obj. číslo: 4293, cena: 14 900 Kè
GCV 160 (5,5 HP), obj. číslo: 3920, cena: 15 300 Kè
GCV 190 (6,5 HP), obj. číslo: 4188, cena: 20 800 Kè
3 - PØEVODOVÁ SKØÍÒ
DSK-316.1/PSVN, 1 rychlost,obj. číslo: 4262, cena: 12 900 Kè
DSK-317/S, 3 rychlosti + zpátečka, obj. číslo: 3421, cena: 16 250 Kè
DSK-316/PSZ, 1 rychlost + zpátečka, obj. číslo: 3999, cena: 23 100 Kè
4 - TAŽNÁ NÁPRAVA
TN 01 VARI, rozměr 12“, obj. číslo: 3706, cena: 8 850 Kè
5 - 8 PØÍSLUŠENSTVÍ VARI SYSTÉMU
INFORMACE včetně cen a obj. čísel najdete na straně 7
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LEHKÁ BUBNOVÁ SEKAÈKA
DS 521 LÍZA

2008

obj. číslo: 4237

CENA: 22 490 Kè

■
■
■
■
■
■

nízká hmotnost
snadná přeprava v osobním autě
jednoduchá obsluha i pro ženy
osvědčené konstrukční prvky VARI
šípová traktorová kola
záběr 56 cm / 4 nože

NKA
I
V
O
N
2008

Sečení s bubnovkou LÍZOU je velmi snadné i v sadech. Umožňuje to
nový, důmyslně zkonstruovaný systém pohonu pojezdových kol. Pro
snadnější otáčení se místo volnoběžek v kolech využívá dělená hnací
náprava. Spodní i horní disk bubnové sekačky LÍZA jsou plechové výlisky.
Na horním disku jsou otočně uloženy 4 žací nože s oboustranným ostřím,
záběr je 56 cm. Spodní disk je volně otočný na ložiscích a překrývá šroubové spojení nožů s horním diskem. Velikou výhodou je vysoká pevnost
žacího disku a tím pádem i dlouhá životnost. V případě nebezpečí bezpečnostní brzda zastaví žací buben do 3 vteřin.
Pohon sekačky zajišťuje osvědčený výkonný, tichý a úsporný motor
HONDA GCV 160 (5,5 HP) s velmi nízkou hladinou škodlivých emisí výfukových plynů a snadným startem. LÍZA je lehká, snadno ovladatelná a
skladná. Po sklopení řidítek ji můžete pohodlně umístit i do zavazadlového prostoru osobního auta. Každý určitě ocení spolehlivost a výkonnost
tohoto stroje, jehož kvalitu podtrhuje i garantovaná pětiletá záruka.
18
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VÝKONNÁ BUBNOVÁ SEKAÈKA
BDR 620 LUCINA

2008

obj. číslo: 4263

CENA: 25 990 Kè

A

NK
NOVI
2009

i

t
s
o
l
h
c
2 ry

■
■
■
■
■
■

plošný výkon je 1555 - 2114 m2/hod
silný motor Honda GCV 190 (6,5 HP)
velký záběr 62 cm / 4 nože
robustní náprava
velká šípová 8“ kola
extrémní sečení pro náročné

Pro extrémní sečení lužních i horských luk byla vyvinuta zcela nová kategorie bubnové sekačky se záběrem 62 cm, kterou pohání výkonný motor
HONDA GCV 190 (6,5 HP), jež ve spolupráci s 2rychlostní převodovkou a
velkými koly na tuhé nápravě dává špičkovou průchodnost celému stroji.
Evoluce osvědčeného dvojitého disku VARI má v základu 4 otočné nože,
bezpečností brzdu a samozřejmostí je nezávislé ovládání sečení a pojezdu. LUCINA je specialista i na svahy a hlavně přerostlou trávu.
VELKÁ PRŮCHODNOST STROJE

brozura2 verze.indd 19
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PREMIANT TØÍDY
BUBNOVÁ SEKAÈKA BDR 595 ADELA

1999

obj. číslo: 4098

CENA: 28 900 Kè

let

■
■
■
■
■
■

plnopryžová kola
volnoběžky v kolech
nezávislé zapínání pojezdu a sečení
dvojitý disk se zesíleným okrajem
spodní disk uložený na ložiscích
záběr 56 cm / 4 nože

NT
PATE ISK
ÝD
T
I
J
DVO
VARI

Nejprodávanější bubnovou sekačkou v Čechách je již řadu let ADELA.
Je vybavena modernizovanou převodovkou, laserově řezaným rámem,
novými řídítky a inovovaným uložením nožů. ADELA je jedinečná specialistka na sečení vysoké trávy. S ADELOU je sečení snadné i na horských
svazích a v náročných terénech. S volnoběžkami v kolech můžete snadno
zatáčet v sadech. Umožňuje to důmyslně zkonstruovaný systém pojezdu i
žacího ústrojí, které pohání ekologický čtyřtaktní motor HONDA GCV 160
(5,5 HP). ADELA je lehká, snadno ovladatelná a skladná. Profesionálové
ocení spolehlivost a výkonnost tohoto stroje, ženy snadnou obsluhu.

Více na www.vari.cz
sekce BUBNOVÉ SEKAČKY

20
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PROFESIONÁLNÍ VÝKONNÁ
DVOUBUBNOVÁ SEKAÈKA BDR 1200

2008

obj. číslo: 4236

CENA: 74 990 Kè

NKA■ plošný výkon je 2160 - 5760 m2/hod
I
V
O
N
5rychlostní se zpátečkou
2008 ■■ převodovka
stranově výkyvné dvoububnové sečení

■ směrové brzdy pro snadné zatáčení
■ dvojitý disk na ložiscích se zesíleným okrajem
■ možnost připojení sulky s odpruženou sedačkou
Dvoububnová sekačka se záběrem 120,2 cm je určena pro sečení rozlehlých pozemků, lužních a horských luk. Větší šířka záběru přináší efektivní
zvýšení plošného výkonu sečení při malých provozních nákladech. Každý
buben je vybaven čtyřmi otočnými noži. Žací jednotka má protisměrný
pohyb žacích bubnů uložených na úhlových převodovkách spojených kardanem. Posečený porost je řádkován mezi pojezdová kola stroje. Sekačka je osazena motorem HONDA GXV 390 (13 HP). Zárukou dobrých
užitných vlastností, vysoké životnosti a snadného ovládání sekačky BDR1200 je převzetí konstrukčních prvků z proﬁ mulčovače F - 700. Sekačka
je vybavena stranově a výškově nastavitelnými řídítky, automatickou brzdou, mechanickou převodovkou Peerless 5+R, ovládáním řazení z místa
obsluhy, pojezdovými koly se směrovými brzdami a závěsem pro brzděnou sulku. Dalším příslušenstvím je dvoumontáž kol.

brozura2 verze.indd 21
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MULÈOVAÈ NA VYSOKOU TRÁVU
HURRICANE F - 530

2007

obj. číslo: 4203

CENA: 29 990 Kè

■
■
■
■
■
■
■

stačí sekat 3x za rok
nemusíte uklízet trávu
výškově nastavitelné vodící kolečko / 2 polohy
vodicí kolo je možné vyměnit za lyžiny
garantovaná dostupnost 250
jednoduchou přepravu zaručují sklopná řídítka
záběr 53 cm

Jednorychlostní mulčovač F - 530 s inovovanou převodovkou a výkonným ekologickým motorem HONDA GCV 160 je určen zejména na údržbu
menších užitkových ploch (zahrad, sadů) a ostatních travnatých pozemků. Mulčovat lze jak čerstvou, šťavnatou a přerostlou trávu, tak suchý
porost. Na chatách a chalupách slouží jako spolehlivý likvidátor trávy, která zde za Vaší nepřítomnosti dorostla do překvapivé výšky. Trávu posekanou mulčovačem nemusíte hrabat ani sbírat, tak vám zbyde více času na
odpočinek, relaxaci a rodinu po náročném pracovním týdnu. Mulčovat lze
i odpad ze zahrádek a vinic. Tento typ je vybaven výškově seřiditelným
vodicím kolem, které viditelně zlepšuje průchodnost často velmi náročným terénem, který lze udržovat právě pouze mulčovačem.

Více na www.vari.cz
sekce MULČOVAČE

22
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PROFESIONÁLNÍ MULÈOVAÈE
HURRICANE F - 600 A F - 700
2007

F-600 (6,5 HP), obj. číslo: 4193

CENA: 49 900 Kè

F-700 (13 HP), obj. číslo: 4165

CENA: 75 900 Kè

■
■
■
■
■

kompaktní mechanické převodovky 3 a 5rychlostní se zpátečkami
profesionálové ušetří 3 pracovníky i počet sečení za rok
pro kvalitní údržbu stroje slouží boční čistící otvor
garantovaná svahová dostupnost 30º
záběr sečení: F - 600 - 57 cm, F - 700 - 68 cm

Mulčovače F - 600 a F -700 jsou robustní a odolné konstrukce, vybavené
špičkovými motory HONDA, které vynikají vysokým krouticím momentem.
Mulčovače jsou velmi oblíbené stroje pro menší obce, pro udržování zelených ploch ve ﬁrmách. Jsou vhodné na likvidaci přerostlých a nepravidelně sečených ploch, pokud nepotřebujete trávu sušit. Stávají se stále více
oblíbenými stroji do členitých, svažitých ploch, zejména horských a podhorských oblastí. Stroje vynikají technickými přednostmi profesionálních
strojů, např. nastavení výšky strniště z místa obsluhy, stranové a výškové nastavení řídítek, automatická parkovací brzda, kolíčkový diferenciál,
masivní mulčovací nůž GATOR s bezpečnostní brzdou, která je schopna
zastavit nůž do 5 sekund. Jako profesionální stroje mají F - 600 a F - 700
bohaté příslušenství: sněhovou radlici, odpruženou a brzděnou sulku a F
- 700 sněhové řetězy. Při malé pojezdové rychlosti v uzavřeném prostoru
speciálního sekacího nože rozemelou trávu na velmi malé kousky, které
nemusíte sbírat a na pozemku zetlí!

brozura2 verze.indd 23
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SILNÍ POMOCNÍCI
PRO PØÍPRAVU PALIVOVÉHO DØEVA

2008

obj. číslo: 4234
CENA: 1 990 Kè

NKY
NOVI
2008

SNADNÁ PŘÍPRAVA

Elektrická řetězová pila VARI 2000 W s kvalitním řetězem a lištou od
kanadské ﬁrmy Oregon o délce 40 cm. Vysoký výkon motoru 2000 W
zaručuje kvalitní práci při přípravě palivového dříví na zimu, ale i během
sezony třeba při ošetření stromů a keřů. Pila VARI je vybavena všemi
potřebnými bezpečnostními prvky, brzdou motoru a automatickým mazáním řetězu. Snadnost obsluhy potvrzuje jednoduché nastavení napnutí řetězu QUICK TENSION systém. Pila nepotřebuje žádné nářadí pro
sestavení a je připravena, kdykoliv je potřeba. Velmi dobrá ergonomie a
robustní konstrukce el. pily VARI ve spojení s elektro-hydraulickými štípačkami VARI 4, 7 a 8 Ton Super Force je ideálním řešením pro všechny
majitele chat, chalup a rodinných domů, kteří používají dřevo na topení.
Horizontální štípačka VARI 4 Ton Super Force je velmi skladná a kompaktní, váží 44 kg a hodí se k dělení menších kusů palivového dřeva
průměru okolo 25 cm a délky 37 cm. V této kategorii je praktické použití
motorů s příkonem 220 V a výkonem 1500 W. Štípací tlak horizontální štípačky VARI jsou 4 tuny. Dobrým pomocníkem tohoto modelu je robustní
šroubovaný stojan, který umožňuje velice pohodlnou pozici při štípání.
24
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ELEKTRICKÁ PILA A
HYDRAULICKÉ ŠTÍPAÈE DØÍVÍ VARI

2008

obj. číslo: 4218
CENA: 4 990 Kè

DŘEVA NA ZIMU

obj. číslo: 4274
CENA: 14 990 Kè
obj. číslo: 4247
CENA: 15 980 Kè

Vertikální štípačky VARI 7 a 8 Ton Super Force jsou robustní stroje, které dokáží štípat polena, do kterých se již prakticky nelze pustit
sekerou. Díky přestavitelné pracovní desce lze pohodlně dělit polena
o délkách 104 cm / 78 cm / 52 cm, které se používají především v krbech
a velkých kotlích. K pohonu slouží silný motor o výkonu 3000 W (230 V)
u VARI 7 Ton a 3500 W (380 V) u VARI 8 Ton. Ten vyvine tlačnou sílu 7
nebo 8 tun dle typu a štípaní polen o průměru větším jak 30 cm je hračka.
Hmotnost tohoto stroje je 115 kg, proto je vybaven praktickými kolečky
pro snadnou manipulaci. Příslušestvím je štípací kříž a široký klín, které
výrazně zvyšují rychlost a efektivitu práce.
Důležitým faktorem u obou druhů štípaček je maximální bezpečnost.
U horizontální štípačky je po vložení polena nutné oběma rukama uchopit
ovládací páčky na boku stroje, tím se zabrání jakémukoliv úrazu rukou ve
štípacím prostoru. Vertikální štípačka je vybavena kleštinami, do kterých
se zaﬁxuje poleno pomocí rukojetí, čímž se zabrání případnému odlétnutí
rozštípnutých částí do stran.Teprve tlakem na obě rukojeti směrem dolů
se uvede v činnost štípací klín. U obou typů je samozřejmostí, že při uvolnění alespoň jednoho spouštěcího tlačítka okamžitě vyjíždí štípací klín
zpět do výchozí polohy.
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SERVISNÍ A
OBCHODNÍ SÍŤ VARI - HONDA

1969 - 2009

■
■
■
■
■
■

servisujeme i 30 let staré stroje MEPOL a TERRA
více než 120 servisů po celé ČR
předprodejní servis je pečlivý
garanční prohlídky prodlužují záruku
záruční servis je rychlý
pozáruční servis je dostupný

www.vari.cz
Distributoři značky VARI zajišťují pro své zákazníky prostřednictvím vlastní dealerské a servisní sítě třístupňový servis
• předprodejní • záruční • pozáruční servis
Předprodejní servis: zahrnuje základní naservisování stroje, potvrzení
záruční garance a zaškolení obsluhy
Záruční servis: zajišťuje kompletní péči o stroj, který má řádně veden
záruční list
Pozáruční servis: na všechny stroje vyráběné ve společnosti Vari garantujeme dodání náhradních dílů ještě dlouho po ukončení výroby stroje
Servisní síť autorizovaných prodejců Vari
Záruční i pozáruční opravy provádí široká síť odborně proškolených autorizovaných servisů, označených logem VARI, a.s. Samostatné garanční
prohlídky provádí na počkání v servisních střediscích nebo přímo u Vás
doma. Protože chceme našim zákazníkům poskytovat stále kvalitnější
služby, probíhá ve společnosti Vari odborné školení všech autorizovaných prodejců a to nejen na servisní služby, ale i technické a obchodní
školení.
26
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VÝROBA LODÍ A MOL
VARI MARINE

1970

■ sériová výroba
■ zakázková výroba
■ lodě pro hasiče
VARI MARINE je výrobní divize VARI, a.s. zabývající se výrobou lodí a
plovoucích mol z polypropylenu. Tento materiál se vyznačuje extrémní
pevností, tvarovou stálostí, odolností vůči UV záření, povětrnostním vlivům a vrůstání řas. Základní výhodou našich výrobků je nízká hmotnost,
extrémní odolnost proti poškození a prakticky bezúdržbové provozování.
Výrobní program je zaměřen hlavně na pracovní a rekreační lodě. Pracovní lodě jsou určeny pro záchranáře, správce povodí, rybáře a všechny,
kteří potřebují spolehlivou, odolnou a stabilní loď, se kterou mohou díky
nízké hmotnosti i dobře manipulovat. Lodě se vyrábějí pro použití bez
motoru (vesla, pádla), ale i s možností využití motoru. Doporučujeme ekologické 4taktní motory HONDA.
Lehká stavebnicová mola vyrobená z vysoce pevných, ekologických a
bezúdržbových plastů - polypropylen. Používají se jako soukromá opalovací a koupací mola a přístaviště lodí u hotelů a restaurací. Jednotlivé segmenty mol se dají sestavovat do větších celků. Povrch mola je
z celistvé hmoty s protiskluzovým dezénem. K molům lze objednat také
přístavní boxy.
Kromě sériové výroby nabízíme zákazníkům i výrobu na zakázku. Jedná
se buď o úpravy našich sériových výrobků podle požadavku zákazníka
nebo o výrobu lodí přesně podle zadání. Jedná se například o lodě pro
koncesovanou lodní dopravu, různé pracovní a zásahové lodě, sportovní
lodě, rekreační lodě a speciální mola.
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Více na www.varimarine.cz
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Pøi nákupu setù malotraktorù (obj.è.: 4216, 4253, 4311)

ZÍSKÁTE KUPON 3000
SLEVY NA NÁKUP
ADAPTÉRÙ
VARI SYSTÉMU

Bubnové sečení SAMSON - 56
+ převodovka DSK-316.1
záběr 56 cm, obj. číslo: 4287
CENA: 20 900 Kè

Bubnové sečení BDR 600.4
přímo připojitelné k pohonné jednotce
záběr 56 cm
obj. číslo: 4138, CENA: 13 990 Kè

Kè

Mulčovač TAJFUN - 52
+ převodovka DSK 316.1
záběr 52 cm, obj. číslo: 4288
CENA: 19 900 Kè

Kypřicí ústrojí
AKY - 357, AKY - 358
záběr 115 cm
obj. číslo: 3718, 3717
CENA: 3 500 Kè

Udané ceny adaptérů jsou ceny po odečtení 3000 Kč za kupon.

Sledujte akce za výhodné ceny

Další informace naleznete na internetových stránkách

www.vari.cz

www.zahradnitechnikabg.cz

www.honda-stroje.cz

Firma VARI, a.s. si na základě svého vnitřního řádu a neustálého inovování výrobků vyhrazuje
právo kdykoliv provádět změny v designu a konstrukci výrobků obsažených v tomto katalogu bez
předchozího upozornění, aniž by tím byl rozšířen okruh jejích povinností.
Zákaz reprodukce dokumentů a obrázků bez souhlasu vydavatele.
Technické změny, tiskové chyby a změny cen vyhrazeny.
Ceny uvedené v tomto katalogu jsou ceny doporučené včetně DPH.
Vydává VARI, a.s.
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