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O VARI

Vážení přátelé a příznivci značky VARI,
dostáváte do ruky nový katalog VARI pro sezonu 2010 a
věřím, že se Vám bude líbit.
Minulý rok jsme oslavili 40 let nepřerušené výroby zahradní
techniky. Jsme tradiční českou značkou, která nabízí ucelený
sortiment strojů na sečení vysoké trávy, mulčovačů a stavebnicových systémů a malé komunální techniky. Pokračujeme
v nastavené strategii vyvíjet a vyrábět dobré stroje s vysokou
životností a přidanou hodnotou, kterou každý zákazník z rodiny VARI již po generace očekává.
Letošní rok nebude žádnou vyjímkou, a proto přijměte naši
nabídku zahradní, farmářské a malé komunální techniky.
Zásadní inovací je zvětšení záběru všech našich jednobubnových sekaček použítím nových větších a širších nožů.
Použití čtyř nožů na disku je již samozřejmostí, a dále tak
vylepšujeme kvalitu sečení i vzniklého strniště. Absolutní
novinkou je uplatnění systému „Twinwings” na disku sekačky,
který výrazně napomáhá odhození husté i dlouhé posečené trávy na stranu stroje, kde ho inovovaná boční plachetka
úhledně zařádkuje. Nadále vyvíjíme naše stroje a vylaďujeme
jejich vlastnosti, abychom dosáhli ještě lepších výsledků při
používání výrobků zn. VARI. Mnohá z podstatných změn není
viditelná, ale poznáte ji, jakmile začnete s vylepšenými stroji
zn. VARI pracovat.

Představujeme i několik nových adaptérů pro stavebnici VARI, a to především rotační plečku T-2/S, která v
nabídce chyběla. Návrat k domácímu pěstování plodin ukázal správnost jejího zavedení do výroby a prodeje.
Neustále pracujeme na vylepšování našich služeb, na komunikaci s našimi zákazníky a obchodními partnery.
Spustili jsme nový portál pro náhradní díly VARI, který průběžně doplňujeme. Každý den jsou aktualizovány
naše webové stránky a na poli expedice a logistiky jsme investovali nemalé peníze do moderního vybavení
jako jsou automatické skladové zakladače na náhradní díly a moderní manipulační technika. Toto vše nám
pomáha expedovat naše stroje co nejdříve k Vám, našim zákazníkům.
Chtěl bych Vám jménem svým a všech kolegů poděkovat za důvěru ve značku VARI, protože díky ní máme i v
období krize nárůsty prodejů a můžeme vyrábět, vymýšlet, inovovat a hlavně dávat práci lidem v naší zemi.
Přeji všem mnoho úspěchů jak osobních tak pěstitelských, a nezapomeňte, že….. VARI Vás uživí…..

Tomáš Belinger
Obchodní ředitel
VARI a.s.

Více na www.vari.cz
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sekce O NÁS

Navštěvujte pravidelně webové stránky Vari, a.s.
dozvíte se zde spoustu zajímavých informací, novinek
a aktualit.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

podrobné informace o produktech
videa strojů VARI při práci
návody k obsluze
výstavy a předváděcí akce
kniha návštěv pro vaše dotazy
rady do zahrady, jak používat naše stroje a kdy
adresář prodejců VARI včetně map a kontaktů
historie společnosti a důležitých výrobku
video o výrobním závodě
detailní fotogalerie stroju
bonusová videa Vari
pravidelná aktualizace
akční nabídky strojů

WWW. VARI.CZ

WEB VARI

Letos spouštíme nové webové stránky - katalog
náhradních dílů. Postupně zde naleznete kompletní
přehled všech prodávaných strojů s detailními rozpady náhradních dílů. Celý web je koncipován tak, aby
vše bylo co nejjednodušší a nejpřehlednější. Cílem je
snadno a rychle identiﬁkovat hledaný náhradní díl. Velkou výhodou takové webové aplikace jsou bezesporu
vždy aktuální data přístupná všem.
■
■
■
■
■
■

technické výkresy ve vysokém rozlišení
fulltextové vyhledávání
veškerá dokumentace ke stažení ve formátu .pdf
okamžitá aktualizace při modiﬁkaci výrobků
historie výrobků
dynamicky se rozvíjející databáze

■ připravujeme fotonáhledy náhradních dílů

Navštivte www.vari.cz
katalognd.vari.cz
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obj. číslo: 4237

CENA: 22 490 Kè

■
■
■
■
■
■
■

ROTOR TWINWINGS TM pro lepší odvod trávy
nízká hmotnost
snadná přeprava v osobním autě
jednoduchá obsluha i pro ženy
osvědčené konstrukční prvky VARI
šípová traktorová kola
záběr sečení: 58,5 cm / 4 nože

ROTOR TWINWINGS TM

Sečení s bubnovou sekačkou 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 58,5 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. Hrozí-li 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.

Více na www.vari.cz
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sekce PRODUKTY / SEČENÍ VYSOKÉ TRÁVY
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obj. číslo: 4263

CENA: 25 990 Kè

BUBNOVÉ SEKAČKY

LUCINA 65 BDR-620

Dvourychlostní převodovka - volby rychlostí

2,0 km/hod.

2,8 km/hod.

■
■
■
■
■
■
■

plošný výkon 1244 - 1680 m2/hod
silný motor Honda GCV 190 (6,5 HP)
velký záběr sečení: 62 cm / 4 nože
robustní náprava
velká šípová 8“ kola
extrémní sečení pro náročné
ROTOR TWINWINGS TM pro lepší odvod trávy

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 dvourychlostní převodovkou a velkými foukanými 8“ koly na tuhé nápravě dává špičkovou průchodnost celému stroji. Nízké
těžiště stroje zaručuje pohodlné ovládání a vysokou svahovou dostupnost. Osvědčený dvojitý disk VARI má v
základu 4 otočné nože, bezpečností brzdu a samozřejmostí je nezávislé ovládání sečení a pojezdu. Letošní
inovací je osazení sekacího disku rotorem TWINWINGS TM, který zabezpečuje ještě lepší odhoz posečené
trávy na stranu a dále zabraňuje namotávání dlouhých stébel na střed disku. LUCINA je specialista i na svahy
a hlavně přerostlou trávu.

Sledujte stroje při práci na www.vari.cz
boxík VIDEO
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ADELA 60 BDR-595
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obj. číslo: 4098

CENA: 28 900 Kè
■
■
■
■
■
■
■
■

Patent - dvojitý disk Vari

plnopryžová kola
volnoběžky v kolech
nezávislé zapínání pojezdu a sečení
dvojitý disk se zesíleným okrajem
spodní disk uložený v ložiscích
záběr sečení: 58,5 cm / 4 nože
bezpěčnostní brzda disku
nastavitelná řídítka

Nejprodávanější bubnovou sekačkou v Čechách je již řadu let sekačka 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 loukách a v ovocných
sadech. Volnoběžky v kolech umožňují pohodlnou manipulaci. Důmyslně zkonstruovaný systém pojezdu i
žacího ústrojí pohání ekologický čtyřtaktní motor HONDA GCV 160 (5,5 HP). ADELA je snadno ovladatelná a
skladná. Letošní inovací jsou delší a širší sekací nože, záběr sečení je 58,5 cm a lepší se i kvalita sečeného
strniště. Profesionálové ocení spolehlivost a výkonnost tohoto stroje, ženy snadnou obsluhu.

Návody k obsluze na www.vari.cz
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obj. číslo BDR-1200: 4236

CENA: 74 990 Kè

obj. číslo BDR-1200 + AV-650: 4254

CENA: 78 990 Kè

BUBNOVÉ SEKAČKY

BDR-1200

Systém pohonu žacích bubnů
■ plošný výkon 2160 - 5760 m2/hod

■ Pětirychlostní převodovka se zpátečkou
■
■
■
■
■

stranově výkyvné dvoububnové sečení
směrové brzdy pro snadné zatáčení
dvojitý disk v ložiscích se zesíleným okrajem
možnost připojení sulky AV-650 s odpruženou sedačkou
úhlové převodovky spojené kardanem

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
v 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 BDR-1200 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.

O SEČENÍ na www.vari.cz
sekce RADY DO ZAHRADY
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CENA: 28 900 Kè

■
■
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■

stačí sekat 3x za rok
nemusíte uklízet trávu
výškově nastavitelné vodicí kolečko / 2 polohy
vodicí kolo možno vyměnit za lyžiny
garantovaná svahová dostupnost 250
snadná přeprava umožněna sklopnými řídítky
záběr sečení: 53 cm
konstruováno pro profesionální použití
nastavitelná řídítka do tří poloh

Jednorychlostní mulčovač F - 530 s inovovanou převodovkou a výkonným ekologickým motorem HONDA
GCV 160 (5,5 HP) je určen zejména k údržbě menších užitkových ploch (zahrady, sady) 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 není nutno hrabat ani sbírat, tím 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. Ten
lze udržovat právě mulčovačem.

Více na www.vari.cz
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sekce PRODUKTY / MULČOVÁNÍ

MULČOVAČE

HURRICANE F-600

obj. číslo F-600: 4193

CENA: 49 900 Kè

obj. číslo F-600 + AV-650: 4256

CENA: 53 900 Kè

■
■
■
■
■
■
■
■
■

kompaktní mechanická třírychlostní převodovka se zpátečkou
profesionálové ušetří 3 pracovníky s křovinořezy i počet sečení v sezoně
boční čisticí otvor pro kvalitní údržbu stroje
výškově nastavitelná vodicí kolečka / 6 poloh
garantovaná svahová dostupnost 30º
záběr sečení: 57 cm
laserem řezaný prostorový rám
lité řemenice zaručují vysokou životnost pohonu
možnost připojení sulky AV-650 s odpruženou sedačkou

Poloprofesionální mulčovač F - 600 má robustní a odolnou konstrukci. Je vybavený špičkovým motorem
HONDA GCV 190 (6,5 HP), který vyniká vysokým krouticím momentem. Tento stroj je velmi vhodný pro menší
obce, pro udržování průmyslových ploch v menších a středních ﬁrmách. Je vhodný na likvidaci přerostlých
a nepravidelně sečených ploch, pokud není potřeba trávu sušit. Je nepostradatelný do členitých svažitých
ploch, zejména v horských a podhorských oblastech. Stroj vyniká mnohými technickými přednostmi, částečně převzatými od profesionálních strojů, např. nastavení výšky sečení 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.

Sledujte stroje při práci na www.vari.cz
boxík VIDEO
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HURRICANE F-700

obj. číslo F-700: 4165

CENA: 75 900 Kè

obj. číslo F-700 + AV-650: 4255

CENA: 79 990 Kè

■ stačí sekat 3x za rok
■ není nutno uklízet trávu,
v uzavřeném prostoru se tráva rozmělní
■ výškově nastavitelná vodicí kolečka / 6 poloh
■ garantovaná svahová dostupnost 300
■ snadná přeprava umožněna sklopnými řídítky
■ záběr sečení: 68 cm
■ laserem řezaný prostorový rám
■ plnopryžová přední kola
■ ochranný rám bowdenů se závěsem pro sulku
■ prachotěsné teﬂonové bowdeny s nerezovým lankem
■ profesionální motor HONDA GXV 340 (11 HP)

Nastavení výšky sečení

Profesionální pětirychlostní mulčovač se zpátečkou HURRICANE F-700 je určen k likvidaci přerostlých porostů na velkých rozlohách a členitých svažitých terénech. Je vhodný zejména pro obce, komunální služby, pro
všechny náročné uživatele a majitele velkých ploch - všude tam, kde je potřeba nasazení profesionální techniky s vysokou užitnou hodnotou. Pro zimní údržbu lze snadno vyměnit vodicí kola za shrnovací radlici ASR700 a využít stroj k zimní údržbě chodníků, veřejných obecních ploch, parkovišť a parků. Nastavitelná řídítka
(stranově i výškově), možnost nastavení výšky sečení do šesti poloh z místa obsluhy - to jsou prvky, které
umožňují maximální přizpůsobení stroje pro daný terén. Nastavení výšky sečení neznamená nastavení výšky
strniště, ale přizpůsobení mulčovacího ústrojí pro kvalitní průchodnost travním porostem. Stroj je vybaven
automatickou brzdou pojezdu a kolíčkovým diferenciálem, který umožňuje snadné zatáčení stroje.

Sledujte stroje při práci na www.vari.cz
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boxík VIDEO / MULČOVÁNÍ / F-700 v extrémním kopci
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MULČOVAČE

TIMAN RC-750

obj. číslo: 4327

NA OBJEDNÁVKU
Dálkové ovládání
■
■
■
■
■
■
■

motor čtyřtaktní jednoválec, OHC, HONDA iGX 440 (15 HP)
2 nezávislé hydromotry, 1 na každý pás
pohon sečení mechanický s elektromagnetickou spojkou
záběr sečení: 75 cm
svahová dostupnost 580 ve všech směrech
styčná plocha pásů 80 cm
hmotnost pouze 290 kg

Všude tam, kde je těžko přístupný terén, kam se s tradiční sekačkou nebo mulčovačem nedostanete a použití
křovinořezu je nepohodlné nebo nebezpečné, nastupuje náš (RC – radio control) dálkově ovládaný pásový
mulčovač TIMAN RC-750.
Dálkově řízené stroje jsou nejnovějším technologickým trendem. Výrazně zvyšují efektivitu, bezpečnost a
především komfort práce. Obsluha stroje se nachází v takové vzdálenosti, že není přímo vystavena vibracím,
hluku či riziku převrácení stroje.
Mulčovač TIMAN RC-750 je zkonstruovaný do míst, kde je potřeba sekat trávu, a to jak přerostlou (nebo staré
nálety), tak do extremních svahů, škarp nebo do míst, kam se běžný mulčovač nebo sekací traktor nevejde
a tyto plochy bezpečně vyčistit. Je vhodným doplňkem k větší komunální technice pro vysekávaní těžko přístupných míst. Díky malým rozměrům a nízké hmotnosti (jen 290 kg) překonavá své konkurenty z řad dálkově
ovládaných strojů v mnoha parametrech.

Sledujte stroje při práci na www.vari.cz
boxík VIDEO
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TIMAN RC-750

Výhody RC-750 oproti kolovým strojùm:
■ maximální svahová dostupnost je 58o bez potřeby zajištění
lanem a navijákem.
■ nižší měrný tlak na půdu než mají kolové stroje.
■ přídavné trny na pásy pro vlhké, bažinaté terény a extremní
svahy.
■ cepový mulčovač je do neznámého terénu vhodnější než
rotační nože.
■ snadná údržba, čištění a výměna nožů díky servisní poloze
■ moderní motor HONDA iGX 440 (15 HP) s průměrnou
spotřebou 2,5 – 3 l/hod
■ kompaktní konstrukce jak pro práci tak i přepravu
Robustní kompaktní pásový podvozek má nezávislé odpružení
každého pásu. Pomocí výkonných hydromotorů pro každý pás
zaručuje výborné manévrovací schopnosti a svahovou dostupnost až 58 stupňů ve všech směrech. Celý stroj je vysoký pouze
50 cm, jeho těžiště je tak v této kategorii zatím nepřekonané a
umožňuje stroji vydat se do míst, kam se ostatní RC sekačky
neodváží. Vysekává i tam, kde je velmi nízký proﬁl.

Motor iGX 440

Mulčovací nože

Pohon zajišťuje nejnovější generace motorů HONDA řady iGX 440. Tento elektronicky řízený motor o výkonu
15 HP s rozvodem OHC je nabitý moderními technologiemi. Vyniká především vysokým krouticím momentem
a díky vyspělé elektronice i nízkou spotřebou paliva. Značka Honda je také zárukou špičkového servisu a
24hodinových dodávek náhradních dílů.
TIMAN RC-750 má vpředu nesený horizontální mulčovač se záběrem 75 cm, který je schopen bezpečně a
efektivně sekat jak nízkou, tak i vysokou trávu a nálety až do 2cm tloušťky. Sekací zařízení překrývá celou
šířku stroje, proto lze vysekávat místa až těsně do kraje, a to zejména z levé strany, kde není rameno náhonu
sečení. Rameno mulčovače přesně kopíruje terén a má i přepravní a servisní polohu pro snadnou výměnu
nožů. Ovládaní průmyslové RC sestavy je intuitivní a lze s ní ovládat všechny funkce stroje. Samozřejmostí je
bezpečnostní tlačítko STOP, které okamžitě zastaví stroj i sečení v případě, hrozí-li nebezpečí.

Více na www.vari.cz
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sekce PRODUKTY / MULČOVÁNÍ

Srdcem stavebnicového systému je pohonná jednotka HONDA s řídítky a automatickou odstředivou spojkou. Ta slouží k pohonu dvou základních převodových skříní – DSK-316.1 a DSK-317/S.
Pohonnou jednotku lze velice jednoduchým způsobem přemístit z jedné převodové skříně na
druhou. Rozdělení převodových skříní umožňuje, aby si zákazník z naší obchodní sítě odvezl
stroj sestavený prodavačem přímo podle požadavků zákazníka.

DA U
O
H
Ý
V
TÉM práce!
S
Y
S
y
VARI
šechn
r na v

oto
den m

je

DSK-316.1 PSVN (bez zpátečky)
nebo
DSK-316.1 PSZ (se zpátečkou)

POHONNÁ JEDNOTKA
S MOTOREM
HONDA GCV 160
nebo
HONDA GCV 190

Pro sečení a komunální práce potřebujeme malý
a velmi lehký stroj, který se musí vejít pod keře na
zahradě, nesmí poškodit trávník a lze s ním lehce
manipulovat. Tyto požadavky splňuje převodová
skříň DSK-316.1 s aktivním vývodem. Je kompaktní
a lehká, práce s ní je velice pohodlná. Rychlá výměna
adaptérů pomocí aretačního kolíku 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 pro usnadnění práce připojit
sulku AV-1 s odpruženou sedačkou a brzdou.

MALOTRAKTORY

STAVEBNICOVÝ SYSTÉM VARI

DSK-317/S

(s tažnou nápravou TN-1
a opěrnou nohou OP-01)

Třírychlostní převodová skříň se zpátečkou DSK317/S je určená pro orbu, kdy potřebujeme těžký
stroj s velkými koly a dobrou adhezí. Orební jednotka o hmotnosti 250 kg umožňuje orbu až do hloubky 18 cm. Ke stroji lze připojit oboustranný nebo
jednostranný pluh, vyorávací radlice, radličkový
kypřič, stavitelný smyk, hřebové brány, kombinátor,
hrobkovací radlice, shrnovací radlice a vyklápěcí návěs, který je schválen pro provoz na místních
komunikacích. Jednoduchou výměnou tažné nápravy za sestavu kypřicích nožů získáme rotační kypřič
o záběru 25 až 115 cm s možností volby kypřicího
ústrojí dle typu půdy (lehká, středně těžká - úhlové
nože, těžká - kopinaté nože).

Žádný univerzální stroj nemůže ve výkonové třídě 4 - 6 HP splnit tak protichůdné požadavky zákazníků. Právě
díky čtyřicetileté zkušenosti používá ﬁrma VARI koncept jedné pohonné jednotky a dvou převodových skříní.
Toto praktické řešení umožňuje splnit všechny požadavky, které má zákazník pro práci na poli, zahradě, ve
skleníku nebo profesionálům v komunálních službách při údržbě a úklidu malých a středně velkých pozemků.

Sledujte stroje při práci na www.vari.cz
boxík VIDEO
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STAVEBNICOVÝ SYSTÉM VARI

PROÈ SI POØÍDIT VARI?

■ Výkonné a ekologické motory Honda OHC

o
výkonu 5,5 nebo 6,5 HP s krouticím momentem 11,5
a 13,2 N.m mají snadný start i pro ženy a spotřebu
pouze 0,8 L/h. Pohonná jednotka má novou automatickou spojku s plynulým záběrem.

■ 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 jiným kultivátorům, které se pod stromy
nevejdou a ve škarpách se převrací.

DSK-316

■ 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 čtyřrychlostní
přímo řazenou převodovkou.

■ V základní výbavě je malotraktor VARI vybaven

čtyřrychlostní skříní (3 rychlosti vpřed a 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 i s vozíkem až 13,5 km/h. Po zařazení zpátečky
můžete couvat i stovky metrů do svahu. Třecí zpátečka u kultivátoru je použitelná 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, které provází zmáčknutí pojezdové páky u řemenových kultivátorů, kterou navíc musíte po celou
dobu nepohodlně držet.

DSK-317

■ Nové příslušenství s hypoidním soukolím, kale-

né okopávací nože z vysokopevnostní ocele, 4
sekací nože zesílených sekacích disků, odpružené
sedačky u vozíků a další technické lahůdky osloví
technicky nadané zákazníky. Ti ostatní jistě ocení
úžasnou životnost strojů VARI.

Více na www.vari.cz
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sekce PRODUKTY / STAVEBNICOVÝ SYSTÉM VARI

CEVARI IV
AK
t
k or

tra
malo
+ V-350
AN
K
Í
VOZ
MA
ZDAR

obj. číslo kompletu: 4216

CENA KOMPLETU: 43 950 Kè
(S MOTOREM HONDA GCV 160)
obj. číslo kompletu: 4253

CENA KOMPLETU: 49 450 Kè
(S MOTOREM HONDA GCV 190)

CEVARI IV
AK
ktor

tra
VN
malo
+ -316.1 PS
SK
vka D
o
d
o
pøev

+

MALOTRAKTORY

AKÈNÍ SETY

obj. číslo kompletu: 4277

CENA KOMPLETU: 49 950 Kè

6
AKenCí SEAMSUONN 552

F
eè
è TAJ
ové s
bubn mulèova
VN
+ -316.1 PS
nebo
K
ka DS obj. číslo kompletu: 4287
v
o
d
pøevo

obj. číslo kompletu: 4288

CENA KOMPLETU: 23 900 Kè CENA KOMPLETU: 22 900 Kè

Akční sety na www.vari.cz
sekce PRODUKTY / AKČNÍ SETY
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MALOTRAKTORY DSK-316

DSK-316.1 PSVN

(jedna rychlost vpřed
+ vypínání náhonu
aktivního příslušenství)
obj. číslo kompletu: 4278

CENA KOMPLETU:
29 990 Kè
(S MOTOREM
HONDA GCV 160)

■
■
■
■
■
■
■
■

DSK-316.1 PSZ

(jedna rychlost vpřed
+ zpátečka
+ vypínání náhonu
aktivního příslušenství )
obj. číslo kompletu: 3857A

CENA KOMPLETU:
42 930 Kè
(S MOTOREM
HONDA GCV 190)

široká nabídka příslušenství
inovovaná osa kol
širší rozchod pro větší stabilitu
snížená hmotnost
vypínání náhonu a pojezdu
rychloupínání adaptérů
hypoidní převody
snadno ovladatelný i pro ženy

Vypínání náhonu

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 malých a středně velkých obcí, průmyslových ploch, čerpacích stanic, sadů, na chalupách atd. Na jaře je možné DSK316.1 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. V zimním období práci usnadní a zrychlí použití 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).

Více na www.vari.cz
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sekce PRODUKTY / STAVEBNICOVÝ SYSTÉM VARI / DSK-316

NKA

NOVI

2009

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

Lištová sekačka LSE-120
nejširší sečení - záběr 117 cm
obj. číslo: 4309
CENA: 13 480 Kè

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

Sulka AV - 1
brzda, odpružená sedačka,
bantamová kola
obj. číslo: 3672
CENA: 9 900 Kè

Kartáč válcový KV - 100 / Z
záběr 100 cm
obj. číslo: 4031
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 Kè, 14 000 Kè

Rychloupínání adaptérů

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

MALOTRAKTORY

PØÍSLUŠENSTVÍ K DSK-316

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

Snadné připojení motoru

Sledujte stroje při práci na www.vari.cz
boxík VIDEO
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MALOTRAKTORY DSK-317

POHONNÁ JEDNOTKA S MOTOREM HONDA
PJGCV160 NEBO PJGCV190
+

DSK-317/S
(tři rychlosti vpřed + zpátečka)
+

TAŽNÁ NÁPRAVA
TN-01
+

ZÁVĚS Z-01
obj. číslo kompletu: 3834A

CENA KOMPLETU:
43 650 Kè

(S MOTOREM HONDA GCV 160)
obj. číslo kompletu: 3835A

CENA KOMPLETU:
49 150 Kè

UJTE
SLED bídky
na
akční

(S MOTOREM HONDA GCV 190)
■ robustní malotraktor snadno zvládne těžkou práci
při obdělávání půdy

Řazení jako u automobilu

■ čtyřrychlostní převodovka
■
■
■
■
■

s řazením pákou jako u automobilu
stálá olejová náplň
automatická spojka
kuličková ložiska
12“ kola s volnoběžkami a tří polohovou aretací
motor HONDA GCV 160 (5,5 HP) nebo GCV 190 (6,5 HP)

Převodová skříň řady DSK-317/S s tažnou nápravou a příslušenstvím, opatřená pohonnou jednotkou s motorem 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 se dá jednoduše nasadit na malou převodovou skříň s pohonem příslušenství, viz str. 12. Pro připojení pasivního nářadí VARI systému slouží závěsné zařízení BZN, 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 kypřIcí ústrojí lze získat rotační kypřič pro aktivní kultivaci půdy o záběru až 115 cm.

Více na www.vari.cz
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sekce PRODUKTY / STAVEBNICOVÝ SYSTÉM VARI / DSK-317

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

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

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

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

A

NK
NOVI

Kombinátor
obj. číslo: 3770
CENA: 3 990 Kè

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

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

Adaptér ASRA/U slouží k připojení radlice
u malotraktorů DSK-317 a PONY

2010

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

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

Radlice ASR-700.317
záběr 100 cm
obj. číslo: 4328
CENA: 6 990 Kè

Adaptér shrnovací
radlice ASRA/U
obj. číslo: 3936
CENA: 2 490 Kè

MALOTRAKTORY

PØÍSLUŠENSTVÍ K DSK-317

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

Vozík ANV-350 může být přihlášen
k provozu
na pozemních komunikacích
III. a IV. tříd.

Kypřicí ústrojí
Vyorávací radlice
AKY - 357, AKY - 358
AVR - 453
záběr od 25 do 115 cm
obj. číslo: 3718, 3746, 3717 obj. číslo: 3618
CENA: 1 600 Kè
CENA: od 3 900 Kè
do 6 500 Kè

NKA
NOVI

2010

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

ACE
INOV

,
10
,5 cm
20
ěru 58
e záb

ř
ryt, ší
á kola
nový k nože, nov
4

Vyklápěcí návěs ANV - 350
nosnost 350 kg, odrazky
odpružená ergonomická sedačka
široká bantamová kola
obj. číslo: 4213
CENA: 9 950 Kè

Stroje přímo připojitelné k motoru
bez použití převodovek

Rotační plečka RP-T2/S
Čerpadlo zavlažovací
3 šíře záběru - 15,22,38 cm Sekačka bubnová BDR-600.4 Šrotovník kukuřice
DZP-005/S
obj. číslo: 4326
obj. číslo: 4202
obj. číslo: 4138
obj. číslo: 3919
NA TRHU OD ZÁØÍ 2010
CENA: 5 800 Kè CENA: 13 990 Kè
CENA: 16 990 Kè

Sledujte stroje při práci na www.vari.cz
sekce VIDEO
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MALOTRAKTOR ECONOMIC

E
AKáC
cena

nov

Kompletní malotraktor
obj. číslo: 4295

CENA: 33 490 Kè

■ čtyřrychlostní převodovka
■
■
■
■
■
■
■

Čtyřrychlostní převodovka

nízké pořizovací náklady
jednoduchá obsluha
osvědčené konstrukční prvky VARI
úsporný provoz
motor HONDA (5,5 HP)
jednoduchá výměna kol za rotační nože
vodotěsná spodní část převodovky

VARI ECONOMIC využívá osvědčené prvky převodovky (tři rychlosti vpřed + 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 výhodná cena potěší majitele menších pozemků. Maximální rychlost s vozíkem - 11 km/h.
Pro kvalitní orbu doporučujeme dokoupit velká orebná kola a závaží.
Kompatibilní příslušenství ze stavebnice VARI (kromě kol a rotavátoru).
Součástí sestavy malotraktoru je tažná náprava a závěs pro vyklápěcí návěs ANV-350.
Snadné připojení pohonné jednotky na malou převodovou skříň DSK-316.1 pohánějící sečení a další
adaptéry pro práce po celý rok.

Více na www.vari.cz
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sekce PRODUKTY / STAVEBNICOVÝ SYSTÉM VARI ECONOMIC

E
AKáC
cena

nov

Kompletní rotavátor
obj. číslo: 4296

CENA: 35 880 Kè
Snadná výměna kol
■ osvědčený tvar nožů
■ snadné rotavátorování ve všech typech půd
díky čtyřrychlostní převodovce
■ šíře záběru 95 cm
■ snadná manipulace při couvání

Orebná kola

MALOTRAKTORY ECONOMIC

ROTAVÁTOR ECONOMIC

■ plná kompatibilita příslušenství
s VARI SYSTÉMEM
(kromě rotavátoru a tažné nápravy) viz str. 13
■ snadná a rychlá záměna pojezdových kol
za rotavátor a orebná kola

Sledujte stroje při práci na www.vari.cz
boxík VIDEO
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MALOTRAKTORY PONY

Kompletní malotraktor
obj. číslo: 3825

CENA: 25 490 Kè

Detail převodovky

Rotavátor

obj. číslo: 3795

CENA: 23 990 Kè
■ vysoký výkon a praktičnost při nízké ceně
■ univerzální použití pro zahrádkáře
■ osvědčené konstrukční prvky VARI
■ dvě rychlosti + řemenový vývod
■ možnost připojení příslušenství VARI SYSTÉMU
Stavebnice PONY IIA je nejlevnější multifunkční stavebnice na českém trhu, osazená 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 lze zkypřit 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 se změní ve skvělého
pomocníka na odmetání listí a nečistot. I v zimě najde PONY IIA své uplatnění. Snadno a lehce lze k němu
připojit shrnovací radlici a budete mít celou zimu v okolí svého domu krásně uklizeno. PONY IIA je jednoduše
skvělým pomocníkem po celý rok.

Více na www.vari.cz
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sekce STAVEBNICOVÝ SYSTÉM PONY
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Hřebové brány
ABR - 354
obj. číslo: 3613
CENA: 3 650 Kè

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

Bubnové sečení
ASP - 60B
obj. číslo: 3800
záběr 58,5 cm
CENA: 14 070 Kè

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

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

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

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

Nosič adaptéru NAP
obj. číslo: 3814
CENA: 1 450 Kè

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

Zametací kartáč
MOPS
obj. číslo: 3901
záběr 85 cm
CENA: 5 990 Kè

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

Kombinátor
obj. číslo: 3770
CENA: 3 990 Kè

MALOTRAKTORY PONY

PØÍSLUŠENSTVÍ K PONY

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.

Detail připojení APJ-018

Detail připojení ANV-350

Sledujte stroje při práci na www.vari.cz
boxík VIDEO
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Tažná
Tažná náprava
náprava TN-04
TN-04 PONY
PONY
Tažná
Tažná náprava
náprava TN-03
TN-03
Tažná
Tažná náprava
náprava TN-01
TN-01
Tažná
Tažná náprava
náprava TN-ECO
TN-ECO
Orebná
Orebná kola
kola VARI
VARI ECONOMIC
ECONOMIC
Orebné
Orebné návleky
návleky TN-01TERRA-VARI
TN-01TERRA-VARI
Orebné
Orebné návleky
návleky PONY
PONY
Orebné
Orebné návleky
návleky VARI
VARI PROFI
PROFI
Nosič
Nosič závaží
závaží PONY
PONY -- přední
přední komplet
komplet
Nosič
Nosič závaží
závaží PONY
PONY -- zadní
zadní komplet
komplet
Nosič
Nosič závaží
závaží BZN-002
BZN-002
Nosič
Nosič závaží
závaží BZN-004
BZN-004
Nosič
Nosič závaží
závaží BZN-005
BZN-005
Nastavovací
Nastavovací těleso
těleso NT-3
NT-3
Pluh
Pluh oboustranný
oboustranný APH-352
APH-352
Pluh
Pluh jednostranný
jednostranný APJ-018
APJ-018 pravý,levý
pravý,levý
SMYK
SMYK
Nosič
Nosič hrobkovacích
hrobkovacích radlic
radlic NM1-001
NM1-001
Hrobkovací
Hrobkovací radlice
radlice SV-1
SV-1
Kultivátor
Kultivátor pasivní
pasivní AKY-356
AKY-356
KOMBINÁTOR
KOMBINÁTOR
Brány
Brány hřebové
hřebové ABR-354,
ABR-354, BH-138
BH-138
Vyorávač
Vyorávač brambor
brambor AVR-453,
AVR-453, AVB-400
AVB-400
Proorávací
Proorávací kola
kola SVS
SVS
Adaptér
Adaptér shrnovací
shrnovací radlice
radlice ASR/U
ASR/U
Adaptér
Adaptér shrnovací
shrnovací radlice
radlice ASRA/U
ASRA/U
Nosič
Nosič nářadí
nářadí AV-3
AV-3
Návěs
Návěs ANV-350
ANV-350
Kypřící
Kypřící ústrojí
ústrojí KÚ-PONY
KÚ-PONY š.
š. 60
60 cm
cm
Kypřicí
Kypřicí ústrojí
ústrojí ECO
ECO Š.95
Š.95 cm
cm
Kypřicí
Kypřicí ústrojí
ústrojí KÚ
KÚ 358
358 š.
š. 80
80 cm
cm
Kypřicí
Kypřicí ústrojí
ústrojí KÚ
KÚ 358
358 š.115
š.115 cm
cm
Kypřicí
Kypřicí ústrojí
ústrojí KÚ
KÚ 357
357 š.
š. 110
110 cm
cm
Kryt
Kryt úplný
úplný T-20
T-20
Vodící
Vodící kolo
kolo VK-1,
VK-1, VARI
VARI ECONOMIC
ECONOMIC
Nosič
Nosič závaží
závaží N-2
N-2
Nosič
Nosič radličky
radličky ss radličkou
radličkou N-3
N-3
Nosič
Nosič adaptérů
adaptérů PONY-NAP
PONY-NAP
Bubnová
Bubnová sekačka
sekačka PONY
PONY ASP-60B
ASP-60B
Sekačka
Sekačka bubnová
bubnová SAMSON
SAMSON 56
56
Sekačka
Sekačka dvoububnová
dvoububnová DALILA
DALILA
Mulčovač
Mulčovač TAJFUN
TAJFUN 52
52
Se
Seččení
ení bezprstové
bezprstové ESM
ESM
Obraceč
Obraceč píce
píce OP
OP 1.1,
1.1, OP
OP 1.2
1.2
Sněžná
Sněžná fréza
fréza SF-55
SF-55
Zametací
Zametací kartáč
kartáč MOPS
MOPS
Kartáč
Kartáč se
se sběrem
sběrem aa kropením
kropením KV-100
KV-100
Kartáč
Kartáč zimní
zimní KV-100/Z
KV-100/Z
Shrnovací
Shrnovací radlice
radlice ASR-2V
ASR-2V
Rám
Rám +
+ ložná
ložná plocha
plocha MULA
MULA 150
150
Sulka
Sulka AV-1
AV-1
Radlice
Radlice shrnovací
shrnovací ASR-700.317
ASR-700.317
Řetězy
Řetězy F-700
F-700
Sulka
Sulka AV-650
AV-650
Kluznice
Kluznice F-530
F-530
Shrnovací
Shrnovací radlice
radlice ASR-700
ASR-700
Šrotovník
Šrotovník
Rotační
Rotační plečka
plečka T2
T2
Sekačka
Sekačka bubnová
bubnová BDR
BDR 600.4
600.4
Čerpadlo
Čerpadlo zavlažovací
zavlažovací BZP-005/S
BZP-005/S

Mulčovač F-600

Mulčovač F-530

PŘÍSLUŠENSTVÍ

SESTAVY

OBJ.Č.

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
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

Víte, že?
Dojdete-li při orbě 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 k orbě dalšího řádku.
Víte, že?
Před prvním použitím pluhu je nutno 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.

MALOTRAKTORY

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

Mulčovač F-700

VÍTE, ŽE?

Víte, že?
Malotraktor VARI IV s vyklápěcím vozíkem ANV-350, který je z
výroby vybavený sadou odrazek,
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 si 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 RADY DO ZAHRADY
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SPRÁVNÉ SEØÍZENÍ PLUHU
■
■
■
■
■
■
■
■

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
napevno. 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

1 - ØÍDÍTKA

8 - NASTAVOVACÍ
TÌLESO

5 - ZÁVAŽÍ
3 - PØEVODOVÁ
SKØÍÒ
DSK-317/S
7 - NOSIÈ
ZÁVAŽÍ

6 - ZÁVÌSNÉ
ZAØÍZENÍ
SOUČÁSTÍ JE
33 KG ZÁVAŽÍ

4 - TAŽNÁ NÁPRAVA

3 - PØEVODOVÁ SKØÍÒ
DSK 316 S AKTIVNÍM
VÝVODEM

1 - ØÍDÍTKA
VR-ECO,seřiditelná v 1 ose, obj. číslo: 4294, cena: 2 900 Kè
VR 02, seřiditelná ve 3 osách, obj. číslo: 3916, cena: 3 140 Kè
2 - MOTOR HONDA + SPOJKA
GCV 160 pro VR-ECO, 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-316.1 PSZ, 1 rychlost + zpátečka, obj. číslo: 4275, cena: 19 990 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 19

Více na www.vari.cz
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6 - PLUH
OBOUSTRANNÝ

sekce RADY DO ZAHRADY

■
■
■
■
■
■

zajišťujeme servis i 30 let starých strojů zn. MEPOL a TERRA
více než 120 autorizovaných servisů po celé ČR
předprodejní servis je pečlivý
garanční prohlídky prodlužují záruku
záruční servis je rychlý
pozáruční servis je dostupný

Distributoři značky VARI zajišťují pro své zákazníky prostřednictvím vlastní dealerské a servisní sítě
třístupňový servis: předprodejní, záruční a pozáruční.

SERVISNÍ A OBCHODNÍ SÍŤ

PŘEDPRODEJNÍ SERVIS
ZÁRUČNÍ SERVIS
POZÁRUČNÍ SERVIS

Předprodejní servis: zahrnuje základní servis stroje, potvrzení záruční garance a zaškolení obsluhy
Záruční servis: zajišťuje kompletní péči o stroj, který má řádně vedený 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 jsou prováděny na počkání v servisních střediscích nebo
přímo u zákazníka. 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.

Více na http://katalognd.vari.cz
a www.vari.cz - sekce SERVIS a PRODEJCI
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VARI 2000 a 2300 W
VARI 4 TON SUPER FORCE

obj. číslo: 4234

CENA: 1 990 Kè

obj. číslo: 4218

CENA: 4 990 Kè
obj. číslo stojanu: 4220

CENA: 890 Kè

Robustní šroubovaný stojan
umožňující
pohodlnou
pozici při štípání.

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 při ošetřování stromů a keřů. Pila VARI je vybavena všemi potřebnými bezpečnostními prvky, brzdou
motoru a automatickým mazáním řetězu. Snadnost obsluhy potvrzuje jednoduché nastavení napnutí řetězu
systémem QUICK TENSION. 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 jsou 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 o hmotnosti 44 kg. Hodí se
k dělení menších kusů palivového dřeva o průměru okolo 25 cm a délky 37 cm. V této kategorii je praktické
použití motorů s napětím 230 V a příkonem 1500 W. Štípací tlak horizontální štípačky jsou 4 tuny. Dobrým
pomocníkem je robustní šroubovaný stojan, který umožňuje zaujmout velice pohodlnou pozici při štípání.

Více na www.vari.cz
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sekce PRODUKTY / ŠTÍPAČE DŘEVA

E køíž
AKkC
lín a

cí
štípa DARMA
Z

VARI 7 TON
obj. číslo: 4274
CENA: 14 990 Kè

ŠTÍPAČE DŘEVA

VARI 7 TON SUPER FORCE
VARI 8 TON SUPER FORCE

VARI 8 TON
obj. číslo: 4247
CENA: 15 980 Kè

Štípací kříž a
klín je výborným doplňkem
pro zrychlení
práce se štípačem.
Vertikální štípačky VARI 7 a 8 Ton Super Force jsou robustní stroje pro zpracování palivového dřeva.
Dokáží štípat polena, která nelze zvládnout sekerou. Díky přestavitelné pracovní desce lze pohodlně dělit
polena o délkách 104 cm / 78 cm / 52 cm, které se používají 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. Motor vyvine tlačnou sílu 7
nebo 8 tun podle typu a štípání polen o průměru větším než 30 cm je hračka. Hmotnost tohoto stroje je 115 kg.
Je proto vybaven praktickými kolečky pro snadnou manipulaci. V příslušenství nechybí štípací kříž a široký
klín, které výrazně zvyšují rychlost a efektivitu práce.
Neocenitelnou vlastností obou typů štípaček je dodržení maximální bezpečnosti při práci. 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 polen do stran.Teprve
tlakem na obě rukojeti směrem dolů se uvede v činnost štípací klín. U obou typů je samozřejmostí, že při
uvolnění třeba i jen jednoho spouštěcího tlačítka okamžitě vyjíždí štípací klín zpět do výchozí polohy.

Sledujte stroje při práci na www.vari.cz
boxík VIDEO
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VARIMARINE

■
■
■
■
■

sériová výroba
zakázková výroba
lodě pro hasiče a rybáře
pracovní a převoznické lodě
půjčovny

SPECIÁLNÍ LYŽINY

nářské lodě s lyžinami vyrábí.

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, převozníky 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 čtyřtaktní motory HONDA.
Lehká stavebnicová mola jsou vyrobena z vysoce pevných, ekologických a bezúdržbových plastů (polypropylen, horní konstrukce ocelová s pozinkem). Používají se jako soukromá opalovací a koupací mola a přístaviště lodí u hotelů a restaurací. Jednotlivé segmenty mol o rozměru 2x6 m se dají sestavovat do větších celků.
Povrch mola je z celistvé hmoty s protiskluzovým dezénem. K molům lze objednat také přístavní boxy.

Více na www.varimarine.cz
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Nový projekt Katamaránu, který je možné použít jako pracovní loď, výletní plavidlo nebo
základ pro hausboat. Jako obytnou nástavbu lze využít např. „mobilheim“, nebo postavit
samostatnou nástavbu. Katamarán se skládá ze dvou samostatných plováků vyrobených z
polypropylenu a z plošiny vyrobené z žárově zinkovaných proﬁlů a voděvzdorné překližky.
Plošina je rozebíratelná na díly o velikosti 4x2 m. Přeprava katamaránu tedy nevyžaduje žádné
zvláštní povolení (nadměrný náklad) a jeho montáž na místě zabere cca 1 hod. při použití jeřábu. Varianty: 8 x 4 m nebo 12 x 4 m
NOVINKA - profesionální betonová plovoucí mola a plovoucí ostrovy ﬁrmy Clement. Profesionální
přístavní systém je používán v mnoha přístavištích po celém světě. Armované betonové plováky mají
protiskluzovou povrchovou úpravu. Vnitřní dutina je vyplněna polystyrenem. Díky velké hmotnosti
mají maximální stabilitu. Systém umožňuje kotvení lodí nezávisle na jejich velikosti. Zaručená životnost je minimálně 50 let. Pontony o rozměrech 20 (resp.15) x 3 (resp. 3,5 a 4) m se dají libovolně
spojovat, a tím je možné vytvářet plovoucí plochy podle přání. Tento systém je vhodný i pro plovoucí
objekty (restaurace, plovoucí sportovní zařízení a pod.).
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.

Více na www.mola.cz
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Další informace naleznete na internetových stránkách

www.vari.cz
katalognd.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, akční ceny se řídí sezonní nabídkou.
Vydává VARI, a.s.

Váš distributor

