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Vážení zákazníci a příznivci značky VARI,
právě jste otevřeli nový katalog VARI pro sezónu 2011.
Čeká na vás množství informací, novinek a inovací, které
jsme připravili pro letošní sezonu.
V katalogu vám představujeme ucelenou moderní řadu
bubnových sekaček a mulčovačů, které jsou špičkou na
evropském trhu. Neustálý nárůst prodeje u nás i v zahraničí
nás utvrzuje v přesvědčení, že ve vývoji a ve výrobě těchto
strojů jdeme dobrou cestou. Díky tomu jsme rozšířili prodej
našich výrobků i do dalších zemí.
Pro všechny, kteří potřebují sekat vysokou trávu nebo mulčovat, nabízí VARI řešení. Letošní novinkou je vybavení
našich sekaček motory Briggs & Stratton.
Zvyšujeme kontrolu při výrobě a velkou pozornost věnujeme i výstupní kontrole. Každý stroj VARI je seřízený a
testovaný tak, aby ihned po sestavení sloužil k plné spokojenosti našich zákazníků.
Věříme, že i vy si oblíbíte stroje značky VARI a rozšíříte řady
našich spokojených zákazníků.
Tomáš Belinger, obchodní ředitel, VARI a.s.

VARI, a.s. investuje do vzdělání zaměstnanců.

V roce 2010 jsme obdrželi dotaci v rámci operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost. Dotace je určena na vzdělávání
zaměstnanců VARI, a.s. Zaměstnanci například navštěvují jazykové kurzy, aby se mohli lépe dorozumět se zahraničními partnery a
napomáhat tak dalšímu rozvoji exportu.
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Navštěvujte pravidelně webové stránky VARI, a.s. Dozvíte
se zde spoustu zajímavých informací, novinek a aktualit:
■ podrobné informace o výrobcích ﬁrmy VARI
■ videa strojů VARI při práci
■ návody k obsluze
■ výstavy a předváděcí akce
■ kniha návštěv pro vaše dotazy
■ video o výrobním závodě
■ detailní fotogalerie strojů
■ bonusová videa
■ pravidelné aktualizace
■ akční nabídky strojů
■ rady do zahrady, jak a kdy používat naše stroje
■ adresář prodejců strojů VARI včetně map a kontaktů
■ historie společnosti a důležitých výrobků
Spustili jsme další webové stránky - katalog náhradních
dílů. Postupně zde naleznete kompletní přehled všech prodávaných strojů s detailními rozkresy 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 stránky originálních produktů ﬁrmy Honda Power
Equipment a vyberte si z nabídky sekaček, křovinořezů,
elektrocentrál, čerpadel, lodních motorů, sněžných fréz a
další řady originálních výrobků HONDA.
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VARI, a.s. se specializuje na výrobu bubnových sekaček již
od roku 1997, kdy byl poprvé představen adaptér bubnového sečení SAMSON-56 k převodové skříni DSK-316. Ten
postupem času vytlačil lištové sekačky, protože nevyžaduje zvláštní údržbu, jako je přesné a náročné seřizování, a
navíc uživatelé nemusí trávu odhrabovat.
Od té doby prošly bubnové sekačky VARI dlouhým technickým vývojem, splňují přísné bezpečnostní normy Evropské
unie a dnes jsou nejmodernější a nejoblíbenější na trhu.
Prvků, které dělají bubnové sekačky VARI tak výjimečnými, je velmi mnoho. V první řadě to je revoluční konstrukce dvojitého žacího disku, který díky vyztuženým okrajům
absorbuje nárazy a je odolný proti deformaci. V něm jsou
pod úhlem 3° uložené čtyři otočné nože, které se při nárazu
o překážku otočí mezi disky a nepoškodí se. Sekací ústrojí,
vybavené bezpečnostní brzdou, dokáže zastavit disk do pěti
vteřin.

DETAILY BUBNOVÝCH SEKAČEK

Bubnové sekačky VARI mají jednoduché intuitivní ovládání
a nezávislé spouštění sečení a pojezdu. Jsou lehké a dobře vyvážené, tudíž manipulace s nimi je velmi jednoduchá.
Samozřejmostí u každé bubnovky je přídavná boční plachetka, díky které je tráva pokládána do řádku pro snadné
shrabání. Nesmíme zapomenout ani na moderní příjemný vzhled, který je při dnešní náročnosti uživatelů velice
důležitý. Všechny bubnové sekačky VARI pohánějí nejmodernější motory HONDA, které mají vysoký výkon a kroutící moment, což je při sečení vysoké a husté trávy velice
důležité.
Kombinace uvedených konstrukčních a bezpečnostních prvků, výkonných motorů HONDA s plnou pětiletou zárukou
řadí bubnové sekačky VARI na absolutní vrchol.
VARI má náskok díky vlastní konstrukci!

DVOJITÝ ŽACÍ DISK VARI

PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ BDR-620
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snadné seřízení
i ovládání
jezdím sekat zahradu
k rodičům a dám ji sám
do auta

dvojitý disk bezva kopíruje terén
a dělá krásné strniště
a nože se při nárazu schovají
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NABÍDKA Z MOTORŮ

DETAILY DS-521 LÍZA 60

6“ FOUKANÁ KOLA

DĚLENÁ NÁPRAVA

TECHNICKÉ PARAMETRY DS-521 LÍZA 60
Objednací číslo:
Typ motoru:
Výkon motoru (HP/kW):
Kroutící moment (N.m):
Šíře záběru (cm):
Výška sečení (cm):
Počet nožů:
Počet rychlostí:
Pojezdová rychlost (km/h):
Nastavení řídítek:
Plošný výkon stroje (m2/hod):
Doporučená plocha (m2):
CENA (s DPH)

4340
B&S 675
3,6/2,8
9,2

4237
HONDA GCV 160
5,5/4,1
11,4

58,5
cca 4
4
1
2,0
výškově
1300
do 3000

21 990 Kč

22 490 Kč

■ nejlehčí bubnová sekačka
■ jednoduché intuitivní ovládání
■ výškově nastavitelná řídítka ve třech polohách
■ vhodná pro sečení v zahradách a členitých terénech
■ dělená náprava pro snadné zatáčení a manipulaci
■ 6“ kola se šípovým vzorkem
■ 4 robustní nože zajišťují kvalitní sečení i husté trávy
■ díky otočnému uložení se nože při nárazu nepoškodí
■ vyztužené okraje sekacího disku absorbují nárazy
■ bezpečnostní brzda zastaví sečení do 5 vteřin
■ moderní příjemný vzhled
■ přídavná boční plachetka pro řádkování trávy
■ snadné ovládání i pro ženy
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NABÍDKA Z MOTORŮ

DETAILY BDR-620 LUCINA 65

VOLBA POJEZDOVÝCH RYCHLOSTÍ 2,0 km/hod a 2,8 km/hod

■ dvourychlostní bubnová sekačka specializovaná na svahy
a velké louky
■ výškově nastavitelná řídítka ve třech polohách
■ díky pevné robustní nápravě perfektně drží směr
■ velká 8“ šípová kola pro snadnou průchodnost terénem
■ možnost odaretování kol pro snadné manévrování
■ řazení rychlostí jednoduchým přehozením řemene
■ 4 robustní nože zajišťují kvalitní sečení i husté trávy
■ díky otočnému uložení se nože při nárazu nepoškodí
■ vyztužené okraje sekacího disku absorbují nárazy
■ bezpečnostní brzda zastaví sečení do 5 vteřin
■ přídavná boční plachetka pro řádkování trávy

TECHNICKÉ PARAMETRY BDR-620 LUCINA 65
Objednací číslo:
Typ motoru:
Výkon motoru (HP/kW):
Kroutící moment (N.m):
Šíře záběru (cm):
Výška sečení (cm):
Počet nožů:
Počet rychlostí:
Pojezdová rychlost (km/h):
Nastavení řídítek:
Plošný výkon stroje (m2/hod):
Doporučená plocha (m2):

4341
B&S 850
5,1/3,8
11,5

CENA (s DPH)

24 990 Kč

4263
HONDA GCV 190
6,5/4,8
13,5

62
cca 4
4
2
2,0 nebo 2,8
výškově
1900
do 10000

25 990 Kč
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DETAILY BDR-595 ADELA 60

PLNOPRYŽOVÁ KOLA

ORIGINÁLNÍ NOŽE VARI

TECHNICKÉ PARAMETRY BDR-595 ADELA 60
Objednací číslo:
Typ motoru:
Výkon motoru (HP/kW):
Kroutící moment (N.m):
Šíře záběru (cm):
Výška sečení (cm):
Počet nožů:
Počet rychlostí:
Pojezdová rychlost (km/h):
Nastavení řídítek:
Plošný výkon stroje (m2/hod):
Doporučená plocha (m2):

4098
HONDA GCV 160
5,5/4,1
11,4
58,5
cca 4
4
1
2,7
výškově
1700
do 15000

CENA (s DPH)

28 900 Kč

■ legendární bubnová sekačka - na trhu od roku 1997
■ nezávislé spouštění sečení a pojezdu
■ výškově nastavitelná řídítka ve třech polohách
■ pojezd obstarává profesionální šneková převodovka
■ díky přesnému vyvážení je lehce ovladatelná
■ volnoběžky v kolech zajišťují snadné zatáčení
■ masívní konstrukce - laserem řezaný rám
■ 4 robustní nože zajišťují kvalitní sečení i husté trávy
■ díky otočnému uložení se nože při nárazu nepoškodí
■ vyztužené okraje sekacího disku absorbují nárazy
■ bezpečnostní brzda zastaví sečení do 5 vteřin
■ přídavná boční plachetka pro řádkování trávy
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Sekačka BDR-1200 + sulka AV-650
obj.číslo: 4254
CENA (s DPH): 78 990 Kč

DETAILY BDR-1200

■ profesionální dvoububnová sekačka pro sečení rozlehlých
ploch včetně horských luk
■ stranové a výškové nastavení řídítek
■ velká kola s traktorovým vzorkem pro náročný terén
■ mechanická pětirychlostní převodovka se zpátečkou
■ směrové brzdy zajišťují jednoduché zatáčení se strojem
■ 2 sekací disky s celkovým záběrem 120 cm, 8 nožů
■ výkyv disků 10° umožňuje lepší kopírování terénu
■ kardanové propojení sekacích disků - nože se nesetkají
■ vyztužené okraje sekacích disků absorbují nárazy
■ bezpečnostní brzda zastaví sečení do 5 vteřin
■ po připojení sulky lze sekat bez námahy velké plochy
■ možnost přidat vodicí kola pro snadné přejíždění
■ tráva je řádkována mezi pojezdová kola

ŘEZ POHONU

VODICÍ KOLA

TECHNICKÉ PARAMETRY BDR-1200
Objednací číslo:
Typ motoru:
Výkon motoru (HP/kW):
Kroutící moment (N.m):
Šíře záběru (cm):
Výška sečení (cm):
Počet nožů:
Počet rychlostí:
Pojezdová rychlost (km/h):
Nastavení řídítek:
Plošný výkon stroje (m2/hod):
Doporučená plocha (m2):
Nabídka příslušenství:
CENA (s DPH)

4236
HONDA GXV 390
13/10
27,5
120,2
cca 4
8
5+1R
1,8 - 2,7 - 3,5 - 4,8 - 8,0 - R3,5
výškově i stranově
2160-6000
neomezená
sulka AV-650 (obj.č.: 4217)
vodicí kola (obj.č.: 4241)

74 990 Kč
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Stále více uživatelů travnatých pozemků potřebuje trávu
pouze jednou za čas posekat, tím udržovat pozemek čistý,
ale nechce mít starosti, co dál s posečenou trávou. Pro ně
je nejlepším pomocníkem stroj zvaný mulčovač.
Mulčovač je speciální sekačka určená pro údržbu nepravidelně sečených ploch. Ta díky speciálně konstruovanému
noži trávu rozemele na malé kousíčky, tráva se pak nemusí hrabat, ale zůstane ležet na pozemku, kde působí jako
přírodní hnojivo. Mulčovat můžeme jak čerstvou šťavnatou
trávu, tak i suchý porost a stařinu. Vždy záleží na správně
zvolené technice sečení.
Mulčovače VARI převyšují ostatní sekačky svou robustností, kompaktní konstrukcí, bezpečnostními prvky pro ochranu obsluhy, snadnou manipulací a neomezeným pracovním
nasazením.
Mulčovače VARI jsou vhodné nejen k mulčování ploch jako
jsou parky, sady, vinice, okraje cest a škarp, ale i horských
nebo velmi těžko přístupných neudržovaných ploch.
VARI, a.s. dnes vyrábí tři typy mulčovačů řady HURRICANE: F-530, F-600 a F-700. Mulčovače HURRICANE mají
robustní konstrukci, masivní mulčovací nůž GATOR a jsou
osazeny nejmodernějšími motory HONDA. Jednotlivé typy
mulčovačů se od sebe liší velikostí, šířkou záběru a výkonem motoru. Tím uspokojí veškeré spektrum zákazníků od
zahrádkářů, chatařů a chalupářů až po profesionální ﬁrmy
zabývajícími se rekultivací pozemků.

DETAILY MULČOVAČŮ

Všechny mulčovače mají bezpečnostní prvky splňující
evropské normy pro bezpečnost práce a intuitivní ovládání, což zaručuje kvalitní a bezpečné sečení veškerých travnatých porostů včetně tenkých náletových rostlin. Použitá konstrukční řešení, ve spojení s použitými ekologickými
motory HONDA a pětiletou zárukou, řadí mulčovače VARI
mezi absolutní špičku na trhu.

NOŽE GATOR

ARETACE VODICÍCH KOL
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A!
SUPER MEATŠIPNOSEKANOU
LÍZ
NEMUSÍM UK TRÁVU!

bezva ovládání
a řazení

traktorová kola
s uzávěrkami
umožňují práci v terénu

v uzavřeném prostoru
semele trávu na špenát

výšku můžu nastavit
i během jízdy
páčkou na řídítkách
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DETAILY F-530 HURRICANE

MOŽNOST VÝMĚNY VODICÍHO KOLA ZA KLUZNICE

TECHNICKÉ PARAMETRY F-530 HURRICANE
Objednací číslo:
Typ motoru:
Výkon motoru (HP/kW):
Kroutící moment (N.m):
Šíře záběru (cm):
Výška sečení (cm):
Počet rychlostí:
Pojezdová rychlost (km/h):
Nastavení řídítek:
Plošný výkon stroje (m2/hod):
Doporučená plocha (m2):
Nabídka příslušenství:

4203
HONDA GCV 160
5,5/4,1
11,4
53
6a9
1
2,17
výškově
max. 1200
do 3000
kluznice (obj.č.: 4205)

CENA (s DPH)

28 900 Kč

■ lehký mulčovač pro menší plochy
■ ideální pro sečení na vinicích a v sadech
■ jednoduché intuitivní ovládání
■ nezávislé spouštění sečení a pojezdu
■ pojezd obstarává profesionální šneková převodovka
■ vodicí kolečko zajišťuje výbornou průchodnost terénem
■ pro jízdu ve svahu lze vodicí kolečko zaaretovat
■ vhodný pro čerstvou trávu do výšky 40 cm
■ možnost volit dvě výšky sečení
■ masivní mulčovací nůž GATOR
■ výškové nastavení řídítek ve třech polohách
■ motor HONDA GCV 160
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Mulčovač F-600 + sulka AV-650
obj.číslo: 4256
CENA (s DPH): 53 900 Kč

DETAILY F-600 HURRICANE

BOČNÍ ČISTÍCÍ OTVOR

■ poloprofesionální mulčovač pro náročnější uživatele
■ pojezd obstarává mechanická převodovka 3+1R
■ nezávislé spouštění sečení a pojezdu
■ dvě vodicí kola zajišťují výbornou průchodnost terénem
■ pro jízdu ve svahu lze vodicí kola zaaretovat
■ sečení zajišťuje masivní mulčovací nůž GATOR
■ výška sečení je nastavitelná z místa obsluhy v 6 polohách
■ boční otvor usnadňuje čištění prostoru nože
■ pro sekání větších ploch můžete připojit bržděnou sulku
■ výškové a stranové nastavení řídítek
■ motor HONDA GCV 190

OVLÁDÁNÍ Z MÍSTA OBSLUHY

TECHNICKÉ PARAMETRY F-600 HURRICANE
Objednací číslo:
Typ motoru:
Výkon motoru (HP/kW):
Kroutící moment (N.m):
Šíře záběru (cm):
Výška sečení (cm):
Počet rychlostí:
Pojezdová rychlost (km/h):
Nastavení řídítek:
Plošný výkon stroje (m2/hod):
Doporučená plocha (m2):
Nabídka příslušenství:

4193
HONDA GCV 190
6,5/4,8
13,5
57
5-9 v 6ti polohách
3+1R
1,42 - 2,16 - 3,79 - R2,74
výškově i stranově
810-2200
do 15000
sulka AV-650 (obj.č.: 4217)

CENA (s DPH)

49 900 Kč
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Mulčovač F-700 + sulka AV-650
obj.číslo: 4255#
CENA (s DPH): 79 990 Kč

DETAILY F-700 HURRICANE

SNĚHOVÉ ŘETĚZY

RADLICE ASR-700

TECHNICKÉ PARAMETRY F-700 HURRICANE
Objednací číslo:
Typ motoru:
Výkon motoru (HP/kW):
Kroutící moment (N.m):
Šíře záběru (cm):
Výška sečení (cm):
Počet rychlostí:
Pojezdová rychlost (km/h):
Nastavení řídítek:
Plošný výkon stroje (m2/hod):
Doporučená plocha (m2):
Nabídka příslušenství:

CENA (s DPH)

4165
HONDA GXV 340
11/8,1
24
68
6-14 v 6ti polohách
5+1R
1,5 - 2,3 - 3,0 - 4,1 - 6,8 - R3,0
výškově i stranově
1020-2800
neomezená
sulka AV-650 (obj.č.: 4217)
radlice ASR-700 (obj.č.: 4182)
sněhové řetězy (obj.č.: 4185)

■ profesionální mulčovač pro ﬁrmy a komunální služby
■ nezávislé spouštění sečení a pojezdu
■ pojezd obstarává mechanická převodovka 5+1R
■ kolíčkový diferenciál a vodicí kola - snadná manipulace
■ pro jízdu ve svahu lze vodicí kola zaaretovat
■ velká svahová dostupnost až 35°
■ nůž GATOR rozseká i náletové dřeviny do průměru 3 cm
■ centrální nastavení výšky z místa obsluhy v 6 polohách
■ boční otvor usnadňuje čištění prostoru nože
■ na zimu lze vybavit shrnovací radlicí a sněhovými řetězy
■ pro sekání větších ploch můžete připojit bržděnou sulku
■ motor HONDA GXV 340 s vysokým kroutícím momentem
■ jeden stroj nahradí tři pracovníky s křovinořezem
a nemusíte uklízet trávu

75 900 Kč
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JEDNODUCHÉ DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ

DETAILY RC-750 TIMAN

■ profesionální rádiem řízená sekačka do nejnáročnějších
terénů
■ výška pouze 50 cm - vhodná i pod konstrukce solárních
elektráren
■ hydro převodovka plynule mění rychlost pojezdu
■ pojezdové pásy jsou poháněny dvěma výkonnými
hydromotory
■ pohon sečení řídí elektromagnetická spojka
■ cepové sekací ústrojí poseče i nálety tloušťky 2 cm
■ snadná údržba a výměna nožů díky servisní poloze
■ výkyvné pásy zaručují velkou styčnou plochu s půdou
■ přídavné trny na pásy do náročných terénů
■ nízké těžiště zajišťuje velkou svahovou dostupnost 58°
■ hmotnost 290 kg zaručuje malý měrný tlak na půdu
■ velmi nízká spotřeba paliva 2,5 - 3 l/hod
■ elektronicky řízený nejmodernější motor HONDA iGX 440

MULČOVACÍ NOŽE

MOTOR iGX 440

TECHNICKÉ PARAMETRY RC-750 TIMAN
Objednací číslo:
Typ motoru:
Výkon motoru (HP/kW):
Šíře záběru (cm):
Pojezd:
Počet rychlostí:
Pojezdová rychlost:
Výška sečení:
Garantovaná svahová dostupnost:
Hmotnost (kg):
Plošný výkon stroje (m2/hod):
Doporučená plocha (m2):

4327
HONDA iGX 440
15/11,25
75
hydrostatická převodovka
3+1R
plynule volitelná
plynulé centrální nastavení
58°
290
max. 5630
neomezená

CENA (s DPH)

na objednávku
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Do míst, kam se nevejde sekačka, přichází v úvahu křovinořez. Křovinořez je lehký kompaktní stroj, kterým lze
dosekávat trávu např. podél obrubníků, okolo stromů, pod
ohradníky, ve škarpách a na dalších místech, kam klasická
pojezdová sekačka již nemá přístup.
VARI, a.s. vám přináší horkou novinku, kterou je křovinořez KC-435.
Křovinořez KC-435 je osazen velmi tichým čtyřtaktním
motorem HONDA GX 35. Jeho výhodou oproti dvoutaktním
křovinořezům je menší hlučnost, nižší otáčky motoru, menší spotřeba, nižší emise a lehčí startování.
Stroj si po nastartování můžete připnout na popruh přes
rameno nebo na zádové popruhy a ovládáte jej ergonomickými řídítky, jejichž polohu můžete jednoduše nastavit po
povolení jediné křídlové matky, aby vám takříkajíc „padla
do ruky“.

DETAILY KŘOVINOŘEZŮ

V základní výbavě křovinořezu KC-435 je strunová hlava
vhodná pro dosekávání klasické trávy a trojnožový ocelový žací kotouč, kterým posekáte např. kopřivy, rákosí nebo
náletové rostliny.

SNADNÁ VÝMĚNA STRUNOVÉ HLAVY ZA ŽACÍ KOTOUČ

ÚROVEŇ EMISÍ U MOTORŮ HONDA
oproti evropské normě EURO II

Křovinořez KC-435 je lehký snadno ovladatelný stroj s velmi propracovaným antivibračním systémem, práce s ním je
velice pohodlná a příjemná. Také nedýcháte zplodiny dvoutaktního motoru.
Se čtyřtaktní HONDOU šetříte své zdraví!

- 86 %

EURO II

2 TAKT

HONDA

16
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NA TRHU V POLOVINĚ ROKU 2011

DETAILY KC-435

ANTIVIBRAČNÍ ULOŽENÍ
RUKOJETÍ

■ ekologický čtyřtakt - snížené emise o 86 %
proti dvoutaktnímu motoru
■ tichý motor HONDA GX 35 s menší spotřebou o 20 %
proti dvoutaktu
■ vhodný do míst, kam se nedostane pojezdová sekačka
■ lze zavěsit na popruh přes rameno nebo na zádové
popruhy
■ ergonomická řídítka zajišťují snadné ovládání
■ otočná řídítka povolením jediné matky bez použití nářadí
■ dokonalý antivibrační systém
■ v základní výbavě strunová hlava a ocelový žací kotouč
■ seká trávu i náletové rostliny a křoviny

MOTOR HONDA GX 35

TECHNICKÉ PARAMETRY KC-435
Objednací číslo:
Typ motoru:
Výkon motoru (HP/kW):
Kroutící moment (N.m):
Zdvihový objem (cm3):
Vrtání x zdvih motoru (mm):
Množství motorového oleje (l)
Spotřeba paliva (g/kW/h):
Objem palivové nádrže (l):
Typ hnací hřídele:
Typ rukojeti:
Standardní příslušenství:

4339
HONDA GX 35 OHC
1,3/1,0
1,6
35,8
39 x 30
0,1
360
0,63
pevná
odpružená řídítka
strunová hlava, žací kotouč
zádový a ramenní popruh

CENA (s DPH)

8 999 Kč
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