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Ajánlatot kérő adatai: 
Név: Példa Község Önkormányzata 
Cím: 1234 Minta település Példa u. 65 
Adószáma: 12345678-1-12 
 
Tárgy: Árajánlat Magyar Falu program keretében Közterület karbantartását szolgáló 
eszközbeszerzés c. pályázathoz 
 
 
Ajánlatot adó adatai: 
 
Név: Kertigép Trade Kft. 
Székhely: 1116 Budapest Kalotaszeg u. 16. II./16. 
Képviselő neve: Józsa Zsolt  jozsa@kertigeptrade.hu  Tel: 06 70 942 1598 
Adószám: 24655501-2-43 
 
Tétel megnevezése: FERRIS IS 3200Z Zero Turn fűnyíró traktor 61” vágóasztallal 
 
Tétel mennyisége: 1 db 
 
Műszaki tartalom:  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Hengerek száma 2 
Hengertérfogat 993 cm3 
Meghajtás Hidrosztatikus karos vezérléssel 
Motor márkája Briggs & Stratton 
Munkaszélesség 155 cm 
Motor típusa EFI V-Twin benzin üzemű 
Hengerek száma 2 
Motor teljesítménye 37 Le 
Üzemanyagtank térfogata 2 x 21 liter 
Vágásmagasság 3,8 - 12,7 cm 
Meghajtás hidrosztatikus fokozatmentes 
Kormányzás botkormánnyal 
Sebesség előre 0-20 km/óra 
Sebesség hátra 0-10 km/óra 
Kerékméret E/H 26" / 13" 
Súly 743 kg 
Garancia 2 év 
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A FERRIS IS 3200Z professzionális traktor elméleti maximális  
vágási teljesítménye: 36.000 m2/ óra. 
Ezzel a ZT traktorral valóban száguldva nyírhatja a füves és gazos területeket. A FERRIS IS 
3200Z fűnyíró traktor vágóasztalában 3 db kés dolgozik és 155 cm szélességben vágja a füvet. 
A jelentős vágási szélesség mellett a gyors sebesség is a hatékonyság fokozásának jelentős 
tényezője. Ezzel a professzionális géppel akár 20 km/óra sebességgel is vághatja a füvet úgy, 
hogy közben a kések a levágott növényi részeket mulcsozzák, azaz egészen apró darabokra 
darálják össze, majd a talajba préselik. Így gyorson elkomposztálódik és természetes 
tápanyagként hasznosul. A traktort a két botkormány segítségével vezetheti. A karok 
elmozdításával tud fordulni, illetve előre és hátramenetben a haladási sebességet 
fokozatmentesen megváltoztatni. A vezető komfortjáról a kényelmes, karfás vezetőülés és a 
gépen minden kerekénél kialakított extra rugózás gondoskodik, hogy minél később fáradjon el 
a munkavégzés során. Professzionális munkagép. 
 
 
Tétel megnevezése: Cub Cadet XT2 QR 106 fűgyűjtős fűnyíró traktor  
Tétel mennyisége: 1 db 
 
Műszaki tartalom:  
Motor:   Kawasaki 
Hengerek száma: 2 
Hengertérfogat: 603 cm3  
Üzemanyag tartály: 11,4 liter 
Meghajtás:              Hidrosztatikus /pedál     

vezérlés  
Nettó teljesítmény: 16,9 kW / 2.400 f/perc 
Munkaszélesség: 106 cm 
Vágókések száma: 2 db 
Fűgyűjtő térfogata: 320 liter 
Vágási magasság: 25 - 100 mm 
Vágási fokozatok: 12 
Vágási teljesítmény: 8.000 m2/óra 
Kerékméret E/H: 15”x6” / 18”x8.5” 
Akkumulátor:  22 Ah 
Súly:   254 kg 
Extrák: beépített üzemóra számláló, tempomat, 
automatikus késleállítás ha megtelt a fűgyűjtő,  
kulcs nélküli indítás, LED világítás, 12 V csatlakozó, magas háttámlás ülés. 
Hótolólappal fölszerelve télen nagy segítség a hó eltakarításában. 
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Tétel megnevezése: AS-Motor AS 915 SEHERPA 2WD gazvágó traktor 
Tétel mennyisége: 1 db 
Műszaki tartalom:  
Motor:    Briggs & Stratton Professional Series 7220 
Hengerek száma:  2 
Hengertérfogat:  656 cm3 
Motor névl. teljesítménye: 18 Le 
Motor max. teljesítménye: 22 Le 
Vágási szélesség:  90 cm 
Vágás magassága:  50-105 mm 4 fokozatban  
 
Vágási teljesítmény:   9.000 m2 óránként 
Súly:    265 kg 
Méretek H/SZ/M:   191/98/152 cm 
 
 
A jól bevált Sherpa gazvágó család legújabb tagja. Azon felhasználók részére fejlesztették, akik nem 
feltétlenül meredek domboldalak nyírására akarják használni a magasgazvágó traktort. 
Gyümölcsösben, fás bokros területeken kitűnően használható gazvágó, mert keskeny 
vágószélességének (90 cm) és alacsony magasságának (152 cm) könnyen boldogul a gyümölcsfák ágai 
alatt is. Akár 150 cm magasra nőtt gaz vágásával is könnyedén boldogul és a vágás során a 
földarabolást, aprítást is tökéletesen elvégzi. 
 
 
Tétel megnevezése: AS-Motor AS 63 4T B&S mulcsozó gazvágó 
Tétel mennyisége: 1 db 
Műszaki tartalom:  
Motor:   Briggs & Stratton 
Motor típus:  850 Series I/C 
Hengertérfogat: 190 cm3 
Max. teljesítmény: 5,5 Le 
Meghajtás:  fokozatmentes  
 
Sebesség:  1,8-3,8 km/óra 
Munkaszélesség: 61 cm 
Vágási magasság: 50-100 mm  
Üzemanyagtank:  5 liter  
Súly:   71 kg 
Vágási teljesítmény: 2.300 m2/óra 
 
Az AS 63 4T B&S  egy olyan négyütemű 1-hengeres Briggs&Stratton motorral szerelt mulcsozó 
gazvágó gép, mely óránként akár 2.300 m2terület vágására alkalmas és könnyedén boldogul az 1 
méter magasra nőtt gaz levágásával is. Két vágókéssel dolgozik, melyek körbe forognak és a vágás 
mellett az azonnali aprítást, darálást, mulcsozást is elvégzik, így nem szükséges a levágott növényzetet 
összegyűjteni, elszállítani. A kések zárt házban dolgoznak, így a gép kezelőjének nem szükséges a 
fűkaszáknál megszokott egyéni védőfelszerelések jó részét viselnie. Ugyanakkor a munkavégzés 
környezetében sem kell baleseti kockázattal számolni, mint az a fűkaszákkal végzett munkák során 
olyan gyakori. 
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Tétel megnevezése: Husqvarna 543 RS benzinmotoros fűkasza 
Tétel mennyisége: 1 db 
Műszaki tartalom:  
 
Hengertérfogat: 40,1 cm3 
Teljesítmény:  2,0 LE 
Üzemanyagtartály: 0,75 liter 
Max. motorfordulat: 12500 ford/perc  
 
Fogyasztás:  449 g/kWh 
Zajszint:  95 dB 
A fűkasza súlya: 7,4 kg 
Hajtószár átmérője: 28 mm 
Tartozékok:  damilfej, vágótárcsa, vállheveder 
 
A Husqvarna 543 RS fűkasza egy meglehetősen erős és sok feladatra alkalmas gyomos, füves 
területek kaszálására készült gép. Ennek a Husqvarna kaszának is természetesen tartozéka a damilfej, a 
fűvágó kés és a vállheveder. Erős, nyomatékos, de takarékos motor hajtja meg, a meghajtó szár is 
nagyon erős kivitel, 28 mm az átmérője. A szöghajtómű is sokalt tesztelt, bevált, megbízható 
konstrukció. A fűkasza kupplungját a nagy igénybevételhez tervezték. 
 
 
Tétel megnevezése: Husqvarna 525 PT5S magassági ágvágó 
Tétel mennyisége: 1 db 
Műszaki tartalom:  
 
Motor típusa:  X-Torq 
Lökettérfogat:  25.4 cm3  
 
Teljesítmény:  1 kW 
Teljesítmény:  1.3 LE 
Láncvezető hossz: 25-30 cm 
Súly:   7 kg 
Extrák: Teleszkópos szár, Balance Flex 
 
A Husqvarna 525PT5S egy profiknak tervezett, robusztus, teleszkópos szárú magassági ágvágó. A 
kitolható vágórésszel könnyebben elérhetők az ágak, még a sűrűbb fák és bokrok esetén is létra 
használata nélkül. Kis súly, kiváló egyensúlyozhatóság és a hátulra szerelt motor kényelmes 
munkapozíciót biztosít. A motor elhelyezése olyan, hogy a kipufogógázok nem a felhasználó felé 
távoznak. A karcsú vágófejen állítható az automatikus lánckenés. Az új X-Torq motor garantálja a 
gyors felpörgést és nagy nyomatékot, alacsony fogyasztás és károsanyag-kibocsátás mellett. 
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Tétel megnevezése: CRAMER TERRA CUT 4000 ÁGDARÁLÓ ÉS KERTI     
                                 APRÍTÓGÉP 
Tétel mennyisége: 1 db 
Műszaki tartalom: 
Motor:   Honda GP 160 
Teljesítmény:  3,5 kW/4,8 LE  
 
Üzemanyag:  benzin 
Üzemanyag tank: 3,1 liter 
Legnagyobb ágvast.: 60 mm 
Súly:   80 kg 
Aprítási teljesítmény: 650 kg/óra 
Pengék:  12 
Durva/finom beáll.: igen 
Méretek:  140 cm x 103 cm x 119 cm 
Garancia:  1 év 
 
Benzin motoros, kompakt daráló és aprítógép. Akár 60 mm átmerőjű, vastagságú ágakat is gond 
nélkül ledarál a 12 darab pengének és a Honda motornak köszönhetően. Durva és finom aprítás közül 
választhat. Stabil, kimagasló teljesítmény párosul egy időtálló, robosztus konstrukcióval. 
 
 
A fentiekben részletezett professzionális gépeket csomagban ajánljuk figyelmébe. 
 
A teljes csomag ára:  Nettó összesen:   11.294.330,- Ft 

Áfa összesen:        3.049.470,- Ft 
Bruttó összesen: 14.343.800,- Ft 

 
 
Természetesen a gépekre igény esetén más összeállításban is elkészítjük ajánlatunkat. 
 
A megadott ár tartalmazza a gép beüzemelését helyszínre szállítását, a kezelés 
bemutatását, továbbá 1 év jótállást. 
A jótállást országos szervizhálózat biztosítja.  
 
Fizetés módja: Előre utalás, díjbekérő alapján. 
 
Szállítási határidő: Megrendeléstől számított kb. 15-20 munkanap munkanap 
Árajánlat érvényessége: 60 naptári nap 
 
Budapest, 2020. május 10. 
 
 
 
 
 


