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Opcionális felszerelés
- középső (has alatti) TLT szett
- hátsó munkalámpa szett

- szerszámkészlet
- mellső pótsúly
- hátsó pótsúly

- joystick tolózár
- 2. pár hidraulika kör
- HST Easy Speed (35 LE, HST esetén)- fülke

Munkaeszközök
- gyári homlokrakodó
- gyári talajmaró

- homlokrakodó
- markológép
- tájékozódjon nálunk a további 
munkaeszközökről

- park fék
- kürt
- tetőlámpa
- helyzetjelző lámpa
- TLT burkolat
- pohártartó
- visszapillantó tükör
- hétpólusú dugalj
- első vonórúd
- üzemanyagtank sapka
- gumiszőnyeg
- egykaros joystick (40 LE)
- HST Easy Speed (40 LE, HST esetén)

KIOTI CK széria
26-38 LE kivitelben

KIOTI DK6020C
57,7 LE kivitelben
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- Munkalámpa 2 db 
  (kabinos kivitel esetén)
- Mezőgazdasági Kerekek 
  11.2/24, 16.9/30
- 2 pár hidraulika csatlakozó
- 7 pólusú csatlakozó
- Joystick
- Hátsó vonófej
- Rádió/CD lejátszó 
  (opciós kabin esetén)
- Légkondicionáló 
  (kabinos kivitel)A
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Munkaeszközök

Opcionális felszerelés
- Mellső pótsúlyok
- Hátsó pótsúlyok

- Légrugós ülés
- 2. és 3. pár hidraulika szelep
- Első sárvédő

- Zárható tanksapka
- Szivargyújtó
- Napellenző (fülke nélküli kivitel)
- Első tükör

- Automata 4 kerék hajtás
- Mászó sebességfokozat
- Automata TLT
- Parkolás figyelmeztető rendszer
- TLT vezérlő egység
- 1 pár hátsó hidraulika csatlakozás
- ECO jelzés
- Sebességmérő
- Gyári homlokrakó rendszer kiépítés, joystickkal
- Kézi kuplung (Power Shuttle)
- Légkondicionáló
- Külső három pont állítási lehetőség
- 7 pólusú dugalj
- Munkalámpa

KIOTI RX széria
60-73 LE kivitelben
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APV WD 40 M2 
elektromos vezérlésű sószóró

Munkaszélesség:

Méretek:

Tartály:

Nettó tömeg:

Teljesítmény adatok:

1 - 5 m sóval

60 x 45 x 60 cm

40L műanyag tartály
(kb. 50 kg só)

23 kg

12 V / 30 A

APV UD 100 M1
elektromos vezérlésű sószóró

Munkaszélesség:

Méretek:

Tartály:

Nettó tömeg:

Max kijutási mennyiség:

Teljesítmény adatok:

1 - 6 m sóval

100 x 50 x 80 cm

105L műanyag tartály
(kb. 120 kg só)

50 kg

17 kg só / perc

12 V / 30 A

Bagod tolólapok
Munkaszélesség:

Magasság:

Max. elfordulási szög:

Teljesítmény igény:

Tömeg:

1250-3000 mm között

670-740 mm típustól függően

30

25-190 LE mérettől függően

100-650 kg

Bagod erőgép 
mögötti fűkaszákMunkaszélesség:

Tarlómagasság:

Munka sebesség:

Teljesítmény igény:

1000-1500 mm

20-60 mm

3-5 km/h

min. 18 LE
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Bátonymetál ECO 150 HD 520
seprőgép

- 150 cm munkaszélességű berendezés 
- szabadseprésbe elfordítva 141 cm széles, 
  520 mm kefeátmérővel 
- mechanikus oldalállítással 
- 100 % műanyag kefékkel 1 garn. 
- Traktor 3-pontos bak adapter 1 
- Komplett gyűjtőtartály 1 
- kopásálló gumi védőszéllel a jobb szennyfelszedésért / 
- Harmadik támasztókerék

Schriffert
tárcsás sószóró
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BP1000 BP1400 BP1500 BP2000 BP2500 BP3000

Raktér hosszúság

Raktér szélesség

Raktér magasság

Önsúly

Terhelhetőség

Fék

Teljesítmény igény

1960 mm

960 mm

270+400 mm

200 kg

1000 kg

átmenő mechaikus vagy hidraulikus légfék

15 LE

2060 mm

1250 mm

840 mm

400 kg

1000 kg

20 LE

2430 mm

1430 mm

840 mm

590 kg

1500 kg

30 LE

2630 mm

1530 mm

840 mm

680 kg

2000 kg

40 LE

2930 mm

1880 mm

900 mm

650 kg

2500 kg

30 LE

3470 mm

1880 mm

750 mm

1150 kg

3000 kg

50 LE

- Súly: 54 kg 
- Tartály anyaga: műanyag, LLD-PE 
- Kapacitás: 400 kg 
- Hosszúság: 1200 mm 
- Szélesség: 1100 mm 
- Szórótárcsák száma: 1 db 
- Szórótárcsa átmérője: 420 mm 
- Szórási szélesség: 12-14 m 
- Munkasebesség: 2,5-8 km/h 
- Szállítási sebesség: 15 km/h 
- Erőgép igény: 6-18 kW 
- Kardán fordulat: 540 ford./minM
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Schriffert
dobos oldalkasza

Z173 Z173/2
Kivitel

dobok száma

kések száma

erőgép igény

munka szélesség

terület teljesítmény

munka sebesség

önsúly

függesztett

2 db

6 db

35 LE

165 cm

1,4 ha/h

max 15 km/h

350 kg

függesztett

2 db

6 db

40 LE

185 cm

2 ha/h

max 15 km/h

430 kg
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Vigolo EN-T 
forgóborona

Vigolo TK2 
kertészeti szárzúzó

Munkaszélesség:

Teljesítmény igény:

Önsúly:

Oldaltolás:

1,0-2,0 m között

min. 20 - max 80 LE

240-370 kg
(mérettől függően)

125 mm

- Villás három pont függesztés  
- Kardántengely kuplunggal 
- Állítható véglemezek
- Hátsó szintező penge/lapát
- Hátsó TLT kétsebességes váltó 
- Egysebességes váltó TLT 540 ford./perc.
- Első védelem
- Oldal hátsó hengerállítás
- EC védőkészletA

la
pf

el
sz

er
el

ts
ég

Vigolo DSK
rézsű szárzúzó

Vigolo FK 
talajmaró

Munkaszélesség:

Teljesítmény igény:

Önsúly:

Oldaltolás:

1,2-1,8 m között

min. 30 - max 80 LE

380-480 kg
(mérettől függően)

1640-2240 mm

- Villás három pont függesztés
- Kardántengely kuplunggal 
- Hátsó burkolat láncállítással  
- Elülső védőberendezés
- Egysebességes váltó 540 ford./perc
- 4 pengés rotor/ perem
- Oldalsó lánchajtás
- Íves kés
- EC védőkészletA

la
pf

el
sz

er
el

ts
ég

Fo
rg

ób
or

on
a

Ta
la

jm
ar

óSz
ár

zú
zó



Bohr gréder
- Függesztett és vontatott kialakítás
- 30-100 LE teljesítmény igény
- Alapfelszereltségként gumilappal szerelve 
  (opcióként acél vágóél)
- Gumilappal hótolásra, acélkéssel földutak 
  egyengetésére

Linddana
ágaprító

- Gally átmérő: 100-170 mm
- Teljesítmény igény: 25-90 LE (Típustól függően)
- Túlterhelés elleni védelem
- Walterscheid szabadonfutós kardántengely
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Benzinmotoros fűnyíró
- Munkaszélesség: 43-56 cm között
- Motor teljesítmény: 2.4-5,2 LE között
- Fűgyüjtős vagy oldalkidobós kialakítás
- Egyes típusok önjáró kivitelben

Kerti traktorok
- Motor teljesítmény: 6,0-24 LE
- Munka szélesség: 60-112 cm
- Fűgyüjtő kosárral

Gyepszellőztetők
- Akkumulátoros vagy benzinmotoros kivitelben
- Motor teljesítmény: 1500-2000W, illetve2,3-5 LE
- Munkaszélesség: 32-49 cm között

Elektromos és benzinmotoros ág és sövényvágók

Láncfűrész

Lombszívók és seprőgépek

Áramfejlesztők, kompresszorok

Benzinmotoros ágaprítók
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Kertészeti gépek
Hecht kertészeti gépek



KödképzőpulsFOG K-30 Bio 
kézi ködképző

Ködképzés lényege:

A ködképzés lényege nagyon apró, levegőben úszó, lebegő aeroszol előállítása pulsFOG ködképző 
segítségével. Az ilyen apró cseppek zárttérben órákon át lebegnek, ezalatt az összes rendelkezésre 
álló térfogatot kitöltik, aztán minden a légtérrel érintkező felületet tökéletesen bevonnak, így mindez 
légtér és felületkezelés is egyben, lecsöpögés, megfolyás nélkül. A kezelés után minden száraz marad. 
A felhasznált víz 96%-a megtakarítható egy hagyományos permetezőhöz képest, sokkal magasabb 
hatékonyság mellett. A ködösítés kültéri haszna mellett a legjobb megoldás lehet légterek, istállók, 
növényházak kezelésére is.

100 LE-s, 2000 cm3-es nagy ködképző:

Egyedül álló kombinált, kéttartályos rendszer segítségével minden típusú oldat és elegy kijuttatható 
látványos, sűrű, fehér köd formájában. A pulsFOG Bio sorozata a leghidegebb és legvegyszerkímélőbb 
az összes ködképző között. A hűtővíz ködképzés közben folyamatosan öntisztítást végez a gépen.

Teljesítmény: 100 LE
Ködösítés: 60-120 l/h
Haladási sebesség: kb. 3ha/óra
Hatótávolság: 80 m
Tömeg: 17 kg

Összeállítás:
Saválló változatban
2 literes üzemanyagtankkal, (Euro 95)
Hordozható kialakítás
1 db 5 literes Polietilén szertartállyal
1 db 4 literes Polietilén víztartállyal

Javasolt opció: 2 db 10 literes HDPE tartály



BUJÁKI Norbert 06/30/443-4711



1. Gecse Sándor 
Győr-Moson-Sopron megye
Veszprém megye 83-as, 73-astól keletre
Komárom- Esztergom megye
Fejér megye M7-től északra
Zala megye

Veszprém megye 83-as, 73-astól nyugatra
Vas megye2. Horváth János

3. Kapitány Sándor

4. Horváth Zoltán

Fejér megye M7-től délre 
Somogy megye
Tolna megye
Baranya megye

Pest megye 31. sz. főút alatt
Jász-Nagykun-Szolnok megye 4. sz. főút alatt
Bács-Kiskun megye 
Csongrád megye
Békés megye 44. sz. főút alatt
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Tel.: +36/30/385-75-79
E-mail: gecse.sandor@keszenlet.hu

Tel.: +36/30/331-60-53
E-mail: horvath.janos@keszenlet.hu

Tel.: +36/30/611-41-75
E-mail: kapitany.sandor@keszenlet.hu

Tel.: +36/30/385 7580
E-mail: horvath.zoltan@keszenlet.hu

6. Csitári Miklós

Pest megye 31. sz. főút felett
Nógrád megye
Heves megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Jász-Nagykun-Szolnok megye 4. sz. főút felett

Tel.: +36/30/538-09-68
E-mail: csitari.miklos@keszenlet.hu

5. Szegeczki Vince
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Hajdú Bihar megye
Békés megye 44. sz. főút felett

Tel.: +36/30/659-19-93
E-mail: szegeczki.vince@keszenlet.hu
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