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ČESKÝ VÝROBCE A PRODEJCE

ZAHRADNÍ TECHNIKY
SEKAČKY / MULČOVAČE / MALOTRAKTORY / KARTÁČE / ŠTÍPAČE / A DALŠÍ

„Pěstujte a buďte soběstační s VARI.cz.“

Filozofie VARI /

KDO JSME A CO DĚLÁME

Vážení příznivci značky VARI,
právě jste otevřeli katalog naší společnosti, která patří k největším výrobcům malé zahradní a komunální mechanizace
u nás. V katalogu VARI najdete ucelený sortiment, jako jsou
stroje pro údržbu trávníku, zpracování půdy, přípravu palivového dřeva či komunální úklid.
Minulý rok byl pro VARI velmi úspěšný, ale také velice náročný. Zvýšená poptávka a narušení dodavatelských a výrobních
řetězců komplikovaly hladké dodávky strojů VARI k zákazníkům. Proto Vám děkujeme za přízeň a trpělivost.
Pro sezonu 2022 se maximálně zaměříme na zajištění dodávek a vykrývání objednávek. Chystáme se také uvést mnoho
novinek a inovací.

WEB VARI, BLOG A SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Na vari.cz najdete aktuální informace, pozvánky na výstavy,
pěstitelské a zahradní poradenství, návody k obsluze. Každý
stroj a příslušenství má rozsáhlou fotogalerii a 360stupňové
prohlížení. Velmi důležitá je sekce PRODEJCI, která obsahuje informace o značkových prodejnách a servisních střediscích VARI včetně kontaktů a otevírací doby. Většina prodejců
také funguje jako výdejní místo e-shopu VARI. Na youtube
kanálu VARISTROJE můžete shlédnout obrovské množství
videí strojů při práci v reálných podmínkách. Na blogu
MOJEVARI zase najdete články, fotografie a videa od uživatelů strojů VARI, kteří se s Vámi dělí o zkušenosti z praxe. Nesmíme zapomenout ani na firemní FACEBOOK a INSTAGRAM či
facebookovou skupinu „TERRA-VARI a vše co k tomu patří“.
Na všech platformách neustále roste počet členů, kteří VARI
sledují. #myjsmeVARI

Za tým VARI, Tomáš Belinger, MBA - obchodní ředitel

NOVINKY
Tradiční sortiment VARI čeká řada drobných inovací. Například oblíbený multifunkční nosič RAPTOR HYDRO bude
obohacen o palivové čerpadlo. Také dojde ke změně motorizace na profesionálním ocelovém kartáči B-35B Vedex.
Představíme Vám nový zahradní traktor VARI RL 98 HW
s hydrostatickou převodovkou a výkonným dvouválcovým
motorem a celou řadu nových rotačních sekaček. V neposlední řadě uvedeme na trh i nový půdní vrták PV-150 s motorem
VARI XP-140 a různými průměry vrtáků. Jak je již několik let
zvykem, novinky uvádíme na trh průběžně, proto sledujte web
vari.cz.

VLASTNÍ VÝVOJ A VÝROBA
Vlastní výroba je pro nás prioritou. Využíváme moderní CNC
ohraňovací a obráběcí centrum, které v tomto roce doplníme
o další CNC soustruhy. Ve svařovně se letos chystáme instalovat dvě nová robotická svářecí pracoviště. Neustále se snažíme pro Vás vyvíjet nové věci, ať už stroje či příslušenství, a
také vylepšovat stávající.
2/

VARI V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH
Patříme do skupiny BG TECHNIK, která je mateřskou firmou a
zároveň distributorem řady významných značek, jako je
HONDA – motorové stroje a zahradní technika, HONDA
MARINE – lodě a lodní motory, SELVO – seniorské vozíky a
elektrická pracovní auta, EGO – bateriová zahrada a AKU nářadí, ALTENDORF – truhlářské stroje. VARI působí pod křídly
BG TECHNIKu již více než 30 let. Díky těmto značkám nám
vznikají i zajímavé výrobní příležitosti, proto Vám můžeme přinášet nejmodernější stroje a trendy na Vaši zahradu. U značkových prodejců po celé ČR často najdete ucelený sortiment
uvedených značek.

E-shop
finální výrobky

Praktické rady
od uživatelů

Sociální síť
facebook.com

vari.cz

moje.vari.cz

VARIcz

E-shop
náhradní díly

Video kanál
youtube.com

Sociální síť
instagram.com

shop.vari.cz

VARISTROJE

VARIcz

Přes 20 let tradiční výroby /

BUBNOVÉ SEKAČKY

#myjsmeVARI
Bubnové sekačky jsou skvělým pomocníkem pro sečení
vysoké trávy, např. na krmení nebo na sušení, a ve VARI
mají více než dvacetiletou tradici. Současné bubnové sekačky mají řadu unikátních prvků, např. T-Bar (uložení žacích nožů), dvojitý lisovaný sekací disk a především skvělé
zpracování. Vyznačují se perfektní ergonomií a vyvážením
pro práci na rovině i ve svahu, mají pevnou nápravu, tuhý,
odolný rám a u většiny modelů HDG plechový červeně lakovaný asymetrický kryt žacího disku, který umožňuje lepší navádění sečené vysoké trávy a její řádkování.

Bubnové sekačky vyrábíme jako jednoúčelové, které jsou
určeny pro toho, kdo potřebuje pouze posekat vysokou
trávu, nebo také jako multifunkční, kdy svůj stroj díky výměnnému příslušenství využijete na další práce po celý
rok. Jednoúčelové Agathy společně s novou Adelou Pro a
multifunkční Lucina MaX a RAPTOR Hydro jsou dnes bezesporu nejmodernější stroje na trhu.

intuitivní ovládání

BUBNOVÁ SEKAČKA BDR-720 ADELA PRO

výkonné čtyřtaktní motory
nastavitelná řídítka
bezpečnostní krytování

robustní rámy
velká foukaná kola

dvojitý lisovaný sekací disk
/3

Expert Jirka doporučuje /

BUBNOVÉ SEKAČKY AGATHA

„Agatha, to není žádná jemná holka s červeně nalakovanýma nehtama. Je to kus holky, která
dokáže vzít za práci a pěkně Vám s ní pomoct,“ řekl expert Jirka. Celé video můžete shlédnout na
youtube kanálu VARI STROJE.

BUBNOVÉ SEKAČKY AGATHA DS-521Z, DS-521
/ HDG plechový červeně lakovaný asymetrický
bezpečnostní kryt
/ dvojitý disk se čtyřmi noži (uložení nožů T-Bar)
/ nezávislé zapínání sečení a pojezdu
/ pevná náprava pro přesné vedení stroje
/ široká 6“ šípová kola, bezpečnostní brzda disku
/ originální kalené nože VARI

TYP

DS-521Z

DS-521

Motor

VARI

HONDA GCV170

Šíře záběru

58,5 cm

Plošný výkon

až 1 170 m /h

až 1 170 m2/h

Počet rychlostí

1 (2,0 km/h)

1 (2,0 km/h)

Hmotnost

58 kg

57 kg

Objednací číslo

4425

4571

XP-200A

58,5 cm
2

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.
4/

Více informací o bubnových sekačkách
najdete na webu vari.cz

Profesionální sekačka /

BUBNOVÁ SEKAČKA BDR-720 ADELA PRO

Víte, že ADELA PRO je první profesionální jednoúčelová bubnová sekačka se zpátečkou a
závěsem pro připojení sulky AV-650?

BUBNOVÁ SEKAČKA BDR-720 ADELA PRO
/
/
/
/
/
/
/
/

motor HONDA GCV200 (201 cm3, 12,7 Nm, EURO V)
mechanická převodovka (4 rychlosti, zpátečka, diferenciál)
žací disk se záběrem 70 cm (4 nože, brzda disku do 5 s)
nová konstrukce řídítek (stranové i výškové nastavení,
antivibrační tlumicí člen)
lisované díly šasi, nízké těžiště a široký rozchod kol
velká kola s dezénem s vynikající adhezí na trávě
výborná manévrovatelnost v sadech či v jiných
stísněných podmínkách
provozní a parkovací brzda, závěs pro sulku AV-650

TYP

BDR-720

Motor

HONDA GCV200

Šíře záběru

70 cm

Plošný výkon

až 3 199 m2/h

Počet rychlostí

4 + R (1,88 - 2,76 - 3,29 - 4,57 km/h, R 2,58 km/h)

Hmotnost

81 kg

TYP

SULKA AV-650

Objednací číslo

4554

Obj.č.

4217

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.
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Pro nepravidelně
Přes
20 let tradiční
sečené
výrobyplochy
/ MULČOVAČE
/ MULČOVAČE
/ VYŽÍNAČE
/ VYŽÍNAČE
KŘOVIN
KŘOVIN

#myjsmeVARI
Mulčovače na vysokou trávu řady Hurricane jsou skvělou
volbou pro všechny, kteří extenzivně sekají travní plochy
třikrát až pětkrát za rok. Mulčování vysoké trávy výrazně
potlačuje růst plevelu v travních kulturách a příznivě ovlivňuje kvalitu lučních porostů. Jsou vhodnou volbou místo
bubnových sekaček, pokud nemáte požadavek na další využití posečené trávy, např. na krmivo. Pravidelné mulčování
je významným prvkem krajinotvorby u extenzivně udržovaných travnatých ploch. Mulčovače VARI mají své uplatnění
nejen u konečných zákazníků v zahradách a sadech, ale i
v komunální a obecní údržbě, rekultivacích či u vodohospodářů.

NOVINKA

Mulčovače vyrábíme jako jednoúčelové, které jsou určeny
pro toho, kdo potřebuje pouze posekat vysokou trávu, nebo
také jako multifunkční, kdy svůj stroj díky výměnnému příslušenství využijete na další práce po celý rok. Jednoúčelové
F-550 nebo profesionální F-700 Hydro a multifunkční F-580 a
RAPTOR Hydro jsou dnes nejmodernější stroje na trhu.

intuitivní ovládání

2021

MULČOVAČ F-700 HYDRO

výkonné čtyřtaktní motory

robustní převodovky a nápravy

nastavitelná řídítka

robustní rámy

velká foukaná kola

nože Gator (Oregon USA)
6/

speciálně konstruovaný prostor pro sečení

Likvidace náletů a stařiny /

MULČOVAČE / VYŽÍNAČE KŘOVIN F-550

Víte, že mulčovače a vyžínače křovin jsou určené pro údržbu nepravidelně sečených ploch? Ve
speciálně konstruovaném prostoru pro sečení rozsekají nože vysokou trávu na malé kousíčky.
Tráva se tedy nemusí shrabovat, naopak zůstane ležet na strništi, kde působí jako zelené hnojivo.

VYŽÍNAČE KŘOVIN HURRICANE F-550Z, F-550
/
/
/
/
/
/
/
/
/

TYP

F-550Z

F-550

Motor

VARI

HONDA GCV200

Šíře záběru

58 cm

Plošný výkon

až 1 392 m /h

až 1 392 m2/h

Počet rychlostí

2 (1,8 - 2,4 km/h)

2 (1,8 - 2,4 km/h)

Hmotnost

56 kg

56 kg

Objednací číslo

4585

4567

XP-200A

rozmulčují vysokou trávu
nezávislé zapínání sečení a pojezdu
bezpečnostní brzda nože
chráněný design vodicí ostruhy
nízko položené těžiště, precizní vyvážení
žací kryt z ocelového plechu
řídítka výškově nastavitelná do 6 poloh
sečení náletových dřevin do průměru 1 cm
nastavení výšky sečení v rozmezí 4 - 9 cm

TYP

KRYT MULČOVAČE

Obj.č.

4447

58 cm
2

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.

Více informací o vyžínačích křovin /
mulčovačích najdete na webu vari.cz
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Pro profesionální nasazení /

MULČOVAČ F-700 HYDRO

„Ten mulčák je naprostá bomba. Co jsme dřív sekali ve čtyřech lidech křoviňákama, tak posekám
sám sedmistovkou. Jezdím svahy většinou 25 až 30°, není výjimka ani 40°. Za ty tři měsíce mám
najeto asi 200 motohodin po různých dálničních přivaděčích a železničních náspech. Žádná závada, jen měním olej. Jede to jako fík,“ je nadšený pan Pospíšil z firmy Rail assistance s.r.o.

MULČOVAČ HURRICANE F-700 HYDRO
/ hydrostatická převodovka TUFF TORQ K-46ED
/ změna rychlosti pojezdu bez nutnosti
zastavení pohonu nože
/ výměnné uložení hřídele nože a ložisek
/ automatická uzávěrka diferenciálu, provozní a
bezpečnostní brzda
/ svahová dostupnost až 30°
/ plnopryžová přední kola, možnost připojení
sulky

TYP

F-700 HYDRO

Motor

HONDA GXV390

Šíře záběru

70 cm

Plošný výkon

až 5 600 m2/h

Počet rychlostí

plynulá regulace (0-8,0 km/h, R 0-1,5 km/h)

Hmotnost

135 kg

TYP

SULKA AV-650

Objednací číslo

4448

Obj.č.

4217

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.
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Ekologická a efektivní likvidace plevelů /

OCELOVÉ KARTÁČE VEDEX

„Ten kartáč je naprosto úžasný. Práce s ním je jednoduchá a neskutečně rychlá. Co dříve odstraňovaly dvě pracovnice motyčkami hodinu, to mám dnes hotové za necelých 10 minut. A bez námahy,“
konstatoval pracovník ZOO Dvůr Králové nad Labem pan Jaroslav Chemelyuk.
OCELOVÉ KARTÁČE VEDEX B-35, B-35B
/ odstraňování plevelů a mechu či zmrazků a ušlapaného sněhu
ze zámkové dlažby, z chodníků, obrubníků i asfaltových ploch
/ nízké těžiště, asymetrický design - snadné čištění podél obrubníků
/ profesionální motory VARI XP-140 (141 cm3, 4 HP) s ocelovou
vložkou a ložisky a B&S 850PXi (175 cm3, 5 HP)
/ široká nepropíchnutelná plnopryžová kola se závěsem pro lepší
manipulaci okolo obrubníku, 5 poloh nastavení výšky
/ škrabka pro lepší čištění kol
/ oko pro uchycení při přepravě
/ příslušenství - nylonový kartáč k šetrnějšímu čištění
/ přídavné sání vzduchu - „šnorchl“ u modelu B-35B VEDEX

INOVACE 22
nový motor u B-35B

TYP

B-35

B-35B

Motor

VARI XP-140

B&S 850PXi

Šíře záběru

35 cm

35 cm

Plošný výkon

individuální

individuální

Hmotnost

35 kg

40 kg

Objednací číslo

4480

4607

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.

TYP

NYLONOVÝ KARTÁČ

Obj.č.

3006600207

Více informací o ocelových a zametacích
kartáčích najdete na webu vari.cz
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Celoroční údržba zpevněných ploch /

ZAMETACÍ KARTÁČE CB

Víte, že VARI se již řadu let specializuje na výrobu zametacích kartáčů? Design kartáče je převzatý
z profesionálních strojů se spirálovým uspořádáním štětin. Videa o kartáčích můžete shlédnout na
youtube kanálu VARI STROJE.

ZAMETACÍ KARTÁČE CB-800, CB-1000
/
/
/
/
/
/
/
/

TYP

CB-800

CB-1000

Motor

HONDA GCV170

HONDA GCV170

Šíře záběru

80 cm

100 cm

Plošný výkon

až 2 824 m /h

až 3 530 m2/h

Počet rychlostí

2 (2,7 - 3,8 km/h)

2 (2,7 - 3,8 km/h)

Hmotnost

70 kg

74 kg

Objednací číslo

4588

4591

2

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.
10/

motor HONDA GCV170 (166 cm3, 11,1 Nm, EURO V)
řídítka používaná u bubnových sekaček a vyžínačů
plynule nastavitelné opěrné kolo
2 rychlosti pojezdu
stranové nastavení zametacích válců
snadná změna šířky záběru
rozšířený rozchod kol – možnost použít sněhové řetězy
příslušenství (sběrací box, antiprachová plenta,
odhrnovací radlice, řetězy)

Více informací o ocelových a zametacích
kartáčích najdete na webu vari.cz

Pro odmetání nečistot a sněhu /

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZAMETACÍM KARTÁČŮM

#myjsmeVARI
SNĚHOVÉ ŘETĚZY
/ výrazné zlepšení adheze
na sněhu a ledu pomáhá
k efektivnějšímu využití
odhrnovací radlice

TYP

SNĚHOVÉ ŘETĚZY

Obj. č.

4594

RADLICE OR-80, ROR-1000
/ odhrnutí větší vrstvy sněhu
před kartáčem
/ poradí si s vrstvou prachového
sněhu okolo 10 cm

TYP

OR-80

ROR-1000

Šíře záběru

80 cm

100 cm

Obj. č.

4451

4519

PLENTA AP-80, AP-100
/ zamezení odletu meteného
materiálu a rozptylu prachu
při suchém zametání
/ při úklidu suchého listí plenta
účinně zabraňuje přemetání listí
přes kartáč

TYP

AP-80

AP-100

Šíře záběru

80 cm

100 cm

Obj. č.

4443

4597

TYP
BS-80
BS-100
SBĚRACÍ BOX BS-80, BS-100
/ sběr meteného materiálu, např.
Šíře záběru
80 cm
100 cm
listí, prachu, písku a štěrku
Obj. č.
4445
4458
/ vysoce odolný proti rozbití a
zároveň velmi lehký
Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.
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Tradice od roku 1969 /

MULTIFUNKČNÍ NOSIČE

#myjsmeVARI
Multifunkční nosiče VARI vyrábíme již od roku 1969, kdy
poprvé spatřila světlo světa převodová skříň T-19 s výměnnými adaptéry lištového sečení, sněhové frézy a shrnovací radlice. Celý VARI SYSTÉM až do současnosti je multifunkční s řadou promyšlených adaptérů pro práce po celý
rok. Nové generace strojů, kterými jsou multifunkční nosiče MAX a RAPTOR Hydro, navazují na tuto dlouhou tradici.

Multifunkční nosič MAX je určen pro uživatele, kteří převážně sečou nebo mulčují vysokou trávu a nechtějí, aby
stroj zahálel mimo sezonu trávy. Proto jsme vyvinuli další
užitečné příslušenství. LUCINA i HURRICANE MAX slouží
během celého roku při sečení, shrabování, mulčování, zametání a úklidu sněhu.

intuitivní ovládání
MULTIFUNKČNÍ NOSIČ MAX

výkonné čtyřtaktní motory

nastavitelná řídítka
snadná výměna adaptérů

2 rychlosti pojezdu

pevná náprava
12/

velká foukaná kola

Slouží během celého roku /

MULTIFUNKČNÍ NOSIČE MAX

„Od nedělního sečení po středeční uklízení si Max s adaptéry vedl skvěle, osobně mě hodně mile překvapil senohrab. Není to obraceč v pravém slova smyslu, ale svoji práci zastane a dokáže z rukou
,vyrazit’ hrábě.“ Celý článek od blogera Ondřeje Vrzala si můžete přečíst na webu moje.vari.cz.

BUBNOVÉ SEKAČKY LUCINA MAX BDR-620B, BDR-620
/ sestava multifunkčního nosiče + adaptéru bubnové
sekačky BSX-620
/ možnost výměny bubnové sekačky za vyžínač křovin,
sněžný pluh, pasivní kartáčnebo senohrab
/ patentované propojení s adaptéry
/ řídítka nastavitelná do 6 poloh
/ 2 rychlosti pojezdu

TYP

BDR-620B

BDR-620

Motor

B&S

HONDA GCV200

Šíře záběru

62,2 cm

62,2 cm

Plošný výkon

až 1 742 m2/h

až 1 742 m2/h

Počet rychlostí

2 (2,0 - 2,8 km/h)

2 (2,0 - 2,8 km/h)

Hmotnost

62 kg

60 kg

Objednací číslo

4430

4569

875EXi

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.

Bubnovou sekačku Lucina MaX můžete pořídit také v cenově výhodných setech s mulčovacím adaptérem nebo senohrabem, viz strana 51.

Více informací o multifunkčních
nosičích MaX najdete na webu vari.cz
/13

Sečou, mulčují, shrabují i uklízí /

MULTIFUNKČNÍ NOSIČE MAX

Víte, že v konstrukci těchto strojů je použita řada unikátních technických řešení, která jsou chráněna
průmyslovým vzorem a evropskou databází EUIPO? Připojení pohonu příslušenství je realizováno přes
patentovaný systém dělené hřídele a drážkované spojky. Toto řešení zajišťuje vysokou životnost a
snadnou rozebíratelnost i po letech používání!

VYŽÍNAČ KŘOVIN HURRICANE MAX F-580
/ sestava multifunkčního nosiče + adaptéru vyžínače
křovin VM-580
/ možnost výměny vyžínače křovin za bubnovou sekačku,
sněžný pluh, pasivní kartáčnebo senohrab
/ drážkovaná hřídel pro pohon adaptérů
/ řídítka nastavitelná do 6 poloh
/ 2 rychlosti pojezdu

TYP

F-580

Motor

HONDA GCV200

Šíře záběru

58 cm

Plošný výkon

až 1 624 m2/h

Počet rychlostí

2 (2,0 - 2,8 km/h)

Hmotnost

57 kg

Objednací číslo

4573

Aktuální cena na vari.cz nebo u vašeho prodejce.
14/

Více informací o multifunkčních nosičích
MaX najdete na webu vari.cz

Snadné přestavění stroje /

PŘÍSLUŠENSTVÍ MAX

BUBNOVÁ SEKAČKA BSX-620
/ pro sečení vysoké trávy na sušení
/ HDG odolný bezpečnostní kryt
/ disk se čtyřmi noži (uložení nožů T-Bar)
/ originální kalené nože VARI

TYP

BSX-620

Šíře záběru

62,2 cm

Obj. č.

4506

VYŽÍNAČ KŘOVIN VM-580
/ pro sečení a mulčování vysoké trávy, stařiny
a drobných náletů
/ patentovaný design krytování a vodicí ostruhy
/ HDG zinkované šasi
/ mulčovací nůž GATOR, nastavení výšky sečení
/ možnost dokoupení krytu mulčovače, obj.č. 4447

TYP

VM-580

Šíře záběru

58 cm

Obj. č.

4429

SENOHRAB SH-600 
/ pro skulování sena obracením
/ paprsková kola s kuličkovými ložisky 
/ pružinové pruty (paprsky) pro lepší kontakt se zemí 
/ prutová ochrana motoru 
/ výškově stavitelné rádlovací opěrné kolo
/ chráněno průmyslovým vzorem EUIPO

TYP

SH-600

Šíře záběru

60 cm

Obj. č.

4517

PASIVNÍ KARTÁČ PK-950
/ vhodný na zámkovou dlažbu, chodníky
a příjezdové cesty
/ plynulé stranové natáčení s aretací
/ velmi nízká prašnost při práci
/ dlouhá životnost štětin

TYP

PK-950

Šíře záběru

95 cm

Obj. č.

4459

SNĚŽNÝ PLUH SP-800
/ ideální k prohrnování čerstvého sněhu
/ polypropylenové kluznice
/ snadná montáž na stroj

TYP

SP-800

Šíře záběru

79 cm

Obj. č.

4450

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.
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Slouží během celého roku /

MULTIFUNKČNÍ NOSIČ RAPTOR HYDRO

#myjsmeVARI
Multifunkční nosič RAPTOR Hydro je vyšší řada strojů výkonově postavená nad nosiči MaX. Je určena pro náročnější uživatele, kteří ocení nejen velkou přídavnou nádrž
na palivo, ale především plnohodnotné tlakové mazání a
vyšší výkon motoru Command Pro CV224 od amerického
výrobce KOHLER s výkonem 7,75 HP. RAPTOR Hydro je
vybaven hydrostatickou převodovkou s automatickou uzávěrkou diferenciálu, díky které lze za jízdy plynule regulovat rychlost vpřed i vzad. Pohon adaptérů zajišťuje spojka
NORAM/VARI integrovaná do nosiče, jejíž součástí je i bezpečnostní brzda. Ovládání je snadné díky výškově i stranově nastavitelným řídítkům, určitě oceníte také provozní
a parkovací brzdu.

Snadno vyměnitelné příslušenství, které je využitelné po
celý rok, uspokojí širokou škálu uživatelů. K nosiči RAPTOR Hydro je možno připojit brzděnou sedačku a valník
ANV-200, který je certifikován pro provoz na komunikacích
III. a IV. třídy s platným technickým průkazem. Nosič lze
vybavit bubnovou sekačkou či mulčovačem, obracečem
sena, zametacím kartáčem nebo shrnovací radlicí na sníh.

MULTIFUNKČNÍ NOSIČ RAPTOR HYDRO
SE ZAMETACÍM KARTÁČEM RKV-1000 A RADLICÍ ROR-1000

přídavná palivová nádrž
nastavitelná řídítka
výkonný motor s tlakovým mazáním
velmi tuhé lisované šasi
hydrostatická převodovka
s uzávěrkou

zadní závěs
velká foukaná kola
brzda/spojka VARI Noram
16/

Seče, mulčuje, obrací, uklízí i vozí /

MULTIFUNKČNÍ NOSIČ RAPTOR HYDRO

„RAPTOR Hydro je výkonný, obratný, snadno ovladatelný a zvládne velké svahy. Je naprosto ideální
pro všechna naše střediska,“ prohlásil pan ing. Ľubomír Detko ze Severočeských vodovodů a kanalizací.
MULTIFUNKČNÍ NOSIČ RAPTOR HYDRO

INOVACE 22
palivové čerpadlo

TYP

RAPTOR HYDRO

Motor

KOHLER CV224

Počet rychlostí

plynulá regulace

Hmotnost

74 kg

Objednací číslo

4553

(0-8,0 km/h, R 0-1,5 km/h)

/ motor KOHLER COMMAND PRO CV224
- litinová vložka válce, profi tlakové mazání,
224 cm3, OHV, 14,9 Nm, 7,75 HP
/ změna rychlosti pojezdu bez nutnosti zastavení
pohonu adaptéru
/ integrovaná spojka a brzda příslušenství
/ tuhé lisované díly šasi
/ hydrostatická převodovka TUFF TORQ K-46ED
/ automatická uzávěrka diferenciálu
/ antivibrační uložení řídítek
/ provozní a parkovací brzda kol
/ integrovaná přídavná nádrž 4,5 l
/ snadné a rychlé připojení adaptérů

TYP

OPĚRNÁ NOHA RON

Obj.č.

4507

TYP

ZÁVAŽÍ KOL - 2x 11,5 kg

Obj.č.

4473

TYP

SNĚHOVÉ ŘETĚZY

Obj.č.

4476

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.
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Rychlé připojení adaptérů /

PŘÍSLUŠENSTVÍ RAPTOR HYDRO
BUBNOVÁ SEKAČKA RBS-700
/ pro sečení vysoké trávy na sušení
/ dvojitý lisovaný disk VARI
s pěti noži (uložení nožů T-Bar)
/ tuhé lisované šasi
/ robustní uložení hřídele

TYP

RBS-700

Šíře záběru

70 cm

Obj. č.

4472

MULČOVAČ RMS-600
/ rozmulčuje vysokou trávu pomocí
mulčovacího nože GATOR
/ tuhé lisované šasi
/ patentované uložení nože
/ výškově stavitelná vodicí ostruha

TYP

RMS-600

Šíře záběru

60 cm

Obj. č.

4471

OBRACEČ SENA ROP-115
/ obracení a shrabování sena
/ povrchové provzdušňování a shrabování listí
/ úklid čerstvého sněhu (možnost dokoupení
lopatek na sníh - 8 ks)
/ průjezdná šířka 115 cm

TYP

ROP-115

Šíře záběru

90 cm

Obj. č.

4477

RADLICE RSR-1000
/ odhrnování sněhu a sypkých hmot
na zpevněných plochách
/ plynulé stranové nastavení
/ odpružení a gumový břit
/ zinkované nastavitelné plazy

TYP

RSR-1000

Šíře záběru

100 cm

Obj. č.

4478

ZAMETACÍ KARTÁČ RKV-1000
/ vhodný k celoroční údržbě zpevněných ploch
/ 2 rychlosti metení - vyšší rychlost je vhodná
na úklid sněhu a listí, pomalejší chod
pro zametání prachu a nečistot
/ spirálový design štětin
/ duralová šneková převodovka
/ natáčení kartáče z místa obsluhy
/ dvě stabilizační kolečka s jemným nastavením
/ boční kopírování terénu +/- 10 stupňů
/ bohaté příslušenství - sběrný box, odhrnovací
radlice a antiprachová plenta

TYP

RKV-1000

Šíře záběru

100 cm

Obj. č.

4508

ANTIPRACHOVÁ PLENTA AP-100

SBĚRACÍ BOX BS-100

RADLICE ROR-1000

Obj.č. 4597

Obj.č. 4458

Obj.č. 4519

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.
18/

Snadné připojení sulky i vozíku /

PŘÍSLUŠENSTVÍ RAPTOR HYDRO

#myjsmeVARI

Schválený pro
silnice III. a IV. třídy

NÁVĚS ANV-200
/ schválený pro provoz na veřejných
komunikacích III. a IV. třídy
/ odpružená plechová sedačka
/ odrazky, pohodlné stupačky
/ sklopné bočnice a čela, sklápění korby
/ provozní a parkovací brzda
/ nosnost 200 kg

TYP

ANV-200

Obj. č.

4475

SULKA AV-650
/ pro pohodlnou práci při sečení
a uklízení rozlehlých ploch
/ odpružená plechová sedačka
/ inovovaná kola a brzdy
/ stupačky a teleskopická oj
/ nosnost 120 kg

TYP

AV-650

Obj. č.

4217

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.

Více informací o multifunkčních nosičích
RAPTOR Hydro najdete na webu vari.cz
/19

Geniální stavebnice /

STAVEBNICOVÝ SYSTÉM VARI

#myjsmeVARI
Základem stavebnicového systému je pohonná jednotka s motorem, řídítky a automatickou tříčelisťovou odstředivou spojkou. Ta slouží k pohonu dvou základních převodových skříní,
DSK-316 a DSK-317, a pracovních podvozků přímo pod motor,
tzv. přímo připojitelných strojů. Geniální výhodou VARI systému je především jednoduchost, variabilita a snadná přeprava,
protože každá kombinace stroje jde prakticky vždy rozložit na
tři samostatné části. V průběhu let se vyvíjely jak motory, tak
řídítka, ovšem vzájemná kompatibilita je stále zachována. A tak
tomu bude i do budoucna. V letošním roce nabízíme tyto tři pohonné jednotky, které uspokojí všechny různorodé požadavky
svých uživatelů.

Pohonná jednotka s motorem VARI XP-200A s ocelovou vložkou válce je atraktivní i díky své velmi příznivé pořizovací
ceně. Druhou možností je motorizace od značky HONDA, kterou ve VARI používáme již od roku 1993, nyní s nejnovějším
motorem HONDA GCV200. Nejvýkonnější pohonná jednotka
je vybavena motorem KOHLER COMMAND PRO CV224. Nejen zdvihový objem 224 cm3, ale i litinová vložka válce, dvoubodové tlakové mazání s rozstřikem, olejový filtr, palivové
čerpadlo, a především vysoký výkon a krouticí moment řadí
tento motor na špičku ve své třídě. Zároveň je to nejsilnější
motorizace v padesátileté historii VARI Systému.

POHONNÉ JEDNOTKY VARI

palivové čerpadlo
tlakové mazání motoru

TYP

PJXP200

PJGCVx200

PJCV224

Motor

VARI

HONDA

KOHLER

Obsah

196 cm3

201 cm3

224 cm3

Rozvod

OHV

OHV

OHV

Krouticí moment

10 Nm

12,7 Nm

14,9 Nm

Vložka válce

ano

ne

ano

Objednací číslo

4427

4551 / 4551E#

4552 / 4552E#

XP-200A

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.
20/

GCV200

CV224

Sleva EKO DOTACE 6 000 Kč
(Více informací na straně 28)

Více informací
o stavebnici VARI
najdete na webu vari.cz

K pohonným jednotkám /

PŘÍMO PŘIPOJITELNÉ STROJE

BUBNOVÁ SEKAČKA BDR-650V

VYŽÍNAČ KŘOVIN HURRICANE AF-550

/ šíře záběru 62,2 cm / odpojitelný pohon disku / jedna rychlost pojezdu
/ pouze pro čtyřtaktní motory

/ šíře záběru 58 cm / odpojitelný pohon nože / dvě rychlosti pojezdu 1,8 a 2,4 km/h / pouze pro čtyřtaktní motory

Obj.č. 4520

Obj.č. 4515

TLAKOVÁ MYČKA W3000V

ŠTĚPKOVAČ RAPIDO

/ maximální tlak 200 bar / pracovní tlak 159 bar / průtok 8,5 l/min
/ tři pracovní trysky / přisávání saponátu / pouze pro čtyřtaktní motory
/ bohaté příslušenství na str. 29 a viz www.vari.cz

/ maximální průměr drceného materiálu až 60 mm
/ navádění do drticí hlavy - samovtahování / dvouchodý
spirálový nůž / velikost štěpky cca 20 mm / pro dvoutaktní i čtyřtaktní motory

Obj.č. 3688

Obj.č. 4449

ROTAČNÍ PLEČKA RP-T2/S

SADA PRO PŘESTAVBU

PROVZDUŠŇOVAČ/PROŘEZÁVAČ PP-60

/ nastavitelná pracovní šíře 16, 22, 32 a 38 cm / pracovní
hloubka 2 - 8 cm / šneková převodovka v olejové lázni
/ pro dvoutaktní i čtyřtaktní motory

Z RP-T2/S NA PP-60
/ pro stroje od r.v. 1969

/ šíře záběru 55 cm / hloubka vertikutace 5 mm / snadná
výměna pružin za nože / šneková převodovka v olejové lázni
/ pro dvoutaktní i čtyřtaktní motory

Obj.č. 4347

Obj.č. 4394

Obj.č. 4379

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.
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Určeno pro půdní práce /

PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ DSK-317.1/S + PŘÍSLUŠENSTVÍ

#myjsmeVARI

SKŘÍŇ PŘEVODOVÁ
DSK-317.1/S

Akce ŠROTOVNÉ

NÁPRAVA TAŽNÁ
TN-GLOBAL

ZÁVAŽÍ VNITŘNÍ
TN-01, TN-GLOBAL

NÁVLEKY OREBNÉ
ON TN-GLOBAL

/ 3 rychlosti vpřed
+ zpátečka

/ Více informací
o akci viz www.vari.cz

/ kola 5.00 - 12’’
/ nastavitelné náboje

/ 4 ks závaží - celkem 25 kg

/ kola 5.00 - 12’’

Obj.č. 4367

Obj.č. 4405

Obj.č. 4406

Obj.č. 4224

4224E#

ÚSTROJÍ KYPŘICÍ
KOPINATÉ KUK-96

ÚSTROJÍ KYPŘICÍ
KOPINATÉ KUK-125

ÚSTROJÍ KYPŘICÍ
ROVNÉ KUR-70

ÚSTROJÍ KYPŘICÍ
ROVNÉ KUR-112

KOLO VODICÍ
VK-GLOBAL

/ do těžších půd
/ šíře záběru 83/96 cm

/ do těžších půd
/ šíře záběru 125 cm

/ do lehčích půd
/ šíře záběru 60/70 cm

/ do lehčích půd
/ šíře záběru 112 cm

/ výškově nastavitelné

Obj.č. 4375

Obj.č. 4376

Obj.č. 4377

Obj.č. 4378

Obj.č. 4381

STOJAN MONTÁŽNÍ
SM-01

OPĚRNÁ NOHA
ON-01

PLUH OBOUSTRANNÝ
APH-352

PLUH JEDNOSTRANNÝ
APJ-018P PRAVÝ

PLUH JEDNOSTRANNÝ
APJ-018L LEVÝ

/ jednoduchá výměna z tažné
nápravy na kypřicí ústrojí

/ slouží k udržení stability
malotraktoru VARI

/ šíře i hloubka záběru 18 cm
/ kovaná čepel

/ šíře i hloubka záběru 18 cm
/ kovaná čepel

/ šíře i hloubka záběru 18 cm
/ kovaná čepel

Obj.č. 4566

Obj.č. 3705

Obj.č. 3611

Obj.č. 3612

Obj.č. 3635

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.
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Pěstujte a buďte soběstační s VARI.cz /

PŘÍSLUŠENSTVÍ DSK-317.1/S

NOSIČ HROBKOVACÍCH
RADLIC NM1-001
/ k uchycení dvou hrobkovacích
radlic nebo pasivních pleček

Obj.č. 3608

KOLA PROORÁVACÍ
PK-GLOBAL

RADLICE HROBKOVACÍ 2 RADLICE SV-1
SV-1
+ NOSIČ NM1-001

SAZEČ BRAMBOR
SB-40

/ nastavitelná hloubka
/ šířka záběru až 43 cm

/ hrobkování dvouřadé
/ posuvné třmeny (48 - 61 cm)

/ rozchod kol 61 cm / nastavitelné zahrnovací disky / zásobník
na 20 kg brambor

Obj.č. 4402

Obj.č. 3609

Obj.č. 4511

Obj.č. 4363

PLEČKA PASIVNÍ

2 PLEČKY PASIVNÍ
+ NOSIČ NM1-001

RADLICE VYORÁVACÍ
AVR-453

RADLICE VYORÁVACÍ
AVB-400

TĚLESO NASTAVOVACÍ
NT-3

/ k nosiči NM1-001 (2 plečky
vedle sebe) nebo k nosiči N-3

/ plečkování dvouřadé

/ do lehčích půd
/ hloubka záběru 12 cm

/ do těžších půd
/ hloubka záběru 12 cm

/ připojení a seřízení pasivního nářadí

Obj.č. 3769

Obj.č. 4512

Obj.č. 3618

Obj.č. 3664

Obj.č. 3711

KRYT ÚPLNÝ
T-20

NOSIČ RADLIČKY
S RADLIČKOU N-3

ZÁVĚS
Z-01

ZÁVĚS S NOSIČEM
ZÁVAŽÍ BZN-002

NOSIČ ZÁVAŽÍ
NZ-5/317, ZÁVAŽÍ 5 KG

/ lze přimontovat na převodové
skříně DSK-317 i T-20

/ do závěsu Z-01
/ k přibrzďování rotavátoru
a regulaci hloubky kypření

/ k připojení vozíku ANV-380,
ANV-400, třetího kola TK-01 a
nosiče radličky s radličkou N-3

/ závěs s nosičem 33kg závaží
/ 1x 33kg závaží

/ k jemnému vyvážení
malotraktoru

Obj.č. 3744

Obj.č. 3716

Obj.č. 3704

Obj.č. 4269

Obj.č. 4271, 4273

SMYK STAVITELNÝ
S-1000

BRÁNY HŘEBOVÉ
BH-138

BRÁNY HŘEBOVÉ
ABR-354

KOMBINÁTOR
K-720

KYPŘIČ RADLIČKOVÝ
AKY-356

/ šíře záběru 100 cm
/ nastavení úhlu

/ třířadé, výkyvné
/ šíře záběru 90 - 138 cm

/ dvouřadé, pevné
/ šíře záběru 49 - 117 cm

/ šíře záběru 72 cm

/ šíře záběru 70 cm

Obj.č. 3671

Obj.č. 3614

Obj.č. 3613

Obj.č. 3770

Obj.č. 3616

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.
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Určeno do lesa a pro přepravu /

PŘÍSLUŠENSTVÍ DSK-317.1/S

#myjsmeVARI
Víte, že do šesti měsíců od nákupu návěsu můžete požádat o vystavení technického průkazu pro
provoz na veřejných komunikacích III. a IV. třídy? Stačí zažádat u značkového prodejce VARI.

PŘIBLIŽOVACÍ NAVIJÁK
PN-200

TŘETÍ KOLO
TK-01

SNĚHOVÉ A ZÁBĚROVÉ
ŘETĚZY

/ pro přibližování či stahování dřeva / zapojuje se
do třetího kola TK-01 nebo do BZN-002 / délka lana
10 m, možnost prodloužení / průměr nerezového
lana 4 mm

/ pro snadnější manipulaci malotraktoru / vhodné
k tahání klád z polomů / ideální v kombinaci
s navijákem PN-200 / možnost zatížení dvěma
pětikilogramovými závažími

/ velký pomocník nejen v zimě na sněhu, ale také
např. v lese na měkké půdě

Obj.č. 4557

Obj.č. 4516

Obj.č. 4542

Schválené pro
silnice III. a IV. třídy

NÁVĚS VYKLÁPĚCÍ
ANV-380

NÁVĚS VYKLÁPĚCÍ
ANV-400

/ nosnost 380 kg / odrazky / odpružená ergonomická sedačka / sklápění korby
/ provozní a parkovací brzda / pohodlné stupačky

/ nosnost 400 kg / odrazky / odpružená ergonomická sedačka / velká kola 12“
/ automobilové pneumatiky / vyšší tuhost ráfku / držáky popruhů / sklápění
korby

Obj.č. 4460#

Obj.č. 4410#

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.
24/

Určeno pro ostatní údržbu /

PŘÍSLUŠENSTVÍ DSK-317.1/S

RADLICE SHRNOVACÍ ASR-1000
/ lomená horní část pro lepší odvod sněhu / šíře
záběru 100 cm / páka zvedání / odpružená radlice

Obj.č. 4328

Schválený pro
silnice III. a IV. třídy

PROVZDUŠŇOVAČ TAŽENÝ
PT-1000

NOSIČ NÁŘADÍ
AV-3

VÁLEC TAŽENÝ
VT-1000

/ šíře záběru 90 cm / 11 hvězdicových nožů
s celkem 121 hroty / pojezdová kola pro transport

/ nosnost závěsu 250 kg / odpružená sedačka
/ provozní brzda a její aretace / nastavení výšky
závěsu

/ šíře záběru 100 cm / průměr válce 32 cm
/ hmotnost 49 kg / 130 kg / jednoduché plnění
vodou / odpružená sedačka

Obj.č. 4398

Obj.č. 3791

Obj.č. 4396

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.

Najdete na webu VARI.cz /

KONFIGURÁTOR VARI SYSTÉMU

Nevíte si rady s výběrem pomocníka na zahradu ze sortimentu VARI systému? Vyzkoušejte konfigurátor, jehož
cílem je pomoci Vám sestavit si stroj podle potřeb použití
(činností) a nezapomenout na nezbytné součásti.
Sestavte si jednoduše stroj přesně pro Vás!
Stačí kliknout na www.vari.cz/konfigurator

Zvolte činnost, kterou chcete vykonávat, a v dalších krocích si vyberte vše, co pro ni budete potřebovat. Svůj výběr
poté potvrdíte kliknutím na tlačítko „Přidat do mého výběru“. Následně si můžete stejným způsobem přidat další
činnosti. Konfigurátor myslí i na výhodné akční sety - slevy
se Vám vyčíslí poté, co kliknete na zmíněné tlačítko.
Z konfigurátoru můžete rovnou objednat přes e-shop.
/25

Příslušenství pro původní provedení /

PRO MAJITELE TERRA VARI

#myjsmeVARI
DO ROKU VÝROBY 2012
Ve výrobním programu zůstává příslušenství pro původní
provedení malotraktorů TERRA a VARI (převodové skříně
T-20 a DSK-317), které používají pro tažnou nápravu a kypřicí nože osový čep. Kompatibilita zůstává plně zachována.
Nadále vyrábíme i původní převodovku DSK-317 pro dvoutaktní motory.

SKŘÍŇ PŘEVODOVÁ
DSK-317
ČTYŘTAKT / DVOUTAKT

Akce ŠROTOVNÉ

/ 3 rychlosti vpřed
+ zpátečka

Obj.č. 3421 / 3411

Nové díly lze objednat i samostatně. Díky tomu uspokojíme každý individuální požadavek na modernizaci starších
strojů TERRA a VARI.

NÁPRAVA TAŽNÁ
TN-01

KOLA PROORÁVACÍ
PK

NÁVLEKY OREBNÉ

/ Více informací
o akci viz www.vari.cz

/ s osovým čepem
/ kola 5.00 - 12’’

/ s osovým čepem

/ kola 5.00 - 12’’ s pneu MITAS

3421E# / 3411E#

Obj.č. 3706

Obj.č. 4395

Obj.č. 3615

ÚSTROJÍ KYPŘICÍ
KOPINATÉ AKY-357/š95

ÚSTROJÍ KYPŘICÍ
KOPINATÉ AKY-357

ÚSTROJÍ KYPŘICÍ
ROVNÉ AKY-358/š80

/ do těžších půd
/ šíře záběru 95 cm

/ do těžších půd
/ šíře záběru 52 - 110 cm

/ do lehčích půd
/ šíře záběru 80 cm

Obj.č. 4366

Obj.č. 3718

Obj.č. 3746

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.
26/

Nové komponenty (např. kované kopinaté nože, nová kola
tažné nápravy včetně nových ovládacích prvků) se montují
od roku 2012 i do příslušenství pro původní provedení malotraktorů.

Aktivní vývod pro pohon /

PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ DSK-316.1PSVN + PŘÍSLUŠENSTVÍ

DOPRODEJ

SKŘÍŇ PŘEVODOVÁ
DSK-316.1PSVN

Akce ŠROTOVNÉ

ŘETĚZY
SNĚHOVÉ

SULKA
AV-650

DRTIČ ZAHRADNÍHO
ODPADU KAJMAN-55

/ 1 rychlost vpřed

/ Více informací
o akci viz www.vari.cz

/ pro DSK 316.1PSVN a PSZ
od roku výroby 2009

/ pohodlná odpružená
sedačka s bočním vedením

/ průměr větví do 55 mm

Obj.č. 4262

4262E#

Obj.č. 4330

Obj.č. 4217

Obj.č. 4431#

SEKAČKA BUBNOVÁ
SAMSON-56

MULČOVAČ
TAJFUN-52

SEKAČKA LIŠTOVÁ
LSE-120

KARTÁČ VÁLCOVÝ
KV-100/Z

BOX SBĚRACÍ
BS-100

/ šíře záběru 56 cm

/ šíře záběru 52 cm

/ šíře záběru 117 cm

/ šíře záběru 100 cm

/ pro KV-100 a KV-100/Z

Obj.č. 3648

Obj.č. 4150

Obj.č. 4309

Obj.č. 4031

Obj.č. 4458

RADLICE SHRNOVACÍ
ASR-850

FRÉZA SNĚŽNÁ
SF-55

OBRACEČ PÍCE
OP-115

LOPATKY NA SNÍH
OP-115, OP-145

OBRACEČ PÍCE
OP-145

/ šíře záběru 85 cm

/ šíře záběru 55 cm

/ šíře záběru 90 cm

/ OP-115 - 8 ks / OP-145 - 10 ks

/ šíře záběru 120 cm

Obj.č. 3808

Obj.č. 3677#

Obj.č. 4493

Obj.č. 3758

Obj.č. 4494

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.
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Vyměňte staré za nové /

AKCE ŠROTOVNÉ A EKO DOTACE

Pokud u autorizovaného prodejce VARI odevzdáte svou starou převodovku VARI, i nefunkční (akceptujeme i převodovky od jiných výrobců), získáte v rámci AKCE ŠROTOVNÉ slevu až
8 000 Kč na nákup převodovky nové. Akci lze
využít při vrácení převodovek:
/ DSK-317, T-20, AKY, BSU všech modifikací a
roků výroby pro získání převodovky DSK-317/S
(osový čep) nebo DSK-317.1/S (GLOBAL)
/ DSK-316 a T-19 všech modifikací a roků výroby
pro získání převodovky DSK-316.1PSVN

Pokud u autorizovaného prodejce VARI odevzdáte svůj starý, i nefunkční, dvou- či čtyřtaktní motor s řídítky (akceptujeme i pohonné jednotky od
jiných výrobců), získáte v rámci EKO DOTACE
slevu 6 000 Kč na nákup nové pohonné jednotky
s odstředivou spojkou 80 mm VARI PJGCVx200
nebo PJCV224 (KOHLER COMMAND PRO) včetně nových řídítek, příruby a spojky. Získáte tak
zcela novou pohonnou jednotku se čtyřtaktním
motorem za skvělou cenu.

VYMĚNIT STAROU PŘEVODOVKU ČI STARÝ MOTOR ZA NOVÝ
TEĎ VYPLATÍ SE U

Víte, že pokud vlastníte kultivátor (rotační kypřič), třeba i nefunkční, jakéhokoliv výrobce, stáří a stavu a chcete si pořídit VARI, není
nic jednoduššího, než nám ho odevzdat a získat tak DOTACI při
nákupu malotraktoru VARI Global v celkové výši 14 000 Kč?
Jednoduše využijete jak akci EKO DOTACE, tak ŠROTOVNÉ.

TYP

SKŘÍŇ
PŘEVODOVÁ
DSK-316.1PSVN

SKŘÍŇ
SKŘÍŇ
SKŘÍŇ
PŘEVODOVÁ PŘEVODOVÁ PŘEVODOVÁ
DSK-317
DSK-317/S
DSK-317.1/S

TYP

JEDNOTKA
POHONNÁ
PJGCVx200

JEDNOTKA
POHONNÁ
PJCV224

Obj.č.

4262 / 4262E#

3411 / 3411E#

Obj.č.

4551 / 4551E#

4552 / 4552E#

3421 / 3421E#

Sleva ŠROTOVNÉ až 8 000 Kč

4224 / 4224E#

Sleva EKO DOTACE 6 000 Kč

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.
Poznámky k akcím „EKO DOTACE“ a „ŠROTOVNÉ“:
Počet pohonných jednotek do akce bude omezen, rozdělen do etap a na akci může být zaveden pořadový systém. Kontaktujte svého nejbližšího prodejce VARI pro více informací. Upínací nýty, práce
a díly pro přestavbu převodů u některých typů převodovek VARI nejsou součástí EKO DOTACE. Individiuální požadavky na výměny lze řešit po dohodě s VARI.
TECHNICKÉ INFORMACE: Čtyřtaktní motory lze bez zvláštních úprav provozovat na starších převodovkách T-20 a DSK-317 po jednoduché výměně upínacích nýtů, případně lze vyměnit i jedno
ozubené soukolí pro správné naladění pracovních rychlostí. U převodových skříní T-19 a DSK-316 doporučujeme využít akce „ŠROTOVNÉ“.

28/

Všude tam, kde není přívod elektrické energie /

TLAKOVÁ MYČKA

MOTOROVÁ TLAKOVÁ MYČKA W3000Z
/ pro domácí použití i pro náročnější podmínky menších firem
nebo zemědělských družstev apod.
/ čtyřtaktní motor VARI XP-200A, kvalitní čerpadlo - dural, ocel
/ tři pracovní trysky: 15°, 40°, pěnicí tryska
/ možnost přisávání saponátu, lze nasát vodu z barelu nebo sudu
/ pro snadné uskladnění možnost jednoduchého rozložení na dva díly
TYP

TURBO TRYSKA S RYCHLOSPOJKOU
3 600 PSI (250 bar)

Obj. č.

SA000-TN3600

TYP

NAPĚŇOVAČ S NÁDOBOU
objem 1 l

Obj. č.

SP000-FL002

TYP

OKAPOVÝ NÁSTAVEC NEREZOVÝ
30 cm, 1/4“

Obj. č.

SA000-GCM22P

TYP

NÁSTAVEC NEREZOVÝ
83 cm, 1/4“, 53 cm, 1/4“

TYP

W3000Z

Zdvihový objem

196 cm

Maximální tlak

2900 PSI / 200 bar

Průtok

8,5 l/min

Délka tlakové hadice

8m

Hmotnost

26 kg

Objednací číslo

3687

Obj. č.

SA000-ALT02P, SS000-EW001

TYP

PÍSKOVACÍ SADA

3

písek o zrnitosti max. 2 mm

Obj. č.

SA000-SB002

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.
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Všude tam, kde není přívod elektrické energie /

ELEKTROCENTRÁLY

ELEKTROCENTRÁLA B&S SPRINT 1200 A
/
/
/
/
/

jednofázová elektrocentrála
AVR - automatická regulace napětí
senzor hladiny oleje
1 zásuvka 230 V / 16 A
provozní doba při průměrném zatížení cca 5 hod.

ELEKTROCENTRÁLA B&S SPRINT 2200 A
/ jednofázová elektrocentrála
/ AVR - automatická regulace napětí
/ senzor hladiny oleje
/ 2 zásuvky 230 V / 16 A
/ provozní doba při průměrném zatížení cca 11 hod.
/ snížená hladina hluku

ELEKTROCENTRÁLA B&S SPRINT 3200 A
/ jednofázová elektrocentrála
/ AVR - automatická regulace napětí
/ senzor hladiny oleje
/ 2 zásuvky 230 V / 16 A
/ provozní doba při průměrném zatížení cca 11 hod.
/ snížená hladina hluku

TYP

1200 A

2200 A

3200 A

Startovací /
provozní výkon

1,125 kW /
0,9 kW

2,125 kW /
1,7 kW

3,125 kW /
2,5 kW

Napětí / frekvence

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

Objem nádrže

5,7 l

11,4 l

11,4 l

Hmotnost

25 kg

45 kg

49 kg

Objednací číslo

3696

3697

3698

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.
30/

TYP

PODVOZEK B&S SPRINT 2200 A, 3200 A
/ transportní sada pro centrály SPRINT
2200 A a 3200 A

Obj.č.

4535

Pro přečerpání většího množství vody /

ČERPADLA

#myjsmeVARI

VODNÍ ČERPADLO VARI WP20/B
/
/
/
/
/

na čistou a mírně znečištěnou vodu
sací výška 7 m
max. velikost nečistot 6 mm
průměr koncovky 2“
v základní výbavě 2 kovové připojovací koncovky,
2 těsnění, 3 kovové spony, 1 plastový sací koš

VYSOKOTLAKÉ ČERPADLO VARI FP20T
/
/
/
/
/

na čistou a mírně znečištěnou vodu
sací výška 7 m
max. velikost nečistot 6 mm
průměr koncovky 2“
v základní výbavě 2 kovové připojovací koncovky,
2 těsnění, 3 kovové spony, 1 plastový sací koš

KALOVÉ ČERPADLO VARI WP30D/H
/ na silně znečištěnou a kalovou vodu
/ sací výška 7 m
/ max. velikost nečistot 20 mm
/ průměr koncovky 3“
/ v základní výbavě 2 kovové připojovací koncovky,
2 těsnění, 3 kovové spony, 1 plastový sací koš

TYP

WP20/B

FP20T

WP30D/H

Motor

B&S CR750

HONDA GP200

HONDA GP200

Max. výtlak

40 m

65 m

30 m

Průtok

350 l/min.

500 l/min.

750 l/min.

Objem nádrže

3,1 l

3,1 l

3,1 l

Hmotnost

23 kg

24,8 kg

37,5 kg

Objednací číslo

4560

4561

4562

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.

„Vím, že jsem čerpadlo otestoval nad rámec doporučeného použití. Ustálo to ale
na výbornou. A nějaké problémy? Akorát jsem neuhlídal konec tlakové hadice
v jímce, a tak se mi dvakrát nasál vzduch.
Nezbylo, než motor vypnout, komoru
znovu zavodnit a pokračovat dál.“ Celý
článek od blogera Jana Kopřivy si můžete přečíst na webu moje.vari.cz.
/31

Pro vyžínání těžko dostupných míst /

KŘOVINOŘEZY

KŘOVINOŘEZ VARI 432HB
/
/
/
/

nízká hmotnost a snadná obsluha
výkonný dvoutaktní motor o objemu 43 cm3
splňuje přísné emisní limity EURO V
strunová hlava i žací kotouč, zádový popruh a míchací kanystr
v základní výbavě
/ standardní upevňovací otvory o průměru 25,4 mm umožňují
doplnit stroj o další žací příslušenství třetích výrobců
/ možnost dokoupení ocelového kartáče na plevel a zmrazky
(MiniVedex)

INOVACE 22
nové popruhy a
strunová hlava

KŘOVINOŘEZ VARI 522HB
/
/
/
/

INOVACE 22
nové popruhy a
strunová hlava

TYP

432HB

522HB

Motor

LH 43 cm3 (dvoutakt)

LH 52 cm3 (dvoutakt)

Výkon motoru

1,7 HP

1,9 HP

Hmotnost

7,1 kg

7,8 kg

Objednací číslo

4243#

4503#

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.
32/

nízká hmotnost a snadná obsluha
výkonný dvoutaktní motor o objemu 52 cm3
splňuje přísné emisní limity EURO V
strunová hlava i žací kotouč, zádový popruh a míchací kanystr
v základní výbavě
/ standardní upevňovací otvory o průměru 25,4 mm umožňují
doplnit stroj o další žací příslušenství třetích výrobců
/ možnost dokoupení ocelového kartáče na plevel a zmrazky
(MiniVedex)

TYP

KARTÁČ MINIVEDEX

Obj.č.

201888

Více informací o křovinořezech
najdete na webu vari.cz

Malí pomocníci pro dům a zahradu /

PLOTOSTŘIH A ELEKTRICKÉ SEKAČKY

#myjsmeVARI
PLOTOSTŘIH VARI 150
/
/
/
/

na úpravu živých plotů a okrasných keřů a dřevin
lišta s protiběžnými tvrzenými noži a pracovní délkou 61 cm
ergonomická rukojeť s otočným madlem v pěti polohách
elektrická brzda a obouruční ovládání pro vysokou
bezpečnost práce
/ kontrolní dioda, která indikuje přívod el. energie

ELEKTRICKÉ SEKAČKY VARI FM 3310, VARI FM 3813
/
/
/
/
/
/
/

elektrické sekačky na plochu do 500 m2 nebo do 700 m2
kvalitní elektromotor Direct Drive: přímý pohon nože od motoru
sběr do koše a zadní výhoz, rovná skládací rukojeť
individuální nastavení výšky sečení (3 polohy) 30 - 60 mm
kluzná ložiska kol, sběrný koš a skelet z kvalitního plastu
průměr zadních kol 170 mm, předních kol 140 mm
vyrobeno v EU

TYP

FM 3310

FM 3813

Motor

230 V / 50 Hz / 1 000 W

230 V / 50 Hz / 1 300 W

TYP

150

Šíře záběru

31 cm

37 cm

Motor

230 V / 50 Hz

Výška sečení

30 - 60 mm

30 - 60 mm

Výkon motoru

550 W

Objem koše

28 l

35 l

Hmotnost

3,2 kg

Hmotnost

11,5 kg

14 kg

Objednací číslo

4518

Objednací číslo

3550#

3551#

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.
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Pro intenzivní sečení okrasných trávníků /

TRAVNÍ SEKAČKY

#myjsmeVARI

NOVINKA 22

SEKAČKA VARI CP1 484 G
/ motorová sekačka s pojezdem 4v1 - boční výhoz,
mulčování, sběr do koše, zadní výhoz
/ centrální nastavení výšky sečení (6 poloh)
/ ocelový skelet, bezpečnostní brzda nože
/ velká kola s kuličkovými ložisky
/ kombinovaný sběrný koš
/ ergonomická rukojeť s měkčeným madlem soft grip

SEKAČKA VARI CP1 484 H
/ motorová sekačka s pojezdem 4v1 - boční výhoz,
mulčování, sběr do koše, zadní výhoz
/ centrální nastavení výšky sečení (6 poloh)
/ ocelový skelet, bezpečnostní brzda nože
/ velká kola s kuličkovými ložisky
/ kombinovaný sběrný koš
/ ergonomická rukojeť s měkčeným madlem soft grip

TYP

CP1 484 G

CP1 484 H

Motor

GGP

HONDA GCV145

Šíře záběru

48 cm

48 cm

Výška sečení

22 - 80 mm

22 - 80 mm

Objem koše

60 l

60 l

Hmotnost

31 kg

30 kg

Objednací číslo

3565#

4565#

LONCIN ST 140

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.
34/

„Vlastnosti CP1 484 H jsou tak dobré, že
zastíní celou řadu dražších modelů a poskytne dobrou službu i nadšencům, kteří
mají rádi stroje se spalovacím motorem.“
Celý článek od blogera Jaromíra Malicha
si můžete přečíst na webu moje.vari.cz.

Pro sečení rozlehlejších zahrad /

TRAVNÍ SEKAČKY

NOVINKA 22

NOVINKA 22
elektrostart

SEKAČKA VARI MP1 504 G
/ motorová sekačka 4v1 - boční výhoz,
mulčování, sběr do koše, zadní výhoz
/ EVO převodovka pro plynulý rozjezd
/ centrální nastavení výšky sečení (5 poloh)
/ ocelový skelet, rychlospojka na mytí
/ bezpečnostní brzda nože
/ velká kola s kuličkovými ložisky
/ velký kombinovaný sběrný koš
/ indikátor naplnění koše
/ ergonomická rukojeť DeLuxe pro pohodlné
vedení

SEKAČKA VARI MP1 504 GES
/ motorová sekačka 4v1 s elektrostartem
- boční výhoz, mulčování, sběr do koše,
zadní výhoz
/ EVO převodovka pro plynulý rozjezd
/ centrální nastavení výšky sečení (5 poloh)
/ ocelový skelet, rychlospojka na mytí
/ bezpečnostní brzda nože
/ velká kola s kuličkovými ložisky
/ velký kombinovaný sběrný koš
/ indikátor naplnění koše
/ ergonomická rukojeť DeLuxe pro pohodlné
vedení

SEKAČKA VARI MP1 554 H
/ motorová sekačka 4v1 - boční výhoz,
mulčování, sběr do koše, zadní výhoz
/ variátorová převodovka s plynulou
regulací pojezdu
/ centrální nastavení výšky sečení
s indikátorem (6 poloh)
/ ocelový skelet, rychlospojka na mytí
/ bezpečnostní brzda nože
/ velká kola s kuličkovými ložisky
/ velký kombinovaný sběrný koš
/ indikátor naplnění koše
/ ergonomická rukojeť DeLuxe pro pohodlné
vedení

TYP

MP1 504 G

MP1 504 GES

MP1 554 H

Motor

GGP

GGP

HONDA GCV170

Šíře záběru

50 cm

50 cm

55 cm

Výška sečení

25 - 65 mm

25 - 65 mm

25 - 85 mm

Objem koše

70 l

70 l

70 l

Hmotnost

32 kg

33 kg

40 kg

Objednací číslo

3566#

3567#

3694#

LONCIN ST 170

LONCIN ST 170 LS

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.

Více informací
o travních sekačkách
najdete na webu vari.cz
/35

Pro sečení velkých travnatých ploch /

TRAVNÍ TRAKTORY JEDNOVÁLCOVÉ

TRAVNÍ TRAKTOR VARI RL 84 H
/
/
/
/
/
/
/
/

výkonný motor GGP - 432 cm3
šikmý dvounožový žací systém
hydrostatická převodovka
široká 15“ a 18“ kola
robustní nosný rám s předním nárazníkem
nastavení výšky sečení (7 poloh)
nastavitelné a ergonomicky tvarované sedadlo
skvělý sběr trávy díky krátkému a přímému
odhozovému tunelu
/ elektromagnetická spojka sečení
/ antiskalpovací kolečka žacího ústrojí
/ nabíječka baterie součástí stroje

TRAVNÍ TRAKTOR VARI RL 98 H
/
/
/
/
/
/
/
/

TYP

RL 84 H

RL 98 H

Motor

GGP LONCIN 7500

GGP LONCIN 7750

Zdvihový objem

432 cm

452 cm3

Šíře záběru

84 cm

98 cm

Výška sečení

25 - 80 mm

25 - 80 mm

Objem koše

240 l

240 l

Palivová nádrž

6l

6l

Hmotnost

182 kg

202 kg

Objednací číslo

3555#

3556#

3

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.
36/

výkonný motor GGP - 452 cm3
šikmý dvounožový žací systém
hydrostatická převodovka
široká 15“ a 18“ kola
robustní nosný rám s předním nárazníkem
nastavení výšky sečení (7 poloh)
nastavitelné a ergonomicky tvarované sedadlo
skvělý sběr trávy díky krátkému a přímému
odhozovému tunelu
/ elektromagnetická spojka sečení
/ antiskalpovací kolečka žacího ústrojí
/ nabíječka baterie součástí stroje

„Každopádně je to krásný stroj v mojí
oblíbené červené se značkou VARI, který zákazník získá za férovou cenu bez
zbytečných tanečků s virtuální cenou,
s perfektním zajištěním technické a
servisní podpory a dlouholetými dodávkami náhradních dílů.“ Celý článek od
blogera Miloše Valenty si můžete přečíst
na webu moje.vari.cz.

Pro sečení velkých travnatých ploch /

TRAVNÍ TRAKTORY DVOUVÁLCOVÉ

#myjsmeVARI

NOVINKA 22

TRAVNÍ TRAKTOR VARI RL 98 HW
/ výkonný dvouválcový motor GGP - 586 cm3
/ plnohodnotné tlakové mazání se zubovým
čerpadlem a olejovým filtrem
/ palivové čerpadlo
/ šikmý dvounožový žací systém
/ hydrostatická převodovka
/ široká 15“ a 18“ kola
/ robustní nosný rám s předním nárazníkem
/ nastavení výšky sečení (7 poloh)
/ nastavitelné a ergonomicky tvarované sedadlo
/ skvělý sběr trávy díky krátkému a přímému
odhozovému tunelu
/ elektromagnetická spojka sečení
/ antiskalpovací kolečka žacího ústrojí
/ nabíječka baterie součástí stroje

TRAVNÍ TRAKTOR VARI RL 102 H

TYP

RL 98 HW

RL 102 H

Motor

GGP LONCIN 550 TWIN

GGP LONCIN 550 TWIN

Zdvihový objem

586 cm (dvouválec)

586 cm3 (dvouválec)

Šíře záběru

98 cm

102 cm

Výška sečení

25 - 80 mm

25 - 80 mm

Objem koše

240 l

260 l

Palivová nádrž

6l

6l

Hmotnost

210 kg

235 kg

Objednací číslo

3568#

4590#

3

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.

/ výkonný dvouválcový motor GGP - 586 cm3
/ plnohodnotné tlakové mazání se zubovým
čerpadlem a olejovým filtrem
/ palivové čerpadlo
/ synchronizovaný dvounožový žací systém
/ hydrostatická převodovka
/ široká 15“ a 18“ kola
/ robustní nosný rám s předním nárazníkem
/ nastavení výšky sečení (7 poloh)
/ nastavitelné a ergonomicky tvarované sedadlo
/ skvělý sběr trávy díky krátkému a přímému
odhozovému tunelu
/ elektromagnetická spojka sečení
/ antiskalpovací kolečka žacího ústrojí
/ nabíječka baterie součástí stroje
/ mulčovací sada a tažný závěs
v základní výbavě

Více informací
o travních traktorech
najdete na webu vari.cz
/37

Pro údržbu okrasných trávníků i hřišť /

PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRAVNÍM TRAKTORŮM

MULČOVACÍ SADA RL 84 / RL 98
/ vhodná pro mulčování trávy
/ sada obsahuje mulčovací nože, kterými
lze nahradit standardní sběrací nože,
a mulčovací vložku, která se vkládá
do výhozového tunelu travního traktoru

TYP

RL 84 / RL 98

Obj. č.

3559 / 3560

DEFLEKTOR RL 84, RL 98 / RL 102
/ plastový nástavec, který lze namontovat
na traktor místo sběrného koše
/ usměrní proud posekané trávy a bezpečně
chrání proti odlétajícím kamínkům

TYP

RL 84, RL 98 / RL 102

Obj. č.

3558 / 4598

ZÁVĚS TAŽNÝ RL 84, RL 98
/ do závěsu lze zapojit provzdušňovač
tažený PT-1000, popř. přívěsný vozík

TYP

RL 84, RL 98

Obj. č.

3561

PROVZDUŠŇOVAČ TAŽENÝ PT-1000
/ určen pro provzdušňování trávníků
v zahradách nebo na fotbalových hřištích
/ lze použít k VARI Systému
(více informací na straně 25)
/ 11 hvězdicových nožů, celkem 121 hrotů

TYP

PT-1000

Obj. č.

4398

SKLOPNÝ VOZÍK NT 2
/ jednoduše sklopný, výklopné zadní čelo,
velká ložisková kola
/ travní dezén pneumatik zaručí ochranu
trávníku
/ rozměry ložné plochy 1 050 x 770 x 300 mm
/ nosnost 200 kg

TYP

NT 2

Obj. č.

4528

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.
38/

Pro pohodlné štípání dřeva /

ŠTÍPAČKY NA DŘEVO 230 V

#myjsmeVARI
„Sortiment štípaček je opravdu rozmanitý. Já
jsem si zapůjčil na odzkoušení a zhodnocení
tu nejmenší, horizontální, neboť se mi vešla
krásně do auta, a také proč nezkusit ,to nejslabší‘.“ Celý článek od blogera Miloše Valenty
si můžete přečíst na webu moje.vari.cz.

HORIZONTÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 5 TON SUPER FORCE
/ horizontální hydraulická štípačka
/ vhodná na špalky délky až 52 cm a průměru až 25 cm
/ obouruční ovládání eliminuje riziko zranění obsluhy
/ přepravní kolečka, madlo
/ olejová náplň 3,5 l v základní výbavě
/ možnost dokoupení stojánku

TYP

5 TON SUPER FORCE

Motor

230V / 50Hz / 2200W / IP54

Štípací síla

5 tun

Hydraulický tlak

20,6 MPa

Průměr / délka špalku

5 - 25 / 20 - 52 cm

TYP

STOJAN KE ŠTÍPAČCE

Hmotnost

50 kg

Obj. č.

4539

Objednací číslo

4537

/ stojan pro snadnou manipulaci
/ připojuje se ke štípačce pomocí
šroubů a závlaček po odejmutí kol
/ kola štípačky se poté nasadí na stojan

Více informací
o štípačkách
najdete na webu
vari.cz

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.
/39

Štípání polen o max. délce 55 cm /

ŠTÍPAČKY NA DŘEVO 230 V

VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 8 TON SUPER FORCE
/ vertikální hydraulická štípačka
/ vhodná na špalky délky až 55 cm a průměru až 30 cm
/ poctivých 8 tun štípacího tlaku
/ systém FORCE - zkrácení pracovní dráhy pístu
/ robustní konstrukce - hmotnost štípačky 110 kg
/ přepravní kolečka a madla
/ bezpečné obouruční ovládání
/ olejová náplň 4 l v základní výbavě

Ke každé štípačce
ZDARMA kříž a klín
ŠTÍPACÍ KŘÍŽ

TRHACÍ KLÍN

* Lze zakoupit i samostatně viz www.vari.cz.

TYP

8 TON SUPER FORCE

Motor

230V / 50Hz / 3000W / IP54

Štípací síla

8 tun

Hydraulický tlak

21 MPa

Průměr / délka špalku

8 - 30 / 10 - 55 cm

Hmotnost

110 kg

Objednací číslo

4513

Aktuální cena na vari.cz nebo u vašeho prodejce.
40/

Nejen pro domácí použití /

ŠTÍPAČKY NA DŘEVO 230 V

#myjsmeVARI

VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 11 TON SUPER FORCE
/ vertikální hydraulický štípač pro náročnější použití
/ poctivých 11 tun štípacího tlaku
/ systém FORCE - zkrácení pracovní dráhy pístu
/ robustní konstrukce - hmotnost štípačky 173 kg
/ stabilní rám a robustní štípací klín
/ dvě pracovní rychlosti
/ píst lze snížit pro snadný transport a skladování
/ zdvih kmene a ochranný rám
/ plnopryžová transportní kola s ložisky a třetí pomocné kolo
pro snadnou manipulaci
/ obouruční ovládání eliminuje zranění obsluhy

TYP

11 TON SUPER FORCE

Motor

230V / 50Hz / 3000W / IP54

Štípací síla

11 tun

Hydraulický tlak

25,2 MPa

Průměr / délka špalku

10 - 30 / 56 - 104 cm

Hmotnost

173 kg

Objednací číslo

4558

TYP

KŘÍŽ ŠTÍPACÍ

Obj.č.

4602

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.
/41

Pracovní deska pro pohodlné štípání /

ŠTÍPAČKY NA DŘEVO 400 V

VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 8 TON SUPER FORCE
/ vertikální hydraulická štípačka
/ vhodná na špalky délky až 55 cm a průměru až 30 cm
/ poctivých 8 tun štípacího tlaku
/ systém FORCE - zkrácení pracovní dráhy pístu
/ robustní konstrukce - hmotnost štípačky 109 kg
/ fázový měnič součástí spínače
/ přepravní kolečka a madla
/ bezpečné obouruční ovládání
/ olejová náplň 4 l v základní výbavě

Ke každé štípačce
ZDARMA kříž a klín
ŠTÍPACÍ KŘÍŽ

TRHACÍ KLÍN

* Lze zakoupit i samostatně viz www.vari.cz.

TYP

8 TON SUPER FORCE

Motor

400V / 50Hz / 3000W / IP54

Štípací síla

8 tun

Hydraulický tlak

21 MPa

Průměr / délka špalku

8 - 30 / 10 - 55 cm

Hmotnost

109 kg

Objednací číslo

4514

Aktuální cena na vari.cz nebo u vašeho prodejce.
42/

Zdvih kmene a ochranný rám /

ŠTÍPAČKY NA DŘEVO 400 V

VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 11 TON SUPER FORCE
/ vertikální hydraulický štípač pro náročnější použití
/ poctivých 11 tun štípacího tlaku
/ systém FORCE - zkrácení pracovní dráhy pístu
/ robustní konstrukce - hmotnost štípačky 173 kg
/ stabilní rám a robustní štípací klín
/ dvě pracovní rychlosti
/ píst lze snížit pro snadný transport a skladování
/ fázový měnič součástí spínače
/ zdvih kmene a ochranný rám
/ plnopryžová transportní kola s ložisky a třetí pomocné kolo
pro snadnou manipulaci
/ obouruční ovládání eliminuje zranění obsluhy

TYP

11 TON SUPER FORCE

Motor

400V / 50Hz / 3300W / IP54

Štípací síla

11 tun

Hydraulický tlak

25,5 MPa

Průměr / délka špalku

10 - 30 / 56 - 104 cm

Hmotnost

173 kg

Objednací číslo

4523

TYP

KŘÍŽ ŠTÍPACÍ

Obj.č.

4602

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.
/43

Snadný převoz všech štípaček /

ŠTÍPAČKY NA DŘEVO 400 V

VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 14 TON SUPER FORCE
/ vertikální hydraulický štípač pro náročnější použití
/ poctivých 14 tun štípacího tlaku
/ systém FORCE - zkrácení pracovní dráhy pístu
/ robustní konstrukce - hmotnost štípačky 185 kg
/ stabilní rám a robustní štípací klín
/ dvě pracovní rychlosti
/ píst lze snížit pro snadný transport a skladování
/ fázový měnič součástí spínače
/ zdvih kmene a ochranný rám
/ plnopryžová transportní kola s ložisky a třetí pomocné kolo
pro snadnou manipulaci
/ obouruční ovládání eliminuje zranění obsluhy

TYP

14 TON SUPER FORCE

Motor

400V / 50Hz / 3500W / IP54

Štípací síla

14 tun

Hydraulický tlak

24,6 MPa

Průměr / délka špalku

10 - 30 / 56 - 104 cm

Hmotnost

185 kg

Objednací číslo

4524

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.
44/

TYP

KŘÍŽ ŠTÍPACÍ

Obj.č.

4602

Pro profesionální nasazení /

ŠTÍPAČKY NA DŘEVO 400 V

#myjsmeVARI

VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 18 TON SUPER FORCE
/ vertikální hydraulický profesionální štípač s elektromotorem
/ poctivých 18 tun štípacího tlaku
/ systém FORCE - zkrácení pracovní dráhy pístu
/ stabilní rám a robustní štípací klín
/ dvě pracovní rychlosti
/ píst lze snížit pro snadný transport a skladování
/ fázový měnič součástí spínače
/ zdvih kmene a ochranný rám
/ foukaná transportní kola a třetí pomocné kolo
pro snadnou manipulaci
/ obouruční ovládání eliminuje zranění obsluhy
/ hydraulický naviják usnadňuje a zefektivňuje zpracování
těžkých špalků

NOVINKA 22

TYP

18 TON SUPER FORCE

Motor

400V / 50Hz / 4500W / IP54

Štípací síla

18 tun

Hydraulický tlak

27,8 MPa

Průměr / délka špalku

8 - 32 / 56 - 110 cm

Hmotnost

262 kg

Objednací číslo

3703

TYP

NAVIJÁK

Obj.č.

4599

TYP

KŘÍŽ ŠTÍPACÍ

Obj.č.

4603

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.
/45

Pro nejnáročnější využití /

ŠTÍPAČKY NA DŘEVO 400 V

VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 22 TON SUPER FORCE
/ vertikální hydraulický profesionální štípač s elektromotorem
/ poctivých 22 tun štípacího tlaku
/ možnost připojení na kardanovou hřídel traktoru
/ tříbodový závěs pro snadný převoz traktorem na místo štípání
/ systém FORCE - zkrácení pracovní dráhy pístu
/ stabilní rám a robustní štípací klín
/ dvě pracovní rychlosti
/ píst lze snížit pro snadný transport a skladování
/ fázový měnič součástí spínače
/ zdvih kmene a ochranný rám
/ obouruční ovládání eliminuje zranění obsluhy
/ hydraulický naviják usnadňuje a zefektivňuje zpracování
těžkých špalků

NOVINKA 22

TYP

22 TON SUPER FORCE

Motor

400V / 50Hz / 5100W / IP54

Štípací síla

22 tun

Hydraulický tlak

27,5 MPa

Průměr / délka špalku

8 - 35 / 56 - 110 cm

Hmotnost

320 kg

Objednací číslo

4525

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.
46/

TYP

NAVIJÁK

Obj.č.

4599

TYP

KŘÍŽ ŠTÍPACÍ

Obj.č.

4603

K rychlému zpracování dřeva ve velkém objemu /

Víte, že štípací linka VARIMATIC 300 slouží k rychlému zpracování dřeva, kdy na jednom stroji máte řetězovou pilu a štípačku?
Video, jak stroj pracuje, můžete shlédnout na
youtube kanálu VARI STROJE.

TYP

VARIMATIC 300

Motor - PILA
Motor - ŠTÍPAČ

400V / 50Hz / 4000W / IP54
400V / 50Hz / 5000W / IP54

Štípací síla

7 tun

Hydraulický tlak

17,8 MPa

Průměr / délka špalku

30 / 55 cm

Hmotnost

353 kg

Objednací číslo

3686

ŠTÍPAČKY NA DŘEVO 400 V

ŠTÍPACÍ LINKA VARIMATIC 300
/ horizontální štípací automat, jednoduché a snadné použití
/ zpracování dřeva pilou a štípačem v jednom průchodu
/ štípací tlak 7 tun
/ zpracuje 5 - 8 m³ dřeva za hodinu, bezpečné ovládání
/ automatické mazání řetězu pily
/ snadný transport po pozemku pomocí závěsného zařízení

Aktuální cena na vari.cz nebo u vašeho prodejce.
/47

Všude tam, kde není elektrická energie /

ŠTÍPAČKA NA DŘEVO MOTOROVÁ

#myjsmeVARI

VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 16 TON GAS FORCE
/ vertikální hydraulický profesionální štípač se čtyřtaktním
spalovacím motorem o zdvihovém objemu 196 cm3
/ poctivých 16 tun štípacího tlaku
/ systém FORCE - zkrácení pracovní dráhy pístu
/ stabilní rám a robustní štípací klín
/ dvě pracovní rychlosti
/ píst lze snížit pro snadný transport a skladování
/ zdvih kmene a ochranný rám
/ foukaná transportní kola a třetí pomocné kolo
pro snadnou manipulaci
/ obouruční ovládání eliminuje zranění obsluhy

„Hodí se pro vás pro všechny, kteří štípete dřevo třeba rovnou v lese, protože štípačku odvezete, nahodíte motor a štípete, přijedete na
zahradu, nahodíte motor a štípete. Přijedete
kamkoli a štípete a štípete s ukrutnou silou a za
mě tohle splňuje definici pořádného chlapského stroje,“ zhodnotil expert Jirka. Celé video
můžete shlédnout na youtube kanálu VARI
STROJE.

TYP

16 TON GAS FORCE

Motor

LONCIN 196 cm3, 6,5 HP

Štípací síla

16 tun

Hydraulický tlak

24,9 MPa

Průměr / délka špalku

8 - 30 / 56 - 110 cm

Hmotnost

249 kg

Objednací číslo

4559

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.
48/

TYP

KŘÍŽ ŠTÍPACÍ

Obj.č.

4603

Pro bezpečnou domácí přípravu dřeva /

PILY NA DŘEVO

KOLÉBKOVÁ PILA VARI KP-500
/ robustní a kompaktní celokovová konstrukce
/ Direct Drive: přímý pohon kotouče od motoru
/ vidiový pilový kotouč Ø 505 mm, 40 zubů
/ omezovač otáčení polena při řezání
/ vracení kolébky zajištěno pružinou
/ nástroj pro výměnu pilového kotouče
/ průměr špalku 17 cm, délka špalku 25 - 100 cm
/ bezpečnostní kryt pilového kotouče

KOLÉBKOVÁ PILA VARI KP-700
/ robustní a kompaktní celokovová konstrukce
/ Direct Drive: přímý pohon kotouče od motoru
/ vidiový pilový kotouč Ø 700 mm, 64 zubů
/ omezovač otáčení polena při řezání
/ vracení kolébky zajištěno pružinou
/ nástroj pro výměnu pilového kotouče
/ průměr špalku 25 cm, délka špalku 30 - 100 cm
/ bezpečnostní kryt pilového kotouče

TYP

KP-500

KP-700

Motor

230V / 50Hz / 3000W / IP54

400V / 50Hz / 5000W / IP54

Hmotnost

57 kg

93 kg

Objednací číslo

3681

3682

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.

Více informací o pilách
najdete na webu vari.cz
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Pro vrtání půdních otvorů pro stromky, sloupky, kůly a další /

NOVINKA 22

TYP

PV-150

Motor

XP-140

Hmotnost

17 kg

Objednací číslo

4610

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.
50/

PŮDNÍ VRTÁK PV-150

PŮDNÍ VRTÁK PV-150
/ 1-mužný snadno použitelný profesionální vrták
/ výkonný motor VARI XP-140 - 141 cm3, 4 HP, ocelová vložka
/ masivní ocelová konstrukce
/ využití v lesnictví, zahradnictví, na stavbách a při krajinných úpravách
/ možnost prodloužení umožňující o 150 mm hlubší vrty
/ lze kombinovat s vrtáky o průměru 80, 100, 150 a 250 mm
/ vyměnitelné nože s oboustranným ostřím (kromě vrtáku 80 mm)
PRODLUŽOVACÍ HŘÍDEL
/ prodloužení vrtacího
nástavce o 150 mm

TYP

HŘÍDEL

Obj. č.

4615

VRTÁK 80 MM
/ pro sloupky bez
nutnosti betonování
/ průměr 80 mm
/ délka 530 mm

TYP

80 MM

Obj. č.

4611

VRTÁK 100 MM
/ pro zalesňování
/ průměr 100 mm
/ délka 530 mm

TYP

100 MM

Obj. č.

4612

VRTÁK 150 MM
/ pro sloupky
s nutností betonování
/ průměr 150 mm
/ délka 530 mm

TYP

150 MM

Obj. č.

4613

VRTÁK 250 MM
/ na velké stavby
/ průměr 250 mm
/ délka 530 mm

TYP

250 MM

Obj. č.

4614

Nakupujte výhodněji /

AKČNÍ SETY

NOSIČ MULTIFUNKČNÍ RAPTOR
HYDRO + SULKA AV-650

PŮDNÍ VRTÁK PV-150 V SETU SE ČTYŘMI VRTÁKY
80 MM, 100 MM, 150 MM A 250 MM

/ motor KOHLER CV224

/ motor VARI XP-140

Obj.č. 4596

Obj.č. 4616

NÁKUPEM SETU UŠETŘÍTE

NÁKUPEM SETU UŠETŘÍTE

MULČOVAČ F-700 HYDRO
+ SULKA AV-650
/ motor HONDA GXV 390

Obj.č. 4462

NÁKUPEM SETU UŠETŘÍTE

SEKAČKA BUBNOVÁ LUCINA MAX
+ SENOHRAB SH-600

SEKAČKA BUBNOVÁ LUCINA MAX
+ VYŽÍNAČ KŘOVIN VM-580

/ motor HONDA GCV200

/ motor B&S 875EXi, HONDA GCV200

Obj.č. 4592

Obj.č. 4433, 4593

NÁKUPEM SETU UŠETŘÍTE

NÁKUPEM SETU UŠETŘÍTE

Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.
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Nakupujte výhodněji /

AKČNÍ SETY

MALOTRAKTOR VARI GLOBAL
+ NÁVĚS ANV-380
/ motor VARI XP-200A

Obj.č. 4487#

NÁKUPEM SETU UŠETŘÍTE

MALOTRAKTOR VARI GLOBAL
+ NÁVĚS ANV-400
/ motor VARI XP-200A

/ motor HONDA GCV200

/ motor KOHLER CV224

Obj.č. 4437#

Obj.č. 4581#

Obj.č. 4580#

NÁKUPEM SETU UŠETŘÍTE

SKŘÍŇ PŘEVODOVÁ DSK-316.1PSVN
+ BUBNOVÁ SEKAČKA SAMSON-56

SKŘÍŇ PŘEVODOVÁ DSK-316.1PSVN
+ MULČOVAČ TAJFUN-52

POHONNÁ JEDNOTKA PJXP200
+ TLAKOVÁ MYČKA W3000V

/ šíře záběru 56 cm

/ šíře záběru 52 cm

/ motor VARI XP-200A

Obj.č. 4287

Obj.č. 4288

Obj.č. 4481

NÁKUPEM SETU UŠETŘÍTE
Aktuální ceny na vari.cz nebo u vašeho prodejce.
52/

Další značky skupiny BG TECHNIK /

hondastroje.cz

ZAHRADĚ TO NEJLEPŠÍ!

SEKAČKY NA TRÁVU - ZAHRADNÍ TRAKTORY - ROBOTICKÉ SEKAČKY - KŘOVINOŘEZY A VYŽÍNAČE - NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY FUKARY - ELEKTROCENTRÁLY - ČERPADLA - SNĚHOVÉ FRÉZY - MOTORY - LODĚ A LODNÍ MOTORY
/53

Další značky skupiny BG TECHNIK /

egostroje.cz

JEDNA BATERIE PRO POHON VŠECH STROJŮ

AKU TRAVNÍ SEKAČKY, VYŽÍNAČE, NŮŽKY A KŘOVINOŘEZY - AKU ZAHRADNÍ RIDER - AKU ŘETĚZOVÉ PILY A FUKARY - AKU MULTI-TOOL - BATERIE A NABÍJEČKY - MĚNIČ NAPĚTÍ - AKU SNĚHOVÉ FRÉZY - PROFESIONÁLNÍ ŘADY EGO
54/

Další značky skupiny BG TECHNIK /

hondastroje.cz
selvo.cz

POHYB V KAŽDÉM VĚKU a BEZEMISNÍ OBEC

ELEKTRICKÉ VOZÍKY - ELEKTRICKÉ SKÚTRY - ELEKTRICKÉ INVALIDNÍ VOZÍKY - ROZVÁŽKOVÝ ELEKTRO SKÚTR
- NÁKLADNÍ ELEKTROMOBIL S PŘÍSLUŠENSTVÍM
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VÝROBCE A PRODEJCE
ZAHRADNÍ TECHNIKY

Fanoušci značky VARI si mohou zakoupit také praktické reklamní předměty VARI a značkové oblečení. Objednat si můžete klíčenky, hrnky, propisky, tašky na dokumenty nebo značkové
batohy THULE, to vše s logem VARI. Velmi oblíbené je kvalitní oblečení od rukavic, přes trička a
montérky, až po bundy. Své nejmenší potěšíte legendárními Igráčky VARI v provedení zahradník
nebo servisní autíčko či pexesem. Nabídku reklamních předmětů neustále doplňujeme a rozšiřujeme. Objednávat můžete na e-shopu VARI.cz v sekci PRODUKTY - REKLAMNÍ PŘEDMĚTY.
E-shop
finální výrobky

Praktické rady
od uživatelů

Sociální síť
facebook.com

vari.cz

moje.vari.cz

VARIcz

E-shop
náhradní díly

Video kanál
youtube.com

Sociální síť
instagram.com

shop.vari.cz

VARISTROJE

VARIcz

#myjsmeVARI
Váš prodejce:

Firma VARI, a.s. si na základě svého vnitřního řádu a neustálého vývoje výrobků
vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny v designu, barvě, technických parametrech 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 vyhrazeny. Dostupnost akčních výrobků může
být omezena skladovou zásobou. Na některé akce se může vztahovat pořadový
systém.
Vydalo VARI, a.s. v roce 2022.
Tištěno v ČR.

www.vari.cz

Více informací o produktech VARI včetně
aktuálních cen najdete na webu vari.cz

