


MALOTRAKTOR
AGZAT AGRO PROFI DIF
Malotraktor AGZAT AGRO PROFI DIF s predným vývodovým 
hriadeľom a diferenciálom je vhodný na všetky druhy práce na 
poli, v záhrade, pri dome. Poskytuje jednoduchú manipuláciu 
a vysoký komfort počas orania, jazdy s vlečkou či nosičom 
náradia. Efektívny prenos hnacej sily na kolesá ako aj spoľahli-
vosť uspokoja nároky každého hospodára. Diferenciál výrazne 
uľahčuje ovládanie malotraktora, predný vývodový hriadeľ 
slúži na pohon rôznych prídavných zariadení. Typ AGZAT AGRO 
PROFI DIF môžeme odporučiť predovšetkým pre ľudí, ktorí 
budú často využívať malotraktor aj so zapojeným prívesným 
vozíkom, prípadne nosičom náradia.

Prevodovka
• s diferenciálom s uzávierkou 

a predným vývodovým hriadeľom
• 3 rýchlosti vpred a jedna vzad

Uzávierka diferenciálu
jednoduché ovládanie pomocou 
samostatnej páky

Držiak závažia
1 ks veľké 33 kg závažie  
a 4 ks malé 5 kg závažia

Kolesá
šípové pneumatiky  
s priemerom 5.00 – 12″

Predný vývodový 
hriadeľ

na pohon príslušenstva (napr. 
zametacia kefa, obracač sena, 
atď.), hriadeľ má konštantné otáčky 
nezávisle na zaradenom prevodovom 
stupni

Radiaca páka
na prevodovke, vysunutá  
a ľahko dostupná obsluhe

Spojka
odstredivá s priemerom  
120 mm

Motor štvortaktný (rôzne verzie)

Parametre AGZAT AGRO PROFI DIF:

Zoskenujte pre
prezentačné video
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Zoskenujte
pre video
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MALOTRAKTOR
AGZAT AGRO PROFI
Malotraktor AGZAT AGRO PROFI zvládne všetky práce po-
trebné na poli aj v záhrade. Môžete s ním orať, kypriť, brániť, 
prihrňovať, sadiť zemiaky, kosiť, ťahať prívesný vozík a pod.

Prevodovka
• bez predného vývodového hriadeľa
• 3 rýchlosti vpred a jedna vzad

Uzávierka 4 polohy

Držiak závažia
1 ks veľké 33 kg závažie  
a 4 ks malé 5 kg závažia

Kolesá
šípové pneumatiky  
s priemerom 5.00 – 12″

Radiaca páka
na prevodovke, vysunutá a ľahko 
dostupná obsluhe

Spojka odstredivá s priemerom 120 mm

Motor štvortaktný (rôzne verzie)

Parametre AGZAT AGRO PROFI:
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HNACIA JEDNOTKA 
YAMAHA MA190 

Štvortaktný benzínový vzduchom chladený jedno-valec (OHC)

Palivo Natural 95/100

Objem motora 189 cm3

Nominálny výkon 3,7 kW – 5,0 k/3 600 ot. min

Krútiaci moment 11,2 Nm/2 400 ot. min

Vypúšťací olejový ventil áno

Zapaľovanie tyristorové

Objem nádrže 1,2 l

Olejová náplň 0,6 l

Mazanie rozstrekom

Štvortaktný benzínový vzduchom chladený jedno-valec (OHV)

Palivo Natural 95/100

Objem motora 223 cm3

Nominálny výkon 4,0 kW – 5,5 k/3 600 ot. min

Krútiaci moment 12,5 Nm/2 500 ot. min

Vypúšťací olejový ventil áno

Zapaľovanie tyristorové

Objem nádrže 1,0 l

Olejová náplň 0,6 l

Mazanie rozstrekom

Štvortaktný benzínový vzduchom chladený jedno-valec (OHV)

Palivo Natural 95/100

Objem motora 179 cm3

Nominálny výkon 3,4 kW – 4,7 k/3 600 ot. min

Krútiaci moment 10,0 Nm/2 400 ot. min

Vypúšťací olejový ventil áno

Zapaľovanie tyristorové

Objem nádrže 1,6 l

Olejová náplň 0,6 l

Mazanie rozstrekom

Parametre Yamaha MA190:

Parametre Rato RV225:

Parametre Kawasaki FJ180V:

HNACIA JEDNOTKA 
RATO RV225  

HNACIA JEDNOTKA 
KAWASAKI FJ180V



Štvortaktný benzínový vzduchom chladený jedno-valec (OHV)

Palivo Natural 95/100

Objem motora 389 cm3

Nominálny výkon 7,6 kW – 10,2 k/3 600 ot. min

Krútiaci moment 24,2 Nm/2 500 ot. min

Vypúšťací olejový ventil áno

Zapaľovanie tyristorové

Objem nádrže 2,1 l

Olejová náplň 1,1 l

Mazanie tlakové + rozstrekom
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HNACIA JEDNOTKA 
HONDA GXV390 

SERVISNÝ MOTOR 
YAMAHA MA190 

SERVISNÝ MOTOR 
RATO RV 225

Parametre Honda GXV390::

Máte starý motor, ktorý nefunguje správne a radi by ste ho 
vymenili? Ponúkame Vám možnosť zakúpiť si servisný motor 
bez potreby kupovania nových riadidiel.

Sada obsahuje:

– Yamaha MA190 s výkonom 3,7 kW a 11,2 Nm

– spojovaciu prírubu motora (upínací bubon)

– plynové lanko

– puzdro spojky a spojku

– všetky potrebné skrutky a matice

– olejovú náplň

Máte starý motor, ktorý nefunguje správne a radi by ste ho 
vymenili? Ponúkame Vám možnosť zakúpiť si servisný motor 
bez potreby kupovania nových riadidiel.

Sada obsahuje:

– RATO RV 225 s výkonom 4,0kW a 12,5Nm

– spojovaciu prírubu motora (upínací bubon)

– plynové lanko

– puzdro spojky a spojku

– všetky potrebné skrutky a matice

– olejovú náplň



Zoskenujte
pre video
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BUBNOVÁ KOSAČKA - ADAPTÉR
RKT-710 – PRE 4-TAKTNÝ MOTOR
Rotačná bubnová kosačka je skvelým pomocníkom pre kosenie 
vysokej trávy aj s obsahom náletových drevín. Bez vynaloženia 
väčšej námahy poskytuje kvalitné a rýchle pokosenie. Rotačná 
bubnová kosačka je adaptér, ktorý sa jednoducho (sponou) 
pripája k prírube hnacej jednotky AGZAT s rukoväťami. Bočná 
zástera slúži na ukladanie kosenej trávy do riadkov. Vďaka 
kvalitnému celokovovému telu má dlhú životnosť a poslúži vo 
väčších záhradách, ovocných sadoch či verejných priestran-
stvách obcí.

Parametre kosačky RKT-710:

Max. záber 70 cm

Nôž RKT 4 ks

Výška kosenej trávy 40 – 100 cm

Výška pokosenej trávy 3 – 5 cm

Kolesá Fúkané šípové 4,00x8

Pojazd áno

Podbeh voľný kovový s ložiskami

RKT-710 s motorom  
Yamaha/Rato/Kawasaki/Honda 
s rukoväťami

Odstredivá spojka 
120 mm



Zoskenujte
pre video
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SADZAČ ZEMIAKOV

Jednoriadkový sadzač zemiakov používame na sadenie nepred-
klíčených, prípadne jemne naklíčených zemiakov (klíčky do cca 
5 mm). Sadzač vytvára ryhy, ukladá do nich zemiaky každých 
26 cm a zahŕňa ich. Sadzač upíname pred malotraktor AGZAT. 
Hĺbku sadenia i výšku zahrabávania si môžete prispôsobiť 
výškovým nastavením pluhov. Sadzač zemiakov Vám výrazne 
zjednoduší a urýchli sadenie zemiakov.

Parametre sadzača:

Objem nádoby 40 dm3 (20 kg sadby)

Vzdialenosť sadenia cca 26 cm

Počet riadkov 1 ks

Rozhŕňací pluh

Zásobník
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Parametre sadzača:

Objem nádoby 40 dm3 (20 kg sadby)

Vzdialenosť sadenia cca 26 cm

Počet riadkov 1 ks

SADZAČ ZEMIAKOV 
ZA AGZAT

Jednoriadkový sadzač zemiakov používame na sadenie nepred-
klíčených, prípadne jemne naklíčených zemiakov (klíčky do cca 
5 mm). Sadzač vytvára ryhy, ukladá do nich zemiaky každých 
26 cm a zahŕňa ich. Sadzač upíname za malotraktor AGZAT. 
Hĺbku sadenia i výšku zahrabávania si môžete prispôsobiť výš-
kovým nastavením pluhov. Sadzač zemiakov Vám zjednoduší a 
urýchli sadenie zemiakov.

Upozornenie: Sadzač sa predáva samostatne bez zahŕňacích 
pluhov. Ako zahŕňacie pluhy slúžia osypovacie pluhy pripojené 
úchytmi k rámu sadzača. Osypovacie pluhy aj úchyty si môžete 
dokúpiť samostatne.



Vyklopená korba 
vozíka so zloženými 

3 bočnicami

Zoskenujte
pre video
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Parametre vozíka PVT-500:

Nosnosť 500 kg

Úložný priestor (dxhxš) 147x31x102  cm

Úložný priestor s nadstavbou 
PVT (dxhxš)

147x61x102 cm

Kolesá fúkané 16x6.50-8

Brzda áno (aj parkovacia)

Vyklápanie korby áno

Možnosť zloženia 3 bočníc áno

Možnosť nadstavby bočníc áno

Sedadlo áno

Parametre nadstavby PVT:

Rozmery nadstavenej časti 
vozíka (dxvxš)

147x30x102 cm

PRÍVESNÝ VOZÍK 
PVT
Prívesný vozík PVT-500 využívame v spojení s malotraktorom 
AGZAT na prevoz čohokoľvek až do 500 kg. Vozík je možné 
jednoducho nadstaviť ľahko použiteľnou i skladnou Nadstavbou  
PVT. Vozík je pevný, kovový, vybavený nožnou aj parkovacou 

brzdou. Pre jednoduchšie nakladanie či vykladanie nákladu 
je možné vyklopiť korbu či zložiť 3 bočnice. Je spôsobilý 
k premávke na pozemných komunikáciách SR v spojení s 
malotraktorom AGZAT.

NADSTAVBA PVT
Nadstavba PVT je šikovná, skladná, jednoducho (ro)zložiteľná.

Rozmery Agzatu s Prívesným vozíkom PVT (DxVxŠ): 3,6x1,2x1,22 m



Zoskenujte
pre video

Rozmery Nosiča náradia NNT-2 (DxVxŠ): 1,65x0,76x1,1 m

Rozmery Agzatu s Nosičom 
náradia NNT-2 (DxVxŠ): 
2,4x0,76x1,22 m
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NOSIČ NÁRADIA
NNT - 2
Nosič náradia NNT-2 slúži k uľahčeniu práce s malotraktorom 
AGZAT. Je vybavený nožnou a parkovacou brzdou dvoch pojaz-
dových kolies so šípovým terénnym dezénom, polohovateľnou 
sedačkou a takisto jednoducho a plynulo polohovateľným 
závesom pre prídavné zariadenia (pluhy, brány...). Obsluha sedí 
na pohodlnej sedačke, z ktorej pákou zdvihu polohuje záves s 
náradím do 2 polôh – pracovnej a polohy presunu so zdvihnu-
tým náradím.

Parametre nosiča:

Brzda Áno (aj parkovacia)

Polohovateľný záves Áno

Polohovacia páka Áno (2 polohy)

Kolesá 5,00x12

NNT-2 5x12

PASÍVNY KULTIVÁTOR 
KOMBI
Určený na kyprenie ľahkých a stredne ťažkých pôd.

Zloženie:

Rám univerzálny RU 1 ks

Valec prútový VP-1 1 ks

Radlička šípová 5 ks

Úchyt rámu 7 ks

Záber 72 cm



Zoskenujte
pre video

Vyhrabávač trávnika prestavaný  
z Rotačného kypriča

Oborávacia sada prestavaná  
z Rotačného kypriča
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ROTAČNÝ KYPRIČ
PRE 4-TAKTNÝ MOTOR
Používa sa na prekyprenie a urovnanie pôdy v záhradách, par-
koch, vinohradoch a sadoch. Pripája sa k hnacej jednotke. Max. 
pracovný záber je 100 cm.

Parametre kypriča:

Hĺbka záberu 150 mm

Šírka záberu (voliteľná) 1 000, 780, 550 mm

Hmotnosť 42 kg

DOPLNKOVÉ PRÍSLUŠENSTVO K ROTAČNÉMU KYPRIČU
VYHRABÁVACIA SADA
Slúži na prevzdušnenie trávnika, ktoré zaistí trávniku lepší 
prísun živín, vlahy, slnka a vzduchu ku koreňom a zbaví ho 
všetkého, čo do zdravého trávnika nepatrí.

OBORÁVACIE KOLIESKA 
Pomocou Oborávacích koliesok a Pluhu osypovacieho je možné 
prebudovať Rotačný kyprič na Oborávaciu sadu. Tá sa používa 
na vytvorenie jarkov pred sadením zemiakov a kopcovanie 
(obhŕňanie zemiakov).



Rám univerzálny 
RU

Rám jednoduchý 
RJ

Rám jednoduchý 
do NT RJJ

Úchyt rámu 
UNI

Úchyt rámu 
40x12 

Radlička šípová

Záber rámov RU, RJ a RJJ je 76 cm

BRÁNY ŤAHANÉ 
(záber 100 cm)

PLUH ORACÍ  
OBRÁBACÍ 90°

Zoskenujte
pre video

Zoskenujte
pre video

Zoskenujte
pre video

SÍDLO VÝROBCU 
A VÝROBNÝ AREÁL:

Hriňovské strojárne, a.s.
Partizánska cesta 1465
962 05 Hriňová
Tel.: +421 45 5203 408
E-mail: agzat@hs.sk
www.agzat.sk

Predajca:

OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO

RADLICA 
R - 1000 

(záber 100 cm, 
3-smerná, gumový brit)

NASTAVOVACIE 
TELESO 

NT

PLUH OSYPOVACÍ 
40X12  
(drážky)

PLUH VYORÁVACÍ

JEDNOSTRANNÝ 
PLUH 

ĽAVÝ ALEBO 
PRAVÝ

PLUH ORACÍ  
OBRÁBACÍ 180°

NÁVLEKY OREBNÉ 
5X12
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