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Podrobná technická specifikace jednotlivých
modelů je uvedena na straně 29-31
(strana se souhrnnou tabulkou).

zahradní řada

komunální řada

Traktory Seco vyráběné společností Seco GROUP a.s. jsou tradičně robustní,
snadno ovladatelné a určené k celoročnímu použití. Vyvíjeny jsou ve vlastním
konstrukčním oddělení firmy jako výsledek dlouhodobého vývoje, uplatnění
praktických zkušeností z každodenního provozu a operativních inovací
provedených na základě potřeb uživatelů. Neměnnou strategií Seco GROUP a.s.
zůstává výroba vysoce kvalitních, spolehlivých a úsporných traktorů s vysokou
užitnou hodnotou pro náročné uživatele. Proto vyrábí firma  ve vlastních
provozech přes 70% všech komponentů pro své traktory, které navíc jako
jediný výrobce u nás vybavuje profesionálními motory a převodovkami
od předních světových výrobců.-----------------------------------------

Velmi obratný a snadno
ovladatelný žací traktor
určený pro náročné domácí
uživatele.
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Přídavná zařízení vytvářejí
z traktorů multifunkční
stroje, které zvládnou nejen 
kompletní péči o travnaté
a zpevněné plochy, ale i od-
klízení sněhu, odvoz odpadu,
posyp, zametání a mnoho
dalších prací.

Příslušenství

Speciální  komunální  mulčer
vybavený  nejlepší současnou 
technikou.  Určen  pro  občas-
nou  i  pravidelnou  údržbu  nej-
hůře  přístupných  ploch.

Goliath 4x4

Výkonný mulčovací traktor
s mimořádně nízkým těžiš-
těm, uzávěrkou diferenciálu
a  šípovým  dezénem  pneuma-
tik je předurčen k mulčování
neudržovaných a náletových
ploch, které jsou pro jinou
techniku  nepřístupné.

Crossjet 4x4

Dále rozšiřuje možnosti
použití žacích traktorů
Starjet Exclusive. Díky pro-
fesionálnímu pohonu 4x4
a mechanické úzávěrce
diferenciálu se hodí i pro
sečení ve velmi náročných
svahových podmínkách.

Starjet Exclusive 4x4

Žací traktor vyvinutý pro
každodenní použití v obcích
a komunálních službách.
Nejlevnější stroj tohoto
zaměření na trhu.

Starjet Exclusive

Vhodný pro náročné domácí
uživatele i pro údržbu firem-
ních a sportovních areálů.
Nejrozšířenější žací traktor
v České republice.

Starjet
strana 8, 9 strana 14, 15
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Challenge AJ 92-20

Vysoký komfort a ergonomie

Sběrný koš o objemu 300 litrů

Hydrostatický
pohon

6 poloh nastavení výšky
žacího ústrojí

Dvourotorové žací ústrojí se záběrem 92 cm

Příruby a unašeče nožů z tvárné litiny
Masivní litinová náprava

Páka ovládání řízení z tvárné litiny

Profesionální ložiska nábojů kol

Denní a noční svícení

Profesionální motor
Briggs & Stratton

Professional series,
výkon 20 HP

Charakteristika řady:

- vyvinut pro náročné domácí uživatele
- vhodný i k sečení odrostlé a vlhké trávy
- velmi obratný a snadno ovladatelný
- celoroční použití
- nejrobustnější traktor se záběrem 92 cm na trhu
- největší sběrný koš ve své kategorii 

Příplatková výbava:

Sedadlo De-LUXE s opěrkami rukou
Vestavěné přepínání SBĚR/MULČ

2 200,- Kč
4 000,- Kč

(ceny uvedeny včetně DPH)

Seřizovatelná vůle řízení

Minimální poloměr
otáčení



Challenge AJ 92-16 69 900 Kč
s DPH

Jednoválcový motor Loncin s výkonem 16 HP. Je vybaven hydrostatickou převodovkou
s pohonem zadních kol. Určen je pro pozemky o rozloze 1 000 - 6 000 m .2

7

Nože

Standardní Vysokozdvižné

Challenge AJ 92-20 79 900 Kč
s DPH

Profesionální motor Briggs & Stratton Professional series s výkonem 20 HP. Je vybaven
hydrostatickou převodovkou s pohonem zadních kol. Určen je pro pozemky o rozloze
1 000 - 10 000 m .2
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Starjet UJ 102-24(P2)

Vysoký komfort a ergonomie

Sběrný koš o objemu 320 litrů

Hydrostatický
pohon zadní
nápravy

7 poloh nastavení výšky
žacího ústrojí

Dvourotorové časované žací ústrojí
se záběrem 102 cm

Příruby a unašeče nožů z tvárné litiny
Masivní litinová náprava

Páka ovládání řízení z tvárné litiny

Profesionální ložiska nábojů kol

Denní a noční svícení

Profesionální motor
Briggs & Stratton

Professional series,
výkon 24 HP

Charakteristika řady:

- vhodný pro středně velké pozemky od náročného domácího
   použití až po údržbu firemních a sportovních areálů
- široké možnosti použití (sečení, mulčování, úklid listí a sněhu,  
   rozmetání hnojiva či soli atd.)
- nejrozšířenější traktor v České republice (více než 15 000
   spokojených uživatelů)

Příplatková výbava:

Sedadlo De-LUXE s opěrkami rukou
Paměť nastavení výšky žacího ústrojí
Tempomat
Pneu Off-Road profi-čtyřplátnové (sada 4 ks)
Pneu šípové profi-čtyřplátnové (sada 4 ks)
Vestavěné přepínání SBĚR/MULČ
Žací ústrojí Mulč profi 110 cm (výměnou za 102 cm sběr)
Žací ústrojí 122 cm (výměnou za 102 cm sběr)

2 200,- Kč
2 000,- Kč
5 000,- Kč
4 000,- Kč
4 000,- Kč
4 000,- Kč

ZDARMA
14 600,- Kč

(ceny uvedeny včetně DPH)

Seřizovatelná vůle řízení

Minimální poloměr
otáčení

3 polohy nastavení kopírování terénu

Aretace výšky
žacího ústrojí
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Nože

Standardní Vysokozdvižné

Starjet UJ 102 - 22 (P1) 96 900 Kč
s DPH

Profesionální motor Briggs & Stratton Professional series s výkonem  22 HP. Je vybaven
profesionální hydrostatickou převodovkou s pohonem zadních kol. Určen je pro pozemky
o rozloze 2 000 - 16 000 m .-----------------------------------------------------2

84 900 Kč
s DPH

Poloprofesionální motor Loncin s výkonem 22 HP. Je vybaven hydrostatickou převodovkou
s pohonem zadních kol. Určen je pro pozemky o rozloze 2 000 - 14 000 m .2

103 900 Kč
s DPH

Profesionální motor Briggs & Stratton Professional series s výkonem 24 HP. Je vybaven
hydrostatickou převodovkou s pohonem zadních kol a unikátní automatickou uzávěrkou
diferenciálu. Určen je pro pozemky o rozloze 2 000 - 16 000 m .2

Starjet UJ 102 - 24 (P2)

Mulčovací

Starjet UJ 102 - 22 (P0)



Starjet Exclusive UJ 102-23(P6)
Charakteristika řady:

- vhodný pro každodenní použití v obcích a komunálních službách
- nejlevnější traktor s tímto určením na trhu
- celoroční použití (sečení, mulčování, úklid listí a sněhu,
   rozmetání hnojiva či soli atd.)
- robustní a velmi dobře ovladatelný traktor

Příplatková výbava:

Sedadlo De-LUXE s opěrkami rukou (P4)
Tempomat (P4)
Pneu Off-Road profi-čtyřplátnové (sada 4 ks)
Pneu šípové profi-čtyřplátnové (sada 4 ks)
Vestavěné přepínání SBĚR/MULČ
Žací ústrojí Mulč profi 110 cm (výměnou za 102 cm sběr)
Žací ústrojí 122 cm (výměnou za 102 cm sběr)

2 200,- Kč
5 000,- Kč
4 000,- Kč
4 000,- Kč
4 000,- Kč

ZDARMA
14 600,- Kč

Šetří Vaše peníze - motory VANGUARD
mají dvojnásobný servisní interval,
a to při průměrné úspoře paliva 18%
(oproti běžným motorům).------------

Sedadlo De-LUXE s opěrkami rukou

Sběrný koš o objemu 380 litrů

Aretace výšky žacího ústrojí

Profesionální
hydrostatická
převodovka Tuff Torq
s palcovými poloosami

7 poloh nastavení výšky
žacího ústrojí

Dvourotorové časované žací ústrojí se záběrem 102 cm

Příruby a unašeče nožů z tvárné litiny
3 polohy nastavení kopírování terénu

Páka ovládání řízení z tvárné litiny

Profesionální ložiska nábojů kol

Denní a noční svícení

Profesionální motor
Briggs & Stratton VANGUARD,

výkon 23 HP

(ceny uvedeny včetně DPH)10

Nastavitelný volant s ovládací koulí

Multifunkční infopanel
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Starjet Exclusive UJ 102 - 21 (P4) 117 900 Kč
s DPH

Profesionální motor Briggs & Stratton VANGUARD s výkonem  21 HP. Je vybaven profe-
sionální hydrostatickou převodovkou s pohonem zadních kol a mechanickou uzávěrkou
diferenciálu. Určen je pro pozemky o rozloze 2 500 - 25 000 m .2

Nože

Standardní Vysokozdvižné Mulčovací

Starjet Exclusive UJ 102 - 23 (P6) 139 900 Kč
s DPH

Profesionální motor Briggs & Stratton VANGUARD s výkonem  23 HP. Je vybaven profe-
sionální hydrostatickou převodovkou s pohonem zadních kol a mechanickou uzávěrkou
diferenciálu. Určen je pro pozemky o rozloze 2 500 - 30 000 m .2



Charakteristika řady:

- vhodný pro každodenní použití v obcích a komunálních službách
- celoroční použití (sečení, mulčování, úklid listí a sněhu,
   rozmetání hnojiva či soli atd.)
- robustní a velmi dobře ovladatelný traktor

Příplatková výbava:

Pneu travní standard (sada 4 ks)
Pneu šípové profi-čtyřplátnové (sada 4 ks)
Vestavěné přepínání SBĚR/MULČ
Žací ústrojí Mulč profi 110 cm (výměnou za 102 cm sběr)
Žací ústrojí 122 cm (výměnou za 102 cm sběr)

ZDARMA
ZDARMA

4 000,- Kč
ZDARMA

14 600,- Kč

(ceny uvedeny včetně DPH)12

Sedadlo De-LUXE s opěrkami rukou

Sběrný koš o objemu 400 litrů

Aretace výšky žacího ústrojí

Palcové
poloosy
profesionální
převodovky

3 polohy nastavení
kopírování terénu

Denní a noční svícení

Profesionální motor
Briggs & Stratton VANGUARD,

výkon 23 HP

Nastavitelný volant s ovládací koulí

Seřizovatelná 
vůle řízení

Šetří Vaše peníze - motory VANGUARD
mají dvojnásobný servisní interval,
a to při průměrné úspoře paliva 18%
(oproti běžným motorům).------------

Multifunkční infopanel

Závaží

Starjet Exclusive 4x4 PRO

Dvourotorové časované žací ústrojí 

Příruby a unašeče nožů z tvárné litiny
Profesionální pohon 4x4 s uzávěrkou diferenciálu

Páka ovládání řízení z tvárné litiny

Čtyřplátnové pneumatiky s dezénem Off-Road
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Starjet Exclusive UJ 102 - 23 4x4 174 900 Kč
s DPH

2

Nože

Standardní Vysokozdvižné Mulčovací

Profesionální motor Briggs & Stratton VANGUARD s výkonem  23 HP. Profesionální
pohon 4x4 s mechanickou uzávěrkou diferenciálu. Určen je pro pozemky o rozloze
2 500 - 30 000 m .

Starjet Exclusive UJ 102 - 23 4x4 PRO 234 900 Kč
s DPH

Profesionální motor Briggs & Stratton VANGUARD s výkonem  23 HP. Profesionální převo-
dovka s mechanickou uzávěrkou diferenciálu. Vysokozdvižné vyklápění zásobníku trávy
na zem či do kontejneru. Určen je pro pozemky o rozloze 2 500 - 30 000 m .2



Crossjet 4x4
Charakteristika řady:

- výkonný mulčer pro neudržované, náletové i jinak zanedbané plochy
- co povalí, to poseká
- ideální pomocník do velmi členitého a kopcovitého terénu
- snadno poseká náletové dřeviny do průměru cca 4 cm,
   keře či vzrostlý rákos
- možnost připojení pasivního příslušenství

Nejrozšířenější traktor pro údržbu
zanedbaných a náletových travnatých
ploch v Evropě.----------------------

Komfortní sedadlo s opěrkami rukou

14-ti litrová palivová nádrž
s ukazatelem

Profesionální
hydrostatický pohon
4x4 s mechanickou
uzávěrkou

5 poloh nastavení
výšky žacího ústrojí

Kryty žacího ústrojí výklopné na obou stranách

Čtyřplátnové pneumatiky se šípovým dezénem

Denní a noční svícení

Dvouválcový profesionální motor
Briggs & Stratton VANGUARD,
výkon 23 HP

14

Volant s ovládací koulí

Mechanický tempomat

- v nezávislém testu crossjet svým výkonem plně nahradil 4 pracovníky
   s profesionálními křovinořezy.
   (Nevěříte? Požádejte o předváděcí akci!)

Speciální trubkový rám
a nízké těžiště

Profesionální pohon 4x4 s mechanickou uzávěrkou
diferenciálu a palcovými poloosami zadní nápravy

Co povalí, to poseká
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Crossjet SC 92-23 4x4 239 900 Kč
s DPH

Nože

Standardní Jemný mulč

Profesionální motor Briggs & Stratton VANGUARD s výkonem  23 HP. Profesionální pohon
všech kol s mechanickou uzávěrkou diferenciálu. Zvládá i náročný, jinou technikou
nepřístupný terén. Určen je pro pozemky o rozloze 5 000 - 80 000 m .-----------------2



Goliath 4x4
Charakteristika řady:

- výrazně posouvá limity řady Crossjet
- vysoce výkonný mulčer pro neudržované, náletové i jinak zanedbané plochy
- vhodný i pro intenzivní mulčování
- výborně zvládá náročný, jinou technikou nepřístupný terén
- snadno poseká náletové dřeviny do průměru cca 4 cm, keře či vzrostlý rákos
- možnost připojení pasivního i aktivního příslušenství

Komfortní sedadlo s opěrkami rukou

Certifikovaný sklopný
bezpečnostní rám ROPS

Čtyřplátnové pneumatiky se šípovým dezénem

Přední a zadní LED svícení

Profesionální motor Kawasaki
o výkonu 26 HP

16

Nastavitelný volant s ovládací koulí

Elektromagnetický tempomat a multifunkční infopanel

16-ti litrová palivová nádrž
s ukazatelem

Profesionální
pohon 4x4

s mechanickou
uzávěrkou diferenciálu
a palcovými poloosami

zadní nápravy

Žací ústrojí 110 cm,
jedna ze tří variant

Zkrácený rozvor náprav

5 poloh nastavení
výšky žacího ústrojí
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Goliath GC XX - 26 4x4 239 900 Kč
s DPH

K základní pohonné jednotce Goliath 4x4 je možno připojit níže uvedená
žací ústrojí. Ideální je používání více typů sečení - stroj využijeme jak pro intenzivní,
tak pro extenzivní mulčování. Určen je pro pozemky o rozloze 5 000 - 100 000 m .

Nože

Standardní
92 cm

Jemný mulč
92 cm

Standardní
110-132 cm

Příplatková výbava

Žací ústrojí 92 cm 25 000,- Kč

Žací ústrojí 132 cm 37 000,- Kč

Žací ústrojí 110 cm 26 000,- Kč

2

s DPHs DPH

s DPH
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Široká nabídka přídavných zařízení dále rozšiřuje
možnosti traktorů a dělá z nich stroje k celoročnímu
praktickému použití. Díky nim snadno zvládnou
kompletní péči o travnaté i zpevněné plochy,
odklízení sněhu, odvoz odpadu, posyp, zametání
a další činnosti.

Deflektor

2 300,- Kč
s DPH

Určen k sečení trávy bez sběrného
koše.

Pro modely:
Challenge, Starjet 

-----------------------------

-----------------------
----------------

Mulčovací záslepka

 2 200,- Kč
s DPH

Určena k mulčování bez sběrného
koše.

Pro modely:
Challenge, Starjet

-----------------------------

-----------------------

Přepravní plošina

6 800,- Kč
s DPH

Ideální pomocník na převoz přepravek,
drobných předmětů, ručního a násado-
vého nářadí.
Nosnost polic 2 x 20 kg

Pro modely:
Challenge, Starjet

-----------------------
------------

------------------------

Příslušenství

Přepravní plošina

Mulčovací záslepka

Deflektor
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Sklopný vozík

9 000,- Kč
s DPH

Výborný pomocník pro odvoz všeho
p o t ř e b n é h o  i  n e p o t ř e b n é h o .
Např. trávy, dřeva, stavebního
materiálu, hlíny, zahradního odpadu.
Rozměry ložné plochy (D x Š x V)
1 050 x 770 x 300 mm

Pro modely:
Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath 

-----------

----------------------

Vertikutátor

32 000,- Kč
s DPH

Žací ústrojí Mulč profi 110 cm

26 000,- Kč
s DPH

Přední jednoduchý závěs

2000,- Kč
s DPH

Přední univerzální závěs

 6 000,- Kč
s DPH

K zavěšení shrnovací radlice se
záběrem 120 cm.

Pro modely:
Challenge, Starjet

----------------

----------------------

Určen k odstraňování mechu, zbytků
starého porostu trávy, a tím i k pro-
vzdušnění pozemku. Umožňuje ply-
nulé nastavení hloubky prořezu
0 - 30 mm s pracovním záběrem
73 cm.
Počet nožů: 28 

Pro modely:
Starjet, Goliath 

---------------------------
----------------

----------------------

Základní nosič vpředu zavěšovaného
příslušenství.

Pro modely:
Starjet, Crossjet, Goliath

---------------------

----------------------

Slouží k pravidelnému i občasnému
mulčování všech typů komunálních
ploch. Unikátní třírotorová konstruk-
ce zaručuje kvalitní a rovnoměrně
rozprostřený mulč.

Pro modely:
Starjet, Goliath

----------------

----------------------

současně se sběrem

Krycí plachta

900,- Kč
s DPH

Značková un iverzá ln í  p lachta
Briggs & Stratton.

Pro modely:
Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath

-----------------

----------------------
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Sněhové řetězy 16"

2 000,- Kč
s DPH

Vhodné do provozu na sněhu nebo
zledovatělém povrchu.

Pro modely:
Starjet, Crossjet, Goliath

-------------

----------------------

Sněhové řetězy 18" a 20"

2 700,- Kč
s DPH

Vhodné do provozu na sněhu nebo
zledovatělém povrchu.

Pro modely:
Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath

-----------

--------------------

Sněhová radlice

7 000,- Kč
s DPH

Osvědčený nástroj k odstraňování
sněhu. Radlice je opatřena gumovým
břitem, který umožňuje dokonalý
úklid. Pracovní záběr je 120 cm, zve-
dání radlice z místa obsluhy.

Pro modely:
Challenge, Starjet, Crossjet

-------

-----------------------

Sněhová radlice komfort

 8 900,- Kč
s DPH

Osvědčený nástroj k odstraňování
sněhu s vyšším uživatelským komfor-
tem. Radlice je opatřena gumovým
břitem, který umožňuje dokonalý
úklid. Pracovní záběr je 120 cm, zve-
dání a natáčení radlice z místa obsluhy.

Pro modely:
Challenge, Starjet, Goliath 

-----------------------

Sněhová fréza

35 000,- Kč
s DPH

Výborný pomocník pro uživatele
v horských oblastech. Komínek i klap-
ka jsou ovládány z místa obsluhy,
záběr frézy je 100 cm.

Pro  modely:
Starjet, Goliath

--------------

----------------------

Přídavné závaží

4 000,- Kč
s DPH

Zlepšuje manévrovatelnost traktoru 
na sněhu a ledu zvýšením zatížení
hnací nápravy.

Pro modely:
Challenge, Starjet

--------------------

----------------------
-------------
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Zametací kartáč

54 990,- Kč
s DPH

Profesionální nářadí od německého
výrobce Tielbürger pro náročné do-
mácí uživatele a komunální služby.¨

Pozn.: speciální rychloupínání, závěs
v ceně. Od jara do podzimu zametá
nečistoty, v zimě odmetá sníh.
S b ě r n á  n á d o b a  z a  p ř í p l a t e k
9 900,- Kč s DPH

Pro modely:
Starjet

----

-----------------

----------------------
-----------------------

Tažené rozmetadlo

25 000,- Kč
s DPH

Nesené rozmetadlo

20 000,- Kč
s DPH

Profesionální nástroj na rozmetává-
ní soli a jiných sypkých materiálů
s plynulou regulací .  Zásobník
o objemu 150 l je opatřen šroubovicí
pro plynulý odběr materiálu.

Pro modely:
Starjet, Crossjet, Goliath 

-------

----------------------

Určené k univerzálnímu celoročnímu
použití. Elektricky poháněný přístroj
s dálkovým ovladačem snadno roz-
metá sůl, hnojivo i osivo.

Pro modely:
Starjet

----------

----------------------

Zametací kartáč motorový

42 000,- Kč
s DPH

Motorová verze, praktická pomůcka
pro celoroční použití s pracovním
záběrem 110 cm. Od jara do pod-
zimu zametá listí, v zimě odmetá
sníh.

Pro modely:
Starjet, Crossjet, Goliath

-----------------------------

----------------------
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Kolébkový zvedák

Určen pro rychlé zvednutí přední
či zadní nápravy traktorů. Spodní
část kol zdvihne do výšky 45 cm
a je nastavitelný pro různé rozchody
kol. Konstrukce umožňuje rozložení
zvedáku na čtyři díly a snáze jej tak
uskladnit.

Maximální nosnost zvedáku: 220 kg
Hmotnost zvedáku: 12 kg

------------------------

----------

----------------------Pro modely:
Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath

Šroubový zvedák

2 200,- Kč
s DPH

2 800,- Kč
s DPH

Zařízení s vysokopevnostním šrou-
bem a maticí se nasazuje na zadní
či přední nápravu a zdvihá boční
stranu zahradního traktoru do výšky
75 cm. Zvedák je díky své konstrukci
ve složeném stavu velmi skladný.

Maximální nosnost zvedáku: 400 kg
Hmotnost zvedáku: 12,5 kg

---

--------

----------------------Pro modely:
Challenge, Starjet, Crossjet, Goliath
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Společnost Seco GROUP a.s. je dominantním výrob-
cem žacích traktorů v České republice a zároveň
významným dodavatelem této techniky do více
než 30 států celého světa, zejména do zemí EU.

Zásady správné péče o trávník

Zajímavosti

- odstraňte všechny kameny, napadané či naváté listí a větve
- prořežte stávající trávník do hloubky 3 až 5 mm "vertikutátorem" a následně
   po ploše rovnoměrně rozházejte křemičitý písek (1 000 g/m )
- vyživte travní drn, nejlépe aplikací plného kombinovaného travního hnojiva (30 g/m )
- poškozené traviny můžete ošetřit malou dávkou ledku vápenatého (10 g/m )

Jaro

- trávníky zakládané na jaře ošetřujte jen velmi šetrně, a to až do řádného zakořenění
- sečte v pravidelných intervalech vždy podle účelu, ke kterému trávník pěstujete
- při teplotách nad 25 C zkracujte porost pouze o třetinu jeho délky
- při teplotách pod 20 C můžete porost zkracovat až o dvě třetiny jeho délky
- zavlažujte většími dávkami vody, nejlépe 20 mm/m , a to jedenkrát za 3 až 4 dny
- nikdy nezavlažujte za plného slunečního žáru
- abyste udrželi svěží zelený vzhled trávníku a doplnili živiny odčerpané pokosem,
   přihnojujte dusíkatými hnojivy ve 14 až 16ti denních intervalech

Léto

- zopakujte jarní zásahy včetně vertikutace (provzdušnění)
- vyživte travní drn, nejlépe aplikací plného kombinovaného hnojiva
- upravte nevyhovující půdní reakce vápněním (optimální hodnota pH 5,5 - 6,5), použijte
   mletý vápenec

Podzim

- trávník nechte přezimovat mírně odrostlý
- odstraňte stařinu (odumřelou travní hmotu), v případě jejího ponechání na
   ploše hrozí v průběhu zimy silná infekce
- při déletrvajících mrazech bez sněhové pokrývky po trávnících nechoďte
   ani je jinak nezatěžujte (totéž platí i při oblevě), hrozí vyšlapání nerovností.

Zima

2

2

2

2

0

0
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Motory Briggs & Stratton VANGUARD TM

Specifikace vybraných motorů VANGUARD   V-Twin pro pohon traktorů společnosti Seco GROUP a.s.
s tříletou zárukou Briggs  & Stratton

Model

Typ motoru

Hrubý výkon (HP/kW) při 3 600 ot./min

Zdvihový objem (cm )

Vrtání x zdvih (mm)

Výbava

VANGUARD  V-Twin 21 GROSS HP  3587

vzduchem chlazený dvouválec OHV

21/15,4

627

75,0 X 70,0

plně tlakové mazání, olejový filtr

Starjet Exclusive

VANGUARD  V-Twin 23 GROSS HP  3867

vzduchem chlazený dvouválec OHV

23/17,2

627

75,0 X 70,0

plně tlakové mazání, olejový filtr

Starjet Exclusive, Starjet Exclusive 4x4,

Crossjet 4x4

Použití motoru

3

-1

TM TM

TM

Hrubý výkon uveden dle SAE J1940 a stanoven při 3 600 ot./min-1

- minimalizují spotřebu paliva a šetří životní prostředí
- nejlepší poměr výkon/spotřeba paliva
- vzduchem chlazené benzínové motory pro náročné aplikace a profesionální použití
- jednoválcové horizontální motory s hrubým výkonem  od 4,1 kW (5,5 k) do 9,7 kW (13 k)

Briggs & Stratton nabízí jako první výrobce průmyslových čtyřtaktních benzínových motorů na světě
tříletou limitovanou záruku na celý sortiment vzduchem chlazených motorů VANGUARD v horizontálním
i vertikálním provedení. Tato záruka platí globálně.
Podmínky záruky najdete na www.vanguardengines.com

--------------------------------------------
---------------------------------------

VANGUARD TM V-Twin BIG BLOCK
- dvouválcové horizontální i vertikální motory s hrubým výkonem  od 18,6 kW (25 k) do 26,1 kW (35 k)

---------------------------------------------------------------

VANGUARD TM V-Twin--------------------------------------------------------------------------
- dvouválcové horizontální i vertikální motory s hrubým výkonem  od 10,4 kW (14 k) do 17,2 kW (23 k)
- uspořádání válců do "V", ventilový rozvod OHV---------------------------------------------------
- díky použité technologii Cooler Cleaner pracují s výrazně nižší teplotou motoru a olejové náplně oproti

 motorům bez této technologie--------------------------------------------------------------
- špičková technologie Cooler Cleaner prodlužuje životnost motoru, zvyšuje jeho celkovou výkonnost

 spolehlivost------------------------------------------------------------------------------
- jsou vybaveny plně tlakovým mazáním a olejovým filtrem-------------------------------------------
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Reference
Martin Kraus

Česká firma Seco GROUP nevyrábí žádné travní "kostitřasy", ale profesionální žací traktory. Líbivý design,
23 koní pod kapotou a pohon 4x4 nabízí například traktor Starjet Exclusive 4x4, který mám na statku.
Vytváří krásný a rovnoměrný travnatý koberec, a to i v místech, kam se velký traktor nedostane a kde
malou sekačku neutáhnete. Pokud jde o zahradní techniku, nemá u mě Seco konkurenci!

Martin Kraus
divadelní a filmový herec

---------------

------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

Jitka Čvančarová

S firmou Seco a jejím traktorem Starjet Exclusive jsem velmi spokojená. Se starjetem sekáme již šest let.
Díky pohodlnosti, snadné ovladatelnosti a rychlosti, s jakou seká, nemá traktor chybu a každému tento
stroj vřele doporučuji.

Jitka Čvančarová
zpěvačka, divadelní a filmová herečka

----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

Josef Váňa

Koně, které trénuji, potřebují ke skákání perfektně upravený trávník, který by měl být díky častému sekání
měkký a zároveň pružný. Mým velkým pomocníkem je traktor Starjet od firmy Seco GROUP, který nám
pomáhá dráhu v perfektním stavu udržet. Je to velmi šikovně vyrobený český výrobek. Rovněž oceňuji jeho
variabilitu, vyhovuje nám široká možnost nastavení výšky sečení, velice často traktor používáme také
k mulčování. Traktor je opravdu povedený a jsem rád, že v České republice vyrábíme takové traktory.

Josef Váňa
dostihový jezdec, chovatel a trenér

-----

------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------



Reference
Antonín Kříž

Starjety, které používáme na Spartě, jsou velice kvalitní. Jsou srovnatelné se zahraničními stroji - osobně
bych řekl, že jsou i lepší. Oceňujeme také dostupnost náhradních dílů a rychlý servis, který máme
na zavolání. Dva žací traktory od jičínské společnosti používáme na hlavním a tréninkovém stadionu
na Letné, třetí v tréninkovém centru na Strahově. Každý najede 130 motohodin ročně. Se stroji Starjet
jsme velice spokojeni a rádi bychom s firmou Seco GROUP spolupracovali i do budoucna.

Antonín Kříž
technický ředitel AC Sparta Praha

---------------

------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

Václav Fejfar

Na úpravy travnatých ploch kolem autokrosové trati používáme žací traktory Goliath od společnosti
Seco GROUP. Mnohdy extrémně svažitý terén vyžaduje profesionální stroj s pohonem všech kol, což
goliath má. Jiná technika v náročném terénu ve Štikovské rokli neuspěla.

Václav Fejfar
čtyřnásobný mistr Evropy v autokrosu

-----------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

Ing. Čeněk Strašík

S traktory značky Starjet od firmy Seco GROUP jsme velice spokojeni. Používáme je osm měsíců v roce
a každý z nich natočí 500 - 600 motohodin. Určeny jsou hlavně na dosekávání městských ploch, asi
50 hektarů na jednu seč. Některé plochy sekáme až 15krát, a tak můžeme říci, že v jedné seči obhospo-
dařujeme celkově kolem 300 hektarů. Pro svou velice dobrou manipulační schopnost se starjety hodí
na dosekávky kolem obrostů, takže už není nutné používat strun a křovinořezů. S ohledem na jejich záběr
je však můžeme dopuručit i na úpravu větších ploch. Traktory Starjet jsou pro nás velkým přínosem,
jejich výhodu vidíme i v nízkých cenách a dostupnosti náhradních dílů.

Ing. Čeněk Strašík
ředitel Technických služeb města Jičína

--------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
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Druhy poskytované záruky:

Záruka 1 rok nebo maximálně 650 motohodin
podle toho, co nastane dříve. U modelu s motorem
VANGUARD záruka 3 roky na motor.

Záruka 2 roky nebo maximálně 650 motohodin
podle toho, co nastane dříve. U modelu s motorem
VANGUARD záruka 3 roky na motor.

Záruka 5 let nebo maximálně 650 motohodin
podle toho, co nastane dříve. Platí pro všechny typy
motorů.

---------------------

---------------

---------------

---------------------------------------

Společnost Seco GROUP poskytuje tyto záruční dobyZáruka
Pro spotřebitele (fyzické osoby při nákupu zboží v obchodě a při naplnění podmínek § 419 a § 2158
občanského zákoníku) - 2 roky nebo maximálně 650 motohodin (podle toho, co nastane dříve). Tato
záruční doba neplatí v případě komerčního použití stroje.

Pro ostatní zákazníky a pro komerční použití stroje - 1 rok nebo maximálně 650 motohodin (podle
toho, co nastane dříve). Do této kategorie zákazníků patří zejména podnikatelské subjekty (dle § 420
a následujících občanského zákoníku), dále obecní úřady, sportovní kluby a organizace, ale také sub-
jekty provozující s těmito stroji služby a půjčování na jakémkoliv základu.

Prodloužená záruční doba pro zákazníky uvedené výše pod bodem 1. - až 5 let nebo maximálně
650 motohodin (podle toho, co nastane dříve), a to za níže uvedených podmínek pro její poskytnutí.
Tato prodloužená záruční doba neplatí v případě komerčního použití stroje.

----------------------------------------

---------------------------

------------------------

Při výměně stroje z důvodu reklamace běží záruční doba stejným způsobem jako při prodeji prvnímu
majiteli. Při nutné výměně některého celku či dílu stroje z důvodu jejich reklamace je na tento celek či díl
záruční doba 6 měsíců od data jejich výměny, minimálně však na dobu zbývající záruky celého stroje.
Při záruční opravě se záruční doba opraveného stroje prodlužuje o dobu trvání opravy.

"Nekomerčním použitím stroje" se pro účely záruky rozumí použití stroje zakoupeného v obchodě osobně
původním spotřebitelem výhradně pro domácí použití, nikoliv pro podnikatelské a obdobné činnosti.

"Komerčním použitím stroje" se pro účely záruky rozumí veškeré ostatní druhy použití stroje zejména
při podnikatelské a obdobné činnosti. Jde například o poskytování služeb s tímto strojem, jeho půjčování
za úplatu atd. Jakmile byl stroj jednou použit k jakékoliv komerční činnosti, bude z hlediska záruky již
nadále považován za stroj s komerčním použitím.

Výrobce neodpovídá za vady způsobené běžným opotřebením stroje nebo použitím výrobku k jiným
účelům, než ke kterým byl určen.

------------------

---------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

1.

2.

3.

Podmínky pro poskytnutí prodloužené záruční doby

Stroj je nutné předávat k pravidelným ročním prohlídkám do autorizovaného servisu. Každá kontrola bude
zákazníkovi potvrzena v servisní knížce, a tím i prodlužována záruka o další rok až do celkové výše 5 let.
Tyto pravidelné roční prohlídky jsou hrazeny zákazníkem.-----------------------------------------------

- výměnu zapalovací svíčky
- výměnu palivového filtru
- výměnu  motorového oleje a olejového filtru
- výměnu vzduchového filtru
- vyčištění karburátoru, seřízení
- kontrolu řemenů, popř. jejich výměnu

- nabroušení a vyvážení nožů
- kontrolu akumulátoru
- kontrolu bezpečnostních prvků
- kontrolu nastavení žacího ústrojí
- kontrolu funkcí

Pravidelná kontrola musí obsahovat:
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Technické parametry - Žací traktory se sběrem

Motor LONCIN – V1 / 16 HP – LONCIN

Motor LONCIN – V2 / 22 HP – LONCIN

Motor Briggs & Stratton – V2 / 20 HP – Professional series

Motor Briggs & Stratton – V2 / 22 HP – Professional series

Motor Briggs & Stratton – V2 / 24 HP – Professional series

Motor Briggs & Stratton – V2 / 21 HP – VANGUARD

Motor Briggs & Stratton – V2 / 23 HP – VANGUARD

Tlakové mazání motoru

Pohon zadní nápravy hydro Hydro Gear T2

Pohon zadní nápravy hydro Tuff Torq K46

Pohon zadní nápravy hydro Tuff Torq K62

Pohon zadní nápravy hydro Tuff Torq K664 E

Pohon přední nápravy hydro Kanzaki KXH 10M

Uzávěrka diferenciálu – automatická

Uzávěrka diferenciálu – mechanická

Žací ústrojí 92 cm

Žací ústrojí 102 cm

Žací ústrojí Mulč profi 110 cm

Žací ústrojí 122 cm

Výška nastavení žacího ústrojí 25–80 mm

Výška nastavení žacího ústrojí 30–90 mm

Seřiditelná rovinnost žacího ústrojí

Paměť nastavení výšky žacího ústrojí

Objem sběrného koše 300 litrů

Objem sběrného koše 320 litrů

Objem sběrného koše 380 litrů

Objem sběrného koše 400 litrů

Výška stroje se spuštěným košem 1430 mm

Světlá výška pod košem při max. zdvihu 1870 mm

Max. výška se zvednutým  zavřeným košem 2620 mm

Max. výška se zvednutým  otevřeným košem 2955 mm

Doba zvedání koše 4,5 s

Challenge Starjet Starjet Exclusive

AJ 92-20 UJ 102-22
P0

UJ 102-22
P1

UJ 102-24
P2

UJ 102-21
P4

UJ 102-23
P6

UJ 102-23
4x4

UJ 102-23
4x4 PROAJ 92-16
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Technické parametry - Žací traktory se sběrem

Doba vyklápění koše 5,3 s

Ovládání zvihu – tlačítkem hydropohon navijáku

Ovládání vyklápění – tlačítkem elektrošroub

Spojka žacího ústrojí – elektromagnetická

Palivová nádrž 7,5 litrů

Palivová nádrž 14 litrů s průhledem

Přední kola 15“

Přední kola 16“

Zadní kola 18“

Zadní kola 20“

Pneu Off-Road profi – čtyřplátnové

Pneu šípové profi – čtyřplátnové

Akumulátor 12 V 24 Ah

Akumulátor 12 V 32 Ah

Přední světla – halogenová

Denní svícení – LED diody přední

Motohodiny

Informační panel (dobíjení, mazání, tempomat,...)

Sedadlo standard

Sedadlo De-LUXE s opěrkami rukou

Volant s ovládací koulí

Nastavitelná poloha volantu

Zvuková signalizace naplnění koše

Systém AUTO / MAN naplnění koše

Tempomat

Přepínání SBĚR / MULČ

Celkové rozměry v mm (d x š x v)

Pohotovostní hmotnost (kg)

Legenda: standardní výbava příplatková výbava není možné

Challenge Starjet Starjet Exclusive

AJ 92-20 UJ 102-22
P0

UJ 102-22
P1

UJ 102-24
P2

UJ 102-21
P4

UJ 102-23
P6

UJ 102-23
4x4

UJ 102-23
4x4 PRO

232 260 260 262 282 290 327

2 245 x 950
x 1 120

2 480 x 1 185
x 1 060

2 480 x 1 185
x 1 060

2 580 x 1 250
x 1 050

2 560 x 1 055
x 1 300

2 480 x 1 185
x 1 060

2 580 x 1 250
x 1 050

2 700 x 1 060
x 1 432

404230

2 245 x 950
x 1 120

AJ 92-16
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Technické parametry - Mulčovací traktory

Motor Briggs & Stratton – V2 / 23 HP – VANGUARD

Motor Kawasaki – V2 / 26 HP – FS730V

Tlakové mazání motoru

Pohon zadní nápravy hydro Tuff Torq K664

Pohon přední nápravy hydro Kanzaki KXH 10M

Uzávěrka diferenciálu – mechanická

Žací ústrojí 92 cm, jednorotorové, dva volné břity

Žací ústrojí 110 cm, třírotorové, šest pevných nožů

Žací ústrojí 132 cm, třírotorové, šest pevných nožů

Výška nastavení žacího ústrojí 50–110 mm (ŽU - 92 cm)

Výška nastavení žacího ústrojí 50–135 mm (ŽU - 110/132 cm)

Spojka žacího ústrojí – elektromagnetická

Plynulý rozběh žacího ústrojí

Palivová nádrž 14 litrů s palivoměrem

Palivová nádrž 16 litrů s palivoměrem

Přední kola 16“ – šípový dezén

Zadní kola 20“ – šípový dezén

Akumulátor 12 V 32 Ah

Přední světla – halogenová

Denní svícení – LED diody přední

Denní svícení – LED diody zadní

Motohodiny

Informační panel (dobíjení, mazání, tempomat,...)

Sedadlo Comfort s opěrkami rukou

Volant s ovládací koulí

Nastavitelná poloha volantu

Elektromagnetický tempomat

Mechanický tempomat

Celkové rozměry v mm (d x š x v)

Pohotovostní hmotnost (kg)

Crossjet 4x4 Goliath 4x4

SC 92 - 23 4x4 GC XX - 26 4x4

2 310 x 1 050 x 1 505

346

2 350 x 1 040 x 1 740

390









Jsme dlouholetým partnerem asociace pro postižené Apropo o.p.s. Jičín



Seco GROUP a.s.
Jungmannova 11, 506 48 Jičín, Česká republika

Infolinka zdarma: 800 408 999
seco-traktory        seco-traktory

www.seco-traktory.cz
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