NABITÁ K ARTA CCS V CENĚ 35 000 KČ
K TRAKTORŮM ŘADY X950R
Hospodárné vznětové tříválce traktorů John Deere X950R vám v provozu ušetří nemalé peníze. Teď jich bude ještě víc, protože nyní
k tomuto traktoru zakoupenému od 1. 3. do 15. 10. 2020 dostanete jako bonus nabitou kartu CCS v hodnotě 35 000 Kč včetně DPH.
A další náklady uspoříte v rámci výhodného nákupu prostřednictvím firemního financování JD Finance.
John Deere X950R je profesionální žací traktor se středovým výhozem, výškovým výklopem sběrného koše, k němuž si můžete pořídit
žací ústrojí o záběru 122 nebo 137 cm a koš na 570 nebo 650 litrů, vysýpaný z výšky 203 cm. V bohaté nabídce volitelných prvků najdete
homologační sadu pro provoz na pozemních komunikacích, kabinu, přední tříbodový závěs, komunální nářadí a spoustu dalšího
příslušenství.
John Deere – tisíc litrů nafty zdarma! Za jak dlouho je projedete?

JOHN DEERE X950R
Záběr

122 nebo 137 cm

Zapínání žacího ústrojí

elektricky

Objem koše

570 nebo 650 l

Motor

Yanmar diesel, 1,1 l

Jmenovitý výkon

18,5 kW (25 koní)

Hydrostatická
převodovka

s tempomatem,
14,5 km/h

Pohon

4x2

Řízená přední náprava
Hydraulický asistent trakce
Hydraulické okruhy ovládané křížovou pákou

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

Jednoduchost, hospodárnost, spolehlivost a výdrž techniky
John Deere je po celé České republice podpořena širokým zázemím
40 prodejních a servisních středisek sítě společnosti STROM PRAHA
se školenými, zkušenými techniky a dodávkou náhradních dílů do 24 hodin.

www.StromPraha.cz

NABITÁ K ARTA CCS V CENĚ 35 000 KČ
K TRAKTORŮM ŘADY X900
Hospodárné vznětové tříválce traktorů John Deere X940, X948 a X949 vám v provozu ušetří nemalé peníze. Teď jich bude ještě víc,
protože nyní k těmto traktorům zakoupeným od 1. 3. do 15. 10. 2020 dostanete jako bonus nabitou kartu CCS v hodnotě 35 000 Kč
včetně DPH. A další náklady uspoříte v rámci výhodného nákupu prostřednictvím firemního financování JD Finance.
Traktory John Deere řady X900 jsou velmi lehké, přitom ale výkonné, tudíž vhodné jak pro komunální služby, tak na údržbu sportovišť.
Vyberte si, zda dáte přednost pohonu zadní nápravy (model X940), pohonu 4x4 (X948) nebo pohonu i řízení všech čtyř kol (X949).
U žacích ústrojí můžete volit mezi záběrem 122, 137 nebo 152 cm, u sběracích košů s vysokým výklopem mezi objemem 650, 850 nebo 1050 l.
Na přání vám traktor vybavíme kabinou, homologační sadou pro provoz na pozemních komunikacích, předním i zadním tříbodovým
závěsem a vývodovým hřídelem, tažným závěsem a mnohým dalším příslušenstvím.
K traktorům řady X900 dodáváme rovněž sněhovou radlici či frézu,
rozmetadlo na posyp chodníků, zametací kartáč se zásobníkem,
vertikutátor, kartáče na údržbu umělých trávníků
a jiné šikovné nářadí pro rozmanité práce po celý rok.
John Deere – tisíc litrů nafty zdarma! Za jak dlouho je projedete?

MODEL

X940

Motor

Řízení

X949

Yanmar 904 cm3, 18 kW (24,5 koně)

Převodovka
Pohon kol

X948

hydrostatická s tempomatem, 13,7 km/h
4x2

4x4

hydr. přední náprava hydr. přední náprava

4x4
hydr. obě nápravy

Diferenciál

mechanická uzávěrka zadního diferenciálu

Hyd. okruhy

2 vnější hydraulické okruhy

Jednoduchost, hospodárnost, spolehlivost a výdrž techniky
John Deere je po celé České republice podpořena širokým zázemím
40 prodejních a servisních středisek sítě společnosti STROM PRAHA
se školenými, zkušenými techniky a dodávkou náhradních dílů do 24 hodin.

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

www.StromPraha.cz

