KOMPAKTNÍ DIESEL
S BONUSEM 60 500 Kč

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

Co si vyberete? Radlici, zametač či sněžnou frézu? Sypač, vysavač nebo sběrací koš?
To už necháme na vás. Ke každému traktoru John Deere řady X900
vybavenému předním tříbodovým závěsem Matev nyní získáte bonus
ve výši 50 000 Kč (60 500 Kč včetně DPH) na nákup příslušenství
stejnojmenné německé značky, našeho dlouholetého dodavatele
kvalitního komunálního nářadí.
Traktory John Deere X900 s úspornými vznětovými tříválcovými motory
o výkonu 24,5 koně prosluly svojí odolností, výdrží a hospodárností.
Jde o prověřené stroje, které snesou profesionální nasazení každý den v roce.
Spolehlivě a po dlouhá léta.
Zastavte se u svého prodejce techniky John Deere, který vám podle konkrétních požadavků
ochotně vypočte cenu vaší zvýhodněné soupravy. Akční nabídka platí do 31. ledna 2020.

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

www.StromPraha.cz

ŘADA X900
VŠESTRANNÉ ŽACÍ TRAKTORY S DIESELOVÝM MOTOREM
Legendární traktory řady X900
pohánějí úsporné vznětové
tříválce. Jsou dostupné
s pohonem zadních kol (model
X640), pohonem všech kol (X948)
nebo pohonem a řízením všech
čtyř kol (X949). Bezkonkurenční
výkon při sečení pak představuje
model X950R se zadním
středovým výhozem a objemnými
sběrnými koši.
Traktory řady X900 mají plynulou
hydrostatickou převodovku
s pedály TwinTouch a
tempomatem. Žací ústrojí se
spouští a zdvihá hydraulicky
a jeho pohon se zapíná
elektrohydraulicky. Plovoucí
poloha hydrauliky umožňuje
vpředu nesenému nářadí
kopírovat povrch terénu.
K lehkosti řízení se stavitelným
sloupkem volantu přispívá
hydraulický posilovač.
Ke všem traktorům řady X940
dodáváme žací ústrojí s bočním
výhozem a záběry 122, 137
nebo 152 cm, která se zásluhou
systému MulchControl snadno

přestaví na mulčování. Na přání
lze tato ústrojí vybavit sběračem
posečené hmoty a objemnými koši
na 500 litrů.
U modelu X950R můžete volit
mezi záběry 122 či 137 cm a na
výběr jsou i dva koše – první
s objemem 570 litrů a druhý
s výškovým zdvihem 2037 mm
a objemem 650 litrů.
Do volitelné výbavy všech
traktorů řady X900 patří
prostorná komfortní kabina
vybavená topením nebo
homologační sada pro provoz
na veřejných komunikacích.
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Výkon 25 koní
Rychlost pro jízdu vpřed 14,5 km/h
Hydraulické řízení předních kol
Pohon zadních kol
Zadní středový výhoz
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