
 ǳ Určený pre každodenné používanie v mestách, obciach, u 
technických služieb, pre údržbu trávnatých športovísk, a firmy 
zaoberajúce sa údržbou zelene

 ǳ Veľmi jednoduchá obsluha, pojazd sa ovláda dvoma pedálmi

 ǳ Veľmi prehľadne usporiadané kontrolky základných funkcií

 ǳ Kapotu možno otvoriť do 90 °, čo uľahčuje čistenie a údržbu

 ǳ Vďaka výkonnej hydraulike je možné používať veľký , nízko 
umiestnený odhodový tunel s vysokou priechodnosťou mate-
riálu

 ǳ Maximálna rýchlosť pri jazde vpred/vzad 13 km.h-1 / 6 km.h-1

 ǳ Hlboké žacie ústrojenstvo so záberom 1200 mm vyrobené z 
2,5 mm silného plechu  zabezpečuje bezpečnú a dlhoročnú 
prevádzku aj v najnáročnejších podmienkach

 ǳ Zároveň je žacie ústrojenstvo v každom rohu vybavené zosilne-
nými  Antiskalpovacími kolieskami

 ǳ Pohon žacieho ústrojenstva je remeňový čo eliminuje mecha-
nické poruchy pri prípadnom přetažení stroja

 ǳ Jeho výmena je rýchla a jednoduchšia  ako oprava kardanových 
pohonov.

Žací traktor WD1260

MODEL CK
22–38 HP

MODEL DK
45–55 HP

MODEL CS2610
26 HP

MODEL LX 
49 HP

MODEL NX
45–60 HP

MODEL RX
60–73 HP

UTV 4 × 4
22 HP

MODEL PX
90 HP

UTV 4 × 4
22 HP
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NOVINKY V OBLASTI KOMUNÁLNEJ TECHNIKY



Snežné pluhy, rozmetadlá a zametacie nástavby
Nesené komunálné rozmetadlo soli, piesku a tuhých priemys-
lových hnojív s objemom  150 l a 250 l. ROKI s  regulovateľným 
záberom od 1,5 m do 8 m nezávisle na zvolenej dávke a type 
posypového materiálu vrátane 1.25 m až 2 m širokého  sneho-
vého pluhu a zametacej nadstavby vyvynuté a vyrábané našou 
firmou sú neoddeliteľnou súčasťou našeho sortimentu v oblasti 
komunálu.
Pohon je zabezpečený PTO vývodovým hriadeľom s otáčkami
540 min-1. a sú vhodné pre traktory s trojbodovým závesom  
kategórie ISO I.

Zametacie nadstavby
Výroba kompletných zametacích nadstavieb s kropením, vhod-
ných na odpratávanie alebo zber nečistôt na chodníkoch alebo 
komunikáciách s možnosťou uplatnenia i v zimných mesiacoch,  
v oblastiach s nízkym úhrnom snehových zrážok a pri odpratá-
vaní menšieho množstva čerstvej snehovej  pokrývky, vrátane 
odpratávania zbytkov inertných materiálov po zime.

PRÍSLUŠENSTVO

Štiepkovače Štiepacie automaty
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Horná
Streda

Detva

Zemplínska
Teplica

P & L Slovakia, spol s r.o.
Partizánska 401
916 24 Horná Streda

Ing. Jozef Smatana
mobil: +421 905 582 495
e-mail: jsmatana@pal.cz

www.traktorykioti.sk

Radi vám pomôžeme s výberom  a financovaním

www.palslovakia.sk

Mulčovače a kosačky na trávu

Vysávače Podkopy

Kompletná ponuka strojov k traktorom Kioty
Ku Traktorom Kioti dodávame kompletný sortiment komunálnej prípojnej techniky na všetky  práce spojené s údržbou komuni-
kácií, parkov, záhrad vrátane spracovania odpadov  biologického charakteru zahrňujúce mulčovače, vysávače, podkopy a štiepko-
vače renomovaných výrobcov.

Akciový zimný set CK35H: dopredaj skladu
Zimný set  so zvýhodnenou cenou: traktor KIOTI 
CK35 s kabínou, majákom a čelnou hydraulikou,  
radlicou VARES 150cm a rozmetadlom piesku a soli 
ROKI 150 l alebo 250 l.
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