číslo smlouvy: 61/2022/TAJ

Veřejnoprávn" srn ouva oýskytnut" "nvest čn" dotace

Městská část Praha - Slivenec
se sídlem K Lochkovu 6/2, 154 00 Praha 5 - Slivenec, IČO: 00241661
zastoupena RNDr. janou Plamínkovou, starostkou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 9625592/0800
(dále jen nPoskytovaten
a

TJ AFK Slivenec, z. s.
se sídlem U sportoviště 54/5, 154 00 Praha - Slivenec, IČO: 15889327
zastoupen Be. Michalem Starcem, předsedou TJ AFK Slivenec, z.s.
Bankovní spojeni: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1922634389/0800
(dále jen ,,příjemce")
uzavÍrajÍ níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanoveni § 10a zákona Č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb.,
správni řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace (dále jen ,,Smlouva"):

1. článek
Předmět Smlouvy

1.1.

Poskytovatel dotace se zavazuje dle usnesení Zastupitelstva Městské části Praha - Slivenec č.
392/32/2022 ze dne 25.04.2022 poskytnout za podmínek podle této Smlouvy příjemci
investiční dotaci (dále jen ,,dotace") na financování pořÍzení nového sekacího traktoru.

1.2.

Účelem dotace je na základě žádosti příjemce ze dne 05.04.2022, financováni pořÍzenj nového
sekacího traktoru na údržbu areálu (hřiště) TJ AFK Slivenec.

2. článek

Způsob platby a užití dotace
2.1.

Poskytn utá dotace v celkové výši 134 990,- KČ (slovy: sto třicet tisíc devět set devadesát korun
českých) bude Poskytovatelem poukázána na bankovní účet příjemce do 30 dnů od podpisu
této Smlouvy.

2.2.

příjemce dotace se zavazuje a je oprávněn použit tuto dotaci výlučně na pořÍzení sekacího
zahradního traktoru dle žádosti ze dne 05.04.2022 (příloha Č. 1této Smlouvy)

2.3.

Dotace bude poskytn uta bezhotovostním bankovním převodem na účet příjemce č.
1922634389/0800, vedený u České spořitelny, a. s.
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3. článek
Povinnosti Přjiemce dotace
3.1,

příjemce se zavazuje dotaci přijmout a využit ji pouze k účelům vymezených v ČI 1 odst 2 této
Smlouvy.

3.2.

příjemce se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit Poskytovateli změnu adresy sídla a
dalších údajů uvedených ve Smlouvě, dojde-li k nim v době účinnosti této Smlouvy. Je-li
příjemce právnická osoba a v době účinnosti této Smlouvy dojde k její přeměně nebo zrušeni
s likvidací, oznámí neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů tuto skutečnost
poskytovateli, přičemž práva a povinnosti z této Smlouvy přecházejí na nově vzniklou
právnickou osobu nebo se stanou předmětem likvidace dle § 10a odst. 5 písm. k) zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

3.3.

příjemce se zavazuje vyhotovit a předložit Poskytovateli dotace v termínu do 31.12.2022
vyúčtování poskytn uté dotace. Vyúčtování bude obsahovat vyčislerň všech skutečně
vynaložených nákladů a origináiyfaktur a pokladních dokladů.

3.4.

příjemce se zavazuje, že ve svém účetnictví řádně zaúčtuje příjmy a náklady předmětu dotace,
a že Poskytovateli vyúčtuje pouze účetní doklady souvĹsejÍcÍs využitím dotace k účelu podle ČI.
1 odst. 2 této Smlouvy.

3.5.

příjemce dotace je povinen na žádost Poskytovatele dotace vrátit bez zbytečného odkladu
finanční prostředky, které použil v rozporu s podmínkami dohodnutými v této Smlouvě.

3.6.

Pokud Příjemce v rozporu s touto Smlouvou, právním předpisem nebo přímo použitelným
předpisem Evropské unie neoprávněně využije nebo zadrží dotaci, je povinen na základě
platebního výměru provést odvod - příp. jeho část v rozsahu tohoto porušení (za porušení
rozpočtové kázně do rozpočtu Poskytovatele dle ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve zněnipozdějšÍch předpisů).V případě prodlení
s jeho vrácením je příjemce povinen uhradit Poskytovateli penále podle ust. § 22 zákona Č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce je povinen při odvodu uvádět variabilní symbol své IČO {identifikační číslo).

4, článek
Práva Posk'ytovatele dotace
4.1.

Poskytovatel je oprávněn v souladu se zákonem č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),ve znění pozdějších předpisů,
provádět průběžnou a následnou kontrolu využití dotace k účelu podle ČI. 1 odst. 2 této
Smlouvy, ověřovat hospodárnost a účelnost čerpá ní dotace, včetně výsledků, kterých bylo
dosaženo. Ke kontrole je příjemce povinen umožnit ověření využití dotace k účelu podle ČI. 1
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odst. 2 této Smlouvy a předložit Poskytovateli veškeré účetní doklady souvÍsejÍcÍ s čerpáním
dotace.
4.2.

Poskytovatel je oprávněn požadovat vrácení dotace nebo její poměrné části v případě použití
finančních prostředků v rozporu s podmínkami dohodnutými v této Smlouvě.

4.3.

Poskytovatel je oprávněn uložit příjemci dotace smluvní pokutu ve výši 10% z poskytnutých
prostředků v případě, že příjemce dotace nepředloží vyúčtováni ve stanoveném termínu a
nepřevede-li nevyčerpané prostředky zpět na účet Poskytovatele dotace, nevrátí-li poskytnutý
dar nebo jeho poměrnou část do 30 dnů od doručeni písemné výzvy Poskytovatele. Ustanovení
zákona o náhradě škody tímto nejsou dotčena.

4.4.

.
Vypovědět tuto Smlouvu na základě ust. § 166 zákona č. 500/2004 Sb., správni řád, ve znění
pozdějších předpisů, bez udáni důvodu s výpovědnj|hůtou 1měsic ?de dne, kdy byla písemná
výpověď' doručena druhé smluvní straně.

5. článek
Závěrečná ustanoveni

5.1.

Za Poskytovatele dotace jedná ve věcech této Smlouvy tajemnik Úřadu městské části Praha Slivenec - Ing. Matěj Mlčoch, email: tajemnik@praha-slivenec.cz, tel.: 702 252 137.

5.2.

Podle § 43 odst. 1zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
se konstatuje, že tuto Smlouvu schválilo zastupitelstvo Městské části Praha - Slivenec
usnesením č. 392/32/2022 ze dne 25.04.2022.

5.3.

Změny a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku
podepsaného oběma smluvními stranami.

5.4.

Právni vztahy výslovně neupravené touto Smlouvou se řIdí příslušnými ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

5.5.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Poskytovatel obdrží dva stejnopisy a
příjemce jeden stejnopis.

5.6,

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
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Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou
vůli prostou omylu. Smluvní strany Smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují
vlastnoručnImi podpisy.
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Poskytovatel
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Příjemce

TJ AFK Slivenec. 1.·
ltveřejný sportovní areál
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U Sportoviště 54, Praha 5, 154 00
IČO: 15889327
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Žádost TJ AFK Slivenec, z s. o poskytnutjinvestičnÍ dotace
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Sportovní areál a TJ AFK SLIVENEC, Z.S. info@afkslivenec.cz ,www.afks lvěnec.c2
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Městská část Praha-Slivenec

Ť '
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K Lochkovu 3
154 00 Praha 5

Žádost o mimořádnou finanční podporu
V rámci běžné a pravidelné údržby travnatého hřiště potřebujeme existenčně nový sekací traktor.
Pořizovací hodnota nového stroje se pohybuje v rozmezí 130-150.000KČ.
Podrobnosti o sekacím stroji viz příloha této žádosti.

Velmi děkujeme,
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Be. Michal Starec
předseda TJ AFK Slivenec
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lČ: 15889327
Číslo účtu: 1922634389/0800, Česká spořitelna, a.s,
ID FAČR: 105CQll
EVIDENCE: TJ AFK Slivenec je zapsaným spolkem ve spdkovém rejstříku vedenm Městským soudem v Praze v oddíle L,
vložce 535 (L535)
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA--p- FINANCOVÁNÍ NOVÉHO SEKACÍHO TRAŔTORU,
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jméno l název žadatele o dotaci l návratnou finanční výpômocĹ""" '
TJ AFK SLIVENEC, Z.S.
Sídlo: U sportoviště 54, 154 00 Praha - Slivenec
Telefon: 773 360 014
E-mail: info@afkslivenec.cz
Právní forma: zapsaný spolek

Webové stránky:
www,afkslivenec.cz
IČO: 15889327

Bankovní spojeni: 1922634389/0800
informace o projektu, na který žádáte o podporu
N
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jméno osoby odpovědné za realizaci projektu: Be. Michal Starec
Telefon l E-mail: 773 360 014, info@afkslivenec.cz
Celkové náklady na podávaný projekt: 134.990kč
výše požadovaného příspěvku: 134.990 KČ
Doba realizace projektu

do: 31.12.2022

Popis a cÍle projektu (odůvodnění žádosti):
Sekací traktor je nezbytný pro údržbu plochy velkého travnatého hřiště a
dalších ploch v areálu veřejného sportoviště. Sekání ploch, hnojeni a další
údržba.

Přínos projektu pro MČ Praha-Slivenec:
Zachováni areálu v provozuschopném stavu, aby mohl sloužit občanŮm
Slivence a Holyně, Čienům spolku i široké veřejnosti.
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projekt

Termín

Investice na pořízení nového sekacího traktoru

Do 31.12.2022
(dle dostupn,o.sti techniky)
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Je projekt realizován na území MČ
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Praha-Slivenec
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PROHLÁŠENÍ

Čestně prohlašuji, že nemáme nesplněné závazky vůči městské části PrahaSlivenec a jeho příspěvkovým organizacím. prohlašuji, že naše organizace spolek není v likvidaci či konkurzu a ani nebyl podán návrh na likvidaci či
konkurz (platí pouze u právnických osob). jsem si vědom(a), že
nepravdivost tohoto prohlášeni může mít za následek neposkytnuti dotace
nebo povinnost vrácení poskytnutých finančních prostředkŮ.
Souhlasím se zveřejněním jména a případně dalších potřebných
identifikačních údajů naší organizace - spolku, jako příjemce dotace, účelu
a výše poskytnutých finančních prostředkŮ, v rozsahu nutném pro její
projednání a schválení.
prohlašuji, že všechny informace jsou pravdivé. jsem si vědom, že v rámci
hodnocení žádosti o poskytnutí dotace na činnost mohou být ze strany MČ
Praha - Slivenec vyžadovány další podklady.
V souvislosti s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajŮ žadatel
neručí za pořizování foto a video záznamů soukromými osobami, na jeho
akcích bude pořizován fotografický záznam nebo videozáznam pouze pro
jeho vlastní účel nebo pro účel místního zpravodajství.

jméno a přIjmenI
Datum: 05.04.2022

přílohy:

·

Podpis ;
ŕ] AFK SL]VENEC, ZS.
Nt'k!]ný sp(jrtovni areá\
54, pfaha 5,15400
')
i¢0: 158B9327
(D

Technický popis sekacího traktoru s předpokládanou cenou
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khradnítraktor HF2625 HM (2020]
:
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Se sečením o záběru 122 cm patři k největšlm traktorům této kategórie a lehce si poradí s likvidací travního
porostu i na ploše o velikosti několika tisíc metrů čtverečních jako jsQU např. rozlehlé parky, fotbalová či jiná
travnatá hřiště nebo velké rozlehlé zahrady, travnaté plochy přilehlé k průmyslovým komplexům, nemocnicím

l
i

l

či jiným velkým objektům. Výkonem 25 HP nového dvouválcového motoru zdvihového objemu 690 ccm se
řadí na naprostou špičku ve své kategorii. Vzhledem k systému VersamowTM je vhodný zejména tam, kde je
předpoklad využití rychlé změny pracovního režimu a způsobu údržby trávníku.
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Akčnícenas DPH

134990 Kč

,
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l

BěŽná cena s DPH

149 990 Kč

Cena bez DPH

111 562 kč
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Dostupnost

dočasně vyprodáno É)

i

Tento pMukt je skladem

ŕ

u našich prodejců.

0bjednávadčIdo

h718769

Záruka

Prodloužená 60 měsíců

Prodloužená záruka se vztahuje na stroje zakoupené v ČR u autorizovaného prodejce, které pravidelně každý rok procházejl
servisní kontrolou v mtorizovaném servisu. Servis je povinnen každou servisní prohlídku vyznačit v servisní krúžce.
Více q záwčnlch podmÍnkáCh

POPIS PRODUKTU
HonCa HF 2625 HM: největší model v nabídce zahradních traktorů třídy "Premium" s plynule proměnným
hydrostatickým pojezdem, 5-ti stupňovým tempomatem; otevřenou žací komorou s podpůrnými ventilátory,
silným "PROFI" dvouválcovým motorem a VersamowTh integrovaným muÍčovacÍm systémem.
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, 'MĚŘENO MVÝKON APRAC0\WĹKOMFORT
'"Se sečením o záběru 122 cm si poradí s likvidad travního porostu i na ploše o velikosti několika tisíc metrů
čtverečních a přitom svou velikosú je velmi obratný a lze s ním manévrovat j na poměrně členitých
zahradách či plochách. Tomu přispívá i způsob oviádánf rychlosti jízdy, kdy dle míry stlačeni pojezdového
pedálu plynule regulujete rychlost od nuly do cca 8,2 km/hod. Nicméně ani na velmi rozlehlých trávnících,
jako je třeba fotbalové hřiště, nebudete unaveni. Traktor je opatřen 4 stupňovým tempomatem, který
automaticky udržuje nastavenou rychlost jízdy. Praktická schránka se zásuvkou USB pro dobÍjení
umožňuje obsluze mít mobilní telefon neustále po ruce. Přehledný barevný LCD displej na přístrojové desce
neustále hlídá všechny důležité pracovní parametry. Hřebenové řízeni je přesné a poloměr zatáčení vám
umožni perfektně ,,obkroužit" i keře, stromy, záhony nebo jiné překážky. Ergonomická geometrie umístěM
komfortní sedačky s vysokou zádovou opěrkou a loketními opěrkami, komfortně potaženého volantu
příjemného průměru věnce a ovládacích prvků vám umožnl i dlouhodobou práci bez pocitu únavy. Srdcem
traktoru je zcela nová profesionální pohonná jednotka Honda GXV690, vldllcový ležatý dvouválec s rozvodem
OHV, zdvihového objemu 688 ccm a vý.'cQňové kategorie 25 koní. U strojů, jakým je zahradní traktor je velmi
důležitá schopnost udržet si konstantní kroutfcľ moment, který je zde bezkonkurenčních vÍce než 49 N.m.
Jedná sb o nejsilnější traktor v dané třídě.
Verze HM je vybavena vším, co pomůže zvýšit žací a sběrné schopnosti stroje a přitom poskytujÍ příjemné a
pohodové ovládání. Jedná se především o plynule proměnný ,,Variable speed" (Hydrostatický pojezd s
plynulou regulacI), který podle nastavení do některé z možných 5-ti poloh automaticky udržuje nastavenou
rychlost jízdy, Optiflow - pomocí integrovaných ventilátorů nucený průtok vzduchu žací komorou pro
dokonalý sběr, synchronizované otáčení žacích nožů, speciální žací nože, silný dvouválcový motor,
inteligentní monitoring Honda, automatická LED světla a denní svÍcenÍ, elektromagnetická spojka žacích
nožů, distanční (antiska[povacÍ) kolečka, litinová přední náprava, snadná instalace travn Iho boxLj, tažné
zařízení na přání, deflektor zadního výhozu, vzorek na pneumatikách, katafórézní pcvrchová úprava žací
komory, snadné čÉštění žací komory pomocí zahradní hadice, umlstění palivové nádrže v zadní části, což
přispívá k bezpečnosti provozu a další. Tento model je ve standaru opatřen integrovaným systémem
mulčování. pouhým pohybem ovládací páky poskytuje systém VersamowTM nebývalou variabilitu způsobů
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sekáni. Systém znate|r!ě ulehčuje práci tím, že se rychle a snadno přizpůsobí změně pracovnlho režimu bez
nutnosti dodatečných montáží dalšího příslušenství. Ovládání je naprosto jednoduché, pohodlné, intuitivní
pomocí snadno dosažitelné páky z místa obsluhy.
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Model motoru

GXV 690

Typ motoru

PROFI 4-taktnľ zážehový dvouválec s rozvodem OHV

zdvihový objem (cm3)

688

výkonová kategorie {HP)
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TECM0LOGIE
MOTOR SPECIFIKACE "PRO"
Honda je historicky průkopníkem ve vývoji špičkových 4 taktních spalovacích motorů a špičkové dvouválcové V-twin
technologie. Vysoká spolehlivost, výkon a čistota výfukových plynů jsou hlavními rysy motorů Honda a my jsme
právem hrdi na důvěru zákzznIků napříč spektrem všech uživatelů od domácích hobby provozovatelů až po
profesionály ve stavebnictvl a průmyslu. Není proto divu, že motory Honda spolehlivě plni jen ty nejvyšší nároky.
Díky modernímu digitálnímu zapalování má motor špičkový výkon a stabilní a konstantní kroutIcf moment. Nový, zcela
přepracovaný systém dávkování paliva, systém sání, obecné sníženi třeclch a setrvačných sil v motoru zaručuji
snížené emise a spotřeba paliva patřf k nejnižším v této kategorii motorů. ČIstě profesionální motory Honda, jsou
opatřeny rozvodem OHV, ocelovou vložkou válce, uloženim klikové hřldele v pTůmyslových kuličkových bžiscich,
velkoobjemovým vzduchovým filtrem, kovovým krytem ventilátoru a dalšími technickými vychytávkami. Prostě všÍm, co
je nezbytné pro zařízeni specifikace "PRO", tzn. "PROFESJONÁL".

ZÁRUKA5 LET
Kupujícímu je poskytována prodloužená záruka až na dobu 5 let.
Prodloužení záruční lhůty nad rámec zákonné je podmíněno technickou prohlídkou
stroje po uplynuti každých 12 měsíců od data prodeje a potvrzení v Servisní knížce autorizovaným servisem
HONDA. K zachování běhu pětileté zámky je i po uplynuti základní záruční doby nutné předávat stroj k pravidelným
ročním kontrolám do auEorizovaného servisu HONDA. Provedení kontroly bude potvrzeno zákazn(kovi v Servisní
knížce. Tim je splněna podmínka pravidelné roční kontroly a tím je umožněno prodloužerď záruky o další rok, a to až
do celkové doby trvání 5 let ode dne převzetí stroje zákazníkem. Prodloužená záruka je podmíněna používáním
výhradně originálnIch náhradních dílů, spotřebnlho mateňálu a provozních kapalin HONDA, Tyto reční prohlídky
jsou hrazeny zákazníkem dle platného ceníku prací autorizovaného servisu HONDA, který prohlídku provádí.

VARIABLE SPEED- HYDR0STATICKÝTEMP0MAT
Pro dokonalý výsledek správně zastřiženého trávniku je nutná možnost zahradní traktor přesně nastavit tak, aby
jednak odpovídal Vaším pohybovým schopnostem, přizpůsobil se Vašemu pracovnfmu tempu a také aktuänimu
stavu a povaze Vášeho trávníku, Například možnost plynulého zvolení rychlosti jízdy je velmi důležitá nejenom p:o
přesné sekání trávy, ale i pro použiti traktom k jiným činnostem jako je např. vlečení přípojného vozíku, odhrnování
sněhu radlici, zametání atd. To dokáže jedině hydrostatický tempomat.

0TEVŘEÚŽACĹKOMORA
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,,.' ,jň'dardnÍ Žací komory, používané na jiných traktorech, jsou plně uzavřené a stísněné. výkonný mator Honda je, díky
'

j;t'é rezervě výkonu, schopen prohánět žací komorou mnohem větší množství vzduchu Rež-]| té tomu u jiných
traktonj, když bude žací komoTa otevřena. Proto začala Honda žací komory zahradních traktorů ve své horní části
""' opatřovat dodatečnými otvory pro nasávání něko|jkaná$obně většího množství vzduchu než je tomu u ostatních
" traktorů. Tento vzduch je do prostoru otáčení nožů pumpován dodatečnými venúlátory, namontovanými pod každým
'
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sekacím nožem. Znatelně se tím zvyšuje účinnost sběru posekané trávy do sběrného travního boxu,

PODPŮRňÉVEŇT!LÁTORY
Na každém ze dvou mtujicIch žacích nožů je přímo namontován podpůrný ventilátor, který se otáčí společně s
nožem a doslova nasává dodatečnými otvory v horní části žací Komary veliké množství vzduchu. Takto urychlená
masa vzduchu je pcmoci tvarovaných proudnic na ventilátoru usměrňována patřičným směrem ke vstupnímu otvoru
kanálu výhozu a lépe sbírá a unáší j posekaná stébla trávy a další nečistoty na travnaté ploše, Lépe a efektivněji se
plní travní box a znatelně se snižuje četnost nutného vyprazdňování. To šetři Čas a snižuje počet potřebných
přejížděni traktorem na místo uskladnění posekané trávy.

ROZMĚRŇÝTUŇELVÝHOZU TRÁVY
Useknutá tráva s ohromným množstvím průtoku vzduchu musí být bezpečně a spolehlivě odvedena do sběrného
travního boxu. Tomu musí odpovídat i velikost, průřez a sklon tunelu výhozu. Traktcry Honda jsou tomu přizpůsobeny
tvarován im a průřezem samotného tunelu výhozu tak, aby tok proudídho vzduchu nebyl ničím narušován. Značný
důraz byl kladen hlavně na omezení zachycování trávy uvnitř tunelu výhozu a zabránění postupného ucpáváni
tunelu výhozu do sběrného travního boxu. Díky tomu traktory Honda mají rtejlepší žací a sběrný výkon mezi traktory
stejné třídy.

SYŇCHROŇ|ZO\'AŇÉ 0TÁČHĹŽACĹCH NOŽŮ
Pro žací ústrejí o šíři záběru 102 cm a vÍce se u mezinápravových sekacích zařízení u traktorů Honda používá
výhradně synchrmizovar,é uspořádání dvou žacích nožů. Tak aby nože vzájemně pokryly celkový záběr, je nutné, aby
jejich délka v součtu byla větší než záběr. Oky překrýváni rotačních výseči je zaručeno perfektní pokryti celě travní
plochy bez možnosti vynechání neposekaných míst, jak ovšem zajistit, aby se při vzájsmném otáčení v jedné rovině
nedostaly do vzájemního kontaktu? Spolehlivé a bezpečné Časování rotace jednotlivých nožů d 90" vůči sobě je
zajištěno ozubeným řemenem. Nehrozí tak nebezpečí kolize sekacích nožů a případná destrukce. Navíc je mnohem
lépe opEimalizován průtok vzduchu do sběrného boxu a lepší sběrací schopnost traktoru.

CEňTRÁLňĹŇASTAVEŇĹVÝŠKYSEKÁŇĹ
Pohybem jediné páčky lze nastavit výšku sekání do 5ti poloh.

0PTIFLOW- ŇŮČÉŇÝ PRŮTOKVZDUCHU ŽACĹK0M0R0U
Optiflow znamená správnou optimalizaci rychlosti, směru a množství proudícího vzduchu pod žací komorou. Systém
OpEiňow bude bezvadně fungovat pouze ve spojení s žací komorou, která je ve své horní části opatřena dodatečnými
otvory pro nasávání několikanásobně většího množstvl vzduchu, sekacími noži s podpůrnými ventilátory, mimořádně
rozměrným kanálem průchodú do sběrného boxu a samdným provedením sběrného boxu. Je tím docíleno skvělých
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, ,,·- """" .' yihenovitývýkon motoru (kW/min"1)
l"', . .~~Startováni

Typ pojezdové převodovky
Max.rychlost vpřed (km/h)

8,2

Max.rychlost vzad (kmih)

4
' ·' : :'

Záběr sečeni(cm)

122

Polohy a nastavenivýšky sečení(mm)

7 (30- 90)

Objem sběrného koše (litrů)

350

Velikost plochy (m')

5000+

Suchá hmotnost(kg)

245

objem palivové nádrže (litrů)

8,4

Typ sekacího ústrojí

Synchronizované

Počet nožů

2

Systém 0ptiflow

Am

Mulčování

integrovaná mulčovacf klapka Versamow

Vykľápěnísběrného koše

Manuálně

Zapínání sečení

Elektromagnetická spojka

Poloměr zatáčeni(m)

1,6

Přední/ Zadní kola

15x6.00-6/8x8,50-8

Doba mulčovánMa 100 m2 trávníku {min:sec)

0:36

Doba sběru na 100 n12trávníku (min:sec)

1,36

Tažné zařízení

Volitelně

Objem olejové náplně (litrů)

2,2
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