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Komfortní ovládání
rychlostí
Kovový
krycí panel

Spolehlivý
4-taktní
OHV motor
s výkonem 6,5 HP
a lehkým startem
Odolná hliníková
6-rychlostní
převodovka
+ 2 rychlosti vzad

Zimní pneu
se šípovým vzorkem
Odolné
oboustranné skluznice
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sněhové frézy

Zdokonalený ocelový
šnek se zuby

www.strojeagama.cz

Sněhové frézy

Sněhová fréza
benzínová

benzínová dvoustupňová

Objednací číslo

V651

Motor

196 cm3

Typ motoru

4-taktní motor OHV

Výkon

6,5 HP

Šířka záběru

56 cm

Výška záběru

51 cm

Rychlost

6 vpřed / 2 vzad

Ovládání směru odhozu

190° z místa obsluhy

Startování

manuální

Světlomet

ne

Vyhřívaná rukojeť

ne

Sněhové řetězy

příslušenství k dokoupení

Objem palivové nádrže

3,6 l

Pneumatiky

SNOW GRIP 4,10-6

Pojezdová převodovka

disková s plynulým
převodem CVT

Volnoběžný chod

ano

Hmotnost

78 kg

AGAMA 651Q

12.990,Dvoustupňová sněhová fréza AGAMA 651Q je zástupcem spolehlivosti, kvality a výkonu za výbornou cenu.
Je poháněna spolehlivým benzínovým čtyřtaktním motorem OHV o výkonu 6,5 HP se zdvihovým objemem 196m3
Mezi hlavní prvky výbavy patří:
Ovládání směru výhozového komínu z místa obsluhy stroje
6 rychlostí vpřed a 2 rychlosti vzad
Sněhový šnek, vyrobený z vysokopevnostní oceli s odolnými zuby
Masivní převodovka a dvoustupňový systém s vysokoobrátkovým ventilátorem zajišťují kvalitní odhoz sněhu
Kovové velkoplošné a vysoce odolné oboustranné kluznice na spodní části bunkru frézy a lehkým startem

Rotace výhozového komínu
je zajištěna kvalitním ocelovým
šnekem, u kterého nehrozí nebezpečí deformace
Ocelový bunkr, za studena
speciálně lisovaný, pro vysokou
pevnost a odolnost
Zimní pneumatiky se SNOW
GRIP šípovým dezénem zabraňující prokluzu
Masivní ocelový šnek se zvýšeným počtem zubů pro dokonalý záběr

www.strojeagama.cz

sněhové frézy
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Sněhová fréza
benzínová

benzínová dvoustupňová

Objednací číslo

STG6562C-01E

Motor

196 cm3

Typ motoru

4-taktní motor OHV

Výkon

6,5 HP

Šířka záběru

62 cm

Výška záběru

51 cm

Rychlost

6 vpřed / 2 vzad

Ovládání směru odhozu

190° z místa obsluhy

Startování

manuální + elektrické 230V

Světlomet

ano

Vyhřívaná rukojeť

ne

Sněhové řetězy

příslušenství k dokoupení

Objem palivové nádrže

3,6 l

Pneumatiky

SNOW GRIP 4,80-8

Pojezdová převodovka

disková s plynulým
převodem CVT

Volnoběžný chod

ano

Hmotnost

82 kg

AGAMA 6562A-01E

17.990,Sněhová fréza AGAMA 6562A-01E je výkonnou dvoustupňovou sněhovou frézou pro náročné uživatele. Je poháněna spolehlivým benzínovým čtyřtaktním motorem OHV o výkonu 6,5 HP s elektrickým startem a 6 rychlostmi vpřed a dvěmi vzad.
Mezi hlavní prvky výbavy patří:
Ovládání směru výhozového komínu vč. výhozového deflektoru z místa obsluhy stroje
Elektrický start s připojením na 230V
Světlomet pro práci za šera či tmy
Sněhový šnek vyrobený z vysokopevnostní oceli s odolnými zuby
Masivní převodovka a dvoustupňový systém s vysokoobrátkovým ventilátorem zajišťují kvalitní odhoz sněhu
Kovové velkoplošné a vysoce odolné oboustranné kluznice na spodní části bunkru frézy

Rotace výhozového komínu
je zajištěna kvalitním ocelovým
šnekem, u kterého nehrozí nebezpečí deformace
Ocelový bunkr, za studena
speciálně lisovaný, pro vysokou
pevnost a odolnost
Zimní pneumatiky se SNOW
GRIP šípovým dezénem zabraňující prokluzu
Aretace rychlosti
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sněhové frézy

www.strojeagama.cz

Sněhová fréza
benzínová

velká dvoustupňová pásová

Objednací číslo

STG1170E

Motor

337 cm3

Typ motoru

4-taktní motor OHV

Výkon

11 HP

Šířka záběru

70 cm

Výška záběru

54,5 cm

Rychlost

6 vpřed / 2 vzad

Ovládání směru odhozu 190° z místa obsluhy

Dvoustupňová pásová sněhová fréza AGAMA 1170E určená do nejnáročnějších podmínek je poháněna spolehlivým benzínovým čtyřtaktním motorem OHV o výkonu 11 HP se zdvihovým objemem 337 m3 elektrického
startu. Disková převodovka nabízí 6 rychlostí vpřed a 2 vzad.
Mezi hlavní prvky výbavy patří:

Startování

manuální + elektrické 230V

Světlomet

ano

Vyhřívaná rukojeť

ano

Sněhové řetězy

ne

Objem palivové nádrže

3,6 l

Max. pracovní výkon

2900 m3/hod

Pojezdová převodovka

disková s plynulým
převodem CVT

Náhon pásů

EASY TURNING s páčkami TRIGGER

Regulace záběru

3- polohový systém TRANSPORT
/ NORMAL / TUHÝ SNÍH

Volnoběžný chod

ano

Hmotnost

135 kg

AGAMA 1170E

26.990,-

Světlomet pro práci za šera či tmy
Vyhřívané rukojeti
EASY TURN regulace náhonu pro snadnou manipulaci
Sněhový šnek vyrobený z vysokopevnostní oceli s odolnými zuby
Masivní převodovka a dvoustupňový systém s vysokoobrátkovým ventilátorem zajišťují kvalitní odhoz sněhu
Kovové velkoplošné a vysoce odolné oboustranné kluznice na spodní části bunkru frézy
Rotace výhozového komínu je zajištěna kvalitním ocelovým šnekem, u kterého nehrozí nebezpečí deformace

Elektrický start s připojením
na 230V
Regulace
výšky
záběru
bunkru se 3 polohami:
TRANSPORT
NORMAL
TUHÝ SNÍH
Ovládání směru výhozového komínu včetně výhozového
deflektoru z místa obsluhy
stroje
Aretace rychlosti

www.strojeagama.cz

sněhové frézy

5

Štípače
horizontální

!

Objednací číslo

LG65558

Motor

230V/50Hz

Příkon

2200 W

Typ

štípačka elektrická horizont.

Štípací síla

5t

Štípací délka

520 mm

Doporučený průměr
polena

max. 250 mm

Rozměry stroje

270x510x940 mm

Hmotnost

42 kg

Rozšiřovací štípací klín

volitelný

Štípací kříž

ano

AGAMA WS5T-52

pracovní stůl

690,obj. č.: 02952

5.990,-

Horizontální štípače jsou na štípání špalků menšího průměru a menší délky. Výhodou je fakt, že nemusíte polena zdvihat ze země tak vysoko a štípačku lze obsluhovat například ze stoličky. Další výhodou horizontálních štípačů je nízká hmotnost,
lepší skladnost a 230V napájení.

Objednací číslo

LG65563

Motor

230V/50Hz

Příkon

1500 W

Typ

štípačka elektrická horizont.

Štípací síla

5t

Štípací délka

520 mm

Doporučený průměr
polena

max. 250 mm

Rozměry stroje

260x485x1200 mm

Hmotnost

50 kg

Rozšiřovací štípací klín

volitelný

Štípací kříž

ano

AGAMA LS5T-52

6.990,6

štípače horizontální

!

pracovní stůl

690,obj. č.: 02958

Štípač LS5T-52 se vyznačuje svou tužší konstrukcí, jednoduchostí, spolehlivostí, snadnou přepravou a obsluhou. Je určen pro všechny, kteří
si chtějí pohodlně naštípat polena menších průměrů a nechtějí se namáhat při přepravě těžké vertikální štípačky. Tento model je vybaven
funkcí extension rod, která vám umožní nastavit délku hydraulického
pístu úměrně délce štípaného polena.

www.strojeagama.cz

Štípače
vertikální

!

230V

Objednací číslo

LG65585

Motor

230V/50Hz

Příkon

3000 W

Typ

štípačka elektrická vertikální

Štípací síla

5,5 t

Štípací délka

1050/800/550 mm

Doporučený průměr
polena

max. 320 mm

Rozměry stroje

900x1190x1480 mm

Kapacita hydraul. oleje

3,5 l

Hmotnost

97 kg

Rozšiřovací štípací klín

ano

Štípací kříž

volitelný

AGAMA LS 5,5T
Model LS 5,5T je nejdostupnější vertikální štípač na trhu. Hlavní
výhodou oproti horizontálním štípačům je proměnlivá štípací délka
s možností štípání polen až do 1050mm délky a vyšší výkon.

Objednací číslo

LG65584

Motor

400V/50Hz

Příkon

3000 W

Typ

štípačka elektrická vertikální nízká podlaha

Štípací síla

6t

Štípací délka

1050/800/550 mm

Doporučený průměr
polena

max. 320 mm

Rozměry stroje

900x1190x1480 mm

Hmotnost

101 kg

Rozšiřovací štípací klín

ano

Štípací kříž

volitelný

11.990,-

AGAMA LS 6T

12.490,www.strojeagama.cz

štípače vertikální
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230V

!

Objednací číslo

LG65647

Motor

230V/50Hz

Příkon

3000 W

Typ

štípačka elektrická vertikální

Štípací síla

7t

Štípací délka

1250/850/550 mm

Doporučený průměr
polena

max. 320 mm

Rozměry stroje

830x930x1470 mm

Hmotnost

127 kg

Rozšiřovací štípací klín

ano

Štípací kříž

volitelný

AGAMA LS 7T
Hlavní výhodou tohoto štípače je nízká podlaha, která usnadní „navalení“ dlouhých a těžkých špalků bez nutnosti zvedat je do výšky.

Objednací číslo

LG65586

Motor

400V/50Hz

Příkon

3000 W

Typ

štípačka elektrická vertikální

Štípací síla

8t

Štípací délka

1040/780/520 mm

Doporučený průměr
polena

max. 320 mm

Rozměry stroje

830x930x1470 mm

Kapacita hydraul. oleje

6l

Hmotnost

122 kg

Rozšiřovací štípací klín

ano

Štípací kříž

volitelný

AGAMA LS 8T

14.190,8

štípače vertikální

13.490,-

Vertikální štípače jsou robustní velké stroje, které jsou vhodné pro venkovní celodenní použití pro přípravu tvrdého palivového dřeva na zimu. Liší se konstrukcí, doporučeným průměrem
polena, použitým nástavcem, s tím související štípací délkou a štípací silou. Vertikální štípače AGAMA mají štípací sílu od 5,5 t do 12 t
a výkon motoru od 3000W až po 3800W.

www.strojeagama.cz

Objednací číslo

LG65646

Motor

400V/50Hz

Příkon

3500 W

Typ

štípačka elektrická vertikální nízká podlaha

Štípací síla

8t

Štípací délka

1250/850/550 mm

Doporučený průměr
polena

max. 320 mm

Rozměry stroje

830x930x1470 mm

Kapacita hydraul. oleje

6l

Hmotnost

136 kg

Rozšiřovací štípací klín

ano

Štípací kříž

volitelný

AGAMA LS 8T
Velkou předností tohoto štípače je nízká podlaha. Polena není
nutné zvedat do výšky a štípání není tak namáhavé.

Objednací číslo

LG65648

Motor

400V/50Hz

Příkon

3500 W

Typ

štípačka elektrická vertikální odklápěcí noha

Štípací síla

8t

Štípací délka

1250/850/550 mm

Doporučený průměr
polena

max. 320 mm

Rozměry stroje

900x1190x1480 mm

Kapacita hydraul. oleje

6l

Hmotnost

150 kg

Rozšiřovací štípací klín

ano

Štípací kříž

volitelný

14.990,-

AGAMA LS 8T

17.990,www.strojeagama.cz

Tento model disponuje výhodami nízké podlahy a navíc je doplněn
o vyklápěcí nohu pro štípání kratších polen.

štípače vertikální
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Objednací číslo

LG65889

Motor

400V/50Hz

Příkon

3300 W

Typ

štípačka elektrická vertikální

Štípací síla

10 t

Štípací délka

1370/890/610 mm

Doporučený průměr
polena

max. 400 mm

Rozměry stroje

850x660x1100 mm

Hmotnost

146 kg

Rozšiřovací štípací klín

ano

Štípací kříž

volitelný

AGAMA LS 10T
Štípač LS 10T má maximální doporučený průměr polen 400 mm
a maximální štípací délku 1 350 mm, což je nejvíce ve své kategorii.

Objednací číslo

LG65588

Motor

400V/50Hz

Příkon

3800 W

Typ

štípačka elektrická vertikální

Štípací síla

10 t

Štípací délka

1350/850/590 mm

Doporučený průměr
polena

max. 400 mm

Rozměry stroje

830x930x1470 mm

Kapacita hydraul. oleje

7l

Hmotnost

209 kg

Rozšiřovací štípací klín

ano

Štípací kříž

volitelný

16.990,-

AGAMA LS 10T

18.990,10

štípače vertikální

www.strojeagama.cz

Objednací číslo

LG65890

Motor

400V/50Hz

Příkon

3300 W

Typ

štípačka elektrická vertikální

Štípací síla

12 t

Štípací délka

1370/890/610 mm

Doporučený průměr
polena

max. 400 mm

Rozměry stroje

850x660x1100 mm

Hmotnost

163 kg

Rozšiřovací štípací klín

ano

Štípací kříž

volitelný

AGAMA LS 12T

19.990,-

Štípač LS 12T má maximální doporučený průměr polen 400 mm
a maximální štípací délku 1 370 mm, což je nejvíce ve své kategorii.

Příslušenství ke štípačům

Příslušenství pro LS6T-LS8T

Kříž

Klín
pro LS6T-LS8T

Klín prodloužený
pro LS8T

Kříž pro LS 10T
(model LG65588)

Klín pro LS 10T
(model LG65588)

Klín prodloužený
pro LS 10T
(model LG65588)

Kříž pro LS 10T
(model 65899),
LS12T

Klín prodloužený
pro LS 10T
(model 65899),
LS12T

Číslo

66525

66625

66725

66530

66630

66730

66535

66735

790,-

1.090,ke štípači

ZDARMA

www.strojeagama.cz

1.290,-

1.490,-

1.790,ke štípači

1.990,-

1.490,-

1.990,-

ZDARMA

štípače vertikální
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Drtiče

Motor

4-takt, jeden válec

Výkon

jmenovitý 7,7kW, max. 8,5 kW

Typ

drtič zahradního odpadu

Doporučený průměr
větví

max. 100 mm (boční podavač)

Rozměry stroje

860x750x1310 mm

Hmotnost

105 kg

Objem motoru

389 cm3

Kapacita palivové nádrže 2,6 l
Kapacita olejové náplně

1,4 l

Drtící nože

2 nože + 16 kladívek

AGAMA FYS-13L

19.990,Drtič zahradního odpadu AGAMA FYS-13L je poháněný čtyřtaktním vzduchem chlazeným benzínovým motorem o výkonu 13 HP.
Vkládání materiálu do stroje je velmi jednoduché a možné dvojím způsobem. Drobný materiál lze vhazovat shora do násypky
a ten je pak vlastní vahou transportován do prostoru výkonných drtících nožů.
Celé větve pak lze vkládat bočním otvorem, který je konstruován tak, aby obsluha stroje byla co nejvíce ochráněna proti případným vyletujícím kouskům nadrcené hmoty. Drtící mechanismus si poradí s větvemi až do průměru 100 mm.
Pro snadný transport je stroj vybaven dvěma koly a ojí pro zapřažení k tažnému zařízení s možností přepravy drtiče až dvacetikilometrovou rychlostí. Samozřejmostí jsou i madla pro snazší manipulaci. Drtič / štěpkovač je schopen zpracovat až 26 m3 dřevní
hmoty za hodinu.

www.strojeagama.cz
Oficiální distributor pro ČR a SR:

Váš prodejce:

MOTOR JIKOV GREEN a.s.
Kněžskodvorská 2277/26
370 04 České Budějovice
www.mjgreen.cz
Člen skupiny MOTOR JIKOV GROUP s tradicí od roku 1899, provozující činnost v oborech strojírenství a slévárenství, vyvážející své výrobky do celého světa.

