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O NÁS

HISTORIE
VARI letos slaví 50 let výroby malé zahradní mechaniza-
ce, která byla v závodě v Libici nad Cidlinou zahájena v 
roce 1969. Za tu dobu se značka stala synonymem pro 
kultivátory, malotraktory s vozíkem, bubnové a mulčova-
cí sekačky, zametací kartáče a multifunkční stroje. Ve své 
historii máme řadu velmi úspěšných strojů, které svým 
majitelům dodnes spolehlivě slouží. I díky tomu si udržu-
jeme pozici kvalitního českého výrobce. Historie je pře-
devším odpovědnost a pevné kořeny technických zásad 
a dovedností, které dělají značku značkou. Poctivá práce 
všech lidí ve firmě a vstřícný a přátelský postoj ke všem 
našim zákazníkům -  to jsou hodnoty, které ve VARI dlou-
hodobě ctíme. Věříme, že spolu s Vámi tu budeme i za 
dalších 50 let a stále budeme tvořit nové stroje a budeme 
mít nové a nové nápady. Snažíme se, aby Vám stroje co 
nejvíce ulehčily práci a dlouho vydržely. Děkujeme Vám 
za důvěru a za věrnost značce VARI. 

PŘÍTOMNOST A BUDOUCNOST
Naší prioritou je výroba v závodě v Libici nad Cidlinou, 
do kterého neustále investujeme a zvyšujeme jeho kapa-
citu. Komponenty si vybíráme od těch nejlepších doda-
vatelů z celého světa, ať již to jsou motory Honda nebo 
Briggs&Stratton, hydropřevodovky Tuff Torq, nebo kom-
ponenty Noram. Spolupracujeme s řadou tuzemských do-
davatelů, a to především ve specializovaných oborech, 
jako je slevárenství či vstřikovaní plastů a hliníků. Do 
budoucna plánujeme další rozšiřování svých výrobních 
kapacit. Jsme i významným dodavatelem strojů pro dal-
ší značky v rámci EU. Značka VARI je tak zárukou trvalé 
kvality a vysoké přidané hodnoty v technickém řešení 
strojů. 

SOCIÁLNÍ SÍTĚ VARI
Sdílejte, lajkujte a bavte se s námi na FACEBOOKu a INSTA-
GRAMu! Sledujte nás také na  YOUTUBE kanálu či na BLO-
Gu http://moje.vari.cz.

E-SHOP A WEB VARI 
Vybírejte a nakupujte stroje a příslušenství VARI v po-
hodlí Vašeho domova! Technické parametry, 360stup-
ňové prohlížení, videa strojů při práci, návody k použí-
vání a spousta dalších informací nezbytných pro výběr 
správného stroje, to je web www.vari.cz. Svůj nový stroj, 
kompletně připravený k používání, si pak vyzvednete na 
nejbližším výdejním místě u autorizovaného prodejce 
VARI, který se Vám bude i v budoucnu pečlivě věnovat, 
poskytne Vám kompletní servis, odborné poradenství a 
dodá náhradní díly. Nákup a výběr stroje VARI nebyl ni-
kdy jednodušší!

Vítejte u nového katalogu VARI 2019. 
Vaše VARI

 

 www.vari.cz

 http://moje.vari.cz

 www.youtube.com/VARISTROJE

 www.facebook.com/VARIcz

 www.instagram.com/VARIcz



BUBNOVÉ SEKAČKY AGATHA
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Přesně před 20 lety jsme vyrobili první jednoúčelovou 
bubnovou sekačku, legendární Adélu, která stanovi-
la standard bubnových sekaček jako takových na řadu 
let dopředu. Dvojitý lisovaný sekací disk, otočné nože a 
šneková převodovka pojezdu, ergonomická řídítka a nad-
časový funkční design s červeným krytem, blatníky a žlu-
tým bubnem - tak většina uživatelů dodnes identifikuje 
tyto stroje. Přestože se nás snaží konkurence většinou 
kopírovat, originální výrobky VARI jsou nezaměnitelné. 
Neustále pracujeme na jejich vývoji a vylepšení.   

Současné bubnové sekačky Agatha a multifunkční Lu-
cina MaX jsou dnes nejmodernější stroje na trhu. Mají 
řadu unikátních prvků, např. T-Bar (uložení žacích nožů), 
a především skvělé zpracování. Přesně tak, jak v Libici 
nad Cidlinou ctíme již 50 let.

BUBNOVÁ SEKAČKA DS-521Z AGATHA



BUBNOVÉ SEKAČKY AGATHA
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/  inovovaný tvar krytu žacího bubnu
/  až 75 startů na jedno nabití
/  nabíjení cca 30 minut, startování tlačítkem
/  motor exkluzivně pro VARI

PRVNÍ BUBNOVÁ SEKAČKA S ELEKTROSTARTEM

BUBNOVÉ SEKAČKY AGATHA

/  HDG bezpečnostní kryt - odolný a inovativní
/  dvojitý disk se čtyřmi noži (uložení nožů T-Bar)
/  nezávislé zapínání sečení a pojezdu
/  pevná náprava pro přesné vedení stroje
/  široká 6“ šípová kola, bezpečnostní brzda disku
/  originální kalené nože VARI

NABIJTE! STARTUJTE!VLOŽTE! SEKEJTE!

TYP DS-521Z DS-521B DS-521 DS-521BiS

Motor VARI XP-200 B&S 675 EXi HONDA GCV 160 B&S 675 iS

Šíře záběru 58,5 cm 58,5 cm 58,5 cm 58,5 cm

Plošný výkon 1 300 m2/h 1 300 m2/h 1 300 m2/h 1 300 m2/h

Počet rychlostí 1 (2,0 km/h) 1 (2,0 km/h) 1 (2,0 km/h) 1 (2,0 km/h)

Hmotnost 61 kg 59 kg 58 kg 61 kg

Objednací číslo 4425 4400 4426 4466

Cena Kč 19 490 22 990 22 990 23 990



MULČOVAČE / VYŽÍNAČE KŘOVIN F-550

/  rozmulčují vysokou trávu
/  nezávislé zapínání sečení a pojezdu
/  bezpečnostní brzda nože
/  chráněný design vodicí ostruhy
/  nízko položené těžiště, precizní vyvážení
/  nerezový kryt sekacího prostoru INOX
/  řídítka výškově nastavitelná do 6 poloh
/  sečení náletových dřevin do průměru 1 cm��
/  nastavení výšky sečení v rozmezí 4 - 9 cm

VYŽÍNAČE KŘOVIN F-550
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TYP F-550B F-550

Motor B&S 875 EXi HONDA GCV 190

Šíře záběru 58 cm 58 cm

Plošný výkon 950 - 1 300 m2/h 950 - 1 300 m2/h

Počet rychlostí 2 
(1,8 - 2,4 km/h)

2 
(1,8 - 2,4 km/h)

Hmotnost 55 kg 56 kg

Objednací číslo 4408 4380

Cena Kč 27 990 27 990

Mulčovače na vysokou trávu řady Hurricane jsou skvělou 
volbou pro všechny, kteří extenzivně sekají travní plochy tři-
krát až pětkrát za rok. Mulčování vysoké trávy výrazně po-
tlačuje růst plevelu v travních kulturách a příznivě ovlivňuje 
kvalitu lučních porostů. Jsou vhodnou volbou místo bub-
nových sekaček, pokud nemáte požadavek na další využití 
posečené trávy, např. na krmivo.

KRYT MULČOVAČE

Obj. č.: 4447

Cena Kč: 990



/  pro sečení rozlehlých ploch a horských luk
/  převodovka PEERLESS 5+1R s diferenciálem
/  směrové brzdy pro jednoduché zatáčení, výkyv žacího ústrojí 10°
/  velká, 10’’ kola s traktorovým dezénem
/  stranové a výškové nastavení řídítek, profesionální motor HONDA
/  hřídelové propojení žacích disků, laserem řezaný prostorový rám
/  možnost připojení sulky, další příslušenství viz www.vari.cz

DVOUBUBNOVÁ SEKAČKA BDR-1200 

STROJE PRO SEČENÍ A MULČOVÁNÍ ROZLEHLÝCH PLOCH
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/  hydrostatická převodovka TUFF TORQ K-46ED
/  změna rychlosti pojezdu bez nutnosti zastavení pohonu nože
/  výměnné uložení hřídele nože a ložisek
/  boční čisticí klapka a chlazení převodovky
/  automatická uzávěrka diferenciálu, provozní a bezpečnostní brzda
/  svahová dostupnost až 30°
/  plnopryžová přední kola, možnost připojení sulky

MULČOVAČ F-700 HYDRO

TYP BDR-1200 F-700 HYDRO

Motor HONDA GXV 390 HONDA GXV 390

Šíře záběru 120,2 cm 70 cm

Plošný výkon 2 160 - 6 000 m2/h až 5 440 m2/h

Počet rychlostí 5+1R 
(1,8 - 2,7 - 3,5 - 4,8 - 8,0 - R3,5 km/h)

plynulá regulace
(0-8,0 km/h, R 0-1,5 km/h)

Hmotnost 200 kg 135 kg

Objednací číslo 4236 4448

Cena Kč 81 990 94 990

SULKA AV-650

Obj. č.: 4217

Cena Kč: 6 990



/  kvalitní komponenty - šneková převodovka kartáče i pojezdu, ložiska
/  startování a všechny ovládací prvky z místa obsluhy
/  řídítka výškově nastavitelná v 6 polohách
/  průměr kartáče 34 cm, nastavení přítlaku štětin opěrným kolem
/  spirálové uspořádání kartáče, „sněžný“ dezén pneumatik

ZAMETACÍ KARTÁČ CB-80 

ZAMETACÍ KARTÁČ / ODSTRAŇOVAČ PLEVELE

OCELOVÝ KARTÁČ B-35 VEDEX

/  profesionální ocelový kartáč, ekologická a efektivní likvidace plevelů
/  na zámkové dlažby, chodníky, obrubníky i asfaltové plochy
/  odstraňování zmrazků a ušlapaného sněhu z chodníků
/  nezávislé nastavení kol ve 4 polohách
/  asymetrický design, nízké těžiště

TYP B-35 VEDEX CB-80

Motor VARI XP-140 HONDA GCV 160

Šíře záběru 35 cm 80 cm

Plošný výkon individuální 1 985 - 2 730 m2/h

Počet rychlostí --- 2 (2,5 - 3,4 km/h)

Hmotnost 35 kg 67 kg

Objednací číslo 4480 4440

Cena Kč 22 990 29 990
/7

BOX SBĚRACÍ BS-80 RADLICE OR-80 PLENTA AP-80

Obj. č.: 4445 Obj. č.: 4451 Obj. č.: 4443

Cena Kč: 6 990 Cena Kč: 3 990 Cena Kč: 1 190



ŠTĚPKOVAČE RAPIDO
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/  šnekový pomaloběžný štěpkovač s dvouchodou spirálou
/  navádění drceného materiálu do drticí hlavy - samovtahování
/  ocelový setrvačník pod motorem pro akumulaci energie
/  výsledná štěpka je vhodná k obsypávání nebo jako palivo
/  vysoká efektivita a nízká hlučnost
/  pracovní otáčky 540 ot/min

ŠTĚPKOVAČ RAPIDO PLUS, RAPIDO POWER PLUS

(zavisí na druhu, stáří a aktuální vlhkosti materiálu)

SPIRÁLOVÝ NŮŽ DVOUCHODÝ VÝSLEDNÁ ŠTĚPKA

Vyrábíme i štěpkovač RAPIDO bez motoru 
jako přímo připojitelný stroj pro majitele po-
honných jednotek Terra-VARI se spojkou 80 
mm. Během pár vteřin připojíte svůj motor a 
můžete okamžitě začít pracovat. 

Více informací na straně 17 nebo viz www.
vari.cz.

TYP RAPIDO PLUS RAPIDO POWER PLUS

Motor B&S 850 E B&S 950 E

Max. průměr drceného materiálu až 50 mm až 60 mm

Velikost štěpky cca 20 mm cca 20 mm

Násypka vstřikovaný plast vstřikovaný plast

Hmotnost 56 kg 61 kg

Objednací číslo 4453 4502

Cena Kč 24 990 26 990



Multifunkční nosiče MaX jsou určeny pro všechny, kteří 
převážně sečou nebo mulčují vysokou trávu na zahra-
dách a středně velkých pozemcích a nechtějí, aby stroj 
zahálel mimo sezonu trávy. MaX je vybavený dvourych-
lostní převodovkou, výkonným motorem, velkými, 8“ koly 
a nezávislým zapínáním sečení a pojezdu. Má promyšle-
nou výměnu adaptérů, kterou zvládnete sami doma. 

V konstrukci těchto strojů je použita řada unikátních 
technických řešení, které jsou chráněny průmyslovým 
vzorem a evropskou databází EUIPO. Lucina MaX a Hu-
rricane MaX vám slouží během celého roku. Můžete sekat 
vysokou trávu na sušení, mulčovat vysokou trávu, ob-
racet a shrabovat seno, zametat zpevněné plochy nebo 
odhrnovat sníh. 

MULTIFUNKČNÍ NOSIČE MAX
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NOVINKA 2019          

SENOHRAB SH-600 
PRO MULTIFUNKČNÍ NOSIČE MAX



MULTIFUNKČNÍ NOSIČE MAX

TYP BDR-620B BDR-620 F-580 F-580BiS

Motor B&S 875 EXi HONDA GCV 190 HONDA GSV 190 B&S 875 iS

Šíře záběru 62,2 cm 62,2 cm 58 cm 58 cm

Plošný výkon až 1 680 m2/h až 1 680 m2/h až 1 500 m2/h až 1 500 m2/h

Počet rychlostí 2 (2,0 - 2,8 km/h) 2 (2,0 - 2,8 km/h) 2 (2,0 - 2,8 km/h) 2 (2,0 - 2,8 km/h)

Hmotnost 62 kg 63 kg 59 kg 58 kg

Objednací číslo 4430 4428 4504 4505

Cena Kč 28 990 28 990 28 990 29 990
10/

/  sestava multifunkčního nosiče + adaptéru 
   vyžínače křovin VM-580

/  možnost výměny vyžínače křovin za bubnovou sekačku, 
   sněžný pluh, pasivní kartáč�nebo senohrab
/  drážkovaná hřídel pro prohon adaptérů
/  řídítka nastavitelná do 6 poloh, 2 rychlosti pojezdu

/  první multifunkční nosič VARI s elektrostartem
/  až 75 startů na jedno nabití, nabíjení cca 30 minut
/  startování tlačítkem
/  motor exkluzivně pro VARI

VYŽÍNAČ KŘOVIN HURRICANE MAX F-580, F-580BiS

/  sestava multifunkčního nosiče + adaptéru  
   bubnové sekačky BSX-620 

/  možnost výměny bubnové sekačky za vyžínač křovin,    
   sněžný pluh, pasivní kartáč�nebo senohrab
/  patentované propojení s adaptéry, 2 rychlosti pojezdu
/  řídítka nastavitelná do 6 poloh

BUBNOVÁ SEKAČKA LUCINA MAX BDR-620B, BDR-620



PŘÍSLUŠENSTVÍ MAX
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/  pro sečení vysoké trávy na sušení
/  HDG bezpečnostní kryt - odolný a inovativní
/  disk se čtyřmi noži (uložení nožů T-Bar)
/  originální kalené nože VARI
/  šíře záběru 62,2 cm

 

NOVINKA 2019          

BUBNOVÁ SEKAČKA BSX-620

Obj. č.: 4506

Cena Kč: 8 990

/  pro sečení a mulčování vysoké trávy, stařiny a drobných náletů
/  patentovaný design krytování a vodicí ostruhy
/  HDG zinkované šasi, mulčovací nůž GATOR
/  šíře záběru 58 cm, nastavení výšky sečení
/  možnost dokoupení krytu mulčovače, obj.č.: 4447, cena: 990 Kč

 

VYŽÍNAČ KŘOVIN VM-580

Obj. č.: 4429

Cena Kč: 7 990

�/  pro skulování sena obracením
�/  paprsková kola s kuličkovými ložisky � 
�/  pružinové pruty (paprsky) pro lepší kontakt se zemí � 
�/  pracovní záběr 60 cm, prutová ochrana motoru �
�/  výškově stavitelné rádlovací opěrné kolo� 
�/  chráněno průmyslovým vzorem EUIPO

 

SENOHRAB SH-600

Obj. č.: 4517

Cena Kč: 8 990

�/  ideální na zámkovou dlažbu, chodníky a příjezdové cesty 
�/  šíře záběru 95 cm, plynulé stranové natáčení s aretací
�/  velmi nízká prašnost při práci
�/  dlouhá životnost štětin

PASIVNÍ KARTÁČ PK-950

Obj. č.: 4459

Cena Kč: 5 990

�/  vhodný k prohrnování čerstvého sněhu
�/  polypropylenové kluznice
�/  snadná montáž na stroj
�/  šíře záběru 79 cm

SNĚŽNÝ PLUH SP-800

Obj. č.: 4450

Cena Kč: 2 990



Multifunkční nosič RAPTOR Hydro je vyšší řada stro-
jů výkonově postavená nad nosiči MAX. Je určena pro 
náročnější uživatele, kteří ocení především vyšší výkon 
motoru a velkou přídavnou nádrž na palivo. RAPTOR 
Hydro je vybaven hydrostatickou převodovkou s auto-
matickou uzávěrkou diferenciálu, díky které lze plynule 
regulovat za jízdy rychlost vpřed i vzad. Pohon adaptérů 
zajišťuje spojka NORAM/VARI integrovaná do nosiče, je-
jíž součástí je i bezpečnostní brzda. Ovládání je snadné 
díky výškově i stranově nastavitelným řídítkům.  Oceníte 
určitě také provozní a parkovací brzdu a bohaté příslu-
šenství, např. přídavná závaží do kol, zvýšené sání vzdu-
chu do motoru, sněhové řetězy atd. 

Promyšlené, snadno vyměnitelné příslušenství, které se 
neustále rozšiřuje, tak určitě uspokojí širokou škálu uži-
vatelů po celý rok. K nosiči RAPTOR Hydro je možno při-
pojit brzděnou sedačku a valník ANV-200, který je certifi-
kován pro provoz na komunikacích 3. a 4. třídy s platným 
technickým průkazem. RAPTOR Hydro je postavený na 
velice tuhém lisovaném rámu a v roce 2016 získal pres-
tižní ocenění Grand Prix za design a technickou inovaci 
na mezinárodním veletrhu Techagro.

MULTIFUNKČNÍ NOSIČ RAPTOR HYDRO
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NOVINKA 2019          
ZAMETACÍ KARTÁČ RKV-1000 + RADLICE ROR-1000
PRO MULTIFUNKČNÍ NOSIČ RAPTOR HYDRO



MULTIFUNKČNÍ NOSIČ RAPTOR HYDRO

/  nový dezén pneumatik pro vyšší adhezi ve svahu
/  změna rychlosti pojezdu bez nutnosti zastavení 
   pohonu adaptéru
/  integrovaná spojka a brzda příslušenství
/  tuhé lisované díly šasi
/  hydrostatická převodovka TUFF TORQ K-46ED
/  automatická uzávěrka diferenciálu
/  antivibrační uložení řídítek
/  provozní a parkovací brzda kol
/  integrovaná přídavná nádrž 4,5 l
/  snadné a rychlé připojení adaptérů

MULTIFUNKČNÍ NOSIČ RAPTOR HYDRO
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TYP RAPTOR HYDRO

Motor B&S 950 E

Počet rychlostí plynulá regulace
(0-8,0 km/h, R 0-1,5 km/h)

Hmotnost 71 kg

Objednací číslo 4470

Cena Kč 39 990

INOVACE 2019          

PŘÍDAVNÉ 
SÁNÍ VZDUCHU

OPĚRNÁ NOHA 
RON

ZÁVAŽÍ KOL
2x 11,5 kg

ŘETĚZY 
SNĚHOVÉ

Obj. č.: 4510 Obj. č.: 4507 Obj. č.: 4473 Obj. č.: 4476

Cena Kč: 1 190 Cena Kč: 490 Cena Kč: 2 990 Cena Kč: 2 490



PŘÍSLUŠENSTVÍ RAPTOR HYDRO

/  pro sečení vysoké trávy na sušení
/  dvojitý lisovaný disk VARI s pěti noži (uložení nožů T-Bar)
/  tuhé lisované šasi a robustní uložení hřídele
/  šíře záběru 70 cm

BUBNOVÁ SEKAČKA RBS-700

Obj. č.: 4472

Cena Kč: 9 990

/  rozmulčuje vysokou trávu pomocí mulčovacího nože GATOR
/  tuhé lisované šasi, patentované uložení nože
/  výškově stavitelná vodicí ostruha, šíře záběru 60 cm

MULČOVAČ RMS-600

Obj. č.: 4471

Cena Kč: 9 990

/  obracení a shrabování sena, povrchové provzdušňování
/  shrabování listí, úklid čerstvého sněhu (možnost dokoupení lopatek na sníh)

/  šíře záběru 90 cm, průjezdná šířka 115 cm

 

OBRACEČ SENA ROP-115

Obj. č.: 4477

Cena Kč: 19 990

/  odhrnování sněhu a sypkých hmot na zpevněných plochách
/  plynulé stranové nastavení, odpružení a gumový břit
/  zinkované nastavitelné plazy, šíře záběru 100 cm

RADLICE RSR-1000

Obj. č.: 4478

Cena Kč: 7 990

/  vhodný k celoroční údržbě zpevněných ploch
/  šíře záběru 100 cm
/  2 rychlosti metení - vyšší rychlost je vhodná na úklid sněhu 
   a listí, pomalejší chod pro zametání prachu a nečistot
/  spirálový design štětin
/  duralová šneková převodovka
/  natáčení kartáče z místa obsluhy
/  dvě stabilizační kolečka s jemným nastavením
/  boční kopírování terénu +- 10 stupňů
/  bohaté příslušenství - sběrný box a odhrnovací radlice na str. 15

ZAMETACÍ KARTÁČ RKV-1000

14/
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Obj. č.: 4508

Cena Kč: 29 990



PŘÍSLUŠENSTVÍ RAPTOR HYDRO

/  pro pohodlnou práci při sečení 
   a uklízení rozlehlých ploch 
/  odpružená plechová sedačka
/  inovovaná kola a brzdy
/  stupačky a teleskopická oj
/  nosnost 120 kg 

SULKA AV-650

Obj. č.: 4217

Cena Kč: 6 990

/15

/  schválený pro provoz na veřejných 
   komunikacích III. a IV. třídy
/  odpružená plechová sedačka
/  odrazky, pohodlné stupačky
/  sklopné bočnice a čela, sklápění korby
/  provozní a parkovací brzda
/  nosnost 200 kg

NÁVĚS ANV-200

Obj. č.: 4475

Cena Kč: 11 990

BOX SBĚRACÍ BS-100

Obj. č.: 4458

Cena Kč: 7 990

RADLICE ROR-1000

Obj. č.: 4519

Cena Kč: 3 990

NOVINKA 2019          
PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KARTÁČI RKV-1000



�/  ekologické čtyřtaktní motory, snadné startování
�/  řídítka nastavitelná výškově a stranově z místa obsluhy
�/  hmotnost pohonných jednotek pouze kolem 23 kg
�/  nízká spotřeba paliva cca 0,8 l/h
�/  optimalizovaná příruba chránící spojku
�/  automatická odstředivá spojka 80 mm
�/  integrovaný antivibrační systém

GENIÁLNÍ STAVEBNICE VARI SYSTÉM

16/

POHONNÉ JEDNOTKY VARI - SRDCE STAVEBNICOVÉHO SYSTÉMU

TYP PJGCV160 PJGCV190
(HONDA GSV 190)

PJXP200

Motor HONDA GCV 160 HONDA GSV 190 VARI XP-200

Obsah 160 cm3 187 cm3 196 cm3

Rozvod OHC OHC OHV

Krouticí moment 9,4 Nm 11,3 Nm 10 Nm

Vložka válce ne ano ano

Objednací číslo 4369 4371 4427

Cena Kč 20 590 24 590 17 990
AKCE EKO DOTACE
(více informací na straně 23) 12 990 16 990

Již 50 let je pohonná jednotka srdcem stavebnicového 
systému VARI. V průběhu let se vyvíjely jak motory, tak 
řídítka, ovšem vzájemná kompatibilita je stále zacho-
vána. A tak tomu bude i do budoucna. VARI systém je 
nejrozšířenějším strojem ve střední a východní Evropě 
a jeho vysoká prodejní čísla neustále tuto pozici upev-
ňují. Geniální výhodou je především jednoduchost, 
variabilnost a snadná přeprava, protože každá kombi-
nace stroje jde prakticky vždy rozložit na 3 samostatné 
části. Žádný jiný koncept stroje zatím nebyl schopen 
tuto výhodu překonat.



PŘÍMO PŘIPOJITELNÉ STROJE K POHONNÝM JEDNOTKÁM

TLAKOVÁ MYČKA
W3000V

ŠTĚPKOVAČ
RAPIDO

maximální tlak 200 bar, pracovní tlak 159 bar, průtok 8,5 l/min, tři pracovní 
trysky, přisávání saponátu, pouze pro čtyřtaktní motory, bohaté příslušenství 
na str. 32 a viz www.vari.cz

maximální průměr drceného materiálu až 50 mm, 
navádění do drticí hlavy - samovtahování, dvouchodý 
spirálový nůž, velikost štěpky cca 20 mm, pro dvoutaktní i čtyřtaktní motory

Objednací číslo: 3688 Objednací číslo: 4449

Cena Kč: 5 990 Cena Kč:  19 990
/17

šíře záběru 16, 22, 32 a 38 cm, pracovní hloubka 2 - 8 cm, 
šneková převodovka v olejové lázni, pro dvoutaktní i čtyřtakt-
ní motory pro stroje od r.v. 1969

šíře záběru 55 cm, hloubka vertikutace 5 mm, snadná výměna 
pružin za nože, šneková převodovka v olejové lázni, pro dvou-
taktní i čtyřtaktní motory

Objednací číslo: 4347 Objednací číslo: 4394 Objednací číslo: 4379

Cena Kč:  8 990 Cena Kč:  5 990 Cena Kč:  8 990

ROTAČNÍ PLEČKA
RP-T2/S

SADA PRO PŘESTAVBU
Z RP-T2/S NA PP-60

PROVZDUŠŇOVAČ/PROŘEZÁVAČ
PP-60

šíře záběru 58 cm, dvě rychlosti pojezdu - 1,8 a 2,4 km/h,
pouze pro čtyřtaktní motory

šíře záběru 62 cm, odpojitelný pohon disku,
pro dvoutaktní i čtyřtaktní motory

Objednací číslo: 4515 Objednací číslo: 4399

Cena Kč: 19 990 Cena: 16 990

VYŽÍNAČ KŘOVIN

AF-550
SEKAČKA BUBNOVÁ

BDR-650VNOVINKA 2019          



PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ DSK-317.1/S + PŘÍSLUŠENSTVÍ

kola 5.00 - 12’’ 4 ks závaží - celkem 25 kg na kola 5.00 - 12’’

Objednací číslo: 4224 4367 4405 4406

Cena Kč: 19 990     AKCE ŠROTOVNÉ: 11 990 10 490 3 990 1 590

SKŘÍŇ PŘEVODOVÁ

DSK-317.1/S
NÁPRAVA TAŽNÁ

TN-GLOBAL
ZÁVAŽÍ VNITŘNÍ

TN-01, TN-GLOBAL
NÁVLEKY OREBNÉ

ON TN-GLOBAL

do těžších půd
šíře záběru 83/96 cm

do těžších půd
šíře záběru 125 cm

do lehčích půd
šíře záběru 60/70 cm

do lehčích půd
šíře záběru 112 cm výškově nastavitelné

Objednací číslo: 4375 4376 4377 4378 4381

Cena Kč: 2 990 4 990 2 990 4 990 1 390

ÚSTROJÍ KYPŘICÍ

ROVNÉ
KUR-70

ÚSTROJÍ KYPŘICÍ

ROVNÉ
KUR-112

KOLO VODICÍ

VK-GLOBAL
ÚSTROJÍ KYPŘICÍ

KOPINATÉ
KUK-96

ÚSTROJÍ KYPŘICÍ

KOPINATÉ
KUK-125

do lehčích půd 
hloubka záběru 12 cm

do těžších půd
hloubka záběru 12 cm

k uchycení dvou hrobkovacích 
radlic nebo pasivních pleček

k nosiči NM1-001 (2 plečky ved-
le sebe) nebo k nosiči N-3

Objednací číslo: 3618 3664 4402 3608 3769

Cena Kč: 1 990 1 990 1 890 1 490 1 790

KOLA PROORÁVACÍ

PK-GLOBAL
RADLICE VYORÁVACÍ 
AVR-453

RADLICE VYORÁVACÍ 
AVB-400

NOSIČ HROBKOVACÍCH RADLIC

NM1-001
PLEČKA PASIVNÍ 

18/

Více informací 
o podmínkách akce 
viz www.vari.cz



Základem stavebnicového systému je pohonná jednotka 
s motorem, řídítky a automatickou odstředivou spojkou. 
Ta slouží k pohonu dvou základních převodových skříní 
DSK-316  a DSK-317 a pracovních podvozků přímo pod 
motor, tzv. přímo připojitelných strojů. 

Pohonnou jednotku lze velice jednoduchým způsobem 
přenést z jedné převodové skříně na druhou.  Malotraktor 
VARI GLOBAL s převodovou skříní DSK-317.1/S je určen 
pro těžké práce, jako je obdělávání a kypření půdy nebo 
převážení nákladu. 

závěs s nosičem 33kg závaží, 
1x 33kg závaží hmotnost závaží 5 kg

připojení a seřízení pasivního 
nářadí

Objednací číslo: 4516 4269 4271, 4273 3711

Cena Kč: 4 490 3 190 590, 890 2 690

šíře i hloubka záběru 18 cm šíře i hloubka záběru 18 cm šíře i hloubka záběru 18 cm šíře záběru 72 cm šíře záběru 70 cm

Objednací číslo: 3611 3612 3635 3770 3616

Cena Kč: 4 990 2 490 2 490 4 490 3 990

PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ DSK-317.1/S + PŘÍSLUŠENSTVÍ

/19

PLUH OBOUSTRANNÝ 
APH-352

PLUH JEDNOSTRANNÝ

APJ-018L LEVÝ

KOMBINÁTOR
K-720

KYPŘIČ RADLIČKOVÝ

AKY-356

do závěsu Z-01
k přibrzďování rotavátoru

k připojení vozíku ANV-380, 
ANV-400, třetího kola TK-01 a 
nosiče radličky s radličkou N-3 šíře záběru 100 cm

třířadé
šíře záběru 90 - 138 cm

dvouřadé
šíře záběru 49 - 117 cm

Objednací číslo: 3716 3704 3671 3614 3613

Cena Kč: 790 990 2 990 5 990 3 990

SMYK STAVITELNÝ

S-1000
BRÁNY HŘEBOVÉ

BH-138
BRÁNY HŘEBOVÉ

ABR-354
NOSIČ RADLIČKY 
S RADLIČKOU N-3

ZÁVĚS
Z-01

plečkování dvouřadé šíře záběru 43 cm hrobkování dvouřadé
rozchod kol 60 cm
zásobník na 20 kg brambor

Objednací číslo: 4512 3609 4511 4363

Cena Kč: 5 070 1 190 3 870 11 990

2 RADLICE SV-1 
+ NOSIČ NM1-001

2 PLEČKY PASIVNÍ 
+ NOSIČ NM1-001

RADLICE HROBKOVACÍ

SV-1
SAZEČ BRAMBOR

SB-40

PLUH JEDNOSTRANNÝ

APJ-018P PRAVÝ

TŘETÍ KOLO
TK-01

ZÁVĚS S NOSIČEM
ZÁVAŽÍ BZN-002

NOSIČ ZÁVAŽÍ
NZ-5/317, ZÁVAŽÍ 5 KG

TĚLESO NASTAVOVACÍ

NT-3NOVINKA 2019          



nosnost 380 kg, odrazky, odpružená ergonomická sedačka, 
sklápění korby, provozní a parkovací brzda, pohodlné stupačky

nosnost 400 kg, odrazky, odpružená ergonomická sedačka,
velká kola 12“, automobilové pneumatiky, držáky popruhů

Objednací číslo: 4460# 4410#

Cena Kč: 11 990 12 990

NÁVĚS VYKLÁPĚCÍ 
ANV-380

NÁVĚS VYKLÁPĚCÍ 
ANV-400

nosnost 250 kg, odpružená sedačka, provozní brzda a její aretace,
nastavení výšky závěsu

šíře záběru 100 cm, průměr válce 32 cm, hmotnost 49 kg / 130 kg,
jednoduché plnění vodou, odpružená sedačka

Objednací číslo: 3791# 4396

Cena Kč: 12 990 6 990

NOSIČ NÁŘADÍ
AV-3

VÁLEC TAŽENÝ

VT-1000

šíře záběru 100 cm
páka zvedání, odpružená radlice

šíře záběru 90 cm
11 hvězdicových nožů s 121 hroty, pojezdová kola pro transport

Objednací číslo: 4328 4398

Cena Kč: 9 990 5 990

PŘÍSLUŠENSTVÍ DSK-317.1/S 

RADLICE SHRNOVACÍ 

ASR-1000
PROVZDUŠŇOVAČ TAŽENÝ

PT-1000

SCHVÁLENO 
PRO KOMUNIKACE
III. A IV. TŘÍDY

SCHVÁLENO 
PRO KOMUNIKACE
III. A IV. TŘÍDY

SCHVÁLENO 
PRO KOMUNIKACE
III. A IV. TŘÍDY

20/



DO ROKU VÝROBY 2012

KOLA PROORÁVACÍ

PK
SKŘÍŇ PŘEVODOVÁ

DSK-317 ČTYŘTAKT / DVOUTAKT

NÁPRAVA TAŽNÁ

TN-01
NÁVLEKY OREBNÉ

s osovým čepem
kola 5.00 - 12’’ s osovým čepem na kola 5.00 - 12’’ s pneu Mitas

Objednací číslo: 3421, 3411 3706 4395 3615

Cena Kč: 19 990     AKCE ŠROTOVNÉ: 11 990 10 490 1 890 1 590

PRO MAJITELE TERRA VARI + PŘÍSLUŠENSTVÍ

ÚSTROJÍ KYPŘICÍ ROVNÉ 
AKY-358/š80

ÚSTROJÍ KYPŘICÍ KOPINATÉ 
AKY-357/š95

ÚSTROJÍ KYPŘICÍ KOPINATÉ 
AKY-357

ÚSTROJÍ KYPŘICÍ ROVNÉ 
AKY-358

/21

Ve výrobním programu zůstává příslušenství pro pů-
vodní provedení malotraktorů TERRA a VARI (převodové 
skříně T-20 a DSK-317), které používají pro tažnou nápra-
vu a kypřicí nože osový čep. Kompatibilita zůstává plně 
zachována.

Nadále vyrábíme i původní převodovku DSK-317 pro 
dvoutaktní motory.

Nové komponenty (např. kované kopinaté nože, nová 
kola tažné nápravy včetně nových ovládacích prvků) se 
montují od roku 2012 i do příslušenství pro původní pro-
vedení malotraktorů.

Nové díly lze objednat i samostatně. Díky tomu uspoko-
jíme každý individuální požadavek na modernizaci star-
ších strojů TERRA a VARI.

Více informací 
o podmínkách akce 
viz www.vari.cz

do těžších půd
šíře záběru 95 cm

do těžších půd
šíře záběru 52 - 110 cm

do lehčích půd
šíře záběru 80 cm

do lehčích půd
šíře záběru 25 - 115 cm

Objednací číslo: 4366 3718 3746 3717

Cena Kč: 2 990 4 990 2 990 4 990



PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ DSK-316 + PŘÍSLUŠENSTVÍ

SKŘÍŇ PŘEVODOVÁ

DSK-316.1PSVN
ŘETĚZY SNĚHOVÉ SULKA

AV-650
DRTIČ 
ZAHRADNÍHO 
ODPADU

KAJMAN-55

šíře záběru 56 cm šíře záběru 52 cm šíře záběru 117 cm šíře záběru 100 cm pro KV-100 a KV-100/Z

Objednací číslo: 3648 4150 4309 4031 4458

Cena Kč: 14 990 14 990 15 990 29 990 7 990

SEKAČKA LIŠTOVÁ

LSE-120
KARTÁČ VÁLCOVÝ

KV-100/Z
BOX SBĚRACÍ

BS-100
SEKAČKA BUBNOVÁ

SAMSON-56
MULČOVAČ
TAJFUN-52

šíře záběru 85 cm šíře záběru 55 cm šíře záběru 90 cm
OP-115 - 8 ks, OP-145 - 10 ks 
lopatek, cena za 1 kus šíře záběru 120 cm

Objednací číslo: 3808 3677# 4493 3758 4494

Cena Kč: 5 990 16 990 16 990 290 17 990

OBRACEČ PÍCE

OP-115
RADLICE SHRNOVACÍ

ASR-850
FRÉZA SNĚŽNÁ

SF-55
LOPATKY NA SNÍH OBRACEČ PÍCE

OP-145

rychlost: 1 vpřed
pro DSK 316.1PSVN a PSZ 
od roku výroby 2009

pohodlná odpružená 
sedačka s bočním vedením průměr větví do 55 mm

Objednací číslo: 4262 4330 4217 4431#

Cena Kč: 13 990       AKCE ŠROTOVNÉ: 7 990 1 990 6 990 16 990
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Více informací 
o podmínkách akce 
viz www.vari.cz



Pokud u autorizovaného prodejce VARI odevzdáte svůj 
starý, i nefunkční, dvou- či čtyřtaktní motor s řídítky (ak-
ceptujeme i pohonné jednotky od jiných výrobců), získá-
te v rámci EKO DOTACE slevu 7 600 Kč na nákup nové 
pohonné jednotky s odstředivou spojkou 80 mm VARI 
PJGCV160 nebo VARI PJGCV190 (HONDA GSV 190) včet-
ně nových řídítek, příruby a spojky. Získáte tak novou 
pohonnou jednotku s čtyřtaktním motorem za skvělou 
cenu.

Pokud u autorizovaného prodejce VARI odevzdáte svou 
starou převodovku VARI, i nefunkční (akceptujeme i pře-
vodovky od jiných výrobců), získáte v rámci AKCE ŠRO-
TOVNÉ slevu až 8 000 Kč na nákup převodovky nové. 
Akci lze využít při vrácení převodovek:
/ DSK-317, T-20, AKY, BSU všech modifikací a roků výro-
by pro získání převodovky DSK-317/S (osový čep) nebo 
DSK-317.1/S (GLOBAL)
/ DSK-316 a T-19 všech modifikací a roků výroby pro 
získání převodovky DSK-316.1PSVN.

EKO DOTACE A ŠROTOVNÉ

VYMĚNIT STAROU PŘEVODOVKU ČI STARÝ MOTOR 
           ZA NOVÝ TEĎ VYPLATÍ SE U 

/23

Objednací číslo 4369 4371

Cena Kč 20 590 24 590
AKCE EKO DOTACE 12 990 16 990

Poznámky k akcím „EKO DOTACE“ a „ŠROTOVNÉ“:

Počet pohonných jednotek do akce bude omezen, rozdělen do etap a na akci může být zaveden pořadový systém. Kontaktujte svého nejbližšího prodejce VARI pro více informací. Upínací nýty, 

práce a díly pro přestavbu převodů u některých typů převodovek VARI nejsou součástí EKO DOTACE. Individiuální požadavky na výměny lze řešit po dohodě s VARI.

TECHNICKÉ INFORMACE: Čtyřtaktní motory lze bez zvláštních úprav provozovat na starších převodovkách T-20 a DSK-317 po jednoduché výměně upínacích nýtů, případně lze vyměnit i jedno 

ozubené soukolí pro správné naladění pracovních rychlostí. U převodových skříní T-19 a DSK-316 je nutné přestavět i převody pro provedení čtyřtakt nebo využít akce „ŠROTOVNÉ“.

JEDNOTKY POHONNÉ                                               SKŘÍNĚ PŘEVODOVÉ
                      PJGCV160            PJGCV190                                                         DSK-316.1PSVN         DSK-317/S                       DSK-317.1/S 

Objednací číslo 4262 3421 4224

Cena Kč 13 990 19 990 19 990
AKCE ŠROTOVNÉ   7 990 11 990 11 990

(HONDA GSV 190)



/  nízká hmotnost a snadná obsluha
/  výkonný dvoutaktní motor o objemu 43 cm3 nebo 52 cm3

/  splňuje přísné emisní limity EURO 5
/  strunová hlava i žací kotouč, zádový popruh 
   a míchací kanystr v základní výbavě
/  možnost dokoupení ocelového kartáče na plevel (MiniVedex)

KŘOVINOŘEZ VARI 432HB, VARI 522HB 

KŘOVINOŘEZY

24/

/  na úpravu živých plotů a okrasných keřů a dřevin
/  lišta s protiběžnými tvrzenými noži a pracovní délkou 61 cm
/  ergonomická rukojeť s otočným madlem v pěti polohách
/  elektrická brzda a obouruční ovládání pro vysokou 
   bezpečnost práce
/  kontrolní dioda, která indikuje přívod el. energie

PLOTOSTŘIH VARI 150

KARTÁČ 
MINIVEDEX

Obj. č.: 201888

Cena Kč: 790

TYP 150

Motor 230 V / 50 Hz

Výkon motoru 550 W

Hmotnost 3,2 kg

Objednací číslo 4518

Cena Kč 1 490

NOVINKA 2019          

TYP 432HB 522HB

Motor LH 43 cm3  (dvoutakt) LH 52 cm3  (dvoutakt)

Výkon motoru 1,7 HP 1,9 HP

Hmotnost 7,1 kg 7,8 kg

Objednací číslo 4243# 4503#

Cena Kč 3 490 3 990
AKČNÍ CENA:   

 2 990



/  elektrická sekačka na plochu do 500 m2  nebo do 700 m2

/  kvalitní elektromotor Direct Drive: přímý pohon nože od motoru
/  sběr do koše a zadní výhoz, rovná skládací rukojeť
/  individuální nastavení výšky sečení (3 polohy) 30 - 60 mm
/  kluzná ložiska kol, sběrný koš a skelet z kvalitního plastu
/  průměr zadních kol 170 mm, předních kol 140 mm 
/  vyrobeno v EU

ELEKTRICKÁ SEKAČKA VARI FM 3310, VARI FM 3813 

ELEKTRICKÉ SEKAČKY, ELEKTROCENTRÁLY

ELEKTROCENTRÁLA B&S SPRINT 1200 A

/  jednofázová elektrocentrála, AVR - automatická regulace napětí
/  senzor hladiny oleje, 1 zásuvka 230 V / 16 A
/  provozní doba při průměrném zatížení cca 5 hod.

TYP 1200 A 2200 A 3200 A

Startovací / provozní 
výkon

1,125 kW / 
0,9 kW

2,125 kW / 
1,7 kW

3,125 kW / 
2,5 kW

Napětí / frekvence 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Objem nádrže 5,7 l 11,4 l 11,4 l

Hmotnost 25 kg 45 kg 49 kg

Objednací číslo 3696 3697 3698

Cena Kč 8 990 13 990 15 990
AKČNÍ CENA:   11 990 12 990

TYP FM 3310 FM 3813

Motor 230 V / 50 Hz / 1000 W 230 V / 50 Hz / 1300 W

Šíře záběru 31 cm 37 cm

Objem koše 28 l 35 l

Hmotnost 11,5 kg 14 kg

Objednací číslo 3550# 3551#

Cena Kč 1 490 2 190

/  jednofázová elektrocentrála, AVR - automatická regulace napětí
/  senzor hladiny oleje, snížená hladina hluku, 2 zásuvky 230 V / 16 A
/  provozní doba při průměrném zatížení cca 11 hod.

ELEKTROCENTRÁLA B&S SPRINT 2200 A, 3200 A

/25

�/  transportní sada pro centrály 
    SPRINT 2200 A  a 3200 A

PODVOZEK B&S SPRINT 2200 A, 3200 A

Obj. č.: 4535

Cena Kč: 990



MOTOROVÉ SEKAČKY

/  motorová sekačka bez pojezdu 2v1 - sběr do koše, zadní výhoz
/  individuální nastavení výšky sečení (5 poloh)
/  ocelový skelet, plastový koš
/  nástřik paliva - primer

SEKAČKA VARI CSL 464 G

/  motorová sekačka s pojezdem 2v1 - sběr do koše, zadní výhoz
/  centrální nastavení výšky sečení (5 poloh)
/  ocelový skelet, bezpečnostní brzda nože
/  velká kola s kuličkovými ložisky
/  ergonomická rukojeť s měkčeným madlem soft grip

SEKAČKA VARI CSL 484 G

/  motorová sekačka s pojezdem 4v1 - boční výhoz, mulčování, 
   sběr do koše, zadní výhoz
/  centrální nastavení výšky sečení (5 poloh)
/  ocelový skelet, bezpečnostní brzda nože
/  velká kola s kuličkovými ložisky
/  kombinovaný sběrný koš
/  ergonomická rukojeť s měkčeným madlem soft grip

SEKAČKA VARI CSL 484 H

TYP CSL 464 G CSL 484 G CSL 484 H

Motor GGP LONCIN RS 100 GGP LONCIN WB 45 HONDA GCV 160

Šíře záběru 46 cm 48 cm 48 cm

Výška sečení 30 - 70 mm 27 - 80 mm 27 - 80 mm

Objem koše 60 l 60 l 60 l

Hmotnost 24 kg 30 kg 30 kg

Objednací číslo 3552# 3553# 3691#

Cena Kč 4 890 6 990 10 990
26/



/  motorová sekačka 4v1 - boční výhoz, mulčování, sběr do koše, 
   zadní výhoz
/  EVO převodovka pro plynulý rozjezd 
/  centrální nastavení výšky sečení (5 poloh)  
/  ocelový skelet, rychlospojka na mytí
/  bezpečnostní brzda nože, velká kola s kuličkovými ložisky
/  velký kombinovaný sběrný koš, indikátor naplnění koše
/  ergonomická rukojeť DeLuxe pro pohodlné vedení

SEKAČKA VARI MP1 554 B

/  motorová sekačka 4v1 - boční výhoz, mulčování, sběr do koše, 
   zadní výhoz
/  nový motor HONDA GCVx 170
/  variátorová převodovka s plynulou regulací pojezdu
/  centrální nastavení výšky sečení s indikátorem (6 poloh)
/  ocelový skelet, rychlospojka na mytí
/  bezpečnostní brzda nože, velká kola s kuličkovými ložisky
/  velký kombinovaný sběrný koš, indikátor naplnění koše
/  ergonomická rukojeť DeLuxe pro pohodlné vedení

/  motorová sekačka 4v1 - boční výhoz, mulčování, sběr do koše, 
   zadní výhoz
/  centrální nastavení výšky sečení (5 poloh)
/  ocelový skelet, rychlospojka na mytí
/  EVO převodovka pro plynulý rozjezd
/  bezpečnostní brzda nože
/  velká kola s kuličkovými ložisky
/  kombinovaný sběrný koš, indikátor naplnění koše
/  ergonomická rukojeť DeLuxe pro pohodlné vedení

/  motorová sekačka 4v1 - boční výhoz, mulčování, sběr do koše, 
   zadní výhoz
/  centrální nastavení výšky sečení (5 poloh)
/  ocelový skelet, rychlospojka na mytí
/  EVO převodovka pro plynulý rozjezd
/  bezpečnostní brzda nože
/  velká kola s kuličkovými ložisky
/  kombinovaný sběrný koš, indikátor naplnění koše
/  ergonomická rukojeť DeLuxe pro pohodlné vedení

MOTOROVÉ SEKAČKY

SEKAČKA VARI MP1 504 B

/27

SEKAČKA VARI MP1 554 H

TYP MP1 504 B MP1 504 BiS MP1 554 B MP1 554 H

Motor B&S 625 E B&S 575 iS B&S 675 EXi HONDA GCVx 170

Šíře záběru 50 cm 50 cm 55 cm 55 cm

Výška sečení 25 - 65 mm 25 - 65 mm 25 - 80 mm 25 - 80 mm

Objem koše 70 l 70 l 70 l 70 l

Hmotnost 31 kg 32 kg 35 kg 40 kg

Objednací číslo 3692# 3554# 3693# 3694#

Cena Kč 10 990 13 990 11 990 14 990

SEKAČKA VARI MP1 504 BIS
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TRAVNÍ TRAKTORY

/  travní traktor s elektrostartem
/  šíře záběru 84 cm, dvounožový žací systém
/  výkonný motor GGP se zdvihovým objemem 432 cm3

/  hydrostatická převodovka, široká 15“ a 18“ kola
/  robustní nosný rám, nastavení výšky sečení (7 poloh)
/  nastavitelné a ergonomicky tvarované pohodlné sedadlo 
/  skvělý sběr trávy díky krátkému a přímému odhozovému tunelu
/  zvuková signalizace naplnění koše
/  elektromagnetická spojka sečení
/  antiskalpovací kolečka žacího ústrojí
/  nabíječka baterie součástí stroje

TRAVNÍ TRAKTOR VARI RL 84 H

/  travní traktor s elektrostartem
/  šíře záběru 98 cm, dvounožový žací systém
/  výkonný motor GGP se zdvihovým objemem 452 cm3

/  hydrostatická převodovka, široká 15“ a 18“ kola
/  robustní nosný rám, nastavení výšky sečení (7 poloh)
/  nastavitelné a ergonomicky tvarované pohodlné sedadlo 
/  skvělý sběr trávy díky krátkému a přímému odhozovému tunelu
/  zvuková signalizace naplnění koše
/  elektromagnetická spojka sečení
/  antiskalpovací kolečka žacího ústrojí
/  nabíječka baterie součástí stroje

TRAVNÍ TRAKTOR VARI RL 98 H

28/

TYP RL 84 H RL 98 H

Motor GGP LONCIN 7500 GGP LONCIN 7750

Zdvihový objem 432 cm3 452 cm3

Šíře záběru 84 cm 98 cm

Výška sečení 25 - 80 mm 25 - 80 mm 

Objem koše 240 l 240 l

Palivová nádrž 6 l 6 l

Hmotnost 182 kg 202 kg

Objednací číslo 3555# 3556#

Cena Kč 49 990 54 990
AKČNÍ CENA: 47 490



/  příslušenství k travnímu traktoru RL 84 H a RL 98 H
/  určen k sečení trávy bez sběrného koše
/  plastový nástavec, který lze namontovat na traktor 
   místo sběrného koše
/  usměrní proud posekané trávy a zároveň bezpečně chrání 
   proti odlétajícím kamínkům

 

DEFLEKTOR RL 84 H, RL 98 H

Obj. č.: 3558

Cena Kč: 1 600

/  příslušenství k travnímu traktoru RL 84 H a RL 98 H
/  do závěsu lze zapojit provzdušňovač tažený PT-1000, 
   popř. přívěsný vozík

 

ZÁVĚS TAŽNÝ RL 84 H, RL 98 H

Obj. č.: 3561

Cena Kč: 1 050

PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRAVNÍM TRAKTORŮM

/  určena pro travní traktor RL 84 H a RL 98 H
/  vhodná pro mulčování bez sběrného koše
/  sada obsahuje mulčovací nože, kterými lze nahradit standardní 
   sběrací nože, a mulčovací vložku, která se vkládá 
   do výhozového tunelu travního traktoru

 

MULČOVACÍ SADA RL 84 H, RL 98 H

Obj. č.: 3559, 3560

Cena Kč: 1 630

/  spolehlivě odveze vše potřebné i nepotřebné
/  jednoduše sklopný, výklopné zadní čelo, velká ložisková kola
/  travní dezén pneumatik zaručí ochranu trávníku
/  rozměry ložné plochy 1 050 x 770 x 300 mm (D x Š x V)
/  nosnost 200 kg

SKLOPNÝ VOZÍK NT 2

Obj. č.: 4528

Cena Kč: 9 990
/29

/  určen pro provzdušňování trávníků v zahradách nebo 
   na fotbalových hřištích
/  lze použít k VARI Systému (připojení k nosiči nářadí AV-3 nebo 
   za tažný válec VT-1000) a za travní traktory VARI RL 84 H a RL 98 H
/  dokonalé provzdušnění trávníků zajišťuje 11 hvězdicových 
   nožů s celkem 121 hroty
/  pro pohodlný transport je stroj vybaven sklápěcími 
   pojezdovými koly
 

PROVZDUŠŇOVAČ TAŽENÝ PT-1000

Obj. č.: 4398

Cena Kč: 5 990
NOVINKA 2019          



ROTAČNÍ KYPŘIČE

/  do skleníků a malých zahrad
/  kompaktní a výkonný
/  kuželová spojka, duralová šneková převodovka
/  plynulé nastavení řídítek
/  bezpečnostní krycí plechy, ochranné disky
/  kopinaté nože pro snadnější zpracování půdy

ROTAČNÍ KYPŘIČ KF-140

/  záběr 60 cm, možnost rozšíření na 85 cm
/  do skleníků a středně velkých zahrad
/  výkonné čtyřtaktní motory
/  kuželová spojka, duralová šneková převodovka
/  výškové a stranové nastavení řídítek
/  bezpečnostní krycí plechy, ochranné disky
/  kopinaté nože pro snadnější zpracování půdy
/  možnost dalšího příslušenství

ROTAČNÍ KYPŘIČE KF-200 A KF-H160

30/

/  záběr 60 cm, možnost rozšíření na 85 cm
/  do skleníků a středně velkých zahrad
/  výkonný čtyřtaktní motor
/  kuželová spojka, duralová šneková převodovka
/  výškové a stranové nastavení řídítek
/  bezpečnostní krycí plechy, ochranné disky
/  kopinaté nože pro snadnější zpracování půdy
/  možnost dalšího příslušenství

/  až 75 startů na jedno nabití
/  nabíjení cca 30 minut, startování tlačítkem
/  exkluzivně pro VARI

ROTAČNÍ KYPŘIČ VARI KF-675 BiS 

TYP KF-140 KF-200 KF-H160 KF-675 BiS

Motor VARI XP-140 VARI XP-200 HONDA GCV 160 B&S 675 iS

Šíře záběru 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

Hloubka kypření 22 cm 22 cm 22 cm 22 cm

Hmotnost 30 kg 49 kg 48 kg 51 kg

Objednací číslo 4467 4468 4469 4534

Cena Kč 8 990 12 990 14 990 na dotaz

AKČNÍ CENA: 11 990
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PŘÍSLUŠENSTVÍ K ROTAČNÍM KYPŘIČŮM

/  pro rotační kypřiče KF-200, KF-H160 a KF-675 BiS
/  slouží ke snížení rychlosti a zvýšení tažné síly pro půdní práce
/  jednoduchá instalace

REDUKČNÍ PŘEVODOVKA KF

Obj. č.: 4484

Cena Kč: 2 990

/  pro rotační kypřiče KF-200, KF-H160 a KF-675 BiS
/  kola o rozměrech 4-8.00“ s mechanickou uzávěrkou 
   pro orbu a s vnitřním závažím

TAŽNÁ NÁPRAVA KF

Obj. č.: 4482

Cena Kč: 3 990

/  pro rotační kypřiče KF-200, KF-H160 a KF-675 BiS
/  nasazují se na kola tažné nápravy KF
/  slouží k lepší adhezi stroje při orbě

OREBNÉ NÁVLEKY KF

Obj. č.: 3752

Cena Kč: 990

/  pro rotační kypřiče KF-200, KF-H160 a KF-675 BiS
/  osazený předradličkou s plynulým nastavením hloubky 
   a záběru orby
/  šíře záběru 18 cm

PLUH JEDNOSTRANNÝ KF

Obj. č.: 4483

Cena Kč: 1 590

/31



TLAKOVÁ MYČKA MOTOROVÁ

/  pro domácí použití i pro náročnější podmínky 
   menších firem nebo zemědělských družstev apod. 
/  čtyřtaktní motor VARI XP-200
/  kvalitní čerpadlo - dural, ocel, mosaz
/  tři pracovní trysky: 15°, 40°, pěnicí tryska
/  možnost přisávání saponátu
/  možnost nasát vodu z barelu nebo sudu
/  velká přepravní kolečka a madlo
/  pro snadné uskladnění možnost jednoduchého 
   rozložení rámu myčky na dva díly

MOTOROVÁ TLAKOVÁ MYČKA W3000Z

32/

TYP W3000Z

Výkon motoru 6 HP

Maximální tlak 2900 PSI / 200 bar

Průtok 8,5 l/min

Délka tlakové hadice 8 m

Hmotnost  26 kg

Objednací číslo 3687

Cena Kč 9 990

TURBO
TRYSKA S RYCHLOSPOJKOU

NAPĚŇOVAČ S NÁDOBOU  OKAPOVÝ NÁSTAVEC 
NEREZOVÝ

NÁSTAVEC NEREZOVÝ KANALIZAČNÍ 
KONCOVKA PEVNÁ

3 600 PSI (250 bar) objem 1 l 30 cm, 1/4“ 83 cm, 1/4“, 53 cm, 1/4“ 1/4“

Obj. č.: 4529 Obj. č.: 4530 Obj. č.: 4531 Obj. č.: 4532, 4533 Obj. č.: 4536

Cena Kč: 900 Cena Kč: 1 095 Cena Kč: 800 Cena Kč: 800, 410 Cena Kč: 250
Více příslušenství viz www.vari.cz.
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TLAKOVÉ MYČKY ELEKTRICKÉ

/  integrovaný parní čistič pro šetrné odstraňování silných nečistot 
/  ideální pro mytí podlah, teras, příjezdových cest, fasády, 
   obkladů, automobilů a zemědělské techniky
/  trysky Quick connect: 0°, 15°
/  prodlužovací nástavec s turbo tryskou
/  pěnicí tryska na saponát
/  integrovaná nádoba na saponát 0,6 l
/  hliníkové čerpadlo
/  přepravní kolečka

ELEKTRICKÁ TLAKOVÁ MYČKA B&S SPRINT PW 2000 E

/33

/  POWERflow+ TechnologyTM pro velkou účinnost myčky
/  ideální pro mytí podlah, teras, příjezdových cest, fasády, 
   obkladů, automobilů a zemědělské techniky
/  otočná tryska 7 v 1, nastavení tlaku, průtoku a použití saponátu
/  integrovaná nádoba na saponát 1,5 l
/  hliníkové čerpadlo
/  přepravní kolečka

ELEKTRICKÁ TLAKOVÁ MYČKA B&S SPRINT PW 2300 E PF

TYP BPW 1700 (2000 E) BPW 1800 PX  ( 2300 E PF)

Výkon motoru 1900 W 2500 W

Maximální tlak 2030 PSI / 140 bar 2320 PSI / 160 bar

Průtok 7 l/min 15 l/min

Délka tlakové hadice 6 m 8 m

Hmotnost 9,7 kg 11,7 kg

Objednací číslo 4485 4486

Cena Kč 6 990 11 690
AKČNÍ CENA: 9 990



ŠTÍPAČKY NA DŘEVO

/  horizontální hydraulická štípačka
/  vhodná na špalky délky až 52 cm a průměru až 25 cm
/  obouruční ovládání eliminuje riziko zranění obsluhy
/  přepravní kolečka, madlo
/  olejová náplň 3,5 l v základní výbavě
/  možnost dokoupení stojánku

HORIZONTÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 5 TON SUPER FORCE

34/

TYP 5 TON SUPER FORCE

Motor 230V / 50Hz / 2200W / IP54

Štípací síla 5 tun

Hydraulický tlak 20,6 MPa

Průměr / délka špalku 5 - 25 / 20 - 52 cm

Hmotnost 50 kg

Objednací číslo 4537

Cena Kč 5 990

/  připojuje se ke štípačce pomocí šroubů a závlaček 
   po odejmutí kol
/  kola štípačky se poté nasadí na stojan pro snadnou 
   manipulaci

STOJAN KE ŠTÍPAČCE

Obj. č.: 4539

Cena Kč: 890
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ŠTÍPAČKY NA DŘEVO

/  vertikální hydraulická štípačka
/  vhodná na špalky délky až 55 cm a průměru až 30 cm
/  poctivých 8 tun štípacího tlaku
/  systém FORCE - zkrácení pracovní dráhy pístu
/  robustní konstrukce - hmotnost štípačky 110 kg
/  přepravní kolečka a madla
/  bezpečné obouruční ovládání dle nové bezpečnostní normy EU
/  olejová náplň 4 l v základní výbavě

VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 8 TON SUPER FORCE 230 V

/35

/  vertikální hydraulická štípačka
/  vhodná na špalky délky až 55 cm a průměru až 30 cm
/  poctivých 8 tun štípacího tlaku
/  systém FORCE - zkrácení pracovní dráhy pístu
/  robustní konstrukce - hmotnost štípačky 109 kg
/  přepravní kolečka a madla
/  bezpečné obouruční ovládání dle nové bezpečnostní normy EU
/  olejová náplň 4 l v základní výbavě

VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 8 TON SUPER FORCE 400 V

TYP 8 TON SUPER FORCE 8 TON SUPER FORCE

Motor 230V / 50Hz / 3000W / IP54 400V / 50Hz / 3000W / IP54

Štípací síla 8 tun 8 tun

Hydraulický tlak 21 MPa 21 MPa

Průměr / délka špalku 8 - 30 / 10 - 55 cm 8 - 30 / 10 - 55 cm

Hmotnost 110 kg 109 kg

Objednací číslo 4513 4514

Cena Kč 13 990 13 990
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ŠTÍPACÍ KŘÍŽ TRHACÍ KLÍN

ZDARMA 
KE KAŽDÉ 8 T

       ŠTÍPACCE!         ˇ
* Lze zakoupit i samostatně viz www.vari.cz.



ŠTÍPAČKY NA DŘEVO

/  vertikální hydraulický štípač pro náročnější použití
/  poctivých 11 tun štípacího tlaku
/  systém FORCE - zkrácení pracovní dráhy pístu
/  robustní konstrukce - hmotnost štípačky 173 kg
/  stabilní rám a robustní štípací klín, dvě pracovní rychlosti
/  píst lze snížit pro snadný transport a skladování
/  fázový měnič součástí spínače, zdvih kmene a ochranný rám
/  transportní kola a třetí pomocné kolo pro snadnou manipulaci
/  obouruční ovládání eliminuje zranění obsluhy
/  splňuje novou bezpečnostní normu EU  

VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 11 TON SUPER FORCE 

/  vertikální hydraulický štípač pro náročnější použití
/  poctivých 14 tun štípacího tlaku
/  systém FORCE - zkrácení pracovní dráhy pístu
/  robustní konstrukce - hmotnost štípačky 185 kg
/  stabilní rám a robustní štípací klín, dvě pracovní rychlosti
/  píst lze snížit pro snadný transport a skladování
/  fázový měnič součástí spínače, zdvih kmene a ochranný rám
/  transportní kola a třetí pomocné kolo pro snadnou manipulaci
/  obouruční ovládání eliminuje zranění obsluhy
/  splňuje novou bezpečnostní normu EU

VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 14 TON SUPER FORCE 

TYP 11 TON SUPER FORCE 14 TON SUPER FORCE

Motor 400V / 50Hz / 3300W / IP54 400V / 50Hz / 3500W / IP54

Štípací síla 11 tun 14 tun

Hydraulický tlak 25,5 MPa 24,6 MPa

Průměr / délka špalku 10 - 30 / 56 - 104 cm 10 - 30 / 56 - 104 cm 

Hmotnost 173 kg 185 kg

Objednací číslo 4523 4524

Cena Kč 18 990 21 990
36/

NOVINKA 2019          

NOVINKA 2019          



ŠTÍPAČKY NA DŘEVO + ŠTÍPACÍ LINKA

/  vertikální hydraulický profesionální štípač s elektromotorem
/  poctivých 18 tun štípacího tlaku, systém FORCE
/  stabilní rám a robustní štípací klín, dvě pracovní rychlosti
/  píst lze snížit pro snadný transport a skladování
/  fázový měnič součástí spínače, zdvih kmene a ochranný rám
/  obouruční ovládání eliminuje zranění obsluhy
/  splňuje novou bezpečnostní normu EU

VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 18 TON SUPER FORCE 

/37

/  vertikální hydraulický profesionální štípač s elektromotorem
/  poctivých 22 tun štípacího tlaku, systém FORCE
/  možnost připojení na kardanovou hřídel traktoru
/  tříbodový závěs pro snadný převoz traktorem na místo štípání
/  stabilní rám a robustní štípací klín, dvě pracovní rychlosti
/  píst lze snížit pro snadný transport a skladování
/  fázový měnič součástí spínače, zdvih kmene a ochranný rám
/  obouruční ovládání eliminuje zranění obsluhy
/  splňuje novou bezpečnostní normu EU

VERTIKÁLNÍ ŠTÍPAČKA VARI 22 TON SUPER FORCE 

/  horizontální štípací automat, jednoduché a snadné použití
/  zpracování dřeva pilou a štípačem v jednom průchodu
/  štípací tlak 7 tun
/  zpracuje 5 - 8 m³ dřeva za hodinu, bezpečné ovládání
/  automatické mazání řetězu pily
/  snadný transport po pozemku pomocí závěsného zařízení

ŠTÍPACÍ LINKA  VARIMATIC 300 

TYP 18 TON SUPER FORCE 22 TON SUPER FORCE VARIMATIC 300

Motor 400V / 50Hz / 4500W / IP54 400V / 50Hz / 5100 W / IP54 400V / 50Hz / 4000W / IP54 PILA

400V / 50Hz / 5000 W / IP54 ŠTÍPAČ

Štípací síla 18 tun 22 tun 7 tun

Hydraulický tlak 27,8 MPa 27,5 MPa 17,8 MPa

Průměr / délka špalku 8 - 32 / 56 - 110 cm 8 - 35 / 56 - 110 cm 30 / 55 cm

Hmotnost 262 kg 320 kg 353 kg

Objednací číslo 3703 4525 3686

Cena Kč 34 990 49 990 99 990

NOVINKA 2019          

NOVINKA 2019          



/  robustní a kompaktní celokovová konstrukce
/  Direct Drive: přímý pohon kotouče od motoru
/  omezovač otáčení polena při řezání
/  vracení kolébky zajištěno pružinou
/  nástroj pro výměnu pilového kotouče
/  průměr špalku 17 cm, délka špalku 25 - 100 cm
/  vidiový pilový kotouč Ø 505 mm, 40 zubů
/  bezpečnostní kryt pilového kotouče

KOLÉBKOVÁ PILA VARI KP-500

KOLÉBKOVÁ  PILA VARI KP-700
/  robustní a kompaktní celokovová konstrukce
/  Direct Drive: přímý pohon kotouče od motoru
/  omezovač otáčení polena při řezání
/  vracení kolébky zajištěno pružinou
/  nástroj pro výměnu pilového kotouče
/  průměr špalku 25 cm, délka špalku 30 - 100 cm
/  vidiový pilový kotouč Ø 700 mm, 64 zubů
/  bezpečnostní kryt pilového kotouče

PILY NA DŘEVO

/  elektrická pila pro přípravu palivového dřeva
/  bezpečnostní brzda, ocelové převody
/  ruční napínání řetězu Quick Tension
/  rychlost řetězu 13,5 m/s
/  kvalitní lišta a řetěz od firmy OREGON - 40 cm
/  objem olejové nádrže 0,2 l
/  silný elektromotor o výkonu 2 300 W

ELEKTRICKÁ PILA VARI 2300 W

38/

TYP 2300 W KP-500 KP-700

Motor 230V / 50Hz / 
2300W / IP20

230V / 50HZ / 
3000W / IP54

400V / 50HZ / 
5000W / IP54

Hmotnost 4,7 kg 57 kg 93 kg

Objednací číslo 4329 3681 3682

Cena Kč 2 490 10 990 12 990

INOVACE 2019          

INOVACE 2019          



motor VARI XP-200 motor VARI XP-200 motor HONDA GCV 160 motor HONDA GSV 190

Objednací číslo: 4487# 4437# 4216# 4419#

Cena Kč:            62 140 
AKČNÍ CENA:    49 990

Cena Kč:            63 140 
AKČNÍ CENA:    50 990

65 740 
52 750

69 740 
56 750

šíře záběru 60 cm motor B&S 875 EXi, HONDA GCV 190 motor B&S 950 E

Objednací číslo: 4336 4433, 4488 4474

Cena Kč:             11 990 
AKČNÍ CENA:          8 990

Cena Kč:            36 980 
AKČNÍ CENA:    34 990

Cena Kč:            46 980 
AKČNÍ CENA:    43 990

AKČNÍ SETY 

/39

MALOTRAKTOR VARI GLOBAL 
+ NÁVĚS ANV-380

SKŘÍŇ PŘEVODOVÁ

DSK-316.1PSVN + SAMSON-56

šíře záběru 56 cm šíře záběru 52 cm
3 pracovní trysky, kvalitní duralové čerpadlo
průtok 8,5 l/min, maximální tlak 2900 PSI / 200 bar

Objednací číslo: 4287 4288 4481

Cena Kč:             28 980 
AKČNÍ CENA:     26 490

Cena Kč:            28 980
AKČNÍ CENA:    26 490

Cena Kč:            23 980 
AKČNÍ CENA:    17 990

SKŘÍŇ PŘEVODOVÁ

DSK-316.1PSVN + TAJFUN-52
MYČKA TLAKOVÁ 
W3000V + 
JEDNOTKA POHONNÁ 
PJXP200

ROTAVÁTOR 
VARI K-60

NOSIČ MULTIFUNKČNÍ RAPTOR HYDRO 
+ SULKA AV-650

SEKAČKA BUBNOVÁ LUCINA MAX 
+ ADAPTÉR VYŽÍNAČE KŘOVIN VM-580

MALOTRAKTOR VARI GLOBAL 
+ NÁVĚS ANV-400



Firma VARI, a.s. si na základě svého vnitřního řádu a neustálého vývoje výrobků 
vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny v designu, barvě, technických para-
metrech a konstrukci výrobků obsažených v tomto katalogu bez předchozího 
upozornění, aniž by tím byl rozšířen okruh jejích povinností. 

Zákaz reprodukce dokumentů a obrázků bez souhlasu vydavatele. 

Technické změny, tiskové chyby a změny cen vyhrazeny. Ceny uvedené v tomto 
katalogu jsou ceny doporučené včetně DPH platné v době vydání katalogu, akč-
ní ceny se řídí sezonní nabídkou, dostupnost akčních výrobků může být omeze-
na skladovou zásobou. Na některé akce se může vztahovat pořadový systém. 

Vydalo VARI, a.s. v roce 2019. 

Tištěno v ČR.

ČESKÝ VÝROBCE A PRODEJCE 
ZAHRADNÍ TECHNIKY

www.vari.cz

Váš prodejce:

 

 www.vari.cz

 http://moje.vari.cz

 www.youtube.com/VARISTROJE

 www.facebook.com/VARIcz

 www.instagram.com/VARIcz


