
GENERALNY IMPORTER

maszyn do letniego i zimowego utrzymywania parków, placów, 
chodników, dróg, poboczy, autostrad, boisk sportowych.

JAKOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ, DOŚWIADCZENIE



PROFIHOPPER

Amazone Profihopper – samojezdna kosiarka bijako-
wa, która w jednym przejeździe przeprowadza takie 
zabiegi jak koszenie, mulczowanie, wałowanie, wer-
tykulację a  także zbiór skoszonego materiału, liści, 
gałęzi itp. Dzięki małym gabarytom ta zwinna maszy-
na dotrze wszędzie tam, gdzie ją skierujemy. 

Wyróżniamy trzy modele maszyn Profihopper:

zDrive	 maszyna	sterowana	za	pomocą	dźwigni 
	 z napędem	na	dwa	koła
iDrive	 maszyna	sterowana	kierownicą	z napędem 
	 na	dwa	koła
4WDi	 maszyna	sterowaną	kierownicą	z napędem 
	 na	4	koła

GROUNDKEEPER

Kosiarka bijakowa Amazone GROUNDKEEPER to 
wielozadaniowa maszyna wykorzystywana do pielę-
gnacji trawników i terenów zielonych. Maszyna w jed-
nym przejeździe pozwala na koszenie, wertykulację, 
zbieranie skoszonej trawy, liści, śmieci, rozdrabnia-
nie i mulczowanie trawy. 

Dostępne modele:

GH	 kosiarka	z niskim	rozładunkiem
GHL	 kosiarka	z wysokim	rozładunkiem
GHL-T	 kosiarka	ciągnięta	z wysokim	rozładunkiem
GHD	 kosiarka	ciągnięta	z dyszlem 
	 (wysoki	rozładunek)
GHS	 kosiarka	ciągnięta	z wysokim	rozładunkiem 
	 (na	duże	powierzchnie)
GHS Drive	 kosiarka	ciągnięta	z dyszlem 
	 (wysoki	rozładunek,	na	duże	powierzchnie)

Model Szerokość 
robocza

Min. zapotrzebowanie 
mocy

Pojemność 
zbiornika

GH 1350 1,35 m 27 KM 1 350 l

GH 1500 1,5 m 34 KM 1 500 l

GH 1800 1,8 m 40 KM 1 800 l

GH 1800 Super 1,8 m 40 KM 1 800 l

GH 2100 Super 2,1 m 53 KM 2 100 l

GHL 1500 1,5 m 53 KM 1 800 l

GHL-T 1350 1,35 m 27 KM 1 400 l

GHL-T 1500 1,5 m 34 KM 1 550 l

GHD 1500 1,5 m 34 KM 1 800 l

GHD 1800 1,8 m 40 KM 2 200 l

GHS 1500 1,5 m 34 KM 2 500 l

GHS 1800 1,8 m 47 KM 3 000 l

GHS 2100 2,1 m 60 KM 3 500 l

GHS Drive 1500 1,5 m 34 KM 2 500 l

GHS Drive 1800 1,8 m 47 KM 3 000 l

GHS Drive 2100 2,1 m 60 KM 3 500 l
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Model maszyny PH 1250 zDrive PH 1250 iDrive PH 1250 4WDi

System napędu
Hydrostatyczny, napęd 2-kołowy, 2 silniki 

hydrauliczne i 2 pompy hydrauliczne
Hydrostatyczny, napęd 2-kołowy, 2 silniki 

hydrauliczne i 2 pompy hydrauliczne
Hydrostatyczny, wszystkie koła, 4 silniki 

hydrauliczne i 2 pompy hydrauliczne

Silnik Lombardini FOCS diesel, chłodzony wodą, 3 cylindry, 1028 ccm, 18kW (24,5KM)

Zbiornik paliwa 20 litrów oleju napędowego

Olej hydrauliczny 15 litrów

Hamulce Hydrostatyczny i postojowy

Zespół tnący Szerokość robocza: 125 cm, rotor z 72 (36 par) nożami skrzydełkowymi długimi H77 ostrzonymi lub 36 nożami wertykulacyjnymi

System zbioru
Ślimak poprzeczny i podłużny z zabezpieczeniem przeciążeniowym; pojemność zbiornika 730 litrów (odpowiada ponad 1000 litrów 

skoszonej masy); hydrauliczne opróżnianie na wysokości do 210 cm, akustyczny wskaźnik stanu napełnienia



ROZSIEWACZ

SIEWNIK DO TRAWY

Rozsiewacz AMAZONE to doskonały produkt umoż-
liwiający prace przez cały rok. Wiosną do nawoże-
nia łąk i  pastwisk, do posypywania piaskiem pół 
golfowych i boisk sportowych oraz zimą do aplikacji 
w służbach zimowych. Wyróżnić należy dwa modele 
rozsiewaczy EK-S - jednotarczowy o pojemnościach 
150, 260 i 370 litrów oraz model E+S – dwutarczo-
wy o pojemności 300 litrów, dzięki nadstawką istnieje 
możliwość rozbudowy do 1000.

Agregaty uprawowo siewne AMAZONE idealnie na-
dają się do uprawy gleby oraz siewu i  dosiewania 
traw.
W skład zestawu wchodzi opcjonalnie:
r brona wahadłowa,
r brona wirnikowa,
r walec pełny lub ażurowy,
r glebogryzarka,
r siewnik rzutowy.
Narzędzia uprawowe i wały dostępne są w kombi-
nacjach o szerokościach roboczych od 1.10 m do 
2.50 m.

maszyny do letniego i zimowego utrzymywania parków, placów, chodników, dróg, poboczy, autostrad, boisk sportowych maszyny do letniego i zimowego utrzymywania parków, placów, chodników, dróg, poboczy, autostrad, boisk sportowych4 5

Bijakowe kosiarki wysięgnikowe firmy Noremat po-
siadają własny system hydrauliczny. Ich konstrukcja 
pozwala na koszenie skarp i  rowów w  najtrudniej 
dostępnych miejscach. W  kosiarkach typu Magi-
stra, głowica kosząca podczas pracy znajduje się 
na wysokości kabiny ciągnika, co znacznie ułatwia 
manewrowanie maszyną i pozwala na dokładniejsze 
koszenie jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo 
pracy. Ramię wszystkich kosiarek jest zabezpieczo-
ne siłownikiem hydraulicznym. Sterowanie kosiar-
kami odbywa się z kabiny ciągnika w zależności od 
opcji. Możliwa jest szybka wymiana głowicy z uniwer-
salnym rotorem koszącym na ciężki rotor Rolmax do 
zarośli oraz głowicę listwową lub tarczową do gałęzi.

Model Zasięg Waga

Axiona 45 4,5 m 1170 kg

Axiona 50 5,00 m 1180 kg

Tonica M50 5,00 m 1375 kg

Optima M56 5,61 m 1610 kg

Optima Visiobra M57T 5,70 m 1720 kg

Magistra 68T 6,82 m 2105 kg

Magistra 73T 7,33 m 2150 kg

Magistra 83T 8,27 m 2440 kg
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Votex – to holenderski producent kosiarek bijako-
wych charakteryzujących się różnorodnością zasto-
sowań, dużą wytrzymałością oraz wydajnością.

Seria ROADMSTER 02-S posiada rotor wyposażo-
ny w bijaki i uchwyty wykonane z odpornego na ście-
ranie materiału. Bijaki zostały umieszczone tak, aby 
rotor był dobrze wyważony, nawet wtedy kiedy bijaki 
są częściowo zużyte.
Dostępne modele Votex ROADMSTER 02-S

Seria CLIPPER – to seria kosiarek bijakowych wy-
sięgnikowych z  własnym systemem hydraulicznym 
pozwala na łatwe dotarcie i swobodne koszenie głę-
bokich rowów, wysokich skarp oraz terenów oddzie-
lonych od drogi np. płotami. Maszyna zawieszona 
na trzypunktowym układzie zawieszania. Posiada 
własną pompę hydrauliczną, dzięki czemu jej system 
hydrauliczny działa niezależnie od ciągnika.
Dostępne modele Votec CLIPPER

Model Szerokość 
robocza

Min. zapotrzebowanie 
mocy

Liczba 
noży

1202 120 cm 50 KM 38

1502 150 cm 60 KM 50

1902 190 cm 90 KM 62

2102 210 cm 100 KM 66

Model Szerokość 
robocza

Min. zapotrzebowanie 
mocy Zasięg

30 60 cm 25 KM 310 cm

35 100 cm 27 KM 385 cm

40 100 cm 30 KM 435 cm

45 100 cm 41 KM 485 cm

50 125 cm 45 KM 550 cm

60 125 cm 54 KM 655 cm

70 125 cm 68 KM 764 cm

Seria RML to seria kosiarek bijakowych przeznaczo-
nych do rozdrabniania trawy, chwastów oraz innej 
roślinności. RML to maszyna łatwa w obsłudze i bar-
dzo wytrzymała, która łatwo podłączyć do trzypunk-
towego układu zawieszenia. Może pracować zarów-
no z  przodu jak i  z  tyłu ciągnika, a  także posiada 
opcję mechanicznego lub hydraulicznego bocznego 
wysuwu.
Dostępne modele Votex RML

Seria LANDMASTER – mocna i wytrzymała kosiarka 
bijakowa doskonale nadająca się do koszenia nie-
użytków, trawników, kształtowania terenów parko-
wych oraz rozdrabniania materiału. Maszyna nadaje 
się do montażu zarówno z tyłu jak i z przodu ciągni-
ka. Konstrukcja bocznego wysuwu jest integralną 
częścią głowicy koszącej, co daje ogromną wytrzy-
małość na duże obciążenia. Odpowiednie rozmiesz-
czenie bijaków o masie 1300 gram pozwala na re-
gularną pracę rotora, mniejsze zapotrzebowanie na 
moc oraz doskonała jakość koszenia.
Dostępne modele Votex LANDMASTER

Model Szerokość 
robocza

Min. zapotrzebowanie 
mocy

Liczba 
noży

101 100 cm 15 KM 30

126 125 cm 21 KM 42

151 150 cm 26 KM 48

176 175 cm 32 KM 54

201 200 cm 41 KM 66

Model Szerokość 
robocza

Min. zapotrzebowanie 
mocy

Liczba 
noży

240 237 cm 68 KM 26

275 273 cm 82 KM 30

310 308 cm 95 KM 36



Ładowacze czołowe szwedzkiego producenta mogą 
współpracować ze wszystkimi ciągnikami w zakresie 
mocy od 40KM do ponad 200KM. Są standardowo 
wyposażone w  mechaniczne poziomowanie, amor-
tyzację oraz trzeci obwód. W  ofercie znajduje się 
również szeroka gama osprzętu: łyżki do materiałów 
sypkich, łyżki wysokiego wyładunku, łyżki budowla-
ne, łyżki rozgarniające, widły do palet itp.

Firma TECH-KOM działa na rynku od 2000 roku. W tym okresie zgromadziliśmy niezbędne do-
świadczenie w zakresie sprzedaży i serwisu profesjonalnego sprzętu do utrzymywania terenów 
zieleni.
To, co przekonuje do naszej oferty, to możliwość zobaczenia sprzętu na indywidualnych pokazach, 
w warunkach w jakich będzie ona pracować. Dzięki temu można optymalnie dobrać maszynę do 
potrzeb klienta oraz sprawdzić jej jakość i niezawodność. Istotna jest dla nas satysfakcja odbiorcy 
nie tylko w dniu zakupu, ale przede wszystkim w czasie użytkowania maszyny. Dlatego stawiamy 
na szybki serwis oraz dostępność części zamiennych.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

ŁADOWACZE 
CZOŁOWE QUICKE

Żabikowo 1  q  63-000 Środa Wlkp.
tel. 61 285 42 97  q  tel. 600 883 727  q  fax 61 285 60 98

CZĘŚCI ZAMIENNE I SERWIS: tel. 600 813 403

www.tech-kom.pl  q  tech-kom@tech-kom.pl


