Catálogo 2013

VIKING – Uma empresa do Grupo STIHL.

Prazer no
seu relvado

Espaço para a inovação.
Um jardim é descanso em estado puro – criando um espaço de lazer para inúmeras actividades prazenteiras. Aqui, poderá configurar um pedaço de Natureza de acordo com as
suas preferências e criar um oásis de bem-estar pessoal. A VIKING apoia-o com auxiliares
de jardinagem inovadores, fiáveis e de primeira categoria. Por exemplo, com as novidades
para 2013: cortadores de relva com accionamento eléctrico, a gasolina ou a bateria, tractores corta-relva únicos e cortadores especiais inteligentes. No entanto, a inovação necessita igualmente de espaço para se desenvolver. Como tal, ampliámos significativamente a
nossa fábrica ao longo dos últimos meses. Nas palavras do nosso director-geral, Dr. Peter
Pretzsch: «As elevadas exigências dos nossos clientes são o ponto fulcral. Para satisfazer
essas mesmas exigências, continuamos a investir na formação, no desenvolvimento e no
fabrico.» Dessa forma, damos vida ao nosso lema «Prazer no seu relvado» – com produtos que entusiasmam através da tecnologia e dão prazer aos trabalhos realizados ao ar
livre. Desejamos-lhe uma época de jardinagem cheia de prazer e descontracção.

As instalações da VIKING em Langkampfen - Kufstein: em comparação com o ano anterior, o edifício foi vastamente
ampliado. A nova ampliação do edifício oferece muito espaço para o fabrico de inovadores aparelhos de jardinagem.
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2013. Boas novidades da VIKING.
Poderá descobrir os produtos mais actuais deste ano no presente catálogo e no seu distribuidor oficial
VIKING, naturalmente: os novos cortadores de relva das séries 2 e 4, os recém-desenvolvidos tractores
corta-relva da série T4 e os cortadores de mulching premium e profissionais da linha MB 4 R.

Toda a gama:
a nova série 4.
Esta série de cortadores de relva foi totalmente renovada e sofreu acrescentos graças a
autênticas inovações. Quer prefira o accionamento eléctrico, a bateria ou a gasolina, tem
agora à sua disposição toda a gama da mais
recente tecnologia e inúmeros equipamentos
nos cortadores de relva compactos.
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Novidades
2013

Cortar a relva sem limites:
os ágeis tractores
corta-relva T4.
Esta série nova corta relva com expulsão lateral e poupa tempo,
dado que deixa de ser necessário esvaziar e limpar a cesta
de recolha de relva. Estes tractores corta-relva oferecem um
elevado grau de ergonomia, agilidade e prazer de condução em
conjunto com um elevado rendimento de corte.

Aumento de potência: série 2
com maior largura de corte.
Dois novos modelos disponibilizam agora 51 cm de largura de
corte, um dos quais com um enérgico accionamento das rodas.
Em conjunto com a comprovada e exclusiva tecnologia em formato compacto, é agora possível cortar a relva dos jardins de forma
ainda mais eficiente.

Mulching na melhor forma:
o cortador de relva especial
MB 4 RTP.
O novo e robusto cortador de mulching é ideal para cuidados
permanentes com o relvado em jardins grandes, com um design
optimizado e equipamento de elevada qualidade – por exemplo,
com accionamento das rodas e protecção da cambota.
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Cortadores de relva
Boas notícias para os cuidados com o
relvado com cortadores de relva eléctricos,
de bateria e a gasolina de elevada potência.

Trituradores de jardinagem
Toda a gama de aparelhos
para trituração de resíduos
de jardim.
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Tractores corta-relva confortáveis
e versáteis para jardins de maiores
dimensões.

Potentes e versáteis ferramentas
para o eficiente cultivo dos solos.
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Página
Cortadores de relva

10–59

Tractores corta-relva

60–79

Arejadores

80–83

Trituradores de jardinagem

84–97

Moto-enxadas
Gama júnior

104

98–103
104–105

Gama júnior
Diversão e humor: os aparelhos
em tamanho júnior direccionados
para crianças.
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Sistema de
baterias

Toda a carga.
Inovador, ecológico e limpo: estes termos adequam-se a todos os
aparelhos do sistema de bateria da STIHL e da VIKING, uma vez
que trabalham de forma silenciosa, sem emissões de gases de
escape e sem o incómodo cabo. O motor eléctrico desenvolvido
pela STIHL trabalha com eficiência energética e quase sem desgaste. Dessa forma, a energia da bateria de iões de lítio da categoria de 36 Volts é aproveitada da melhor forma e convertida num
impressionante nível de potência. Os aparelhos de bateria da
VIKING são os cortadores de relva MA 339 a partir da página 24 e
MA 443 a partir da página 28. As baterias e os carregadores poderão ser consultados na página 59. Especialmente prática: uma
bateria de iões de lítio adequa-se a qualquer aparelho de bateria da
STIHL e da VIKING. Mobilidade. Silêncio. Potência.

O símbolo de iões de lítio PRO identifica a inovadora tecnologia de baterias presente nos aparelhos
STIHL e VIKING. Este símbolo representa um
desempenho da bateria de primeira categoria, ao
nível dos profissionais.
O motor eléctrico (EC) STIHL é regulado electronicamente, funciona sem escovas de carvão, quase
sem desgaste e com um grau de eficiência muito
elevado, utilizado de forma ideal pela energia da
bateria.

Poderá encontrar informações sobre os produtos STIHL
no catálogo da STIHL.
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Qual o cortador certo para si?
1. Quanta relva pretende cortar?
Na tabela à direita, poderá ver o cortador de relva que melhor se adequa ao seu jardim. O comprimento das barras verdes indica
m2

o tamanho do relvado. Uma sugestão: os cortadores eléctricos e os corta relvas de bateria são mais adequados para jardins
mais pequenos, os cortadores a gasolina adequam-se também a jardins grandes.

2. Que accionamento prefere?
Os motores eléctricos não libertam gases de escape e são relativamente silenciosos. Os modelos a bateria
cortam adicionalmente sem cabo com total liberdade de movimentos. Pelo contrário, um potente motor a gasolina oferece muita potência com uma maior largura de corte para relvados de maiores dimensões. Na tabela à direita, poderá ver de
cima para baixo os corta relvas de bateria, os cortadores eléctricos e os cortadores de relva a gasolina.

3. Recolha da relva ou mulching?
Todos os cortadores de relva VIKING (excepto a série R) têm
uma cesta de recolha de relva para recolher a relva. Para além
disso, são capazes de realizar mulching (excepto a série 2).
Cortar a relva com cesta
de recolha da relva

Neste caso, a relva é triturada finamente e repousa no solo
Corte de mulching

como fertilizante natural. Vantagem adicional: a supressão da
eliminação do material a cortar.

Esclarecimento sobre os símbolos e as abreviaturas
Cortadores de relva
Esclarecimento sobre as designações dos modelos
C = equipamento de conforto
M = mulching
E = arranque eléctrico
R = cilindro de relva/rolo traseiro
G = accionamento de 3 velocidades
S = BBC (acoplamento travão-lâmina)
H = cortador de relva alta
T = accionamento de 1 velocidade
K = motor Kawasaki
V = accionamento variável
P = performance
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Tractores corta-relva
Esclarecimento sobre as designações
dos modelos
C = equipamento de conforto
G = transmissão mecânica
K = motor Kawasaki
Z = motor de 2 cilindros B&S
L = equipamento de luxo (acoplamento
electromagnético da lâmina, controlo
de velocidade, rodas maiores)
S = expulsão lateral

Esclarecimentos adicionais
RS = ReadyStart
SC = SmartChoke
BBC = acoplamento travão-lâmina
EBC = acoplamento electromagnético
da lâmina
OHV/DOV = válvulas à cabeça
HS = arranque no guiador
ES = arranque eléctrico
MS = paragem do motor

Esclarecimento sobre os símbolos
❏ = opcional
■ = de série
– = opção indisponível

As indicações sobre o peso, caso
não existam indicações em contrário,
referem-se ao peso líquido do aparelho, excluindo produtos de serviço
(gasolina, óleo), o conjunto de baterias
ou o cabo.

Auxílio à
decisão – Cortadores de relva

Tabela panorâmica
m2

300 m 2

370 m 2

500 m 2

600 m 2

800 m 2 1.200 m 2 1.800 m 2 2.000 m 2 2.500 m 2

cm
Largura de
corte

Características

37

t1PUFOUFCBUFSJBEFJÜFTEFMÓUJP
tTotal liberdade de movimentos sem cabo
tWFSQÈHJOBTo

41

t1PUFOUFNPUPSFMÏDUSJDP
t&RVJQBNFOUPFSHPOØNJDP
tWFSQÈHJOBTo

33

tAparelho extremamente compacto e ágil
t"QFOBTRVJMPTEFQFTP
tWFSQÈHJOBT

37

t1PUFOUFNPUPSFMÏDUSJDP
tModelo com monoguiador de conforto
tWFSQÈHJOBTo

41

t&YDFMFOUFSFOEJNFOUPEFDPSUF
t.BOVTFBNFOUPFNBOVUFOÎÍPTJNQMFT
tWFSQÈHJOBTo

43

tElevado rendimento de corte com conforto
tTambém com accionamento variável
tWFSQÈHJOBTo

46

tFormato compacto para locais estreitos
t5BNCÏNDPNBDDJPOBNFOUPEBTSPEBT
tWFSQÈHJOBTo

51

t4JMFODJPTPFEVSBEPVSPNPUPS0)7
tTambém com accionamento das rodas e
pneus de perfil
tWFSQÈHJOBTo

41

t5BNCÏNDPNBDDJPOBNFOUPEBTSPEBT
tElementos amortecedores de vibrações
tWFSQÈHJOBTo

*

MA 339
*

MA 443

ME 340
ME 340

ME 339, ME 339 C

ME 443

ME 545 C, ME 545 V

MB 248, MB 248 T

MB 253, MB 253 T

MB 443, MB 443 T
46
MB 448 TX, MB 448 T, MB 448 TC
43
MB 545 T, MB 545 V, MB 545 VR, MB 545 VE, MB 545 VS
48
MB 650 T, MB 650 V, MB 650 VS, MB 650 VE
53
MB 655 V, MB 655 G, MB 655 VS
53
MB 755 KS

48

t.BOPCSBCJMJEBEFGPSBEFTÏSJF
tCortador de mulching e de expulsão lateral
tWFSQÈHJOB

53

t3PCVTUPDPNNBJPSMBSHVSBEFDPSUF
tVersão profissional para altos níveis de
exigência
t7FSQÈHJOB

53

t*EFBMQBSB[POBTTJMWFTUSFT
t7FMPDJEBEFDPOUÓOVB
tWFSQÈHJOB

MB 3 RT

MB 4 RTP

MB 6 RH, MB 6 RV

*

tAccionamento das rodas, maior
rendimento de corte
tTambém com equipamento de conforto
tWFSQÈHJOBTo
tTambém com a. eléctrico e cilindro de relva
tCesta de recolha de relva e cockpit de
conforto
tWFSQÈHJOBTo
tPotente motor, extraordinário
rendimento de corte
tTambém com accionamento variável
tWFSQÈHJOBTo
tPotente motor, extraordinário rendimento
de corte
tTambém com acoplamento travão-lâmina
tWFSQÈHJOBTo
tPara jardineiros profissionais e paisagistas
tMaior largura de corte para grandes
superfícies
tWFSQÈHJOBTo

O desempenho de superfície depende do jogo ou do conjunto de baterias – ver páginas dos produtos
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Trabalhos no
jardim

O que torna o relvado bonito e robusto.
Cortar a relva: o corte regular torna a relva bem densa. As ervas formam novos rebentos laterais, as ervas daninhas são reprimidas. Na maioria dos países, a altura de corte ideal situa-se entre 3,5 e 5 cm.

Rega: antes mais raramente e por muito tempo do que muitas vezes e por pouco tempo. É possível verificar se
a quantidade de água é suficiente usando uma pá: retire um bloco de relva com cerca de 15 cm de profundidade
e verifique se a água penetra até essa profundidade.
Adubar: com o início do período de crescimento, por volta de meados de Março, o relvado necessita de muito
alimento. Os bons fertilizantes contêm azoto, potássio, fosfato e magnésio em quantidades equilibradas.

Mulching: a própria relva é um excelente fertilizante. No corte regular com um cortador de mulching, as aparas
de relva podem permanecer sobre o relvado. As aparas decompõem-se e o azoto nelas contido é rapidamente
mineralizado.
Folhagem de Outono: deverá ser removida rapidamente. E não apenas por razões de ordem estética. O relvado
pode «sufocar» por ausência de ar e de luz. Para passar o período de Inverno, a relva não deve ultrapassar a
altura de corte de aproximadamente 4 cm.

Criando ordem no jardim.
Triturar: a trituração de resíduos de jardim lenhosos e tenros cria espaço. E proporciona a base para as matérias-primas que permitem que o jardim cresça de novo – uma vez que é possível reutilizar o material triturado como
material de mulching ou de compostagem.
Compostagem: o material a triturar correctamente composto contém precisamente os nutrientes que as plantas
do seu jardim necessitam para florescer. O composto pode ser feito e utilizado directamente em todos os jardins,
dentro de determinadas regras.
Fertilizantes naturais: o composto orgânico é o adubo mais antigo e mais natural do mundo. O material triturado
fresco pode ser utilizado para mulching de canteiros, para melhorar a estrutura dos solos e protegê-los da secura.

Poderá consultar outras sugestões úteis para um jardim que
lhe dê prazer nas brochuras
VIKING sobre cuidados ideais
com o relvado e a utilização
benéfica do material a cortar.

Relvado bem tratado com
a VIKING.

Relvado bem
tratado com a
VIKING. O guia
prático para o tratamento do seu relvado. Grátis no seu
distribuidor oficial
VIKING!

Aproveitar o ciclo da natureza –
criar uma mais-valia com a trituração.

Tudo sobre a
trituração:
o guia prático no
que diz respeito à
trituração, redução
de volume e criação
de mais-valia. Grátis
no seu distribuidor
oficial VIKING!
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Um corte de qualidade de
fácil execução.
Os cortadores de relva da
série 2.
Tudo incluído – estes cortadores de relva a gasolina são talhados à
medida de jardins de média e grande dimensão. No formato compacto, oferecem diversos pormenores de equipamento práticos
para uma imagem de corte exacta e bonita. A gama oferece como
novidade dois modelos com maior largura de corte, um dos quais
com accionamento das rodas, fazendo com que cortar a relva seja
ainda mais fácil.

A série 2 em resumo:
■

Para jardins médios e grandes

■

Construção compacta para locais estreitos

■

Altura de corte em 7 níveis

■

Também com accionamento das rodas
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Tudo incluído para cuidados
diligentes com o relvado:
a série 2 com motor a gasolina.
O MB 248 devolve rapidamente a forma a superfícies de
dimensão média. É possível predeterminar com precisão a
altura de corte com o ajuste central de 7 níveis. O formato

MB 248
compacto do cortador revela a sua utilidade ao cortar a relva
em locais estreitos. A nova e estável cesta de recolha de
relva têxtil recolhe 55 litros e pode ser facilmente esvaziada.
No caso do MB 248 T, o cómodo accionamento das rodas
permite ainda uma velocidade adicional.
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Modelo

Largura de corte

Tipo de motor

Preço com IVA incluído (e)

MB 248

46 cm

B&S série 450

355,00

MB 248 T

46 cm

B&S série 450

460,00

Preços recomendados pelo fabricante
Para mais informações sobre a gama de produtos, consulte a partir da página 54 e sobre os produtos de serviço ecológicos na página 59.

01

Guiador rebatível,
para um transporte e
arrumação fáceis

02

Grande cesta de
recolha de relva de
material sintético
(55 litros) com
indicador do nível

03

Accionamento das
rodas de 1 velocidade

04

Rodas apoiadas em
duplo rolamento de
esferas

05

Robusto cárter em
chapa de aço

06

Ajuste central da
altura de corte
em 7 níveis

46 cm

até aproximadamente
1.200 m 2

01

06

02

MB 248 T
03

05
04

Na estável posição de limpeza e
assistência, é fácil aceder ao
mecanismo de corte, à lâmina
e à transmissão.
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Maior largura de corte, potência
adicional: as novidades da série 2.
A série 2 ficou maior – em cinco centímetros para um total
de 51 cm de largura de corte. Para tal, os novos modelos
dispõem de motores OHV mais potentes, os quais prometem um funcionamento ainda mais silencioso e uma durabilidade ainda maior. O modelo de ponta MB 253 T tem como
características adicionais o accionamento das rodas e pneus
de perfil, com os quais o trabalho se desenrola de forma
extremamente rápida.
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Modelo

Largura de corte

Tipo de motor

Preço com IVA incluído (e)

MB 253

51 cm

Kohler Courage XT-6.75 OHV SC

480,00

MB 253 T

51 cm

Kohler Courage XT-6.75 OHV SC

580,00

Preços recomendados pelo fabricante
Para mais informações sobre a gama de produtos, consulte a partir da página 54 e sobre os produtos de serviço ecológicos na página 59.

MB 253

01

Guiador rebatível,
para um transporte e
arrumação fáceis

02

Grande cesta de
recolha de relva de
material sintético
(55 litros) com
indicador do nível

03

Accionamento das
rodas de 1 velocidade

04

Rodas apoiadas em
duplo rolamento de
esferas

05

Robusto cárter em
chapa de aço

06

Potente motor a
gasolina OHV com
SmartChoke

51 cm

até aproximadamente
1.800 m 2

01

MB 253 T

02

06

03

05
04

O potente motor OHV com sistema «SmartChoke» e regulador
mecânico de rotação oferece
sempre a potência ideal desde o
arranque.

19

Cortar a relva sem
dificuldades: os cortadores
de relva da série 3.
Os cortadores de relva da nova série 3 constituem um valioso auxílio
em relvados de menores dimensões. Construídos para serem leves
e compactos, oferecem uma excelente manobrabilidade e cortam a
relva também em locais estreitos – graças aos seus motores eléctricos, sempre de forma silenciosa e sem emissões de gases de
escape. Os modelos com accionamento por bateria oferecem uma
vantagem adicional ao nível do conforto, dado que se movimentam
de forma absolutamente livre no relvado, sem tomadas ou cabos.
Os modelos C dispõem ainda do exclusivo monoguiador de conforto.

A série 3 em resumo:
■

Ideal para relvados de menores dimensões

■

Silenciosa, sem emissões de gases de escape, fácil manutenção

■

Modelos a bateria para total liberdade de movimentos

■

Peso reduzido, fácil manuseamento
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Sem esforço para um corte perfeito:
os cortadores de relva eléctricos da
série 3.
A série 3 com motores eléctricos é extremamente ágil e
fácil de conduzir. Com uma largura de corte de 37 centímetros, corta superfícies até aproximadamente 500 m2 e consegue também chegar a áreas de difícil acesso. É possível
ajustar centralmente a altura de corte em cinco níveis. A
cesta de recolha de relva – prática e rebatível – recolhe
40 litros e o modelo ME 339 C faz com que esvaziar a cesta
de recolha de relva seja consideravelmente mais agradável,
devido ao monoguiador de conforto ajustável.

ME 339
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Modelo

Largura de corte

Tipo de motor

Preço com IVA incluído (e)

ME 339

37 cm

Eléctrico 1.200 W

270,00

ME 339 C

37 cm

Eléctrico 1.200 W

330,00

Preços recomendados pelo fabricante
Para mais informações sobre a gama de produtos, consulte a partir da página 54 e sobre os produtos de serviço ecológicos na página 59.

01

Monoguiador de
conforto com ajuste
gradual da altura

02

Cesta de recolha de
relva rebatível de
40 litros com indicador do nível

03

Ajuste central da
altura de corte em
5 níveis

04

Pegas de transporte
para facilitar o
transporte

05

Potente motor eléctrico com 1.200 Watts

06

Cárter em polímero
compacto e robusto

37 cm

até aproximadamente
500 m 2

01

ME 339 C

06

02
05

03
04

Com o kit de mulching (KIT 339) como acessório, a série 3 transforma-se num multi-cortador: dessa forma, é possível cortar a relva
com a cesta de recolha de relva ou triturar finamente o material a
cortar e distribuí-lo como adubo e humidade na relva.

ME 339 C: o monoguiador
de conforto, com ajuste
gradual da altura, pode ser
adaptado com precisão em
função da altura e oferece
uma agradável sensação de
manuseamento para um
trabalho com pouco esforço.
Para além disso: é muito fácil
e cómodo remover e engatar
a cesta de recolha da relva.
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Equipamentos potentes e inteligentes
com mobilidade:
o cortador de relva de bateria da série 3.
Algumas pessoas apreciam as vantagens de um cortador de relva eléctrico, mas
gostariam de prescindir do cabo. O inovador corta-relva de bateria satisfaz esse
desejo: a sua potente bateria de iões de lítio fornece energia para um relvado cortado na perfeição até 300 m2 e, com o carregador, é rápida a ficar novamente operacional. O robusto cárter em polímero e o ajuste central da altura de corte em
5 níveis faz com que os cuidados com o relvado sejam uma tarefa fácil e cómoda.
O corta-relva de bateria recebeu o selo ambiental «Anjo azul» pelo seu funcionamento silencioso e ecológico.

Modelo

Largura de corte

Tipo de bateria

Preço com IVA incluído (e)*

MA 339

37 cm

Iões de lítio 36 V

430,00

* Preço sem bateria e carregador

Versões dos conjuntos

MA 339 (Set)
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Conjunto de baterias
AP 120

Carregador
AL 100

Desempenho de superfície com carga a 100%
2

até aproximadamente 250 m

Preço com IVA incluído (e)
612,00

Preços recomendados pelo fabricante
Para mais informações sobre a gama de produtos, consulte a partir da página 54 e sobre os produtos de serviço ecológicos na página 59.

01

Cesta de recolha de
relva rebatível de
40 litros com indicador do nível

02

Ajuste central da
altura de corte
em 5 níveis

03

Cárter em polímero
compacto e robusto

04

Pegas de transporte
para facilitar o transporte

05

Potente motor eléctrico com 600 Watts
e accionamento por
bateria (Tecnologia de
baterias STIHL,
ver pág. 9)

06

Guiador rebatível
para armazenamento
com economia de
espaço

37 cm

até aproximadamente
300 m 2

MA 339

06
01

05

02

03

04

A potente bateria de iões de lítio de 36 V é fácil
de retirar, pode ser carregada as vezes que pretender em qualquer tomada e pode ser recolocada
com uma pega para um corte de relva sem cabos.
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Tecnologia incrível, toda a
escolha. A nova série 4.
É possível encontrar o cortador de relva pretendido na nova série
4 de forma mais fácil do que nunca. Eléctrico? A gasolina? A bateria? Todos os tipos de accionamento estão disponíveis – e ainda
com diferentes larguras de corte e versões de equipamento. No
entanto, todos os cortadores de relva têm algo em comum: são
compactos, fáceis de manusear e garantem ainda maior prazer no
seu relvado graças à tecnologia moderna e ecológica.

A série 4 em resumo:
■

Excelente rendimento de corte para superfícies
pequenas e médias

■

Manuseamento e manutenção simples

■

Inúmeras versões de equipamento
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A série 4 com accionamento eléctrico
ou por bateria:
boa para o relvado, para o ambiente
e para os vizinhos.
Com um corta-relva eléctrico ou de bateria da série 4, estará a fazer um favor, na
maioria dos casos a si próprio. Poderá cortar a relva sem emissões de gases de
escape, de forma silenciosa e – no caso do accionamento por bateria – sem cabo:

ME 443
como tal, com total liberdade de movimentos e, acima de tudo, de forma bem
descontraída. Isso mesmo é garantido pela construção compacta com fácil manobrabilidade. E também pelo elevado rendimento de corte, graças ao potente motor
eléctrico.

Modelo

Largura de corte

Tipo de bateria/motor

Preço com IVA incluído (e)

ME 443

41 cm

Eléctrico 1.500 W

315,00

MA 443

41 cm

Iões de lítio 36 V

497,00*

* Preço sem bateria e carregador
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Versões dos conjuntos

Conjunto de baterias

Carregador

Desempenho de superfície com carga a 100%

Preço com IVA incluído (e)

MA 443 (Set)

AP 160

AL 100

até aproximadamente 330 m2

720,00

Preços recomendados pelo fabricante
Para mais informações sobre a gama de produtos, consulte a partir da página 54 e sobre os produtos de serviço ecológicos na página 59.

01

Guiador rebatível
para armazenamento
com economia de
espaço

02

Grande cesta de
recolha de relva de
material sintético
(55 litros) com
indicador do nível

03

Ajuste central da
altura de corte
em 6 níveis

04

Cárter em polímero
compacto e robusto

05

Pegas de transporte
práticas, também
utilizáveis como olhais
de fixação

06

41 cm

até aproximadamente
600 m 2

01

MA 443

Potente motor
eléctrico com
accionamento por
bateria (Tecnologia
de baterias STIHL,
ver pág. 9)

06

02

03
05

Fácil remoção da bateria: pressione o botão de fixação, abra
a tampa da bateria – e já poderá encaixar ou remover a bateria
sem qualquer dificuldade.

04

Tensores rápidos QuickFix: garantem uma rápida e fácil
fixação e desbloqueio dos suportes do guiador.
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Diversidade compacta para as suas
finalidades:
a série 4 com motor a gasolina.
Descobrir o cortador de relva perfeito para as suas necessidades também é muito fácil nos aparelhos a gasolina da

MB 443

série 4: escolha entre a largura de corte de 41 ou 46 cm,
com ou sem accionamento das rodas, com monoguiador ou
guiador duplo de conforto. Todos os modelos têm em
comum o estável cárter em polímero, o ajuste central da
altura de corte e a cesta de recolha de relva extremamente
prática. Dessa forma, terá acesso a um cortador de relva
compacto e versátil para o seu jardim, o qual cuidará do seu
relvado de acordo com a sua preferência.
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Modelo

Largura de corte

Tipo de motor

MB 443

41 cm

B&S série 450 E OHV –

Equipamento

440,00

MB 443 T

41 cm

B&S série 500 E OHV 1 velocidade

540,00

MB 448 TX

46 cm

B&S série 500 E OHV 1 velocidade

530,00

MB 448 T

46 cm

B&S série 575 EX OHV RS 1 velocidade

580,00

MB 448 TC

46 cm

B&S série 575 EX OHV RS 1 velocidade

609,00

Preço com IVA incluído (e)

Preços recomendados pelo fabricante
Para mais informações sobre a gama de produtos, consulte a partir da página 54 e sobre os produtos de serviço ecológicos na página 59.

01

02

Guiador rebatível
para armazenamento
com economia de
espaço, pega suave
no guiador

41/46 cm

até aproximadamente
1.200 m 2

Grande cesta de
recolha de relva de
material sintético
(55 litros) com
indicador do nível

03

Accionamento das
rodas de 1 velocidade para cortar a relva
rapidamente

04

Ajuste central da
altura de corte
em 6 níveis

05

Cárter em polímero
compacto e robusto

06

Pegas de transporte
práticas, também
utilizáveis como olhais
de fixação

07

Potente motor a
gasolina com sistema
de arranque fácil, com
baixo nível de gases
de escape

01

MB 448 TC

07

02

03
04
06

Cesta de recolha de relva moderna: fácil
de abrir, esvaziar e limpar. As aberturas de
saída de ar apontam para baixo, de modo a
que o pó não possa ser projectado para
cima.

05

Ajuste central da altura de corte: é possível ajustar a altura de corte em 6 níveis
(25–75 mm) com assistência por mola
através de uma alavanca de comando
e ler a altura de corte numa escala.

Kit de mulching opcional: com a cunha de
mulching e a multi-lâmina como acessório
(AMK 043/AMK 048), a série 4 transforma-se num instante num multi-cortadorTM.
Em vez de repousar na cesta de recolha de
relva, o material a cortar triturado finamente
repousa na relva – como adubo natural e
humidade.
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Cortar a relva com conforto:
a série 5.
Com a nova série 5, cuide do relvado na perfeição de forma cómoda. Isso mesmo é garantido pelos potentes motores eléctricos e a
gasolina, por um fácil manuseamento e pelo chassis estável e leve
de polímero. O conforto tem prioridade na série 5: isso mesmo é
garantido pelos elementos de comando ergonómicos, pelo guiador ajustável em altura e, em muitos modelos desta série, pelo
accionamento das rodas, o qual facilita significativamente o trabalho em relvados até 1.200 m2.

A série 5 em resumo:
■

Elevado rendimento de corte com muito conforto

■

Para jardins de média dimensão até 1.200 m2

■

Equipamento ergonómico com pouca exigência de esforço

■

Também com velocidade regulável de forma progressiva
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Prioridade para mais conforto:
os cortadores de relva eléctricos da série 5.
A nova série 5 faz com que cortar a relva seja confortável e simples do princípio
ao fim. Os seus motores eléctricos têm um arranque fiável, possuem uma potência
de 1.600 Watts e não produzem gases de escape. O accionamento variável do
ME 545 V permite uma regulação contínua da velocidade de marcha e o cárter em
polímero leve e as rodas apoiadas em duplo rolamento de esferas duplo tornam as
manobras muito cómodas. A espaçosa cesta de recolha de relva de 60 litros permite cortar comodamente áreas de grandes dimensões numa única operação de trabalho e, por seu turno, o esvaziamento do material a cortar também não exige
qualquer esforço. Tudo isto faz com que os modelos eléctricos da série 5 sejam
persuasivos em relvados até 800 m2 através de excelentes características de corte
e recolha.
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Modelo

Largura de corte

Tipo de motor

Equipamento

Preço com IVA incluído (e)

ME 545 C

43 cm

Eléctrico 1.600 W

Guiador de conforto

440,00

ME 545 V

43 cm

Eléctrico 1.600 W

Variável

580,00

Preços recomendados pelo fabricante
Para mais informações sobre a gama de produtos, consulte a partir da página 54 e sobre os produtos de serviço ecológicos na página 59.

ME 545 C

01

Guiador rebatível
para armazenamento
com economia de
espaço pega suave no
guiador

02

Guiador com
3 alturas ajustáveis,
rebatível para transporte e arrumação

03

Cesta de recolha
de relva de grandes
dimensões (volume
de 60 l) com indicador
do nível

04

05

08

Rodas leves de
marcha suave
grandes apoiadas
em duplo rolamento
de esferas
Potente motor
eléctrico de 1.600 W
para um alto rendimento de corte

07

Accionamento variável de ajuste gradual
para quase todos
os tipos de terreno,
alavanca de comando
próxima da pega
Alívio da tracção do
cabo integrado para
segurança adicional

até aproximadamente
800 m 2

01

Cárter em polímero
de alta qualidade
com frisos protectores laterais

06

08

43 cm

ME 545 V

07

02

03
06

04

05

Enchimento completo:
mais tempo a cortar a
relva, menos a limpar.
Devido à condução optimizada do ar, a cesta de recolha
de relva enche-se da melhor
forma possível. As fendas
laterais de ar estão
direccionadas para baixo.
A relva e o pó são
projectados para o solo.

Accionamento variável:
com esta funcionalidade,
é possível regular gradualmente o accionamento das
rodas – directamente através de uma alavanca existente no guiador. Isso permite seleccionar sempre a
velocidade ideal.
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Cortar a relva com todo o conforto:
os cortadores de relva a gasolina da
série 5.
A série 5 com motores a gasolina arranca com rapidez e de
forma confortável – com o sistema de arranque fácil. Três
modelos da série possuem o accionamento variável para a
regulação gradual da velocidade de marcha. E, se desejar, o
MB 545 VR permite obter em simultâneo um nobre design

MB 545 VR
de tiras do seu jardim.

MB 545 VR: o cortador de relva com um
cilindro para a relva (rolo traseiro) em
vez de rodas traseiras. O relvado é alisado no sentido de marcha com o auxílio de
um cilindro no eixo traseiro do aparelho.
Assim, surge o típico padrão de tiras do
relvado «inglês».
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Modelo

Largura de corte

Tipo de motor

Equipamento

MB 545 T

43 cm

B&S série 675 RS 1 velocidade

660,00

MB 545 V

43 cm

B&S série 675 RS Variável

750,00

MB 545 VR

43 cm

B&S série 675 RS Variável/cilindro de relva

860,00

MB 545 VS

43 cm

B&S série 675 RS Variável/BBC

875,00

MB 545 VE

43 cm

B&S série 675 RS Variável/E-Start

930,00

Preço com IVA incluído (e)

Preços recomendados pelo fabricante
B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, BBC = acoplamento travão-lâmina
Para mais informações sobre a gama de produtos, consulte a partir da página 54 e sobre os produtos de serviço ecológicos na página 59.

01

Cockpit com design
ergonómico, pega
suave no guiador

02

Guiador com
3 alturas ajustáveis,
rebatível para transporte e arrumação

03

Cesta de recolha
de relva de grandes
dimensões (volume
de 60 l) com indicador
do nível

04

Ajuste central da
altura de corte em
7 níveis, assistido
por mola e de fácil
manuseamento, com
indicador da altura de
corte

05

Cárter em polímero
de alta qualidade
com frisos protectores laterais

06

Rodas leves de
marcha suave
grandes apoiadas
em duplo rolamento
de esferas

43 cm

07

A pega de
transporte facilita a
elevação

08

Potente motor com
arranque fácil para um
bom rendimento de
corte

até aproximadamente
1.200 m 2

01

MB 545 T

08

02

03

04

05
07

06

Guiador com três
alturas ajustáveis,
para adaptação à
altura do utilizador e
para uma postura de
trabalho ergonómica.

Ajuste confortável da altura de corte:
com um simples gesto – em sete níveis,
assistido por mola e com indicador.
Kit de mulching 545:
opcional para todos os modelos da série 5
(excepto MB 545 VR).
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Soberana nos relvados:
a série 6.
Cuidados com o relvado à altura das mais elevadas exigências –
este foi o objectivo dos engenheiros da VIKING ao desenvolver a
série 6. Esta série convence, de forma inequívoca, em seis critérios decisivos: potência, funcionalidade, ergonomia, durabilidade,
conforto e design. A série 6 arranca com força, corta com eficiência e o seu manuseamento fácil é particularmente agradável.

A série 6 em resumo:
■

Extraordinário rendimento de corte com motores muito
potentes

■

Para grandes superfícies até 2.500 m2

■

Construção duradoura e extremamente robusta

■

Equipamento versátil e de alta qualidade
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Desenvolvida para o maior grau
de exigência:
a série 6 garante cuidados perfeitos
com o relvado.
A série 6 dispõe de tudo o que se espera de um cortador de
relva: potência e conforto, funcionalidades e pormenores
inovadores. O MB 650 VE arranca através da rotação da
chave e a velocidade é regulável de forma gradual através do

MB 650 T

accionamento variável. Nos restantes modelos, um sistema
de arranque fácil permite que os motores arranquem imediatamente.
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Modelo

Largura de corte

Tipo de motor

Equipamento

MB 650 T

48 cm

B&S série 675 RS

1 velocidade

MB 650 V

48 cm

B&S série 675 RS

Variável

MB 650 VS

48 cm

B&S série 675 RS

Variável/BBC

1.120,00

MB 650 VE

48 cm

B&S série 675 RS

Variável/arranque eléctrico

1.110,00

Preço com IVA incluído (e)
830,00
905,00

Preços recomendados pelo fabricante
B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, BBC = Acoplamento travão-lâmina
Para mais informações sobre a gama de produtos, consulte a partir da página 54 e sobre os produtos de serviço ecológicos na página 59.

01

Cockpit ergonómico
para manuseamento
simples e agradável
sensação de toque
nas pegas

02

Guiador com ajuste
de altura e rebatível
para transporte e
limpeza

03

Design inovador
da cesta de recolha
de relva. A cesta
de recolha tem um
enchimento extremamente bom, indicador
do nível

04

48 cm

01

Ajuste central da
altura de corte em
7 níveis, assistido
por mola e de fácil
manuseamento, com
indicador da altura de
corte

05

Suporte da cambota
de série

06

Cárter duradouro em
alumínio fundido
com rodapés de protecção substituíveis e
pega de transporte à
frente

07

Potente motor com
função de arranque
fácil

08

Acoplamento
travão-lâmina

até aproximadamente
2.000 m 2

08

MB 650 VS
02
07

03

04

05

06

Guiador regulável individualmente: o guiador
pode ser regulado em
3 níveis diferentes consoante a altura do utilizador.

Arranque eléctrico
confortável com
chave: basta rodar a
chave como no arranque de um automóvel
(MB 650 VE).

Accionamento variável: com
esta funcionalidade, é possível
regular gradualmente o accionamento das rodas – directamente
através de uma alavanca existente
no guiador. Isso permite seleccionar sempre a velocidade ideal.

Acessórios:
Kit de mulching 650:
adequado para os modelos
com largura de corte
de 48 cm. Cesta de
recolha de relva têxtil
AFK 080.
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Seguramente à medida de cada exigência:
a série 6 convence em todos os aspectos.
A maior largura de corte (48 e 53 cm) e os motores de alta qualidade permitem à
série 6 cuidar de relvados maiores de forma rápida e precisa: com maior potência e

MB 655 G
componentes robustos, mas também com um funcionamento silencioso e um
elevado conforto de manuseamento. Isso é assegurado por funcionalidades como
o accionamento variável, o acoplamento travão-lâmina e o cockpit ergonómico,
direccionados para um trabalho rápido e económico, mesmo em grandes áreas. O
kit de mulching opcional ou o deflector disponível como acessório alargam as possibilidades de aplicação para cuidar do relvado com todo o conforto.

42

Modelo

Largura de corte

Tipo de motor

Equipamento

Preço com IVA incluído (e)

MB 655 V

53 cm

B&S série 750 RS DOV

Variável

1.070,00

MB 655 G

53 cm

B&S série 750 RS DOV

3 velocidades

1.100,00

MB 655 VS

53 cm

B&S série 750 RS DOV

Variável/BBC

1.300,00

Preços recomendados pelo fabricante
B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, BBC = Acoplamento travão-lâmina
Para mais informações sobre a gama de produtos, consulte a partir da página 54 e sobre os produtos de serviço ecológicos na página 59.

01

02

03

04

Cockpit ergonómico
para manuseamento
simples e agradável
sensação de toque
nas pegas

até aproximadamente
2.500 m 2

Design inovador da
cesta de recolha
de relva. A cesta de
recolha é enchida
por completo, com
indicador do nível

01

As rodas grandes com
rolamentos de esferas
de alta qualidade,
o perfil de tracção
e o accionamento
das rodas variável
garantem que o trabalho prossegue mais
rapidamente

MB 655 V

Ajuste central da
altura de corte em
7 níveis, assistido
por mola e de fácil
manuseamento, com
indicador da altura de
corte

05

Suporte da cambota
de série

06

Cárter duradouro em
alumínio fundido
com rodapés de protecção substituíveis e
pega de transporte

07

Potente motor DOV
– eficiente e com
baixo nível de vibrações

08

53 cm

08

02
07

Guiador com ajuste
de altura e rebatível
para transporte e
limpeza

03

05

04

06

Inovadora cesta de
recolha de relva: 75 l
de volume, com enchimento ideal, graças ao
formato e à condução
do ar optimizados. As
aberturas do ar estão
voltadas para baixo,
para que as aparas de
relva e o pó não sejam
projectados para cima.
O design da cesta,
dividida em duas peças,
garante uma abertura e
esvaziamento simples.

Ajuste central da altura de corte: um só
gesto no lado esquerdo do cárter permite
ajustar com precisão a altura de corte assistida
por mola e o nível seleccionado é indicado no
óculo.
Acessórios:
Kit de mulching 655: adequado para os modelos com largura de corte de 53 cm Cesta de
recolha de relva têxtil AFK 080. Deflector
ADF 700.
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Cortar a relva com resistência
e confiança: a série 7 para
aplicações profissionais.
Os cortadores de relva da série 7 são os companheiros certos e
fiáveis no que toca aos cuidados profissionais com o relvado. As
principais características são a construção resistente, a elevada
potência dos motores e o elevado grau de funcionalidade e ergonomia. Isto faz com que estes cortadores de relva dêem sempre
o melhor: por exemplo, ao cuidar de relvados em espaços verdes
urbanos, parques, recintos de piscinas e parques de tempos livres,
em campos de jogos ou ao longo das bermas.

A série 7 em resumo:
■

Para jardineiros profissionais e paisagistas

■

Máximo grau de potência e funcionalidade

■

Ideal para aplicações em superfícies do sector industrial

■

Muito potente e ergonómica em simultâneo

45

Equipamento completo para
jardineiros profissionais
e paisagistas: a série 7.
Os cortadores de relva da série 7 comprovam diariamente o
motivo pelo qual pertencem à liga profissional. Os potentes
motores Kawasaki de 4 tempos OHV, com o melhor comportamento no arranque e binário elevado, asseguram um rendimento de corte excepcional. O design do cockpit permite
uma posição de trabalho ergonómica em todas as situações,
nomeadamente em trabalhos de longa duração. Os amortecedores de vibrações entre o motor e o cárter permitem
trabalhar sem esforço. Devido aos reduzidos níveis de vibrações, os profissionais têm a possibilidade de cortar relva
durante 8 horas por dia.
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Modelo

Largura de corte

Tipo de motor

Equipamento

Preço com IVA incluído (e)

MB 755 KS

53 cm

Kawasaki FJ 180 V OHV

3 velocidades/BBC

1.820,00

Preços recomendados pelo fabricante
OHV = válvulas à cabeça, BBC = acoplamento travão-lâmina
Para mais informações sobre a gama de produtos, consulte a partir da página 54 e sobre os produtos de serviço ecológicos na página 59.

01

Acoplamento travão-lâmina (BBC) para
ligar e desligar a lâmina com o motor em
funcionamento – por
exemplo, para deslocar
o cortador com a lâmina parada ou esvaziar
a cesta de recolha de
relva

02

Cockpit com rotação
lateral

03

Cesta de recolha
de relva têxtil de
80 litros, muito fácil
de esvaziar, com protecção contra pó e
sistema de 2 pegas

04

Deflector de metal
integrado permite cortar a relva sem cesta
de recolha de relva

05

06

10
02

03

MB 755 KS

Cárter com grande
estabilidade e leve
em alumínio fundido,
reforçado com um
inserto de chapa de
aço e rodapés de
protecção em metal
Rodas grandes com
jantes de alumínio
fundido e pneus de
borracha, bem como
mecanismo de
translação reforçado

08

Pára-choques de
borracha: o pára-choques frontal protege o
aparelho e obstáculos

09

Potente motor
Kawasaki: motor
OHV a 4 tempos
de alta qualidade, de
grande tracção, silencioso e duradouro
Guiador com
3 alturas ajustáveis,
rebatível para
transporte

Os elementos amortecedores
de vibrações separam o motor
e o cárter, reduzem as vibrações
na zona da pega e permitem
trabalhar sem fadiga.

até aproximadamente
2.500 m 2

01

Ajuste central da
altura de corte em
7 níveis, assistido por
mola e de fácil acessibilidade, com indicador
da altura de corte

07

10

48/53 cm

04

09

05
06
08
07

Um coração de aço –
o reforço do cárter. Um
anel maciço de chapa de
aço protege o cárter de
alumínio do desgaste, da
projecção de pedras ou do
contacto com obstáculos.
O suporte da cambota
protege a cambota em
aplicações profissionais
exigentes.

Acessórios práticos:
kits de mulching 650 e
655 (multi-lâmina de
formato especial e
dispositivo de
mulching).
Outros acessórios:
depósito adicional de
2 litros AZT 200,
deflector ADF 700
(para todos (os
modelos da série 7).
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Os cortadores
especiais da série R.
Com a série R, a VIKING oferece soluções adequadas para tarefas
especiais – por exemplo, para o mulching, um tipo de corte muito
ecológico. O cortador de mulching profissional MB 4 RTP é uma
absoluta novidade, convencendo graças à sua robustez e reduzidos níveis de vibrações. O MB 3 RT é extremamente ágil em jardins com plantação densa com muitos obstáculos. Os robustos
destroçadores de pasto da gama MB 6 R abordam com muita
potência áreas cortadas com pouca frequência, pelo que são
muito eficazes em tratar prados.

A série R em resumo:
■

Para cuidados naturais e permanentes

■

Poupar tempo sem eliminar o material a cortar

■

Cortador de mulching e de expulsão lateral

■

Modelos robustos com maior largura de corte
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O multi-cortador de 3 rodas™:
ágeis e versáteis.

48 cm

até aproximadamente
2.000 m 2

Extraordinariamente fácil de manobrar e potente, o multi-cortador
destina-se a áreas até 2.000 m2 . Este aparelho é ideal para conduzir em torno de arbustos e árvores, permitindo cortar com exacti02

dão nos cantos do relvado. Este cortador de relva especial pode
ter uma aplicação como cortador de expulsão lateral ou como
cortador de mulching.
01

01

Accionamento das
rodas de 1 velocidade

02

Pega suave

03

Guiador rebatível
para facilitar o
transporte

04

Rodas leves de
marcha suave grandes
apoiadas em duplo
rolamento de esferas
com perfil de tracção, rodas traseiras
com ajuste da altura
de corte em 5 níveis
para cada eixo

05

Cárter resistente à
torção em chapa de
aço robusta

06

Roda basculante
patenteada de livre
movimento fixável
para utilização em
subidas, com altura
ajustável

07

Motor de 4 tempos
potente e robusto
com sistema de
arranque fácil

07
03

MB 3 RT

04

06

05

Cortar a relva com
expulsão lateral:
com a tampa de expulsão aberta, a relva é
projectada lateralmente
para fora durante a
operação de corte.
Modelo

Largura de corte

Tipo de motor

Equipamento

Preço com IVA incluído (e)

MB 3 RT

48 cm

B&S série 675 RS

1 velocidade

710,00

Disc-cut (disco com
4 gumes oscilantes)
como acessório.

Preços recomendados pelo fabricante
B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart
Para mais informações sobre a gama de produtos, consulte a partir da página 54 e sobre os produtos de serviço ecológicos na página 59.
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até aproximadamente
2.500 m 2

53 cm

Para um relvado permanentemente
saudável:
o cortador de mulching profissional.
Concebida para resultados de mulching extraordinários, a nova
gama MB 4 R convence graças ao seu design optimizado, à
sua robustez e ao seu equipamento de elevada qualidade:
elementos amortecedores de vibrações e rodapés de protecção em metal, motores potentes e uma protecção da cambota. As características como o SmartChoke, rodas apoiadas em

01

Guiador ergonómico
com pega suave,
rebatível e com ajuste
de altura

02

Apoio do motor com
elementos amortecedores de vibrações,
arranque fácil

03

Accionamento das
rodas dianteiras de 1
velocidade para cortar
a relva rapidamente

04

Pegas de transporte
práticas, à frente e
atrás

05

Robusto cárter
em alumínio com
rodapés de protecção
substituíveis

06

Ajuste central da
altura de corte em
5 níveis

duplo rolamento de esferas duplo e um toque excepcional
facilitam o manuseamento. O modo de funcionamento adequado à conservação do meio ambiente com emissões reduzidas foi distinguido com o conceituado selo nórdico do

01

ambiente «Svanen».

C ECOL AB
DI
EL

NO
R

MB 4 RTP

340012

02

03

06

04
05

Protecção da cambota: a solução da
VIKING testada por profissionais protege
a lâmina contra deformações, como, por
exemplo, ao transpor raízes de árvores,
e amplia a vida útil.
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Modelo

Largura de corte

Tipo de motor

MB 4 RTP

53 cm

Kohler Courage XT-8 OHV SC 1 velocidade

Equipamento

Preço com IVA incluído (e)
965,00

Preços recomendados pelo fabricante
SC = SmartChoke
Para mais informações sobre a gama de produtos, consulte a partir da página 54 e sobre os produtos de serviço ecológicos na página 59.

53 cm

até aproximadamente
2.500 m 2

01

MB 6 RH

02

03

08
07

04

Ponha termo à erva alta:
os destroçadores de pasto com motor a
gasolina.

05

06

Os destroçadores de pasto da VIKING estão particularmente à

01

Ajuste central da
altura de corte em
4 níveis, controlado a
partir do guiador

02

Guiador rebatível,
com ajuste de altura e
rotação lateral

03

Indicador da altura
de corte

04

Rodas traseiras
grandes com roda
livre integrada e raio
de viragem de 360°
para uma fácil
manobrabilidade

05

Resistente à torção
em chapa de aço
robusta e chapa de
guia lateral para
alimentação da erva

06

Roda dianteira
basculante, fixável e
ajustável em altura

07

A protecção contra
pó em lona plástica
reforçada por fibras
protege o utilizador e
o aparelho contra o
pó e retém as aparas
de erva projectadas
para o ar

08

Potente motor com
sistema de arranque
fácil e filtro de ar
duplo especial para
protecção do motor
em condições
poeirentas

vontade nas áreas em que a erva é cortada com menor frequência,
como, por exemplo, em pomares, campos e taludes, bem como
em espaços públicos com zonas silvestres. A construção de
3 rodas torna-os ágeis e as grandes rodas traseiras são excelentes
em terreno acidentado. O MB 6 RV dispõe de rodas metálicas
especialmente duradouras. Uma outra vantagem é o seu accionamento variável para uma regulação contínua da velocidade. Isso
permite que o destroçador de pasto se adapte em qualquer
momento com precisão ao tipo de solo e à altura do prado.

Modelo

Largura de corte

Tipo de motor

Equipamento

Preço com IVA incluído (e)

MB 6 RH

53 cm

B&S série 750 RS DOV

1 velocidade

1.306,00

MB 6 RV

53 cm

B&S série 850 PRO RS OHV

Variável

1.660,00

Preços recomendados pelo fabricante
B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, DOV/OHV = válvulas à cabeça
Para mais informações sobre a gama de produtos, consulte a partir da página 54 e sobre os produtos de serviço ecológicos na página 59.

Guiador com ajuste
de altura:
adaptação individual
da altura de trabalho à
estatura do utilizador,
sendo facilmente rebatível para transportar e
armazenar.

Guiador com
rotação lateral:
para uma posição
de trabalho ideal em
encostas e um corte
exacto ao longo dos
cantos de vedações
e muros, sem interrupções.
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Panorâmica
Cortadores
de relva

até aproximadamente 800 m2

NOVO

Modelo

ME 340

ME 339

ME 339 C

ME 443

ME 545 C

ME 545 V

Relvado (m2)

até 300

até 500

até 500

até 600

até 800

até 800

Largura de corte (cm)

33

37

37

41

43

43

Potência nominal (W)

900

1.200

1.200

1.500

1.600

1.600

Altura de corte (mm)

25–57

30–70

30–70

25–75

25–80

25–80

Cesta de recolha de relva (l)

26

40

40

55

60

60

Peso do aparelho (kg)

11

14

14

21

30

32
V

Accionamento

–

–

–

–

–

Função de mulching

–

❏

❏

❏

❏

❏

Número de artigo

6310 011 2420

6320 011 2400

6320 011 2410

6338 011 2400

6340 011 2430

6340 011 2420

Preço com IVA incluído (e)

160,00

270,00

330,00

315,00

440,00

580,00

Bateria STIHL

até aproximadamente 370 m2

NOVO
Modelo

MA 339

MA 443
41

Set

Bateria
STIHL

STIHL
Carregador

Relvado (m2)

Número de
artigo

Preço com
IVA incluído
(e)

Largura de corte (cm)

37

Tipo de bateria

Iões de lítio 36 V

Iões de lítio 36 V

MA 339 AP 120

AL 100

até aproximadamente 250

6320 200 0000

612,00

Altura de corte (mm)

30–70

25–75

MA 443 AP 160

AL 100

até aproximadamente 330

6338 200 0000

720,00

Cesta de recolha de relva (l)

40

55

Peso do aparelho (kg)

12

18

Função de mulching

❏

❏

Número de artigo

6320 011 1400

6338 011 1400

Preço com IVA incluído (e)*

430,00

497,00
Os componentes referidos no conjunto estão igualmente disponíveis individualmente,
ver página 59.

* Preço sem bateria e carregador
Legenda

■ = de série
❏ = opcional
– = opção indisponível

Accionamento: T = 1 velocidade
V = accionamento variável

ES = arranque eléctrico, HS = arranque no guiador, RS = ReadyStart,
SC = SmartChoke, BBC = acoplamento travão-lâmina, B&S = Briggs&Stratton,
MS = paragem do motor, OHV/DOV = válvulas à cabeça

Poderá encontrar uma vista geral sobre as emissões de todos os aparelhos VIKING na página 106.

Para utilizadores particulares: 10 anos de garantia contra a quebra do cárter para os
cortadores de relva VIKING
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Panorâmica
Cortadores
de relva

até aproximadamente 1.800 m2

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

NOVO

Modelo

MB 248

MB 248 T

MB 253

MB 253 T

MB 443

MB 443 T

MB 448 TX

MB 448 T

Relvado (m2)

até 1.200

até 1.200

até 1.800

até 1.800

até 1.200

até 1.200

até 1.200

até 1.200

MB 448 TC
até 1.200

Largura de corte (cm)

46

46

51

51

41

41

46

46

46

Tipo de motor

B&S série 450

B&S série 450

Kohler XT-6.75
OHV SC

Kohler XT-6.75
OHV SC

B&S série 450
E OHV

B&S série 500
E OHV

B&S série 500
E OHV

B&S série 575
EX OHV RS

B&S série 575
EX OHV RS

Potência nominal
à rotação de serviço

1,9 kW/2,6 CV
2.900 rpm

1,9 kW/2,6 CV
2.900 rpm

2,2 kW/3,0 CV
2.800 rpm

2,2 kW/3,0 CV
2.800 rpm

1,6 kW/2,2 CV
2.800 rpm

1,9 kW/2,6 CV
2.800 rpm

1,9 kW/2,6 CV
2.800 rpm

2,0 kW/2,7 CV
2.800 rpm

2,0 kW/2,7 CV
2.800 rpm

Altura de corte (mm)

25–75

25–75

25–75

25–75

25–75

25–75

25–75

25–75

25–75

Cesta de recolha de relva (l)

55

55

55

55

55

55

55

55

55

Peso do aparelho (kg)

27

29

31

31

24

25

26

26

26

Arranque/paragem

HS/MS

HS/MS

HS/MS

HS/MS

HS/MS

HS/MS

HS/MS

HS/MS

HS/MS

Accionamento

–

T

–

T

–

T

T

T

T

Função de mulching

–

–

–

–

❏

❏

❏

❏

❏

Número de artigo

6350 011 3402

6350 011 3412

6371 011 3400

6371 011 3410

6338 011 3400

6338 011 3410

6358 011 3430

6358 011 3410

6358 011 3420

Preço com IVA incluído (e)

355,00

460,00

480,00

580,00

440,00

540,00

530,00

580,00

609,00

até aproximadamente 1.200 m2
Modelo

MB 545 T

MB 545 V

MB 545 VR

MB 545 VS

Relvado (m2)

até 1.200

até 1.200

até 1.200

até 1.200

MB 545 VE
até 1.200

Largura de corte (cm)

43

43

43

43

43

Tipo de motor

B&S série 675 RS

B&S série 675 RS

B&S série 675 RS

B&S série 675 RS

B&S série 675 RS

Potência nominal
à rotação de serviço

2,3 kW/3,2 CV
2.800 rpm

2,3 kW/3,2 CV
2.800 rpm

2,3 kW/3,2 CV
2.800 rpm

2,3 kW/3,2 CV
2.800 rpm

2,3 kW/3,2 CV
2.800 rpm

Altura de corte (mm)

25–80

25–80

20–75

25–80

25–80

Cesta de recolha de relva (l)

60

60

60

60

60

Peso do aparelho (kg)

33

33

34

37

37

Arranque/paragem

HS/MS

HS/MS

HS/MS

HS/BBC

ES/MS

Accionamento

T

V

V

V

V

Função de mulching

❏

❏

–

❏

❏

Número de artigo

6340 011 3405

6340 011 3415

6340 011 3460

6340 011 3450

6340 011 3425

Preço com IVA incluído (e)

660,00

750,00

860,00

875,00

930,00
Preços recomendados pelo fabricante
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Panorâmica
Cortadores
de relva

até aproximadamente 2.000 m2
Modelo

MB 650 T

MB 650 V

MB 650 VE

Relvado (m2)

até 2.000

até 2.000

até 2.000

MB 650 VS
até 2.000

Largura de corte (cm)

48

48

48

48

Tipo de motor

B&S série 675 RS

B&S série 675 RS

B&S série 675 RS

B&S série 675 RS

Potência nominal
à rotação de serviço

2,3 kW/3,2 CV
2.800 rpm

2,3 kW/3,2 CV
2.800 rpm

2,3 kW/3,2 CV
2.800 rpm

2,3 kW/3,2 CV
2.800 rpm

Altura de corte (mm)

30–85

30–85

30–85

30–85

Cesta de recolha de relva (l) 75

75

75

75

Peso do aparelho (kg)

42

43

45

47

Arranque/paragem

HS/MS

HS/MS

ES/MS

HS/BBC

Accionamento

T

V

V

V

Função de mulching

❏

❏

❏

❏

Número de artigo

6360 011 3401

6360 011 3411

6360 011 3416

6360 011 3451

Preço com IVA incluído (e)

830,00

905,00

1.110,00

1.120,00

até aproximadamente 2.500 m2
Modelo

MB 655 V

MB 655 G

Relvado (m2)

até 2.500

até 2.500

MB 655 VS
até 2.500

Largura de corte (cm)

53

53

53

Tipo de motor

B&S série 750
DOV RS

B&S série 750
DOV RS

B&S série 750
DOV RS

Potência nominal
à rotação de serviço

2,7 kW/3,7 CV
2.800 rpm

2,7 kW/3,7 CV
2.800 rpm

2,7 kW/3,7 CV
2.800 rpm

Altura de corte (mm)

30–85

30–85

30–85

Cesta de recolha de relva (l) 75

75

75

Peso do aparelho (kg)

43

44

47

Arranque/paragem

HS/MS

HS/MS

HS/BBC

Accionamento

V

G

V

Função de mulching

❏

❏

❏

Número de artigo

6375 011 3411

6375 011 3401

6375 011 3426

Preço com IVA incluído (e)

1.070,00

1.100,00

1.300,00

Poderá encontrar uma vista geral sobre as emissões de todos os aparelhos
VIKING na página 106.

Para utilizadores particulares: 10 anos de garantia
contra a quebra do cárter para os cortadores de relva VIKING
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Panorâmica
Cortadores
de relva

até aproximadamente 2.500 m2
Modelo

MB 755 KS

Relvado (m2)

até 2.500

Largura de corte (cm)

53

Tipo de motor

Kawasaki FJ 180 V OHV

Potência nominal
à rotação de serviço

2,9 kW/3,9 CV
2.800 rpm

Altura de corte (mm)

30–85

Cesta de recolha de relva (l)

80

Peso do aparelho (kg)

62

Arranque/paragem

HS/BBC

Accionamento

G

Função de mulching

❏

Número de artigo

6375 011 3492

Preço com IVA incluído (e)

1.820,00

até aproximadamente 2.500 m2

NOVO

Modelo

MB 3 RT

MB 4 RTP

MB 6 RH

Relvado (m2)

até 2.000

até 2.500

até 2.500

até 2.500

Largura de corte (cm)

48

53

53

53

Tipo de motor

B&S série 675 RS

Kohler Courage XT-8 OHV SC

B&S série 750 DOV RS

B&S série 850 PRO OHV RS

Potência nominal à
rotação de serviço

2,3 kW/3,2 CV
2.800 rpm

2,6 kW/3,5 CV
2.800 rpm

2,8 kW/3,8 CV
3.100 rpm

3,4 kW/4,6 CV
3.100 rpm

Altura de corte (mm)

25–80

30–70

55–150

55–150

Peso do aparelho (kg)

32

42

67

74

Arranque/paragem

HS/MS

HS/MS

HS/MS

HS/MS

Accionamento

T

T

T

V

Função de mulching

■

■

–

–

Número de artigo

6361 011 3410

6383 011 3420

6380 011 3421

6380 011 3430

965,00

1.306,00

1.660,00

Preço com IVA incluído (e) 710,00

MB 6 RV

Preços recomendados pelo fabricante

Legenda

■ = de série
❏ = opcional
– = opção indisponível

Accionamento: T = 1 velocidade
G = 3 velocidades
V = accionamento variável

ES = arranque eléctrico, HS = arranque no guiador, RS = ReadyStart, SC = SmartChoke
BBC = acoplamento travão-lâmina, B&S = Briggs&Stratton, MS = paragem do motor,
OHV/DOV = válvulas à cabeça
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Acessórios
e produtos
de serviço

Acessórios e produtos de serviço VIKING: e tudo funciona sobre rodas.
Para os cortadores de relva VIKING, não só estão disponíveis inúmeros acessórios práticos, como também uma selecção especial de
produtos de serviço ideais.

Disco com três
lâminas oscilantes
ADC 600
Acessórios

Kit de mulching
Kit 655

Bateria de iões de lítio STIHL
AP 160

Cesta de recolha de
relva têxtil AFK 080

Número de artigo Descrição

Bomba aspiradora
de gasolina
APO 030
Preço com IVA incluído (e)

Kit 339

6909 007 1080

Kit de mulching (multi-lâmina e dispositivo de mulching), adequado para todos os modelos da série 3 com largura
de corte de 37 cm

Kit 443

6909 007 1025

Kit de mulching (multi-lâmina e dispositivo de mulching), adequado para todos os modelos da série 4 com largura
de corte de 41 cm (versão anterior a 2013)

46,00

Kit 448

6909 007 1026

Kit de mulching (multi-lâmina e dispositivo de mulching), adequado para todos os modelos da série 4 com largura
de corte de 46 cm (versão anterior a 2013)

48,00

AMK 043*

6909 007 1027

Kit de mulching (multi-lâmina e dispositivo de mulching), adequado para todos os modelos da série 4 com largura
de corte de 41 cm (versão 2013)

46,00

AMK 048*

6909 007 1028

Kit de mulching (multi-lâmina e dispositivo de mulching), adequado para todos os modelos da série 4 com largura
de corte de 46 cm (versão 2013)

48,00

Kit 545

6909 007 1044

Kit de mulching (multi-lâmina e dispositivo de mulching), adequado para todos os modelos da série 5 (excepto MB 545 VR)

49,00

Kit 650

6909 007 1057

Kit de mulching, adequado para todos os modelos da série 6 e da série 7 com largura de corte de 48 cm

51,00

Kit 655

6909 007 1062

Kit de mulching, adequado para todos os modelos da série 6 e da série 7 com largura de corte de 53 cm

51,00

AP 120

4850 400 6501

Bateria de iões de lítio STIHL com 120 Wh, 36 V e 3,3 Ah

192,00

AP 160

4850 400 6502

Bateria de iões de lítio STIHL com 160 Wh, 36 V e 4,5 Ah

244,00

AP 180

4850 400 6510

Bateria de iões de lítio STIHL com 180 Wh, 36 V e 5 Ah

284,00

AL 100

4850 430 2500

Carregador padrão para baterias de iões de lítio STIHL AP 120, AP 160, AP 180

59,00

AL 300

4850 430 5500

Carregador rápido para baterias de iões de lítio STIHL AP 120, AP 160, AP 180

99,00

44,00

AFK 080

6375 700 9600

Cesta de recolha de relva têxtil, adequada para todos os modelos da série 6

ART 420

6909 780 5300

Conjunto de pneus de tacos para campo, adequado para os modelos MB 6 RH, MB 6 RV

233,00

ABR 600

6909 760 0600

Travão, adequado para os modelos MB 6 RH, MB 6 RV

125,00

ADC 600

6909 700 5115

Disco com três lâminas oscilantes, Ø 53 cm, adequado para os modelos MB 6 RH, MB 6 RV

104,00

Cabo

0000 881 5415

Cabo de segurança eléctrico com certificação VDE, borracha (H 07 RN-F), comprimento de 15 m

45,00

Extractor de óleo (para motores a gasolina)

29,00

APO 030
*

Carregador rápido
AL 300

0000 647 0201

97,00

Aplicável aos modelos da nova série 4 a partir de 2013

Óleos do motor VIKING: também aqui damos atenção à máxima qualidade, dispondo de um «know-how» abrangente e de uma experiência de muitos anos. Usamos apenas os melhores óleos base e aditivos especialmente para a utilização em jardinagem. Os nossos óleos do motor asseguram uma lubrificação ideal e um baixo
consumo dos aparelhos de jardinagem VIKING.

Produtos de serviço

Número de artigo

Descrição

Óleo do motor

0781 309 0011

Óleo do motor VIKING SAE 30 (embalagem de 0,6 l)

4,50

Óleo do motor

0781 309 0012

Óleo do motor VIKING SAE 30 (embalagem de 1,4 l)

9,60

Óleo do motor

0781 309 0007

Óleo do motor especial HD VIKING 10 W-30 (embalagem de 0,6 l)

4,50

Óleo do motor

0781 309 0008

Óleo do motor especial HD VIKING 10 W-30 (embalagem de 1,4 l)

9,60

Preço com IVA incluído (e)
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Como escolher
o tractor
corta-relva

Qual o cortador certo para si?
1. Quanta relva pretende cortar?
As séries T5 e T6 oferecem a largura e o rendimento de corte correctos para relvados de maiores dimensões. Os ágeis tractores corta-relva da série R4 são ideais para áreas até aproximadamente 4.000 m2 e, para áreas até aproximadamente 8.000 m2 são aconselháveis
os novos tractores de expulsão lateral da série T4.

2. Quais são as características do terreno?
Se houver muitos arbustos e árvores no relvado, bem como passagens estreitas, recomendamos os esguios tractores corta-relva da
série R4. Os novos tractores corta-relva T4 também são invulgarmente ágeis, uma vez que não dispõem de cesta de recolha de relva.
Os relvados espaçosos, onde os factores mais importantes são a velocidade, o rendimento de corte máximo e um bom conforto de
condução, são o campo de aplicação dos tractores das séries T5 e T6.

3. Que equipamento é mais importante para si?
Todos os cortadores de relva dispõem de um mecanismo de translação de pedal único, de uma comutação marcha-à-frente/marcha-atrás e de uma transmissão hidrostática especialmente confortável (excepto MT 5097 G). Os modelos com ligação electromagnética
do mecanismo de corte oferecem um nível adicional de conforto. Os cortadores de relva com potentes motores de 2 cilindros são
particularmente poderosos. Preste igualmente atenção às opções de acessórios, como, por exemplo, o sistema de seguimento de
contornos AKF para relvados com o elegante padrão de tiras.

Tabela panorâmica
m2

4.000 m 2

6.000 m 2

cm
8.000 m 2

10.000 m 2

Largura de
corte

80

t5SBDUPSDPSUBSFMWBFTHVJPFÈHJM
t3BJPEFWJSBHFNFYUSFNBNFOUFSFEV[JEP
tWFSQÈHJOBTo

95

t$PNQBDUPUSBDUPSDPSUBSFMWBDPNFYQVMTÍP
lateral
t$PSUBSBSFMWBTFNSFDPMIB QPVQBUFNQP
tWFSQÈHJOBTo

110

tExpulsão lateral, grande largura de corte
t$PNQPUFOUFNPUPS
tWFSQÈHJOBTo

MR 4082, MR 4082 K

MT 4097 SX

MT 4112 S
95
MT 5097 G, MT 5097, MT 5097 C, MT 5097 Z
110
MT 6112 C, MT 6112 ZL

125
MT 6127 ZL, MT 6127 KL

Características

t1PUFOUFNPUPS UBNCÏNDPN
2 cilindros
t7BTUBHBNBEFBDFTTØSJPT
tWFSQÈHJOBTo
t&MFWBEPSFOEJNFOUPEFDPSUF NFDBOJTNP
EFDPSUFDPNMÉNJOBT
t*OÞNFSPTFRVJQBNFOUPTFPQÎÜFT
tWFSQÈHJOBTo
t3FOEJNFOUPNÈYJNPDPNMBSHVSBEFDPSUF
de 125 cm
t$POUSPMPEFWFMPDJEBEFEFTÏSJF JOÞNFSPT
acessórios
tWFSQÈHJOBTo

61

Ágeis, precisos e com boa
visibilidade: os tractores
corta-relva da série R4.
$PNPTÈHFJTUSBDUPSFTDPSUBSFMWBEB7*,*/( ÏHBSBOUJEPOÍPTØ
um elevado rendimento de corte, mas também muito prazer de
condução. Graças à utilização extremamente fácil, é possível cortar
relvados de grandes dimensões de forma rápida e confortável; em
terrenos estreitos, os cortadores curvam com precisão à volta de
árvores e arbustos, dispondo de uma manobrabilidade fantástica.
A vista desimpedida para a frente oferece uma vantagem em termos de agilidade. A sua construção estreita proporciona um nível
adicional de ergonomia: neste caso, os engenheiros pensaram em
tudo para que cortar a relva seja uma experiência relaxante.

A série R4 em resumo:
■

Tractor corta-relva esguio e ágil

■

Fácil de utilizar e com boa visibilidade

■

Construção compacta, elevado rendimento de corte

■

Ideal para terrenos mais estreitos



Confortável e ágil a todos os níveis:
a série R4 convence.
Dá gosto começar a trabalhar com estes ágeis auxiliares de jardinagem: a comutação marcha-à-frente/marcha-atrás especial facilita as manobras, com um raio de
viragem agradavelmente curto e a transmissão automática hidrostática extremaNFOUFTVBWF/ÍPÏOFDFTTÈSJPTBJSEPDPOGPSUÈWFMBTTFOUPEPDPOEVUPSBKVTUÈWFM
para esvaziar a cesta de recolha de relva: basta puxar pelo manípulo. Todos os resUBOUFTFMFNFOUPTEFDPNBOEP DPNP QPSFYFNQMP PBDPQMBNFOUPEBMÉNJOBQBSB
cortar a relva ou deslocar o cortador ou o ajuste da altura de corte, também estão
posicionados de modo a que tudo esteja sob controlo.
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Modelo

Largura de corte

Tipo de motor

Equipamento

Preço com IVA incluído (e)

MR 4082

80 cm

#4TÏSJF0)7

Accionamento hidrostático

3.445,00

MR 4082 K

80 cm

,BXBTBLJ')70)7

Accionamento hidrostático

3.913,00

1SFÎPTSFDPNFOEBEPTQFMPGBCSJDBOUF#4#SJHHT4USBUUPO 0)7WÈMWVMBTËDBCFÎB
Para mais informações sobre a gama de produtos, consulte a partir da página 78.

01

Assento do condutor
com ajuste longitudinal e em altura, operação sem ferramentas

02

Acesso rebaixado para
fácil entrada e saída
e para uma elevada
liberdade das pernas

03

Acoplamento electromagnético da lâmina
para uma fácil activação
EBMÉNJOB

04

Mecanismo de translação de pedal único com
uma inovadora comutação marcha-à-frente/
marcha-atrás

05

06

80 cm

MR 4082

Quadro robusto, cárter
em polímero de alta
qualidade
Mecanismo de corte
multifunções de aço
com dispositivo de
guia da relva para
cortar os cantos do
relvado com exactidão

07

Cesta de recolha de
relva de 250 l, passível
de ser esvaziada a partir
do assento do condutor

08

Potentes motores em
versão de 1 ou 2 cilindros (MR 4082 K)

até aproximadamente
4.000 m 2

01
03
08
04
02

05

07

06

Esvaziamento facilitado: a
cesta de recolha de relva
pode ser esvaziada sem
esforço a partir do assento
do condutor.

Mais fácil não há: com a
alavanca manual, é possível
alternar comodamente entre a
deslocação para a frente e para
trás.

Assento perfeito para todas as
estaturas: o assento pode ser
ajustado em altura e comprimento de forma rápida e sem
ferramentas.

O raio de viragem extremamente reduzido é ideal para
jardins com muitas árvores e
arbustos. A construção compacta e a vista desimpedida
para a frente garantem uma
elevada agilidade.
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Caminho desimpedido ao
cortar a relva:
os tractores corta-relva da
nova série T4.
1SFUFOEFQPVQBSUFNQPEFGPSNBSFHVMBSBPDPSUBSBSFMWB /FTTF
DBTP PTOPWPTUSBDUPSFTDPSUBSFMWB7*,*/(EBTÏSJF5TÍPBPQÎÍP
ideal, uma vez que cortam a relva sem que seja necessário esvaziar a cesta de recolha de relva. Para além disso, o mecanismo de
corte de expulsão lateral suprime a eliminação do material a cortar.
Em vez disso, desfrute da ergonomia da série T4 e descubra
as fascinantes características de marcha: a manobrabilidade
genialmente simples, a direcção prática e a tracção dos
pneus extragrandes, em conjunto com potentes motores.
A nova Série T4. Aqui, corta-se a relva sem limites.

A série T4 em resumo:
■

Compacto tractor corta-relva de expulsão lateral

■

Cortar comodamente a relva sem cesta de recolha,
poupando tempo

■

Potente com um excelente rendimento de corte

■

Manobrabilidade fora de série
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Rendimento de corte fascinante e prazer de condução juntos num só – com a nova série T4.
0USBCBMIPDPNVNUSBDUPSDPSUBSFMWBQPEFTFSNVJUPTJNQMFToDPSUBOEPGBDJMNFOte até acabar. Uma enorme quantidade de aparas de relva passa pela expulsão
lateral e, com o manuseamento ergonómico, o tempo passa a voar. Por exemplo,
com o diligente mecanismo de translação de pedal único, através do qual é possível
conduzir para a frente ou para trás com a alavanca manual. Dessa forma, manobrar
F DVSWBS o DPN VN SBJP EF WJSBHFN FYUSFNBNFOUF SFEV[JEP o QBTTB B TFS VNB
tarefa divertida e eficaz. O modelo MT 4112 S dispõem de série de um robusto
pára-choques dianteiro, o qual também se destina a alojar aparelhos acopláveis.

Modelo
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Tipo de motor

Equipamento

Preço com IVA incluído (e)

MT 4097 SX 95 cm

Largura de corte

#4TÏSJF0)7

Accionamento hidrostático

3.243,00

MT 4112 S

#4TÏSJF0)7

Accionamento hidrostático

3.812,00

110 cm

1SFÎPTSFDPNFOEBEPTQFMPGBCSJDBOUF#4#SJHHT4USBUUPO 0)7WÈMWVMBTËDBCFÎB
Para mais informações sobre a gama de produtos, consulte a partir da página 78.

01

Assento do condutor
ergonómico para uma
postura descontraída no
assento

02

Acesso espaçoso com
muito espaço para as
pernas

03

Acoplamento electromagnético da lâmina
para uma cómoda activação do mecanismo
de corte

04

Mecanismo de translação de pedal único com
a inovadora comutação marcha-à-frente/
marcha-atrás

05

Mecanismo de corte
com uma prática
expulsão lateral

06

Grandes pneus de
perfil suave para o
relvado para uma boa
tracção

95/110 cm até aproximadamente
8.000 m 2

MT 4112 S

03

07

01
02
04

Altura de corte com
7 alturas ajustáveis,
assistida por mola
07

06

05

$POGPSUÈWFMDPNPVNBUSBOTNJTTÍPBVUPmática: o mecanismo de translação
hidrostático para uma velocidade gradual.

O dispositivo de reboque integrado proporciona um reboque simples de aparelhos
acopláveis.

$PSUBSBSFMWB com expulsão lateral
poupa tempo: uma vez que não é necessário esvaziar a cesta de recolha de relva,
as grandes superfícies são processadas
numa única operação de trabalho.
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Fascínio e perfeição:
os tractores corta-relva da
série T5.
Assim, dá ainda mais gosto tratar do relvado: estes tractores corta-relva são uma combinação de qualidade fiável e tecnologia inovaEPSB*TUPÏEFNPOTUSBEPOÍPTØOPTFYDFMFOUFTSFOEJNFOUPTEF
corte, mas também nas funções convincentes e no manuseamento soberano com um conforto de condução e utilização fascinantes.

A série T5 em resumo:
■

Tractor corta-relva com extraordinário rendimento de corte

■

Corte preciso, ergonomia sofisticada

■

Fascinante conforto de condução

■

Com motor de 1 ou 2 cilindros

71

Conforto que entusiasma:
os tractores corta-relva da série T5.
A série T5 mostra que o conforto e a potência não estão reservados apenas à classe de luxo. O utilizador apoia-se num assento amortecido ajustável a qualquer
altura. Basta rodar a chave para colocar o motor em funcionamento. A partir deste
ponto, tudo está ao alcance de um gesto: comutação para a frente/para trás no
WPMBOUF BKVTUFEBBMUVSBEFDPSUF BDUJWBÎÍPEPBDPQMBNFOUPEBMÉNJOBFNBOÓQVMP
para o esvaziamento confortável da cesta de recolha. Adicionalmente, a operação
de pedal único e a direcção directa proporcionam um nível de conforto inédito
durante a condução, as manobras e o corte. O modelo MT 5097 Z também arranca
cheio de força graças a um motor de 2 cilindros extremamente potente.
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Modelo

Largura de corte

Tipo de motor

Equipamento

Preço com IVA incluído (e)

MT 5097 G

95 cm

#4TÏSJF0)7

$BJYBEFWFMPDJEBEFT

3.548,00

MT 5097

95 cm

#4TÏSJF0)7

Accionamento hidrostático

3.853,00

MT 5097 C

95 cm

#4TÏSJF0)7

Accionamento hidrostático

4.117,00

MT 5097 Z

95 cm

B&S série 7160 0)7 DJM

Accionamento hidrostático

4.524,00

1SFÎPTSFDPNFOEBEPTQFMPGBCSJDBOUF#4#SJHHT4USBUUPO 0)7WÈMWVMBTËDBCFÎB
Para mais informações sobre a gama de produtos, consulte a partir da página 78.

01

Assento do condutor
amortecido e ajustável
para todas as estaturas

02

Cesta de recolha de
relva de 250 litros com
esvaziamento simples
através de uma alavanca, a partir do assento

03

Mecanismo de corte
de 2 lâminas com
largura de corte de
95 cm e sistema
condutor de recolha
para cortar os cantos do
relvado com exactidão

04

Grandes pneus de
perfil suave para o
relvado para uma boa
tracção

05

Quadro robusto com
pára-choques resistente
a toda a volta

95 cm

06

até aproximadamente
6.000 m 2

01

06

Confortável mecanismo de translação de
pedal único com
transmissão hidrostática

02

05

MT 5097
03

04

A cesta de recolha de relva
com design de pá carregadora
pode ser esvaziada sem esforço com um toque a partir do
assento do condutor.

A inovadora comutação marcha-à-frente/marcha-atrás
encontra-se do lado esquerdo
do volante e pode ser acedida
confortavelmente.

O sistema condutor de recolha nos dois lados do mecanismo de corte também capta a
relva na margem e leva-a para
BTMÉNJOBT

O sistema de 2 lâminas com
MÉNJOBTJODMJOBEBTBTTFHVSBVNB
imagem de corte exacta e bonita, com uma largura de 95 cm.
O mecanismo de corte pode ser
desmontado sem ferramentas.



Desempenho de ponta com
máxima eficácia:
a Série T6.
0UPQPEFHBNBEB7*,*/(PGFSFDFVNDPSUFJEFBM$PNVNGBOtástico desempenho de condução, fácil manuseamento, elevado
conforto do assento e uma vasta gama de acessórios, a série T6
adequa-se também às necessidades mais exigentes. É de facto
uma pena que, com larguras de corte máximas de 125 centímetros, se acabe de cortar a relva tão rapidamente.

A série T6 em resumo:
■

Tractor corta-relva com excelente rendimento de corte

■

Largura de corte até 125 cm

■

O melhor conforto de condução e utilização

■

Vasta gama de equipamento
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Precisão em cada componente:
os tractores corta-relva da série T6.
0TUSBDUPSFTDPSUBSFMWB7*,*/(EBTÏSJF5QSPQPSDJPOBNVNDPOGPSUPFYDFQDJPOBM
FVNNFDBOJTNPEFDPSUFEFQSFDJTÍPPTJTUFNBEFMÉNJOBTHBSBOUFVNBJNBgem de corte perfeita com 110 cm e 125 cm de largura, o sistema condutor de
recolha capta também a relva na margem da fila de corte. A cesta de recolha de
relva possui um enorme volume e esvazia-se facilmente a partir do assento. Em
conjunto com a comutação marcha-à-frente/marcha-atrás através de uma alavanca
manual, o ergonómico cockpit, o raio de viragem extremamente pequeno e as
excepcionais características de marcha, o acto de cortar relva transforma-se numa
experiência totalmente nova.

Modelo

Largura de corte

Tipo de motor

Equipamento

Preço com IVA incluído (e)

MT 6112 C

110 cm

#4TÏSJF0)7

Accionamento hidrostático

5.235,00

MT 6112 ZL

110 cm

#4TÏSJF0)7 DJM

Accionamento hidrostático

5.950,00

MT 6127 ZL

125 cm

#4TÏSJF0)7 (2 cil.)

Accionamento hidrostático

6.440,00

,BXBTBLJ')0)7 (2 cil.)

Accionamento hidrostático

6.496,00

MT 6127 KL 125 cm
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1SFÎPTSFDPNFOEBEPTQFMPGBCSJDBOUF#4#SJHHT4USBUUPO 0)7WÈMWVMBTËDBCFÎB
Para mais informações sobre a gama de produtos, consulte a partir da página 78.

01

Manípulo para um confortável
esvaziamento da cesta de recolha
de relva

02

Assento do condutor
amortecido e ajustável para
todas as estaturas

03

$PDLQJUDPN visor LCD

04

Acoplamento electromagnético
da lâmina

05

Mecanismo de translação de
pedal único com uma inovadora
comutação marcha-à-frente/
marcha-atrás

06

Potente motor OHV de
2 cilindros

07

Quadro robusto com pára-choques resistente a toda a volta

08

Mecanismo de corte de 3 lâminas com largura de corte de
125 cm e sistema condutor de
recolha para filas de corte exactas

110/125 cm

09

Grandes pneus especiais de
perfil suave para o relvado
para uma boa tracção

até aproximadamente
10.000 m 2

"TBXBSEFECZ5IF$IJDBHP"UIFOBFVN
Museum Of Architecture and Design.

MT 6127 ZL

02
03

10

Grande cesta de recolha
de relva de
01
350 litros

05

06

04

07

10

09

A estrutura
robusta do
quadro com
pára-choques
a toda a
volta também oferece
estabilidade
a aparelhos
acopláveis,
como o kit de
*OWFSOP

Visor LCD para a
apresentação das
seguintes funções:
horas de funcionamento, tensão da
bateria, operacionalidade da cesta
de recolha de relva,
nível de enchimento
do depósito, momento de esvaziamento
da cesta de recolha
de relva, ligação do
mecanismo de corte
e controlo de velocidade.

08

Comando facilitado: a baixa altura do
acesso, a elevada
liberdade das pernas,
o assento ajustável,
o fácil enchimento
do depósito, o pedal
de accionamento e
o travão foram concebidos para que o
trabalho seja fácil e
agradável.
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Panorâmica
Tractores
corta-relva

até aproximadamente 4.000 m2

até aproximadamente
8.000 m2

NOVO

NOVO

Modelo

MR 4082

MR 4082 K

Modelo

MT 4097 SX

MT 4112 S

Relvado (m2)

até 4.000

até 4.000

Relvado (m2)

até 6.000

até 8.000

Largura de corte (cm)

80

80

Largura de corte (cm)

95

110

Tipo de motor

B&S série 3130 OHV

Kawasaki FH 381 V
OHV (2 cil.)

Tipo de motor

B&S série 3130 OHV

B&S série 4175 OHV

Potência nominal à
rotação de serviço

6,5 kW/8,8 CV
2.700 rpm

7,7 kW/10,4 CV
2.800 rpm

Potência nominal à
rotação de serviço

7,3 kW/9,9 CV
3.100 rpm

9,4 kW/12,8 CV
2.800 rpm

Altura de corte (mm)

35–90

35–90

Altura de corte (mm)

35–90

35–90

Cesta de recolha de relva (l)

250

250

Cesta de recolha de relva (l)

–

–

Peso (kg)

196

199

Peso (kg)

197

206

Transmissão

hidrostática

hidrostática

Transmissão

hidrostática

hidrostática

Accionamento

progressivo

progressivo

Accionamento

progressivo

progressivo

Rodas dianteiras (polegadas)

13 x 5,00-6

13 x 5,00-6

Rodas dianteiras (polegadas)

15 x 6,00-6

15 x 6,00-6

Rodas traseiras (polegadas)

16 x 6,50-8

16 x 6,50-8

Rodas traseiras (polegadas)

18 x 8,50-8

18 x 8,50-8

Função de mulching





Função de mulching





Número de artigo

6140 200 0000

6140 200 0001

Número de artigo

6165 200 0001

6165 200 0002

Preço com IVA incluído (€)

3.445,00

3.913,00

Preço com IVA incluído (€)

3.243,00

3.812,00

até aproximadamente
6.000 m2

até aproximadamente
10.000 m2

Modelo

MT 5097 G

MT 5097

MT 5097 C

MT 5097 Z

MT 6112 C

MT 6112 ZL

MT 6127 ZL

Relvado (m2)

até 6.000

até 6.000

até 6.000

até 6.000

até 8.000

até 8.000

até 10.000

MT 6127 KL
até 10.000

Largura de corte (cm)

95

95

95

95

110

110

125

125

Tipo de motor

B&S série 3130
OHV

B&S série
3130 OHV

B&S série 4155
OHV

B&S série 7160
OHV (2 cil.)

B&S série 4175
OHV

B&S série 8230
OHV (2 cil.)

B&S série 8230
OHV (2 cil.)

Kawasaki FH 580 V
OHV (2 cil.)

Potência nominal à
rotação de serviço

6,6 kW/9,0 CV
2.750 rpm

6,6 kW/9,0 CV
2.750 rpm

9,3 kW/12,6 CV
2.750 rpm

11,5 kW/15,7 CV
2.750 rpm

8,2 kW/11,1 CV
2.300 rpm

12,3 kW/16,7 CV
2.500 rpm

14,0 kW/19,0 CV
2.900 rpm

11,4 kW/15,5 CV
2.900 rpm

Altura de corte (mm)

30–100

30–100

30–100

30–100

30–110

30–110

30–110

30–110
350

Cesta de recolha de relva (l)

250

250

250

250

350

350

350

Peso (kg)

243

243

246

248

267

282

328

327

Transmissão

mecânica

hidrostática

hidrostática

hidrostática

hidrostática

hidrostática

hidrostática

hidrostática

Accionamento

5 V/1 R

progressivo

progressivo

progressivo

progressivo

progressivo

progressivo

progressivo

Controlo de velocidade

–

–

–

–









Visor LCD

–

–

–

–









Rodas dianteiras (polegadas) 15 x 6,00-6

15 x 6,00-6

15 x 6,00-6

15 x 6,00-6

15 x 6,00-6

16 x 7,50-8

16 x 7,50-8

16 x 7,50-8

Rodas traseiras (polegadas)

18 x 8,50-8

18 x 8,50-8

18 x 8,50-8

18 x 8,50-8

18 x 8,50-8

20 x 10,00-8

20 x 10,00-8

20 x 10,00-8

Função de mulching

















Número de artigo

6160 200 0001

6160 200 0002 6160 200 0004

6160 200 0010

6170 200 0003

6170 200 0004

6170 200 0000

6170 200 0001

Preço com IVA incluído (€)

3.548,00

3.853,00

4.524,00

5.235,00

5.950,0

6.440,00

6.496,00

78

4.117,00

Panorâmica
Tractores
corta-relva

Atrelado basculante
PICK UP 300

Kit de mulching
AMK 097

Capot de cobertura
AAH 300

Deflector
ADF 500

Cilindro de jardim
AGW 098

Acessórios
Número de artigo

Capot de cobertura

AAH 200



❏

❏

❏

❏

o

o

o

o

o

o

o

o

Capot de cobertura

AAH 300

6907 700 2100

o

o

o

o

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

161,00

Atrelado basculante

PICK UP 300



❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

356,00

Carregador de conservação da carga

ACB 010



❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

75,00

Kit de mulching 80 cm

AMK 082

6907 007 1022

❏

❏

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

86,00

Kit de mulching 95 cm

AMK 097

6907 007 1026

o

o

o

o

❏

❏

❏

❏

o

o

o

o

97,00

Kit de mulching 95 cm

AMK 097 S

6907 007 1011

o

o

❏

o

o

o

o

o

o

o

o

o

55,00

Kit de mulching 110 cm

AMK 112 S



o

o

o

❏

o

o

o

o

o

o

o

o

55,00

Kit de mulching 110 cm + 125 cm

AMK 127

6907 007 1028

o

o

o

o

o

o

o

o

❏

❏

❏

❏

148,00
313,00

Preço com IVA incluído (e)
146,00

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

o

o

o

o

o

o

o

o

❏

❏

❏

298,00

Deflector

ADF 400

6907 760 6925

❏

❏

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

141,00

Deflector

ADF 500



o

o

o

o

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

99,00

Peso dianteiro

AFG 015



❏

❏

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

158,00

Pára-choques1

AST 062



o

o

❏

o

o

o

o

o

o

o

o

o

69,00

Legenda

■EFTÏSJF
❏PQDJPOBM
o = opção indisponível
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61
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97
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97
50

50

M
T

"DDJPOBNFOUP 7BDDJPOBNFOUPEFNBSDIBËGSFOUF 3BDDJPOBNFOUPEFNBSDIBBUSÈT

)ZESPUSBOTNJTTÍPIJESPTUÈUJDB
L = acoplamento electromagnético, rodas maiores, controlo de velocidade

97

G
M
T

97
50

M
T

41
12

SX
M

40
T
M

T

97

82

82

40

40
M

R

Pára-choques já equipado de série em todos
os modelos excepto MT 4097 SX.

ZL

❏

o

C

❏

C




S

AGW 098
ART 020

K

Cilindro de jardim
Pneus/perfil de tractor agrícola

M
R

1

Designação

G = Gear $$PNGPSU NPUPSNBJTQPUFOUF 
B&S = Briggs&Stratton, K = Kawasaki, Z = 2 cilindros
S = expulsão lateral

Preços recomendados pelo fabricante

1PEFSÈFODPOUSBSVNBWJTUBHFSBMTPCSFBTFNJTTÜFTEFUPEPTPTBQBSFMIPT7*,*/(OBQÈHJOB
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Arejadores

Tratamento de frescura para
o seu relvado:
os arejadores eléctricos e a
gasolina.
0TBSFKBEPSFTEB7*,*/(QFSNJUFNRVFPTFVSFMWBEPSFDFCBPRVF
necessita: ar, água e nutrientes para um crescimento denso e um
verde intenso. Ao cortar verticalmente, as ervas daninhas, musgo,
material a cortar deteriorado e ervas enredadas disseminadas são
removidos do relvado. A relva é cortada na vertical de modo a garantir novamente um bom arejamento e levar nutrientes até à raiz.

81

Bem-estar para o seu relvado:
os novos arejadores eléctricos ou a gasolina.
0TBSFKBEPSFTEB7*,*/(FYUSBFNQFSNBOFOUFNFOUFNVTHP FSWBTFOSFEBEBT NBUF"TBXBSEFECZ5IF$IJDBHP
Athenaeum: Museum
Of Architecture and Design.

SJBMBDPSUBSEFUFSJPSBEPFFSWBTEBOJOIBT$PNPUBM PTPMPPCUÏNNBJTBSFBTSBÓ[FT
do relvado são mais bem alimentadas com água e nutrientes. A profundidade de trabalho pode ser ajustada através de um manípulo rotativo prático no guiador, sem que
TFKBOFDFTTÈSJPCBJYBSTF"NCBTBTWFSTÜFToDPNNPUPSFMÏDUSJDPPVBHBTPMJOBoTÍP
manobradas facilmente através das rodas apoiadas em rolamento de esferas duplo. A
BDUJWBÎÍPEBMÉNJOBÏFGFDUVBEBEFGPSNBFYUSFNBNFOUFTJNQMFTBUSBWÏTEFVNHSBOde manípulo de comando no guiador. O guiador rebatível permite arrumar os arejadores com economia de espaço. A cesta de recolha AFK 050 com um volume de 50 litros
para recolher o material a cortar que cai está disponível como acessório.

Modelo

Número de artigo

Tipo de motor

Largura útil

Gama de profundidade de trabalho

Arranque/paragem

Preço com IVA incluído (e)

LE 540

6290 011 5600

Eléctrico 1.600 W

DN

25 mm, com 6 alturas ajustáveis

ES/MS

480,00

LB 540



B&S série 675 RS

DN

25 mm, com 6 alturas ajustáveis

)4.4

670,00

Acessórios

Número de artigo

Descrição

Preço com IVA incluído (e)

AFK 050

6910 700 9600

$FTUBEFSFDPMIBDPNWPMVNFEFM BEFRVBEBQBSBPTNPEFMPT-& -#

66,00

Cabo

0000 881 5415

$BCPEFTFHVSBOÎBFMÏDUSJDPDPNDFSUJGJDBÎÍP7%& CPSSBDIB )3/' DPNQSJNFOUPEFN

45,00

Poderá encontrar uma vista geral sobre as emissões de todos os aparelhos
7*,*/(OBQÈHJOB
82

LE 540
com cesta de recolha
AFK 050

Preços recomendados pelo fabricante
#4#SJHHT4USBUUPO 343FBEZ4UBSU )4BSSBORVFOPHVJBEPS
ES = arranque eléctrico, MS = paragem do motor

Arejadores

01

Pega suave

02

Alavanca de ligação
Unidade verticutadora

03

Ajuste da profundidade de corte

04

Guiador rebatível

05

Potente motor a
gasolina com
arranque fácil

06

Pega de transporte

07

Rodas apoiadas em
rolamento de esferas
duplo

08

Cárter robusto em
polímero

09

Unidade verticutadora DPNMÉNJOBT
duplas

10

Tampa deflectora
reforçada com protecção de borracha
contra salpicos

11

Suporte ajustável do
cabo do motor de
arranque

01

02

LB 540
03

11

04

05

10

09
08

07

Ajuste de profundidade
de trabalho: o ajuste da
profundidade de trabalho
ocorre num abrir e fechar
de olhos através de um
manípulo rotativo de
formas ergonómicas.

06

Corte afiado: DPNMÉNJOBTEVQMBTGJYBT
cuja gama de profundidade de trabalho pode
ser ajustável em seis níveis, os arejadores
funcionam de forma eficaz, mas protegendo
o seu relvado.



Trituradores de
jardinagem

Afiados e incansáveis no
trabalho: trituradores de
jardinagem para todas as
finalidades.
0TQPUFOUFTUSJUVSBEPSFTEFKBSEJOBHFNEB7*,*/(USJUVSBNUPEBT
BTNBUÏSJBTPSHÉOJDBTEPTKBSEJOTSBNBHFOTEFÈSWPSFT TFCFTPV
BQBSBT EF SFMWB %FTUF NPEP  PT TJTUFNBT EF DPSUF EB7*,*/(
reduzem nitidamente o volume dos detritos: quer se trate de
NBEFJSBEVSBPVEFNBUFSJBMPSHÉOJDPUFOSP UBJTDPNPSFTUPTEF
GMPSFT PV GPMIBHFN  PT USJUVSBEPSFT EF KBSEJOBHFN7*,*/( EÍP
conta do trabalho.

85

A escolha certa para todas as necessidades.
/FTUBQÈHJOB QPEFEFTDPCSJSGBDJMNFOUFPNPEFMPNBJTBEFRVBEPËTTVBTOFDFTTJEBEFT

1. Que quantidade e tipo de materiais pretende processar?
/PHSÈGJDPBQSFTFOUBEPËEJSFJUB QPEFSÈWFSPTUSJUVSBEPSFTEFKBSEJOBHFNBQSPQSJBEPTQBSBBTEJGFSFOUFTRVBOUJEBEFTEFQSPDFTsamento. Para além disso, é muito importante considerar o tipo do material triturado.

2. Trabalha numa área sensível ao ruído?
5PEPTPTUSJUVSBEPSFTEFKBSEJOBHFN7*,*/(QPTTVFNVNJTPMBNFOUPBDÞTUJDP

3. Existe uma ligação à corrente?
Se existir, poderá escolher o seu produto entre uma grande quantidade de modelos com motor eléctrico. Se não existir, os aparelhos com motor a gasolina constituirão a escolha acertada. Poderá encontrá-los na secção de auxílio à decisão na próxima
página.
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Auxílio à decisão
Trituradores
de jardinagem

Quantidade a processar crescente
GE 103/GE 105

GE 150

GE 250 S

GE 250

GE 355

GB 370 S

GE 420

GE 450

GB 460 C

Material triturado duro

Material triturado variado

87

Trituradores de
jardinagem

Triturar tudo em pequenos pedaços:
os trituradores eléctricos com
mecanismo de lascagem.
0TUSJUVSBEPSFTFMÏDUSJDPT(&F(&GB[FNVNBFYDFMFOUF
trituração, dado que trituram não só ramos e hastes, mas trituram
também material tenro, como folhagens ou restos de plantas.
Estão opcionalmente disponíveis duas aberturas de enchimento:
para ramagens e para material triturado tenro.

Versátil: as ramagens entram
no aparelho através da patenteada abertura em forma de
trevo e o material tenro através
da abertura oblonga.

04

03

GE 105

01

02

01

Potente motor eléctrico, com protecção
contra sobrecarga

02

Mecanismo de translação largo para uma
elevada estabilidade,
rodas grandes para
facilitar o transporte

03

Fecho de segurança
por bloqueio electroNFDÉOJDPBUSBWÏTEF
dois botões rotativos
para uma maior
segurança

04

4JTUFNBEFMÉNJOBT
Multi-Cut 103: disco
dentado multifuncioOBM MÉNJOBEFMBTDBS
SFWFSTÓWFM MÉNJOBEF
BMIFUBTFDPOUSBMÉNJna de alumínio

Modelo

Espessura máxima dos ramos Ø

Preço com IVA incluído (e)

GE 103 1.800 W

Potência

BUÏNN

284,00

GE 105 2.200 W

BUÏNN

330,00

Preços recomendados pelo fabricante
Para mais informações sobre a gama de produtos, consulte a partir da página 100.

O mecanismo de lâminas
Multi-Cut 103 lasca as ramagens e tritura finamente a
matéria verde tenra.

89

Muito potente: o triturador com a
patenteada abertura em forma de
trevo.
0NPUPSQPUFOUFFPTJTUFNBEFMÉNJOBTFTQFDJBMQFSNJUFN
ao GE 150 processar ramagens mais grossas e reduzi-las a
um pequeno monte de lascas de madeira. Um funil curto e
inclinado e a patenteada abertura em forma de trevo garantem um enchimento confortável e sem esforço.

01

GE 150

02
06
03
05
01

Funil curto oQBSB
fácil enchimento

02

Multi-Cut 150 com
disposição em Z:
EJTDPEFMÉNJOBT
tipo sandwich com
isolamento acústico,
DPNMÉNJOBTEFDPSUF
reversíveis

03

Bloqueio de segurança electromecânico com botões
rotativos de grande
dimensão para uma
maior segurança

04

Rodas grandes
e mecanismo de
translação largo
para estabilidade de
posicionamento e fácil
transporte

05

Potente motor

06

*OPWBEPSJOUFSSVQUPS
com teclado de
membrana

04

Funil de enchimento curto
com isolamento acústico
com a patenteada abertura
em forma de trevo.

Graças ao patenteado
mecanismo de lâminas tipo
sandwich, o material triturado
é puxado silenciosamente sem
ser projectado para fora, sendo
triturado da melhor forma.

Modelo

Potência

GE 150 2.500 W

Espessura máxima dos ramos Ø

Preço com IVA incluído (e)

BUÏNN

416,00

Para mais informações sobre a gama de produtos, consulte a partir da página 100.
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Trituradores de
jardinagem

Para matérias finas ou grossas:
os trituradores eléctricos multiusos.
É com um apetite extraordinário que estes trituradores devoram
grandes quantidades de ramos grossos e hastes ramificadas. O
modelo GE 250 processa igualmente material tenro, tais como
restos de flores ou folhagem. O modelo S processa principalmente ramos grossos sem qualquer problema.

01

01

Grande funil de
enchimento com
isolamento acústico
para trabalhar com um
baixo nível de ruído

02

*OPWBEPSJOUFSSVQUPS
com teclado de
membrana

03

Potente motor de
corrente alternada

04

Rodas grandes
e mecanismo de
translação largo
para estabilidade de
posicionamento e fácil
transporte

05

Bloqueio de segurança electromecânico com botões
rotativos de grande
dimensão para uma
maior segurança

06

Multi-Cut 250:
EJTDPTEFMÉNJOBT
tipo sandwich com
isolamento acústico,
DPNMÉNJOBTEFDPSUF
SFWFSTÓWFJT MÉNJOBT
destroçadoras e pré-triturador. Dispositivo
auto-alimentador com
baixo nível de repercussão

GE 250

06

Tecnologia de corte patenteada:
os sistemas de corte
Multi-Cut 150 e Multi-Cut 250
processam grandes quantidades de detritos de plantas e
SBNBHFOTBUÏVNEJÉNFUSPEF
aproximadamente 40 mm.

02
05
03

04
$PNPSet 150, os trituradores
de jardinagem GE 250 transformam-se em potentes lascadores, por meio da troca do funil
e do sistema de corte.

Modelo

Potência

Espessura máxima dos ramos Ø

Preço com IVA incluído (e)

GE 250

2.500 W

BUÏNN

528,00

GE 250 S

2.500 W

BUÏNN

528,00

Preços recomendados pelo fabricante
Para mais informações sobre a gama de produtos, consulte a partir da página 100.
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Génios multifuncionais: os trituradores
combinados com motor eléctrico.
0 QPUFOUF USJUVSBEPS DPNCJOBEP (&  QPEF TFS GBDJMNFOUF
manuseado graças ao funil de enchimento grande e a uma altura
EFUSBCBMIPJEFBM*OEFQFOEFOUFNFOUFEFTFUSBUBSEFSBNPTHSPTsos ou de material triturado tenro: a patenteada tecnologia de
SPUBÎÍP EBT MÉNJOBT #34 #MBEFSPUBUJPO3FWFSTF4ZTUFN  F P
QPUFOUFTJTUFNBEFDPSUF.VMUJ$VUQFSNJUFNRVFFTUFTBQBrelhos triturem tudo.

01

06

GE 355
01

Funil de enchimento
comprido e inclinado
com uma parte superior do funil ainda
maior para facilitar o
enchimento, optimização da protecção
contra salpicos

02

Câmara de alumínio:
segura e robusta.
Para maior protecção
durante o processamento de ramagens
grossas/duras

03

Elevado rendimento
por hora e rápido
processamento de
grandes quantidades
de materiais volumosos

04

Construção fixa
estável e rodas
grandes

05

Potente motor de
corrente alternada

06

Pega de transporte
integrada

02
05
03

04

Rotação à esquerda:BTMÉNJnas destroçadoras trituram os
restos de plantas em material
triturado.

Rotação à direita:BTMÉNJOBT
afiadas trituram as ramagens
em lascas de madeira.

Modelo

Potência

GE 355 2.500 W

Espessura máxima dos ramos Ø

Preço com IVA incluído (e)

BUÏNN

690,00

Para mais informações sobre a gama de produtos, consulte a partir da página 100.
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Trituradores de
jardinagem

Ainda melhor com trituração dupla:
trituradores eléctricos com sistema
de 2 câmaras.
Um aparelho, duas funções: os multi-trituradores eléctricos
GE 420 e GE 450 dispõem de aberturas de enchimento separadas.
Enquanto o funil grande e recto processa material tenro volumoso,
o funil de alimentação inclinado e rebatível trata de ramos e
material lenhoso.
01

Funil de enchimento grande
para material tenro volumoso.

02

01

Parte superior do
funil ainda maior
com protecção
integrada contra
salpicos

07
03

06

Funil de alimentação rebatível para material duro e
lenhoso.

04
02

Funil de alimentação
rebatível para
ramagens

03

Estojo de ferramentas adicional e alívio
de tracção integrados
directamente no
capot

04

Potentes motores
eléctricos:
(&DPN7 
(&DPN7_
corrente trifásica

05

Rodas grandes para
facilitar o transporte

06

Sistema de corte
«Multi-Cut 450» com
inovador «sistema de
EVBTDÉNBSBTx

07

Interruptor de segurança integrado
directamente no
bujão de fecho ("one
DMJDLoPOFUVSO

05

GE 420

Modelo

Potência

Espessura máxima dos ramos Ø

Preço com IVA incluído (e)

GE 420

8

até 50 mm

1.310,00

GE 450

8

até 55 mm

1.450,00

Preços recomendados pelo fabricante
Para mais informações sobre a gama de produtos, consulte a partir da página 96.



Especial para material lenhoso:
o triturador de jardinagem a gasolina
de grande tracção para uma utilização
móvel.
Para ramos verdadeiramente grossos, o triturador de jardinagem
(#4EJTQÜFEFVNQPUFOUFNPUPSBHBTPMJOBTPCSFVNNFDBOJTNPEFUSBOTMBÎÍPMBSHP0NFDBOJTNPEFMÉNJOBT.VMUJ$VU
processa facilmente ramagens com uma espessura máxima de
 NN *EFBM QBSB B VUJMJ[BÎÍP FN UFSSFOPT HSBOEFT F KBSEJOT
pequenos sem ligação à corrente.

04

GB 370 S
01 Potentíssimo motor
OHV de 4 tempos de
arranque fácil com
válvulas à cabeça para
um funcionamento
silencioso e um bom
desempenho

01

02 Mecanismo de
translação largo
com rodas grandes e
para comodidade de
transporte e elevada
estabilidade

03

02

Set 300 – convertido para
triturar: funil recto incluindo
.VMUJ$VU BEFRVBEP
QBSBP(#4

94

03 Sistema de corte
GB 370 S: o mecanisNPEFMÉNJOBT
.VMUJ$VUÏQBSticularmente potente
HSBÎBTËTMÉNJOBT
reversíveis e ao cone
guia central. O disco
EFMÉNJOBTQSPQPSDJPna uma auto-alimentação ideal de ramagens
DPNVNEJÉNFUSP
máximo de aproximadamente 45 mm
04 Funil de enchimento
inclinado para um
fácil enchimento, com
um bom dispositivo
auto-alimentador

Modelo

Tipo de motor

Espessura máxima dos ramos Ø

Preço com IVA incluído (e)

GB 370 S

#4TÏSJF130340)7

até 45 mm

1.195,00

#4#SJHHT4USBUUPO 0)7WÈMWVMBTËDBCFÎB
Para mais informações sobre a gama de produtos, consulte a partir da página 100.

Trituradores de
jardinagem

Duplamente bons:
os potentes multi-trituradores a
gasolina com câmaras separadas.
0 NVMUJUSJUVSBEPS B HBTPMJOB (#  $ QSPDFTTB QSBUJDBNFOUF
tudo: material tenro e também ramos com uma espessura
máxima de 75 mm. O enchimento fácil é assegurado por duas
aberturas separadas e a potência necessária é assegurada
por um potente motor a gasolina com um funcionamento
particularmente silencioso e ainda mais potência. Todos os trituraEPSFT7*,*/(DVNQSFNBPTSFRVJTJUPTEBOPWBOPSNBEF
segurança.
01
01

Parte superior do
funil ainda maior
com protecção
contra salpicos
integrada

02

Funil de alimentação
rebatível para
ramagens

03

/PWPinterruptor
de segurança «one
click/one turn»

GB 460 C

08
02

04

Sistema de corte
«Multi-Cut 450» com
inovador «sistema de
EVBTDÉNBSBTx

07

Material
tenro

03
05

06

Pneumáticos
grandes para facilitar
o transporte

04

/PWPEFTJHOEB
expulsão com
protecção contra
salpicos para maior
segurança e arrumação direccionada do
material

05
Material
duro
06

07

Potentes motores
DPNUFDOPMPHJB0)7

08

Estojo de ferramentas adicional

Sistema de duas
câmaras para a
trituração em
separado de material
tenro e duro.

Modelo

Tipo de motor

Espessura máxima dos ramos Ø Preço com IVA incluído (e)

GB 460 C

#4TÏSJF0)7

até 75 mm

Preços recomendados pelo fabricante
Para mais informações sobre a gama de produtos, consulte a partir da página 100.

2.225,00

O funil recto com
uma abertura de
enchimento ainda
maior assegura um
processamento cómodo de material mais
tenro. A alimentação
de ramos rebatível
para trás permite
triturar ramos.
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Panorâmica de todos os trituradores de jardinagem.
"RVJ  QPEF DPNQBSBS OPWBNFOUF UPEPT PT EBEPT EF QPUÐODJB EPT USJUVSBEPSFT EF KBSEJOBHFN7*,*/("EJDJPOBMNFOUF  TÍP JOEJDBEPT
PTBDFTTØSJPTEJTQPOÓWFJTQBSBDBEBUSJUVSBEPSEFKBSEJOBHFN5PEPTPTUSJUVSBEPSFTEFKBSEJOBHFN7*,*/(DVNQSFNBOPSNBFVSPQFJB
SFMBUJWBBUSJUVSBEPSFTEFKBSEJOBHFN4FUJWFSNBJTBMHVNBRVFTUÍP PTFVEJTUSJCVJEPSPGJDJBM7*,*/(UFSÈBSFTQPTUBDFSUBFFTUBSÈË
disposição para o aconselhar.

Modelo

GE 103

GE 105

GE 150

GE 250

Tensão nominal

7_

7_

7_

7_

GE 250 S
7_

Potência (W)

1.800

2.200

2.500

2.500

2.500

Rotação (rpm)

2.800

2.800

2.800

2.800

2.800

Espessura máxima dos ramos Ø (mm)

BUÏ

BUÏ

BUÏ

BUÏ

BUÏ

Altura do aparelho (cm)

97

97

114





Peso (kg)

17

19

26

27

27

Ferramenta

.VMUJ$VU

.VMUJ$VU

.VMUJ$VU

.VMUJ$VU

.VMUJ$VU

Cárter

Polímero

Polímero

Polímero

Polímero

Polímero

Número de artigo

6007 011 1169

6007 011 1174

6008 011 1105

6008 011 1015

6008 011 1115

Preço com IVA incluído (e)

284,00

330,00

416,00

528,00

528,00

1PEFSÈFODPOUSBSVNBWJTUBHFSBMTPCSFBTFNJTTÜFTEFUPEPTPTBQBSFMIPT7*,*/(OBQÈHJOB
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Panorâmica
Trituradores de
jardinagem

Modelo

GE 355

GE 420

Tensão nominal

7_

7_

GE 450
7_

Potência (W)

2.500





Rotação (rpm)

2.750

2.800

2.800

Espessura máxima dos ramos Ø (mm)

até

até 50

até 55

Altura do aparelho (cm)

141





Peso (kg)







Ferramenta

.VMUJ$VU

.VMUJ$VU

.VMUJ$VU

Cárter

Polímero

Polímero/metal

Polímero/metal

Número de artigo

6011 011 1005

6012 200 0004

6012 200 0005

Preço com IVA incluído (e)

690,00

1.310,00

1.450,00

Modelo

GB 370 S

GB 460 C

Tipo de motor

B&S série130340)7

B&S série0)7

Potência nominal à
rotação de serviço

3,3 kW/4,5 $7
rpm

6,6 kW/9,0 $7
2.800 rpm

Espessura máxima dos ramos Ø (mm)

até 45

até 75

Altura do aparelho (cm)

140



Peso (kg)

45

75

Ferramenta

.VMUJ$VU

.VMUJ$VU

Cárter

Polímero/metal

Polímero/metal

Número de artigo

6001 200 0005

6012 200 0007

Preço com IVA incluído (e)

1.195,00

2.225,00
#4#SJHHT4USBUUPO 343FBEZ4UBSU 0)7WÈMWVMBTËDBCFÎB

Recipiente para material triturado
AHB 050

Acessórios
Designação

Número de artigo

Funil recto incluindo Multi-Cut 350

Set 300



o

o

o

o

o

o

o

o

o

❏

o

o

229,00

Recipiente para material triturado de 50 l,
com base de apoio

AHB 050



❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

o

o

❏

o

o

35,00

Cabo de segurança eléctrico com certificação VDE,
borracha (H 07 RN-F), comprimento de 15 m

Cabo

0000 881 5415

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

o

o

o

45,00

C
46

G

B

B
G

0

0

S

46

0

0

45

E
G

37

5

0
42

35
E

E

G

G

B
G

G

E

25

0

0

S

0
G

E

25

15
E

G

G

E

10
3
E

G

G

E

35

L

Preços recomendados pelo fabricante

10
5

Preço com IVA incluído (e)
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Moto-enxadas

Para melhorar todo
o tipo de solos:
as moto-enxadas VIKING.
$PN BT JOPWBEPSBT NPUPFOYBEBT EB7*,*/(  USBCBMIBS PT TPMPT
tornou-se significativamente menos moroso e mais eficiente.
Estes potentes aparelhos reduzem o esforço, são fáceis de
manusear e trabalham de forma muito eficiente, graças a uma
construção resistente, componentes robustos e ferramentas que
podem ser conjugadas com precisão. Em muitos detalhes, os
novos aparelhos foram aperfeiçoados e sujeitos a testes exausUJWPT"MÏNEFRVFTVSHFBHPSBOBTNPUPFOYBEBTEB7*,*/(VN
novo modelo de topo.
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Moto-enxadas
45 cm

Ideal para trabalhar em terrenos
mais estreitos.
" )#  DPN WFMPDJEBEF EF BWBOÎP F B )#  3 DPN
marcha-atrás adicional possuem uma impressionante manobrabilidade graças à sua construção compacta e esguia. Os
elementos amortecedores de vibrações especiais poupam
os músculos e as articulações. O equipamento e os acessórios permitem utilizações flexíveis em diferentes condições
de utilização. Por exemplo, a largura útil pode ser reduzida de
01

45 cm para 25 cm ou aumentada para 60 cm.

02

HB 445 R

01

Alavanca de comando para a velocidade
de avanço e marcha-atrás

02

Guiador individualmente ajustável em
altura e rebatível

03

Mecanismo de
translação estável

04

Discos de protecção
(removíveis) para
trabalhos entre
plantações

05

Lâminas de cavar
resistentes. $POKVOUP
de cavar divisível e
ampliável

06

Frisos protectores
em polímero muito
resistente

06

03

05
Sem esforço e
silenciosa graças
ao amortecimento
integrado de vibrações, permitindo a
sua utilização em
trabalhos mais prolongados com uma
melhor condução do
aparelho e menor
força empregada.

100

04

Modelo

Tipo de motor

Largura útil

Accionamento

Preço com IVA incluído (e)

HB 445

B&S série 450 E

45 cm

1 velocidade de avanço

625,00

HB 445 R B&S série 450 E 45 cm

1 velocidade de avanço, 1 marcha-atrás 670,00

B&S = Briggs&Stratton
1PEFSÈFODPOUSBSNBJTJOGPSNBÎÜFTTPCSFBHBNBEFQSPEVUPTFBWBTUBHBNBEFFRVJQBNFOUPTFBDFTTØSJPTOBQÈHJOB

Moto-enxadas
60/85 cm

Potente em todas as grandes
superfícies.
" )#  DPN VNB MBSHVSB ÞUJM EF  DN F B )#  DPN VNB
largura útil de 85 cm superam campos inteiros a uma velocidade
DPOTJEFSÈWFM "T MÉNJOBT FTQFDJBJT EFTUPSSPBN JHVBMNFOUF TPMPT
EVSPT F DPNQBDUBEPT EF GPSNB SÈQJEB F FGJDJFOUF /P DBTP EB
)#   BMBSHVSB ÞUJMQPEFTFSSFEV[JEBQBSBDN"HBNBEF
acessórios práticos torna as duas moto-enxadas particularmente
versáteis.

01

01

02

Guiador com ajuste
lateral e em altura e
rebatível

03

Potente e silencioso
motor OHV (válvulas
à cabeça)

04

02

Alavanca de comando
para a velocidade de
avanço e marcha-atrás

HB 585
03

3FTJTUFOUFTMÉNJOBT
de cavar com
formato especial

06

Protectores de
plantas de fácil
desmontagem

07

Mecanismo de
translação estável na
USBTFJSBoQPTJÎÍPEF
transporte ideal

08

Espora de travagem
comodamente ajustável a partir do
guiador

Guiador com 3 alturas
ajustáveisoGÈDJMFDPOGPSUÈWFM
de bloquear com uma mão,
regulação adequada à estatura
de cada utilizador e à natureza
do solo.

08

Chapa de cobertura
duradoura e resistente
à torção com rodapés
de protecção em polímero muito resistente

05

"TBXBSEFECZ5IF$IJDBHP
Athenaeum: Museum
Of Architecture and Design.

04
07

06

05

Modelo

Tipo de motor

Largura útil

Accionamento

Preço com IVA incluído (e)

HB 560

,PIMFS$PVSBHF950)74$

60 cm

1 velocidade de avanço, 1 marcha-atrás

720,00

HB 585

,PIMFS$PVSBHF950)74$

85 cm

1 velocidade de avanço, 1 marcha-atrás

760,00

Preços recomendados pelo fabricante
0)7WÈMWVMBTËDBCFÎB 4$4NBSU$IPLF
1PEFSÈFODPOUSBSNBJTJOGPSNBÎÜFTTPCSFBHBNBEFQSPEVUPTFBWBTUBHBNBEFFRVJQBNFOUPTFBDFTTØSJPTOBQÈHJOB

Maior potência de trabalho
devido à elevada potência do
NPUPSFBVNBGPSNBEBMÉNJOB
desenvolvida especialmente
com uma sequência de
trabalho optimizada.
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Moto-enxadas
85 cm

Especialmente potente:
A nova HB 685.
Trabalhar agora em solos pesados é mais fácil, a nova robusUB NPUPFOYBEB )#  PGFSFDFMIF  NBJT EF QFSGPSmance no terreno. Para transferir a tremenda força deste
grupo motopropulsor; correias , engrenagens, rolamentos e
rolamentos adicionais, formam um conjunto equilibrado com
um centro de gravidade baixo. Graças a uma extensa variedade de acessórios uma grande diversidade de trabalhos é
permitida.

01

02

HB 685

03

01

Alavanca de comando
para a velocidade de
avanço e marchaatrás

02

Guiador com ajuste
lateral e em altura e
rebatível

03

Potente e silencioso
motor OHV (válvulas
à cabeça)

04

Chapa de cobertura
duradoura com rodapés de protecção em
polímero

05

Resistentes lâminas
de cavar com posicionamento coordenado

06

Protectores de plantas de fácil desmontagem

07

Mecanismo de
translação estável na
USBTFJSBoQPTJÎÍPEF
transporte ideal

08

Espigão de travagem
comodamente
ajustável a partir do
guiador

08

07

04

06
05

Modelo

Tipo de motor

Largura útil

Accionamento

Preço com IVA incluído (e)

HB 685

,PIMFS$PVSBHF950)74$

85 cm

1 velocidade de avanço, 1 marcha-atrás

850,00

1PEFSÈFODPOUSBSNBJTJOGPSNBÎÜFTTPCSFBHBNBEFQSPEVUPTFBWBTUBHBNBEFFRVJQBNFOUPTFBDFTTØSJPTOBQÈHJOB
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Panorâmica
Moto-enxadas

NOVO
Modelo

HB 445

HB 445 R

HB 560

HB 585

HB 685

VH 660

Tipo de motor

B&S série 450 E

B&S série 450 E

,PIMFS$PVSBHF95
0)74$

,PIMFS$PVSBHF95
0)74$

,PIMFS$PVSBHF95
0)74$

#4TÏSJF0)7

Potência nominal à
rotação de serviço

1,9 kW $7
SQN

1,9 kW $7
SQN

2,3 kW $7
SQN

2,3 kW/ $7
SQN

2,9 kW/ $7
SQN

3,6 kW $7
SQN

Largura útil (cm)

45

45

60

85

85

82

Conjunto de cavar Ø (cm)













Número de estrelas de cavar

(1+1) x 2

(1+1) x 2

2x2

(2+1) x 2

(2+1) x 2

(2+1) x 2

Accionamento

7

7 3

7 3

7 3

7 3

7 3

Peso do aparelho (kg)

40

41



46

??

71

Número de artigo













Preço com IVA incluído (e)

625,00

670,00

720,00

760,00

850,00

1.185,00

Legenda

7WFMPDJEBEFEFBWBOÎP 3NBSDIBBUSÈT #4#SJHHT4USBUUPO 0)7WÈMWVMBTËDBCFÎB 4$4NBSU$IPLF

Poderá encontrar uma vista geral sobre as emissões de todos os aparelhos
7*,*/(OBQÈHJOB

Peso adicional 2 x 9 kg
AZG 030

Alargamento do conjunto
de cavar e rodapés de
protecção
AHV 600

Rodas de ferro
AMR 030

Arado rotativo duplo
incluindo peça de cabeça
variável
ADP 600

Conjunto de cavar especial para solos macios
AEM 500

Acessórios
Designação

Número de artigo

Arado rotativo duplo incluindo peça de cabeça variável

ADP 600



o

o

o

o

o

❏

489,00

Rodas de ferro

AMR 030

6906 710 0915

o

o

❏

❏

❏

❏

119,00

Alargamento do conjunto de cavar e rodapés de protecção

AHV 600



❏

❏

o

o

o

o

71,00

Dispositivo abacelador

AHK 700

6906 710 1120

o

o

❏

❏

❏

❏

97,00

Conjunto de pneus, 5,00 x 10, incluindo 2 eixos

ART 600



o

o

o

o

o

❏

429,00

Conjunto de pesos das rodas

AMA 600

6906 710 0800

o

o

o

o

o

❏

302,00

Preço com IVA incluído (e)

6906 820 0500

o

o

❏

❏

❏

o

50,00

AEM 500

6906 710 0200

o

o

o

o

o

❏

129,00

Peso adicional 2 x 6 kg

AZG 012

6906 820 0100

❏

❏

o

o

o

o

127,00

Peso adicional 2 x 9 kg

AZG 030

6906 820 0110

o

o

❏

❏

❏

o

151,00

0
66

68

5
VH

58

56

5

5
HB

HB

HB

5

44

44

HB

HB

Preços recomendados pelo fabricante

0

ALA 700

Conjunto de cavar especial para solos macios

R

Sistema de tubo respirador para a aspiração de ar



Gama júnior

A sensação verde:
a série Kid.
Para além dos aparelhos de jardinagem
de topo de gama para os graúdos, existe
uma gama júnior para os pequenos fãs
EB 7*,*/( %FTUB GPSNB  B TÏSJF ,JETM
garante diversão e boa disposição
mesmo aos mais pequenos.
VIKING Junior Trac
O potente tractor a pedal com design de
USBDUPS7*,*/( FRVJQBEPDPNFTUSVUVSB
protectora da cabeça e atrelado

VIKING Mini-Trac
O divertido carro infantil

VIKING Mini-Klip
O cortador de relva de empurrar
com cesta de recolha de relva e
ruído de marcha

VIKING Rollino
O versátil carrinho de mão
metálico

Artigo

VIKING Mini-Klip

VIKING Mini-Trac

VIKING Junior Trac

Descrição

$PSUBEPSEFSFMWBJOGBOUJMDPNDFTUB
$BSSJOIPEFNÍPNFUÈMJDP 
de recolha de relva e ruído de marQBSBDSJBOÎBTBQBSUJSEPTBOPT
DIB QBSBDSJBOÎBTBQBSUJSEFoBOPT

VIKING Rollino

$BSSJOIPJOGBOUJM QBSB
crianças a partir
EFoBOPT

Tractor de pedalDPNEFTJHO7*,*/(FRVJQBEPDPN
estrutura protectora da cabeça e atrelado, para
DSJBOÎBTBQBSUJSEFBQSPYJNBEBNFOUFoBOPT
10,9

Peso (kg)

0,9

2,0



Número de artigo

0484 545 0007

0484 545 0008

0484 545 0006

0484 545 0016

Preço com IVA incluído (e)

28,00

29,00

61,00

125,00

Preços recomendados pelo fabricante
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Vista geral
de emissões

Nível de potência
acústica garantido
LwA (dB [A])

Nível de pressão
acústica medido
LpA (dB [A])

Factor de incerteza
do nível de pressão
acústica KpA (dB [A])

Valor de
vibração ahw
(m/s²)

Factor de
incerteza K
(m/s²)

Nível de potência
acústica garantido
LwA (dB [A])

Nível de pressão
acústica medido
LpA (dB [A])

Factor de incerteza
do nível de pressão
acústica KpA (dB [A])

Valor de
vibração ahw
(m/s²)

Factor de
incerteza K
(m/s²)

ME 340

86

72

2

0,94

0,47

MB 4 RTP



80

1

2,40

1,20

MB 248

96

85

1

4,85

MB 248 T

96

85

1

4,85

 

MB 6 RH

102

86

2

4,02

2,01

 

MB 6 RV

102

86

2

5,02

MB 253

98

86

1

2,01

6,40

2,56

MR 4082

100

86

2

  

MB 253 T

98

86

0,40/1,90

1

6,40

2,56

MR 4082 K

100

85

2

  

MA 339

90

0,60/1,80

77

1

 

 

MT 4097 SX

100

86

1

0,50/2,40

ME 339



0,25/1,20

79

1

0,82

0,41

MT 4112 S

100

86

1

0,60/2,90

  

ME 339 C



79

1

MA 443

94

80

2

0,55

0,28

MT 5097 G

100

85

2

0,50/4,00

0,25/2,00

1,70

0,85

MT 5097

100

85

2

0,50/4,00

ME 443

96

82

2

0,25/2,00

1,40

0,70

MT 5097 C

100

84

2

0,50/4,00

MB 443

94

81

0,25/2,00

2

4,10

2,05

MT 5097 Z

100

84

2

  

MB 443 T

94

0,49/1,81

81

2

4,10

2,05

MT 6112 C

100

85

2

0,50/4,40

0,25/2,20

MB 448 TX
MB 448 T

96



2

4,10

2,05

MT 6112 ZL

100

85

2

0,50/4,40

0,25/2,20

96



2

 

1,95

MT 6127 ZL

104

88

2

  

0,25/1,50

MB 448 TC

96



2

 

1,75

MT 6127 KL

104

88

2

  

0,20/1,55

ME 545 C

94

78

1

5,20

2,08

LE 540

89

72

2

1,95

0,98

ME 545 V

94

78

1

5,20

2,08

LB 540

94

81

2

4,12

2,06

MB 545 T

96

81

2

8,60

 

GE 103



94



o

o

MB 545 V

96

81

2

8,60

 

GE 105

104





o

o

MB 545 VS

96

81

2

8,80

 

GE 150

99

89

2

o

o

MB 545 VR

96

81

2

9,40

 

GE 250



92



o

o

MB 545 VE

96

81

2

8,60

 

GE 250 S

100

90



o

o

MB 650 T

96



2

5,50

2,20

GE 355

100

94



o

o

MB 650 V

96



2

 

2,14

GE 420

106

98

4

o

o

MB 650 VE

96



2

 

2,14

GE 450

108

95

4

o

o

MB 650 VS

96



2

5,75

 

GB 370 S

102

90

4

o

o

MB 655 G

98

84

2

 

1,90

GB 460 C

107

97



o

o

MB 655 V

98

84

2

 

1,90

HB 445



79

2

5,50

2,20

MB 655 VS

98

85

2

 

1,90

HB 445 R



79

2

5,50

2,20

MB 750 KS

96

86

1

2,50

1,25

HB 560



80

2

4,40

2,20

MB 755 KS

98

89

1

2,50

1,25

HB 585



80

2

4,40

2,20

MB 3 RT

96

82

2

5,20

2,08

HB 685



77

2

6,50

2,60

VH 660

o

96

2

 

1,78

Factores de incerteza KpA,EFBDPSEPDPNB3-$&
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ANDREAS STIHL, S.A.
Rua do Centro Empresarial,
Edifício 3, Piso 0, Loja 2
2710-693 Sintra – Portugal
Telefone: +351 219108200
Fax:
+351 219242218

E-mail: info@stihl.pt
Internet: www.stihl.pt

Os aparelhos da VIKING garantem prazer no seu relvado e em todo o jardim: tornam os trabalhos no jardim visivelmente mais fáceis de forma
cómoda e fiável. Estes aparelhos ajudam nos cuidados com o relvado, no processamento de resíduos de jardim e no cultivo de solos. O fácil
manuseamento reduz o esforço e até os trabalhos mais exigentes são bem sucedidos, graças a inúmeras funções inovadoras, conforme solicitado. A vasta gama oferece sempre a garantia da obtenção do aparelho certo. Aconselhamos que se dirija aos nossos competentes distribuidores
oficiais para obter aconselhamento sobre os produtos e serviços da VIKING.
Os produtos da VIKING são fabricados segundo processos de fabrico modernos e observando medidas de controlo de qualidade exigentes. Os
aparelhos de jardinagem são máquinas de elevada potência. Estes aparelhos são submetidos a esforços elevados. Uma vez que a manutenção
e cuidados regulares asseguram a fiabilidade e uma longa durabilidade, a assistência assume aqui uma primordial importância! A VIKING recomenda a utilização de peças de reposição originais, adequadas aos rigorosos requisitos da VIKING.
A VIKING fornece peças de reposição durante muitos anos após a aquisição de um aparelho. Tal faz parte da filosofia empresarial da VIKING, no
sentido de assegurar a longo prazo o valor e a sustentabilidade de todos os produtos de qualidade da VIKING.
Mais informações em

www.viking-jardim.pt
Distribuidor oficial da VIKING

VIKING – Uma empresa do Grupo STIHL.
Reservado o direito a alterações relativas à técnica e ao equipamento. Não é possível reclamar quaisquer direitos resultantes das indicações e figuras. Com a edição deste
catálogo, todos os restantes publicados até à data perdem a sua validade. Os preços indicados neste catálogo correspondem aos preços de venda recomendados pelo fabricante com base na lista de preços de 01.01.2013, com um tipo de IVA de 13% para os aparelhos a motor com carácter agrícola e/ou silvícola, sendo so restantes à taxa de 23%.

Referência 0483 003 1223

© 2012 VIKING GmbH, A-6336 Langkampfen/Kufstein

