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“Αγοράσαμε το μηχάνημα το 
2014 και είναι ένα απο τα λίγα 
μηχανήματα που αποδίδουν 
ακριβώς όπως στις διαφημίσεις! 
Ξεκινά με την πρώτη, κάθε 
φορά απο τότε που το πήραμε.”

– Κώστας Στείρος Ph.D. 
Glyfada, Attiki
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16.5 HP PRO  

ΠάρΕλκομΕνο

20 HP PRO-XL  

ΠάρΕλκομΕνο
κοΠΗ
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ 111cm 111cm
υψΟΣ ΚΟΠΗΣ 10 - 19 cm 10 - 19 cm

κινΗτΗράς
ΤυΠΟΣ  Briggs & Stratton  

Professional Series
 Briggs & Stratton  
Professional Series 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ Με μίζα Με μίζα
ΚυΛΙΝΔΡΟΙ Ένας (cast-iron sleeve) Δύο (cast-iron sleeve)

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ Διπλού στοιχείου Διπλού στοιχείου

τάχυτΗτΕς N/A N/A

κάυςιμά

ΛΙΠΑΝΣΗ Με αντλία και φίλτρο Με αντλία και φίλτρο

ΧωΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  9,5 lt με αντλία και φίλτρο καυσίμου  9,5 lt με αντλία και φίλτρο καυσίμου

Ελάςτικά

ΠΕΛΜΑ Εμπρός ίσια, πίσωΤρακτερωτά Εμπρός ίσια, πίσωΤρακτερωτά

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Εμπρός 28x11,5 cm /Πίσω 33x14 cm Εμπρός 28x11,5 cm/ Πίσω 33x14 cm

διάςτάςΕις
ΜΗΚΟΣ 370 cm σε πλήρη έκταση 370 cm σε πλήρη έκταση
ΠΛΑΤΟΣ 117 cm 118 cm
υψΟΣ 75 cm 82 cm
βΑΡΟΣ 203 kg 209 kg

ΕξάρτΗμάτά - -
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Κατάλογος Μηχανημάτων DR

Η Γεωμηχανική ιδρύθηκε το 1984 και λειτουργεί 
με συγκεκριμένες αρχές προσανατολισμένες στην 
αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το περιβάλλον. Πιο 
συγκεκριμένα:
• Την ανάπτυξη των έργων πρασίνου και την 
προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων μέσω 
εκσυχρονισμένων συστημάτων άρδευσης.
• Την περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη και διαχείριση 
των μεγάλων έργων πρασίνου.
• Τη διατήρηση του καλλωπιστικού πρασίνου στα αστικά 
τοπία.
• Την επιμόρφωση και εκπαίδευση των γεωτεχνικών και 
των επαγγελματιών που ασχολούνται με το πράσινο.
• Να συμβάλει στην ανάπτυξη της οικονομίας με τον 
αειφορικό σχεδιασμό της αξιοποίησης του φυσικού 
πλούτου της Ελλάδας.

Η Γεωμηχανική είναι εμπορική εταιρία που αντιπροσωπέυει 
αποκλειστικά, διακινεί και υποστηρίζει όλα τα προϊόντα σχετικά 
με το καλλωπιστικό πράσινο και παρέχει ολοκληρωμένο πακέτο 
για ένα ιδανικό αποτέλεσμα στη διαμόρφωση τοπίου. 

Οι δραστηριότητες της Γεωμηχανικής, εκτός απο το 
εμπορικό κομμάτι, αφορούν στην υποστήριξη και στην 
επιμόρφωση. Η τεχνική υποστήριξη για τα προϊόντα μάς 
είναι διαθέσιμη μέσω τηλεφώνου, e-mail, αυτοπροσώπως 
και διαμέσου της ιστοσελίδας μας, οπου υπάρχουν οι 
οδηγίες χρήσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά. Συχνά 
διοργανώνονται σεμινάρια σχετικά με το καλλωπιστικό 
πράσινο, το αυτόματο πότισμα, ή τα μηχανήματα 
πρασίνου, καθώς και επιδείξεις μηχανημάτων και επι 
τόπου του έργου σεμινάρια, όπου κριθεί απαραίτητο ή 
ζητηθεί. .

  Σκοπός & Όραμα  Εταιρική Ταυτότητα

  Δραστηριότητες

Τηρείτε πάντα και πιστά όλους τους 
κανονισμούς ασφαλείας

Εγγύηση Αρδευτικών προϊόντων

Η εταιρεία Γεωμηχανική Αθηνών Ε.Π.Ε., εγγυάται στον κάτοχο 
κάθε καινούριου προϊόντος TORO για την καλή κατάσταση του 
προϊόντος  για διάστημα δυο ετών  από την ημέρα της αρχικής του 
αγοράς από τον κάτοχο.
Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η Γεωμηχανική Αθηνών Ε.Π.Ε. θα 
επισκευάσει ή αντικαταστήσει, κατά την κρίση της, κάθε μέρος που 
παρουσίασε ελάττωμα.
Η ευθύνη της Γεωμηχανικής Αθηνών Ε.Π.Ε. περιορίζεται 
αποκλειστικά σε αντικατάσταση ή επισκευή των ελαττωμματικών 
προϊόντων. Δεν δίδεται κανενός άλλου είδους εγγύηση.
Η Γεωμηχανική Αθηνών Ε.Π.Ε. δεν είναι υπεύθυνη:
• Για την εγγύηση σε προϊόντα που αγοράστηκαν 
χρησιμοποιήθηκαν μαζί με τα προϊόντα TORO.
• Εφόσον τα προϊόντα χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς
διαφορετικούς από αυτούς που κατασκευάστηκαν ή δεν 
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της εγκατάστασης
και τις οδηγίες της TORO ή τροποποιήθηκαν.
• Για έμμεσες, άμμεσες, τυχαίες ή επαναλαμβανόμενες
 ζημιές που προκαλούνται από την χρήση των προϊόντων
 της TORO.
          Για παράδειγμα: απώλεια φυτών ή χλοοτάπητα,
  κόστος εργασίας αποκατάστασης ζημιών που
  προέρχονται από την μη σωστή λετιουργία των
  προϊόντων ή και οτιδήποτε άλλο ήθελε συμβεί.)

Σημείωση:
- Η αγορά των προϊόντων της TORO σημαίνει ανεπιφύλακτα
  αποδοχή των όρων της εγγύησης.
- Το παρόν παραστατικό κατοχυρώνει την εγγύηση.
- Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ιδιοκτήτη των προϊόντων.
- Η ημερομηνία αγοράς ορίζεται με επίσημα παραστατικά της 
Γεωμηχανικής ή των συνεργατών της.

• Οι τιμές επιβαρύνονται με το νόμιμο ΦΠΑ.
• Οι τιμές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς 
προειδοποίηση. 
• Ο παρών τιμοκατάλογος ακυρώνει κάθε 
προηγούμενο
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6.75 PREMIER 

ωθουμΕνο

8.75 SP PRO XL 

άυτοκινουμΕνο
ιδάνικΗ χρΗςΗ To πιο ελαφρύ μοντέλο για τις 

πιό βαριές δουλειές. Τρομακτικά 
μεγαλύτερη απόδοση απο τα 
χορτοκοπτικά πλάτης

Αυτοκινούμενο για περιοχές με 
λοφάκια, ανώμαλο τερέν. Έχει 
ταχύτητες για να μπορείτε να 
κουρεύετε ανάλογα με το βήμα 
σας.

κοΠΗ
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ 56 cm 56 cm
υψΟΣ ΚΟΠΗΣ Ρυθμιζόμενο  3,8 - 9 cm Ρυθμιζόμενο  3,8 - 9 cm

ςάςι 14-Gauge Χαλυβας 14-Gauge Χαλυβας

κινΗτΗράς
ΤυΠΟΣ Briggs & Stratton 675 OHV 163cc Briggs & Stratton 875 OHV 190cc

ΕΚΚΙΝΗΣΗ Χειροκίνητη με κορδόνι Mε μίζα
ΡΟΠΗ kg/M2 6,75 8,75

ΚυΛΙΝΔΡΟΙ 1 1

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 2 φίλτρα τύπου χαρτιού 2 φίλτρα τύπου χαρτιού
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑυΣΙΜΟυ 0,95 lt 1,15 lt

λάςτιχά 35cm ρητίνη 40cm ρητίνη

διάςτάςΕις
ΠΛΑΤΟΣ 54.5cm 54.5cm

βΑΡΟΣ 30 kg 38 kg. 

υψος χΕρουλιου Ρυθμιζόμενο, 78 - 124cm Ρυθμιζόμενο,  73 - 120cm

κοψτΕ τά ολά!

Με 5 φορές την ιπποδύναμη των 

χορτοκοπτικών πλάτης τα DR καθαρίζουν 

θεόρατα χόρτα και χοντρό γρασίδι με 

άνεση.

Παρόλο που έχουν αντίστοιχη δύναμη, 

τα κοινά χορτοκοπτικά δεν έχουν την 

πρωτοποριακή σχεδίαση των DR με 

αποτέλεσμα να μπλέκοντα ή να βουλώνουν 

κοντά στο κοπτικό στοιχείο.

Ακόμα, με την ειδική εύκαμπτη, χοντρή 

μισινέζα μπορείτε να το χρησιμοποιείτε 

άφοβα για τα τελειώματα του κήπου, 

σε σημεία που δεν μπορεί να πάει η 

χλοοκοπτική μηχανή (επειδή μπορεί να 

πάθει ζημιά απο τις πέτρες ή επειδή δεν 

έχει πρόσβαση σε μερικά σημεια, π.χ. 

κοντά σε φράκτες, τοίχους κλπ).

5 φορΕς Πιο δυνάτά άΠο τά 
χορτοκοΠτικά ΠλάτΗς
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“κοβω χορτά τοςο 
ψΗλά οςο Εγω”
“Μου αρέσει η κατασκευή των DR. Απλά, 
δουλέυει σωστά. Με την ειδική κατασκευή του 
δεν χρειάζεται να σταματάς κάθε λίγο και λιγάκι”
–   Μπάμπης 

Λυκόβρυση, Αττικής

Πατενταρισμένη μεγάλη κεφαλή 
Έξτρα  ρουλεμάν απο αλουμίνιο για 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της κεφαλής

ΠάτΕντάριςμΕνΗ μΕγάλΗ κΕφάλΗ
Αποτρέπει το μπλέξιμο των χόρτων γύρω 
απο την κεφαλή ακόμα και αν είναι τόσο 
ψηλά όσο εσείς!

www.geomechaniki.gr •  210.9350054

χωρις
Ενδοιάςμους!
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Εξαφανίστε κορμούς
Στιβαρά μοντέλα με ακόμα 

ταχύτερη και καλύτερη απόδοση!  

Κινητήρας 9 & 11 ίππων B&S.
μπορεί να 

δουλέψει σε 

κορμούς 
έως 20 

cm ύψος με 
δυνατότητα να 
τους κατεβάσει 

μέχρι 20 cm 
κάτω απο το 

έδαφος. 



Chipper 11.5 FPT Premier Chipper 21 FPT PRO-χL

Ικανότητα 9,5 cm διάμετρο κορμού 14,5 cm διάμετρο κορμού

Διάμετρος χωάνης 37 x 59 cm 48 x 76 cm

Σφόνδυλος 35cm διάμετρος / 11 kg/ 1,6 cm πάχυς 50 cm διάμετρος/28 kg/1,6 cm πάχυς

Σασί Ατσάλι 12ga Ατσάλι 12ga

Kινητήραs

Τύποs B&S OHV 11,5 220 cc B&S OHV 21 420 cc

Εκκίνηση Χειροκίνητα με κορδόνι εκκίνησης Με Μίζα

Ροπή FPT 11,5 21

Κύλινδροι 1 1

Ρεζερβουάρ 3 lt 6,5 lt

Φίλτρο Λαδιού - -

διαστάσεις

Ύψος 114 cm 147 cm

Μήκος 109 cm 218cm

Πλάτος 53 cm 81 cm

βάρος 74 kg 147 kg
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3 ΘΕΣΕΙΣ ΔΟΝΤΙωΝ
Τα ειδικά δόντια λειτουργούν σε 3 διαφορετικές 
θέσεις. Τα 8 δόντια είναι διατεταγμένα σε ζευγάρια 
με κάθε δόντι να κλειδώνει σε μια απο 3 θέσεις 
λειτουργίας. Αντί να ακονίζετε δόντια μπορείτε 
απλά να τους αλλάξετε θέση. Όταν τα δόντια έχουν 
περάσει και απο τις 3 θέσεις, η αντικατάσταση τους 
είναι πολύ έυκολη και απλή και διαρκεί μόνο 30 
δευτερόλεπτα.

χΕιροφρΕνο τροχου
 Ενεργοποιείται με μοχλό απο το αριστερό χερούλι. 
Κλειδώνει τον ένα τροχό και δίνει τη δυνατότητα 
δημιουργίας άξονα περιστροφής διευκολύνωντας το 

κάλλυμά ιμάντά
Προστατεύει τον ιμάντα και τις τροχαλίες και 
ανοίγει για έυκολη πρόσβαση στο εσωτερικό. Ο 
ιμάντας είναι αυτορυθμιζόμενος και δεν απαιτεί 
ρύθμισμα απο το χειριστή.

...απλά & εύκολα! 

Andreas St.

More Reviews 
ONLINE!

Έχω το μηχάνημα εδώ και 5 χρόνια. 
Καθαρίζει ξύλα, χόρτα, πυκνούς θάμνους για 

πλάκα. Ποτε δεν είχα πρόβλημα με αυτό και νομίζω 
αν είχε λίγο πιο πολύ δύναμη θα μπορούσε να είναι 
ελικόπτερο. Είμαι 100% ικανοποιημένος απο τη 
δουλειά που βγάζει και δε θα το άλλαζα με τίποτα.

δυνάτΕς μΗχάνΕς
Σχεδιασμένα για τις πιο δύσκολες 
συνθήκες. Οι καλύτερες μηχανές 
απο τις πιο επώνυμες μάρκες, 
με κινητήρες τύπου αυτοκινήτου 
(OHV) για εκτεταμένη διάρκεια 
ζωής. Εκκίνηση με μίζα διαθέσιμη 
σε όλα τα μοντέλα.



ΜΟΝΤΕΛΟ PRO-XL 
20HP 

βάςιςτΕιτΕ
Πάνω του.
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ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΠΟυ ΚΛΕΙΔωΝΕΙ
Ξεκλειδώστε το διαφορικό 
έτσι ώστε οι τροχοί να 
μπορούν να κινηθούν ανεξάρτητα 
για εύκολες στροφές και χειρισμό 
γύρω απο εμπόδια.  
Ή κλειδώστε το διαφορικό για 
μέγιστη δύναμη και έλεγχο σε 
ανώμαλα τερέν, λάσπη ή πλαγιές.

ΕΙΔΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ

Το μεγάλο μαχαίρι είναι ειδικό 
(στροφορμή) για να κόβει 
πυκνή βλάστηση χωρίς να κόβει 
ταχύτητα.

ΕυΡΕΙΑ ΚΟΠΗ
Κοψτε μέχρι 76cm πλάτος 
με τα μοντέλα απο 10 έως 
20 ίππους και μέχρι 60 cm με το 
μοντέλο premier 
 
 
 
 
 

ΜΠΑΡΑ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ
Στο μπροστινό μέρος των 
χορτοκοπτικών DR υπάρχει μια 
ατσάλινη μπάρα που σπρώχνει 
τα υλικά ώστε να κοπούν σωστά 
απο το μαχαίρι. Επίσης με αυτή τη 
μπάρα το μαχαίρι δε κολλάει σε 
ρίζες μικρούς κορμούς και  κλπ.
υψΟΣ ΚΟΠΗΣ
Όλα τα μοντέλα έχουν ύψος 
κοπής περίπου 12 cm. Αρκετά 
ψηλό για να καθαρίσει τα πάντα 
στο πέρασμα του, αλλα και 
αρκετά κοντό για να μπορείτε να 
περπατάτε άνετα πάνω απο τις 
κομμένες περιοχές

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟυ ΣΦΡΑΓΙζΟυΝ ΤΙΣ 
ΤΡυΠΕΣ 
Με ειδικό πέλμα που προσφέρει 
άριστη πρόσφυση ενώ το ευρύ 
πάτημα ελαχιστοποιεί τη συμπίεση 
του εδάφους. Τα ελαστικά 
περιέχουν ειδική ουσία που 
αυτόματα σφραγίζει τα τρυπήματα.

ΤΑΧυΤΗΤΕΣ ΜΕ ΓΡΑΝΑζΙΑ
4 ταχύτητες κίνησης σύν μια 
ταχύτητα όπισθεν.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣυΜΠΛΕΚΤΗΣ 
TΟ βαριάς κατασκευής 
συμπλέκτης σας επιτρέπει να 
εμπλέξετε το μαχαίρι ταχύτατα, μεσω 
ενός μοχλού. Επειδή το σύστημα 
είναι ηλεκτρικό δεν συμπεριλαμβάνει 
ντίζες που φθήρονται και μειώνουν 
τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος. 

ΜΕΓΑΛΟ ΝΤΕΠΟζΙΤΟ
Με τεράστιο ντεπόζιτο 9,5 lt τα 
μοντέλα PRO και PRO-XL μπορούν 
να λειτουργούν έως και 2,5 ώρες 
χωρίς ανεφοδιασμό.

ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ
Δισκόφρενα που 
ενεργοποιούνται με μοχλό και 
κλειδώνουν για να αφήνετε 
το μηχάνημα και να έχετε το 
κεφάλι σας ήσυχο.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Αλλάξτε εξαρτήματα σε 
δευτερόλεπτα. Τραβήξτε την 
ασφάλεια και τοποθετήστε ενα 
απο τα εξαρτήματα σε 3 απλές 
κινήσεις.

Mixalis G.

κανονικό θηρίο! βγάζει δουλειά και 
είναι απίστευτο που κόβει οτι βρεί 

μπροστά του. Εγώ καθάρισα 12 στρέμματα 
χωρίς δυσκολία ενω οι γείτονες έλεγαν πως δε 
γίνεται. λατρεύω τα DR (έχω 2) και δε θα τα 
άλλαζα για καμία μάρκα.

More Reviews 
ONLINE!
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Chipper 11.5 FPT Premier Chipper 21 FPT PRO-χL

Ικανότητα 9,5 cm διάμετρο κορμού 14,5 cm διάμετρο κορμού

Διάμετρος χωάνης 37 x 59 cm 48 x 76 cm

Σφόνδυλος 35cm διάμετρος / 11 kg/ 1,6 cm πάχυς 50 cm διάμετρος/28 kg/1,6 cm πάχυς

Σασί Ατσάλι 12ga Ατσάλι 12ga

Kινητήραs

Τύποs B&S OHV 11,5 220 cc B&S OHV 21 420 cc

Εκκίνηση Χειροκίνητα με κορδόνι εκκίνησης Με Μίζα

Ροπή FPT 11,5 21

Κύλινδροι 1 1

Ρεζερβουάρ 3 lt 6,5 lt

Φίλτρο Λαδιού - -

διαστάσεις

Ύψος 114 cm 147 cm

Μήκος 109 cm 218cm

Πλάτος 53 cm 81 cm

βάρος 74 kg 147 kg

SPECSΠροδιαγραφές
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14,5 FPT 16,5 FPT PRO-XL

Αριθμός δοντιών 8 εναλλάξιμα απο καρβίδιο 8 εναλλάξιμα απο καρβίδιο

Ταχύτητα περιστροφής 2800 RPM 2800 RPM

Χειρόφρενο Ναι Ναι

Χερούλι Ρυθμιζόμενο  84/94/101 cm Ρυθμιζόμενο  84/94/101 cm

Σκελετός - Σασί Χάλυβας 11ga Χάλυβας 11ga

Kινητήραs

Τύποs Briggs & Stratton 14.5 306cc(9Hp) Briggs & Stratton 16.5 420 cc(11Hp)

Εκκίνηση Χειροκίνητη με κορδόνι Με μίζα

Ροπή 14,5 Ft/lbrs 16,5 Ft/lbrs

Κύλινδροι 1 1

Δοχείο Λαδιού 1 ltr 1 ltr

Φίλτρο Λαδιού Ναι Ναι

Φίλτρο Αέρα Ναι Ναι

διαστάσεις

Ύψος 100 cm 100 cm

Μήκος 130 cm 130 cm

Πλάτος 73 cm 73 cm

βάρος 67 kg 85 kg

Δοχείο Καυσίμου 3 ltr 3 ltr

Ελαστικά 38 x 12 cm 38 x 12 cm



6.75 PREMIER 

ωθουμΕνο

8.75 SP PRO XL 

άυτοκινουμΕνο
ιδάνικΗ χρΗςΗ To πιο ελαφρύ μοντέλο για τις 

πιό βαριές δουλειές. Τρομακτικά 
μεγαλύτερη απόδοση απο τα 
χορτοκοπτικά πλάτης

Αυτοκινούμενο για περιοχές με 
λοφάκια, ανώμαλο τερέν. Έχει 
ταχύτητες για να μπορείτε να 
κουρεύετε ανάλογα με το βήμα 
σας.

κοΠΗ
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ 56 cm 56 cm
υψΟΣ ΚΟΠΗΣ Ρυθμιζόμενο  3,8 - 9 cm Ρυθμιζόμενο  3,8 - 9 cm

ςάςι 14-Gauge Χαλυβας 14-Gauge Χαλυβας

κινΗτΗράς
ΤυΠΟΣ Briggs & Stratton 675 OHV 163cc Briggs & Stratton 875 OHV 190cc

ΕΚΚΙΝΗΣΗ Χειροκίνητη με κορδόνι Mε μίζα
ΡΟΠΗ kg/M2 6,75 8,75

ΚυΛΙΝΔΡΟΙ 1 1

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 2 φίλτρα τύπου χαρτιού 2 φίλτρα τύπου χαρτιού
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑυΣΙΜΟυ 0,95 lt 1,15 lt

λάςτιχά 35cm ρητίνη 40cm ρητίνη

διάςτάςΕις
ΠΛΑΤΟΣ 54.5cm 54.5cm

βΑΡΟΣ 30 kg 38 kg. 

υψος χΕρουλιου Ρυθμιζόμενο, 78 - 124cm Ρυθμιζόμενο,  73 - 120cm

χ
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SPECSΠροδιαγραφές
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“Η ΕξυΠΗρΕτΗςΗ ςάς Ητάν 
άΠιςτΕυτΗ !”
“Κανένα μηχάνημα δεν αξίζει αν δεν το υποστηρίζει μια 
μεγάλη εταιρεία - και εσείς πραγματικά νοιάζεστε. Το βλέπω 
κάθε φορά που επικοινωνούμε. Σας ευχαριστώ που είστε 
εκπληκτικοί, σε αυτές τις εποχές είστε ενα βήμα μπροστά 
απο τους υπόλοιπους.“

–  κ. Λάμπρος 
Λαμία
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16.5 HP PRO  

ΠάρΕλκομΕνο

20 HP PRO-XL  

ΠάρΕλκομΕνο
κοΠΗ
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ 111cm 111cm
υψΟΣ ΚΟΠΗΣ 10 - 19 cm 10 - 19 cm

κινΗτΗράς
ΤυΠΟΣ  Briggs & Stratton  

Professional Series
 Briggs & Stratton  
Professional Series 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ Με μίζα Με μίζα
ΚυΛΙΝΔΡΟΙ Ένας (cast-iron sleeve) Δύο (cast-iron sleeve)

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ Διπλού στοιχείου Διπλού στοιχείου

τάχυτΗτΕς N/A N/A

κάυςιμά

ΛΙΠΑΝΣΗ Με αντλία και φίλτρο Με αντλία και φίλτρο

ΧωΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  9,5 lt με αντλία και φίλτρο καυσίμου  9,5 lt με αντλία και φίλτρο καυσίμου

Ελάςτικά

ΠΕΛΜΑ Εμπρός ίσια, πίσωΤρακτερωτά Εμπρός ίσια, πίσωΤρακτερωτά

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Εμπρός 28x11,5 cm /Πίσω 33x14 cm Εμπρός 28x11,5 cm/ Πίσω 33x14 cm

διάςτάςΕις
ΜΗΚΟΣ 370 cm σε πλήρη έκταση 370 cm σε πλήρη έκταση
ΠΛΑΤΟΣ 117 cm 118 cm
υψΟΣ 75 cm 82 cm
βΑΡΟΣ 203 kg 209 kg

ΕξάρτΗμάτά - -

SPECSΠροδιαγραφές
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10.5 HP 

PRO26

14.5 HP 

PRO26E

16.5 HP  

PRO-XL

20.0 HP  

PRO-XL30

20.0 HP  

PRO-MAX34

66 cm 66 cm 76 cm 76 cm 86 cm 
9 cm 9 cm 9 cm 9 cm 9 cm

 Briggs & Stratton 
Power Built OHV

 Briggs & Stratton 
Ιntek OHV

 Briggs & Stratton 
Professional Series

 Briggs & Stratton 
Professional Series

Briggs & Stratton 
Professional Series 

Χειροκίνητη με 
κορδόνι

Με μίζα Με μίζα Με μίζα Με μίζα

Ένας (cast-iron 
sleeve))

Ένας (cast-iron 
sleeve)

Ένας (cast-iron 
sleeve)

Δύο (cast-iron sleeve) Δύο (cast-iron sleeve)

Διπλού στοιχείου Διπλού στοιχείου Διπλού στοιχείου Διπλού στοιχείου Διπλού στοιχείου

3 & 1 όπισθεν 3 & 1 όπισθεν 3 & 1 όπισθεν 3 & 1 όπισθεν 3 & 1 όπισθεν

Σε λουτρό λαδιού Με αντλία και φίλτρο Με αντλία και φίλτρο Με αντλία και φίλτρο Με αντλία και φίλτρο

3 lt 3 lt 7,8 lt με αντλία και 
βαλβίδα αποκοπής

 7,8 lt με αντλία και 
βαλβίδα αποκοπής

7,8 lt με αντλία και 
βαλβίδα αποκοπής

Φρένο σε κάθε τροχό Φρένο σε κάθε τροχό Φρένο σε κάθε τροχό

Τρακτερωτά με 
σφραγιστικό υγρό

Τρακτερωτά με 
σφραγιστικό υγρό

Τρακτερωτά με 
σφραγιστικό υγρό

Τρακτερωτά με 
σφραγιστικό υγρό

Τρακτερωτά με 
σφραγιστικό υγρό

45 x 17 x 20 cm 45 x 17 x 20 cm 45 x 17 x 20 cm 45 x 17 x 20 cm 45 x 17 x 20 cm

204 cm 204 cm 210 cm 210 cm 198 cm
76 cm 76 cm 83 cm 83 cm 84 cm
121 cm 121 cm 121 cm 121 cm 104 cm
122 kg 131 kg 138 kg 148 kg 153 kg

Ναί Ναί Ναί Ναί Ναί

 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΡΜΟΙ ΚΛΙΣΗ

άυτοκινούμενα Ευκίνητα, ακρίβεια στην 
κοπή

Δασικές εκτάσεις, 
ανώμαλο τερέν

Μέχρι 6 cm Μέχρι 20ο

Παρελκόμενα Ταχύτητα, Ευκολία στη 
χρήση, για μεγάλες 
εκτάσεις, πρακτικά 
επικαθήμενο

Λιβάδια, μεγάλες ανοιχτές 

περιοχές

Μέχρι 4,5 cm Μέχρι 20ο

MOντΕλά γιά ολΕς τις χρΗςΕις
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Πάνω άΠο 25 χρονιά 
ΠρωτοΠοριάς
Η DR κατασκευάζει καινοτόμα μηχανήματα διαρκούς 

ποιότητας και ασυμβίβαστης απόδοσης απο το 1985. 

Με αυτόν τον τρόπο η DR έχει γίνει εταιρεία γνωστή 

παγκόσμια σαν αμερικανική εταιρεία κατασκευής ποιοτικών 

επαγγελματικών μηχανημάτων. Πιστέυουμε πως μόλις 

δουλέψετε ενα μηχάνημα DR θα καταλάβετε τι εννοούμε 

και αυτός είναι και ο λόγος που η οικογένεια μας έχει 

επεκταθεί τόσο πολύ ανα τα έτη.

ΕιμάςτΕ ςυνΕχΕιά διΠλά 
ςάς
Η DR, μέσω της Γεωμηχανικής δεσμέυεται να σας παρέχει 

απαράμιλλη υποστήριξη όποτε χρειαστείτε. Μέσω του site 

www.geomechaniki.gr μπορείτε να βλέπετε τις καινούριες 

προσθήκες προϊόντων τα εγχειρίδια χειριστή αλλά και 

πολλά άλλα. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας με 

οποιαδήποτε απορία.
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POWER GRADERS

FIELD and BRUSH MOWERS

ROTO-HOG TILLERS

VErsa-trailErs

STUMP GRINDERS

POWERWAGONS

LEAF and LAWN VACUUMS

LOG SPLITTERS

Ίωνος 13, άγ. δημητριος
www.Geomechaniki.gr
τηλ:210.9350054
Fax: 210.9350973
Info@geomechaniki.gr


