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Royal-Kert Kft      
kommunális és mezőgazdasági gépek márkakereskedése és szervize. 
8200 Veszprém, Sólyi u. 8.    
Adószám: 12609046-2-19        
Tel./Fax: 06 88/ 560-564 
Honlap: www.royalkert.hu      
 

Hegyesd Község Önkormányzata Ajánlat száma: G161010/1 
8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 
 
Tárgy: Önkormányzati utak karbantartását segítő, támogatott gépbeszerzések pályázat árajánlat. 
  

Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Először is köszönjük, hogy a tervezett gépvásárlásaikkal kapcsolatosan felkeresett bennünket és 
bízom benne, hogy az alábbi ajánlatunk elnyeri tetszését. 
 
1.) Zoomlion/Chery RK504 traktor 
 
Cégünk a ZOOMLION HEAVY MACHINERY CO.LTD. (korábban CHERY) generál importőre, gépeiket 

kizárólagos joggal hozzuk be az országba. 

Traktorjaink CE minősítettek, magyarországi típusengedéllyel, illetve magyar nyelvű gépkönyvvel 

kerülnek forgalomba. 

A javítási, karbantartási munkánkat a garanciális időben és azon is túl a cégünk végzi, gyári 
alkatrészekkel. 
 

 
 
     
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.royalkert.hu/
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Modell 
Zoomlion RK 504  

(2016 évjárat) 

Motor 4 hengeres, 4 ütemű, vízhűtéses dízelmotor 

Motor típusa A498BT1 (Perkins licensz) 

Motor teljesítménye (kW/LE) 36,8 / 50 

Henger térfogat (cm3) 3 168 

Motor fordulatszám (ford./perc) 2 400 

4 kerék meghajtás kapcsolható 

Differenciál zár hátsó keréken 

Erőátvitel 
mechanikus, szinkronizált sebességváltó:  

12 fokozat előre + 12 fokozat hátra 

Irányváltó alapfelszereltség 

Váltókarok helyzete oldalt 

Légkompresszor (légfék előkészítés) alapfelszereltség 

TLT (kW) / (ford./perc) 32,2 - 540 / 1000 

Max. emelési erő (kN/kg) 8,25 / 833 

Hátsó eszköz felfüggesztés szabványos II. kat. 3 pont  

Hidraulikus csatlakozók hátul 4 gyorscsatlakozó (2 kör) 

Fordulókör (mm) 3 800 

Külső méret H-SZ-M (mm) 4085 x 1742-1842 x 2800 

Tengelytáv (mm) 2 020 

Első kerék nyomtáv (mm) 1 355 

Hátsó nyomtáv (mm) 1428 – 1528 

Első- / hátsó kerék méret 8.3 - 20 / 14.9 -28 

Hasmagasság (mm) 400 

Saját tömeg (kg) 2 790 

Orrsúly 144 kg alapfelszereltség 

Panoráma fülke, bukóablakokkal alapfelszereltség 

Extra (karfa, súlyautomatika) vezetőülés alapfelszereltség 

RK 504 alap nettó ár:                                                     4 650 000 Ft  

RK 504 alap bruttó ár:                                                     5 905 500 Ft  

Opciók: 

Légkondicionáló (gyári, mechanikus), 
nettó ár: 

300.000 Ft 

Légfékbekötés utánfutóhoz, nettó ár:                                                          60 000 Ft  

 
Extra ajánlat: +1 éves kiterjesztett garancia megváltás, az ajánlott szervizprogram betartása 

esetén: 0 Ft 
 
2.) Front hidraulika és hótoló: 

 

QHH50HP első 3 pont, nettó ár: 280 000 Ft  

Segédalváz + hidraulika, kiépítés, nett ár  145 000 Ft 

GardenGo SP200 hótolólap: 361 811 Ft                                                       

Összesen nettó: 786 811 Ft 

Összesen bruttó: 999 250 Ft 
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SP200 hóeke jellemzők, felszereltség: 

 hidraulikusan szögbe-állítható tolólap,  

 munkaszélesség: 205 cm, 

 rugós tolólap védelem, 

 cserélhető kopóél 

(a szín eltérhet)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.) Bicchi BRT225 egytengelyes pótkocsi (olasz gyártmány) 

Jellemzői: 

 Erősített acél szerkezetű alváz, 

 Hidraulikusan három oldalra billenthető plató, 

 lenyitható, ill. kibillenthető (gabonaajtó) oldalfal, 

 Lassú járművel kapcsolva közúti közlekedésre alkalmas (forgalomba helyezhető) 

 Pneumatikus fékrendszer, 

 állítható magasságú vonószem, mankókerék, 

 Plató méret: 270 x 170 cm 

 Oldalfal magasság: 40 cm (opcionálisan  +40 cm) 

 Összsúly: 3500 kg, saját súly: 650 kg 

Bicchi BRT225 nettó ár: 1 364 961 Ft 

oldalfal magasítás nettó ár:  110 000 Ft 

Összesen nettó:  1 474 961 Ft                                                       

Összesen bruttó: 1 837 200 Ft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bicchi BRT225, oldalmagasítóval (a mankókerék és az állítható magasságú 
vonószem nem látható, de ez jelenleg az alap ár része) 



Oldal: 4 / 6 
 

 

4.) COSMO PS-500 só- és granulátum szóró 

Zoomlion RK504 traktorhoz az 500l kapacitású, COSMO PS sószórót javasolom. 
Ez a sószóró olasz gyártmány, professzionális minőség. 
A sószórón az opcionálisan ajánlott szóráshatároló szoknyával, 1 - 14 m sugarú szórási hatósugár állítható 
be. 
Szeretném a figyelmét felhívni, hogy több forgalmazó, a kategóriájában jellemzően olcsóbb 
műtrágyaszórókat szokta sószóróként is kiajánlani. Fontos különbség a műtrágyaszórókhoz képest, hogy a 
sószórók erősített hajtóművel, az összetömbösödött rögök törésére is alkalmas keverőszárral, illetve az 
agresszívan korrodáló sólének ellenálló anyagokkal, bevonatokkal rendelkeznek. Kizárólag ezekkel a 
tulajdonságokkal lesz a gép hosszú életű és megbízható.         
 
Alapfelszereltség: 
- Kétkomponensű poliuretán bevonatú acéltartály (inox opció), 
- Rozsdamentes acél röpítőtárcsa, 
- Hosszított anyagáram szabályzó kar, 
- Két oldalirányú anyagmennyiség szabályzónyílás, galvanizált retesszel, 
- Megerősített hajtás átvitel, 
- Láncos törő-, keverő- szár, 
- Kat I., ill. Kat II függeszthetőség megfordítható rögzítő tüskékkel, 
- Rozsdamentes kötőelemek, 
- Kardántengely 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cosmo PS500, inox szerelvényekkel (az alap kivitel a piros poliuretán bevonatú) 
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Opciók: 
- Szóráshatároló szoknya 
 
 
 
 
 
- Rosta 
 
 
 
 
 
- Tölcsérborítás 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.) GardenGo AGL-145 padkakasza 
 

Az GardenGo AGL vízszintes tengelyű, hidraulikus oldalmozgatással és dőlésszög állítással szerelt 
lengő zúzókalapácsos szárzúzó - mulcsozó - padkakasza, illetve fűnyíró, amely ideális munkaeszköz 
árokpartok, útpadkák, gyomos, gazos területek, gyümölcsösök tisztítására és bokrok, sövények 
vágására. Ajánlott lágyabb szárú növényzet nyírására és az anyagvastagság ne legyen nagyobb, 
mint 2-3 cm. 

GardenGo AGL145 

Vágásszélesség 1400 mm 

Munkapozíció fent +90 fok 

Munkapozíció lent -55 fok 

TLT kardánfordulat 540 1/perc 

Súly 280 kg 

Gépigény 35-50 LE 

nettó ár Ft: 491.969.- 

bruttó ár Ft: 624.800.- 

Kardán tengely 140cm ára: 38.000 Ft + ÁFA 

COSMO PS-500 

Tölcsér kapacitása (l) 385 

Magasság (mm) 1130 

Önsúly (kg) 63 

Szórásszélesség szoknya nélkül (m) 12 - 14 

Szükséges teljesítmény az 540 ford. / perc kardánhajtáshoz 6 LE 

Alap gép nettó vételára (Ft): 236.142.- 

Szórás határoló "szoknya" festett acél nettó vételára (Ft): 39.362 .- 

Rosta nettó vételára (Ft): 13.378.- 

Tölcsérborítás nettó vételára (Ft): 13.378.- 

Közúti világítás nettó vételár (Ft): 32.032.- 

A teljes javasolt összeállítás nettó vételára (Ft): 334.292.- 

A teljes javasolt összeállítás bruttó vételára (Ft): 424.551.- 
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Kapcsolódó költségek 
 

Műszaki vizsga traktor 55 000 

Műszaki vizsga utánfutó 55 000 

Kiszállítás 35 000 

Összesen ár nettó Ft 145 000 

Összesen ár bruttó Ft 184 150 

 
Összesítés: 
 

Gép Alap ár Alap ár + ajánlott felszereltség 

traktor: RK504  4 650 000 5 010 000  +klíma, légfék bekötés 

Front hidraulika és hótoló 786 811 786 811  -  

utánfutó: BRT225 1 364 961 1 474 961 + magasított oldalfal 

sószóró: PS500 236 142 334 292 + szoknya, rosta, borítás, világítás 

padkakasza: AGL-145 491 969 529 969 + kardán 

Kapcsolódó költségek 145 000 145 000 
 

Összesen ár nettó Ft: 7 674 883 8 281 033  

Összesen ár bruttó Ft: 9 747 101 10 516 912  

 
 
Értékesítési feltételek: 
 
Megrendelés: írásban, szállítói szerződéssel 

Az ár tartalmazza: üzembehelyezés, 0 revízió, valamint a betanítás költségei 

Az ár nem tartalmazza: hatósági díjak, biztosítások költségei 

Fizetés: a forgalomba helyezés (névreírás) időpontjáig, átutalással. 

Szállítási határidő: 4 héten belül, egyeztetett időpontban 

Árajánlat érvényessége: 2016.12.31.-ig 

Garancia: traktor: 1 + 1 év, importőri előírások mellett 
 pótkocsi + eszközök: 1 év 

Szerviz, alkatrész: Royal-Kert Kft., Veszprém 
 
Köszönöm a figyelmét! 
 
Kérdés esetén állok a rendelkezésére. 
 
Veszprém, 2016.október 10. 
 
Tisztelettel:    

 
 
            

 
             Gulyás György 
         értékesítési menedzser 
              Tel. 06 20 462 73 58 
            gepker@royalkert.hu 

mailto:gepker@royalkert.hu

