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Traktor F-LOVOL TB504M G3 4x4 synchro - nyní se zcela novým designem, novou prostornou kabinou s 
bezbariérovou podlahou, ovládacími prvky po pravé straně řidiče na blatnících, zavěšenými pedály, topením + 
klimatizací, polohovatelným volantem, rádiem, hodinami s datumem, střešním oknem s clonou, 
čtyřsloupkovou moderní bezpečnostní kabinou s výborným výhledem a dalšími zmodernizovanými prvky je 
spolehlivé a robustní konstrukce, určený ke každodenní práci v lese, sadech, vinicích, na farmách, komunálních
službách aj. Je vybaven spolehlivým čtyřválcovým motorem Perkins s přímým vstřikem, s velice příznivou 
spotřebou 2-2,5 l/mth. Výhodou v ovládání a komfortem jízdy je jak reverzní, tak i nová synchronní 
převodovka 12+12, s mechanicky vypinatelným předním náhonem, které obsluha ocení jak na silnici, tak i v 
terénu, na poli, v lese a hlavně i při práci s čelním nakladačem. PTO : 540/1000ot – nově je elektrohydraulicky 
zapinatelný! Ve standardu jsou všechny naše traktory dodávané s klimatizací + topením, rádiem, 
přední+zadní závaží v kolech, výstražným majákem, odkladovými háčky na šatstvo, pracovní halogenové 
osvětlení na kabině, zadní diodová světla, horní otočný závěs (8t) ve třípolohové, nebo šesti polohové etáži + 
dolní závěs (4t), kompresorem a vzduchovým vývodem (EU) se dvěma zásuvkami pro přípojná vozidla 
(dvouokruhové brzdy), možnost dodělání jednookruhových brzd + zásuvka (8.000,- Kč*), antikorozní nástřik 
spodku a karoserie + ochrana dutin, masivní plastové prodloužení zadních blatníků, zadní závěs kat.II (průměr 
čepů 28mm)+ možnost dodatečné montáže agroháků na zadních ramenech (za příplatek 6.800,- Kč*), přední 
otočné blatníky, 2 okruhy hydrauliky. Rychlost jízdy : 30 km/h. Dále do traktorů montujeme pohodlné 
sedačky Grammer, nebo i na přání velice pohodlnou a zvýšenou sedačku Star Lux s loketními opěrkami 
(příplatek 7.500,- Kč*) a dále v případě potřeby a přání můžeme udělat i úpravu ve výměně pevného 
stávajícího výstražného majáku za diodový maják včetně sklopného držáku, který lze využít při vjezdu do 
snížených prostor(příplatek 2.500,- Kč*). K traktoru je možné rovněž dodat čelní hydraulický tříbodový závěs 
s agroháky, včetně joysticu s rozvaděčem a držáky, pojistného hydr. ventilu, rychlospojek s trubkami a 
držákem a montáže na traktor (58.000,- Kč*), nebo čelní nakladač FELL/HYDROMETAL AT5plus (nosnost 
900/1200kg) s tzv. třetí funkcí a elektromechanickým joysticem s držákem, (89.990,- Kč*)+ montáž 12.000,- 
Kč*, cena je bez lopaty!!! Lopata 160-180cm: 10.000,- Kč*, lopata 4v1 „klapačka“ : 25.000,- Kč*. V případě 
montáže čelního nakladače i tříbodového závěsu se montuje k traktoru ještě další pojistný přepouštěcí ventil!!
Veškerá připojení hydrauliky čelního nakladače i předního tříbodového závěsu k traktoru jsou provedena v 
trubkách!! Rovněž je možnost volby předních i zadních pneu, standardně dodávané jsou pneu přední 8,3-20 a
zadní 14,9-24 zadní se závažím po 45kg – celkem 4ks (180kg), nebo pneu radiální (za příplatek 32.500,- Kč*)– 
přední 260/70R20 a zadní 380/85R24 se závažím po 45kg, celkem 4ks (180kg). Na přání je možno traktor 
vybavit i trávními pneumatikami (tyto jsou bez závaží!!!!!) Na traktor je rovněž v případě zájmu montován 
zadní šestipolohový etážový závěs – materiál hardox (18.900,- Kč*) vč.montáže!!! Jinak je traktor ve 
standardu vybaven třípolohovým etážovým závěsem, který je v 90% zcela dostačující! Cena nového typu 
traktoru LOVOL TB504M C (G3) s výše uvedenou nadstandartní vysokou výbavou je 435.000,- Kč* . Traktor je 



při předání kompletně připraven k práci. Záruka na traktory : 48 měsíců nebo 1.500mth! Barvy traktorů řady 
LOVOL 404 a 504 G3: MODRÁ
*Ceny bez DPH Ceník je platný od 01.01. do 30.11. 2019 Ceny se mohou měnit dle kurzu USD !!!

Rozdíly a úpravy které děláme na traktorech FOTON oproti jiným, nevýhradním

dodavatelům ve standartu a které jsou v ceně našich traktorů :

- možnost montáže zimního předehřevu motoru 220V (2.500,- Kč*)

- nástřik spodku karoserie, dutin a kabiny antikorozní ochranou (v ceně)

- klimatizace + topení + rádio v kabině+polohovatelný volant ( v ceně)

- reverzní + synchronní převodovka 12+12 ( v ceně bez příplatku)

- etážový šestipolohový závěs ( za příplatek 18.900,- Kč*), základní, dvoupolohový je v ceně

a je zcela dostačující pro běžnou potřebu

- možnost zadního závěsu kat.II s agroháky (za příplatek 6.800,- Kč*)

- mechanicky vypinatelný přední náhon - žádný „samosvor“ !!!

- dva vzduchové bezpečnostní vývody se zásuvkami pro přípojná vozidla + odkalovač

- sedačka GRAMMER v ceně, možnost sedačky Star Lux ( za příplatek 7.500,- Kč*)

- pracovní světla + výstražný pevný maják ( v ceně)

- možnost diodového majáku se sklopným držákem (příplatek 2.500,-Kč*)

- celokapotovaná luxusní kabina se střešním oknem

- radiální agro pneu

- autozásuvka v kabině (možnost připojení mobilu, navigace aj.)

- montáž výstražného traktorového trojúhelníku na traktor dle předpisů + ozn.rychlosti

- přední + zadní závaží v kolech (144-160kg + 90kg x2) – v ceně! Možnost dokoupit další

závaží, v případě montáže ČN je závaží pouze v zadních kolech!!!

- přední otočné blatníky, možnost jakýchkoli úprav na traktoru dle přání zákazníka

- uzamykatelná speciální nádrž PHM 45-60 ltr pod kabinou se snadným přístupem!

- dvojí jištění hydraulického a palivového systému

- plastové prodloužení zadních blatníků v ceně !!!

- traktor kompletně promazaný a připravený k okamžité práci



- Záruka 48 měsíců nebo 1.500 mth !!!
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Z Á R U Č N Í A P R O D E J N Í P O D M Í N K Y :
- zákazník je povinen po dobu záruky používat provozní náplně a filtry dodávané výhradně

prodejcem z důvodu zaručení kvality maziv, v případě nedodržení je ztráta záruky!!!

- v případě výjezdu servisních pracovníků na místo záruční opravy si zákazník hradí dopravu

v plné výši, záruční oprava je pochopitelně po kontrole servisními techniky a uznáním

záruky zdarma, jinak je zákazník povinen doručit traktor do našeho, nebo smluvního

servisu na své náklady, nebo můžeme odvoz zajistit našimi prostředky za úhradu !!!

- pokud si zákazník chce udělat další úpravy na traktoru, je povinen v době trvání záruky

toto předem zkonzultovat s prodejcem

- zákazník je povinen dodržovat servisní intervaly doporučené prodejcem –při nedodržení

ztrácí zákazník nárok na záruku !!!

1. servisní interval : 40 až max. 50mth – výměna provozních náplní – olej v motoru (10-12

ltr) + olejový filtr + olej v převodovce (31 ltr) a přední nápravě (7 ltr)

2. servisní interval po 100 mth (výměna prov.náplní jako u 1.servisního intervalu)

3. servisní interval po 100 mth ( výměna provoz.náplní a palivového filtru)

4. a každý další servisní interval po max. 200 mth, výměna hydraulického oleje a filtru po

max. 430 mth, pokud není znečistěný připojením přípojného vozidla s jinou hydraulickou

náplní, v takovém případě výměna po max. 160 mth !!!

- záruka se nevztahuje na díly s běžným opotřebením, vše je posuzováno servisními techniky

!!!

- prodejce je povinen dle zákona dodat ND nebo provést záruční opravu do 30 dnů po

písemném – (postačující je e-mail!) - nahlášení reklamace zákazníkem současně s VIN

kódem traktoru a aktuálními mth vč. případné fotodokumentace a dodáním traktoru do

našeho z některých servisních středisek

- traktor je dodán zákazníkovi po písemné objednávce ve lhůtě od 14 dnů do 3 měsíců dle



skladových zásob a individuálních objednávek

- při objednávkách, nebo požadavcích např.na barvu, úpravy či doplňky je požadována

záloha cca 30% z celkové ceny traktoru, kdy je zákazníkovi předán doklad o složení zálohy

(Zálohová faktura). Při nedodržení podmínek ze strany zákazníka tato záloha propadá ve

prospěch prodejce !!
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- traktor i případné příslušenství je majetkem prodejce až do úplného zaplacení faktury za

zboží, z tohoto důvodu preferujeme platbu před dodáním traktoru !!!

- nedodáváme traktory tak jak přijdou z výroby vzhledem k prodloužené záruce, kdy musí

projít dalšími úpravami a důkladnou kontrolou, kdy pak zákazník díky tomu dostává

plnohodnotný a spolehlivý traktor ke každodenní práci využití v plné míře a

s garantovanou zárukou, z těchto důvodů tedy ani neposkytujeme na traktor slevu, ceny

jsou pevné a jak již bylo uvedeno dle aktuálního kurzu USD !!!

- ceny traktorů i ND se odvíjejí od momentálního kurzu USD, proto garantujeme cenu vždy

jen po dobu 3 měsíců – v infolistech, které zasíláme jsou vždy upravovány ceny traktorů

dle aktualizovaného kurzu, proto záleží, kdy si zákazník traktor objedná a dle

momentálních skladových zásob !!! Toto platí i pro příslušenství k traktorům, nebo ND,

pokud není vyráběno v ČR

- zákazník má možnost vyzkoušet si traktor u nás v terénu po dobu 1 hodiny zcela zdarma a

to i s možností aretace s různým nářadím – vlekem, sekačkou, mulčovačem,

štěpkovačem........

- traktory dovezeme na přání až k zákazníkovi (není v ceně)

- dopravné při servisech u zákazníka je od 10,50 Kč* – 14,50Kč*+ náhrada mzdy za

servisní/ho techniky/ka

- k traktoru při předání zákazníkovi předáváme : COC list a Certificate of Quality, katalog ND,

manuál v Aj, manuál v Čj, instalační DVD, základní nářadí k údržbě, drobné ND, předávací

protokol, mazací plán traktoru



INFO: k 30.12.2018 prodáno v ČR celkem cca 286 ks traktorů Foton k plné spokojenosti

majitelů a zájem o tyto stroje neustále díky dobrým referencím neustále roste. Traktory jsou

neustále inovovány a vylepšovány, ručíme za kvalitu, přijeďte se k nám přesvědčit a

vyzkoušejte si traktor u nás přímo v terénu!

Kontakty na servisní a prodejní střediska jsou na našich oficiálních www.stránkách !!!

*uvedené ceny jsou bez DPH 21% !!!

Váš tým AGRO DOLANEA s.r.o.


