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Profesjonalne Traktory Cedrus
Polska marka, europejska produkcja



* 3 lata gwarancji przy zakupie konsumenckim, 1 rok w pozostałych przypadkach (gwarancja silnika wg. producenta)

Cedrus Challenge
AJ 92/16H

Stworzony dla wymagających użytkowników domowych

Świetnie radzi sobie z wilgotną trawą

Przyjazny dla użytkownika

Do użytku przez cały rok

Najbardziej wytrzymały traktor w swojej klasie

Duży kosz o pojemności 300 l

Silnik (producent, typ):

Pojemność (cm3):

Rodzaj paliwa:

Liczba cylindrów:

Skrzynia biegów:

Załączanie noży:

Szerokość koszenia (cm):

Wysokość koszenia (cm):

Pojemność kosza (l):

Liczba noży:

Rozmiar kół (przód/tył):

Waga (kg):

Żeliwna oś przednia

Zwiększa wytrzymałość 
użytkową maszyny.

Pojemny kosz

Kosz o pojemności 300 l 
opróżniany jest z pozycji operatora.



Czujnik napełnienia kosza

Informuje o potrzebie 
opróżnienia kosza na trawę.

Licznik motogodzin

Pokazuje aktualną liczbę 
przepracowanych godzin 
oraz informuje o przeglądzie.
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Loncin LC1P92F-1

452

Benzyna

1

Hydrostatyczna Hydro Gear T2

Sprzęgło elektromagnetyczne

92

30 - 90 / 7 pozycji

300

2

15 x 6.00 / 18 x 8.50

226

AJ 92/16H



* 3 lata gwarancji przy zakupie konsumenckim, 1 rok w pozostałych przypadkach (gwarancja silnika wg. producenta)

Cedrus Challenge
MJ 102/22H

Świetnie radzi sobie nawet z wilgotną trawą

Przyjazny dla użytkownika dzięki zastosowaniu elektromagnetycznego

sprzęgła noży i przekładni hydrostatycznej

Do użytku przez cały rok przy zastosowaniu dodatkowych akcesoriów

Wysoka jakość wykonania gwarantuje bezawaryjne użytkowanie

Duży kosz o pojemności 300 l z sygnalizacją zapełnienia

Silnik (producent, typ):

Pojemność (cm3):

Rodzaj paliwa:

Liczba cylindrów:

Skrzynia biegów:

Załączanie noży:

Szerokość koszenia (cm):

Wysokość koszenia (cm):

Pojemność kosza (l):

Liczba noży:

Rozmiar kół (przód/tył):

Waga (kg):

Wygodne sterowanie

Jazda do przodu oraz do tyłu 
odbywa się po wciśnięciu 
odpowiedniego pedału. 

Niezawodny silnik

Dwucylindrowa jednostka osiąga 
wysoką moc pozwalającą wykonać 
zaplanowaną pracę.

Cedrus Starjet 
UJ 102/22H

Idealny do koszenia średniej wielkości ogrodów, konserwacji obiektów sportowych

Potężny dwucylindrowy silnik Loncin o mocy 22 KM zapewnia moc i niezawodność

Kosz o pojemości 320 l opróżniany jest z pozycji operatora

Najważniejsze przełączniki oraz informacje znajdują się na czytelnym panelu

Dodatkowe światła LED pozwalają kosić nawet nocą



Czytelny panel operatora

Wszystkie najważniejsze 
przełączniki umieszczone 
są w zasięgu ręki.

Koła podporowe

Prowadzą układ tnący 
po powierzchni trawnika, 
zapobiegając niszczeniu darni.
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Loncin LC2P77F

708

Benzyna

2

Hydrostatyczna Hydro Gear T2

Sprzęgło elektromagnetyczne

102

25 - 80 / 7 stopniowa

300

2

15 x 6.00 / 18 x 8.50

242

MJ 102/22H

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Loncin LC2P77F

708

Benzyna

2

Hydrostatyczna Tuff Torq K46

Sprzęgło elektromagnetyczne

102

25 - 80 / 7 stopniowa

320

2

16 x 6.50 / 20 x 10.0

276

UJ 102/22H



* 2 lata gwarancji przy zakupie konsumenckim, 1 rok w pozostałych przypadkach (gwarancja silnika wg. producenta)

Silnik (producent, typ):

Pojemność (cm3):

Rodzaj paliwa:

Liczba cylindrów:

Skrzynia biegów:

Załączanie noży:

Szerokość koszenia (cm):

Wysokość koszenia (cm):

Pojemność kosza (l):

Liczba noży:

Rozmiar kół (przód/tył):

Waga (kg):

Wysoki wysyp kosza

Kosz opróżnić można na przyczepę 
na wysokości 185cm model 
UJ102/24H PRO i PRO4X4.

Napęd 4X4

Zwiększa możliwości terenowe 
traktora model UJ102/24H PRO 4X4 
i Goliat 4x4.

Cedrus Starjet
UJ 102/24H PRO 4x4
UJ 102/24H PRO

Idealny do profesjonalnego użytkowania w gminach, osiedlach i parkach

Wysoki wysyp kosza ponad 1,8 m pozwala opróżniać go bezpośrednio na przyczepę

Niezawodny, dwucylindrowy silnik gwarantuje ciągłość pracy

Profesjonalny napęd na 4 koła z blokadą mechanizmu różnicowego

Napęd na tylną oś w modelu Starjet UJ102/24H PRO

Fotel z wysokim oparciem i podłokietnikami pozwala na komfortową pracę

Cedrus 
GOLIAT 4X4

3 układy tnące o szer. 92, 110, 132cm, zapewniają doskonałe efekty mulczowania

Niezawodny silnik o dużej  mocy doskonale radzi sobie przy koszeniu wysokiej trawy

Komfortowa pozycja operatora dzięki fotelowi z wysokim oparciem i podłokietnikami

Duży zbiornik paliwa pozwala na długą pracę bez konieczności tankowania



Briggs & Stratton Vanguard  

724

Benzyna

2

Hydrostatyczna Tuff Torq K664 / Kanzaki KXH 10

Sprzęgło elektromagnetyczne

92 - 110 - 132

5 - 13

Brak

W zależności od układu tnącego

16 x 6.5 / 20 x 10.0 V-SHAPE

390 - 409 - 418

GOLIAT 4x4

NOWOŚĆ

Różne układy tnące

Goliath 4x4 może posiadać trzy 
rożne układy tnące 92, 110, 132 cm 
dające idealne efekty mulczowania.

Rozbudowana deska rozdzielcza

Wszystkie najważniejsze informacje 
wyświetlane są na czytelnej desce 
rozdzielczej.

NOWOŚĆ

Briggs & Stratton Commercial Series 

724

Benzyna

2

Hydrostatyczna Tuff Torq K664 / Kanzaki KXH 10

Sprzęgło elektromagnetyczne

102

2,5 - 8

400

2

16 x 6.00 / 20 x 10.0

395 / 403

UJ102 / 24H PRO / PRO4X4



Dystrybutor w Polsce:
CEDRUS
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp. k. Pieczątka dilera:

ul. Przemysłowa 1
95-060 Brzeziny
tel.: (+48) 46 874 13 11
www.cedrus.com.pl

Cedrus - Twoje najlepsze rozwiązania

Efektywna, fachowa pielęgnacja ogrodu, wymaga pracy z odpowiednimi maszynami, których użycie zapewni 

nam zamierzone rezultaty w krótkim czasie pracy. Poza bogatym asortymentem produktów, oferta Cedrus 

obejmuje także wsparcie techniczne i obsługę. 

Nasze traktory ogrodowe to idealne rozwiązanie nie tylko dla właścicieli przydomowych ogrodów, ale także do 

profesjonalnego wykorzystania w parkach, terenach firmowych, stadionach, wszędzie tam, gdzie ważna jest 

wysoka jakość koszenia w połączeniu z niezawodnością maszyny. Traktory Cedrus sprawdzą się doskonale przy 

koszeniu nawet wilgotnej trawy oraz nieużytków, gdzie szczególnie dobrze radził będzie sobie model Goliat.

Dużą oszczędność czasu osiągnąć można przy pracy traktorami Starjet UJ102/24H PRO w wersji z napędem na 

obie osie lub tylko oś tylną. W wersji z napędem na cztery koła oś przednią dołącza się za pomocą wygodnego 

pedału wszędzie tam, gdzie potrzeba lepszej przyczepności.

Wyjątkową cechą wymienionych wcześniej modeli jest możliwość opróżniania kosza na przyczepę na wysokość 

maksymalnie 185 cm. Wysoka jakość użytych komponentów oraz zastosowane rozwiązania techniczne 

gwarantują satysfakcję oraz zadowolenie nawet bardzo wymagającego klienta.

Profesjonalne Traktory Cedrus
Polska marka, europejska produkcja


