
2013

TrAkTOrY

kOSAčkY

VErTIkUTÁTOrY

rOTAVÁTOrY

rEŤAZOVÉ PÍLY

VYŽÍNAčE

krOVINOrEZY

PLOTOSTrIHY

drTIčE

VYSÁVAčE

ZEMNÉ VrTÁkY

NOŽNICE w
w

w.
ga

rd
en

m
an

ia
.sk



02 záhradná technika 2013záhradná technika 20132

 značka MTd bola založená v roku 1932 v clevelande, Ohio, USa. začínala 
ako výrobca a dodávateľ náradia a razníc pre regionálne továrne. Spoločnosť 
získavala prvé skúsenosti s koncovými produktmi pri dodávkach razníc 
pre výrobcov hračiek, ale veľmi rýchlo expandovala aj do oblasti hotových 
produktov ako boli trojkolky. do portfólia firmy sa v päťdesiatych rokoch pridali 
fúriky. tento jednoduchý výrobný program mal vážny efekt na celú spoločnosť. 
Spokojní zákazníci popohnali značku Mtd k expanzii do oblasti produktov pre 
záhradu a v roku 1958 spoločnosť vyrobila svoju prvú kosačku.

dnes je značka Mtd globálnym výrobcom strojov pre dom a záhradu, v 
programe sa nachádzajú produktové línie pre obyvateľstvo ale aj podnikovú 
sféru. inžinieri z Mtd sa pričinili svojou zručnosťou a inovatívnosťou o zvýšenie 
kreditu značky. Mtd si užíva dobrú reputáciu po celom svete za excelentnú 
kvalitu a servis. V rámci rodiny Mtd sa nachádza kompletné portfólio výrobkov 
pre všetky sféry použitia.
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dieses Symbol ist in den Produktspezifikationen untergebracht und hilft ihnen 
dabei das ideale gerät für ihre rasenfläche zu finden. 

Tabuľka na určenie záberu v závislosti od veľkosti plochy
30-38 cm 39-42 cm 46-51 cm 53 cm 84-87 cm

350 m2

800 m2

1000 m2

2000 m2

3000 m2

MTd MOTOr
OhV motor s nízkou spotrebou benzínu
ťažký zotrvačník a elektronické zapaľovanie pre ľahký štart
liatinový valec zaručuje dlhú životnosť
mechanický regulátor zabezpečí rýchle prispôsobenie
otáčok pre rozličné oblasti nasadenia
papierový filter s penovým predfiltrom
sa jednoducho čistia
veľký objem palivovej nádrže pre dlhú
prácu bez dopĺňania paliva
plastový vačkový hriadeľ pre elimináciu
hlučnosti

1. vyhadzovanie
2. zberanie

1. vyhadzovanie
2. zberanie
3. mulčovanie

1. vyhadzovanie
2. zberanie
3. mulčovanie na želanie

1. vyhadzovanie
2. zberanie
3. mulčovanie na želanie
4. bočné vyhadzovanie

mulčovanie zberanie vyhadzovanie bočné vyhadzovanie

MULčOVANIE: 
Pokosená tráva je rozdrvená a porezaná na veľmi 
malé kúsky. tieto kúsky pozostávaju z takmer 90% 
vody. takto sa voda a živiny dostávajú naspäť do 
pôdy. na mulčovanie je výhodné znížiť výšku trávnika 
o 1 - 2 cm. Vačšie množstvo potom pôda nestihne 
prijať naspäť a kysne, čím sa poškodzuje trávnik. toto 
kosenie sa vyžaduje 1 - 2x do týždňa.

PLU
kolesá
podvozok
pracovný záber
prestavenie výšky kosenia
výška kosenia
zberný kôš
mulčovacia sada
deflektor
rukoväť
hmotnosť stroja

VrETENOVÁ kOSAčkA
4028
200 mm
oceľový plech
38 cm
4 polohy nastavenia, manuálne
13 - 38 mm
za príplatok (196-759-678)
--
áno
ergo-rukoväť, skladacia
9,0 kg

250m2

rM 380 8590 €

1 valcové, vysokovýkonné 
MOTOrY svetoznámych 
vyrobcov ako napr. 
kawasaki, honda, 
Briggs&Stratton  
a Mtd thorX

TrÁVNE  
HrAbLE
pre lepšie 
usmernenie  
stebla trávy  
a čistejší rez

Špeciálny  
mulčovací  

a zberací 
POdVOZOk  

Z OCEľOVÉHO 
PLECHU

CENTrÁLNE
PrESTAVENIE

VýškY kOSENIA
6 polohové pre  
výšku kosenia

20-90 mm

dEfLEkTOr
už v základnej 

výbave  
u každého  

modelu

Plátený zberný kôš  
s hard-top vrchným krytom  
a SIgNALIZÁCIOU PLNÉHO kOšA, 
s objemom až 70 litrov

ergonomická sklápateľná 
rUkOVäŤ pre ideálne uskladnenie

VArIÁTOr POjAZdU  
upraví rýchlosť pohybu  

kosačky, čím je zaručené  
pohodlie obsluhy a optimálne  

fungovanie stroje  
pri rôznych podmienkach
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ErgONOMICkÁ rUkOVäŤ
Vďaka rukoväti s pohodlným úchopom 
a gumeným návlekom šetríte ruky a chrbát, 
keďže stále pracujete v ergonomicky 
správnej pozícii.

CELOSkLÁPATEľNÁ 
rUkOVäŤ

zredukujte plochu potrebnú na 
uskladnenie kosačky pomocou pár 
jednoduchých úkonov na minimum.

PLU
motor
objem motora
výkon motora
štartovanie
kolesá vpredu / vzadu
podvozok
pracovný záber
prestavenie výšky kosenia
výška kosenia
zberný kôš
mulčovacia sada
deflektor
rukoväť
hmotnosť stroja

PLU
motor
objem motora
výkon motora
štartovanie
kolesá vpredu / vzadu
podvozok
pracovný záber
prestavenie výšky kosenia
výška kosenia
zberný kôš
mulčovacia sada
deflektor
rukoväť
hmotnosť stroja

MOTOrOVÁ kOSAčkA SO ZbErANÍM
 4032
Briggs&Stratton 450 e Serie
125 cm3

1,90 kw / 2,58 PS pri 2.900 min-1

ťahom
180 mm / 180 mm
oceľový plech
46 cm
centrálne, 6 polôh nastavenia
28 - 92 mm
70 l
za príplatok (196-588-678)
áno
Opti-rukoväť, celosklápateľná, 3 polohy nastavenia
29,0 kg

MOTOrOVÁ kOSAčkA S POHONOM A ZbErANÍM
4033
Mtd thorX 35
123 cm3

1,70 kw / 2,31 PS pri 2.850 min-1

ťahom
180 mm / 200 mm
oceľový plech
46 cm
6 polôh nastavenia, manuálne
28 - 92 mm
60 l
za príplatok (196-588-678)
áno
Opti-rukoväť, celosklápateľná
34,0 kg

MOTOrOVÁ kOSAčkA S POHONOM A ZbErANÍM
4034
Briggs&Stratton 500 e Serie
140 cm3

2,00 kw / 2,72 PS pri 2.900 min-1

ťahom
180 mm / 200 mm
oceľový plech
46 cm
centrálne, 6 polôh nastavenia
28 - 92 mm
60 l
za príplatok (196-588-678)
áno
Opti-rukoväť, celosklápateľná, 3 polohy nastavenia
34,0 kg

MOTOrOVÁ kOSAčkA
4031
Mtd thorX 35
123 cm3

1,70 kw / 2,31 PS pri 2.850 min-1

ťahom
180 mm / 180 mm
oceľový plech
46 cm
6 polôh nastavenia, manuálne
28 - 92 mm
60 l
za príplatok (196-588-678)
áno
Opti-rukoväť, celosklápateľná
29,0 kg

OPTIMA 46 Pb 27990 €

MC 46 S 22990 € OPTIMA 46 SPb 33990 €

MC 46 17990 €

800m2

1500m2 1500m2

1000m2

PrEdNOSTI V SkrATkE
+ jednoduché kosenie v nerovnom teréne 

vďaka pohonu kolies (okrem modelu Optima 
46PB)

+ na výber zberanie alebo vyvrhávanie 
pokosenej trávy

+ mulčovací kit za príplatok, alebo ako 
štandardná výbava pri mnohých modeloch

+ dobré zberacie vlastnosti
+ vysoký sekací výkon
+ centrálne prestavenie výšky kosenia
+ výkonné motory
+ jednoduchá obsluha

PrEdNOSTI V SkrATkE
+ na výber zberanie alebo vyvrhávanie 

pokosenej trávy (okrem modelu 51BO)
+ vysoký sekací výkon
+ výkonné motory Mtd thorX-OhV
+ jednoduché kosenie v nerovnom teréne 

vďaka pohonu kolies

PLU
motor
príkon motora
kolesá vpredu / vzadu
podvozok
pracovný záber
prestavenie výšky kosenia
výška kosenia
zberný kôš
mulčovacia sada
rukoväť
hmotnosť stroja

PLU
motor
príkon motora
kolesá vpredu / vzadu
podvozok
pracovný záber
prestavenie výšky kosenia
výška kosenia
zberný kôš
mulčovacia sada
rukoväť
hmotnosť stroja

ELEkTrICkÁ kOSAčkA A ZbErANÍM
277
230 V
1.600 W
150 mm / 260 mm
plast
38 cm
centrálne, 5 polôh nastavenia
30 - 70 mm
50 l, s hard-top vrhom
za príplatok (196-585-678)
ergo-rukoväť, celosklápateľná, 3 polohy nastavenia
18,0 kg
odľahčenie vedenia kábla

ELEkTrICkÁ kOSAčkA A ZbErANÍM
286
230 V
1.800 W
150 mm / 260 mm
plast
42 cm
centrálne, 7 polôh nastavenia
22 - 72 mm
60 l, s hard-top vrhom
za príplatok (196-585-678)
ergo-rukoväť, celosklápateľná, 3 polohy nastavenia
23,0 kg
odľahčenie vedenia kábla

ELEkTrICkÁ kOSAčkA A ZbErANÍM
67
230 V
1.600 W
180 mm / 180 mm
oceľový plech
46 cm
individuálne, 6 polôh nastavenia
20 - 90 mm
70 l
za príplatok (196-733-678)
Opti-rukoväť, celosklápateľná
25,0 kg

ELEkTrICkÁ kOSAčkA A ZbErANÍM
4029
230 V
1.000 W
130 mm / 160 mm
plast
30,5 cm
manuálne, 3 polôh nastavenia
25 - 60 mm
28 l, plastový
--
Standard-rukoväť
12,0 kg

ELEkTrICkÁ kOSAčkA A ZbErANÍM
4030
230 V
1.300 W
130 mm / 160 mm
plast
37 cm
manuálne, 3 polôh nastavenia
25 - 60 mm
35 l, plastový
--
Standard-rukoväť
14,0 kg

ELEkTrICkÁ kOSAčkA A ZbErANÍM
270
230 V
1.200 W
150 mm / 200 mm
plast
34 cm
centrálne, 5 polôh nastavenia
30 - 70 mm
40 l, s hard-top vrhom
--
ergo-rukoväť, celosklápateľná, 3 polohy nastavenia
14,0 kg
odľahčenie vedenia kábla

3816 E HW 15990 € 4218 E HW 18990 € 46 E 19990 €

SMArT 32E 6990 € MC 38 E 7990 € 3412 E HW 12990 €

350m2 500m2 800m2

200m2 350m2 200m2

PrEdNOSTI V SkrATkE
+ nízka hmotnosť 
+ tichá
+ jednoduchá obsluha
+ kompaktná
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PLU
motor
objem motora
výkon motora
kolesá vpredu / vzadu
podvozok
pracovný záber
prestavenie pracovnej hĺbky
pracovná hĺbka
zberný kôš
pohon
nože
rukoväť
hmotnosť stroja

ELEkTrICký VErTIkUTÁr (PrEVZdUšňOVAč)
152
230 V
--
1.000 W
130 mm / 160 mm
plast
30 cm
manuálne, 3 polohy nastavenia
0 - 8 mm
24 l
cez klinový remeň
15 pevných
Standard-rukoväť
12,0 kg

ELEkTrICký VErTIkUTÁr (PrEVZdUšňOVAč)
161
230 V
--
1.500 W
180 mm / 180 mm
oceľový plech
40 cm
centrálne
0 - 8 mm
45 l
cez klinový remeň
21 pevných
ergo-rukoväť, celosklápateľná
31,0 kg

MOTOrOVý VErTIkUTÁr (PrEVZdUšňOVAč)
477
Mtd thorX 35 h
123 cm³
1,70 kw / 2,31 PS
180 mm / 180 mm
oceľový plech
40 cm
centrálne
0 - 8 mm
45 l
cez klinový remeň
21 pevných
ergo-rukoväť, celosklápateľná
33,0 kg

VE 30 b 13990 € VE 40 b 36990 € Vg 40 bM 45990 €

OCEľOVý POdVOZOk
vertikutátorov Ve 40 B a Vg 40 BM pozostáva z 2,5 mm hrubého oceľového plechu. 
Výhodou takého podvozka je vysoká odolnosť a dlhá životnosť.

PrEdNOSTI V SkrATkE
+ odstraňuje neželané zvyšky rastlín, mach a burinu 

z trávnika
+ podporuje zdravý rast trávnika
+ prevzdušňuje pôdu, aby voda a živiny ľahšie vnikali do 

pôdy a tak zásobovali trávnik

Skúste sa riadne zhlboka nadýchnuť... takýto pocit má váš trávnik po vertikutácii. dvakrát v roku – ideálny je suchý 
deň na jar alebo na jeseň – by ste mali oslobodiť váš trávnik od filcu. Filcová vrstva je živnou pôdou pre huby, 
viaže vlhkosť a nedovoľuje riadny vývin koreňového systému vášho trávnika. Mtd vám týmto predstavuje radu 
vertikutátorov, ktoré sú prispôsobené vašim požiadavkám.

ELEkTrICkÉ VErTIkUTÁTOrY MTd. Výkonné elektrické vertikutátory sú obzvlášť vhodné pre menšie a stredné 
trávnaté plochy. extrémne robustné, obzvlášť komfortné a zároveň s jednoduchou obsluhou. So silným motorom 
a záberom 30 cm môžete váš trávnik jednoducho a rýchlo verikutovať.

bENZÍNOVÉ VErTIkUTÁTOrY MTd. zakúpením motorového vertikutátora Mtd dostanete stroj s 21 nožmi. 
Pracovná hĺbka sa dá nastaviť jednoducho centrálne a bezstupňovo . Upevnené nože zo špeciálnej ocele vykonajú 
poctivú vertikutáciu: doslova vyhrabú filcovú vrstvu z trávnika a vyčešú neželaný odpad z trávnika.

PLU
motor
objem motora
výkon motora
štartovanie
kolesá vpredu / vzadu
podvozok
pracovný záber
prestavenie výšky kosenia
výška kosenia
zberný kôš
mulčovacia sada
deflektor
rukoväť
hmotnosť stroja

PLU
motor
objem motora
výkon motora
štartovanie
kolesá vpredu / vzadu
podvozok
pracovný záber
prestavenie výšky kosenia
výška kosenia
zberný kôš
mulčovacia sada
deflektor
rukoväť
hmotnosť stroja

MOTOrOVÁ kOSAčkA S POHONOM A ZbErANÍM
4038
Briggs&Stratton 675 eX Serie rS
190 cm3

2,60 kw / 3,53 PS pri 2.900 min-1

ťahom
200 mm / 280 mm
oceľový plech
53 cm
centrálne, 6 polôh nastavenia
28 - 92 mm
70 l
áno
áno
Opti-rukoväť, celosklápateľná, 3 polohy nastavenia
40,0 kg

MOTOrOVÁ kOSAčkA S POHONOM A ZbErANÍM
4039
kawasaki FJ 180V 
180 cm3

3,00 kw / 4,08 PS pri 2.900 min-1

ťahom
200 mm / 280 mm
oceľový plech
53 cm
centrálne, 6 polôh nastavenia
28 - 92 mm
70 l, s hard-top vrchom + signalizácia plného koša
áno
áno, bočný + zadný
Opti-rukoväť, celosklápateľná, 3 polohy nastavenia
42,0 kg

MOTOrOVÁ kOSAčkA S POHONOM A ZbErANÍM
4040
kawasaki FJ 180V
180 cm3

3,00 kw / 4,08 PS pri 2.900 min-1

ťahom
200 mm / 280 mm
oceľový plech
53 cm
centrálne, 6 polôh nastavenia
28 - 92 mm
70 l, s hard-top vrchom + signalizácia plného koša
áno
áno, bočný + zadný
Opti-rukoväť, celosklápateľná, 3 polohy nastavenia
44,0 kg
+ variátor pojazdu

MOTOrOVÁ kOSAčkA S POHONOM A ZbErANÍM
4035
Briggs&Stratton 625 e Serie
190 cm3

2,40 kw / 3,26 PS pri 2.900 min-1

ťahom
200 mm / 200 mm
oceľový plech
53 cm
centrálne, 6 polôh nastavenia
28 - 92 mm
70 l
za príplatok (196-589-678)
áno
Opti-rukoväť, celosklápateľná, 3 polohy nastavenia
39,0 kg

MOTOrOVÁ kOSAčkA S POHONOM A ZbErANÍM
4036
Briggs&Stratton 500 e Serie
140 cm3

2,00 kw / 2,72 PS pri 2.900 min-1

ťahom
180 mm / 280 mm
oceľový plech
46 cm
centrálne, 6 polôh nastavenia
28 - 92 mm
60 l
áno
áno
Opti-rukoväť, celosklápateľná, 3 polohy nastavenia
37,0 kg

MOTOrOVÁ kOSAčkA S POHONOM A ZbErANÍM
4037
Mtd thorX 55
173 cm3

2,60 kw / 3,53 PS pri 2.850 min-1

elektroštart
180 mm / 200 mm
oceľový plech
46 cm
centrálne, 6 polôh nastavenia
20 - 90 mm
70 l
áno
áno
Opti-rukoväť, celosklápateľná, 3 polohy nastavenia
33,0 kg

CENTrÁLNE PrESTAVENIE  
VýškY kOSENIA

Jednou rukou nastavíte výšku kosenia do jednej 
zo šiestich pozícií.

UkAZOVATEľ NAPLNENIA  
ZbErNÉHO VAkU

tento ukazovateľ vám jednoduchým 
a komfortným spôsobom ukáže,  
kedy je potrebné zberný vak vyprázdniť.

OPTIMA 53 SPb HW 42990 € AdVANCE 53 SPk HW 49990 € AdVANCE 53 SPkV HW 54990 €

OPTIMA 53 SPb 42990 €OPTIMA 46 SPb HW 37990 € 46 SPOE 44990 €

2000m2 2000m2 2000m2

2000m21500m2 1500m2
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šPECIÁLNA TrYSkA
niektoré naše trávne traktory sú vybavené tryskou  
na čistenie kosy. Vďaka špeciálne vŕtaniu dosiahnete 
lepšie a čistejšie kosy aj s menším objemom vody.
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PLU
motor
výkon motora
objem palivovej nádrže
pracovný záber
prestavenie výšky kosenia
zberný kôš
prevodovka
mulčovacia sada
deflektor
polomer zatáčania
kolesá vpredu / vzadu
rozmery
hmotnosť stroja

PLU
motor
výkon motora
objem palivovej nádrže
štartovanie
pracovný záber
prestavenie výšky kosenia
zberný kôš
prevodovka
mulčovacia sada
deflektor
polomer zatáčania
kolesá vpredu / vzadu
rozmery
hmotnosť stroja

PLU
motor
výkon motora
objem palivovej nádrže
pracovný záber
prestavenie výšky kosenia
zberný kôš
prevodovka
mulčovacia sada
deflektor
polomer zatáčania
kolesá vpredu / vzadu
rozmery
hmotnosť stroja

TrÁVNY TrAkTOr SO ZbErANÍM
22
Briggs&Stratton PB, 1 valec
9,20 kw / 12,51 PS pri 2.800 min-1
3,8 l
92 cm
5 polôh nastavenia, 30 - 95 mm
240 l
Hydrostat
za príplatok (196-749-678)*
za príplatok (196-750-678)*
46 cm
15" x 6" / 18" x 9,5"
dĺžka 225** / šírka 110 / výška 103 cm
195,0 kg

TrÁVNY TrAkTOr SO ZbErANÍM
71032
Briggs&Stratton, 1 valec
3,30 kw / 4,48 PS pri 3.000 min-1
1,2 l
ťahom
60 cm
5 polôh nastavenia, 38 - 95 mm
150 l
Transmatic
za príplatok (196-707-678)*
za príplatok (196-707-678)*
46 cm
13" x 5" / 16" x 6,5"
dĺžka 192** / šírka 83 / výška 112 cm
140,0 kg

TrÁVNY TrAkTOr SO ZbErANÍM
201
Briggs&Stratton PB, 1 valec
8,90 kw / 12,10 PS pri 2.600 min-1
3,8 l
105 cm
5 polôh nastavenia, 30 - 95 mm
240 l
Hydrostat
za príplatok (196-749-678)*
za príplatok (196-750-678)*
46 cm
15" x 6" / 18" x 9,5"
dĺžka 225** / šírka 110 / výška 103 cm
198,0 kg

TrÁVNY TrAkTOr SO ZbErANÍM
219
Briggs&Stratton intek, 2 valec
11,60 kw / 15,77 PS pri 2.600 min-1
3,8 l
105 cm
5 polôh nastavenia, 30 - 95 mm
240 l
Hydrostat
za príplatok (196-749-678)*
za príplatok (196-750-678)*
46 cm
15" x 6" / 18" x 9,5"
dĺžka 225** / šírka 110 / výška 103 cm
198,0 kg

TrÁVNY TrAkTOr SO ZbErANÍM
4026
Briggs&Stratton PB, 1 valec
8,90 kw / 12,10 PS pri 2.600 min-1
3,8 l
105 cm
5 polôh nastavenia, 30 - 95 mm
240 l, s hard-top vrchom
Transmatic
za príplatok (196-749-678)*
za príplatok (196-750-678)*
46 cm
15" x 6" / 18" x 9,5"
dĺžka 225** / šírka 110 / výška 103 cm
198,0 kg

TrÁVNY TrAkTOr SO ZbErANÍM
4025
Mtd, 1 valec
6,20 kw / 8,43 PS pri 2.800 min-1
3,8 l
105 cm
5 polôh nastavenia, 30 - 95 mm
240 l, s hard-top vrchom
Transmatic
za príplatok (196-749-678)*
za príplatok (196-750-678)*
46 cm
15" x 6" / 18" x 9,5"
dĺžka 225** / šírka 99 / výška 103 cm
195,0 kg

TrÁVNY TrAkTOr
4027
Mtd, 1 valec
6,20 kw / 8,43 PS pri 2.800 min-1
3,8 l
105 cm
5 polôh nastavenia, 30 - 95 mm
--
Transmatic
za príplatok (OeM-190-116)*
áno
46 cm
13" x 5" / 18" x 6,5"
dĺžka 170 / šírka 130 / výška 100 cm
150,0 kg

MINIrIdEr 60 rd 1.29990 € LE 155 H rTg 2.49990 € LN 175 H rTg 2.79990 € LN 200 H rTg 3.09990 €

rf 125 1.49990 € rE 125 1.69990 € rN 145 2.29990 €

* informácie o príslušenstve nájdete na strane 14 a 15 ** dĺžka bez zberného koša 195 cm

2000m2350m2 2000m2 2000m2

2000m21500m21500m2

Veľký zberný vak

6-stupňová prevodovka transmatic „Shift-on-the-go“

Jednoduché vyprázdňovanie zásobníka zo sedadla pri 
modeloch zo zadným vyhadzovaním

ergonomicky usporiadané ovládacie prvky



PLU
motor
objem motora
výkon motora
otáčky
štartovanie
pracovný záber (nylon)
pracovný záber (3-zub)
priemer nylonu
objem olejovej nádrže
rukoväť
deliteľný hriadeľ
hmotnosť stroja

PrEdNOSTI 4-TAkTU VOčI 2-TAkTU
+ nižšie emisie škodlivín
+ Čistejšie/efektívnejšie spaľovanie 

vďaka technike OhV
+ Ľahšia obsluha, ľahšie štartovanie

+ nižšia hlučnosť
+ nie je potrebné miešať benzín 

s olejom

 Easy Start AST 
revolúcia v štartovaní 2-taktných motorov: technológia 
aSt podporuje pomocou pružiny priebeh štartovania – 
štartovacie tiahlo je potrebné iba zľahka a rovnomerne 
potiahnuť. Motor sa naštartuje sám od seba.

11www.gardenMania.Skzáhradná technika 201310

ET 250 2490 € ET 350 3090 €

1043 19990 € 827 20990 €

500 10990 €

990 23990 €1033 16990 €

PLU
motor
príkon motora
pracovný záber
priemer nylonu
teleskopická rukoväť
hmotnosť stroja

ELEkTrICký VYŽÍNAč
4011
230 V
250 W
25 cm
1,2 mm
--
1,5 kg

ELEkTrICký VYŽÍNAč
4012
230 V
350 W
25 cm
1,2 mm
áno
1,5 kg

PLU
motor
objem motora
výkon motora
otáčky
štartovanie
pracovný záber (nylon)
pracovný záber (3-zub)
priemer nylonu
objem olejovej nádrže
rukoväť
deliteľný hriadeľ
hmotnosť stroja

MOTOrOVý krOVINOrEZ
4043
Mtd, 2-takt, Full crank-Motor
33 cm³
1,05 kw / 1,43 PS
8.000 min-1

easy start
42 cm
25,5 cm
3,0 mm
0,9 l
U
--
7,4 kg
+ 3-zubý nôž

MOTOrOVý krOVINOrEZ
4044
Mtd, 2-takt, Full crank-Motor
43 cm³
1,2 kw / 1,60 PS
8.000 min-1

easy start
42 cm
25,5 cm
3,0 mm
1,2 l
U
--
7,6 kg
+ 3-zubý nôž

MOTOrOVý krOVINOrEZ
4045
Mtd, 2-takt, Full crank-Motor
27 cm³
1,2 kw / 1,60 PS
8.000 min-1

aSt
46 cm
20 cm
2,4 mm
0,4 l
U
áno, systém TrimmerPlus
7,5 kg
+ 3-zubý nôž

MOTOrOVý VYŽÍNAč
58
Mtd, 2-takt
25 cm³
0,67 kw / 0,91 PS
7.000 min-1

aSt
38 cm
--
2,0 mm
0,3 l
d
--
4,9 kg

MOTOrOVý krOVINOrEZ
4046
Mtd, 4-takt
29 cm³
0,69 kw / 0,94 PS
7.600 min-1

aSt
38 cm
--
2,4 mm
0,4 l
U
áno, systém TrimmerPlus
U
8,0 kg

PLU
motor
objem motora
výkon motora
otáčky motora
pracovný záber
pohon
objem palivovej nádrže
počet motyčiek
priemer kotúčov
rozšírenie motyčiek
otáčky kotúčov
prepravné kolieska
hmotnosť stroja

PLU
motor
objem motora
výkon motora
otáčky motora
pracovný záber
pohon
objem palivovej nádrže
počet motyčiek
priemer kotúčov
rozšírenie motyčiek
otáčky kotúčov
prepravné kolieska
hmotnosť stroja

MOTOrOVý rOTAVÁTOr
289
Mtd thorX 55
173 cm³
3,30 kw / 4,50 PS
3.600 min-1

61 cm
dopredu
1,4 l
4 (2x2)
30,5 cm
--
120 min-1

180 mm, vpredu
36,0 kg

MOTOrOVý rOTAVÁTOr
278
Mtd thorX 55 h
179 cm³
3,10 kw / 4,20 PS
3.600 min-1

33 / 61 cm
dopredu
2,2 l
4 (2x2)
30,5 cm
--
137 min-1

200 mm, vzadu
45,0 kg

MOTOrOVý rOTAVÁTOr
192
Mtd thorX 55 h
179 cm³
3,10 kw / 4,20 PS
3.600 min-1

33 / 61 / 81 cm
dopredu / dozadu
2,2 l
6 (2x3)
30,5 cm
áno, 3 násobné, variabilné
137 min-1

200 mm, vzadu
58,0 kg

SkLOPNÉ PrEPrAVNÉ kOLIESkO
naše rotavátory umožňujú jednoduchú prepravu 
vďaka sklopnému prepravnému koliesku. Pri práci 
ho jednoducho vyklopíte smerom nahor. (vpredu pri 
modeloch t 205, t 245, vzadu pri t 330 M, t 380 M).

dISkY NA OCHrANU rASTLÍN
Oba rotavátory t 245 a t 380 M majú špeciálny 
disk na ochranu rastlín, ktoré zadržiavajú motyčky 
pri okopávaní mladých sadeničiek v bezpečnej 
vzdialenosti.

T 245 39990 € T 330 M 46990 € T 380 M 58990 €

ELEkTrICký rOTAVÁTOr
116
230 V
--
1.400 w
--
30 cm
--
--
4 (2x2)
23 cm
--
400 min-1

160 mm, vzadu
13,0 kg

MOTOrOVý rOTAVÁTOr
288
Mtd thorX 45
139 cm³
2,00 kw / 2,70 PS
3.000 min-1

40 cm
dopredu
1,25 l
4 (2x2)
30,5 cm
--
120 min-1

180 mm, vpredu
34,0 kg

T 30 E 15990 € T 205 32990 €

PrEdNOSTI V SkrATkE
+ rýchlosť dopredu  

(a aj dozadu pri modeli t380M)
+ excelentne vyvážené
+ kompaktný dizajn
+ 4 (2x2) samoostriace sa, tvrdené  

okopávacie motyčky
+ 6 (2x3) okopávacie motyčky  

pri modeli t 380 M
+ pohodlné štartovanie z pracovnej pozície
+ výškovo nastaviteľná rukoväť
+ sklopné prepravné koliesko
+ ochranné disky pri modeloch t245 a t380M
+ nastaviteľná pracovná šírka pre prácu 

na ťažko prístupných miestach pri modeloch 
t 330 M a t 380 M

+ nastaviteľné motyčky pri t 330 M a t 380 M
+ fixné motyčky pri t 205 a t 245



 ELEkTrICkÁ rEŤAZOVÁ PÍLA MOTOrOVÁ rEŤAZOVÁ PÍLA MOTOrOVÁ rEŤAZOVÁ PÍLA MOTOrOVÁ rEŤAZOVÁ PÍLA
PLU 71364 490 500 4047
motor 230 V 2-Takt 2-Takt 2-Takt
objem motora -- 37,7 cm³ 46,4 cm³ 49,9 cm³
výkon motora 2.300 W 1,45 kw / 2,00 PS 1,90 kw / 2,60 PS 2,20 kw / 3,00 PS 
otáčky motora -- 11.000 min-1 11.500 min-1 11.500 min-1

štartovací systém -- Auto Choke Auto Choke Auto Choke
objem palivovej nádrže -- 0,4 l 0,4 l 0,4 l
pracovný záber 40 cm 35 cm 40 cm 45 cm
lišta Oregon carlton Oregon Oregon
delenie reťaze 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
hrúbka reťaze 1,3 mm 1,3 mm 1,3 mm 1,3 mm
objem palivovej nádrže -- 0,4 l 0,4 l 0,4 l
automatické mazanie reťaze áno áno áno áno
ochranný kryt áno áno áno áno
hmotnosť stroja 5,1 kg 5,5 kg 5,5 kg 5,5 kg

 MOTOrOVý drTIč MOTOrOVý drTIč
PLU 4041 4042
motor B&S OhV PB, 800 Serie B&S OhV PB, 1150 Serie
max. Ø drtiaceho materiálu 3,8 cm 5 cm
drtiaci pomer 1:10 1:10
systém drtenia drtič / predrtič drtič / predrtič
plniace otvory 2 2
zberný vak 90 l 90 l
kolesá 254 mm x 100 mm, pneumatické 254 mm x 100 mm, pneumatické
hmotnosť stroja 95,0 kg 97,0 kg
 + ochranné okuliare + ochranné okuliare

 MOTOrOVý drTIč A VYSÁVAč
PLU 205
motor B&S OhV PB, 800 Serie
otáčky 3600 min-1

max. Ø drtiaceho materiálu 5 cm
pracovný záber vysávača 60 cm
objem nádrže 3 l
zberný vak 106 l
sacia hadica za príplatok (č.: OeM-290-005)
funkcia drtenia áno
kolesá vpredu / vzadu 254 x100 mm, pneumatické
hmotnosť stroja 69,0 kg
 + ochranné okuliare

MOTOrOVý PLOTOSTrIH
4051
2-takt, 9.500 min-1

24,5 cm3

0,85 kw / 1,15 PS
55 cm
28 mm
< 0,5 sek
5,3 kg

VýHOdY MOdELU 202
+ 2 vysokotvrdené oceľové rezné kotúče 
+ nastaviteľná nasávacia výška
+ 106 litrový vak na pozbierané lístie
+ ergonomické rukoväte
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 ELEkTrICký PLOTOSTrIH ELEkTrICký PLOTOSTrIH
PLU 4050 127
motor 230 V 230 V
príkon motora 520 W 600 W
pracovný záber 51 cm 61 cm
rozostup zubov 16 mm 16 mm
rýchlozastavenie < 0,5 sek < 0,5 sek
systém proti zablokovaniu áno áno
hmotnosť stoja 3,1 kg 4,1 kg

PLU
motor
objem motora
výkon motora
pracovný záber
rozostup zubov
rýchlozastavenie
hmotnosť stoja

HT 51 E 3990 € HT 61 E 4990 € HT 55 b 16990 €

 ELEkTrICký VYSÁVAč LÍSTIA MOTOrOVý VYSÁVAč LÍSTIA
PLU 4048 4049
motor 230 V 2 takt
objem motora -- 25 cm³
výkon motora 2.500 W 0,75 kw / 1,00 PS
otáčky motora 14.000 min-1 8.000 min-1

objem palivovej nádrže -- 0,4 l
štartovací systém -- Easy start
rýchlosť fúkania 270 km.h-1 165 km.h-1

výkonnosť sania 900 m³.h-1 660 m³.h-1

drtiaci pomer 1:10 1:10
zberný vak 45 l 40 l
hmotnosť stroja 3,9 kg 7,0 kg

bV 2500 E 5990 € bV 3000 g 17990 €

ECS 20 / 40 9990 € gCS 38 / 35 13990 € gCS 46 / 40 16990 € gCS 50 / 45 17990 €

450 99990 € 475 1.09990 € 202 1.29990 €

+ listy môžete 
povysávať alebo 
odfuknúť

+ redukčný pomer 
10:1

+ ľahké
+ ergonomické

+ jednoduché a 
ľahké na prepravu

+ samočistiace, 
tvrdené oceľové 
čepele
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OeM-190-180a

196-707-678

196-749-678

OeM-190-116

196-751-678

196-723-678

196-750-678

196-713d678

196-972-678

190-228-000

190-526-000

190-224a000

190-145a000

196-031-000

190-236a000

190-537-000

OeM-190-833

196-664-643

196-718-678

196-898a699

196-658-699

190-327-600

190-163a000

196-036-000

190-223B000

190-525-000

190-229-000

OeM-196a603

OeM-190-180a

196-707-678

196-749-678

OeM-190-116

196-751-678

196-723-678

196-750-678

196-713d678

196-972-678

190-228-000

190-526-000

190-224a000

190-145a000

196-031-000

190-236a000

190-537-000

OeM-190-833

196-664-643

196-718-678

196-898a699

196-658-699

190-327-600

190-163a000

196-036-000

190-223B000

190-525-000

190-229-000

OeM-196a603

sériovo sériovo

sériovo

sériovo

sériovo

sériovo

sériovo

sériovo

sériovo

sériovo sériovo

sériovo

sériovo sériovo

sériovo

sériovo
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Minirider 60 d rF 125 re 125 rn 145
Le 155 h rtg
Ln 175 h rtg

Ln 200 h rtg cc 1019 hn
cc 1018 khn
cc 1022 khn

cc 1024 khJ cc 1022 khi

MULČOVacia Sada MULČOVacia Sada

ťahaný záhradný VOzíkťahaný záhradný VOzík

OEM-190-180A
dvojdielny zberný kôš bez nožov, 
objem 200 litrov

196-750-678
deflektor pre kosenie 
bez koša

196-707-678
mulčovacia sada vrátane 
delflektora a noža

190-526-000
ťahané trávne hrable, pracovný 
záber 102 cm, 20 pružín

190-224A000
ťahaný prevzdušňovač, pracovný 
záber 102 cm, 12 hviezd

190-228-000
priemer 46 cm, šírka 61 cm, 
polyetylén, 114 kg (s vodou)

196-229-000
priemer 46 cm, šírka 91 cm, 
polyetylén, 182 kg (s vodou)

196-031-000
ťahané rozmetadlo, nosnosť  
8 (34) kg, záber 300 cm

196-036-000
ťahané rozmetadlo, nosnosť  
23 (80) kg, záber 365 cm

196-525-000
ťahané rozmetadlo, nosnosť  
15 (45) kg, záber 300 cm

190-145A000
ťahaný sweeper, pracovná šírka 
96 cm, objem 340 litrov

190-163A000
ťahaný sweeper, pracovná šírka 
107 cm, objem 340 litrov

190-236A000
ťahaný vozík, 105x75x27 cm,  
max. nosnosť 227 kg

190-163A000
ťahaný sweeper, pracovná šírka 
107 cm, objem 340 litrov

190-537-000
ťahaný postrekovač, objem 95 
litrov, výkon postreku 6,8l.min-1

190-327-600
ťahaný záhradný vozík,  
nosnosť 50 kg, 125x80 cm

OEM-190-833
snežný pluh, záber 117 cm

196-718-678
gummischürfl, záber 117 cm

196-664-643 
snežné reťaze, pre kolesá 18" x 6,5"
196-898A699 
snežné reťaze, pre kolesá 18" x 9,5"
196-658-699 
snežné reťaze, pre kolesá 20" x 8"
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PrESTAVENIE 
PrACOVNEj HĺbkY
hĺbka záberu vertikutátora 
cc V40B sa dá jednoducho, 
otočením kolieska v 
prednej časti, centrálne 
prestaviť podľa potreby.

NOŽE A PrUŽINY 
cc V40B má 17 pohyblivých dvojitých nožov a 16 dvojitých 
pružín. táto kombinácia umožňuje dve funkcie jedného 
stroja: prevzdušňovanie a vertikutáciu. 
Pre prevzdušňovanie prestavte stroj do vyššej pozície, aby 
nože a pružiny spracovávali pôdu len zľahka. Pre vertikutáciu 
prestavte stroj do nižšej polohy.
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cub cadet LV – systém rukoväte s nízkymi vibráciami pre vyšší komfort 
a menší stres pri kosení.

ergonomická rukoväť je rýchlo nastaviteľná, a tak môže uspokojiť 
potreby používateľa. rukoväť možno zložiť dohromady ľahko a rýchlo.  
to zjednodušuje jej skladovanie. 

tri funkcie v jednom stroji:  vyberte si podľa vašich potrieb medzi 
kosením, mulčovaním a vyhadzovaním.

Profesionálna spojka prevodovky s hliníkovým púzdrom (modely  
s pohonom)

 kosačky série triLOy sú špeciálne s unikátnym balíčkom. kombinácia 
hliníka a pozinkovanej oceli, ošetrená  
práškovaním farbou zaručujú  
oveľa dlhú životnosť týchto  
kosačiek.

3 ročná záruka*

INNOVÁCIE V PrIEbEHU čASU
Primárnym cieľom cub cadetu je vývoj a konštrukcia prvotriednych trávnych a záhradných strojov.   
k vrcholom pôsobivej histórie patria okrem iného aj tieto inovácie: 

+ zavedenie prvej kosačky s nulovým pomerom otáčania

+ Vývoj prvej kosačky s nulovým pomerom otáčania s riadením volantom

+ inovatívne kosačky od cub cadetu – séria 

krYT MOTOrA
Jednodielny 
kompletne sklopný 
smerom vpred  
pre jednoduchú 
údržbu motora.

PALIVOVÁ NÁdrŽ A kONTrOLNÉ OkIENkO
extra veľká 10 litrová palivová nádrž sa dá plniť celkom jednoducho zboku.   
nie je pritom potrebné otvárať kapotu motora. Špeciálny plniaci uhol  
hrdla nádrže zabraňuje rozliatiu paliva a tým šetrí životné prostredie.  
Vďaka kontrolnému okienku na prístrojovej doske vždy vidíte,  
koľko benzínu je ešte v nádrži ostáva.

PrESTAVENIE SEdAdLA
Sedadlo sa dá komfortne 

prestaviť pomocou  
ľahko dostupnej páčky  

na ľavej strane  
do 10 polôh nastavenia.

PrESTAVENIE  
VýškY kOSENIA
podporované pružinou 
je možné od 20 do 120 
mm v 12-tich polohách 
nastavenia.

dýZA NA UMýVANIE kOSY
dýza na umývanie kosy umožňuje jednoduché pripojenie vodnej hadice na podvozok, 
ktorý sa tak dá jednoducho a rýchlo vyčistiť. Vŕtanie je zaslepené: Voda nestrieka smerom 
dolu na zem ako pri bežných systémoch, ale strieka cez dva otvory na sekacie nože, ktoré 
vodu rovnomerne rozdeľujú.  Výhodou je efektívnejšie čistenie s nižšou spotrebou vody.  
(nie je dostupné na všetkých modeloch).

SkrINkA NA NÁrAdIE
Úložný priestor s 12 V zásuvkou  
(pri strojoch s motorom kawasaki).

 NIč LEPšIE NEMôŽETE MAŤ.

My v cub cadet neustále hľadáme riešenia ktoré menia tvárnosť zeme. Veríme, 
že je možné dodržať jednoduchý sľub: spraviť to lepšie! ako vedúca značka 
v prémiovom segmente plníme tento sľub každý deň. kúpou cub cadet, si 
kupujete stroj, ktorý je vytrvalejší, šikovnejší, lepšie postavený. Už od roku 
1961 vyvíjame a vyrábame celú škálu prémiových outdoorových motorových 
strojov. Je jedno či potrebujete záhradný traktor, traktor s otáčaním na mieste, 
úžitkové vozidlo, kompaktný traktor alebo iný stroj. cub cadet má vždy pre Vás 
to správne a trvácne riešenie. nič lepšie nezoženiete.

SYSTÉM fASTATTACH™
umožňuje montáž
ďalšieho príslušenstva bez 
použitia náradia
v priebehu niekoľkých minút.



PLU
motor
max. výkon
prevodovka
polomer zatáčania
pracovný záber
kosa
prestavenie výšky kosenia
kolesá vpredu /vzadu
predná náprava
deflektor / mulčovacia sada
zberný kôš
sedalo / riadenie
rozmery / hmotnosť

PLU
motor
max. výkon
prevodovka
polomer zatáčania
pracovný záber
kosa
prestavenie výšky kosenia
kolesá vpredu /vzadu
predná náprava
deflektor / mulčovacia sada
zberný kôš
sedalo / riadenie
rozmery / hmotnosť

PLU
motor
max. výkon
prevodovka
polomer zatáčania
pracovný záber
kosa
prestavenie výšky kosenia
kolesá vpredu /vzadu
predná náprava
deflektor / mulčovacia sada
zberný kôš
sedalo / riadenie
rozmery / hmotnosť

TrÁVNY TrAkTOr S NULOVýM POLOMErOM OTÁčANIA
2
kawasaki OhV, 2-valec, 726 cm³
14,50 kw / 19,72 PS pri 3.250 min-1

2x Hydrostat, hg 2800
0 cm
122 cm
3-nožová, výkyvne zavesená, s elektromagnetickou spojkou
10 polôh nastavenia, 25 - 114 mm
20" x 10" / 15" x 6"
liatinová
áno / áno
--
s vysokým operadlom a opierkami / nastaviteľný volant
dĺžka 228 cm x šírka 125 cm x výška 120 cm / 306 kg
+ počítadlo motohodín, skrinka na náradie,  
nabíjačka batérii za príplatok (196-967-678)

TrÁVNY TrAkTOr S NULOVýM POLOMErOM OTÁčANIA
26
kawasaki OhV, 2-valec, 726 cm³
13,40 kw / 18,22 PS pri 2.400 min-1

2x Hydrostat
0 cm
127 cm
3-nožová, výkyvne zavesená, s elektromagnetickou spojkou
6 polôh nastavenia, 30 - 95 mm
13" x 5" / 18" x 9,5"
oceľová predná výkyvna
áno / áno
--
s vysokým operadlom / 2-pákové nastaviteľné
dĺžka 175 cm x šírka 158 cm x výška 100 cm / 239 kg
+ počítadlo motohodín, skrinka na náradie,  
nabíjačka batérii za príplatok (196-967-678)

TrÁVNY TrAkTOr S NULOVýM POLOMErOM OTÁčANIA
50
kawasaki OhV, 2-valec, 726 cm³
12,50 kw / 17,00 PS pri 3.100 min-1

2x Hydrostat
0 cm
137 cm
3-nožová, výkyvne zavesená, s elektromagnetickou spojkou
6 polôh nastavenia, 30 - 95 mm
13" x 5" / 20" x 10"
oceľová predná výkyvna
áno / áno
--
s vysokým operadlom a opierkami / 2-pákové nastaviteľné
dĺžka 175 cm x šírka 145 cm x výška 100 cm / 245 kg
+ počítadlo motohodín, skrinka na náradie,  
nabíjačka batérii za príplatok (196-967-678)

TrÁVNY TrAkTOr SO ZbErANÍM
4021
kawasaki OhV, 2-valec, 603 cm³
10,00 kw / 13,60 PS pri 2.400 min-1, Tempomat
Hydrostat
40 cm
105 cm
2-nožová, výkyvne zavesená
12 polôh nastavenia, 20 - 120 mm
15" x 6" / 20" x 8"
liatinová výkyvna
za príplatok (196-972-678) / za príplatok (196-751-678)
350 l, s oceľovým krytom
komfort s vysokým operadlom / komfort
dĺžka 250 cm x šírka 111 cm x výška 112 cm / 240 kg
+ počítadlo motohodín, skrinka na náradie,  
nabíjačka batérii, akustická signalizácia plného koša

TrÁVNY TrAkTOr SO ZbErANÍM
226
kawasaki OhV, 2-valec, 726 cm³
12,00 kw / 16,32 PS pri 2.400 min-1, Tempomat
Hydrostat
40 cm
105 cm
2-nožová, výkyvne zavesená
12 polôh nastavenia, 20 - 120 mm
15" x 6" / 20" x 8"
liatinová výkyvna
za príplatok (196-972-678) / za príplatok (196-751-678)
350 l, s oceľovým krytom
komfort s vysokým operadlom / komfort
dĺžka 250 cm x šírka 111 cm x výška 112 cm / 242 kg
+ počítadlo motohodín, skrinka na náradie,  
nabíjačka batérii, akustická signalizácia plného koša

TrÁVNY TrAkTOr SO ZbErANÍM
20
kawasaki OhV, 2-valec, 726 cm³
12,70 kw / 17,27 PS pri 2.500 min-1, Tempomat
Hydrostat
40 cm
122 cm
3-nožová, výkyvne zavesená
12 polôh nastavenia, 20 - 120 mm
15" x 6" / 20" x 8"
liatinová výkyvna
za príplatok (196-713d678) / za príplatok (196-723-678)
400 l, s oceľovým krytom, elektrické vyprázdňovanie
komfort s vysokým operadlom / komfort
dĺžka 250 cm x šírka 111 cm x výška 112 cm / 253 kg
+ počítadlo motohodín, skrinka na náradie,  
nabíjačka batérii, akustická signalizácia plného koša

rIdEr
4009
Briggs&Stratton intek, 1-valec, 500 cm³
8,50 kw / 11,56 PS pri 2.400 min-1, Tempomat
Hydrostat
40 cm
105 cm
2-nožová, výkyvne zavesená
12 polôh nastavenia, 20 - 120 mm
15“ x 6“ / 20“ x 8“
liatinová výkyvna
za príplatok (196-972-678) / za príplatok (196-751-678)
350 l, s oceľovým krytom
komfort s vysokým operadlom / komfort
dĺžka 250 cm x šírka 111 cm x výška 112 cm / 240 kg
+ počítadlo motohodín, skrinka na náradie,  
nabíjačka batérii, akustická signalizácia plného koša

MULčOVACÍ TrÁVNY TrAkTOr
4008
kawasaki OhV, 2-valec, 726 cm³
12,00 kw / 16,32 PS pri 2.400 min-1, Tempomat
Hydrostat
40 cm
92 cm
2-nožová, výkyvne zavesená
8 polôh nastavenia, 65 - 150 mm
15" x 6" / 18" x 9,5" poľnohospodárske
liatinová výkyvna
-- / --
--
komfort s vysokým operadlom / komfort
dĺžka 185 cm x šírka 98 cm x výška 110 cm / 240 kg
+ počítadlo motohodín, skrinka na náradie,  
nabíjačka batérii, akustická signalizácia plného koša

TrÁVNY TrAkTOr SO ZbErANÍM
4020
Briggs&Stratton intek, 1-valec, 500 cm³
8,50 kw / 11,56 PS pri 2.400 min-1, Tempomat
Hydrostat
40 cm
105 cm
2-nožová, výkyvne zavesená
12 polôh nastavenia, 20 - 120 mm
15" x 6" / 20" x 8"
liatinová výkyvna
za príplatok (196-972-678) / za príplatok (196-751-678)
350 l, s oceľovým krytom
komfort s vysokým operadlom / komfort
dĺžka 250 cm x šírka 111 cm x výška 112 cm / 240 kg
+ počítadlo motohodín, skrinka na náradie,  
nabíjačka batérii, akustická signalizácia plného koša

TEMPOMAT
tempomat zaručuje pohodlné, neúnavné a čisté 
kosenie pri konštantnej rýchlosti. rovnaká páčka 
slúži na aretáciu parkovacej brzdy.

2x PrEVOdOVkA HYdrOSTAT
dve hydrostatické prevodovky a zváraný oceľový 
rám zaručujú robustnosť a dlhú  životnosť.

TECHNOLógIA rEVTEk
revtek – kosenie pri cúvaní: pre kosenie pri 
cúvaní musíte zatlačiť tlačítko aby sa zapla kosa. 
to zvyšuje bezpečnosť prevádzky.

TECHNOLógIA SYNCHrO-STEEr
inovatívne riadenie, kedy volant ovláda zadné a aj 
predné kolesá – pre lepšiu kontrolu a stabilitu,  
pre lepšie výsledky. tak zvládnete kopce aj 
prevýšenia bez toho, aby ste si trávnik poškodili.
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OTÁčANIE NAMIESTE:
Pri otáčaní na mieste (zero-turn), potlačte jednu páku riadenia 
dopredu a zároveň druhú smerom dozadu.

jAZdA dOPrEdU:
Stalčte obidve páky dopredu. Čím viac sú vpredu, tým rýchlejšie 
sa pohybuje traktor. Pri brzdení potiahnite obe páky rovnomerne 
a pomaly k sebe. aby ste traktor úplne zastavili, dajte páky do 
neutrálnej polohy.

rIAdENIE S TrAkTOrMI rZT

ZATÁčANIE dOľAVA:
Pri zatáčaní vľavo, stlačte obe páky dopredu, pričom pravá má byť 
viacej vpredu ako ľavá. O čo väčší rozostup je medzi pákami, o to 
menší je polomer otáčania traktora.

CúVANIE:
Pri cúvaní potiahnite obe páky riadenie rovnomerne smerom 
dozadu.

ZATÁčANIE dOPrAVA:
Pri zatáčaní vľavo, stlačte obe páky dopredu, pričom ľavá má byť 
viacej vpredu ako pravá. O čo väčší rozostup je medzi pákami, o to 
menší je polomer otáčania traktora.

MINIrIdEr CC 114 TA 1.49990 € CC 1022 kHI 3.79990 € CC 1019 HN 2.99990 €

CC 1018 kHN 3.59990 € CC 1022 kHN 3.89990 € CC 1024 kHj 4.49990 € rZT 50 3.89990 € rZT 54 4.19990 € frONT CUT 48 rd 5.19990 €

2000m2 1500m2 2000m2

informácie o príslušenstve pre trávne traktory nájdete na strane 14 a 15



PLU
motor
objem motora
max. výkon
štartovanie
pojazdná rýchlosť
pracovný záber
podvozok
kolesá vpredu / vzadu
prestavenie výšky kosenia
výška kosenia
zberný kôš
rukoväť
mulčovacia sada
deflektor

PLU
motor
objem motora
max. výkon
štartovanie
pohon
pracovný záber
podvozok
prestavenie pracovnej hĺbky
nože
pružiny
koliesá vpredu / vzadu
zberný kôž
rukoväť
hmotnosť stroja

PLU
motor
objem motora
max. výkon
štartovanie
pojazdná rýchlosť
kolesá vpredu / vzadu
podvozok
pracovný záber
prestavenie výšky kosenia
výška kosenia
zberný kôš
rukoväť 
mulčovacia sada
deflektor

PLU
motor
objem motora
max. výkon
štartovanie
pojazdná rýchlosť
kolesá vpredu / vzadu
podvozok
pracovný záber
prestavenie výšky kosenia
výška kosenia
zberný kôš
rukoväť 
mulčovacia sada
deflektor

PLU
motor
príkon motora
štartovanie
kolesá vpredu / vzadu
podvozok
pracovný záber
prestavenie výšky kosenia
výška kosenia
zberný kôš
rukoväť 
mulčovacia sada
deflektor

MOTOrOVÁ rOTAčNÁ kOSAčkA S POHONOM
189
Briggs&Stratton 3105 Serie OhV
344 cm³
6,5 kw / 8,84 PS pri 2.900 min-1

elektrostart
1,8 - 5,7 km.h-1 / 4 rýchlosti dopredu, 1 dozadu
84 cm
oceľový plech
200 mm / 400 mm
centrálne, 8 polôh nastavenia
25-100 mm
--
ergonomická, skladacia 
áno
áno

MOTOrOVý VErTIkUTÁTOr (PrEVZdUšňOVAč)
207
cub cadet 35 h OhV
123 cm³
2,2 kw / 3,12 PS pri 3.600 min-1
ťahom
cez klinový remeň
40 cm
oceľový plech + plast
centrálne, plynule, 0-15 mm
34 (17 dvojitých nožov)
32 (16 dvojitých pružín)
200 mm / 200 mm
60 l
ergonomická, skladacia
35,0 kg

MOTOrOVÁ kOSAčkA S POHONOM A ZbErANÍM
4024
B&S 675 eX Serie, ready Start
140 cm³
2,10 kw / 2,86 PS pri 2.900 min-1
ťahom
2,8 - 4,5 km.h-1 / 6 rýchlosti
200 mm / 280 mm
pozinkovaný oceľový plech + hliník
46 cm
centrálne, 6 polôh nastavenia
28 - 92 mm
75 l, s plastovým vrchom
ergonomická, skládateľná, 3 polohy nastavenia
áno
áno

MOTOrOVÁ kOSAčkA S POHONOM A ZbErANÍM
4017
B&S 750 eX Serie dOV, ready Start
160 cm³
2,80 kw / 3,80 PS pri 2.900 min-1
ťahom
3,5 km.h-1 
200 mm / 280 mm
pozinkovaný oceľový plech + hliník
53 cm
centrálne, 6 polôh nastavenia
28 - 92 mm
80 l, s plastovým vrchom
ergonomická, skládateľná, 3 polohy nastavenia
áno
áno

MOTOrOVÁ kOSAčkA S POHONOM A ZbErANÍM
4014
B&S 750 eX Serie dOV, ready Start
160 cm³
2,80 kw / 3,80 PS pri 2.900 min-1

ťahom
2,8 - 4,5 km.h-1 / 6 rýchlosti
200 mm / 280 mm
pozinkovaný oceľový plech + hliník
53 cm
centrálne, 6 polôh nastavenia
28 - 92 mm
80 l, s plastovým vrchom
ergonomická, skládateľná, 3 polohy nastavenia
áno
áno

MOTOrOVÁ kOSAčkA S POHONOM A ZbErANÍM
4016
B&S 675 eX Serie, ready Start
190 cm³
2,60 kw / 3,54 PS pri 2.900 min-1

elektrostart
2,8 - 4,5 km.h-1 / 6 rýchlosti
200 mm / 280 mm
pozinkovaný oceľový plech + hliník
46 cm
centrálne, 6 polôh nastavenia
28 - 92 mm
75 l, s plastovým vrchom
ergonomická, skládateľná, 3 polohy nastavenia
áno
áno

MOTOrOVÁ kOSAčkA S POHONOM A ZbErANÍM
109
B&S 800 e Serie OhV, ready Start
175 cm³
3,00 kw / 4,08 PS pri 2.900 min-1

ťahom
2,8 - 4,5 km.h-1 / 6 rýchlosti
otočné / 230 mm
oceľový plech
53 cm
vpredu manuálne, vzadu centrálne
35 - 95 mm
80 l
ergonomická, skládateľná, 3 polohy nastavenia
áno
áno

MOTOrOVÁ kOSAčkA S POHONOM A ZbErANÍM
4018
B&S 750 eX Serie dOV, ready Start
160 cm³
2,80 kw / 3,80 PS pri 2.900 min-1

elektrostart
2,8 - 4,5 km.h-1 / 6 rýchlosti
200 mm / 280 mm
pozinkovaný oceľový plech + hliník
53 cm
centrálne, 6 polôh nastavenia
28 - 92 mm
80 l, s plastovým vrchom
ergonomická, skládateľná, 3 polohy nastavenia
áno
áno

ELEkTrICkÁ kOSAčkA SO ZbErANÍM
4023
230 V
1.700 W
spínač
180 mm / 300 mm
oceľový plech
48 cm
centrálne, 6 polôh nastavenia
25 - 90 mm
75 l, s plastovým krytom
ergonomická, skládateľná, 2 polohy nastavenia
áno
áno

dýZA NA UMýVANIE POdVOZkU
dýza na kose zaručuje efektívne čistenie aj pri nižšej 
spotrebe vody. dýza je jednoducho prístupná  
a pasuje na všetky bežné hadicové prípoje.

HLINÍkOVÁ PrEdNÁ čASŤ
Predná časť kosačky je vyrobená z hliníka a je vybavená 
trávnym hrebeňom, ktorý sa stará o zlepšené vedenie 
stebla trávy do reznej dráhy noža a tým zaručuje 
čistejší rez.

kOLESÁ S dVOjITýMI  
gULIčkOVýMI LOŽISkAMI

Pre ľahké tlačenie. gumený profil sa stará o lepšiu 
trakciu a chráni trávu.

PrESTAVENIE VýškY kOSENIA
centrálne, pružinou podporované prestavenie výšky 
dovoľuje jednoduchú zmenu výšky kosenia medzi  
od 28 do 92mm.
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CC V40 b 49990 €WIdE CUT E-STAr 1.89990 €CC 46 SPb V 57990 € CC 53 SPb 62990 € CC 53 SPb V 68990 €

CC 46 SPbE V 72990 €CC 48 ESP HW 39990 € CC 98 b 76990 € CC 53 SPbE V 78990 €
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PLU
motor
objem motora
výkon motora
pracovný záber
podvozok
prestavenie pracovnej hĺbky
systém 
pohon
priemer kolies vpredu/vzadu
zberný kôš
rukoväť
objem palivovej nádrže
hmotnosť stroja

PLU
pracovný záber
pre plochy
podvozok
prestavenie výšky kosenia
výška kosenia
systém
zberný kôš
hmotnosť stroja

ELEkTrICký VErTIkUTÁTOr
75060
230 V
--
1.100 W pri 3.600 min-1

30 cm
plast
centrálne, 3 polohy nastavenia
20 nožov (10 dvojitých nožov)
cez prevodovku
200 mm / 150 mm
áno
ergonomická, sklopná
--
13,0 kg

ELEkTrICký VErTIkUTÁTOr
75063
230 V
--
1.300 W pri 2.950 min-1

32 cm
plast
plynulo
32 nožov (16 dvojitých nožov)
cez klinový remeň
200 mm / 200 mm
za príplatok
ergonomická, sklopná, nastaviteľná
--
22,0 kg
ochrana kábla

MOTOrOVý VErTIkUTÁTOr
75065
Briggs&Stratton 550, OhV, 4 takt
127 cm3

2,40 kw / 3,26 PS pri 3.600 min-1

35 cm
oceľový plech + plast
plynulo
30 nožov (15 dvojitých nožov) + 14 dvojitých pružín
cez klinový remeň
200 mm / 200 mm
za príplatok
ergonomická, sklopná, nastaviteľná
2,0 l
35,0 kg

VrETENOVÁ kOSAčkA
75057
30 cm
< 100 m2

oceľový plech
4 polohy nastavenia
1,3 - 3,8 cm
5 pohybujúcich nožov
za príplatok (3621 065)
7,0 kg

VrETENOVÁ kOSAčkA
75058
35 cm
< 200 m2

oceľový plech
4 polohy nastavenia
1,3 - 3,8 cm
5 pohybujúcich nožov
za príplatok (3622 065)
8,0 kg

VrETENOVÁ kOSAčkA
75059
38 cm
< 250 m2

oceľový plech
4 polohy nastavenia
1,3 - 3,8 cm
5 bezdotykových nožov
za príplatok (3623 065)
9,0 kg

23www.gardenMania.Skzáhradná technika 201322

CAMPUS 1000 V 13590 € UV 32 EV 33990 € UV 35 b 69990 €

TT 300 S 6290 € TT 350 S 6990 € TT 380 dL 8990 €

MULčOVANIE

Pokosená a nadrobno posekaná tráva 
ostane na trávniky a takto sa všetky 
potrebné živiny a vlhkosť vráti  
naspäť. 

kOSENIE A ZbErANIE

Pokosená tráva je pozberaná do zberného 
koša.

keď v roku 1927 vynašiel august wolf prvú ťahanú 
plečku, postavil základy veľkej značky, ktorá v súčasnosti 
dobila celú európu. Poznateľnosť značky je na úrovni 
72%. kvalita sa jednoducho presadí. Už 80 rokov dodáva 
WOLf-gArTEN všetko, čo je potrebné v záhradke a ešte 
aj niečo navyše široký sortiment umožňuje záhradkárom 
nájsť pre každú prácu množstvo praktických riešení



PLU
motor
výkon motora
max. priemer drtenia 
materiál stroja
hlučnosť
zberný kôš

PLU
akumulátor
napätie akumulátora
kapacita akumulátora
doba nasadenia
pracovný záber

doba nabíjania
hmotnosť stroja

PLU
motor
príkon motora
pracovný záber
delenie reťaze
hrúbka reťaze
automatické mazanie reťaze
automatická reťazová brzda
objem olejovej nádrže
hmotnosť stroja

PLU
šírka posypu
objem

ELEkTrICký UNIVErZÁLNY drTIč
4052
230 V
2.800 W pri 2.850 min-1

45 mm
oceľ + plast
102 dB(a)
robustný, plastový
2 rezné nože
poistka proti preťaženiu
stabilná rúrková konštrukcia
plastové kolieska
motorová brzda

ELEkTrICký POMALObEŽNý drTIč
4053
230 V
2.800 W pri 46 min-1

45 mm
oceľ + plast
98 dB(a)
robustný, plastový
valcové nože
poistka proti preťaženiu
stabilná rúrková konštrukcia
plastové kolieska
samočinné vťahovanie bez vibrácií
vypínač nulového napätia
poistka proti samovoľnému spusteniu

AkUMULÁTOrOVÉ NOŽNICE
75090
Li-ion
3,6 V
1,3 ah
30 min.
80 mm

4 hod.
< 0,5 kg
ergonomická rukoväť
ľahká manipulácia
vrátane nabíjačky

AkUMULÁTOrOVÉ NOŽNICE
75092
Li-ion
3,6 V
1,6 ah
50 min.
60 - 80 mm trávne nožnice
11 mm krovinorez
5 hod.
< 0,5 kg
ergonomická rukoväť
ľahká manipulácia
vrátane nabíjačky
úložný box

AkUMULÁTOrOVÉ NOŽNICE
75096
Li-ion
3,6 V
2,2 ah
75 min.
80 mm trávne nožnice

5 hod.
0,9 kg
+ teleskopická rukoväť
vrátane nabíjačky

ELEkTrICkÁ rEŤAZOVÁ PÍLA
4054
230 V
2.200 W
40 cm
3/8"
1,3 mm
áno
áno
0,2 l
4,5 kg
napínanie reťaze bez náradia
indikátor pripojenia k elektrickej sieti

rozmetadlo
75691
41 cm
15 l
pre semená, hnojivá, piesok...

ľahký a obratný vozík  
pre posypový materiál každého druhu

rozmetadlo
75636
43 cm
20 l
pre semená, hnojivá, piesok...

ľahký a obratný vozík  
pre posypový materiál každého druhu, 
stabilný pri plnení

rozmetadlo
75637
0,5 - 2,5 m
15 l
pre semená, hnojivá, piesok...

Vysoký plošný výkon,  
prevádzka na batérie  
(batérie nie sú súčasťou dodávky)

25www.gardenMania.Skzáhradná technika 201324

SdE 2800 EVO 27990 €

CSE 2240 12990 €

SdL 2800 EVO 29990 €

Nožové drtiče - nadrobno porežú materiál, ktorý je takto 
ideálny pre kompost. nožové drtiče pracujú na princípe 
hoblíka. nože usporiadané na rotujúcom kotúči porežú 
privádzaný materiál na najjemnejšie kúsočky. takto vytvorené 
hobliny ponúkajú mikroorganizmom v komposte optimálny 
priestor pre rozkladanie odpadu.

Valcové drtiče - vysoký výkon, nízka hlučnosť.  
nie nadarmo sme nazvali valcové drtiče od wolf gartenu 
tiché drtiče. rozomelú privádzaný materiál pomocou pomaly 
pracujúcich rezacích valcov. z tohoto dôvodu je hranica 
hlučnosti hlboko pod hlučnosťou nožových drtičov. navyše 
sú rozdrvené kúsky drvené pod tlakom. tým sa zväčšuje 
povrchová plocha drveného materiálu, čo podporuje proces 
rozkladania kompostu.

jednoduchšie  
a dôkladnejšie siatie  
a hnojenie

Sen každého trávnika:  
bohatý a rovnomerne zelený.

akumulátorvé rozmetadlo s 
rozptylom 0,5 až 2,5 m, prip. 
ručné rozmetadlá so šírkou 
41 alebo 43 cm, s objemom 
15 alebo 20 litrov, ktoré sú 
príjemné a obratné. 

Uplatniteľné aj v zime,  
pri posype snehu a ľadu.

elektrické píly wolf-garten získali ocenenia Plus-X-Award  
za kvalitu, dizajn a jednoduchosť používania. Sú vybavené 
systémom napínanie reťaze bez použitia náradia a 
indikátorom napojenia na elektrickú sieť.

fINESSE 30 r 4190 € fINESSE 50 SET 8690 € Li-Ion POWEr 60+ 9390 €

WE 330 2990 € WE 430 8990 € WE-b 2990 €
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ľAHkÁ SkLAdOVATEľNOSŤ A PrEPrAVA
Vďaka jednoducho sklápateľnej rukoväti,  
na všetkých modeloch actiVe, je skladovanie 
a preprava týchto kosačiek veľmi jednoduchá.

dUrALOVÉ kOLESÁ
niektoré modely kosačiek 
actiVe sú vybavené 
hliníkovými diskami 
kolies aj pre používanie 
v ťažkých podmienkach.

PrEVOdOVkA
Prevodovky sú vyrábané zo špeciálneho materiálu, ľahkého ale 
s vysokou pevnosťou. Prevodové hriadele (okrem modelov 2.5 
a 2.9) sú uložené v 6-tich samomazných ložiskách kvôli redukcii 
vibrácií. Všetky tieto vlastnosti prispievajú ku komfortu obsluhy.

TLMIč
Špeciálny materiál (s hrúbkou 1 mm) použitý na výrobu 
tlmiča redukuje emisie hluku. technológia actiVe 
použitá pri výrobe tohto komponentu zaručuje dlhšiu 
životnosť tlmiča vďaka zníženému opotrebovaniu 
(spôsobenému vysokými teplotami a olejom).

PIESTY A 2 (3) PIESTNÉ krúŽkY
Všetky ultraľahké piesty vyrobené zo 
špeciálnej zliatiny, majú dva piestne krúžky, čo 
zaručuje dlhšiu životnosť motora.

rUkOVäŤ
rukoväte sú ergonomicky dizajnované 
a potiahnuté gumenou vrstvou, aby bol 
zaručený maximálny komfort obsluhy. 
Bicyklové rukoväte (alebo rukoväte U) actiVe 
sa dajú nastavovať zvlášť na každej strane.

PATENTOVANý ANTIVIbrAčNý 
SYSTÉM TdS
Patentovaný twin dumper System (tdS) 
drasticky redukuje vibrácie. tento systém 
dovoľuje nastavovať a otáčať rukoväť tak, 
aby bol zaručený maximálny komfort 
obsluhy. Skladacie rukoväte uľahčujú 
skladovanie tohoto krovinoreza.

dEkOMPrESNý VENTIL 
niektoré modely krovinorezov actiVe 

sú vybavené dekompresným ventilom 
pre ľahšie štartovanie. toto zariadenie 

zabraňuje „kopaniu“ motora pri štartovaní 
a zároveň predlžuje životnosť dielov 

kArbUrÁTOr
na motoroch sú použité karburátory walbro. 
Manuálna pumpička vháňa zmes paliva do 
karburátora, čo zaručí rýchly a ľahký štart motora. 
Membrány sú vyrobené zo špeciálneho teflónového 
materiálu, aby odolávali bezolovnatému palivu.

H23T ANTIVIbrAčNý SYSTÉM
dvojitý antivibračný systém (gumené 
a pružinové tlmenie) je použitý na tomto 
modeli. ruky sa nachádzajú ďaleko od motora 
a od sekacieho noža. Sú splnené všetky 
bezpečnostné požiadavky.

dIgITÁLNE ZAPAľOVANIE
digitálne zapaľovania boli vyvinuté 
v actiVe pre zabezpečenie vyššieho 
výkonu. digitálne zapaľovanie zaručuje 
ľahší štart motora za každých podmienok, 
čistejší motor a nižšie emisie.

ZbErNÉ VAkY
zberné vaky sú vyrobené 
z pevného materiálu. 
Použité materiály 
zaručujú čistý kôš po 
vyprázdnení.

POdVOZkY
Podvozky boli navrhnuté  
pre najlepší výsledok zberania, 
dokonca aj pri kosení  
mokrej trávy.

VArIÁTOr POjAZdU
Systém premenlivej rýchlosti,  

s dvoma kladkami, je použitý na modele 
5850 SWH. Vďaka tomuto systému  

je možné prispôsobiť rýchlosť pojazdu 
trávnym podmienkam.

 Firma ACTIVE navrhuje, vyrába a montuje širokú škálu výrobkov pre 
domáce a profesionálne nasadenie. V produktovej rade sa nachádzajú 
krovinorezy, reťazové píly, plotostrihy, vrtáky, kosačky a transportéry (Power 
traky). a navyše ešte obsahuje široké spektrum doplnkov a príslušenstva 
(nylonové hlavy, nylon, popruhy, rezné taniere, atď).

Vysoký výkon a vynikajúca kvalita sú kľúčovým bodom pre inžinierov active. 
Výrobky majú patentované technológie a dlhoročné skúsenosti z výroby 
zaručujú vysoký technický štandard výrobkov.

Všetky výrobky sú montované v Taliansku a drvivá väčšina komponentov 
pochádza z európy.

Produkty actiVe sa predávajú na mnohých trhoch po celom svete, a ich 
výrobná paleta sa z roka na rok rozširuje. Všetky výrobky majú ce certifikáciu.

PrEVOdOVkA
exkluzívne navrhnutá pre 
kosačky actiVe. hliníkový  
kryt, bronzové prevody, 
disková spojka, bronzové 
ložiská sú použité na všetkých 
modeloch pre zaručenie 
vysokých výkonov.
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fArMÁrSkY krOVINOrEZ
79005
35,0 cm3

1,47 kw / 2,00 PS
membránový, walbro wyc / 2x
elektronické
78 mm
43 cm
2 – nylonová, patentovaná, actiVe 120
2,4 mm
+ profesionálny 3-zub
tvar U / ergonomický, easy
5,10 m.s-2

cez oceľovú tyč, 26 mm
0,50 l - až 1 hodina práce bez prerušenia
6,8 kg

fArMÁrSkY krOVINOrEZ
79060
29,0 cm3

1,30 kw / 1,80 PS
membránový, walbro wyc / 2x
elektronické
78 mm
43 cm
2 – nylonová, patentovaná, actiVe 120
2,4 mm
+ profesionálny 3-zub
tvar U / ergonomický, easy
5,00 m.s-2

cez oceľovú tyč, 26 mm
0,60 l - až 1 hodina práce bez prerušenia
6,3 kg

fArMÁrSkY krOVINOrEZ
79004
28,5 cm3

1,25 kw / 1,70 PS
membránový, walbro wyc / 2x
elektronické
54 mm
43 cm
2 – nylonová, patentovaná, actiVe 120
2,4 mm
+ profesionálny 3-zub
tvar U / ergonomický, easy
5,00 m.s-2

cez oceľovú tyč, 24 mm
0,50 l - až 1 hodina práce bez prerušenia
5,3 kg

fArMÁrSkY krOVINOrEZ
79002
28,5 cm3

1,03 kw / 1,40 PS
membránový, walbro wyc / 2x
elektronické
54 mm
43 cm
2 – nylonová, patentovaná, actiVe 120
2,4 mm
+ profesionálny 3-zub
tvar U / ergonomický, easy
5,00 m.s-2

cez oceľovú tyč, 24 mm
0,50 l - až 1 hodina práce bez prerušenia
5,3 kg

PLU
motor / objem motora
výkon motora
karburátor / piestné krúžky
zapaľovanie
priemer spojky
pracovný záber
žacia hlava
priemer nylonu

rukoväť / popruh
vibrácie (iSO 7916)
pohon
objem palivovej nádrže
hmotnosť stroja

MOTOrOVÁ kOSAčkA S POHONOM A ZbErANÍM
79036
Briggs & Stratton, 675 séria
9,2 nm
190 cm3

57 cm
--
dural
6 násobné
20 – 70 mm
dvojradové guličkové
195 / 195 mm
dural
80 l, látka
46,0 kg

MOTOrOVÁ kOSAčkA S POHONOM A ZbErANÍM
79025
Briggs & Stratton, 675 séria
9,2 nm
190 cm3

57 cm
áno
dural
6 násobné
20 – 80 mm
dvojradové guličkové
195 / 195 mm
dural
80 l, látka
46,0 kg

MOTOrOVÁ kOSAčkA S POHONOM A ZbErANÍM
79037
honda, gXV 160
9,6 nm
163 cm3

57 cm
áno
dural
6 násobné
20 – 80 mm
dvojradové guličkové
195 / 195 mm
dural
80 l, látka
54,0 kg

PLU
motor
krútiaci moment
objem motora
pracovný záber
variátor pojazdu
materiál podvozka
prestavenie výšky kosenia
výška kosenia
ložiská kolies
kolesá vpredu /vzadu
materiál kolies
zberný kôš
hmotnosť stroja

2.5 b 28990 € 2.9 b 32990 € 3.0 b 38990 € 3.5 b 42990 €

5800 Sb 85990 € 5800 SVb 89990 € 5850 SWH 119990 €

MOTOrOVÁ kOSAčkA S POHONOM A ZbErANÍM
79023
Briggs & Stratton, 675 séria
9,2 nm
190 cm3

50 cm
--
dural
7 násobné
25 – 70 mm
sériovo
dvojradové guličkové
195 / 195 mm
dural
60 l, látka
44,0 kg

MOTOrOVÁ kOSAčkA S POHONOM A ZbErANÍM
79055
Briggs & Stratton, 675 séria
9,2 nm
190 cm3

53 cm
--
dural
7 násobné
25 – 70 mm
sériovo
dvojradové guličkové
195 / 195 mm
dural
65 l, látka
44,0 kg

MOTOrOVÁ kOSAčkA S POHONOM A ZbErANÍM
79056
honda, gXV 160, 4 takt
9,4 nm
160 cm3

53 cm
áno
dural
7 násobné
25 – 70 mm
sériovo
dvojradové guličkové
195 / 195 mm
dural
65 l, látka
46,0 kg

PLU
motor
krútiaci moment
objem motora
pracovný záber
variátor pojazdu
materiál podvozka
prestavenie výšky kosenia
výška kosenia
deflektor
ložiská kolies
kolesá vpredu /vzadu
materiál kolies
zberný kôš
hmotnosť stroja

5000 Sb 62990 € 5400 Sb 72990 € 5400 SVH 79990 €

MOTOrOVÁ kOSAčkA S POHONOM A ZbErANÍM
79033
Briggs & Stratton, 550 séria
7,5 nm
158 cm3

43 cm
--
1,8 mm oceľový plech 
6 násobné
25 – 75 mm
sériovo
dvojradové guličkové
195 / 195 mm
plast
55 l, látka
36,0 kg

MOTOrOVÁ kOSAčkA S POHONOM A ZbErANÍM
79022
Briggs & Stratton, 550 séria
7,5 nm
158 cm3

48 cm
--
1,8 mm oceľový plech 
6 násobné
25 – 75 mm
sériovo
dvojradové guličkové
195 / 195 mm
plast
55 l, látka
38,0 kg

MOTOrOVÁ kOSAčkA S POHONOM A ZbErANÍM
79024
Briggs & Stratton, 675 séria
9,2 nm
190 cm3

53 cm
--
1,8 mm oceľový plech 
6 násobné
25 – 75 mm
sériovo
dvojradové guličkové
195 / 195 mm
plast
55 l, látka
39,0 kg

PLU
motor
krútiaci moment
objem motora
pracovný záber
variátor pojazdu
materiál podvozka
prestavenie výšky kosenia
výška kosenia
deflektor
ložiská kolies
kolesá vpredu /vzadu
materiál kolies
zberný kôš
hmotnosť stroja

4300 Sb 36990 € 4900 Sb 46990 € 5300 Sb 57990 €

NASTAVENIE VýškY kOSENIA
Výška kosenia trávnka sa jednoducho nastavuje na 
všetkých modeloch. V závislosti od modelu môže byť na 
každom kolese, na každej oske alebo centrálne.

NOŽE
nože majú navrhnutý špeciálny, exkluzívny tvar 
pre zaručenie excelentného zberania za každých 
prevádzkových podmienok, čiastočne sú vhodné  
aj pre zber mokrej trávy.

MULčOVACIA SAdA
Mulčovacie sady sú dostupné na väčšine modelov (štandardne na modeloch 4900 a 5300; 
za príplatok na modeloch 5000-5400-5800-5850). Pri použití mulčovacej sady je tráva 
posekaná na malé kúsočky, ktoré sú ponechané na trávniku ako prírodné hnojivo. tieto 
kúsočky pozostávajú z 90% vody. takto trávnik dostane naspäť vodu a živiny.
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PLU
výkon motora
objem motora
karburátor
zapaľovanie
antivibračný systém
rukoväť
pracovný záber
lišta
rozostup zubov
priemer spojky
objem palivovej nádrže
kryt lišty
hmotnosť stroja

PLU
objem motora
výkon motora
karburátor
zapaľovanie
priemer spojky
pracovný záber
žacia hlava
priemer nylonu
rukoväť
popruh
pohon
objem olej. / paliv. nádrže
hmotnosť stroja

PrOfESIONÁLNY PLOTOSTrIH
79001
0,90 kw / 1,20 PS
23,0 cm3

membránový, walbro
digitálne
áno
otočná, v 5 pozíciách
60 cm
dvojstrižná
35 mm
54 mm
0,52 l
áno
5,5 kg

PrOfESIONÁLNY PLOTOSTrIH
79032
0,90 kw / 1,20 PS
23,0 cm3

membránový, walbro
digitálne
áno
otočná, v 5 pozíciách
75 cm
dvojstrižná
35 mm
54 mm
0,52 l
áno
5,6 kg

PrOfESIONÁLNY VrTÁk
79010
51,7 cm3

2,20 kw / 3,30 PS
50:1
170 min-1

1,1 l
za príplatok (100 - 300 mm)
za príplatok (o 270 mm)
15,0 kg

VrTÁkY
79044 100 x 730 mm 139,90 €
79045 150 x 730 mm 139,90 €
79046 200 x 730 mm 149,90 €
79012 250 x 730 mm 169,90 €
79029 300 x 730 mm 199,90 €
79061 kónický vrták 209,90 €
 (z 300 na 400 x 730 mm)
PrEdĺŽENIE
79011 270 mm 89,90 €

PrOfESIONÁLNY dELITEľNý krOVINOrEZ
79016
33,5 cm3

1,18 kw / 1,60 PS
membránový, walbro wyc / 3x
elektronické
78 mm
43 cm
2 – nylonová, patentovaná, actiVe 120
2,4 mm
tvar d
ergonomický, easy
cez oceľovú tyč, 26 mm
0,65 l - až 1 hodina práce bez prerušenia
7,0 kg

fArMÁrSkY dELITEľNý krOVINOrEZ
79031
28,5 cm3

1,25 kw / 1,70 PS
membránový, walbro wyc / 2x
elektronické
54 mm
43 cm
2 – nylonová, patentovaná, actiVe 120
2,4 mm
tvar d
ergonomický, easy
cez oceľovú tyč, 24 mm
0,50 l - až 1 hodina práce bez prerušenia
5,3 kg

fArMÁrSkY dELITEľNý krOVINOrEZ
79031
24,5 cm3

1,03 kw / 1,40 PS
membránový, walbro wyc / 2x
elektronické
54 mm
43 cm
2 – nylonová, patentovaná, actiVe 120
2,4 mm
tvar d
ergonomický, easy
cez oceľovú tyč, 24 mm
0,50 l - až 1 hodina práce bez prerušenia
5,3 kg

fUkÁr
PLU 79043
výkonnosť 880 m3.h-1

max. rýchlosť prúdiaceho vzduchu 320 km.h-1

možnosť nastavenia uhla až 70°

VYVETVOVACIA PÍLkA
PLU 79042
ukos 35°; záber 254 mm
objem olejovej nádrže 0,10 ml
oceľové čerpadlo; automatické mazanie

PLOTOSTrIH 
PLU 79020
záber 480 mm
aretácia v 7 pozíciach
materiál nožov croMo oceľ

rOTAVÁTOr 
PLU 79018
záber 150 mm
priemer kotúčov 200 mm

PLU
výkon motora
objem motora
prevodový pomer 
otáčky vrtáku
objem palivovej nádrže 
vrtáky
predĺženie vrtákov
hmotnosť stroja

2.5 EVO 29990 € 2.9 EVO 35990 € 3.5 4T EVO 56990 € AT-480 29990 €

P-3538 24990 €

AS-80 19990 €

AZ-150 29990 €

H 2.3 600 29990 € H 2.3 750 39990 € TdU 155 99990 €

PLU
motor / objem motora
výkon motora
karburátor / piestné krúžky
zapaľovanie
priemer spojky
pracovný záber
žacia hlava
priemer nylonu

rukoväť / popruh
vibrácie (iSO 7916)
pohon
objem palivovej nádrže
hmotnosť stroja

PLU
motor / objem motora
výkon motora
karburátor
zapaľovanie
priemer spojky
pracovný záber
žacia hlava
priemer nylonu
rukoväť
popruh
vibrácie (iSO 7916)
pohon
objem olej. / paliv. nádrže
hmotnosť stroja

PrOfESIONÁLNY krOVINOrEZ
79009
51,7 cm3

2,20 kw / 3,00 PS
membránový, walbro wyc / 2x
elektronické
78 mm
43 cm
2 – nylonová, patentovaná, actiVe 120
2,4 mm
+ profesionálny 3-zub
tvar U / ergonomický, Safe
5,00 m.s-2

cez oceľovú tyč, 30 mm
1,10 l - až 1 hodina práce bez prerušenia
8,4 kg

PrOfESIONÁLNY krOVINOrEZ
79021
62,0 cm3

3,30 kw / 4,50 PS
membránový, walbro wyc / 2x
elektronické
78 mm
43 cm
2 – nylonová, patentovaná, actiVe 120
2,4 mm
+ profesionálny 3-zub
tvar U / ergonomický, Safe
5,00 m.s-2

cez oceľovú tyč, 30 mm
0,50 l - až 1 hodina práce bez prerušenia
6,7 kg

PrOfESIONÁLNY krOVINOrEZ
79003
Subaru robin / 24,5 cm3

0,81 kw / 1,10 PS
membránový, walbro wyc / 3x
elektronické
54 mm
43 cm
2 – nylonová, patentovaná, actiVe 120
2,4 mm

tvar U / ergonomický, easy
3,83 - 7,56 m.s-2

cez oceľovú tyč, 26 mm
0,50 l - až 1 hodina práce bez prerušenia
6,7 kg

PrOfESIONÁLNY krOVINOrEZ
79006
Subaru robin / 33,5 cm3

1,18 kw / 1,60 PS
membránový, walbro wyc / 3x
elektronické
78 mm
43 cm
2 – nylonová, patentovaná, actiVe 120
2,4 mm

tvar U / ergonomický, easy
2,19 - 3,06 m.s-2

cez oceľovú tyč, 26 mm
0,65 l - až 1 hodina práce bez prerušenia
7,4 kg

PrOfESIONÁLNY krOVINOrEZ
79007
38,0 cm3

1,70 kw / 2,30 PS
membránový, walbro wyc / 2x
elektronické
78 mm
43 cm
2 – nylonová, patentovaná, actiVe 120
2,4 mm
+ profesionálny 3-zub
tvar U / ergonomický, Safe
5,00 m.s-2

cez oceľovú tyč, 26 mm
0,80 l - až 1 hodina práce bez prerušenia
7,4 kg

PrOfESIONÁLNY krOVINOrEZ
79057
42,7 cm3

1,90 kw / 2,60 PS
membránový, walbro wyc / 2x
elektronické
78 mm
43 cm
2 – nylonová, patentovaná, actiVe 120
2,4 mm
+ profesionálny 3-zub
tvar U / ergonomický, Safe
5,00 m.s-2

cez oceľovú tyč, 26 mm
1,10 l - až 1 hodina práce bez prerušenia
7,8 kg

PrOfESIONÁLNY krOVINOrEZ
79058
51,7 cm3

2,20 kw / 3,00 PS
membránový, walbro wyc / 2x
elektronické
78 mm
43 cm
2 – nylonová, patentovaná, actiVe 120
2,4 mm
+ profesionálny 3-zub
tvar U / ergonomický, Safe
5,00 m.s-2

cez oceľovú tyč, 26 mm
1,10 l - až 1 hodina práce bez prerušenia
7,8 kg

PrOfESIONÁLNY krOVINOrEZ
79008
42,7 cm3

1,90 kw / 2,60 PS
membránový, walbro wyc / 2x
elektronické
78 mm
43 cm
2 – nylonová, patentovaná, actiVe 120
2,4 mm
+ profesionálny 3-zub
tvar U / ergonomický, Safe
5,00 m.s-2

cez oceľovú tyč, 30 mm
1,10 l - až 1 hodina práce bez prerušenia
8,4 kg

SPOjkA
všetky krovinorezy actiVe (s výnimkou modelov 2.5 a 2.9) sú 
vybavené 78 mm spojkou pre vysoké zaťaženie s dvomi čelusťami.
Veľká spojka zaručuje dlhšiu životnosť a zaručuje prenos všetkého 
výkonu na sekacie zariadenie.

kArbUrÁTOr
na motoroch sú použité karburátory walbro. Manuálna pumpička 
vháňa zmes paliva do karburátora, čo zaručí rýchly a ľahký štart 
motora. Membrány sú vyrobené zo špeciálneho teflónového 
materiálu, aby odolávali bezolovnatému palivu.

5.5 bT 59990 € 6.5 bT 72990 € 2.5 4Tb 39990 € 3.5 4Tb 49990 €

4.0 bT 45990 € 4.5 b grIffE 46990 € 5.4 b grIffE 49990 € 4.5 bT 54990 €

QUICk fIT SYSTEM
Systém Quick Fit umožňuje rýchlu výmenu príslušenstva. 
Bezpečnostný kolík zaručuje extra bezpečnosť. Vďaka systému 
Quick Fit od actiVe sa môže viacúčelová jednotka za pár 
sekúnd premeniť na vyžínač, fukár alebo plotostrih.



PLU
objem motora
výkon motora
piestne krúžky
pracovný záber
delenie reťaze
hrúbka reťaze
mazanie reťaze
reťazová brzda
objem palivovej nádrže
objem olejovej nádrže
kryt lišty
rukoväť
hmotnosť stroja

PLU
objem motora
výkon motora
piestne krúžky
pracovný záber
delenie reťaze
hrúbka reťaze
mazanie reťaze
reťazová brzda
objem palivovej nádrže
objem olejovej nádrže
kryt lišty
rukoväť
hmotnosť stroja

PrOfESIONÁLNA rEŤAZOVÁ PÍLA
79041
51,0 cm3

2,70 kw / 3,80 PS
2 piestne krúžky
40 cm
0,325"
1,5 mm
nastaviteľné
automatická
0,65 l
0,34 l
áno
5 krát antivibračne uložená
5,20 kg
made in EU

PrOfESIONÁLNA rEŤAZOVÁ PÍLA
79017
56,0 cm3

3,00 kw / 4,10 PS
2 piestne krúžky
45 cm
0,325"
1,5 mm
nastaviteľné
automatická
0,65 l
0,34 l
áno
5 krát antivibračne uložená
5,20 kg
made in EU

PrOfESIONÁLNA rEŤAZOVÁ PÍLA
79019
62,0 cm3

3,40 kw / 4,60 PS
2 piestne krúžky
45 cm
0,325"
1,5 mm
nastaviteľné
automatická
0,65 l
0,34 l
áno
5 krát antivibračne uložená
5,20 kg
made in EU

jEdNOrUčNÁ rEŤAZOVÁ PÍLA
79038
38,0 cm3

1,80 kw / 2,45 PS
2 piestne krúžky
35 cm
3/8"
1,3 mm
nastaviteľné
automatická
0,35 l
0,22 l
áno
3 krát antivibračne uložená
3,30 kg
made in EU

fArMÁrSkA rEŤAZOVÁ PÍLA
79039
38,0 cm3

1,80 kw / 2,45 PS
2 piestne krúžky
35 cm
3/8"
1,3 mm
nastaviteľné
automatická
0,35 l
0,22 l
áno
3 krát antivibračne uložená
3,80 kg
made in EU

ANTIVIbrAčNý SYSTÉM
3 - 5 špeciálnych gumových tlmičov je použitých  
k redukovaniu vibrácii na minimum, čím je  
pre obsluhu zaručený maximálny komfort.

MOTOr ACTIVE
vykonné vysokootáčkové motory su ideálne pre použitie 
a akejkoľvek situácii (aj pre farmárske a profesionálne 
nasadenie). Špeciálne digitálne zapaľovanie umožňuje 
ľahšie štartovanie za každých podmienok.

kľUkOVÁ SkrIňA
vyrobená z magnézia, zaisťuje nižšiu pracovnú 
teplotu motora a nižšiu hmotnosť stroja
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51.51 43990 €

56.56 49990 € 62.62 55990 €

39.39 33990 € 40.40 33990 €

príklepová vŕtačka:

uhlová brúska:

vibrančá brúska:

priamočiara píla:

príslušenstvo:

bobor set 0904
sada elektrického náradia
plu:70750

príkon 500 W, otáčky naprázdno 0 – 2.800 min-1

príkon 500 W, priemer kotúča 115 mm

príkon 135 W, 
prac. plochy 
187x90 mm

príkon 350 W

pridavná rukoväť,
kufrík, vrtáky, 
kľuč

5990

príkon / otáčky naprázdno:

priemer kotúča: 180 mm
vreteno: m 14
hmotnosť: 4,30 kg
iné: mäkčená d rukoväť

bobor  br 2003
elektrická uhlová brúska
plu:70748

1.800 W / 6.000 min-1

3990

príkon / otáčky naprázdno:

priemer kotúča: 230 mm
vreteno: m 14
hmotnosť: 4,60 kg
iné: mäkčená d rukoväť

bobor br 2402
elektrická uhlová brúska
plu:70749

2.400 W / 6.000 min-1

4990

príkon / skľúčidlo:

otáčky naprázdno:

počet úderov / sila príklepu:

výkon vŕtania:

hmotnosť / iné:

príkon / skľúčidlo:

otáčky naprázdno:

počet úderov / sila príklepu:

výkon vŕtania:

hmotnosť / iné:

bobor bk 0950
elektrické búracie kladivo
plu:70743

920 W / sds+

0 – 980 min-1

0 – 5.185 min-1

drevo 30 / oceľ 13 / betón 26 mm

3,50 kg 
doraz

bobor bk 1201
elektrické búracie kladivo
plu:70744

1.200 W / sds+

0 – 800 min-1

0 – 3.150 min-1

drevo 40 / oceľ 13 / betón 32 mm

5,10 kg 
doraz

6990

7990

príkon / skľúčidlo:

otáčky naprázdno:

počet úderov:

výkon vŕtania:

hmotnosť / iné:

príkon / skľúčidlo:

otáčky naprázdno:

počet úderov:

výkon vŕtania:

hmotnosť / iné:

bobor pv 1007
elektrické príklepová vŕtačka, 2 rýchlostná
plu: 70741

910 W / 0 – 13,00 mm

0 – 900 / 0 – 2.700 min-1

0 – 48.000 min-1

drevo 25 / oceľ 13 / betón 16 mm

2,40 kg
doraz, regulácia otáčok

bobor pv 0507
elektrické príklepová vŕtačka
plu: 70739

500 W / 0 – 13,00 mm

0 – 2.800 min-1

0 – 43.200 min-1

drevo 25 / oceľ 10 / betón 13 mm

1,50 kg
doraz, regulácia otáčok

príkon / skľúčidlo:

otáčky naprázdno:

počet úderov:

výkon vŕtania:

hmotnosť / iné:

bobor pv 1203
elektrické príklepová vŕtačka, 2 rýchlostná
plu: 70742

1.200 W / 0 – 13,00 mm

0 – 1.000 / 0 – 3.000 min-1

0 – 48.000 min-1

drevo 30 / oceľ 16 / betón 22 mm

2,40 kg
doraz, regulácia otáčok

1490

4490

4990

batéria:

otáčky naprázdno:

výkon vŕtania:

hmotnosť: 

iné: 

batéria:

otáčky naprázdno:

výkon vŕtania:

hmotnosť: 

iné: 

bobor ua 0209 
akumulátorový skrutkovač / vŕtačka 
plu:70745

18 v / 1,2 ah

0 – 900 min-1 / 16 momentov

drevo 10 / oceľ 10 mm

1,90 kg (vrátane akumulátora)

3-5 hod. nabíjačka 
13 bitov

bobor ka 0214 
akumulátorový príklepový skrutkovač / vŕtačka 
plu:70746

18 v / 1,2 ah

0 – 350 min-1 / 0 - 900 min-1 / 16 momentov

drevo 10 / oceľ 10 mm

1,90 kg (vrátane akumulátora)

3-5 hod. nabíjačka 
13 bitov

2990

3990

15°

www.antoniocarraro.sk kompletný sortiment traktorov Antonio Carraro pre nasadenie  
vo vinohradoch, sadoch, farmách a údržbe verejných plôch.



PLU
výkon motora
objem motora
objem nádrže
dostrek
objem palivovej nádrže
hmotnosť stroja

PLU
výkon motora
objem motora
motor
max. priemer drtenia
nožový systém
drtiace nože
kladiviek

objem palivovej nádrže
kolesá
hmotnosť stroja

PLU
objem motora
výkon motora
piestne krúžky
kľukový hriadeľ
pohon 

pracovný záber
žacia hlava
priemer nylonu
3-zubý nôž
rukoväť 
popruh
objem palivovej nádrže
hmotnosť stroja

CHrbTOVý MOTOrOVý rOSIč
48043
2,13 kw / 2,90 PS
41,5 cm3

12 l
12 m
2,0 l
12,0 kg

MOTOrOVý drTIč kONÁrOV
48056
4,78 kw / 6,50 PS pri 3.600 min-1
196 cm3

168 Fa, OhV
75 mm
kladivkový
2 drtiace nože z tvrdenej ocele
16 otočiteľných kladiviek
3 možnosti prívodu materiálu na drtenie
veľký násypný otvor s rukoväťami
3,3 l
pneumatické pojazdové kolesá
70,0 kg

MOTOrOVý drTIč kONÁrOV
48057
9,55 kw / 13,00 PS pri 3.600 min-1
389 cm3

dJ 390 d5, OhV
100 mm
kladivkový
2 drtiace nože z tvrdenej ocele
16 otočiteľných kladiviek
3 možnosti prívodu materiálu na drtenie
veľký násypný otvor s rukoväťami
3,3 l
pneumatické pojazdové kolesá
105,0 kg
drtič je dodávaný v čiernej farbe
Oje pre pripojenie za auto zadarmo!

MOTOrOVý fArMÁrSkY krOVINOrEZ
48054
32,6 cm3

0,90 kw / 1,22 PS
2
2 krát uložený kľukový hriadeľ
cez 6-násobne uložený oceľový hriadeľ  
v bronzových púzdrach
415 mm
2 – nylonová profesionálna
2,4 mm
3-zubý nôž
tvaru U
profesionálny
1,2 l
7,0 kg

MOTOrOVý fArMÁrSkY krOVINOrEZ
48055
42,7 cm3

1,25 kw / 1,70 PS
2
2 krát uložený kľukový hriadeľ
cez 6-násobne uložený oceľový hriadeľ  
v bronzových púzdrach
415 mm
2 – nylonová profesionálna
2,4 mm
3-zubý nôž
tvaru U
profesionálny
1,2 l
8,0 kg

MOTOrOVý fArMÁrSkY krOVINOrEZ
48041
51,7 cm3

1,40 kw / 1,90 PS
2
2 krát uložený kľukový hriadeľ
cez 6-násobne uložený oceľový hriadeľ  
v bronzových púzdrach
415 mm
2 – nylonová profesionálna
2,4 mm
3-zubý nôž
tvaru U
profesionálny
1,2 l
8,5 kg
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gM 650 dr 69990 €gM 42 r 11990 €

gM 330 13990 € gM 430 16990 € gM 520 19990 €

gM 1300 dr 89990 €gM 51 Pb 31990 € gM 51 SPbL 39990 €

PLU
výkon motora
objem motora
motor
krútiaci moment
pracovný záber
podvozok
prestavenie výšky kosenia
ložiská kolies
mulčovacia sada
deflektor
bočné vyhadzovanie
kolesá vpredu /vzadu
zberný kôš
hmotnosť stroja

MOTOrOVÁ kOSAčkA S POHONOM
48051
2,72 kw / 3,69 PS pri 3.000 min-1
190 cm3

Briggs & Stratton, 625 series
8,5 nm
51 cm
z oceľového plechu
centrálne, 5 polôh nastavenia, od 30 - 75 mm
guličkové
v cene
sériovo
áno
200 / 200 mm
65 l, plátno
39,0 kg

MOTOrOVÁ kOSAčkA S POHONOM A fUNkCIOU 4v1
48052
2,94 kw / 3,99 PS pri 3.000 min-1
179 cm3

Briggs & Stratton, 675 ready start series
9,2 nm
51 cm
z oceľového plechu
centrálne, 6 polôh nastavenia, od 30 - 90 mm
guličkové
v cene
sériovo
áno
200 / 280 mm
70 l, plátno
40,0 kg

značka gM (gardenmania) je v našom portfóliu novinkou a ide o súkromnú 
značku spoločnosti agF inVeSt. Výrobu týchto produktov sme zadali jednej z 
najväčších firiem na výrobu záhradnej techniky na ázijskom kontinente. Produkty 
sa už niekoľko rokov distribuujú aj v európe, majú všetky potrebné bezpečnostné 
a kvalitatívne certifikáty. O mimoriadnej kvalite svedčí aj veľmi nízke percento 
reklamácií, s ktorým sa stretli naši distribuční kolegovia v okolitých krajinách.

napriek tomu, že ide o novinku v našom sortimente, už hneď od samého 
začiatku sú zabezpečené aj náhradné diely a spotrebný materiál, čím zaručujeme 
bezproblémový chod vášho nového člena mechanizovanej roty :). O jeho zdravie 
sa zároveň postará najširšia servisná sieť na území Slovenska. Všetkých servisných 
partnerov nájdete na priebežne aktualizovaných stránkach www.gardenmania.
sk, sekcia servisné strediská.



PLU
motor
akumulátor
max. výkon
pracovný záber
delenie reťaze
hrúbka reťaze
teleskopická tyč
predĺženie
automatické mazanie reťaze
automatická reťazová brzda
ramenný popruh
hmotnosť stroja

PLU
motor
max. výkon
pracovný záber
žacia hlava
priemer nylonu
rukoväť
deliteľný hriadeľ
teleskopická tyč
ramenný popruh
chránič rastlín
hmotnosť stroja

ELEkTrICkÁ VYVETVOVACIA PÍLA
48207
230 V
--
750 W
20 cm
3/8"
1,3 mm
áno, 190-285 cm, pracovná výška až 4 m
--
áno
áno
áno
3,4 kg

AkUMULÁTOrOVÁ VYVETVOVACIA PÍLA
48224
akumulátor Li-ion
18 V / 1,5 Ah
--
20 cm
3/8"
1,3 mm
áno, 185-315 cm, pracovná výška až 4,5 m
--
áno
áno

3,7 kg
pracovná doba až 45 min
doba nabíjania 3 - 5 hod.
+ nabíjačka

MOTOrOVÁ VYVET. PÍLA + krOVINOrEZ
48209
2 takt, vzduchom chladený, 30 cm3

--
1,00 kw / 1,36 PS
20 cm
3/8"
1,3 mm
..
do 270 cm, pracovná výška až 4,5 m
áno
áno
áno
6,2-6,9 kg
+ 2,0 mm nylonová hlava - záber 43 cm
+ 4-zubý nôž s uhlovou prevodovkou

ELEkTrICký VYŽÍNAč
42249
230 V
520 W
30 cm
2 nylonová automatická
1,4-1,6 mm
druhá prestaviteľná
--
áno
--
áno
2,5 kg
3 polohy nastavenia uhla reznej hlavy

ELEkTrICký VYŽÍNAč
48221
230 V
1.000 W
38 cm
2 nylonová automatická
2,0 mm
druhá prestaviteľná
áno
--
áno
--
5,1 kg

ELEkTrICký krOVINOrEZ
48222
230 V / 50 hz
1.000 W
38 cm (3-zub 23 cm)
2 nylonová automatická
2,0 mm
druhá prestaviteľná
áno
--
áno
--
5,4 kg
+ 3 zubý nôž

ELEkTrICký krOVINOrEZ
48223
230 V
1.000 W
38 cm (3-zub 23 cm)
2 nylonová automatická
2,0 mm
tvaru U
áno
--
áno
--
5,4 kg
+ 3 zubý nôž

SOfTgrIP rUkOVäŤ
Pogumovaná rukoväť pre bezpečné 
uchytenie, ktorá tlmí aj vibrácie stroja  
počas kosenia. (modely ikra eSn 1000)
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EAS 750 9990 € AAS 1820 N 15990 € bAS 3020 "3v1" 25990 €
ELEkTrICkÁ VYVET. PÍLA + krOVINOrEZ
48208
230 V / 50 hz
--
750 W
20 cm
3/8"
1,3 mm
--
190-290 cm, pracovná výška až 4,5 m
áno
áno
áno
3,4 kg
+ 2,0 mm nylonová hlava - záber 43 cm
+ 4-zubý nôž s uhlovou prevodovkou

EAS 1035 C "3v1" 17990 €

rT 2107 d 4990 € ESN 1000 8990 € ESN 1000 C 11990 € ESN 1000 Sb 13990 €

VYSÁVAčE
Jednoduchou úpravou a prepnutím 
prepínača dostanete z fukára vysávač, 
ktorý zároveň zberaný materiál podrtí 
na drobné kúsky. 

IkrA MOgATEC je vysoko flexibilná inovačná firma, ktorá zaručuje individualitu produktov tým, že vývoj 
a výroba strojov ikra prebieha v nemecku, vo výrobných halách o rozlohe 20.000 m2 s najmodernejšími 
logistickými možnosťami a s dennou kapacitou až 6.000 vyžínačov, 3.000 plotostrihov a 2.000 reťazových píl. 
ročná produkcia je takmer 2.000.000 kusov strojov.

Od roku 2008 je ikra Mogatec držiteľom licencie na výrobu produktov pod značkou tonino Lamborghini.

ikra Mogatec vyrába už takmer 30 rokov kvalitatívne hodnotné záhradné stroje. kvalita a atraktívne ceny 
tvoria filozofiu spokojných zákazníkov.



PLU
akumulátor
pracovný záber (nožnice)
pracovný záber (plotostrih)

AkU TrÁVNE NOŽNICE + PLOTOSTrIH
48228
7,2 V / 2,0 Ah
80 mm
160 mm
zmena bez použitia náradia

gbS 9054 Li EX 5990 €

PLU
motor
max. výkon
akumulátor
pracovný záber
rozostup zubov
teleskopická rukoväť
pracovná výška
pracovná hlava
bezpečnostné vypínače
rýchlozastavenie
hmotnosť stroja

PLU
motor
max. výkon
otáčky
pracovný záber
pracovné valce
podvozok
prestavenie pracovnej hĺbky
nožový hriadeľ

zberný kôš
uvoľnovač napnutia kábla
bezpečnostný spínač
hmotnosť stroja

PLU
motor
max. výkon
objem motora
pracovný záber
počet rezov
rozostup zubov
otočná rukoväť
teleskopická rukoväť
bezpečnostné vypínače
rýchlozastavenie
kryt lišty
hmotnosť stroja

PLU
motor
príkon
pracovný záber
podvozok
prestavenie výšky kosenia
výška kosenia
kolesá vpredu /vzadu
ložiská kolies
zberný kôš
deflektor
odľahčenie vedenia kábla
hmotnosť stroja

ELEkTrICký VErTIkUTÁTOr
48226
230 V
1.300 W
3.500 min-1

32 cm
2
polypropylén
centrálne, 5 polôh nastavenia
10 oceľových nožov
27 oceľových drôtov
40 l, plátno
áno
áno
11,3 kg

ELEkTrICký VErTIkUTÁTOr
42233
230 V / 50 hz
1.500 W
3.500 min-1

33 cm
2
polypropylén
centrálne, 4 polohy nastavenia
10 oceľových nožov
3x 21 oceľových drôtov
40 l, plátno
áno
áno
11,3 kg

ELEkTrICký PLOTOSTrIH
42289
230 V / 50 hz
520 W
--
45 cm
3.200 min-1

16
--
--
áno, dvojručné
áno
--
2,7 kg

ELEkTrICký PLOTOSTrIH
42208
230 V / 50 hz
600 W
--
60 cm
3.400 min-1

20
áno
--
áno, dvojručné
áno
áno
2,7 kg

ELEkTrICký PLOTOSTrIH
48229
230 V / 50 hz
500 W
--
50 cm
22 mm
áno, 200 - 240 cm
až 3,3 m
6 polôh nastavenia, 0 - 135° 
áno
áno 
3,8 kg

ELEkTrICký PLOTOSTrIH
48230
230 V / 50 hz
700 W
--
60 cm

áno
--
áno, dvojručné
áno

AkUMULÁTOrOVý PLOTOSTrIH
48231
akumulátor- Li-ion
--
18 V / 1,5 Ah
40 cm
18 mm
áno, 195 - 235 mm
až 3 m
6 polôh nastavenia, 0 - 135° 
áno
áno
4,0 kg
pracovná doba až 60 min.
doba nabíjania 3-5 hod.
+ nabíjačka

MOTOrOVý PLOTOSTrIH
48212
2 takt, benzín
0,90 kw / 1,20 PS
23 cm3

60 cm
3.600 min-1

35 mm
áno
--

áno
5,9 kg

ELEkTrICkÁ kOSAčkA SO ZbErANÍM
48225
230 V
1200 W
32 cm
polypropylén
3 polôh nastavenia, manuálne
20-60 mm
140 / 140 mm
kĺzne
30 l
áno
áno
12,0 kg

ELEkTrICkÁ kOSAčkA SO ZbErANÍM
48200
230 V
1400 W
34 cm
polypropylén
5 polôh nastavenia, centrálne
20-60 mm
140 / 160 mm
kĺzne
35 l
áno
áno
12,0 kg

ELEkTrICkÁ kOSAčkA SO ZbErANÍM
48201
230 V
1600 W
34 cm
polypropylén
5 polôh nastavenia, centrálne
20-60 mm
140 / 160 mm
kĺzne
45 l
áno
áno
14,0 kg

PATENTOVANÁ, INOVATÍVNA PrEdNÁ rUkOVäŤ,
otočná o 180° a uzamknuteľná v 3 polohách nastavenia. Bolo 
navrhnutá a skonštruovaná pre komfortnú prácu plotostrihom  
HS 6060 PrO. tento plotostrih má taktiež patentované  
uchytenie kábla. Je vyrábaný v nemecku.

PrACOVNý VALEC 
obsahuje 3x 21 drútov pre jednoduchú 
vertikuláciu vášho trávnika. (model ikra 
eVL 1500)

STrOj 2v1
ergonomický výborne navrhnutý 
akumulátorový stroj, bez použitia náradia 
dokážate premeniť z plotostrihu na trávne 
nožnice, alebo naopak :)
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HTMN 520 3990 € HSE 6055-20 d 6990 €

THS 500 PrO 11990 €EVL 1500 13990 €

ELM 1200 U 8990 € ELM 1434 U 10990 € ELM 1638 U 11990 €

PLU
akumulátor
pracovný záber (nožnice)
pracovný záber (plotostrih)

AkU TrÁVNE NOŽNICE + PLOTOSTrIH
48227
7,2 V / 2,0 Ah
80 mm
160 mm
zmena bez použitia náradia

gbS 9054 Li 4990 €

EV 1300 11990 €

HS 6060 PrO 15990 €

ATHS 1840 17990 €

bHSN 55 14990 €



PLU
motor
príkon motora
pracovný záber
pracovná hĺbka
počet kotúčov
počet ramien na kotúčoch
priemer kotúčov
otáčky kotúčov
prevodovka
rukoväť
prepravné kolieska
bezpečnostný spínač
motorová brzda
hmotnosť stroja

PLU
motor
príkon motora
motorová brzda
max. priemer drtenia
poistka proti preťaženiu
nábehová ochrana
samovťahovanie materiálu
drtenie
materiál nožov
zberná nádoba
podvozok
hmotnosť stroja

PLU
objem motora
max. výkon
piestné krúžky
uloženie kľukového hriadeľa
karburátor
automatický sytič
pracovný záber
delenie reťaze
hrúbka reťaze
mechanická reťazová brzda 
kovový doraz a lapač reťaze
kryt lišty
objem olej. / paliv. nádrže
hmotnosť stroja

PLU
akumulátor
max. hrúbka rezania
priemer noža
doba nabíjania
bezpečnostný spínač
pracovná doba
hmotnosť stroja

PLU
motor
max. výkon
príkon
funkcie
výkonnosť sania
drtiaci pomer
zberný vak
rýchlosť fúkania
elektronická regulácia výkonu
teleskopická sacia trubica
turbo dýza
oporné kolieska
hmotnosť stroja

PLU
motor
príkon motora
pracovný záber
delenie reťaze
hrúbka reťaze
rýchlosť reťaze
automatické mazanie reťaze
automatická reťazová brzda
dobehová brzda
napínanie reťaze bez náradia
objem olejovej nádrže
kryt lišty
kovový doraz a lapač reťaze
hmotnosť stroja

ELEkTrICký rOTAVÁTOr
48202
230 V / 50 hz
1200 W
40 cm
22 cm
6
4
230 mm
360 min-1

robustná závitovková, v olejovom kupeli
sklápateľná
áno
áno
áno
11,8 kg

MOTOrOVÁ rEŤAZOVÁ PÍLA
48205
40,1 cm3

1,50 kw / 2,04 PS
2
2x
walbro
áno
40 cm
3/8"
1,3 mm
áno
áno
áno
0,31 / 0,21 l
5,3 kg

MOTOrOVÁ rEŤAZOVÁ PÍLA
48233
49,3 cm3

2,20 kw / 2,99 PS
2
2x
walbro
áno
45 cm
3/8“
1,3 mm
áno
áno
áno
0,55 / 0,26 l
6,5 kg

ELEkTrICký drTIč
48213
230 V / 50 hz
2.500 W
áno
40 mm
áno

áno
2 rezné nože, otočné
vysokotvrdená oceľ pre perfektný rez
50 l
áno
14,0 kg

ELEkTrICký drTIč
48214
230 V / 50 hz
2.800 W
áno
45 mm
áno
áno
áno, so spätným chodom
8 rezné nože, otočné
vysokotvrdená oceľ pre perfektný rez
60 l
áno
29,0 kg

AkUMULÁTOrOVÁ PÍLA NA kONÁrE
48236
Li-ion, 10,8 V / 1,5 Ah
35 mm
55 mm
3-5 hod.
áno
30 min.
0,96 kg
+ nabíjačka

ELEkTrICký VYSÁVAč LÍSTIA
48234
230 V / 50 hz
--
2.800 W
vysávanie / fúkanie / mulčovanie
780 m3.h-1

1:10
45 l
275 km.h-1

áno
áno

áno
3,3 kg

ELEkTrICkÁ rEŤAZOVÁ PÍLA
48232
230 V / 50 hz
1.800 W
40 cm
3/8"
1,3 mm
13,5 m.s-1
áno
áno
áno
áno
0,15 l
áno
áno
4,5 kg

ELEkTrICký VYSÁVAč LÍSTIA
48235
230 V / 50 hz
--
3.000 W
vysávanie / fúkanie / mulčovanie
900 m3.h-1

1:10
45 l
180 - 300 km.h-1

áno
áno
--
áno
5,7 kg

ELEkTrICkÁ rEŤAZOVÁ PÍLA
42280
230 V / 50 hz
2.200 W
40 cm
3/8"
1,3 mm
10 m.s-1

áno
áno
áno
áno
0,15 l
áno
áno
4,7 kg

ELEkTrICký VYSÁVAč LÍSTIA
48216
230 V / 50 hz
--
2.000 W
vysávanie / fúkanie / mulčovanie
1.200 m3.h-1

1:7
35 l
210 km.h-1

--
--
áno
áno
10,5 kg

jEdNOrUčNÁ HObbY rEŤAZOVÁ PÍLA
48204
25,4 cm3

0,90 kw / 1,22 PS
2
2x

--
25 cm
3/8"
1,3 mm
áno
áno
áno
0,23 / 0,16 l
3,8 kg

MOTOrOVý VYSÁVAč LÍSTIA
48217
2-takt, benzín, 30 cm3

1,00 kW / 1,36 PS
--
vysávanie / fúkanie / mulčovanie
720 m3.h-1

1:8
40 l
250 km.h-1

--
--
áno
áno
6,1 kg

MOTOrOVÁ rEŤAZOVÁ PÍLA
48203
37,2 cm3

1,20 kw / 1,63 PS
2
2x
walbro
--
35 cm
3/8"
1,3 mm
áno
áno
áno
0,31 / 0,21 l
5,4 kg

kOTúčOVÁ PÍLA
s priemerom 55 mm, umožňuje dokonalý 
a čistý rez konára, orezávaného ovocného 
stromu. S 1,5 ah akumulátorom od firmy 
Sanyo vydržíte pracovať až 30 min.

VýMENA rEŤAZE
bez použitia náradia,  
jednoducho a rýchlo
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EM 1200 13990 €

APS 2010 Li 6990 € bV 2800 E 4990 € bVT 3000 E 990 € kLS 2000 15990 € bLS 1000 16990 €

EgN 2500 14990 € gSLN 2600 21990 €

kES 1800-40 Wk 6990 € EkSN 2200-40 Wk 9990 €

PCS 2525 12990 € PCS 3835 12990 € PCS 4040 13990 € PCS 5045 18990 €
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Agf 7835 490 €
20420

Agf 7816 A 190 €
20414

Agf 7818 C 690 €
20418

Agf 7814 C 490 €
20411

Agf 7818 A 390 €
20417

Agf 7814 A 290 €
20410

Agf 2208 1490 €
22415

Agf 1658 A 1290 €
22416

Agf 1657 A 1290 €
22420

Agf 2169 990 €
22493

Agf 2121 490 €
22491

Agf j 99-3 090 €
22606

Agf j 99-2 390 €
22605

Agf j 99-1 090 €
22604

Agf j 99 2990 €
22603

Agf 7815 C 490 €
20413

Agf 7815 A 290 €
20412

Agf 2341 A 990 €
20423

Agf 9506 5990 €
22543

Agf 9505 3990 €
22542

Agf 1998 1990 €
22571

Agf 9517 1990 €
22623

Agf 9516 1990 €
22608

Agf 1997 1990 €
22570

Agf 1902 1090 €
22624

Agf 03 290 €
22489

Agf 6132 290 €
22507

Agf 5108 A 190 €
22506

Agf 7122 290 €
22499

Agf 3113 590 €
22486

Agf 8213 b 990 €
22515

Agf 8116 890 €
22610

Agf 8332 690 €
22609

Agf 8107 590 €
22503

Agf 6135 190 €
22527

Agf 6136 090 €
22544

Agf 9131 A 090 €
22529

VOdNý PrOgrAM
1/2" mosadzná spojka  
na hadice

VOdNý PrOgrAM
3/4" mosadzná spojka  
na hadice

VOdNý PrOgrAM
1/2" mosadzná spojka  
na hadice so stopkou

NOŽNICE NA ŽIVý PLOT
luxusné, kované, tvarované, 229 mm 
vlnité, oceľové ostrie, tlmiče dorazu

NOŽNICE NA ŽIVý PLOT
luxusné, teleskopické, tvarované, 
ergonomické, oválne oceľové rúčky,  
229 mm rovné, teflon, tlmiče dorazu

NOŽNICE NA ŽIVý PLOT
luxusné, teleskopické, tvarované, 
ergonomické, oválne oceľové rúčky,  
229 mm vlnité, teflon, tlmiče dorazu

NOŽNICE NA ŽIVý PLOT
luxusné nožnice, tvarované, ergono-
mické, oceľové rúčky, 229 mm vlnité, 
oceľové ostrie, teflon, tlmiče dorazu

NOŽNICE NA ŽIVý PLOT
klasické nožnice, drevené rúčky, 203 mm 
vlnité, oceľové ostrie, tlmiče dorazu

VIAZACIE kLIEšTE
viazacia páska do kliešti, 
20 ks v kartóne

VIAZACIE kLIEšTE
náhradné sponky do viazačky, 
10000 ks v malom balení

VIAZACIE kLIEšTE
náhradné nožíky pre viazačku,  
3 ks v sade

VIAZACIE kLIEšTE
klasické viazacie kliešte pre vysoký 
výkon, viazace médium páska, spájanie 
za pomoci sponiek

VOdNý PrOgrAM
3/4" mosadzná spojka  
na hadice so stopkou

VOdNý PrOgrAM
1/2" mosadzná spojka  
na dve hadice

VOdNý PrOgrAM
3/4" mosadzná spojka  
na dve hadice

VOdNý PrOgrAM
mosadzná redukcia  
na 1/2" vodovodnú rúru

VOdNý PrOgrAM
mosadzná spojka  
trojcestná

VYSOkOTLAký POSTrEkOVAč
na rameno s objemom nádrže 8 l

ObErÁk NA OVOCIE
plátený košík, priemer 160 mm

TrÁVNE HrAbLE
nastaviteľné, 22 zubové, oceľové 
hrable, spevnené, výborná kvalita, 
ploché zuby

NOŽNICE NA TrÁVU
komfortné, oceľové nožnice, 5 pozícií 
(180°), teflon, komfortná rukoväť, 
poistka, zámok

PÍLkY NA drEVO
300 mm pílka, s púzdrom, trojstranne 
brúsené ostrie z ocele, luxusná rukoväť

NÁHrAdNÉ dIELY 
NA NÁrAdIE bObOr
22618 Agf S 4111 0,70 € 
náhradná pružina pre nožnice agF 4111 
a podobné

22509 Agf S 4129 0,70 € 
náhradná pružina pre nožnice agF 4129 
a podobné

22565 Agf S 4259 0,70 € 
náhradná pružina pre nožnice agF 4259 
a podobné

22566 Agf S 4282 0,70 € 
náhradná pružina pre nožnice agF 4282 
a podobné

22613 Agf S 4357 0,70 € 
náhradná pružina pre nožnice agF 4357 
a podobné

22614 Agf S 0472 0,70 € 
náhradná pružina pre nožnice agF 0472 
a podobné

22567 Agf S 5103 A 1,70 € 
náhradná pružina pre nožnice agF 5103 
a a podobné

22531 Agf S 5212  0,70 € 
náhradná pružina pre nožnice agF 5212 
a podobné

22593 Agf S 3105 0,70 € 
náhradná pružina pre trávne nožnice 
agF 3105 a podobné

22519 Agf S 3107 0,70 € 
náhradná pružina pre nožnice agF 3107 
a podobné

22564 Agf S 3113 0,70 € 
náhradná pružina pre nožnice agF 3113 
a podobné 

22592 Agf S 3121 0,70 € 
náhradná pružina pre trávne nožnice 
agF 3121 a podobné

22530 Agf S 1111 0,70 € 
náhradná pružina pre pákové nožnice 
agF 1111 a podobné

22615 Agf S 9901 0,70 € 
náhradná pružina pre štepárske nožnice 
agF 9901 a podobné

22612 Agf S j 99 0,70 € 
náhradná pružina pre viazacie nožnice 
agF J 99 a podobné

22511 Agf g 4120 f 1,30 € 
náhradné rukoväte pre nožnice  
agF 4120 F

22512 Agf b 4119 f 2,65 € 
náhradná čepeľ pre nožnice agF 4119 F

22510 Agf b 4120 f 2,65 € 
náhradná čepeľ pre nožnice agF 4120 F

22508 Agf b 4129 2,65 € 
náhradná čepeľ pre nožnice agF 4129

22514 Agf b 4163  2,65 € 
náhradná čepeľ pre nožnice agF 4163 

22578 Agf b 4262  2,65 € 
náhradná čepeľ pre nožnice agF 4262 

22579 Agf b 4282  2,65 € 
náhradná čepeľ pre nožnice agF 4282

22580 Agf b 4304  2,65 € 
náhradná čepeľ pre nožnice agF 4304 

22581 Agf b 4228 3,30 € 
náhradná čepeľ pre nožnice agF 4228

22582 Agf b 4227 Sb 3,30 € 
náhradná čepeľ pre nožnice agF 4227 SB

22583 Agf b 4259 3,30 € 
náhradná čepeľ pre nožnice agF 4259

22584 Agf b 4308 3,30 € 
náhradná čepeľ pre nožnice agF 4308

22585 Agf b 4255 3,30 € 
náhradná čepeľ pre nožnice agF 4255

22586 Agf b 4247 3,30 € 
náhradná čepeľ pre nožnice agF 4247

22587 Agf b 4114 3,30 € 
náhradná čepeľ pre nožnice agF 4114

22594 Agf b 4169 3,30 € 
náhradná čepeľ pre nožnice agF 4169

22595 Agf b 1111 4,95 € 
náhradná čepeľ pre pákové nožnice 
agF 1111

22596 Agf b 1111 b 4,95 € 
náhradná čepeľ pre pákové nožnice 
agF 1111 B

22590 Agf b 0802 4,95 € 
náhradná čepeľ pre pílku agF 0802

22588 Agf b 8107 8,30 € 
náhradná čepeľ pre pílku agF 8107

22589 Agf b 8114 8,30 € 
náhradná čepeľ pre pílku agF 8114

22616 Agf b 9901 1,50 € 
náhradná čepel pre štepárske nožnice 
agF 9901

22525 Agf Sb 8201 C 3,80 € 
náhradný plátok pre pílu agF 8201 c

PÍLkY NA drEVO
skladacia, 203 mm pílka, ostrie z 
ocele, trojstranne brúsené, zaisťovací 
mechanizmus, komfortná rukoväť

PÍLkY NA drEVO
skladacia, 203 mm pílka, ostrie z 
ocele, trojstranne brúsené, zaisťovací 
mechanizmus, komfortná rukoväť

PÍLkY NA drEVO
skladacia, 178 mm pílka, ostrie z 
ocele, trojstranne brúsené, zaisťovací 
mechanizmus, plastová rukoväť

SAdZAč
pochrómovaný, plastová rukoväť

PúZdrO NA OPASOk
pre záhradné nožnice a pílku, alebo 
druhé nožnice

VIAZACIE LANkO
20 m

VYPICHOVAč bUrINY T SAdZAč
drevená rukoväť, plastový hrot

kOMPLETNÁ SAdA NÁrAdIA
5 dielna sada náradia,záhradné nožnice, 
nožnice na trávu, skladacia pílka, brúska, 
multifukčný nôž a púzdro

kOMPLETNÁ SAdA NÁrAdIA
6 dielna sada náradia, záhradné nožnice, 
nožnice na živý plot a pákové nožnice s 
teleskopickými rúčkami, lopatka

kOMPLETNÁ SAdA NÁrAdIA
teleskopické pákové nožnice, dvojstrižné 
+ nožnice na živý plot, duralové 
teleskopické rúčky, ergo rukoväte

kOMPLETNÁ SAdA NÁrAdIA
7 dielna profesionálna sada náradia 
na umývanie a čistenie auta, s 
teleskopickými rúčkami

kOMPLETNÁ SAdA NÁrAdIA
teleskopické pákové nožnice na rovný rez 
+ pákové nožnice dvojstrižné + nožnice 
na živý plot, oceľové rúčky, ergo rukoväť

kOMPLETNÁ SAdA NÁrAdIA
9 dielna profesionálna sada náradia s 
teleskopickými rúčkami a prevodovými 
nožnicami, v kufríku

kOMPLETNÁ SAdA NÁrAdIA
12 dielna profesionálna sada náradia 
s teleskop. rúčkami, 4 druhmi nožníc, 
pílkou a drobným náradím, v kufríku

Agf 5103 A 2990 €
22502

Agf 5212 2990 €
22569

NOŽNICE NA VYSOkÉ kONÁrE
profi nožnice na strihanie konárov vyso-
kých stromov, vrát. 1230 mm duralovej 
rúčky, 2 koleskové, ergo rukoväť

NOŽNICE NA VYSOkÉ kONÁrE
profi nožnice na strihanie konárov 
vysokých stromov, vrátane 1230 mm 
duralovej rúčky, ergo rukoväť

Agf 1655 A 1690 €
22463

Agf 1143 1490 €
22496

Agf 1111 1390 €
22497

Agf 1112 890 €
22462

Agf 9001 390 €
22622

Agf 9002 390 €
22621

Agf 9974 190 €
22465

Agf 0433 890 €
22466

Agf 9901 1490 €
22467

Agf 9975 390 €
22598

Agf 9976 490 €
22599

Agf 9973 490 €
22601

Agf 9971 490 €
22607

PÁkOVÉ NOŽNICE
teleskopické, luxusné, 762 mm dlhé, 
klasické nožnice, oceľové rúčky, 
teflonové ostrie

PÁkOVÉ NOŽNICE
711 mm dlhé, klasické nožnice, drevené 
rúčky, teflonové ostrie, tlmiče dorazu, 
tupé protiostrie

PÁkOVÉ NOŽNICE
prevodové, luxusné, 762 mm dlhé, 
klasické nožnice, oceľové rúčky, 
teflonové ostrie, tupé protiostrie

PÁkOVÉ NOŽNICE
736 mm dlhé, klasické nožnice, kovové 
rúčky, oválna, ergo rukoväť, teflonové 
ostrie, tupé protiostrie, tlmiče dorazu

šPECIÁLNE NÁrAdIE
multifunkčný záhradný nôž, 210 mm, 
stainless oceľ, ergo rukoväť, 4 ostria, 
púzdro, mimoriadne nízka hmotnosť

šPECIÁLNE NÁrAdIE
záhradný nôž, 210 mm, stainless 
oceľ, ergonomická rukoväť, púzdro, 
mimoriadne nízka hmotnosť

šPECIÁLNE NÁrAdIE
vyberač na ruže

šPECIÁLNE NÁrAdIE
strihač vinohradníckeho drátu

šTEPÁrSkE NOŽNICE
štepárske nožnice,profesionálna kvalita, 
viacfarebný slovenský obal

šTEPÁrSkE NOŽNICE
štepárske nožnice,profesionálna kvalita, 
viacfarebný slovenský obal

šTEPÁrSkE NOŽNICE
štepárske nožnice,profesionálna kvalita, 
viacfarebný slovenský obal

Agf 9999 790 €
22446

Agf 9902 490 €
22448

Agf 8899 390 €
22528

brúSkY NA čEPELE NOŽNÍC
multifunkčná brúska  
s uchytením o podložku

šTEPÁrSkE NOŽÍkY
klasický, uzatvárateľný štepársky nožík, 
drevená rukoväť, Stainless oceľ čepele, 
ohnutá čepeľ, žabka

brúSkY NA čEPELE NOŽNÍC
multifunkčná brúska

šTEPÁrSkE NOŽÍkY
klasický, uzatvárateľný štepársky nožík, 
drevená rukoväť, Stainless oceľ čepele, 
rovná čepeľ, očkovací

brúSkY NA čEPELE NOŽNÍC
brúska na ostrie

Agf 0469 990 €
22548

Agf 4259 790 €
22557

Agf 4506 690 €
22532

Agf 0473 690 €
22620

Agf 4129 290 €
22475

ZÁHrAdNÉ NOŽNICE
klasické, oceľové, 229 mm dlhé nožnice, 
vinutá pružina, zámok, chrómované 
ostrie, teflon

ZÁHrAdNÉ NOŽNICE
klasické, luxusné, 203 mm nožnice, tlmič 
dorazu, vinutá pružina, chrómované 
ostrie

ZÁHrAdNÉ NOŽNICE
klasické, luxusné, anatomické, duralové, 
203 mm nožnice, mimoriadne ľahké, 
pružina, chrómované ostrie

ZÁHrAdNÉ NOŽNICE
klasické, luxusné, anatomické, duralové, 
203 mm nožnice, mimoriadne ľahké, 
pružina, chrómované ostrie

ZÁHrAdNÉ NOŽNICE
klasické, hliníkové, 216 mm nožnice, 
vinilová rukoväť, vinutá pružina, zámok, 
chrómované ostrie, teflon



Vráble, Hlavná 42, tel.: 037/783 39 82

bratislava, balkánska 133, Od jednota, tel.: 02/6285 9549

www.agfinvest.sk, info@agfinvest.sk
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