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ROBOTICKÉ KOSAČKY

1 249,-€

1 190,-€

1 749,-€

1 690,-€

2 149,-€

1 990,-€

robotická kosačka
elektrický uhlíkový motor | lítium-ion batéria 1 x 2,5 Ah | 
otáčky noža 2400 ot/min | doba nabíjania 2 hod 15 min | 
pracovný čas 50 min | max. plocha 500 m2 | záber 25 cm 
| výška kosenia 25 až 60 mm | núdzové zastavenie, 
senzor zdvihu, dažďový senzor | kosenie náhodným 
spôsobom | automatická nabíjacia stanica | blue-
tooth / mobilná aplikácia | nastavenie kosačky tla-
čidlami s displejom | hmotnosť 9,5 kg

robotická kosačka
elektrický bezuhlíkový motor | lítium-ion batéria 2x 2,5 Ah 
| otáčky noža 2800 ot/min | doba nabíjania 2,5 hod | pra-
covný čas 2,5 hod | max. plocha 1 100 m2 | záber 25 cm 
| výška kosenia 25 až 60 mm | núdzové zastavenie, 
senzor zdvihu, dažďový senzor | kosenie náhodným 
/ špirálovým spôsobom | 4 kosiace zóny | svahová 
dostupnosť 45% | nárazový senzor v kolesách, sva-
hový senzor | zabezpečenie PIN kódom | automa-
tická nabíjacia stanica | bluetooth / mobilná apli-
kácia | nastavenie kosačky tlačidlami s displejom 
| hmotnosť 9,8 kg

robotická kosačka
bezuhlíkový motor | lítium-ion batéria 3 x 2,5 Ah | otáč-
ky noža 2800 ot/min | doba nabíjania 3 hod | pracovný 
čas 4 hod | max. plocha 2000 m2 | záber 25 cm | výška 
kosenia 25 až 60 mm | núdzové zastavenie, senzor 
zdvihu v kolese dažďový senzor | kosenie náhodným 
/ špirálovým spôsobom | 4 kosiace zóny | svahová 
dostupnosť 45% | nárazový senzor v kolesách, sva-
hový senzor | zabezpečenie PIN kódom | automa-
tická nabíjacia stanica | bluetooth / mobilná apli-
kácia | nastavenie kosačky tlačidlami s displejom 
| hmotnosť 10,1 kg

Stiga
 AUTOCLIP 221

Stiga
 AUTOCLIP 225 S

Stiga
 AUTOCLIP 230 S

Stiga Autoclip 
najmodernejšie robotické kosačky na  trávu kombinujú silu 
s  inteligenciou. Už nikdy nebudete musieť kosiť trávnik, o  vzhľad 
vášho trávnika bude vždy perfektne postarané. Robotickú kosačku 
STIGA Autoclip si môžete zakúpiť len u  autorizovaných dealerov 
s profesionálnou inštaláciou priamo u vás doma.

Autoclip rad 200
Je malý kompaktný pomocník, ktorý efektívne udržiava váš trávnik 
v perfektnom stave. Vďaka nadštandardnej kapacite batérií pracuje 
STIGA Autoclip na  jedno nabitie dlhú dobu a  to bez toho, aby sa 
musel vrátiť do  nabíjacej stanice. Iné robotické kosačky strácajú 
čas častejším nabíjaním, čím sa výrazne predlžuje doba kosenia 
toho istého priestoru. STIGA Autoclip vám umožňuje využívať váš 
trávnik efektívnejšie, pre radosť a relax vás a vašej rodiny. Pokiaľ ide 
o  vzhľad vášho trávnika, vďaka Autoclipu bude hladší a  dokonale 
upravenejší, ako kedykoľvek predtým. Dnešné záhrady majú 
rozmanité tvary a veľkosti, a preto Autoclip rad 200 má širokú škálu 
funkcií pre splnenie špecifických potrieb vášho trávnika. Budete veľmi 
milo prekvapený, ako sa váš trávnik používaním robotickej kosačky 
STIGA o niekoľko týždňov zlepší ako vo vzhľade, tak aj v kvalite.

VIDEO

kryt nabíjacej stanice 
ZDARMA

kryt nabíjacej stanice 
ZDARMA
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ROBOTICKÉ KOSAČKY

2 749,-€

2 490,-€
3 049,-€

2 890,-€

3 599,-€

3 490,-€

robotická kosačka
elektrický bezuhlíkový motor | lítium-ion batéria 1 x 7,5 Ah | 
otáčky noža 3000 ot/min | doba nabíjania 2,5 hod | pra-
covný čas 3,5 hod | max. plocha 2600 m2 | záber 29 cm 
| výška kosenia 25 až 70 mm | núdzové zastavenie, 
senzor zdvihu, dažďový senzor | kosenie náhodným 
/ špirálovým spôsobom | 8 kosiacich zón | svahová 
dostupnosť 45% | nárazový senzor v kryte, svaho-
vý senzor | zabezpečenie PIN kódom | nastavenie 
kosačky dotykovým displejom | hmotnosť 16,7 kg

robotická kosačka
elektrický bezuhlíkový motor | lítium-ion batéria 1 x 7,5 Ah | 
otáčky noža 3000 ot/min | doba nabíjania 2,5 hod | pra-
covný čas 3,5 hod | max. plocha 3200 m2 | záber 29 cm 
| výška kosenia 25 až 70 mm | núdzové zastavenie, 
senzor zdvihu, dažďový senzor | kosenie GPS / špi-
rálovým spôsobom GPS | 8 kosiacich zón | svahová 
dostupnosť 45% | nárazový senzor v kryte, svahový 
senzor | zabezpečenie PIN kódom | automatická 
nabíjacia stanica | nastavenie kosačky dotykovým 
displejom | hmotnosť 16,7 kg

Stiga
 AUTOCLIP 528 S

Stiga
 AUTOCLIP 530 SG

Stiga
 AUTOCLIP 550 SG

Autoclip rad 500
Kombinácia výkonu, sily a  precíznosti pre dlhé pra-
covné cykly. Je predurčená pre tých, ktorí potrebujú 
roboticku kosačku, ktorá zvládne väčšie trávnaté plo-
chy. 
STIGA predstavuje úplne nový Autoclip 530 SG. Naj-
chytrejšia robotická kosačka s možnosťou ovládania 
a nastavenia z pokoja vášho domova alebo z kance-
lárie cez špeciálnu aplikáciu STIGA. S  integrovaným 
systémom GSP mapuje terén pre inteligentné, rýchle 
a efektívne kosenie s možnosťou diaľkovej blokácie 
určitej časti pracovnej plochy.

Bluetooth pripojenie
Autoclip je vybavený pripojením
Bluetooth/GMS/GPS pre 
pripojenie s mobilom.

Dažďový senzor
Kosenie v suchom počasí prináša 
najlepšie výsledky, čo dážďový 
senzor ovláda. Autoclip sa vráti 
k nabíjaniu pokiaľ prší.

Lítium-ion batérie
Nová, najmodernejšia technoló-
gia. Pomocou vysoko výkonného
lítia batérie. Najinovatívnejšie
riešenie pre lepšie výsledky a
dlhší pracovný čas.

Snímač na podpornom kolese
Nové bezpečnostné snímače na 
vodiacom koliesku. V prípade 
prevrátenia, zdvihnutia alebo iné-
ho pohybu sa kosačka okamžite 
vypne.

Režim Eco
Snímače dokážu zistiť, či sa 
kosačka nachádza na trávniku. Ak 
nie, kosačka ide späť do nabíjacej 
stanice a čaká na nasledujúci 
pracovný cyklus.

Automatické nabíjanie 
Autoclip sa automaticky vracia 
a zaparkuje do nabíjacej stanice 
a pokračuje vedľa obvodového 
vodiča. Nie je potrebný žiadny 
vodiaci kábel. Inštalačné drôty 
regulujú spätné trasy a pohyby.

Robotické kosačky STIGA Autoclip je možne zakúpiť iba u vybraných autorizovaných dealerov, ktorý vám zrealizujú odbornú montáž a sprevádzkovanie stroja za vopred dohodnutých podmienok. 

robotická kosačka
elektrický bezuhlíkový motor | lítium-ion batéria 2 x 7,5 Ah 
| otáčky noža 3000 ot/min | doba nabíjania 3 hod | pra-
covný čas 7 hod | max. plocha 5000 m2 | záber 29 cm 
| výška kosenia 25 až 70 mm | núdzové zastavenie, 
senzor zdvihu, dažďový senzor | kosenie GPS / špirá-
lovým / spôsobom GPS | 8 kosiacich zón | svahová 
dostupnosť 45% | nárazový senzor v kryte, svaho-
vý senzor zabezpečenie PIN kódom | automatická 
nabíjacia stanica | nastavenie kosačky dotykovým 
displejom | hmotnosť 18 kg

Bezuhlíkové motory
Poskytujú vyššiu účinnosť a
znižuje spotrebu energie. Sú
tichšie a majú výrazne dlhšie časy 
medzi intervalmi údržby.

kryt nabíjacej stanice 
ZDARMA
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ELEKTRICKÉ KOSAČKY
elektrická kosačka
elektrický motor 230 V  | výkon 1000 W | záber 33 cm 
doporučená plocha do  300 m2 | plastový zberný kôš 
objem koša 28 l | výška kosenia 30-45-60 mm | 
3-polohové individuálne nastavenie výšky kosenia | 
skelet PP plast | klzné ložiská kolies | priemer kolies 
140/170 mm | zber do  koša | zadné vyhadzovanie | 
rovná skladacia rukoväť | hmotnosť 11,5 kg

elektrická kosačka
elektrický motor | výkon 1000 W | záber 35 cm | doporu-
čená plocha do  300 m2 | hybridný zberný kôš | objem 
koša 30 l | výška kosenia 25-65 mm | 3-polohové na-
stavenie výšky kosenia na náprave | skelet PP plast | 
klzné ložiská kolies | priemer kolies 140/140 mm | zber 
do  koša | zadné vyhadzovanie | indikátor naplnenia 
koša | skladacia ergonomická rukoväť | hmotnosť 
12 kg

elektrická kosačka
elektrický motor | výkon 1600 W | záber 40 cm | doporu-
čená plocha do  600 m2 | plastový zberný kôš | objem 
koša 40 l | výška kosenia 25-75 mm | 6-polohové cen-
trálne nastavenie výšky kosenia | skelet PP plast | klz-
né ložiská kolies | priemer kolies 150/250 mm | zber 
do koša | zadné vyhadzovanie | mulčovanie | rovná 
rukoväť s komfortným prepínaním | hmotnosť 13 kg

elektrická kosačka
elektrický motor | výkon 1400 W | záber 39 cm | doporu-
čená plocha do  500 m2 | hybridný zberný kôš | objem 
koša 40 l | výška kosenia 25-65 mm | 3-polohové na-
stavenie výšky kosenia na náprave | skelet PP plast | 
klzné ložiská kolies | priemer kolies 140/140 mm | zber 
do  koša | zadné vyhadzovanie | indikátor naplnenia 
koša | skladacia ergonomická rukoväť | hmotnosť 
15 kg

elektrická kosačka
elektrický motor | výkon 1800 W | záber 44 cm | dopo-
ručená plocha do  800 m2 | plastový zberný kôš | ob-
jem koša 50 l | výška kosenia 25-75 mm | 6-polohové 
centrálne nastavenie výšky kosenia | skelet PP plast | 
klzné ložiská kolies | priemer kolies 150/250 mm | zber 
do koša | zadné vyhadzovanie | mulčovanie | rovná 
rukoväť s komfortným prepínaním | hmotnosť 14 kg

elektrická kosačka
elektrický motor 230 V  | výkon 1300 W | záber 38 cm 
doporučená plocha do  500 m2 | plastový zberný kôš 
| objem koša 35 l | výška kosenia 30-45-60 mm | 
3-polohové individuálne nastavenie výšky kosenia | 
skelet PP plast | klzné ložiská kolies | priemer kolies 
140/170 mm | zber do  koša | zadné vyhadzovanie | 
rovná skladacia rukoväť | hmotnosť 14 kg

Vari
 FM 3310

Stiga
 COLLECTOR 35 E

Stiga
 COMBI 40 E

Stiga
 COLLECTOR 39 E

Stiga
 COMBI 44 E

Vari
 FM 3813

2in1 2in1

2in1 Vyrobené na 
SVK 2in1 Vyrobené na 

SVK

199,-€

159,-€
229,-€

179,-€

3in1 Vyrobené na 
SVK 3in1 Vyrobené na 

SVK

119,-€99,-€

79,-€59,-€
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ELEKTRICKÉ, MULČOVACIE KOSAČKY
elektrická kosačka
elektrický motor | výkon 1600 W | záber 48 cm | doporu-
čená plocha do  1000 m2 | hybridný zberný kôš | indiká-
tor naplnenia zberného koša | objem koša 60 l | výška 
kosenia 27-80 mm | 5-polohové centrálne nastavenie 
výšky kosenia | oceľový skelet | guličkové ložiská 
kolies | priemer kolies 180/240 mm | zber do  koša | 
zadné vyhadzovanie | mulčovanie | ergonomická ru-
koväť | hmotnosť 25 kg

vretenová kosačka
ručný pohon | priemer kolies 205 mm | záber 40 cm |  
výška kosenia 25-60 mm | 3-polohové nastavenie 
výšky kosenia po stranách | 5 nožové žacie | oceľový 
skelet | hmotnosť 10,5 kg

benzínová mulčovacia kosačka s pojazdom
motor Briggs&Stratton 850E I/C series OHVTM | výkon 
3,19 kW pri 2800 ot/min | zdvihový objem 190 cm3 | záber 
53 cm | doporučená plocha do 2200 m2 | výška kosenia 
30-65 mm | 5-polohové centrálne nastavenie výšky 
kosenia | skelet so zliatiny Aluminium | priemer kolies 
205/205 mm | guličkové ložiská | mulčovanie špeciál |  
rýchlospojka na  umývanie | ergonomická výkyvná 
rukoväť | AVS - antivibračný systém | predný náraz-
ník | hmotnosť 35 kg

elektrická kosačka s pojazdom
elektrický motor | výkon 1800 W | záber 48 cm | doporu-
čená plocha do  1000 m2 | hybridný zberný kôš | indiká-
tor naplnenia zberného koša | objem koša 60 l | výška 
kosenia 27-80 mm | 5-polohové centrálne nastavenie 
výšky kosenia | oceľový skelet | guličkové ložiská 
kolies | priemer kolies 180/240 mm | zber do  koša | 
zadné vyhadzovanie | mulčovanie | ergonomická ru-
koväť | hmotnosť 29 kg

benzínová mulčovacia kosačka s pojazdom
motor Briggs&Stratton 500 E seriesTM | výkon 1,97 kW 
pri 2900 ot/min | zdvihový objem 140 cm3 | záber 47 cm 
| doporučená plocha do  1500 m2 | výška kosenia 31-
80 mm | 5-polohové centrálne nastavenie výšky ko-
senia | oceľový skelet | priemer kolies 180/180 mm | 
guličkové ložiská | bočné vyhadzovanie | mulčovanie 
špeciál | hmotnosť 26 kg

benzínová mulčovacia kosačka s pojazdom
motor Briggs&Stratton 850E I/C series OHVTM | výkon 
3,19 kW pri 2800 ot/min | zdvihový objem 190 cm3 | záber 
51 cm | doporučená plocha do 2200 m2 | výška kosenia 
30-65 mm | 5-polohové centrálne nastavenie výšky 
kosenia | skelet so zliatiny Aluminium | priemer kolies 
205/205 mm | guličkové ložiská | mulčovanie špeciál |  
rýchlospojka na  umývanie | ergonomická výkyvná 
rukoväť | AVS - antivibračný systém | predný náraz-
ník | pojazd variátorom rýchlosťou 3,5 až 5,4 km/
hod | hmotnosť 36 kg

Stiga
 COMBI 48 E

Stiga
 SCM240 R

Stiga
MULTICLIP Pro 53 SB

Stiga
 COMBI 48 ES

Stiga
 MULTICLIP 47 SQ B

Stiga
MULTICLIP Pro 53 SVX B

279,-€

249,-€

94,-€

79,-€

16,-€

12,-€

849,-€

799,-€
999,-€

839,-€

329,-€

399,-€

3in1 Vyrobené na 
SVK 3in1 Vyrobené na 

SVK

zberný kôš 20 l

NOVINKA 2019

 4takt 2in1 Vyrobené na 
SVK

 4takt Vyrobené na 
SVK  PROFI  4takt Vyrobené na 

SVK  PROFI Vario 
pohon
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BENZÍNOVÉ KOSAČKY BEZ POJAZDU
benzínová kosačka bez pojazdu
motor GGP RS 100 | výkon 1,55 kW pri 2800 ot/min | 
zdvihový objem 99 cm3 | záber 46 cm | doporučená plo-
cha do 1000 m2 | plastový zberný kôš | objem koša 60 l 
| výška kosenia 30-70 mm | 5-polohové samostat-
né nastavenie výšky kosenia na  kolesách | oceľový 
skelet | priemer kolies 165/190 mm | zber do  koša | 
zadné vyhadzovanie | ergonomická rukoväť | hmot-
nosť 20 kg

benzínová kosačka bez pojazdu
motor Briggs&Stratton 450 E  seriesTM | výkon 1,75 
kW pri 2900 ot/min | zdvihový objem 125 cm3 | záber 
46 cm | doporučená plocha do 1100 m2 | plastový zber-
ný kôš | objem koša 60 l | výška kosenia 30-67 mm |  
 5-polohové centrálne nastavenie výšky kosenia | 
oceľový skelet | priemer kolies 165/190 mm | gulič-
kové ložiská | zber do koša | zadné vyhadzovanie | 
ergonomická rukoväť | hmotnosť 21 kg

benzínová kosačka bez pojazdu
motor Briggs&Stratton 500 E seriesTM | výkon 1,97 kW 
pri 2900 ot/min | zdvihový objem 140 cm3 | záber 48 cm 
| doporučená plocha do 1200 m2 | hybridný zberný kôš 
| indikátor naplnenia zberného koša | objem koša 
60 l | výška kosenia 22-80 mm | 6-polohové cen-
trálne nastavenie výšky kosenia | oceľový skelet |  
priemer kolies 200/280 mm | guličkové ložiská |  
zber do  koša | zadné vyhadzovanie | bočné vy-
hadzovanie | mulčovanie | Soft grip ergonomic-
ká výškovo nastaviteľná rukoväť v  2 polohách | 
hmotnosť 26 kg 

Vari
ES 464 G

Stiga
COLLECTOR 46 B

Stiga
COMBI 48 Q B

189,-€

229,-€

NOVINKA 2019

 4takt 2in1 Vyrobené na 
SVK

 4takt 3in1 Vyrobené na 
SVK

 4takt 2in1 Vyrobené na 
SVK

349,-€

279,-€
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BENZÍNOVÉ KOSAČKY S POJAZDOM
benzínová kosačka s pojazdom
motor GGP RS 100 | výkon 1,55 kW pri 2800 ot/min | 
zdvihový objem 99 cm3 | záber 46 cm | doporučená plo-
cha do 1000 m2 | plastový zberný kôš | objem koša 60 l 
| výška kosenia 30-70 mm | 5-polohové samostatné 
nastavenie výšky kosenia na  predných kolesách, 
vzadu centrálne | oceľový skelet | priemer kolies 
165/190 mm | zber do  koša | zadné vyhadzovanie | 
ergonomická rukoväť | hmotnosť 23 kg 

benzínová kosačka s pojazdom
motor GGP WB 45 | výkon 2,20 kW pri 2900 ot/min |  
 zdvihový objem 140 cm3 | záber 48 cm | doporučená 
plocha do  1200 m2 | hybridný zberný kôš | indikátor 
naplnenia zberného koša | objem koša 60 l | výška 
kosenia 27-80 mm | 5-polohové centrálne nastave-
nie výšky kosenia | oceľový skelet | priemer kolies 
180/240 mm | guličkové ložiská | zber do  koša |  
zadné vyhadzovanie | ergonomická rukoväť soft 
grip | výškovo nastaviteľná rukoväť v 2 polohách 
| hmotnosť 28 kg 

Vari
ES 464 TR G

Vari
CSL 484 WS G

 4takt 2in1 Vyrobené na 
SVK  4takt 2in1 Vyrobené na 

SVK

219,-€ 259,-€

benzínová kosačka s pojazdom
motor Briggs&Stratton 625 E seriesTM Ready Start | vý-
kon 2,27 kW pri 2900 ot/min | zdvihový objem 150 cm3 | 
záber 50 cm | doporučená plocha do 1800 m2 | hybridný 
zberný kôš | indikátor naplnenia zberného koša | ob-
jem koša 70 l | výška kosenia 25-65 mm | 5-polohové 
centrálne nastavenie výšky kosenia | EVO prevo-
dovka | oceľový skelet | priemer kolies 180/240 mm 
| guličkové ložiská | zber do koša | zadné vyhadzo-
vanie | bočné vyhadzovanie | mulčovanie | rýchlos-
pojka na umývanie | Deluxe rukoväť | výškovo na-
staviteľná rukoväť v 2 polohách | hmotnosť 32 kg

benzínová kosačka s pojazdom
motor Briggs&Stratton 575 IS seriesTM InStart | výkon 
2,10 kW pri 2900 ot/min | zdvihový objem 150 cm3 | zá-
ber 50 cm | doporučená plocha do  1600 m2 | hybridný 
zberný kôš | indikátor naplnenia zberného koša | objem 
koša 70 l | výška kosenia 25-65 mm | 5-polohové cen-
trálne nastavenie výšky kosenia | DSC prevodovka |  
oceľový skelet | priemer kolies 180/240 mm | gulič-
kové ložiská | zber do  koša | zadné vyhadzovanie 
| bočné vyhadzovanie | mulčovanie | rýchlospojka 
na  umývanie | Deluxe rukoväť | výškovo nasta-
viteľná rukoväť v  2 polohách | elektrický štart | 
hmotnosť 33 kg

benzínová kosačka s pojazdom
motor Briggs&Stratton 675 Exi seriesTM Ready Start 
| výkon 2,59 kW pri 2800 ot/min | zdvihový objem 
163 cm3 | záber 55 cm | doporučená plocha do 2000 m2 
| hybridný zberný kôš | indikátor naplnenia zberného 
koša | objem koša 70 l | výška kosenia 25-80 mm | 
5-polohové centrálne nastavenie výšky kosenia | 
EVO prevodovka | oceľový skelet | priemer kolies 
200/280 mm guličkové ložiská | zber do koša | zad-
né vyhadzovanie | bočné vyhadzovanie | mulčova-
nie | rýchlospojka na  umývanie | Deluxe rukoväť 
| výškovo nastaviteľná rukoväť v  2 polohách | 
hmotnosť 35 kg

benzínová kosačka s pojazdom
motor Honda GCVx 170 OHC Autochoke | výkon 3,30 kW 
 pri 2900 ot/min | zdvihový objem 167 cm3 | záber 55 cm 
| doporučená plocha do 2000 m2 | hybridný zberný kôš 
| indikátor naplnenia zberného koša | objem koša 70 l | 
výška kosenia 25-80 mm | 5-polohové centrálne na-
stavenie výšky kosenia | vario prevodovka | oceľový 
skelet | priemer kolies 200/280 mm | guličkové lo-
žiská | zber do koša | zadné vyhadzovanie | bočné 
vyhadzovanie | mulčovanie | rýchlospojka na umý-
vanie | Deluxe rukoväť | výškovo nastaviteľná ru-
koväť v 3 polohách | hmotnosť 38 kg 

Vari
MP1 504 SQ B

Vari
MP1 504 SQE B

Vari
MP1 554 WSQ B

Vari
MP1 554 WSVQ-H

 4takt 4in1 Vyrobené na 
SVK

 4takt 4in1 Vyrobené na 
SVK

 4takt 4in1 Vyrobené na 
SVK

459,-€

409,-€

599,-€

539,-€

539,-€

449,-€

659,-€

549,-€

 4takt 4in1 Vyrobené na 
SVK

Vario 
pohon

NOVINKA 2019
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BENZÍNOVÉ KOSAČKY S POJAZDOM
benzínová kosačka s pojazdom
motor Briggs&Stratton 450 E  seriesTM | výkon 1,75 kW 
pri 2900 ot/min | zdvihový objem 125 cm3 | záber 46 cm 
| doporučená plocha do  1100 m2 | plastový zberný kôš 
| objem koša 60 l | výška kosenia 30-67 mm | 5-po-
lohové centrálne nastavenie výšky kosenia | oceľový 
skelet | priemer kolies 165/190 mm | guličkové ložiská 
| zber do koša | zadné vyhadzovanie | ergonomická 
rukoväť | hmotnosť 23 kg

benzínová kosačka s pojazdom
motor Briggs&Stratton 550 E seriesTM Mow&Stow | vý-
kon 2,12 kW pri 2900 ot/min | zdvihový objem 140 cm3 
| záber 48 cm | doporučená plocha do  1200 m2 | hyb-
ridný zberný kôš | indikátor naplnenia zberného koša 
| objem koša 60 l | výška kosenia 22-80 mm | 6-po-
lohové centrálne nastavenie výšky kosenia | pojazd 
DSC - Dynamic Speed Control | oceľový skelet |  
priemer kolies 200/280 mm | guličkové ložiská |  
zber do koša | zadné vyhadzovanie | bočné vyha-
dzovanie | mulčovanie | rýchlospojka na umývanie 
| ergonomická rukoväť Soft grip | výškovo nasta-
viteľná rukoväť v 2 polohách | hmotnosť 29 kg 

Stiga
COLLECTOR 46 S B

Stiga
COMBI 48 SQ B

NOVINKA 2019

 4takt 2in1 Vyrobené na 
SVK

 4takt 4in1 Vyrobené na 
SVK  Mow&Stow

269,-€

399,-€

339,-€

možnosť skladovania kosačky vo 
vertikálnej polohe 
Mow&Stow (COMBI 48 SQ B)

indikátor naplnenia zberného koša  centrálne nastavenie výšky kosenia

rýchloupínanie rukoväti ergonomická rukoväť Soft grip
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BENZÍNOVÉ KOSAČKY S POJAZDOM

benzínová kosačka s pojazdom
motor Briggs&Stratton 625 EXi seriesTM Ready start 
| výkon 2,27 kW pri 2900 ot/min | zdvihový objem 
150 cm3 | záber 53 cm | doporučená plocha do 1800 m2 
| hybridný zberný kôš | indikátor naplnenia zberného 
koša | objem koša 60 l | výška kosenia 27-90 mm | 
5-polohové centrálne nastavenie výšky kosenia | 
oceľový skelet | priemer kolies 200/280 mm | gu-
ličkové ložiská | zber do koša | zadné vyhadzovanie 
| bočné vyhadzovanie | mulčovanie | ergonomická 
rukoväť Soft grip | výškovo nastaviteľná rukoväť 
v 2 polohách | hmotnosť 36 kg

benzínová kosačka s pojazdom
motor Briggs&Stratton 575 IS seriesTM InStart | vý-
kon 2,10 kW pri 2900 ot/min | zdvihový objem 150 cm3 
| záber 48 cm | doporučená plocha do  1200 m2 | hyb-
ridný zberný kôš | indikátor naplnenia zberného 
koša | objem koša 60 l | výška kosenia 22-80 mm 
| 6-polohové centrálne nastavenie výšky ko-
senia | pojazd DSC - Dynamic Speed Control |  
oceľový skelet | priemer kolies 200/280 mm | gulič-
kové ložiská | zber do koša | zadné vyhadzovanie 
| bočné vyhadzovanie | mulčovanie | ergonomická 
rukoväť Soft grip | výškovo nastaviteľná rukoväť 
v 2 polohách | elektrický štart hmotnosť 31 kg

Stiga
COMBI 53 SQ B

Stiga
COMBI 48 SEQ B

 4takt 4in1 Vyrobené na 
SVK

 4takt 4in1 Vyrobené na 
SVK

449,-€

399,-€

499,-€

429,-€

NOVINKA 2019

mulčovací klinpredná manipulačná rukoväť

bočné vyhadzovanierýchlospojka na umývanie 

benzínová kosačka s pojazdom
motor Honda GCVx 145 OHV Autochoke | výkon 2,75 
kW pri 2900 ot/min | zdvihový objem 145 cm3 | zá-
ber 48 cm | doporučená plocha do  1200 m2 | hybridný 
zberný kôš | indikátor naplnenia zberného koša | ob-
jem koša 60 l | výška kosenia 22-80 mm | 6-polo-
hové centrálne nastavenie výšky kosenia | pojazd 
DSC - Dynamic Speed Control | oceľový skelet |  
priemer kolies 200/280 mm | guličkové ložiská |  
zber do koša | zadné vyhadzovanie | bočné vyha-
dzovanie | mulčovanie | rýchlospojka na umývanie 
| ergonomická rukoväť Soft grip | výškovo nasta-
viteľná rukoväť v 2 polohách | hmotnosť 31 kg 

Stiga
COMBI 48 SQ H

NOVINKA 2019

 4takt 4in1 Vyrobené na 
SVK

449,-€

389,-€

 centrálne nastavenie výšky kosenia
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benzínová kosačka s pojazdom
motor Briggs&Stratton 675 EXi seriesTM Ready start | vý-
kon 2,59 kW pri 2800 ot/min | zdvihový objem 163 cm3 | 
záber 50 cm | doporučená plocha do 1600 m2 | hybridný 
zberný kôš | indikátor naplnenia zberného koša | ob-
jem koša 70 l | výška kosenia 25-65 mm | 5-polohové 
centrálne nastavenie výšky kosenia | vario prevo-
dovka | oceľový skelet | priemer kolies 180/240 mm 
| guličkové ložiská | zber do koša | zadné vyhadzo-
vanie | bočné vyhadzovanie | mulčovanie | rýchlos-
pojka na  umývanie | ergonomická rukoväť Soft 
grip | výškovo nastaviteľná rukoväť v 3 polohách 
| hmotnosť 33 kg

benzínová kosačka s pojazdom
motor Briggs&Stratton 750 EX Series™ DOV Ready 
start | výkon 2,58 kW pri 2900 ot/min | zdvihový objem 
161 cm3 | záber 55 cm | doporučená plocha do 2000 m2 
| hybridný zberný kôš | indikátor naplnenia zberného 
koša | objem koša 70 l | výška kosenia 25-80 mm | 
5-polohové centrálne nastavenie výšky kosenia | 
oceľový skelet | priemer kolies 200/280 mm | gu-
ličkové ložiská | vario prevodovka | zber do  koša | 
zadné vyhadzovanie | bočné vyhadzovanie | mul-
čovanie | indikátor naplnenia zberného koša | er-
gonomická rukoväť Soft grip | hmotnosť 38 kg

Stiga
COMBI 50 SVQ B

Stiga
COMBI 55 SVQ B

BENZÍNOVÉ KOSAČKY S POJAZDOM

NOVINKA 2019

NOVINKA 2019

569,-€

459,-€

649,-€

499,-€

 4takt 4in1 Vyrobené na 
SVK

Vario 
pohon

 4takt 4in1 Vyrobené na 
SVK

Vario 
pohon
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BENZÍNOVÉ KOSAČKY S POJAZDOM

NOVINKA 2019

benzínová kosačka s pojazdom
motor Briggs&Stratton 775 IS seriesTM InStart | výkon 
2,58 kW pri 2900 ot/min | zdvihový objem 161 cm3 | 
záber 55 cm | doporučená plocha do  2000 m2 | hyb-
ridný zberný kôš | indikátor naplnenia zberného 
koša | objem koša 70 l | výška kosenia 25-80 mm |  
5-polohové centrálne nastavenie výšky kosenia | 
vario prevodovka | oceľový skelet | priemer kolies 
200/280 mm | guličkové ložiská | zber do  koša | 
zadné vyhadzovanie | bočné vyhadzovanie | mul-
čovanie | rýchlospojka na umývanie | ergonomická 
rukoväť Soft grip | výškovo nastaviteľná rukoväť 
v 2 polohách | elektrický štart | hmotnosť 40 kg

Stiga
COMBI 55 SVEQ B

679,-€

benzínová kosačka s pojazdom
motor Briggs&Stratton 750 EX seriesTM Ready Start | vý-
kon 2,58 kW pri 2900 ot/min | zdvihový objem 161 cm3 | 
záber 53 cm | doporučená plocha do 2200 m2 | hybridný 
zberný kôš | indikátor naplnenia zberného koša | ob-
jem koša 70 l | výška kosenia 30-80 mm | 7-polohové 
centrálne nastavenie výšky kosenia | pojazd DSC 
- Dynamic Speed Control | skelet so zliatiny Alumi-
nium | priemer kolies 210/210 mm | guličkové ložiská 
| zber do koša | zadné vyhadzovanie | mulčovanie | 
rýchlospojka na umývanie | ergonomická výško-
vo nastaviteľná rukoväť v 3 polohách | hmotnosť 
38 kg

Stiga
TURBO POWER 53 SB

 4takt 3in1 Vyrobené na 
SVK

649,-€

599,-€

NOVINKA 2019

 4takt 4in1 Vyrobené na 
SVK

Vario 
pohon

Jednoduché štartovanie
Stačí zatlačiť tlačidlo. Už nikdy nebudete 
potrebovať štartovaciu šnúru.

Lítium-ion batéria
Viac ako 3-násobná výdrž v  porovnaní 
s olovenými batériami. 

Rýchle nabíjanie
V  priebehu jednej hodiny plne nabitá 
batéria umožňuje viac ako 50 štartov 
motora. 10 minútové nabíjanie umožňuje 
viac ako 10 štartov. 

Vysoký výkon
Kosačky s  benzínovým motorom sú 
schopné pokosiť aj najhustejšiu trávu.
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1. rez prvé kosenie 
vo výške nastavenia 3. perfektne navrh-

nutý skelet zaručuje 
dokonalé vyhadzo-
vanie trávy

Technológia Twinclip
Nová technológia navrhnutá v každom detaile pre dosiahnutie najlepších 

výsledkov v akomkoľvek teréne a s minimálnym úsilím. S ExtraCollecting 

systémom je kosenie a aj vyhadzovanie trávy jednoduché vďaka dvoji-

tému nožu, ktorý je špeciálne tvarovaný na vykonávanie dvojitého rezu, 

aby bola tráva čo najmenšia. Špeciálna konštrukcia skeletu zlepšuje prú-

denie vzduchu, celkový zberný výkon a navyše chráni mechanické diely 

pred znečistením. ExtraCollecting systém je ideálny pre tých, ktorí chcú 

perfektný trávnik.

2. sekanie pokosenej
trávy

Zberný kôš
Jednoduché a praktické uchytenie 
zberného koša vám umožní pripojiť 
kôš na zber trávy jednoduchým 
spôsobom iba pomocou jednej 
ruky.

Nastavenie rukoväte
Jednoduché nastavenie a regulácia 
riadidiel jednou rukou

Vibe Control systém
Stiga Twinclip je vybavená riadiacim 
systémom Vibe (VCS), ktorý znížu-
je vibrácie motora a tlmí nárazy pri 
prevádzke kosačky. 

Úspora miesta 
Stiga Twinclip s motorom Briggs & 
Stratton 675 EXi series umožnuje 
skladovanie vo vertikálnej polohe

Centrálne nastavenie výšky 
kosenia
Praktická rukoväť umožňuje jedno-
duchú reguláciu požadovanej výšky 
kosenia v jedinom pohybe, v 7 rôz-
nych polohách od 25 do 77 mm.

BENZÍNOVÉ KOSAČKY S POJAZDOM

benzínová kosačka s pojazdom 
motor Briggs&Stratton 675 EXi seriesTM Ready start 
Mow&Stow | výkon 2,59 kW pri 2800 ot/min | zdviho-
vý objem 163 cm3 | záber 55 cm | doporučená plocha 
do  2500 m2 | textilný zberný kôš | indikátor naplne-
nia zberného koša | objem koša 70 l | výška kosenia 
25-77 mm | 7-polohové centrálne nastavenie výšky 
kosenia | Pro Alu prevodovka | VIBE control sys-
tém | galvanizovaný oceľový skelet | priemer kolies 
210/240 mm | guličkové ložiská | zber do  koša | 
zadné vyhadzovanie | mulčovanie | predná Alu ru-
koväť | obsluha koša jednou rukou | rýchlospojka 
na umývanie | Deluxe rukoväť | ergonomická ru-
koväť Soft grip | výškovo nastaviteľná rukoväť 
po 25 mm tlačidlom | hmotnosť 45 kg

benzínová kosačka s pojazdom
motor Briggs&Stratton 625 EXi seriesTM Ready start 
Mow&Stow | výkon 2,27 kW pri 2900 ot/min | zdviho-
vý objem 150 cm3 | záber 50 cm | doporučená plocha 
do  2000 m2 | textilný zberný kôš | indikátor naplne-
nia zberného koša | objem koša 70 l | výška kosenia 
25-77 mm | 7-polohové centrálne nastavenie výšky 
kosenia | Pro Alu prevodovka | VIBE control sys-
tém | galvanizovaný oceľový skelet | priemer kolies 
210/240 mm | guličkové ložiská | zber do  koša | 
zadné vyhadzovanie | mulčovanie | predná Alu ru-
koväť | obsluha koša jednou rukou | rýchlospojka 
na umývanie | Deluxe rukoväť | ergonomická ru-
koväť Soft grip | výškovo nastaviteľná rukoväť 
po 25 mm tlačidlom | hmotnosť 41 kg

benzínová kosačka s pojazdom
motor Briggs&Stratton 675 IS seriesTM InStart | výkon 
2,59 kW pri 2800 ot/min | zdvihový objem 163 cm3 | zá-
ber 50 cm | doporučená plocha do  2000 m2 | textilný 
zberný kôš | indikátor naplnenia zberného koša | objem 
koša 70 l | výška kosenia 25-77 mm | 7-polohové cen-
trálne nastavenie výšky kosenia | Pro Alu prevodov-
ka | VIBE control systém | galvanizovaný oceľový 
skelet | priemer kolies 210/240 mm | guličkové lo-
žiská | zber do koša | zadné/bočné vyhadzovanie 
| mulčovanie | predná Alu rukoväť | obsluha koša 
jednou rukou | rýchlospojka na  umývanie | De-
luxe rukoväť | ergonomická rukoväť Soft grip | 
výškovo nastaviteľná rukoväť po 25 mm tlačid-
lom | elektrický štart | hmotnosť 42 kg 

Stiga
TWINCLIP 55 S B

Stiga
TWINCLIP 50 S B

Stiga
TWINCLIP 50 SEQ B

 4takt 3in1 Vyrobené na 
SVK PROFI

 4takt 3in1 Vyrobené na 
SVK PROFI

699,-€

649,-€

899,-€

749,-€

 4takt 4in1 Vyrobené na 
SVK PROFI
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objem 0,5 l

objem 0,6 l

objem 1,0 l

objem 1,4 l

Ochranná plachta na kosačku
vyrobená z odolného materiálu dacron 
210 a je vhodná pre väčšinu modelov 
so šírkou záberu až 55 cm

súprava na výmenu oleja 
Briggs&Stratton
jednoduché a bezpečné odsatie oleja 
zo všetkých typov motorov 
podtlaková odsávacia nádoba na olej 
4l, hadička s uzatváracou svorkou, 
lievik

zabraňuje korózii vnú-
torných častí motora, 
bráni hromadeniu nečis-
tôt, stabilizuje palivo až 
na 3 roky, zastavuje re-
ťazovú reakciu v palive, 
uľahčuje štart motora

zabraňuje korózii 
vnútorných častí 
motora, bráni hro-
madeniu nečistôt, 
stabilizuje palivo až 
na 3 roky, zastavuje 
reťazovú reakciu 
v palive, uľahčuje 
štart motora

Olej SAE 30 pre 4-taktné motory Kit B&S Aditívum FUEL FIT

Aditívum FUEL FIT

Odsávačka oleja STIGA
Jednoduché a bezpečné odsatie oleja 
z motorov kosačiek

PRÍSLUŠENSTVO KU KOSAČKÁM

BENZÍNOVÉ KOSAČKY S POJAZDOM

7,90 €

4,30 €
2,40 €

2,40 €

2,50 €

4,50 €

7,- €

9,50 €

10,90 €

21,90 €
2,60 €

5,30 €
21,90 €

999,-€

849,-€

1 099,-€

899,-€

benzínová kosačka s pojazdom
motor Honda GCV 170 OHV Autochoke | výkon 3,30 kW 
pri 2900 ot/min | zdvihový objem 167 cm3 | záber 55 cm 
| doporučená plocha do 2500 m2 | textilný zberný kôš 
| indikátor naplnenia zberného koša | objem koša 
70 l | výška kosenia 25-77 mm | 7-polohové centrál-
ne nastavenie výšky kosenia | Pro Alu prevodovka 
variátor | VIBE control systém | galvanizovaný oce-
ľový skelet | priemer kolies 210/240 mm | guličko-
vé ložiská | zber do  koša | zadné vyhadzovanie | 
mulčovanie | predná Alu rukoväť | obsluha koša 
jednou rukou | rýchlospojka na umývanie | Delu-
xe rukoväť ergonomická rukoväť Soft grip | výš-
kovo nastaviteľná rukoväť po 28 mm tlačidlom 
| hmotnosť 47 kg

benzínová kosačka s pojazdom
motor Briggs&Stratton 775 IS seriesTM InStart | výkon 
2,58 kW pri 2900 ot/min | zdvihový objem 161 cm3 | zá-
ber 55 cm | doporučená plocha 1800-2500 m2 | textilný 
zberný kôš | indikátor naplnenia zberného koša | objem 
koša 70 l | výška kosenia 25-77 mm | 7-polohové cen-
trálne nastavenie výšky kosenia | Pro Alu prevodov-
ka variátor | VIBE control systém | galvanizovaný 
oceľový skelet | priemer kolies 210/240 mm | gulič-
kové ložiská | zber do koša | zadné vyhadzovanie 
| bočné vyhadzovanie | mulčovanie | predná Alu 
rukoväť | obsluha koša jednou rukou | rýchlos-
pojka na  umývanie | Deluxe rukoväť | ergono-
mická rukoväť Soft grip | výškovo nastaviteľná 
rukoväť po 25 mm tlačidlom | elektrický štart | 
hmotnosť 47 kg 

Stiga
TWINCLIP 55 SV H

Stiga
TWINCLIP 55 SVEQ B

 4takt 4in1 Vyrobené na 
SVK PROFI Vario 

pohon

 4takt 3in1 Vyrobené na 
SVK PROFI Vario 

pohon

Zapaľovacie sviečky
Sviečka BS-SV
pre motory s 
rozvodom sv
krátky závit

Sviečka BS-OHV
pre motory s rozvodom ohv
dlhý závit

Sviečka BS-OHV-HT
pre motory s rozvodom ohv
vysoká teplota, dlhý závit

NOVINKA 2019
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AKU PROGRAM

24 V PowerPack

akumulátorový plotostrih
elektrický uhlíkový motor | výkon 180 W | lítium-ion baté-
ria 24V / 4 Ah | nabíjanie 90 min | pracovný čas 90 min 
| celková dĺžka lišty 57 cm | rozostup zubov 18 mm | 
strihacia lišta 48 cm | dvojité laserom brúsené nože | 
otočná rukoväť - 3 polohy (180 °) | hmotnosť 2,79 kg | 
akumulátor a nabíjačka vo výbave

akumulátorová kosačka bez pojazdu
elektrický motor | lítium-ion batéria 48 V / 5 Ah | zá-
ber 40 cm | doporučená plocha do 500 m2 | plastový 
zberný kôš | objem koša 40 l | výška kosenia 25-
75 mm | 6-polohové centrálne nastavenie výšky 
kosenia | skelet PP plast | klzné ložiská kolies | 
priemer kolies 150/250 mm | zber do koša | zad-
né vyhadzovanie | mulčovanie | rovná rukoväť 
s  komfortným prepínaním | hmotnosť 14 kg | 
akumulátor a nabíjačka vo výbave

akumulátorová kosačka bez pojazdu
elektrický motor | lítium-ion batéria 48 V  / 2,5 Ah | 
záber 36 cm | doporučená plocha do 200 m2 | plas-
tový zberný kôš | objem koša 35 l | výška kosenia 
25-75 mm | 6-polohové centrálne nastavenie výš-
ky kosenia | skelet PP plast | klzné ložiská kolies | 
priemer kolies 140/170 mm | zber do  koša | zad-
né vyhadzovanie | mulčovanie | rovná rukoväť 
s  komfortným prepínaním | hmotnosť 12 kg | 
akumulátor a nabíjačka vo výbave

akumulátorový krovinorez
elektrický uhlíkový motor | výkon 150 W | lítium-ion ba-
téria 24 V / 4 Ah | doba nabíjania 90 min | pracovný čas 
25 min | šírka záberu 25-30 cm | nastaviteľná rukoväť 
| teleskopicky nastaviteľná dĺžka vyžínača | priemer 
obalu hriadeľa 25,4 mm | vyžínacia hlava 1,6 mm | 1-ra-
menný popruh | hmotnosť 3,8 kg | akumulátor a na-
bíjačka vo výbave

Stiga
SHT 24 AE

Stiga
SLM 4048 AE

Stiga
SLM 3648 AE

Stiga
SGT 24 AE

164,-€

149,-€

164,-€

149,-€

329,-€

299,-€

399,-€

Náš najuniverzálnejší AKU sys-
tém, či už potrebujete kosačku 
na  trávu, reťazovú pílu, krovi-
norez, plotostrih, vyvetvovač, 
vysávač alebo fukár - STIGA 
48 V  PowerPack je vašou voľ-
bou.
Pri AKU systéme je možnosť do-

kúpiť 48 voltovú Li-ion batériu s  kapacitou 2,5 alebo 5 Ah. 
Stroje majú dostatočný výkon a dlhú pracovnú výdrž na jed-
no nabitie, ktoré trvá 2 resp. 3,5 hodiny. Práca s batériovými 
strojmi STIGA je komfortná, tichá a vysoko efektívna.

NOVINKA 2019

NOVINKA 2019

lítium-ion batéria 24 V / 4 Ah nabíjačka 24 V / 3 A 

Toto je najlepšia možnosť ako získať najlepší výsledok, aký môžete oča-
kávať a ako benefit k akumulátorovému napájaniu získate - žiadna údržba, 
žiadne emisie, nízka hlučnosť a znížené vibrácie. Kto povedal, že to nemô-
žete mať všetko? Pri porovnaní akumulátorového systému s benzínovými 
strojmi toho istého výkonu, si môžete byť istí, že budete mať výkon, aký 
potrebujete a výsledok, aký očakávate. S naším akumulátorovým systé-
mom dosiahnete výsledok ľahšie, rýchlejšie a so všetkými benefitmi, ktoré 
akumulátorový systém ponúka.
Získate maximálny komfort s  nástrojmi, ktoré môžete prispôsobiť vašej 
práci. Zároveň získate komfort ako menšie vibrácie a nižšia hlučnosť. Vy-
sokokvalitný produkt s dlhou životnosťou v kombinácii s vysokým výko-
nom lítium-ion akumulátora garantuje spoľahlivého spoločníka v podstate 
bez údržby. Nielenže budete mať vašu záhradu luxusnejšiu a zelenšiu, zá-
roveň urobíte zelenšie miesto na Zemi bez použitia benzínu. STIGA ponúka 
akumulátorový systém pre všetky záhrady. 

 3in1 Vyrobené na 
SVK

 1x
batéria nabíjačka

 3in1 Vyrobené na 
SVK

 1x
batéria nabíjačka

otočná kosiaca 
hlava

teleskopický
hriadeľ
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AKU PROGRAM

akumulátorový vyžínač
elektrický uhlíkový motor | výkon 240 W 
| lítium-ion batéria 48 V  | pracovný čas 
15 min s  2,5 Ah batériou | šírka záberu 
25-30 cm | nastaviteľná rukoväť | de-
lený hriadeľ | priemer obalu hriadeľa 
25,4 mm | vyžínacia hlava Tap & Go 2 x 
1,6 mm | 1-ramenný popruh | hmotnosť 
3,8 kg bez batérie | akumulátor a na-
bíjačka za príplatok

akumulátorový krovinorez
elektrický bezuhlíkový motor | výkon 
530 W | lítium-ion batéria 48 V | pracovný 
čas 30 min s 5 Ah batériou | šírka zábe-
ru 36 cm | nastaviteľná rukoväť | delený 
hriadeľ | priemer obalu hriadeľa | priemer 
hriadeľa 5 mm | vyžínacia hlava Tap & 
Go 2 x 2,0 mm | oceľový rezný kotúč 
4 T (Ø255 mm) | 1-ramenný popruh | 
hmotnosť 5,25 kg bez batérie | aku-
mulátor a nabíjačka za príplatok

plotostrih + vyvetvovač
elektrický uhlíkový motor | výkon 420 W 
plotostrih a 340 W vyvetvovač | lítium-ion 
batéria 48 V  | pracovný čas 25 min plo-
tostrih a  18 min vyvetvovač s  2,5 Ah 
batériou | celková dĺžka lišty plotostri-
hu 51 cm | strihacia lišta plotostrihu 
46 cm | rozostup zubov plotostrihu 
18 mm | 7 polôh (105°) | dĺžka plo-
tostrihu 219 cm (289 cm s  externou 
tyčou) | dĺžka lišty píly 20 cm | typ 
reťaze 3/8” .050” | rýchlosť reťa-
ze 9,9 m/s | automatické mazanie 
reťaze | dľžka píly 187 cm (257 cm 
s  externou tyčou) | hmotnosť 
6,3 kg bez batérie | akumulátor 
a nabíjačka za príplatok

akumulátorový kultivátor
elektrický uhlíkový motor | výkon 410 W 
| lítium-ion batéria 48 V | pracovný čas 
40 min s 5 Ah batériou | záber 26 cm 
| pracovná hĺbka 12,7 cm | nože | 2 
transportné kolečká | priemer noža 
215 mm | hmotnosť 11,94 kg bez 
batérie | akumulátor a  nabíjačka 
za príplatok

Stiga
SGT 48 AE

Stiga
SBC 48 AE

Stiga
SMT 48 AE

Stiga
SRC 48 AE

104,-€

89,-€

209,-€

189,-€

akumulátorový plotostrih
elektrický uhlíkový motor | výkon 420 W | lítium-ion batéria 48 V | pra-
covný čas 25 min | celková dĺžka lišty 61 cm | rozostup zubov 27 mm | 
strihacia lišta 56 cm | dvojité laserom brúsené nože | otočná rukoväť 
- 3 polohy (180 °) | hmotnosť 2,79 kg bez batérie | akumulátor a na-
bíjačka za príplatok

akumulátorová píla
elektrický bezuhlíkový motor | výkon 880 W | lítium-ion batéria 
48 V | pracovný čas 40 min s 5 Ah batériou | dĺžka lišty 35 cm | typ 
reťaze 3/8” .050” | ručné napínanie reťaze | automatické mazanie 
reťaze | hmotnosť 4,39 kg bez batérie | akumulátor a  nabíjačka 
za príplatok

akumulátorový vysávač, fukár
elektrický bezuhlíkový motor | výkon 530 W | lítium-ion batéria 48 V  | 
pracovný čas 18-20 min v režime Max | max. rýchlosť vzduchu 83 m/s 
| objemový prietok vzduchu 9,6 m3/min | zberný vak 40 l | jednodu-
chý popruh | hmotnosť 2,4 kg bez batérie | akumulátor a nabíjačka 
za príplatok

Stiga
SHT 48 AE

Stiga
SC 48 AE

Stiga
SBV 48 AE

104,-€

99,-€

209,-€

189,-€

144,-€

119,-€

209,-€

189,-€

209,-€

189,-€

NOVINKA 2019

NOVINKA 2019

otočná 
kosiaca hlava

batéria lítium-ion 
SBT 2548 AE
napätie 48 V  | kapacita 
2,5 Ah | doba nabíjania 
115 min | doba rýchlo- 
nabíjania 60 min | 
hmotnosť 0,99 kg

batéria lítium-ion
SBT 5048 AE
napätie 48 V  | kapacita 
5 Ah | doba nabíjania 
225 min | doba rýchlo- 
nabíjania 115 min | 
hmotnosť 1,53 kg

nabíjačka batérie
SCG 48 AE
výstupný prúd 1,5 A  | 
napätie 48 V | hmot-
nosť 0,6 kg

rýchlonabíjačka 
SFC 48 AE
výstupný prúd 3 A  | 
napätie 48 V | hmot-
nosť 1,0 kg

129,-€

111,-€
189,-€

181,-€

49,-€

40,-€
99,-€

80,-€
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rukoväť s informačným displejom

AKU PROGRAM

48 V 500 series

NOVÝ BATÉRIOVÝ SYSTÉM STIGA 500 SERIES JE SKVELÝ
Práve teraz môžete získať výsledky, ktoré potrebujete a výhody, ktoré ponúkajú batériové stroje - 
jednoduchá údržba, žiadne emisie, maximálne pohodlie, nižšia hlučnosť a výrazne znížené vibrácie. 
Rad STIGA 500 predstavuje nový inovatívny batériový systém vo svete batériových kosačiek 
na trávu, krovinorezov, vyžínačov, fúkarov a plotostrihov na živé ploty. 
Batérie sú dostupné s 3 rozdielnymi kapacitami: 2 Ah, 4 Ah a 5 Ah v závislosti od typu stroja, ktorý 
používate.

akumulátorová kosačka s pojazdom
elektrický motor | napájací zdroj litium 2 x litium-ion ba-
téria 48 V  / 4 Ah | záber 50 cm | doporučená plocha 
do 650 m2 | hybridný zberný kôš | indikátor naplnenia 
zberného koša | objem koša 70 l | výška kosenia 25-
65 mm | 5-polohové centrálne nastavenie výšky ko-
senia | pojazd elektro variátororom | skelet pozinko-
vaná oceľ | guličkové ložiská kolies | priemer kolies 
180/240 mm | zber do koša | zadné vyhadzovanie | 
bočné vyhadzovanie | bočné vyhadzovanie | mul-
čovanie | predná Alu rukoväť | komfortná rukoväť 
s  informačným displejom a  ovládaním rýchlosti 
pojazdu | hmotnosť 33 kg | 2 x akumulátor a na-
bíjačka vo výbave

akumulátorová kosačka s pojazdom
elektrický motor | napájací zdroj litium 2 x litiun-ion batéria 
48 V / 5 Ah + (2 x extra v balení) | záber 55 cm | doporu-
čená plocha do 1500 m2 | hybridný zberný kôš | objem 
koša 70 l | výška kosenia 25-80 mm | 5-polohové cen-
trálne nastavenie výšky kosenia | pojazd elektro variá-
tororom | skelet pozinkovaná oceľ | guličkové ložiská 
kolies | priemer kolies 200/280 mm | zber do koša | 
zadné vyhadzovanie | bočné vyhadzovanie | bočné 
vyhadzovanie | mulčovanie | predná Alu rukoväť 
| komfortná rukoväť s  informačným displejom 
a ovládaním rýchlosti pojazdu | hmotnosť 37 kg |  
4 x akumulátor a nabíjačka vo výbave

Stiga
COMBI 50 SQ DAE

Stiga
COMBI 55 SQ DAE

NOVINKA 2019

NOVINKA 2019

899,-€

749,-€

1 199,-€

1 049,-€

4in1 Vyrobené na 
SVK

 2x
batéria nabíjačka

4in1 Vyrobené na 
SVK

 4x
batéria nabíjačka

Stiga
SBC 500 AE
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AKU PROGRAM
akumulátorový fukár
elektrický bezuhlíkový motor | výkon 500 W | napájací zdroj lítium-ion batéria 48 V | pra-
covný čas 20 min so 4 Ah batériou | max. rýchlosť vzduchu 55 m/s | objemový prietok 
vzduchu 11,4 m3/min | hmotnosť 3,1 kg bez batérie | akumulátor a nabíjačka za príplatok

akumulátorový plotostrih
elektrický uhlíkový motor | výkon 350 W | napájací zdroj lítium-ion batéria 48 V | nabíjanie 
90-220 min | pracovný čas 50 min s 2 Ah batériou | celková dĺžka lišty 58 cm | rozostup 
zubov 18 mm | strihacia lišta 51 cm | dvojité laserom brúsené nože | otočná rukoväť - 
5 polôh (180 °) | hmotnosť 3,5 kg bez batérie | akumulátor a nabíjačka za príplatok

akumulátorový krovinorez
elektrický bezuhlíkový motor | výkon 
450 W | napájací zdroj lítium-ion baté-
ria 48 V | pracovný čas 30 min so 4 Ah 
batériou | šírka záberu 38 cm | nastavi-
teľná rukoväť | priemer obalu hriadeľa 
25,4 mm | vyžínacia hlava Tap & Go 2 
x 2,0 mm | oceľový rezný kotúč 4 T 
(Ø 255 mm ) | 1-ramenný popruh | 
hmotnosť 4 kg bez batérie | akumu-
látor a nabíjačka za príplatok

akumulátorový vyžínač
elektrický uhlíkový motor | výkon 
380 W | napájací zdroj lítium-ion baté-
ria | pracovný čas 20 min s  2 Ah ba-
tétiou | šírka záberu 30 cm | nastavi-
teľná rukoväť | teleskopický hriadeľ | 
priemer obalu hriadeľa 25,4 mm 
| automatická vyžínacia hlava 
2,0 mm | hmotnosť 3,4 kg bez 
batérie | akumulátor a  nabíjačka 
za príplatok

Stiga
SAB 500 AE

Stiga
SHT 500 AE

Stiga
SBC 500 AE

Stiga
SGT 500 AE

batéria lítium-ion 
SBT 520 AE
napätie 48 V  | kapacita 
2 Ah | doba nabíjania 90 
min | doba rýchlo-nabíí-
jania 50 min | hmotnosť 
0,9 kg

batéria lítium-ion 
SBT 550 AE
napätie 48 V  | kapacita 
5 Ah | doba nabíjania 
220 min | doba rých-
lo-nabííjania 120 min | 
hmotnosť 1,4 kg

rýchlonabíjačka 
SFC 530 AE
výstupný prúd 3 A  | na-
pätie 48 V  | hmotnosť 
0,75 kg

99,-€

49,-€
109,-€

89,-€
189,-€

179,-€

239,-€

159,-€
149,-€

95,-€

159,-€

109,-€

159,-€

109,-€

NOVINKA 2019

NOVINKA 2019

NOVINKA 2019 NOVINKA 2019

teleskopický
hriadeľ
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STIGA 80 V
Výkonný batériový systém 
s  rovnakým výkonom ako 
benzínové stroje, avšak s  vý-
hodou batériového napájania. 
Široká ponuka kosačiek, kro-
vinorezov s jednou alebo dvo-
mi rukoväťami, fukáre na lístie, 
vyžínače, reťazové píly.

akumulátorová kosačka s pojazdom
elektrický motor | výkon 1,5 kW | napájací zdroj lítium-ion 
batéria 80 V  / 5 Ah | záber 50 cm | doporučená plocha 
do  600 m2 | hybridný zberný kôš | indikátor naplnenia 
zberného koša | objem koša 70 l | výška kosenia 25-
65 mm | 5-polohové centrálne nastavenie výšky ko-
senia | pojazd elektro variátororom | oceľový skelet | 
guličkové ložiská kolies | priemer kolies 210/240 mm 
| zber do  koša | zadné vyhadzovanie | mulčovanie 
| predná Alu rukoväť | komfortná rukoväť s  infor-
mačným displejom a ovládaním rýchlosti pojazdu 
| hmotnosť 33 kg | akumulátor a  nabíjačka vo 
výbave

Stiga
COMBI 50 S AE

799,-€

699,-€

 3in1 Vyrobené na 
SVK

 1x
batéria nabíjačka

batériu s kapacitou 4 alebo 5 Ah, ktorá je sú-
časťou kosačky môžeťe použiť na napájanie 
ďalších strojov

akumulátor je možné prenášať pomocou sta-
bilného popruhu pre pohodlnejšiu prácu

kábel odovzdá energiu z batérie k náradiu

jednoduchý prístup k batérií centrálne nastavenie výšky koseniadigitálnym ukazovateľ batériekomfortná rukoväť
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AKU PROGRAM
akumulátorový krovinorez
elektrický bezuhlíkový motor | výkon 330 W | napájací zdroj 
lítium-ion batéria 80 V  | pracovný čas 30 / 60 min s 2,5 / 5 
Ah batériou | šírka záberu 35-40 cm | nastaviteľná rukoväť | 
priemer obalu hriadeľa 25,4 mm | vyžínacia hlava Tap & Go 2 
x 2,0 mm | oceľový rezný kotúč 4 T (Ø255 mm) | 1-ramenný 
popruh | hmotnosť 5,2 kg bez batérie | akumulátor a nabí-
jačka za príplatok

Stiga
SBC 80 D AE

akumulátorový fukár
elektrický bezuhlíkový motor | výkon 
590 W | napájací zdroj lítium-ion ba-
téria 80 V  | pracovný čas 15 / 30 min 
s 2,5 / 5 Ah batériou | max. rýchlosť 
vzduchu 56 m/s | objemový prietok 
vzduchu 14,1 m3/min | hmotnosť 
2,7 kg bez batérie | akumulátor 
a nabíjačka za príplatok

akumulátorová píla
elektrický bezuhlíkový motor | výkon 
1380 W | napájací zdroj lítium-ion baté-
ria 80 V  | pracovný čas 30 min | dĺžka 
lišty 40 cm | typ reťaze 3/8” .050” | 
napínanie reťaze skrutkou | manuál-
na brzda reťaze | automatické ma-
zanie reťaze | hmotnosť 5,1 kg bez 
batérie | akumulátor a  nabíjačka 
za príplatok

popruh na 80 V batériu
obojstranný popruh | šachta na 80 V baté-
riu | predĺžovací adaptér | hmotnosť 1,9 kg

teleskopická
násada s kolieskami
príslušenstvo k
SGM 72/102

akumulátorový plotostrih
elektrický bezuhlíkový motor | výkon 
200 W | napájací zdroj lítium-ion ba-
téria 80 V  | pracovný čas 60 / 120 
min s 2,5 / 5 Ah batériou | strihacia 
lišta 57 cm | rozostup zubov 33 mm 
| celková dĺžka lišty 66 cm | dvojité 
laserom brúsené nože | magnézio-
vá prevodovka | otočná rukoväť - 
5 polôh (180 °) | hmotnosť 4 kg 
bez batérie | akumulátor a nabí-
jačka za príplatok

Stiga
SAB 80 AE

Stiga
SC 80 AE

Stiga
SHT 80 AE

aku plotostrih+nožnice 
batériový pohon 7,2 V / 2,5 Ah 
| pracovný čas cca. 140 min 
| šírka lišty na strih trávnika 
8 cm | dĺžka lišty plotostri-
hu 18 cm | rozostup zu-
bov 8 mm | akumulátor 
a nabíjačka vo výbave | 
hmotnosť 0,58 kg

aku plotostrih+nožnice 
batériový pohon 10,8 V / 2,5 Ah 
| pracovný čas cca. 160 min 
| šírka lišty na strih trávnika 
11 cm | dĺžka lišty plotostri-
hu 18 cm | rozostup zubov 
8 mm | praktický pláten-
ný kufrík | akumulátor 
a nabíjačka vo výbave | 
hmotnosť 0,65 kg

Stiga
SGM 72 AE

Stiga
SGM 102 AE

batéria lítium-ion 
SBT 5080 AE
napätie 80 V  | kapacita 5 Ah | 
doba rýchlo nabíjania 75 min 
| hmotnosť 1,5 kg

batéria lítium-ion 
SBT 2580 AE
napätie 80 V | kapacita 2,5 Ah 
| doba rýchlo nabíjania 40 min 
| hmotnosť 1,6 kg

rýchlo nabíjačka 80 V 
lítium-ion batérie
SFC 80 AE
výstupný prúd 4 A  | napätie 
80 V | hmotnosť 1,4 kg

350,-€

200,-€

109,-€

80,-€

74,-€

69,-€ 109,-€

105,-€

48,-€

23,-€

299,-€

229,-€

119,-€

249,-€

229,-€
199,-€

149,-€

289,-€

229,-€

NOVINKA 2019
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PREREZÁVAČE TRÁVNIKA

príruba na 
Ø spojky 120 mm 
za príplatok 

elektrický prerezávač trávnika a odmachovač
uhlíkový elektrický motor 230 V  | výkon 1300 W | šírka 
záberu 32 cm | 16 nožov alebo 36 pružín | pracovná hĺbka 
-6 až + 4 mm | 4 nastavenia hĺbky | klzné ložiská kolies 
| pevné uchytenie nožov | skelet plast | priemer kolies 
200/94 mm | zber do koša | textilný zberný kôš 40l | 
hmotnosť 9,8 kg

elektrický prerezávač trávnika a odmachovač
uhlíkový elektrický motor 230 V  | výkon 1500 W | šírka 
záberu 38 cm | 20 nožov alebo 44 pružín | pracovná 
hĺbka -13 až + 4,5 mm | centrálne nastavenie hĺbky | 
klzné ložiská kolies | pevné uchytenie nožov | skelet 
plast | priemer kolies 140/160 mm | zber do  koša | 
plastový zberný kôš 50l | hmotnosť 14,5 kg

benzínový prerezávač trávnika profi
motor Briggs&Stratton 950 seriesTM | zvihový objem 
208 cm3 | krútiaci moment 12,9 Nm | šírka záberu 47 cm 
| nastavenie hĺbky 0-30 mm | centrálne nastavenie | 
guličkové ložiská kolies | voľné uchytenie nožov | profi 
oceľový skelet | hmotnosť 54 kg

benzínový profi prerezávač trávnika
motor Briggs&Stratton 950 seriesTM | zdvihový objem 
208 cm3 | krútiaci moment 12,9 Nm | šírka záberu 47 cm 
| nastavenie hĺbky 0-30 mm | centrálne nastavenie | 
guličkové ložiská kolies | voľné uchytenie nožov | profi 
oceľový skelet | hmotnosť 54 kg

benzínový profi prerezávač a odmachovač trávnika
motor Vari XP 200 | zdvihový objem 196 cm3 | krútiaci 
moment 10 Nm | šírka záberu 55 cm | pracovná hĺbka 
50 mm | pevné uchytenie nožov | prehrabávacia sada 
| priemer odstredivej spojky 80 mm | hmotnosť 47 kg

benzínový prerezávač trávnika
motor Briggs&Stratton 550 seriesTM | zvihový objem 
127 cm3 | výkon motora 2,18 kW @ 3000 rpm | šírka 
záberu 40 cm | 32 nožov | pracovná hĺbka 15-0 mm | 
centrálne nastavenie | guličkové ložiská kolies | voľné 
uchytenie nožov | oceľový skelet | priemer kolies 
180 mm | textilný zberný kôš 50 l | hmotnosť 37 kg

Stiga
SV 213 E

Stiga
SV 415 E

Agrinova
AR 38

Agrinova
AR 47

Vari
PP 60

Stiga
SVP 40 B

134,-€

109,-€

194,-€

135,-€

849,-€

49,-€

1 079,-€

609,-€

599,-€

cena bez motora

359,-€

cena s motorom XP200

798,-€

 4takt

2in1 PROFI

 4takt PROFI

 4takt PROFI

2in1

2in1

Stiga
SGT 600

Stiga
SBC 232 D

Stiga
SGT 226 J
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VYŽÍNAČE, KROVINOREZY
elektrický vyžínač
uhlíkový elektrický motor 230 V | výkon 
0,6 kW | šírka záberu 30 cm | nastavi-
teľná kruhová rukoväť | teleskopicky 
nastaviteľný hriadeľ | priemer obalu 
hriadeľa 28 mm | nastaviteľný uhol 
kosiaceho nástroja | silónová hla-
va Tap & Go dual line 2 x 1,5 mm | 
hmotnosť 2,8 kg

benzínový krovinorez
2-taktný motor | zdvihový objem 
32,6 cm3 | výkon 0,9 kW/1,2 HP | šírka 
záberu 43 cm | nastaviteľná rukoväť 
v  tvare bike | pevný hriadeľ | prie-
mer obalu hriadeľa 26 mm | anti-
vibračný systém | silónová hlava 
Bump&Work dual line 2 x 2,4 mm | 
3-zubý nôž | 2-ramenný popruh | 
hmotnosť 7,8 kg

elektrický vyžínač
uhlíkový elektrický motor 230 V | výkon 
1 kW | šírka záberu 37 cm | kruhová ru-
koväť | delený hriadeľ | priemer obalu 
hriadeľa 25 mm | silónová hlava Tap 
& Go dual line 2 x 1,6 mm | 1-ramenný 
popruh | hmotnosť 5,31 kg

benzínový krovinorez
2-taktný motor | zdvihový objem 
42,7 cm3 | výkon 1,25 kW/1,7 HP | šír-
ka záberu 45 cm | nastaviteľná ru-
koväť v  tvare bike | pevný hriadeľ | 
priemer obalu hriadeľa 28 mm | an-
tivibračný systém | silónová hlava 
Bump&Work dual line 2 x 2,4 mm | 
3-zubý nôž | 2-ramenný popruh | 
hmotnosť 8,2 kg

benzínový krovinorez
2-taktný motor | zdvihový objem 
43 cm3 | výkon 1,25 kW/1,7 HP | šírka 
záberu 43 cm | rukoväť v  tvare bike | 
pevný hriadeľ | priemer obalu hriade-
ľa 26 mm | silónová hlava Tap & Go 
2x2,4 mm | 3-zubý nôž | 2-ramenný 
popruh | hmotnosť 7,1 kg

benzínový krovinorez
2-taktný motor | zdvihový objem 
51,7 cm3 | výkon 1,55 kW/2,1 HP | šírka 
záberu 45 cm | nastaviteľná rukoväť 
v  tvare bike | pevný hriadeľ | prie-
mer obalu hriadeľa 28 mm | anti-
vibračný systém | silónová hlava 
Bump&Work dual line 2 x 2,4 mm | 
3-zubý nôž | 2-ramenný popruh | 
hmotnosť 8,3 kg

benzínový krovinorez
2-taktný motor | zdvihový objem 
52 cm3 | výkon 1,42 kW / 1,9 HP | šírka 
záberu 43 cm | rukoväť v  tvare bike | 
pevný hriadeľ | priemer obalu hriade-
ľa 26 mm | silónová hlava Tap & Go 
2 x 2,4 mm | 3-zubý nôž | 2-ramen-
ný popruh | hmotnosť 7,8 kg

benzínový vyžínač
2-taktný motor | zdvihový objem 
25,4 cm3 | výkon 0,7 kW / 0,94 HP | 
šírka záberu 38 mm | kruhová rukoväť 
| delený hriadeľ | priemer obalu hria-
deľa 26 mm | silónová Tap & Go dual 
line 2 x 2,0 mm | hmotnosť 5,7 kg

Stiga
SGT 600

Stiga
SBC 232 D

Stiga
SGT 1000 J

Stiga
SBC 242 D

Vari
432 HB

Stiga
SBC 252 D

Vari
522 HB

Stiga
SGT 226 J

129,-€

109,-€

179,-€

139,-€

144,-€

129,-€

29,-€ 79,-€

79,-€

229,-€

149,-€
279,-€

169,-€
309,-€

189,-€

plotostrih pre SGT 226 J
dĺžka lišty 40 cm | Ø konára 25 mm

vyvetvovacia píla pre SGT 226 J
dĺžka lišty 25 cm 

predĺženie pre SGT 226 J
dĺžka 70 cm 

NOVINKA 2019

67,-€

55,-€
89,-€

85,-€

3-zubý nôž 
ZDARMA

3-zubý nôž 
ZDARMA

3-zubý nôž 
ZDARMA

silónová hlava 
ZDARMA

silónová hlava 
ZDARMA
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KROVINOREZY

benzínový krovinorez
2-taktný motor | zdvihový objem 44,8 cm3 | výkon 1,5 kW 
/ 2 HP | šírka záberu 45 cm | ergonomicky nastaviteľná 
rukoväť v  tvare bike | pevný hriadeľ o  priemere 8 mm 
| priemer obalu hriadeľa 30 mm | silónová hlava 
Bump&Work dual line Easy load 2x3 mm | 3-zubý 
nôž | 2-ramenný vystužený Profi popruh | hmotnosť 
8,2 kg

benzínový krovinorez
2-taktný motor | zdvihový objem 52,8 cm3 | výkon 
1,7 kW / 2,28 HP | šírka záberu 45 cm | ergonomicky 
nastaviteľná rukoväť v  tvare bike | pevný hriadeľ 
o  priemere 8 mm | priemer obalu hriadeľa 30 mm 
| silónová hlava Bump&Work dual line Easy load 
2x3 mm | 3-zubý nôž | 2-ramenný vystužený Profi 
popruh | hmotnosť 8,2 kg

benzínový krovinorez
4-taktný motor Honda GX35 | zdvihový objem 35 cm3 
| výkon 1,0 kW /1,34 HP | šírka záberu 43 cm | rukoväť 
v  tvare bike | pevný hriadeľ | priemer hriadeľa 26 mm | 
silónová hlava Tap & Go dual line 2x2,4 mm | 3-zubý 
nôž | 2-ramenný popruh | hmotnosť 8,7 kg

Stiga
SBC 646 DX

Stiga
SBC 656 DX

Stiga
SBC 435 HD

469,-€

379,-€

539,-€

479,-€

479,-€

399,-€

 2takt PROFI

 2takt PROFI

 4takt  PROFI

3-zubý nôž 
ZDARMA

3-zubý nôž 
ZDARMA

3-zubý nôž 
ZDARMA

NOVINKA 2019

NOVINKA 2019

tlmič vybrácií ovládanie výkonu

ochranný kryt kabeláže

nastavovací element vzduchový filter
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PRÍSLUŠENSTVO

priemer 
lanka 
[mm]

dĺžka 
lanka
[m]

balenie obj. kód cena v €

1,3 15 blister 108 1,90

1,6 15 blister 115 2,30

2,0 15 blister 122 2,90

2,4 15 blister 139 3,70

2,7 15 blister 184 4,40

3,0 15 blister 146 5,00

2,0 100 blister 177 14,70

2,4 100 blister 153 18,50

2,7 100 blister 191 22,10

3,0 100 blister 160 25,70

2,4 524 cievka 504 65,00

2,7 414 cievka 511 65,00

3,0 335 cievka 528 65,00

priemer 
lanka 
[mm]

dĺžka 
lanka
[m]

balenie obj. kód cena v €

1,3 15 blister 252 2,10

1,6 15 blister 269 2,60

2,0 15 blister 276 3,30

2,4 15 blister 207 4,20

2,7 15 blister 283 5,00

3,0 15 blister 214 5,60

2,0 100 blister 245 16,50

2,4 100 blister 221 20,70

2,7 100 blister 290 25,00

3,0 100 blister 238 29,30

2,4 411 cievka 535 65,00

2,7 325 cievka 542 65,00

3,0 263 cievka 559 65,00

priemer 
lanka 
[mm]

dĺžka 
lanka
[m]

balenie obj. kód cena v €

1,3 15 blister 702 2,10

1,6 15 blister 719 2,60

2,0 15 blister 726 3,30

2,4 15 blister 733 4,20

2,7 15 blister 740 5,00

3,0 15 blister 757 5,60

2,0 100 blister 764 16,50

2,4 100 blister 771 20,70

2,7 100 blister 788 25,00

3,0 100 blister 795 29,30

2,4 475 cievka 641 75,00

2,7 395 cievka 658 75,00

3,0 270 cievka 665 75,00

Profi
červené lanko kruhového prierezu

Super 
oranžové lanko štvorcového prierezu

2T olej 1 l
polosyntetický

2T syntetický
olej 1 l

reťazový
olej

2T syntetický
olej 0,1 l

mazací tuk 125 g

Materiál kopolyamid 6/12
oproti kopolyamidu 6/9 je o  18 % odolnejší 
na oter a používa sa u BISON Profi a BISON 
Super Profi 

Materiál Armed super profi
je vyrobený z  kvalitného kopolyamidu 6/12, 
naviac je chránený na  povrchu elastickou 
vrstvou - pancier odolný voči nárazom, ode-
ru a taveniu, používa sa u BISON Silent Black 
Profi

Prierez okrúhly
vhodný na kosenie členitých porastov, zelene 
pri plotoch, múrikoch.../ 

Prierez hranatý 4-hranný profil
o  1/3 väčšie jadro oproti hviezde, vhodný 
na kosenie porastov bez pevných prekážok 

Prierez Armed hranatý špirálový
špeciálne navrhnutý tvar - dosahuje menší 
odpor vzduchu, nižšie vibrácie a hlučnosť do-
sahuje ľahšie a  kvalitnejšie rezy a  životnosť 
lanka, vhodný na kosenie akýchkoľvek poras-
tov aj s drevným náletom

Ochranný tvárový štít

1-ramenný závesný popruh 2-ramenný závesný popruh silonóvá kosiaca hlava 4-zubý nôž

3-zubný nôž

Gebol Zátky do uší

Gebol Ochranné okuliare Gebol Chrániče sluchu Gebol Prilba

Silent Black Profi
čierne lanko štvorcovo špirálového prierezu

Profi kosiace 
lanká BISON

5,50 €

4,90 €

6,50 € 1,60 € 3,90 €

5,40 €

2,20 €

2,10 € 9,90 €

13,90 €

3,90 € 5,90 €

12,90 €
15,- €

15,- €
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REŤAZOVÉ PÍLY
elektrická reťazová píla
uhlíkový elektrický motor 230 V  | výkon 1 800 W | reťaz 
3/8” .050” | dĺžka lišty 35 cm | automatické olejové čer-
padlo | bezpečnostná brzda | bočné rýchlonapinanie 
reťaze | hmotnosť 4,3  kg

jednoručná benzínová reťazová píla
2-taktný motor GGP | zdvihový objem 25,4 cm3 | výkon 
0,9 kW / 1,2 HP | reťaz 3/8” .050” | dĺžka lišty 25 cm | 
automatické olejové čerpadlo | bezpečnostná brzda | 
napínanie reťaze bočnou skrutkou | hmotnosť 3,6  kg

benzínová reťazová píla
2-taktný motor GGP | zdvihový objem 37,2 cm3 | výkon 
1,2 kW / 1,6 HP | reťaz 3/8”.050” | dĺžka lišty 35 cm | au-
tomatické olejové čerpadlo | bezpečnostná brzda | boč-
né rýchlonapínanie reťaze | hmotnosť 5,3  kg

benzínová reťazová píla
2-taktný motor GGP | zdvihový objem 40,1 cm3 | výkon 
1,5 kW / 2,0 HP | reťaz .325” .050” | dĺžka lišty 40 cm | 
automatické olejové čerpadlo | bezpečnostná brzda | 
napínanie reťaze bočnou skrutkou | hmotnosť 5,4  kg

benzínová reťazová píla
2-taktný motor SOLO | zdvihový objem 45,1 cm3 | výkon 
2,2 kW / 3,0 HP | reťaz .325” | dĺžka lišty 38 cm | nastavi-
teľné olejové čerpadlo | bezpečnostná brzda | napínanie 
reťaze bočnou skrutkou | hmotnosť 4,3  kg

elektrická reťazová píla
uhlíkový elektrický motor 230 V  | výkon 2200 W | reťaz 
3/8” .050” | dĺžka lišty 40  cm | automatické olejové 
čerpadlo | bezpečnostná brzda | bočné rýchlonapínanie 
reťaze | hmotnosť 4,67  kg

elektrická reťazová píla 
s priamym motorom
uhlíkový elektrický motor 230 V  | výkon 2400 W | reťaz 
3/8 ” .050” | dĺžka lišty 40 cm | automatické olejové 
cerpadlo | bezpečnostná brzda | bočné rýchlonapina-
nie reťaze | hmotnosť 6,4  kg

benzínová reťazová píla
2-tatný motor GGP | zdvihový objem 42,4 cm3 | výkon 
1,9 kW / 2,5 HP | magneziový blok motora | reťaz .325” 
.050” | dĺžka lišty 38 cm | nastaviteľné olejové čerpadlo 
| bezpečnostná brzda | napínanie reťaze bočnou skrut-
kou | hmotnosť 5,8  kg

benzínová reťazová píla
2-tatný motor GGP | zdvihový objem 52 cm3 | výkon 
2,3 kW / 3,1 HP | magneziový blok motora | reťaz .325” 
.058” | dĺžka lišty 45  cm | nastaviteľné olejové čerpadlo 
| bezpečnostná brzda | napínanie reťaze bočnou skrut-
kou | hmotnosť 6,4  kg

Stiga
SE 1814 Q

Stiga
SPR 255

Stiga
SP 375

Stiga
SP 405

Stiga
SP 46

Stiga
SBP 375

Stiga
SE 2216 Q

Stiga
SEV 2416 Q

Stiga
SP 426

Stiga
SP 526

104,-€

89,-€

144,-€

119,-€

164,-€

129,-€

269,-€

179,-€

409,-€

209,-€

189,-€

149,-€

169,-€

119,-€

199,-€

149,-€

349,-€

 2takt

 2takt

 2takt

 2takt

 2takt  2takt

PRIAMY MOTOR
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ROSIČE, PLOTOSTRIHY, FUKÁRE
elektrický plotostrih
elektrický motor 230 V | výkon 550 W | max. priemer ko-
nára 20 mm | strihacia dĺžka 46 cm | celková dľžka lišty 
51 cm | 5-polôh nastavenia rukoväte | obojstranne lase-
rom brusený nôž | hmotnosť 3,5 kg

elektrický plotostrih
elektrický motor 230 V | výkon 500 W | max. priemer ko-
nára 16 mm | strihacia dĺžka lišty 45 cm | celková dĺžka 
lišty 50 cm | strihacia dĺžka 45 cm | 5-polôh nastavenia 
rukoväte | laserom obojstranne brúsený nôž | hmot-
nosť 3,2 kg

elektrický plotostrih
elektrický motor 230 V | výkon 600 W | max. priemer ko-
nára 20 mm | celková dĺžka lišty 60 cm | strihacia dĺžka 
55 cm | 5-polôh nastavenia rukoväte | laserom oboj-
stranne brúsený nôž | hmotnosť 3,2 kg

elektrický fukár a vysávač
elektrický motor 230 V  | výkon 2 600W | max. rýchlosť 
vzduchu 92 m/s | objemový prietok vzduchu 7 m3/min | 
dvojitý drviaci kovový nôž | sada na vysávanie v balení | 
ochrana proti preťaženiu | plynulá regulácia otáčok mo-
tora | 45 l textilný vak na odpad s popruhom | tepelná 
poistka | hmotnosť 4  kg

benzínový fukár a vysávač
2-taktný motor GGP | zdvihový objem 27,6 cm3 | výkon 
0,8 kW/1,2 HP | max. rýchlosť vzduchu 72 m/s | objemo-
vý prietok vzduchu 10,2 m3/min | dvojitý drviaci kovový 
nôž | sada na  vysávanie v  balení | plynulá regulácia 
otáčok motora | textilný vak na odpad s popruhom | 
hmotnosť 4,8  kg

benzínový plotostrih
2-taktný motor GGP | zdvihový objem 24,5 cm3 | výkon 
0,85 kW/1,16 HP | max. priemer konára 27 mm | celková 
dĺžka lišty 61 cm | strihacia dĺžka 55 cm | 3 - polohy na-
stavenia rukoväte | laserom obojstranne brúsený nôž 
| hmotnosť 5,4  kg

benzínový fukár 
2-taktný motor GGP | zdvihový 
objem 75,6 cm3 | výkon 3,1 kW / 
4,1 HP | max. rýchlosť vzduchu 
100 m/s | objemový prietok vzdu-
chu 25  m3/min | široké ramenné 
popruhy, bedrový pás | hmot-
nosť 11,6  kg

benzínový profesionálny fukár
2-takt motor Ciffareli | zdvihový ob-
jem 77 cm3 | výkon motora 3,6 kW 
/ 5 HP | max. rýchlosť vzduchu 
106 m/s | objemový prietok vzdu-
chu 27 m3/min | objem palivovej 
nádrže 2,15 l | popruhy | hmot-
nosť 10,2  kg

benzínový profesionálny rosič
2-takt motor Ciffareli | zdvihový ob-
jem 77 cm3 | výkon motora 3,6 kW 
/ 5 HP | maximálny horizontálny 
dosah 18  m | maximálny vertikál-
ny dosah 16  m | objemový prie-
tok vzduchu 27 m3/min | objem 
nádrže 17  l | prietok kvapaliny 
0-3,5 l/min | rozprašovacia 
tryska s 8 stupňami nastave-
nia | objem palivovej nádrže 
2,3  l | hmotnosť 12,2  kg

Vari
150

Stiga
SHT 500

Stiga
SHT 600

Stiga
SBL 2600

Stiga
SBL 327 V

Stiga
SHP 60

Stiga
SBP 375

Cifarelli
BL 1200

Cifarelli
M 1200

59,-€

194,-€

159,-€

239,-€

179,-€

439,-€

349,-€

84,-€

69,-€

104,-€

89,-€

94,-€

75,-€

499,-€

479,-€

499,-€

479,-€

 2takt

 2takt

 2takt

 2in1

 2takt

NOVINKA 2019

 2takt  2in1

 2takt

 2takt

 2takt  PROFI  2takt  PROFI
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elektrický drvič záhradného 
odpadu
elektrický motor 230 V  | výkon 
2200 W | max. Ø konára 40 mm | 
transportné kolesá | nôž s  oboj-
stranným ostrím | bezpečnostný 
vypínač | ochrana proti preťaže-
niu | textilný kôš na odpad | ob-
jem 50  l | núdzové zastavenie | 
hmotnosť 11,3  kg

elektrický drvič záhradného 
odpadu
elektrický motor 230 V  | výkon 
2500 W | max. Ø konára 40  mm | 
transportné kolesá | rezný nástroj 
pomalobežná fréza | nastaviteľný 
prítlak drvenia | bezpečnostný 
vypínač | ochrana proti preťa-
ženiu | plastová nádoba na od-
pad | objem 60  l | spätný chod 
| tepelná poistka | núdzo-
vé zastavenie | hmotnosť 
27,4  kg

benzínový drvič záhradného od-
padu
benzínový motor Subaru EX16 | vý-
kon 4,5 HP | max. Ø konára 50  mm 
| transportné kolesá | rezný ná-
stroj - 1 nôž | výkon 3 m3/hod | 
vstupný otvor 350 x 300  mm | 
hmotnosť 70  kg

benzínový drvič záhradného 
odpadu
benzínový motor Briggs&Stratton 
850 seriesTM | krútiaci moment 
11,5 Nm pri 2600 ot/min | max. 
Ø konára 50  mm | transportné 
kolesá | pomalobežiaci šnek | 
hmotnosť 56  kg

elektrický drvič ovocia
elektrický motor 230 V  | výkon 
1600 W | otáčky motora 2800 ot/
min | celonerezový | priemer spra-
covávaného ovocia do 10  cm | te-
pelná ochrana motora | motorová 
brzda | objem zbernej nádoby 
20  l | hmotnosť 26  kg

elektrický drvič ovocia
elektrický motor 230 V  | výkon 
2500 W | otáčky motora 2800 ot/
min | celonerezový | priemer spra-
covávaného ovocia do 13  cm | te-
pelná ochrana motora | motorová 
brzda | objem zbernej nádoby 
20  l | hmotnosť 32  kg

lis na ovocie
nerez | 18 litrov

Stiga
BIO MASTER 2200

Stiga
BIO SILENT 2500

Negri
R70

Vari
RAPIDO PLUS

Shark
FRUIT 1,6

Shark
FRUIT 2,5

Vares
HYDRAULIC 18 L / 2T

lis na ovocie
nerez | 50 litrov

Vares
HYDRAULIC 50 L / 5T

DRVIČE, LISY

154,-€

119,-€

949,-€

529,-€

279,-€

textilná vložka

29,-€

ventil na odtok a  
reguláciu štavy z lisu

19,-€
textilná vložka

39,-€

259,-€

189,-€

1 099,-€

779,-€

449,-€

 4takt  4takt
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elektrická štiepačka na drevo
elektrický motor 400 V  | výkon 
4500 W | štiepacia sila 18 ton | hy-
draulický tlak 27,8 MPa | štiepacia 
hrúbka 8-32 cm | štiepacia dĺžka 
56-110 cm | hmotnosť 262 kg

elektrická štiepačka na drevo
elektrický motor 400 V  | výkon 
5100 W | štiepacia sila 22 ton | hy-
draulický tlak 27,5 MPa | štiepacia 
hrúbka 8-32 cm | štiepacia dĺžka 
56-110 cm | pohon aj kardanom 
(nieje súčasťou balenia) | hmot-
nosť 320 kg

elektrická kolísková píla
elektrický motor 230 V  | výkon 
2800 W | max. Ø polena 17 cm | dĺž-
ka polena 25-100 cm | rezný kotúč 
505 x 30 x 2,6 mm - 40 zubov | 
hmotnosť 67kg

elektrická kolísková píla
elektrický motor 400 V  | výkon 
5000 W | max. Ø polena 25 cm | dĺž-
ka polena 20-100 cm | rezný kotúč 
700 x 30 x 3,2 mm - 64 zubov | 
hmotnosť 88 kg

elektrická štiepačka na drevo
elektrický motor 400 V  | výkon 
3300 W | štiepacia sila 11 ton | hy-
draulický tlak 25,5 MPa | štiepacia 
hrúbka 10-30 cm | štiepacia dĺžka 
56-104 cm | hmotnosť 173 kg

elektrická štiepačka na drevo
elektrický motor 400 V  | výkon 
3500 W | štiepacia sila 14 ton | hy-
draulický tlak 24,6 MPa | štiepacia 
hrúbka 10-30 cm | štiepacia dĺžka 
56-104 cm | hmotnosť 185 kg

elektrická štiepačka na drevo
elektrický motor 230 V / 400 V | vý-
kon 3000 W | štiepacia sila 8 ton | 
hydraulický tlak 21 MPa | štiepacia 
hrúbka 8-30 cm | štiepacia dĺžka 
10-55 cm | hmotnosť 110 kg

elektrická štiepačka na drevo
elektrický motor 230 V  | výkon 
1500 W | štiepacia sila 5 ton | štie-
pacia hrúbka 5-25 cm | štiepacia 
dĺžka 52 cm | hmotnosť 50 kg

Vari
18T

Vari
22T

Vari
KP 500

Vari
KP 700

Vari
11T

Vari
14T

Vari
8T

Vari
5T

lis na ovocie
nerez | 50 litrov

ŠTIEPAČKY DREVA, PÍLY

motor 230 V

529,-€

motor 400 V

529,-€

239,-€

31,-€

749,-€

849,-€

419,-€

499,-€

1 299,-€

1 899,-€

stojan na štiepačku VARI 5T
kolieska sú súčasťou  
štiepačky

 4takt

 PROFI

NOVINKA 2019

NOVINKA 2019

NOVINKA 2019
NOVINKA 2019

NOVINKA 2019

NOVINKA 2019

NOVINKA 2019

štiepací a trhací klin 
ZDARMA

štiepací a trhací klin 
ZDARMA

štiepací a trhací klin 
ZDARMA
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ZAMETACIE METLY
mechanická zametacia metla
šírka 55 cm | hmotnosť 7,2 kg | zametací vý-
kon 1600 m²/h | mechanický pohon metiel 
| valček bočného vedenial | 3-polohové 
nastavenie výšky metiel | objem zbernej 
nádoby 20 l

mechanická zametacia metla
šírka 75 cm | hmotnosť 11,2 kg | zametací vý-
kon 2900 m²/h | mechanický pohon metiel 
| 8-polohové nastavenie výšky metiel | 
objem zbernej nádoby 50 l

mechanická zametacia metla
šírka 77 cm | hmotnosť 14,6 kg | zametací 
výkon 3000 m²/h | mechanický pohon 
metiel | valček bočného vedenia | vzdu-
chový filter | 8-polohové nastavenie 
výšky metiel | objem zbernej nádoby 50 l

mechanická zametacia metla
šírka 97 cm | hmotnosť 15 kg | zametací 
výkon 3600 m²/h | polyamidové metly | 
mechanický pohon metiel | zametací me-
chanizmus turbosweep | (systém dvoch 
tanierových a válcovej metly) | ergono-
mická rukoväť | prachové filtre | valček 
bočného vedenia | nastaviteľný prítlak 
metiel | objem zbernej nádoby 50 l

mechanická zametacia metla
šírka 55 cm | hmotnosť 6 kg | zametací vý-
kon 1600 m²/h | mechanický pohon me-
tiel | zametací mechanizmus top sweep 
(systém dvoch tanierových metiel) | na-
staviteľný prítlak metiel | objem zbernej 
nádoby 25 l

Stiga
SWP 355

Stiga
SWP 475

Stiga
SWP 577Haaga

497 PROFI

Haaga
250

249,-€

449,-€

529,-€

849,-€

179,-€
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ZAMETACIE METLY, ODMACHOVAČ

benzínová zametacia metla
motor Stiga SM 70 | výkon 4,4 kW pri 3600 ot/min | zdvi-
hový objem 212 cm3 | záber 60 cm | priemer kefy 34,5 cm 
| 6 rýchlostí vpred / 2 vzad | postranné nastavenie pra-
covného uhla -15°/+15° | hmotnosť 65 kg

benzínová zametacia metla
motor Stiga SM 70 | výkon 4,4 kW pri 3600 ot/min | zdvi-
hový objem 212 cm3 | záber 80 cm | priemer kefy 34,5 cm 
| 6 rýchlostí vpred / 2 vzad | postranné nastavenie pra-
covného uhla -15°/+15° | hmotnosť 70 kg

benzínová zametacia metla
motor Vari XP 200 | krútiaci moment 10 Nm | zdvihový ob-
jem 196 cm3 | záber 80 cm | priemer kefy 34 cm | pojazd | 
plošný výkon 2300 m2/h | hmotnosť 68 kg

Stiga
SWS 600 G

Stiga
SWS 800 G

Vari
CB-80 Z

benzínový odstraňovač buriny 
a machu
motor Vari XP 140 | zdvihový objem 
140 cm3 | krútiaci moment 6,5 Nm | 
priemer oceľového kartáča 35 cm 
| asymetrické vyosenie na  ráme 
| výškovo nastaviteľné riadidlá | 
výškovo nastaviteľné kolesá v  4 
polohách | ochranná plachta | 
hmotnosť 35 kg 

Vari
B35 VEDEX

VIDEO

849,-€

zberný box

odhŕňacia radlica

zberný box

99,-€

zberný box

79,-€

odhŕňacia radlica

99,-€

odhŕňacia radlica

79,-€

29,-€

729,-€

699,-€

646,-€

599,-€

1 099,-€

 4takt

Vari SET
prestavba na 2 rýchlosti

149,-€

Vari OR-80
odhŕňacia radlica

299,-€

Vari BS-80
zberný box

39,-€

Vari AP-80
antiprachová plachta

 4takt

 4takt
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ČERPADLÁ

benzínové vodné čerpadlo
motor 2-takt Peggas 41,5 cm3 / 1,45 
kW | sanie-výstup 1”/ 25,4 mm | 
max. sacia výška 8,5 m | celkový 
výtlak 38 m | max. prietok 8000 
l/h | objem nádrže 1,0 l | regulácia 
otáčok | sýtič | manuálny štart 
| sací kôš a  sacia hadica 3,7 m 
v balení | hmotnosť 6,9 kg

benzínové vodné čerpadlo
motor 2-takt Peggas 41,5 cm3 / 1,45 
kW | sanie-výstup 1,5”/ 38 mm | 
max. sacia výška 8,5 m | celkový 
výtlak 30 m | max. prietok 14000 
l/h | objem nádrže 1,0 l | regulácia 
otáčok | sýtič | manuálny štart 
| sací kôš a sacia hadica 3,7 m 
v balení | hmotnosť 8,3 kg

Waspper
PC 108

Waspper
PC 114

benzínové vodné čerpadlo
motor 4-takt Peggas 196 cm3 / 4,8 kW | sanie-výstup 
2”/ 50 mm | max. sacia výška 7 m | celkový výtlak 40 m 
| max. prietok 21000 l/h | objem palivovej nádrže 3,5 l 
| objem olejovej nádrže 0,6 l | regulácia otáčok | sýtič 
| manuálny štart | sací kôš v balení | hmotnosť 22 kg

benzínové kalové vodné čerpadlo
motor 4-takt Peggas 196 cm3 / 4,8 kW | sanie-výstup 2”/ 
50 mm | max. sacia výška 7 m | celkový výtlak 28 m | max. 
prietok 30000  l/h | objem palivovej nádrže 3,5 l | objem 
olejovej nádrže 0,6 l | regulácia otáčok | sýtič | manuál-
ny štart | sací kôš v balení | hmotnosť 32 kg

Waspper
WP 20 P

Waspper
WP 20 D-P

209,-€199,-€

299,-€ 349,-€

 4takt Vyrobené na 
SVK Peggas  4takt Vyrobené na 

SVK Peggas

 2takt Vyrobené na 
SVK Peggas  2takt Vyrobené na 

SVK Peggas

benzínové vodné čerpadlo
motor 4-takt Peggas 31,5 cm3 / 
0,7 kW | sanie-výstup 1”/ 25,4 mm 
| max. sacia výška 8,5 m | celkový 
výtlak 35 m | max. prietok 7500 
l/h | objem palivovej nádrže 0,9 l 
| objem olejovej nádrže 0,1 l | re-
gulácia otáčok | sýtič | manuálny 
štart | sací kôš a  sacia hadica 
3,7 m v balení | hmotnosť 7,5 kg

Waspper
PC 107

229,-€

 4takt Vyrobené na 
SVK Peggas
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ČERPADLÁ
benzínové vodné čerpadlo
motor B&S 550 Series™ 127cm3 | sanie-výstup 2“ / 
50 mm | max. sacia výška 8 m | celkový výtlak 33 m | 
max. prietok 26100 l/h | liatinové čerpadlo | objem pa-
livovej nádrže 2 l | antivibračný systém | sacia hadica 
6 m | hadicová spojka C52 | hmotnosť 23 kg

benzínové vodné čerpadlo
motor B&S Intek™ I/C® 205cm3 | sanie-výstup 2“ / 
50 mm | max. sacia výška 8 m | celkový výtlak 33 m | 
max. prietok 36000 l/h | liatinové čerpadlo | objem pa-
livovej nádrže 3,8 l | senzor hladiny oleja | antivibrač-
ný systém | sacia hadica 6 m | hadicová spojka C52 | 
hmotnosť 27 kg

benzínové vodné čerpadlo
motor B&S Intek™ I/C® 205cm3 | sanie-výstup 3“ / 76 mm 
| max. sacia výška 8 m | celkový výtlak 33 m | max. prietok 
55800 l/h | liatinové čerpadlo | objem palivovej nádrže 
3,8 l | senzor hladiny oleja | antivibračný systém | sacia 
hadica 6 m | hadicová spojka B75 | hmotnosť 30,5 kg

benzínové chemické čerpadlo
motor 4-takt Peggas 196 cm3 / 4,8 kW | sanie-výstup 
2”/ 50 mm | max. sacia výška 7 m | celkový výtlak 30 m 
| max. prietok 60000 l/h | objem palivovej nádrže 3,5 l | 
objem olejovej nádrže 0,6 l | regulácia otáčok | sýtič | 
manuálny štart | sací kôš v balení | hmotnosť 22,5 kg

benzínové vodné čerpadlo
motor 4-takt Peggas 196 cm3 / 4,8 kW | sanie-výstup 
3”/ 80 mm | max. sacia výška 7 m | celkový výtlak 30 m 
| max. prietok 60000 l/h | objem palivovej nádrže 3,5 l | 
objem olejovej nádrže 0,6 l | regulácia otáčok | sýtič | 
manuálny štart | sací kôš | hmotnosť 23,5 kg

benzínové kalové vodné čerpadlo
motor 4-takt Peggas 196 cm3 / 4,8 kW | sanie-výstup 3”/ 
80 mm | max. sacia výška 7 m | celkový výtlak 25 m | max. 
prietok 45000 l/h | objem palivovej nádrže 3,5 l | objem 
olejovej nádrže 0,6 l | regulácia otáčok | sýtič | manuál-
ny štart | sací kôš | hmotnosť 30 kg

B&S
Elite WP 2-35

B&S
Elite WP 2-60

B&S
Elite WP 3-65

Waspper
WP 20 CH-P

Waspper
WP 30 P

Waspper
WP 30 D-P

399,-€

349,-€

379,-€ 399,-€

 4takt Vyrobené na 
SVK Peggas

 4takt Vyrobené na 
SVK Peggas

 4takt Vyrobené na 
SVK Peggas

NOVINKA 2019

NOVINKA 2019

NOVINKA 2019

559,-€

499,-€

619,-€

549,-€

 4takt

 4takt

 4takt
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VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE
elektrický vysokotlakový čistič
motor 230 V  / 1400 W | maximálny tlak 110 bar | max. 
prietok 390 l/h | hliníková hlava čerpadla | nastaviteľná 
a  rotačná tryska, penový rozprašovač pre čistiaci pro-
striedok 0,3 l | max. teplota vstupnej vody 50° | dĺžka 
tlakovej hadice 5 m | dĺžka elektrického kábla 5 m | 
hmotnosť 5,2 kg

elektrický vysokotlakový čistič
motor 230 V  / 1800 W | maximálny tlak 135 bar | max. 
prietok 440 l/h | hliníková hlava čerpadla | nastaviteľná 
a  rotačná tryska, penový rozprašovač pre čistiaci pro-
striedok 0,4 l | max. teplota vstupnej vody 50° | dĺžka 
tlakovej hadice 6 m - navinutá na bubne | dĺžka elek-
trického kábla 5 m | teleskopická rukoväť | transport-
né kolesá | hmotnosť 12,3 kg 

elektrický vysokotlakový čistič
motor 230 V  / 2500 W | maximálny tlak 150 bar | max. 
prietok 520 l/h | mosadzná hlava čerpadla | nastaviteľ-
ná a  rotačná tryska, penový rozprašovač pre čistiaci 
prostriedok | max. teplota vstupnej vody 50° | dĺžka 
tlakovej hadice 10 m - navinutá na bubne | dĺžka elek-
trického kábla 5 m | integrovaná nádoba na  čistiaci 
prostriedok 1,0 l | teleskopická rukoväť | transportné 
kolesá | hmotnosť 24,4 kg 

elektrický vysokotlakový čistič
motor 230 V  / 2800 W | maximálny tlak 150 bar | max. 
prietok 550 l/h | mosadzná hlava čerpadla | nastaviteľná 
a  rotačná tryska, penový rozprašovač pre čistiaci pro-
striedok | max. teplota vstupnej vody 50° | regulátor 
tlaku | dĺžka tlakovej hadice 12 m - navinutá na bubne 
| dĺžka elektrického kábla 5 m | integrovaná nádoba 
na  čistiaci prostriedok 1,0 l | teleskopická rukoväť | 
transportné kolesá | hmotnosť 27 kg 

elektrický vysokotlakový čistič
motor 230 V  / 2100 W | maximálny tlak 145 bar | max. 
prietok 450 l/h | hliníková hlava čerpadla | nastaviteľná 
a  rotačná tryska, penový rozprašovač pre čistiaci pro-
striedok | max. teplota vstupnej vody 50° | dĺžka tlako-
vej hadice 8 m - navinutá na bubne | dĺžka elektrického 
kábla 5 m | teleskopická rukoväť | transportné kolesá 
| hmotnosť 17,4 kg 

Stiga
HPS 110

Stiga
HPS 235 R

Stiga
HPS 550 R

Stiga
HPS 650 RG

Stiga
HPS 345 R

99,-€

179,-€
299,-€

249,-€

499,-€

479,-€
449,-€

399,-€
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benzínový vysokotlakový čistič
motor Briggs&Stratton | objem palivovej nádrže 3,6 l | 
systém ochrany motora bez oleja | objem olejovej nádr-
že 0,6 l | regulácia otáčok | sýtič | maximálny tlak 207 bar 
| max. prietok 522 l/h | hliníková hlava čerpadla | axiálne 
čerpadlo | max. teplota vstupnej vody 40° | trysky 15°, 
25°, 40°, saponátová tryska | prisávanie čistiaceho 
prostriedku | oceľový rám s transportnými kolesami | 
dĺžka tlakovej hadice 7,5 m | hmotnosť 26,6 kg 

benzínový vysokotlakový čistič
motor Loncin 196 cm3 | objem palivovej nádrže 3,6 l | sys-
tém ochrany motora bez oleja | objem olejovej nádrže 
0,6 l | regulácia otáčok | sýtič | maximálny tlak 207 bar | 
max. prietok 510 l/h | hliníková hlava čerpadla | axiálne 
čerpadlo | max. teplota vstupnej vody 40° | samona-
sávanie | trysky 15°,40°, saponátová tryska | prisá-
vanie čistiaceho prostriedku | oceľový rám s  trans-
portnými kolesami | dĺžka tlakovej hadice 7,5 m | 
hmotnosť 27,8 kg 

VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE
elektrický vysokotlakový čistič + parný čistič
maximálny tlak 140 bar | max. prietok 420 l / h | hliníková 
hlava čerpadla | nadstavec s turbo tryskou | trysky Quick 
connect: 0°, 15° | tryska na  čistiaci prostriedok | dĺžka 
tlakovej hadice 6 m | integrovaná nádoba na  čistiaci 
prostriedok 0,6 l | transportné kolesá | výkon moto-
ra 1900 W | dĺžka elektrického kábla 10 m | hmotnosť 
9,7 kg

elektrický vysokotlakový čistič
maximálny tlak 160 bar | max. prietok 510 l/h | hliníko-
vá hlava čerpadla | nadstavec s  turbo tryskou | vyso-
ko-tlaková tryska | tryska na čistiaci prostriedok | dĺžka 
tlakovej hadice 8 m | integrovaná nádoba na  čistiaci 
prostriedok 1,5 l | transportné kolesá | výkon motora 
2500 W | dĺžka elektrického kábla 10 m | hmotnosť 
12,8 kg

elektrický vysokotlakový čistič
POWERflow + technology | maximálny tlak 160 bar | max. 
prietok 900 l/h | hliníková hlava čerpadla | otočná tryska 
7 v  1 | nastavenie tlaku, prietoku a  použitia čistiaceho 
prostriedku | dĺžka tlakovej hadice 8 m | integrovaná 
nádoba na čistiaci prostriedok 1,5 l | transportné kole-
sá | výkon motora 2500 W | dĺžka elektrického kábla 
10 m | hmotnosť 11,7 kg

B&S
SPRINT PW 2000 E

B&S
SPRINT PW 2300 E

B&S
SPRINT PW 2300 E PF

299,-€ 449,-€

279,-€

379,-€ 579,-€

Waspper
W 3000 HC

Waspper
W 3000 HS

 4takt

 4takt
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VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE

Odstránenie 
nečistôt
vysokým tlakom

Hĺbkové čistenie 
náročných nečistôt

7 možností  
tlakového čistenia

Rýchle účinné 
čistenie

Umytie a opláchnu-
tie ťažko dostup-
ných miest

Čistenie so silným 
dosahom a nape-
nením

Pre čistenie 
jemných povrchov 
(autolak)

Čistenie vysokým 
prietokom

Čistenie VYSOKÝM TLAKOM + Umývanie VYSOKÝM PRIETOKOM

benzínový vysokotlakový čistič
Briggs & Stratton 675EX Series | maximálny tlak 172 bar | 
max. prietok 522 l/h | hliníková hlava čerpadla | čerpadlo 
- axiálne vačkové | trysky Quick connect: 0°, 15°, 40° | 
tryska na  čistiaci prostriedok | automatické vypuste-
nie prehriatej vody | prisávanie čistiaceho prostriedku 
| oceľový rám s transportnými kolesami | dĺžka tlako-
vej hadice 9 m | hmotnosť 28 kg

benzínový vysokotlakový čistič
Briggs & Stratton 950 Series | maximálny tlak 207 bar | 
prietok 636 l/h | mosadzná hlava čerpadla | axiálne vač-
kové čerpadlo - Annovi Reverberi | trysky Quick connect: 
0°, 15°, 40° | tryska na čistiaci prostriedok | automatické 
vypustenie prehriatej vody | prisávanie čistiaceho pro-
striedku | oceľový rám s transportnými kolesami | dĺž-
ka tlakovej hadice 9 m | hmotnosť 33 kg 

benzínový vysokotlakový čistič
Briggs & Stratton 2100 Series | maximálny tlak 275 bar 
| max. prietok 908 l/h | mosadzná hlava čerpadla | čer-
padlo - Annovi Reverberi Triplex | nastaviteľný regulátor 
tlaku | trysky Quick connect: 0°, 15°, 25°, 40° | tryska 
na čistiaci prostriedok | automatické vypustenie pre-
hriatej vody | prisávanie čistiaceho prostriedku | oce-
ľový rám s  transportnými kolesami | dĺžka tlakovej 
hadice 15 m | hmotnosť 45 kg 

B&S
ELITE PW 2500

B&S
ELITE PW 3000

B&S
ELITE PW 4000

benzínový vysokotlakový čistič
Briggs & Stratton 1150 Series | maximálny tlak 234 bar | 
max. prietok 636 l/h | mosadzná hlava čerpadla | axiál-
ne vačkové čerpadlo - Annovi Reverberi | trysky Quick 
connect: 0°, 15°, 40° | tryska na  čistiaci prostriedok | 
automatické vypustenie prehriatej vody | prisávanie 
čistiaceho prostriedku | oceľový rám s  transportný-
mi kolesami | dĺžka tlakovej hadice 9 m | hmotnosť 
33 kg

B&S
ELITE PW 3400

749,-€

629,-€

999,-€

829,-€

1 795,-€

1 399,-€

1 999,-€

1 699,-€

 4takt  4takt

 4takt  4takt
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ELEKTROCENTRÁLY
jednofázová elektrocentrála 230 V
motor Briggs&Stratton 650 seriesTM | max. výkon 
2,4 kVA | men. výkon 1,9 kW | prúd 8,3 A | objem nádrže 
1,5 l | doba prevádzky pri 25% výkone 2 h 30 min | AVR - 
automatická regulácia napätia | hmotnosť 35 kg

jednofázová elektrocentrála 230 V
motor Briggs&Stratton 79 cm3 OHV | max. výkon 1,125 
kVA | men. výkon 0,9 kW | prúd 3,9 A | objem nádrže 4,9 l 
s ukazovateľom | doba prevádzky pri 25% výkone 14 h 
| AVR - automatická regulácia napätia | senzor hladiny 
oleja | hmotnosť 25 kg

jednofázová elektrocentrála 230 V
motor Briggs&Stratton 196 cm3 OHV | max. výkon 2,125 
kVA | men. výkon 1,7 kW | prúd 7,4 A  | objem nádrže 11 l 
s ukazovateľom | doba prevádzky pri 25% výkone 11,2 h 
| AVR - automatická regulácia napätia | senzor hladiny 
oleja | hmotnosť 45 kg

jednofázová elektrocentrála 230 V
motor Briggs&Stratton 196 cm3 OHV | max. výkon 3,125 
kVA | men. výkon 2,5 kW | prúd 10,9 A | objem nádrže 11 l 
s ukazovateľom | prevádz. doba pri 25% výkone 7,8 h | 
AVR - automatická regulácia napätia | senzor hladiny 
oleja | hmotnosť 49 kg

B&S
HANDY GEN 2500 A

B&S
SPRINT 1200 A

B&S
SPRINT 2200 A

B&S
SPRINT 3200 A

399,-€

299,-€

449,-€ 499,-€

 4takt

 4takt

 4takt  4takt
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ELEKTROCENTRÁLY
jednofázová elektrocentrála 230 V
motor OHV 106 cm3 | PowerSmart™ Technology | max. 
výkon 2,0 kVA | men. výkon 1,6 kW | prúd 7 A  | objem 
nádrže 3,8 l | doba prevádzky pri 25% výkone 6 h 30 min 
| invertor | senzor hladiny oleja | hmotnosť 24 kg

jednofázová elektrocentrála 230 V
motor Briggs&Stratton 1450 series | výkon motora 
7,5 kW | max. výkon 5,0 kVA | prúd 22 A  | objem nádrže 
5,3 l | spotreba paliva 1,6 l/h | AVR-automatická regulá-
cia napätia | prúdová ochrana | senzor hladiny oleja | 
hmotnosť 68 kg

jednofázová elektrocentrála 230 V
motor Briggs&Stratton VanguardTM OHV | výkon mo-
tora 4,8 kW/6,5 HP | max. výkon 3,4 kVA | men. výkon 
2,7 kW | prúd 11,7 A | objem nádrže 15 l s ukazovateľom | 
doba prevádzky pri 25% výkone 27 h | AVR-automatic-
ká regulácia napätia | voltmeter | senzor hladiny oleja 
| hmotnosť 51 kg

jednofázová elektrocentrála 230 V
motor OHV 171 cm3 | PowerSmart™ Technology | max. 
výkon 3,0 kVA | men. výkon 2,6 kW | prúd 11,3 A | objem 
nádrže 5,6 l s ukazovateľom | doba prevádzky pri 25% 
výkone 10 h | invertor | StatStation LCD display | senzor 
hladiny oleja | hmotnosť 38 kg | ako príslušenstvo je 
možné vybavit invertor panelom pre paralelné pre-
pojenie 2 invertorov pre získanie výkonu až 6,0 kVA

jednofázová elektrocentrála 230 V
motor Briggs&Stratton VanguardTM OHV | výkon 10,3 kW 
/ 14 HP | max. výkon 7,5 kVA | men. výkon 6 kW | prúd 
29,2 A  | objem nádrže 15 l s ukazovateľom | doba pre-
vádzky pri 50% výkone 7 hod 5 min | AVR-automatická 
regulácia napätia | voltmeter | senzor hladiny oleja | 
hmotnosť 121 kg

jednofázová elektrocentrála 230 V
motor Briggs&Stratton VanguardTM OHV | výkon 11,8 kW 
/ 16 HP | max. výkon 8,8 kVA | men. výkon 7 kW | prúd 
29,2 A  | objem nádrže 15 l s ukazovateľom | doba pre-
vádzky pri 25% výkone 12 h 40 min | AVR-automatická 
regulácia napätia | voltmeter | elektrický štart | senzor 
hladiny oleja | hmotnosť 132 kg

B&S
Power Smart P 2000i

INVERTOR

MEDVEĎ
ARCTOS 5000 B AVR

B&S
PROMAX 3500 A

B&S
Power Smatr P 3000i

INVERTOR

B&S
PROMAX 7500 EA

B&S
PROMAX 9000 EA

1 049,-€

899,-€ 1 499,-€

1 799,-€

1 499,-€

2 899,-€

1 999,-€
2 999,-€

2 299,-€

949,-€

799,-€

 4takt PROFI  4takt

 4takt PROFI 4takt PROFI

 4takt  2valec PROFI elektroštart  4takt  2valec PROFI elektroštart
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ELEKTROCENTRÁLY, ZÁLOŽNÉ ZDROJE

Plynový záložný zdroj 
Plynový záložný zdroj Briggs&Stratton® zaistí počas náhleho výpadku elektrickej 
energie bezpečie pre vašu rodinu. S dokonalou ochranou domácej elektrickej energie 
sme si istí, že nikdy nezostanete o samote v tme. Náš domáci záložný zdroj je pohá-
ňaný zemným plynom (plynové potrubie) alebo propán-butánom (plynové fľaše LPG).

Úplne automatizované, s rýchlou odozvou a odolné.
Naše trvale inštalované záložné zdroje Briggs&Stratton® sa automaticky spustia 
do niekoľkých sekúnd po zaregistrovaní výpadku prúdu. Ochranné kryty sú vyrobené 
z odolnej pozinkovanej ocele, ktorá chráni elektrocentrálu pred poškodením spôsobe-
ným vonkajšími vplyvmi.

Tichý a spoľahlivý záložný zdroj.
Strata elektrickej energie vo vašej domácnosti môže byť veľmi frustrujúca. Moderné 
zariadenia, ako sú svetlá, chladničky, televízory a ďalšie elektrické zariadenia v domác-
nosti, vyžadujú pre správne fungovanie konštantné napájacie napätie. Taktiež veľa 
bezpečnostných systémov závisí od  spoľahlivého napájacieho zdroja, aby bola za-
istená riadna ochrana rodiny. Chráňte svoj dom a  rodinu pred výpadkami elektrickej 
energie a  zaistite, aby vaše svetlá stále svietili a  aby nedošlo k  vypnutiu zapnutých 
domácich spotrebičov.

trojfázová elektrocentrála 400 V
motor Briggs&Stratton 2100 series | výkon motora 
9,7 kW / 13 HP | max. výkon 7,0 kVA | prúd 10 A  | objem 
nádrže 6,6 l | spotreba paliva 2,1  l/h | prúdová ochrana | 
senzor hladiny oleja | hmotnosť 79 kg

trojfázová elektrocentrála 400 V
motor Briggs&Stratton 2100 series | výkon motora 
9,7 kW / 13 HP | max. výkon 7,0 kVA | prúd 10 A  | objem 
nádrže 6,6 l | spotreba paliva 2,1  l/h | prúdová ochrana | 
senzor hladiny oleja | elektrický štart | hmotnosť 79 kg

plynový záložný zdroj 230 V
motor Briggs&Stratton VanguardTM 993 cm3 | typ paliva 
tekutý propán / zemný plyn | automatický regulátor | 
automatický štartér | senzor hladiny oleja | chladič oleja 
spotreba paliva: propán pri 50-100 % zaťažení 3,4-5,3 
kg/h, zemný plyn 4,16-6,6 kg/h | men. výkon: propán 
14 kW, zemný plyn 12,6 kW | menovitý prúd: propán 
61 A, zemný plyn 55,5 A  | ochrana pred pretočením 
motora | priebežné nabíjanie akumulátora | záruka 
3 roky | hmotnosť 226 kg

plynový záložný zdroj 230 V
motor Briggs&Stratton VanguardTM 570 cm3 | typ 
paliva: tekutý propán / zemný plyn | automatický 
regulátor | automatický štartér | senzor hladiny 
oleja | chladič oleja | spotreba paliva: propán pri 
50-100 % zaťažení 2,23-3,44 kg/h, zemný plyn 
3,14-4,79 kg/h | men. výkon: propán 8 kW, 
zemný plyn 6,5 kW | menovitý prúd: propán 
34,8 A, zemný plyn 28,3 A | ochrana pred pre-
točením motora | priebežné nabíjanie aku-
mulátora | záruka 3 roky | hmotnosť 123 kg

automatický prepínač
záložné elektrocentrály Briggs&Stratton® pracujúce 
s  automatickým prepínacím spínačom budú zaisťovať 
bezproblémový automatický prechod medzi napájaním 
zo siete a z príslušnej elektrocentrály.

MEDVEĎ
GRIZZLI 7000 B

MEDVEĎ
GRIZZLI 7000 B EA

B&S
G 140-CE

B&S
G 80-CE

B&S
AT 100-CE

6 499,-€ 4 299,-€

699,-€

1 999,-€ 2 499,-€

 4takt PROFI 3-fázová  4takt PROFI 3-fázová

 4takt  2valec

 4takt  2valec

NOVINKA 2019
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BUBNOVÉ KOSAČKY
benzínová bubnová kosačka
motor Briggs&Stratton 675 Exi seriesTM 
| zdvihový objem 163 cm3 | krútiaci mo-
ment 9,83 Nm | záber 60 cm | 4 nože 
| výška kosenia 35 mm | kladková 
spojka s  brzdou | nastaviteľné ria-
didlá | pojazd | šneková prevodovka 
| hmotnosť 59 kg

benzínová bubnová kosačka
motor Briggs&Stratton 675 IS seriesTM | 
zdvihový objem 190 cm3 | krútiaci moment 
9,2 Nm | záber 60 cm | 4 nože | výška ko-

senia 35 mm | kladková spojka s brzdou 
| nastaviteľné riadidlá | pojazd | šneková 

prevodovka | hmotnosť 61 kg | elektric-
ký štart

benzínová bubnová kosačka
motor Honda GCV 190 | zdvihový ob-
jem 190 cm3 | krútiaci moment 11,3 Nm 
| záber 62 cm | 4 nože | výška kose-
nia 35 mm | kladková spojka s  brz-
dou | nastaviteľné riadidlá | pojazd / 
2 rýchlosti | šneková prevodovka | 
hmotnosť 63 kg

benzínová bubnová kosačka
motor Vari XP 200 | zdvihový objem 
196 cm3 | krútiaci moment 10 Nm | záber 
60 cm | 4 nože | výška kosenia 35 mm | 
kladková spojka s brzdou | nastaviteľ-
né riadidlá | pojazd | šneková prevo-
dovka | hmotnosť 61 kg

benzínová bubnová kosačka
motor Honda GCV 160 | zdvihový ob-
jem 160 cm3 | krútiaci moment 9,4 Nm | 
záber 60 cm | 4 nože | výška kosenia 
35 mm | kladková spojka s  brzdou | 
nastaviteľné riadidlá | pojazd | šne-
ková prevodovka | hmotnosť 58 kg

benzínová bubnová kosačka
motor Briggs&Stratton 875 EXi seriesTM 
| zdvihový objem 190 cm3 | krútiaci mo-
ment 11,87 Nm | záber 62 cm | 4 nože 
| výška kosenia 35 mm | kladková 
spojka s  brzdou | nastaviteľné ria-
didlá | pojazd / 2 rýchlosti | šneková 
prevodovka | hmotnosť 62 kg

mulčovacia kosačka ako prí-
slušenstvo k Lucina Max 
záber 58 cm | výška kosenia 
40 -90 mm | hmotnosť 14 kg

odhŕňacia radlica ako prís-
lušenstvo k Lucina Max
záber 80 cm

pasívna zametacia metla 
k Lucine Max
záber 95 cm | plynulé na-
stavenie do strán

semohrab 
k Lucine Max
záber 60 cm 

Vari
DS 521 B AGATHA

Vari
DS 521 BIS AGATHA

Vari
BDR 620 H

LUCINA MAX

Vari
DS 521 Z AGATHA

Vari
DS 521 H AGATHA

Vari
BDR 620 B

LUCINA MAX

Vari
VM 580

Vari
SP 800

Vari
PK 950

Vari
SH 600

Vari
AV 650

749,-€

879,-€

1 079,-€

829,-€

929,-€

1 079,-€

329,-€199,-€129,-€259,-€

 4takt  4takt

 4takt

 4takt

 4takt

 4takt
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MULČOVAČE
benzínová mulčovacia kosačka
motor Briggs&Stratton 875 EXi se-
riesTM | zdvihový objem 190 cm3 | kŕu-
tiaci moment 11,87 Nm | záber 55 cm | 
1 rýchlosť vpred | vodiace postranné 
klzáky | výška kosenia 50-70 mm | 
nastaviteľné riadidlá | šneková pre-
vodovka | hmotnosť 73 kg

benzínová mulčovacia kosačka
motor Briggs&Stratton 875 EXi  se-
riesTM | zdvihový objem 190 cm3 | krú-
tiaci moment 11,87 Nm | záber 58 cm 
| 2 rýchlosti vpred | vodiaci klzák | 
výška kosenia 40-90 mm - 16 polôh 
| nastaviteľné riadidlá | šneková 
prevodovka | hmotnosť 55 kg

benzínová dvojbubnová kosačka
motor HONDA GXV 390 | zdvihový 
objem 389 cm3 | výkon motora 13 HP 
| krútiaci moment 27,5 Nm | záber 
120 cm | 8 nožov | výška kosenia 
35 mm | automatická brzda | nasta-
viteľné riadidlá | pojazd, diferenciál 
| mechanická prevodovka 5+R | 
hmotnosť 200 kg

benzínová mulčovacia kosačka
motor Briggs&Stratton 875 IS se-
riesTM | zdvihový objem 190 cm3 | 
krútiaci moment 11,87 Nm | záber 
58 cm | 2 rýchlosti vpred | vodiaci 
klzák | výška kosenia 40-90 mm 
- 16 polôh | nastaviteľné riadidlá | 
šneková prevodovka | elektrický 
štart | hmotnosť 58 kg

benzínová mulčovacia kosačka
motor Honda GCV 190 | zdvihový 
objem 190 cm3 | krútiaci moment 
11,3 Nm | záber 58 cm | 2 rýchlosti 
vpred | vodiaci klzák | výška kose-
nia 40-90 mm - 16 polôh | nasta-
viteľné riadidlá | šneková prevo-
dovka | hmotnosť 56 kg

benzínová mulčovacia kosačka
motor HONDA GXV 390 | zdviho-
vý objem 389 cm3 | výkon motora 
13 HP | krútiaci moment 27,5 Nm | 
záber 70 cm | 1 nôž | automatická 
brzda | nastaviteľné riadidlá | hy-
drostatická prevodovka K-46DI 
s  automatickou uzávierkou | 
hotnosť 135 kg

semohrab 
k Lucine Max
záber 60 cm 

BDR
BRAVO 875 B

Vari
HURRICANE 

F 550 B

Vari
BDR 1200

Vari
HURRICANE 

F 580 BIS

Vari
HURRICANE 

F 550 H

Vari
HURRICANE 

F 700 HYDRO

sedačka k  F600, F600 B, BDR 
1200, F700, F700 Hydro, DSK 
316, Raptor Hydro
odpružená s brzdou

ochranný rám s  krycou plachtou 
k BDR 1200

odhŕňacia radlica ako príslušen-
stvo k F700 Hydro
záber 100 cm | 5 polôh nastavenia

Vari
AV 650

Vari
OCHRANNÝ

RÁM

Vari
ASR 700

1 049,-€

899,-€ 999,-€

1 149,-€

3 799,-€3 399,-€

259,-€ 249,-€ 349,-€

 4takt 4takt

 4takt

 4takt PROFI Vario 
pohon  4takt PROFI Vario 

pohon

 4takt

NOVINKA 2019
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benzínová bubnová kosačka
motor Briggs&Stratton 675 EXi seriesTM 
| zdvihový objem 163 cm3 | krútiaci mo-
ment 9,83 Nm | záber 60 cm | 3 nože 
| výška kosenia 35 mm | kladková 
spojka s  brzdou | nastaviteľné ria-
didlá | pojazd, diferenciál | šneková 
prevodovka | hmotnosť 55 kg

benzínová bubnová kosačka
motor Briggs&Stratton 875 EXi seriesTM 
| zdvihový objem 190 cm3 | krútiaci mo-
ment 11,87 Nm | záber 60 cm | 4 nože | 
výška kosenia 35 mm | nastaviteľné 
riadidlá | pojazd, diferenciál | šneková 
prevodovka | hmotnosť 56 kg

benzínová bubnová kosačka
motor Briggs&Stratton 875 EXi seriesTM 
| zdvihový objem 190 cm3 | krútiaci mo-
ment 11,87 Nm | záber 60 cm | 4 nože | 
výška kosenia 35 mm | nastaviteľné 
riadidlá | pojazd, diferenciál | šneková 
prevodovka | plynulá regulácia rých-
losti pojazdu - variátor | hmotnosť 
61 kg

benzínová bubnová kosačka
motor Briggs&Stratton 950 E seriesTM | 
zdvihový objem 223 cm3 | krútiaci mo-
ment 13,56 Nm | záber 64 cm | 6 nožov 
| výška kosenia 35 mm | nastaviteľné 
riadidlá | pojazd, diferenciál | šneková 
prevodovka | plynulá regulácia rých-
losti pojazdu - variátor | hmotnosť 
65 kg

vozík
nosnosť 200 kg | odpružená se-
dačka | sklápanie korby | prevádz-
ková a  parkovacia brzda | pneu-
matiky 16x4.00-8 

BDR
581 STELLA 

GARDEN

BDR
581 STELLA 

PRO

BDR
581 STELLA 
PRO VARIO

BDR
583 STELLA 
PRO VARIO+

Vari
ANV 200

BUBNOVÉ KOSAČKY

699,-€

779,-€

979,-€

1 199,-€

1 199,-€

399,-€

 4takt

 4takt

 4takt Vario 
pohon

 4takt Vario 
pohon

Vari
RKV 1000

zametacia metla
záber 100 cm | 2 rýchlosti zame-
tania | špirálovitý dizajn kefy | 
duralová šneková prevodovka | 
stabilizačné kolieska | príslušen-
stvo: zberný box a odhrňovacia 
radlica

NOVINKA 2019
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hydrostatický multifunkčný stroj
motor Briggs&Stratton 950 seriesTM | zdvi-
hový objem 223 cm3 | krútiaci moment 
12,9 Nm | hydrostatická prevodovka Tur-
ffTorque K46D | automatická uzávierka 
diferenciálu | disková spojka NORAM 
s inteligentnou brzdou | kotúčová brzda 
| integrovaná nádrž - 5 l | záves na se-
dačku alebo vozík | nezávislé spúšťanie 
adaptérov | hmotnosť 71 kg

Vari
RAPTOR

HYDRO

Vari
AV 650

MULTIFUNKČNÝ STROJ

259,-€

Vari
ROP 115

Vari
RBS 700

Vari
RSR 1000

Vari
RMS 600

obracač sena
záber 115 cm

bubnová kosačka
záber 70 cm | 5 nožov | výška kosenia 40 mm

odhŕňacia radlica
plynulé stranové nastavenie | odpruženie 
a gumený brit | inovovaný tvar radlice | záber 
100 cm 

mulčovač
záber 60 cm | mulčovací nôž Gator | výška 
kosenia 40-90 mm - 21 polôh | nastaviteľný 
vodiaci klzák

799,-€ 399,-€

129,-€

299,-€
399,-€

1 599,-€

závažia do kolies
hmotnosť 2x11,5 kg

 4takt PROFI Hydro 
pohon

sedačka
odpružená s brzdou 

159,-€

Vari
BS-100

Vari
ROR-1000

zberný box k RKV 1000
objem 76 litrov 

radlica k RKV 1000
záber 100 cm | výška radlice 35 cm 

299,-€

NOVINKA 2019
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rotavátor
motor GGP | zdvihový objem 
182 cm3 | výkon 3,10 kW pri 
3300 ot/min | záber 75 cm 
| 6 nožov | pracovná hĺbka 
26 cm | priemer noža 320 mm 
| reťaz, prevodovka v  olejo-
von kúpeli + remeňový pre-
vod | nastaviteľné rukoväte 
| 1 rýchlosť vpred /1 vzad | 
hmotnosť 53 kg

rotavátor
motor GGP | zdvihový objem 182 cm3 | výkon 3,5 kW pri 3300 ot/
min | záber 85 cm | 6 nožov | pracovná hĺbka 15 cm | priemer noža 
245 mm | reťaz, prevodovka v olejovon kúpeli + remeňový prevod | 
nastaviteľné rukoväte | 2 rýchlosti vpred /1 vzad | hmotnosť 62,5 kg

rotavátor
motor GGP | zdvihový objem 123 cm3 
| výkon 1,90 kW pri 3200 ot/min | 
záber 36 cm | 4 nože | pracovná hĺb-
ka 20 cm | priemer noža 245 mm | 
pohon remeňom | hmotnosť 27 kg

rotavátor
motor Vari XP 140 | zdvihový objem 
140 cm3 | krútiaci moment 6,5 Nm | 
záber 60 cm | 4 nože | 2 ochranné 
taniere | kužeľová spojka | šneková 
prevodovka | hmotnosť 28,5 kg | 
nie je možné použiť príslušen-
stvo zo str. 48

Stiga
SRC 775 RG

Stiga
SRC 685 RG

Stiga
SRC 36 G

Vari
KF XP 140

ROTAVÁTORY

329,-€

259,-€

549,-€

429,-€

569,-€

499,-€

 4takt

 4takt
engine

GGP

 4takt
engine

GGP 4takt
engine

GGP

NOVINKA 2019

NOVINKA 2019

NOVINKA 2019
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rotavátor
motor Briggs&Stratton 675 EXi  se-
riesTM | zdvihový objem 190 cm3 | 
krútiaci moment 9,83 Nm | záber 
60 cm | 4 nože | 2 ochranné tanie-
re | 1-rýchlostný prevod | nastavi-
teľné riadidlá | kužeľová spojka 
Ø 75 mm | šneková prevodovka 
| bezpečnostný spínač | hmot-
nosť 40,6 kg

rotavátor
motor Vari XP 200 | krútiaci moment 
10 Nm | zdvihový objem 196 cm3 | 
1-rýchlostný prevod | nastaviteľ-
né riadidlá | záber 60 cm | 4 nože 
| 2 ochranné taniere | kužeľová 
spojka Ø  75 mm | šneková pre-
vodovka | bezpečnostný spínač 
| hmotnosť 41 kg

rotavátor
motor Honda GCV 160 | zdvihový 
objem 160 cm3 | krútiaci moment 
9,4 Nm | záber 60 cm | 4 nože | 
2 ochranné taniere | 1-rýchlostný 
prevod | nastaviteľné riadidlá | ku-
žeľová spojka Ø 75 mm | šneko-
vá prevodovka | bezpečnostný 
spínač | hmotnosť 43 kg

rotavátor
motor Briggs&Stratton 675 iS  se-
riesTM | zdvihový objem 163 cm3 | 
krútiaci moment 9,83 Nm | elek-
trický štart | záber 60 cm | 4 nože 
| 2 ochranné taniere | 1-rýchlostný 
prevod | nastaviteľné riadidlá | ku-
žeľová spojka Ø 75 mm | šneko-
vá prevodovka | bezpečnostný 
spínač | hmotnosť 40,6 kg

rotavátor
motor Vari XP 200 | krútiaci moment 10 Nm | zdvi-
hový objem 196 cm3 | 3 rýchlosti vpred / 1 vzad | 
6-hranné spájanie nožových hviezdic | odstre-
divá spojka Ø  80 mm | záber 700 mm | šne-
ková prevodovka | liatinový obal prevodovky 
| vodiace koleso | ochranný kryt | brzdiaca 
motyčka | hmotnosť 180 kg | príslušenstvo 
na prestavbu na malotraktor str. 50 

rotavátor
motor Briggs&Stratton 875 EXi se-
riesTM | zdvihový objem 190 cm3 | 
krútiaci moment 11,87  Nm | záber 
85 cm | 6 nožov | 2 ochranné tanie-
re | 1-rýchlostný prevod | nastavi-
teľné riadidlá | kužeľová spojka 
Ø 100 mm | šneková prevodovka 
| bezpečnostný spínač | hmot-
nosť 46,5 kg

Vari
KF Q 675

Vari
KF XP 200

Vari
KF H 160

Vari
KF Q 675 BIS

Vari
GLOBAL XP 200

Vari
KF EXTRA

ROTAVÁTORY

nože na rozšírenie 
rotavátora na 80 cm

nože na rozšírenie 
rotavátora na 80 cm

nože na rozšírenie 
rotavátora na 80 cm

nože na rozšírenie 
rotavátora na 80 cm

429,-€

50,-€ 50,-€

50,-€50,-€

549,-€

649,-€

499,-€

599,-€

1 099,-€

 4takt

 4takt PROFI

 4takt

 4takt

 4takt

 4takt

NOVINKA 2019
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49,-€

orebné návleky 4.00-8

rotačná kosačka KF

oborávacie kolesá

hrobkovacia radlicajednostranný pluh KF vyorávač zemiakov

oborávacie kolesá s obručou

kolesá 4.00-8
 

tažké
kolesá s uzávierkou 

ľahké kolesá
plechové

ľahké kolesá
s uzávierkou

spomaľovacia reťazová 
prevodovka k orbe na
prevodovku Ø 75 mm

spomaľovacia reťazová 
prevodovka k orbe na
prevodovku Ø 100 mm

spomaľovacia medziprírubová prevodovka
Ø 100 mm

nosič so 
závažím 16,5 kg
k spomaľovacej reťazovej prevodovke

pasívna
plečka

prečesávacie valce k rotavátoromčerpadlo

odhŕňacia radlica KF úchyt vozíka rotačný kultivátor

spomaľovacia medziprírubová prevodovka
Ø 75 mm

vozík ANV 380
nosnosť 380 kg, kolesá 16x7,5-8 
výklopná korba, ručná a nožná brzda
odnímateľná zadná bočnica
rozmery: 1412 x 1117 x 325 mm

bubnová kosačka KF

PRÍSLUŠENSTVO K ROTAVÁTOROM

199,-€ 209,-€

45,-€

49,-€

159,-€ 89,-€ 99,-€

35,-€

40,-€

65,-€

39,-€

40,-€

85,-€

99,-€ 25,-€

199,-€ 99,-€ 159,-€

529,-€

429,-€

109,-€ 109,-€
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MALOTRAKTORY

malotraktor
motor Kubota Z482 | zdvihový objem 479 cm3 
| výkon 12 HP | 2-valcový dieselový kvapalinou 
chladený motor | prevodovka mechanická – 
2-polohovéá L-H | 6 rýchlostí vpred/ 2 vzad 
| zadná uzávierka diferenciálu | pernamentný 
pohon 4x4 | kotúčové olejové brzdy - sme-
rové | rýchlosť 17 km/h | zadný vývodový 
hriadeľ 540/1000 ot/min | výkon čerpadla 
8,2 l/min/91 bar | záves na vozík | 3-bo-
dový záves kat. I  | zdvih závesu 430 kg 
|mechanické riadenie | kolesá 5-12/8-16 
| polomer otáčania 90 cm | objem pali-
vovej nádrže 14 l | hmotnosť 460 kg | 
minimálna šírka 940 mm | traktor bez 
osvedčenia o evidencii.

Kubota
B1121

rotavátor
záber 105 cm 

2-radličný pluh
záber 2x20 cm

Muratori
EZ 105

PNJ
2-20

8 840,-€

7 990,-€

SET traktor, rotavátor, pluh

9 590,-€

1 590,-€

490,-€
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MOTOROVÉ JEDNOTKY

motor + riadidlá
Vari XP 200 - 4 takt OHV | zdviho-
vý objem 196 cm3 | krútiaci moment 
10 Nm | odstredivá spojka Ø 80 / 
120 mm | nastaviteľné riadidlá | 
plynulá regulácia otáčok | bezpeč-
nostný spínač | hmotnosť 23 kg

motor + riadidlá
Honda GSV 190 - 4 takt OHC | zdvi-
hový objem 187 cm3 | krútiaci mo-
ment 11,3 Nm | odstredivá spojka Ø 
80 / 120 mm | nastaviteľné riadidlá | 
plynulá regulácia otáčok | bezpeč-
nostný spínač | hmotnosť 23 kg

motor + riadidlá
Jikov 1453 - 2 takt | zdvihový objem 
133 cm3 | krútiaci moment 7,9 Nm | 
odstredivá spojka Ø 80 / 120 mm | 
nastaviteľné riadidlá | plynulá regu-
lácia otáčok | bezpečnostný spí-
nač | hmotnosť 23 kg

motor + riadidlá
Jikov 1447 DV - 2 takt | zdvihový 
objem 153 cm3 | krútiaci moment 
8,4 Nm | odstredivá spojka Ø 80 
/ 120 mm | nastaviteľné riadidlá | 
plynulá regulácia otáčok | bezpeč-
nostný spínač | hmotnosť 23 kg

Šupa
VARI XP 200

Vari
PP 60

Vari
BDR-650

 A/V

As
30-AGZAT

Šupa
VARI GSV 190

Šupa
JIKOV 1453

Šupa
JIKOV 1447 DV

799,-€ 849,-€

686,-€

439,-€
877,-€

649,-€

 4takt  4takt

 2takt 2takt
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rotačná plečka
1-rýchlostná prevodovka | 
6-hranné spájanie nožových 
hviezdic | odstredivá spojka 
Ø 80 mm | záber 16, 22, 32, 
38 cm | šneková prevodov-
ka | max. pracovná hĺbka 
20 - 80 mm | hmotnosť 
20 kg

kompletný podvozok
prevodovka 3 rýchlosti vpred / 
1 vzad | uzávierka - 4 polohy | 
odstredivá spojka Ø 80 mm | lia-
tinová prevodovka | hmotnosť 
180 kg

rotavátor
3-rýchlosti vpred 1 vzad | 6-hranné 
spájanie nožových hviezdic | od-
stredivá spojka Ø 80 mm | záber 
70 cm | šneková prevodovka | lia-
tinový obal prevodovky | vodiace 
koliesko | ochranný kryt | brzdia-
ca motyčka | hmotnosť 180 kg

rotavátor
1-rýchlostná prevodovka | 6-hranné 
spájanie nožových hviezdic | odstre-
divá spojka Ø 80 mm | záber 100 cm 
| šneková prevodovka | liatinový 
obal prevodovky | 2 ochranné ta-
niere | hmotnosť 42 kg

profi prerezávač,
 prehrabávač trávnika
odstredivá spojka Ø 80 mm | 
šírka záberu 55 cm | pracovná 
hĺbka 5 mm | pevné uchyte-
nie nožov | príslušenstvo: 
prehrabávacia sada | 
hmotnosť 24 kg

liatinová šneková prevodovka
aktívny vývod na  príslušenstvo | 
1 rýchlosť vpred | odstredivá spojka 
Ø 80 mm | hmotnosť 38 kg

model DSK 316.1 PSZ
liatinová šneková prevodovka 
| 1 rýchlosť vpred / 1 vzad | ak-
tívny vývod na príslušenstvo 
| odstredivá spojka Ø 80 mm 
| hmotnosť 38 kg

drvič záhradného odpadu
odstredivá spojka Ø 80 mm | 
max. Ø konára 60 mm | trans-
portné kolieska | veľkosť 
štiepky cca 20 mm | poma-
lobežiaci šnek | hmotnosť 
46 kg

mulčovacia kosačka
odstredivá spojka Ø 80 mm | 
záber 58 cm | 2 rýchlosti vpred 
| vodiaci klzák | výška kosenia 
40-90 mm - 16 polôh | šneková 
prevodovka | hmotnosť 43 kg

1-bubnová kosačka
šneková prevodovka | odstredivá 
spojka Ø 80/120 mm | záber 58 cm | 
počet nožov 3 ks | pojazd | ochran-
ná bočná plachta | výška kose-
nia 35 mm | pojazd | spodný disk 
po celej šírke | hmotnosť 46 kg

1-bubnová kosačka
šneková prevodovka | odstredivá 
spojka Ø 80/120 mm | záber 62,2 cm 
| počet nožov 4 ks | pojazd | ochran-
ná bočná plachta | výška kose-
nia 35 mm | pojazd | spodný disk 
po celej šírke | hmotnosť 43 kg

rotavátor
1-rýchlostná prevodovka | 6-hranné 
spájanie nožových hviezdic | odstre-
divá spojka Ø 120 mm | záber 100 cm | 
šneková prevodovka | liatinový obal 
prevodovky | 2 ochranné taniere | 
hmotnosť 42 kg

Vari
RP-T2/S

Vari
Global  

DSK-317.1/S

Vari
GLOBAL
 RVG 317

As
30-VARI

Vari
PP 60

Vari
DSK 316.1 

PSVN

Vari
DSK 316.1 

PSZ

Vari
BDR-650

 A/V

As
30-AGZAT

359,-€

349,-€

449,-€

629,-€

479,-€

660,-€

929,-€

529,-€

379,-€

749,-€

729,-€

579,-€

529,-€

1 500,-€

1 110,-€

Vari
RAPIDO

Vari
AF 550

BDR
581 A/V

PRÍSLUŠENSTVO

redukcia na prevodovku 
so spojkou 120 mm

49,-€

NOVINKA 2019

NOVINKA 2019
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MALOTRAKTORY
malotraktor
motor Vari XP 200 - 4 takt - OHV | krú-
tiaci moment 10 Nm | zdvihový objem 
196 cm3 | odstredivá spojka Ø 80 mm 
| nastaviteľné riadidlá | plynulá regu-
lácia otáčok | bezpečnostný spínač | 
3 rýchlosti vpred / 1 vzad | uzávierka 
- 4 polohy | hmotnosť 250 kg

malotraktor
motor Jikov 1453 - 2 takt | krútiaci mo-
ment 7,9 Nm | zdvihový objem 133 cm3 
| odstredivá spojka Ø 80 mm | na-
staviteľné riadidlá | plynulá regulá-
cia otáčok | bezpečnostný spínač | 
3 rýchlosti vpred / 1 vzad | uzávierka 
- 4 polohy | hmotnosť 250 kg

malotraktor
motor Honda GSV 190 - 4 takt OHC 
| krútiaci moment 11,3 Nm | zdvihový 
objem 190 cm3 | odstredivá spojka Ø 
80 mm | nastaviteľné riadidlá | plynulá 
regulácia otáčok | bezpečnostný spí-
nač | 3 rýchlosti vpred / 1 vzad | uzá-
vierka - 4 polohy | hmotnosť 250 kg 

malotraktor
motor Jikov 1447 - 2 takt | krútiaci mo-
ment 8,4 Nm | zdvihový objem 153 cm3 
| odstredivá spojka Ø 80 mm | na-
staviteľné riadidlá | plynulá regulá-
cia otáčok | bezpečnostný spínač | 
3 rýchlosti vpred / 1 vzad | uzávierka 
- 4 polohy | hmotnosť 250 kg

Šupa
VARI XP 200

Šupa
JIKOV 1453

Šupa
VARI GSV 190

Šupa
JIKOV 1447 DV

 4takt  4takt

 2takt 2takt

1 799,-€

1 549,-€

1 949,-€

1 909,-€

1 899,-€

1 759,-€

1 999,-€

1 959,-€
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MALOTRAKTORY

malotraktor
motor Vari XP 200 | prevodovka DSK 
317.1/S | ťažná náprava | záves Z01 | vo-
zík ANV 400

malotraktor
motor Honda GSV 190 | prevodovka 
DSK 317.1/S | ťažná náprava | záves Z01 
| vozík ANV 400

Šupa
MTVO VARI XP 200

Šupa
MTVO VARI GSV 190

 4takt

 4takt

2 349,-€

1 699,-€

2 539,-€

1 899,-€
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PRÍSLUŠENSTVO PRE MALOTRAKTORY

nosič náradia NNT2
na  ľahšiu orbu, brány, radl. 
kyprič, ručné zdvíhacie zaria-
denie nastaviteľná výška

vozík ANV 400
nosnosť 400 kg | kolesá 5.00-12 
| výklopná korba |  ručná a  nožná 
brzda | odnímateľná zadná bočnica 
| rozmery 135x105x33 cm

vozík IT500 profi
nosnosť 700 kg | kolesá 18x8.50-8 | výklopná korba | ručná a  nožná brzda | 
odnímateľná zadná bočnica | rozmery 147x109x26 cm

1-riadkový
sadzač zemiakov | na 20 kg zemiakov | 
rozchod 60 cm

zadný

predný

radličkový kyprič s drobiacim valcom
záber 70 cm, nastaviteľna hĺbka

odhŕňacia radlica ASR 1000
záber 100 cm | nastaviteľný sklon  
| výkyvný kĺb | odpruženie | páka 
na zdvih

návleky na kolesá 
pri ťažkej orbe

prevodovka 
DSK 317 / VARI Global

motorová jednotka 
ŠUPA VARI
Ø 80 mm už od

komplet podvozok
DSK 317 / VARI Global

hrobkovacia radlička na zemiaky

oporno-ťažné tretie koleso

kolesá 5.00-12

kolesá 4.00-8

vozík HV 500
nosnosť 500 kg | 13” kolesá, výklopná 
korba | ručná a nožná brzda | odnímateľná 
zadná bočnica | rozmery 137x104x30 cm

oborávacie kolesá Global

adaptéry pripojiteľné priamo k PREVODOVKE DSK 317

439,-€

449,-€

1 110,-€

49,-€
49,-€

40,-€

199,-€

165,-€

349,-€

759,-€

579,-€

479,-€

479,-€

679,-€

379,-€

399,-€

rozmetadlo
so sedačkou

729,-€

NOVINKA 2019
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PRÍSLUŠENSTVO PRE MALOTRAKTORY

zadný

adaptéry pripojiteľné k malotraktoru len s pomocou nastavovacieho telesa
nastavovacie teleso
2-polohové nastavenie jednostranný pluh, 18 cm pluh k orbe otočný o 90° / 180°

18 cm
vyorávač na zemiaky vyorávač na zemiaky + nosič

pevné brány
záber 80 cm

nosič hrobkovacích radlíc /bez radlíc/

cena setu
nosič +hrobkovacie radlice

smyk 
záber 100 cm

plečka jednoradová 
nožová pasívna

hrebeňové brány
nastaviteľný záber 90 cm

adaptéry pripojiteľné k prevodovke DSK 316 s predným hnacím hriadeľom

motorová jednotka ŠUPA VARI
Ø 80 mm už od

prevodovka DSK 316 / PSA
1 rýchlosť vpred

prevodovka DSK 316 / PSZ 
1 rýchlosť vpred
1 rýchlosť vzad

obracač sena OP 1.2
obracač a zhrňovač sena
záber 120 cm, výškovo nastaviteľné kolesá

odhŕňacia radlica ASR 850 
záber 85 cm, nosič
nastaviteľný sklon, odpruženie

lištová kosa LSE
záber 117 cm

prestavba malotraktoru na rotavátor

malotraktor
VARI 

rotavátor VARI

ťažná náprava 
bez vnútorných závaží

vnútorné závažia kolies

nosič radličky
s radličkou

bubnová kosačka Samson 56
záber 56 cm, 4 nože, kužeľová prevodovka
ochranná bočná plachta
spodný disk po celej šírke

mulčovacia kosačka Tajfun 52
záber 52 cm, kužeľová prevodovka
nastaviteľná výška
vhodná na neudržiavané plochy

prevodovka Global

kypriace nože

KUR 70

KUR 112

KUK 96

KUK 125

vodiace koliesko

závesné zariadenie
komplet závažia

ochranný kryt

drvič Kajman 55
vstupné hrdlo 37x27 cm
veľkosť štiepky 15 mm
max. pr. konára 55 mm

79,-€ 65,-€ 149,-€ 75,-€ 55,-€

149,-€

95,-€

149,-€

209,-€

50,-€

449,-€

439,-€

529,-€

379,-€

929,-€

579,-€

729,-€

572,-€

549,-€

699,-€
199,-€

572,-€

549,-€

119,-€

179,-€

119,-€

179,-€

70,-€

399,-€

25,-€

45,-€

125,-€

65,-€ 109,-€
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TRAKTOROVÉ KOSAČKY
traktorová kosačka
motor Stiga 5750 series | výkon motora 4,41 kW pri 3000  ot/
min | 1-valcový vzduchom chladený motor | zdvihový objem 
224 cm3 | elektrický štart | záber 66 cm | 1-nožové kosiace za-
riadenie | zber do koša | mulčovanie | výška kosenia 30-76 mm 
- 6 polôh | zberný kôš 150 l | hydrostatická prevodovka | me-
chanické vysýpanie koša | páková spojka kosenia | predné 
kolesá 13“, zadné kolesá 15“ | rýchlospojka na  umývanie | 
hmotnosť 130 kg

traktorová kosačka
motor Briggs&Stratton Power Build 3130 series AVS | výkon 
motora 7,18 kW pri 3000 ot/min | 1-valcový vzduchom chladený 
motor | zdvihový objem 344 cm3 | elektrický štart | LED svetlo 
| záber 72 cm | 2-nožové kosiace zariadenie | zber do koša | 
mulčovanie | výška kosenia 30-80 mm - 7 polôh | zberný kôš 
170 l | ťažné zariadenie | hydrostatická prevodovka | mecha-
nické vysýpanie koša | signalizácia naplnenia koša | páko-
vá spojka kosenia | rýchlospojka na umývanie | hmotnosť 
162 kg

traktorová kosačka
motor Stiga 7750 series | výkon motora 9,25 kW pri 3000 ot/
min | 1-valcový vzduchom chladený motor | zdvihový objem 
344 cm3 | elektrický štart | svetlá | záber 84 cm | 2-nožové ko-
siace zariadenie | kopírovacie kolieska | zber do koša | mulčo-
vanie | výška kosenia 25-80 mm - 7 polôh | zberný kôš 200 l 
| hydrostatická prevodovka | mechanické vysýpanie koša | 
signalizácia naplnenia koša | elektromagnetická spojka ko-
senia | predné kolesá 15“, zadné kolesá 18“ | rýchlospojka 
na umývanie | hmotnosť 181 kg

Stiga
COMBI 1066 H

Stiga
COMBI 3072 H

Stiga
2084 H

1 599,-€

1 499,-€

1 899,-€

1 699,-€

2600 ,-€

1 849,-€

 1valec  4takt 2in1 ‹--›
66cm

 1valec  4takt 2in1 ‹--›
72cm

 1valec  4takt 2in1 ‹--›
84cm

NOVINKA 2019

NOVINKA 2019
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TRAKTOROVÉ KOSAČKY

traktorová kosačka
motor GGP 7750 | výkon motora 9,25 kW pri 3000 ot/min | 
1-valcový vzduchom chladený motor | zdvihový objem 452 cm3 
| elektrický štart | svetlá | záber 98 cm | 2-nožové kosiace za-
riadenie | kopírovacie kolieska | zber do koša | výška kosenia 
25-80 mm - 7 polôh | zberný kôš 240 l | hydrostatická prevo-
dovka | mechanické vysýpanie koša | signalizácia naplnenia 
koša | elektromagnetická spojka kosenia | predné kolesá 
15“, zadné kolesá 18" | rýchlospojka na umývanie | objem 
palivovej nádrže 6 l | nabíjačka batérie vo výbave | rých-
lospojka na umývanie | hmotnosť 182 kg 

traktorová kosačka
motor GGP 7500 | výkon motora 8,31 kW pri 3000 ot/min | 1-val-
cový vzduchom chladený motor | zdvihový objem 432 cm3 | 
elektrický štart | svetlá | záber 84 cm | 2-nožové kosiace za-
riadenie | kopírovacie kolieska | zber do koša | výška kosenia 
25-80 mm - 7 polôh | zberný kôš 240 l | hydrostatická prevo-
dovka | mechanické vysýpanie koša | signalizácia naplnenia 
koša | elektromagnetická spojka kosenia | predné kolesá 
15“, zadné kolesá 18" | rýchlospojka na umývanie | objem 
palivovej nádrže 6 l | nabíjačka batérie vo výbave | rých-
lospojka na umývanie | hmotnosť 180 kg 

Vari
RL 98 H

Vari
RL 84 H

2 449,-€

1 999,-€

2 249,-€

1 799,-€

‹--› 1valec  4takt 84cm
engine

GGP

‹--› 1valec  4takt 98cm
engine

GGP
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TRAKTOROVÉ KOSAČKY
traktorová kosačka
motor Briggs&Stratton 3130 series AVS | výkon motora 7,25 
kW pri 3000 ot/min | 1-valcový vzduchom chladený motor | 
zdvihový objem 344 cm3 | elektrický štart | LED svetlá | záber 
84 cm | 2-nožové kosiace zariadenie | kopírovacie kolieska 
| zber do  koša | mulčovanie | výška kosenia 25-80 mm - 7 
polôh | zberný kôš 240 l | ťažné zariadenie | hydrostatická 
prevodovka | mechanické vysýpanie koša | signalizácia na-
plnenia koša | elektromagnetická spojka kosenia | predné 
kolesá 15“, zadné kolesá 18“ | objem palivovej nádrže 6 l | 
nabíjačka batérie vo výbave | rýchlospojka na umývanie 
| hmotnosť 181 kg

Stiga
ESTATE 3084 H

traktorová kosačka
motor Briggs&Stratton Power Build 4165 series AVS | výkon 
motora 9,92 kW pri 3000 ot/min | 1-valcový vzduchom chla-
dený motor | zdvihový objem 500 cm3 | elektrický štart | LED 
svetlá | záber 98 cm | 2-nožové kosiace zariadenie | kopíro-
vacie kolieska | zber do  koša | mulčovanie | výška kosenia 
25-80 mm - 7 polôh | zberný kôš 240 l | ťažné zariadenie | 
hydrostatická prevodovka | mechanické vysýpanie koša | 
signalizácia naplnenia koša | elektromagnetická spojka ko-
senia | predné kolesá 15“, zadné kolesá 18“ | objem palivo-
vej nádrže 6 l | nabíjačka batérie vo výbave | rýchlospojka 
na umývanie | hmotnosť 165 kg

traktorová kosačka
motor Briggs&Stratton Intek 7200  | výkon motora 12,27 kW pri 
3000 ot/min | 2-valcový vzduchom chladený motor | zdviho-
vý objem 656 cm3 | elektrický štart | LED svetlá | záber 98 cm 
| 2-nožové kosiace zariadenie | kopírovacie kolieska | zber 
do  koša | mulčovanie | výška kosenia 25-80 mm - 7 polôh 
| zberný kôš 240 l | ťažné zariadenie | hydrostatická prevo-
dovka | mechanické vysýpanie koša | signalizácia naplnenia 
kosenia |predné kolesá 15“, zadné kolesá 18“ | objem pa-
livovej nádrže 6 l | nabíjačka batérie vo výbave | elektro-
magnetická spojka kosenia | rýchlospojka na  umývanie 
| hmotnosť 167 kg

Stiga
ESTATE 3098 H

Stiga
ESTATE 3398 HW

2 749,-€

2 099,-€

3 049,-€

2 299,-€

3 499,-€

2 599,-€

‹--› 1valec  4takt 2in1 84cm

‹--› 1valec  4takt 2in1 98cm

‹--› 2valec  4takt 2in1 98cm

NOVINKA 2019

NOVINKA 2019

NOVINKA 2019
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TRAKTOROVÉ KOSAČKY

traktorová kosačka
motor Kawasaki FS 481V | výkon motora 10,96 kW pri 3000 ot/
min | 2-valcový vzduchom chladený motor | zdvihový objem 
603 cm3 | elektrický štart | LED svetlá | záber 102 cm | 2-no-
žové kosiace zariadenie | kopírovacie kolieska |zber do koša 
| mulčovanie | výška kosenia 25-80 mm - 7 polôh | zberný 
kôš 290 l | signalizácia naplnenia koša | ťažné zariadenie | 
hydrostatická prevodovka | mechanické vysýpanie koša | 
rýchlospojka na umývanie | elektromagnetická spojka ko-
senia | predné kolesá 15“, zadné kolesá 18“ | merač moto-
hodín | hmotnosť 221 kg

traktorová kosačka
motor Briggs&Stratton Intek 5210 AVS | výkon 10,4 kW / 14,1 HP 
pri 2600 ot/min | 1-valcový vzduchom chladený motor | zdviho-
vý objem 540 cm3 | elektrický štart | LED svetlá | záber 102 cm 
| 2-nožové kosiace zariadenie | kopírovacie kolieska |zber 
do koša | mulčovanie | výška kosenia 25-80 mm - 7 polôh | 
zberný kôš 290 l | signalizácia naplnenia koša | ťažné zaria-
denie | hydrostatická prevodovka | mechanické vysýpanie 
koša | rýchlospojka na umývanie | elektromagnetická spoj-
ka kosenia | predné kolesá 15“, zadné kolesá 18“ | merač 
motohodín | hmotnosť 222 kg

Stiga
ESTATE 5102 HW

Stiga
ESTATE 5102 H

3 549,-€

2 899,-€
3 849,-€

3 049,-€

‹--› 2valec  4takt 2in1 102cm
‹--› 1valec  4takt 2in1 102cm

digitálne ukazovatele motor kopírovacie kolieska pedále 

NOVINKA 2019 NOVINKA 2019
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digitalny multifunkčný displej

TRAKTOROVÉ KOSAČKY
traktorová kosačka
motor Briggs&Stratton Intek 7220 | výkon motora 12,48 kW pri 
3000 ot/min | 2-valcový vzduchom chladený motor | zdviho-
vý objem 656 cm3 | elektrický štart | LED svetlá | záber 102 cm | 
2-nožové kosiace zariadenie | kopírovacie kolieska |zber do koša  
| mulčovanie | výška kosenia 30-90 mm - 7 polôh | zberný kôš 
300 l | signalizácia naplnenia koša | ťažné zariadenie | hydrosta-
tická prevodovka | mechanické vysýpanie koša | rýchlospojka 
na  umývanie | elektromagnetická spojka kosenia | predné 
kolesá 15“, zadné kolesá 18“ | merač motohodín | hmotnosť 
235 kg

traktorová kosačka
motor Kawasaki FS 600V | výkon motora 12,65 kW pri 3000 
ot/min | 2-valcový vzduchom chladený motor | zdvihový objem 
603 cm3 | elektrický štart | LED svetlá | Deluxe sedadlo s opier-
kami rúk | záber 102 cm | 2-nožové kosiace zariadenie | kopí-
rovacie kolieska |zber do koša | | mulčovanie | výška kosenia 
30-90 mm - 7 polôh | zberný kôš 320 l | signalizácia naplnenia 
koša | ťažné zariadenie | hydrostatická prevodovka | mecha-
nické vysýpanie koša | elektromagnetická spojka kosenia 
| liatinová náprava | predné kolesá 15“, zadné kolesá 18“ | 
rýchlospojka na umývanie | merač motohodín | tempomat 
| hmotnosť 244 kg

traktorová kosačka
motor Briggs&Stratton Intek 7220 | výkon motora 12,56 kW pri 
3000 ot/min | 2-valcový vzduchom chladený motor | zdvihový 
objem 656 cm3 | elektrický štart | LED svetlá | Deluxe sedadlo 
s opierkami rúk | záber 122 cm | 2-nožové kosiace zariadenie | 
kopírovacie kolieska |zber do koša | | mulčovanie | výška ko-
senia 30-90 mm - 7 polôh | zberný kôš 320 l | signalizácia 
naplnenia koša | ťažné zariadenie | hydrostatická prevodov-
ka | mechanické vysýpanie koša | elektromagnetická spoj-
ka kosenia | predné kolesá 15“, zadné kolesá 18“ | rých-
lospojka na  umývanie | merač motohodín | tempomat | 
hmotnosť 249 kg

Stiga
ESTATE 6102 HW

Stiga
ESTATE 7102 HWSY

Stiga
ESTATE 7122 HWS

4 149,-€

3 299,-€

4 549,-€

3 799,-€

4 649,-€

3 999,-€

‹--›

‹--›

‹--›

 2valec  4takt 2in1 102cm

 2valec  4takt 2in1  PROFI 102cm

 2valec  4takt 2in1  PROFI 122cm
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digitalny multifunkčný displej

TRAKTOROVÉ KOSAČKY
traktorová kosačka
motor Briggs&Stratton Intek 8240 | výkon motora 14,59 kW pri 
3000 ot/min | 2-valcový vzduchom chladený motor | pohon 
4x4 | zdvihový objem 724 cm3 | elektrický štart | LED svetlá | 
Deluxe sedadlo s opierkami rúk | záber 102 cm | 2-nožové ko-
siace zariadenie | kopírovacie kolieska | zber do koša  | mulčo-
vanie | výška kosenia 25-100 mm - 9 polôh | zberný kôš 360 l 
| signalizácia naplnenia koša | ťažné zariadenie | hydrostatic-
ká prevodovka | mechanické vysýpanie koša | elektromag-
netická spojka kosenia | predné kolesá 16“, zadné kolesá 
20“ | rýchlospojka na umývanie | merač motohodín | tem-
pomat | hmotnosť 295 kg

traktorová kosačka
motor Briggs&Stratton Intek 8240 | výkon motora 15,16 kW pri 
3000 ot/min | 2-valcový vzduchom chladený motor | pohon 
4x4 | zdvihový objem 724 cm3 | elektrický štart | LED svetlá | 
Deluxe sedadlo s opierkami rúk | záber 122 cm | 2-nožové ko-
siace zariadenie | kopírovacie kolieska | zber do koša | mulčo-
vanie | výška kosenia 25-100 mm - 9 polôh | zberný kôš 360 l 
| signalizácia naplnenia koša | ťažné zariadenie | hydrostatic-
ká prevodovka | mechanické vysýpanie koša | elektromag-
netická spojka kosenia | predné kolesá 16“, zadné kolesá 
20“ | rýchlospojka na umývanie | merač motohodín | tem-
pomat | hmotnosť 300 kg

traktorová kosačka
motor Briggs&Stratton Power Build 4165 AVS | výkon motora 
9,64 kW pri 3000 ot/min | 1-valcový vzduchom chladený mo-
tor | zdvihový objem 500 cm3 | elektrický štart | LED svetlá 
| záber 98 cm | 2-nožové kosiace zariadenie | kopírovacie 
kolieska | bočné vyhadzovanie | mulčovanie | výška kose-
nia 25-80 mm - 7 polôh | ťažné zariadenie | hydrostatická 
prevodovka | rýchlospojka na umývanie | elektromagne-
tická spojka kosenia | predné kolesá 15“, zadné kolesá 
18“ | hmotnosť 173 kg

Stiga
ESTATE PRO

 9102 XWS

Stiga
ESTATE PRO

 9122 XWSY

Stiga
TORNADO 3098 H

6 500,-€

5 799,-€

6 950,-€

6 149,-€

2 000,-€

1 929,-€

NOVINKA 2019

‹--›

‹--›

 2valec  4takt 2in1  PROFI 4x4 102cm

 2valec  4takt 2in1  PROFI 4x4 122cm

‹--› 1valec  4takt 2in1 108cm
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TRAKTOROVÉ KOSAČKY
kĺbová traktorová kosačka
motor Briggs&Stratton 3130 series AVS | zdvihový objem 
344 cm3 | výkon motora 6,94 kW pri 3000 ot/min | 1-valcový 
vzduchom chladený motor | hydrostatická prevodovka | záber 
95 cm | mulčovanie | výška kosenia 25-85 mm | elektrické 
nastavenie výšky kosenia | elektrický štart | mechanická 
spojka kosenia | palivová nádrž 4,2 l | odpružené a nasta-
viteľné sedadlo | mechanický posilňovač riadenia | me-
chanický zdvih kosiaceho zariadenia | hmotnosť 172 kg | 
kosiace zariadenie v cene

kĺbová traktorová kosačka
motor Briggs&Stratton Vanguard | zdvihový objem 570 cm3 | 
výkon motora 11,08 kW pri 3000 ot/min | 2-valcový vzduchom 
chladený motor | hydrostatická prevodovka | záber 100-125 cm* 
| mulčovanie | výška kosenia 25-90 mm | elektrické nastave-
nie výšky kosenia | elektrický štart | mechanická spojka ko-
senia | palivová nádrž 12 l | odpružené a nastaviteľné sedadlo 
| hydraulické servo riadenie | zdvih kosiaceho zariadenia 
pedálom | LED svetlá | zadný záves | merač motohodín | 
hmotnosť (720) 203 kg / (740) 221 kg | *kosiace zariade-
nie za príplatok

kĺbová traktorová kosačka
motor Briggs&Stratton Vanguard | zdvihový objem 570 cm3 | 
výkon motora 11,08 kW pri 3000 ot/min | 2-valcový vzduchom 
chladený motor | hydrostatická prevodovka | pohon 4X4 | záber 
100-125 cm* | mulčovanie | výška kosenia 25-90 mm | elektric-
ké nastavenie výšky kosenia | elektrický štart | LED svetlá | 
Deluxe sedadlo | elektromagnetická spojka kosenia | palivo-
vá nádrž 15 l | odpružené a nastaviteľné sedadlo s opierkami 
rúk | hydraulický posilňovač riadenia | nastaviteľná výška 
riadenia | dig. merač motohodín | hydraulický zdvih kosia-
ceho zariadenia | zadný záves | hmotnosť 254 kg | *kosia-
ce zariadenie za príplatok

Stiga
PARK 220

Stiga
PARK 740 POWER

Stiga
PARK POWER

Stiga
PARK 720 POWER

Stiga
PARK PRO 340 IX

3 600,-€

3 199,-€

7 250,-€

4 999,-€

5 900,-€

 3 899,-€

9 600,-€

6 899,-€

‹--› 1valec  4takt
mulčovací

 špeciál 95cm

 2valec  4takt
mulčovací

 špeciál 4x4

 2valec  4takt
mulčovací

 špeciál 4x2

 2valec  4takt
mulčovací

 špeciál 4x4 PROFI
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TRAKTOROVÉ KOSAČKY

cepová kosačka

zberač trávy a lístia 42“ / 107 cm

mulčovacie kosačky Combi Pro 100/110/125

sypač

snehová radlica

snehová fréza

vozík COMBI plastic

vyklápací vozík Stiga PRO

zametacia metla 120 cm

snehové reťaze 16”, 17”, 18”

Combi 100 cm

Combi Pro 110 cm

Combi Pro 125 cm
 

kĺbová traktorová kosačka
motor Honda GXV 660 | zdvihový objem 688 cm3 | výkon motora 
14,25 kW pri 3000 ot/min | 2-valcový vzduchom chladený motor 
| hydrostatická prevodovka | pohon 4X4 | záber 100-125 cm* | 
mulčovanie | výška kosenia 25-90 mm | elektrické nastavenie 
výšky kosenia | elektrický štart | LED svetlá | elektromagnetic-
ká spojka kosenia | palivová nádrž 15 l | odpružené a nastavi-
teľné sedadlo Deluxe s opierkami rúk | hydraulický posilňovač 
riadenia | nastaviteľná výška riadenia | digitálny merač mo-
tohodín | prístrojová doska s displejom | hydraulický zdvih 
kosiaceho zariadenia | zadný záves | hmotnosť 274 kg | 
*kosiace zariadenie za príplatok

kĺbová traktorová kosačka
motor Briggs&Stratton Intek 8270 Professional series | zdviho-
vý objem 724 cm3 | výkon motora 14,48 kW pri 3000 ot/min 
| 2-valcový vzduchom chladený motor | hydrostatická prevo-
dovka | pohon 4X4 | záber 100-125 cm* | mulčovanie | výška 
kosenia 25-90 mm | elektrické nastavenie výšky kosenia 
| elektrický štart | LED svetlá | elektromagnetická spojka 
kosenia | palivová nádrž 15 l | odpružené a nastaviteľné se-
dadlo Deluxe s opierkami rúk | hydraulický posilňovač ria-
denia | nastaviteľná výška riadenia | digitálny merač moto-
hodín | prístrojová doska s displejom | hydraulický zdvih 
kosiaceho zariadenia | zadný záves | hmotnosť 272 kg | 
*kosiace zariadenie za príplatok

Stiga
PARK PRO 540 IX

Stiga
PARK PRO 740 IOX

11 600,-€

8 499,-€

13 600,-€

9 999,-€

1 700,-€

1 549,-€

1 800,-€

1 549,-€

1 975,-€

1 649,-€

310,-€

249,-€

479,-€

680,-€

529,-€

1 600,-€

1 499,-€

549,-€

115,-€

1 250,-€

779,-€

1 950,-€

1 249,-€

2 050,-€

1 349,-€

 2valec  4takt
mulčovací

 špeciál 4x4 PROFI

 2valec  4takt
mulčovací

 špeciál 4x4 PROFI
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traktorová kosačka ZeroTurn 
motor Briggs&Stratton Intek 7220 | 2-valcový vzduchom chla-
dený motor | zdvihový objem 656 cm3 | výkon motora 11,65 kW 
pri 3000 ot/min | záber 107 cm | nulový polomer otáčania | boč-
né vyhadzovanie | mulčovanie | výška kosenia 38-114 mm - 7 
polôh | elektrický štart | 3- nožové kosiace zariadenie | zdvih 
kosiaceho zaridenia pedálom | duálna hydrostatická prevo-
dovka | elektrický štart | elektromagnetická spojka | rýchlos-
pojka na umývanie | hmotnosť 222 kg

traktorová kosačka ZeroTurn
motor Kawasaki FR 691V | 2-valcový vzduchom chladený mo-
tor | zdvihový objem 726 cm3 | výkon motora 15,71 kW pri 3000 
ot/min | záber 132 cm | nulový polomer otáčania | bočné vyha-
dzovanie | mulčovanie | výška kosenia 38-114 mm - 13 polôh | 
3 - nožové kosiace zariadenie | zdvih kosiaceho zaridenia pe-
dálom | duálna hydrostatická prevodovka | elektrický štart | 
elektromagnetická spojka | merač motohodín | zadný záves 
| hmotnosť 279 kg

traktorová kosačka ZeroTurn
motor Kawasaki FR 691V | 2-valcový vzduchom chladený mo-
tor | zdvihový objem 726 cm3 | výkon motora 15,71 kW pri 3000 
ot/min | záber 132 cm | nulový polomer otáčania | bočné vyha-
dzovanie | mulčovanie | výška kosenia 38-127 mm - 15 polôh 
| 3 - nožové kosiace zariadenie | zdvih kosiaceho zaridenia 
pedálom | duálna hydrostatická prevodovka PRO GRADE | 
elektrický štart | elektromagnetická spojka | merač motoho-
dín | zadný záves | hmotnosť 394,6 kg

Stiga
ZT 3107 T

Stiga
ZT 5132 T

Stiga
ZT 7132 T

5 300,-€

4 499,-€

6 350,-€

5 499,-€

8 500,-€

6 990,-€

‹--›

‹--›

‹--›

 2valec  4takt 107cm

 2valec  4takt 132cm

 2valec  4takt 132cm

NOVINKA 2019

TRAKTOROVÉ KOSAČKY

Seco
STARJET 

UJ 102-24 P3
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TRAKTOROVÉ KOSAČKY
traktorová kosačka
motor Briggs&Stratton Profesional 7220 series | zdvihový ob-
jem 656 cm3 | výkon motora 12,22 kW pri 3000 ot/min | 2-val-
cový vzduchom chladený motor | hydrostatická prevodovka | 
záber 102 cm | výška kosenia 30-90 mm | mechanické vysý-
panie koša | elektromagnetická spojka kosenia | 2-nožové 
kosiace zariadenia | predné kolesá 15“, zadné kolesá 18“ | 
zberný kôš 300 l | signalizácia naplnenia koša | merač mo-
tohodín | LED svetlá | liatinová náprava | guľové čapy | me-
chanická uzávierka diferenciálu | zadný záves | kopírovacie 
kolieska | hmotnosť 250 kg

traktorová kosačka
motor Briggs&Stratton Profesional 8240 series | zdvihový ob-
jem 724 cm3 | výkon motora 15 kW pri 3000 ot/min | 2-valcový 
vzduchom chladený motor | hydrostatická prevodovka | záber 
102 cm | výška kosenia 30-90 mm | mechanické vysýpanie 
koša | elektromagnetická spojka kosenia | 2 - nožové kosiace 
zariadenie | predné kolesá 15“, zadné kolesá 18“ | zberný kôš 
320 l | signalizácia naplnenia koša | merač motohodín | LED 
svetlá |Deluxe sedadlo s opierkami rúk | liatinová náprava | 
guľové čapy | mechanická uzávierka diferenciálu | zadný 
záves | kopírovacie kolieska | hmotnosť 262 kg

traktorová kosačka
motor Briggs&Stratton Profesional 8240 series | zdvihový ob-
jem 724 cm3 | výkon motora 15 kW pri 3000 ot/min | 2-valcový 
vzduchom chladený motor | hydrostatická prevodovka | záber 
122 cm | výška kosenia 30-90 mm | mechanické vysýpanie 
koša | elektromagnetická spojka kosenia | 2 - nožové kosiace 
zariadenie | predné kolesá 15“, zadné kolesá 18“ | zberný kôš 
320 l | signalizácia naplnenia koša | merač motohodín | LED 
svetlá | Deluxe sedadlo s opierkami rúk | liatinová náprava 
| guľové čapy | mechanická uzávierka diferenciálu | zadný 
záves | kopírovacie kolieska | hmotnosť 267 kg

Seco
CHALLENGE 

MJ 102-22

Seco
STARJET 

UJ 102-24 P3

Seco
STARJET 

UJ 122-24 P3

3 619,-€

3 599,-€

4 149,-€

4 099,-€
4 529,-€

4 299,-€

‹--› 2valec  4takt 102cm

‹--› 2valec  4takt 102cm
‹--› 2valec  4takt 122cm

prehľadná prístrojová doska

Deluxe sedadlo s opierkami rúk

mechanická
uzávierka
diferenciálu

mechanická
uzávierka
diferenciálu

NOVINKA 2019 NOVINKA 2019
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profi 3-nožový mulčovač 110 cm

profi vertikutátor 100 cm

odhŕňacia
radlica 

deflektor Starjet D5

reťaze 16”, 18”, 20”

nesené rozmetadlo
SR110 objem 60 l

certifikovaný postrekovač
záber 3 m, 120 l 

snehová fréza  
Starjet 100 cm

predný 
univerzálny záves

999,-€ 1599,-€

1299,-€ 1599,-€

249,-€899,-€

89,-€

109,-€

349,-€

1349,-€

zametacia metla

TRAKTOROVÉ KOSAČKY
traktorová kosačka
motor Briggs&Stratton Commercial 7220 series | zdvihový ob-
jem 656 cm3 | výkon motora 12,22 kW pri 3000 ot/min | 2-val-
cový vzduchom chladený motor | hydrostatická prevodovka | 
záber 102 cm | výška kosenia 25-80 mm | mechanické vysý-
panie koša | elektromagnetická spojka kosenia | 2 - nožové 
kosiace zariadenie | predné kolesá 16“, zadné kolesá 20“ | 
zberný kôš 380 l | signalizácia naplnenia koša | merač moto-
hodín | LED svetlá | Deluxe sedadlo s opierkami | liatinová 
náprava | guľové čapy | mechanická uzávierka diferenciálu 
| zadný záves | kopírovacie kolieska | hmotnosť 282 kg

traktorová kosačka
motor Briggs&Stratton Commercial 7220 series | zdvihový ob-
jem 656 cm3 | výkon motora 12,22 kW pri 3000 ot/min | 2-val-
cový vzduchom chladený motor | hydrostatická prevodovka | 
záber 122 cm | výška kosenia 25-80 mm | mechanické vysý-
panie koša | elektromagnetická spojka kosenia | 2 - nožové 
kosiace zariadenie | predné kolesá 16“, zadné kolesá 20“ | 
zberný kôš 380 l | signalizácia naplnenia koša | merač moto-
hodín | LED svetlá | Deluxe sedadlo s opierkami | liatinová 
náprava | guľové čapy | mechanická uzávierka diferenciálu 
| zadný záves | kopírovacie kolieska | hmotnosť 287 kg

Seco
STARJET 

EXCLUSIVE
UJ 102 -22 P4

Seco
STARJET 

EXCLUSIVE
UJ 122 -22 P4

4 955,-€

4 599,-€
5 335,-€

4 799,-€

‹--› 2valec  4takt 102cm
‹--› 2valec  4takt 122cm

mechanická
uzávierka
diferenciálu

Seco
STARJET 

EXCLUSIVE
UJ 102 -24 P6
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krycia plachta

kolískový zdvihák 
traktorovej kosačky

skrutkový zdvihák 
traktorovej kosačky

ťahané rozmetadlo
RV 200 - 100 litrov

mulčovací klin prídavné zadné závažie

479,-€

499,-€ 89,-€ 179,-€

89,-€

115,-€

35,-€

vyklápací vozík STIGA Pro, nebrzdený

TRAKTOROVÉ KOSAČKY
traktorová kosačka
motor Briggs&Stratton Commercial 8240 series | zdvihový ob-
jem 724 cm3 | výkon motora 15 kW pri 3000 ot/min | 2-valcový 
vzduchom chladený motor | hydrostatická prevodovka | záber 
102 cm | výška kosenia 25-80 mm | mechanické vysýpanie 
koša | elektromagnetická spojka kosenia | 2 - nožové kosia-
ce zariadenie | predné kolesá 16“, zadné kolesá 20“ | zberný 
kôš 380 l | signalizácia naplnenia koša | merač motohodín | 
LED svetlá | výškovo nastaviteľný volant s guľou | Delu-
xe sedadlo s opierkami | liatinová náprava | guľové čapy | 
mechanická uzávierka diferenciálu | zadný záves | kopíro-
vacie kolieska | hmotnosť 290 kg

traktorová kosačka
motor Briggs&Stratton Commercial 8240 series | zdvihový ob-
jem 724 cm3 | výkon motora 15 kW pri 3000 ot/min | 2-valcový 
vzduchom chladený motor | hydrostatická prevodovka | záber 
122 cm | výška kosenia 25-80 mm | mechanické vysýpanie 
koša | elektromagnetická spojka kosenia | 2 - nožové kosia-
ce zariadenie | predné kolesá 16“, zadné kolesá 20“ | zberný 
kôš 380 l | signalizácia naplnenia koša | merač motohodín | 
LED svetlá | výškovo nastaviteľný volant s guľou | Delu-
xe sedadlo s opierkami | liatinová náprava | guľové čapy | 
mechanická uzávierka diferenciálu | zadný záves | kopíro-
vacie kolieska | hmotnosť 295 kg

Seco
STARJET 

EXCLUSIVE
UJ 102 -24 P6

Seco
STARJET 

EXCLUSIVE
UJ 122 -24 P6

5 719,-€

4 999,-€
6 099,-€

5 199,-€

mechanická
uzávierka
diferenciálu

‹--› 2valec  4takt 102cm  PROFI ‹--› 2valec  4takt 122cm  PROFI
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‹--› 2valec  4takt 102cm  PROFI 4x4

vysýpanie koša do výšky 187 cm

TRAKTOROVÉ KOSAČKY

traktorová kosačka
motor Briggs&Stratton Commercial 8240 series | zdvihový ob-
jem 724 cm3 | výkon motora 15 kW pri 3000 ot/min | 2-valcový 
vzduchom chladený motor | pohon 4x4 | hydrostatická prevo-
dovka | záber 102 cm | výška kosenia 25-80 mm | mechanické 
vysýpanie koša | elektromagnetická spojka kosenia | 2 - no-
žové kosiace zariadenie | predné kolesá 16“, zadné kolesá 
20“ | zberný kôš 380 l | signalizácia naplnenia koša | me-
rač motohodín | LED svetlá | výškovo nastaviteľný volant 
s guľou | Deluxe sedadlo s opierkami | liatinová náprava | 
guľové čapy | mechanická uzávierka diferenciálu | zadný 
záves | kopírovacie kolieska | hmotnosť 345 kg

traktorová kosačka
motor Briggs&Stratton Commercial 8240 series | zdvihový ob-
jem 724 cm3 | výkon motora 15 kW pri 3000 ot/min | 2-valcový 
vzduchom chladený motor | hydrostatická prevodovka | záber 
102 cm | výška kosenia 30-90 mm | elektromagnetická spojka 
kosenia | 2 - nožové kosiace zariadenie | predné kolesá 16“, 
zadné kolesá 20“ | zberný kôš 400 l | signalizácia naplnenia 
koša | elektrické vysýpanie koša do  výšky 187 cm | merač 
motohodín | LED svetlá | výškovo nastaviteľný volant 
s guľou | Deluxe sedadlo s opierkami | liatinová náprava | 
guľové čapy | mechanická uzávierka diferenciálu | zadný 
záves | kopírovacie kolieska | hmotnosť 385 kg

Seco
STARJET EXCLUSIVE

UJ 102 -24 P6 4x4

Seco
STARJET EXCLUSIVE

UJ 102 -24 PRO P6

7 049,-€

6 799,-€

7 999,-€

7 799,-€

mechanická
uzávierka
diferenciálu

mechanická
uzávierka
diferenciálu ‹--› 2valec  4takt 102cm  PROFI
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TRAKTOROVÉ KOSAČKY

traktorová kosačka
motor Briggs&Stratton Commercial 7220 series | výkon 22 HP 

| 2-valcový motor | hydrostatická prevodovka | záber 102 cm | 
výška strihu 25-80 mm | mechanické vysýpanie koša | elek-

tromagnetická spojka kosenia | 2 - nožové žacie | predné 
kolesá 16“, zadné kolesá 20“ | zberný kôš 380 l | signalizácia 

naplnenia koša | motohodiny | LED svetlá | Deluxe sedačka 
s opierkami | liatinová náprava | guľové čapy | mechanická 

uzávierka diferenciálu | zadný záves | antiskalpovacie ko-
lieska | hmotnosť 282 kg

Seco
STARJET EXCLUSIVE 

UJ 102 -22 P4

4 955,-€

4 599-€

‹--›  2valec 4takt102cm

mechanická
uzávirka

diferenciálu
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TRAKTOROVÉ KOSAČKY

traktorová kosačka
motor Briggs&Stratton Commercial 7220 series | výkon 22 HP 
| 2-valcový motor | hydrostatická prevodovka | záber 122 cm | 
výška strihu 25-80 mm | mechanické vysýpanie koša | elek-
tromagnetická spojka kosenia | 2 - nožové žacie | predné 
kolesá 16“, zadné kolesá 20“ | zberný kôš 380 l | signalizácia 
naplnenia koša | motohodiny | LED svetlá | Deluxe sedačka 
s opierkami | liatinová náprava | guľové čapy | mechanická 
uzávierka diferenciálu | zadný záves | antiskalpovacie ko-
lieska | hmotnosť 282 kg

Seco
STARJET EXCLUSIVE 

UJ 122 -22 P4

5 335,-€

4 799-€

INOVÁCIE PRE PREDĹŽENIE 
ŽIVOTNOSTI PRE RADU 

EXCLUSIVE
- vystužený nový nosič sedadla

- ochranný nárazový rám 
   na žacej kose

- vystuženie príruby nožov, nové    
   kryté ložiská
 
- nové upevnenie nožov

- čapy prednej  nápravy v 
   teflónových púzdrach

- pojazdové kladky s 
   vymeniteľnými ložiskami

- kladky pojazdu doplnené 
   krytkou proti nečistotám

- pojazdové remene Optibelt

- nový solenoid s dlhšou dobou
   štartovania

- nový ozubený remeň žacej   
   kosy

vystužený nosič sedadlaochranný rám žacej kosy

čapy prednej nápravy v teflón. 
púzdrach

vystuženie príruby nožov

remene Optibelt
pojazd. klapky s vymeniteľnými 
ložiskami

‹--› 2valec  4takt 122cm

mechanická
uzávirka
diferenciálu

mechanická
uzávirka
diferenciálu

ochranný rám kosy

vystuženie príruby nožov

kladky pojazdu s vymeniteľ-
nými ložiskami

zosilnené klinové remene

vystužený nosič sedadla

čapy prednej nápravy v te-
flónových púzdrach

INOVÁCIE PRE PREDĹŽENIE ŽIVOTNOSTI 
PRE RADU

Exclusive
• vystužený nový nosič sedadla
• ochranný nárazový rám
• vystuženie príruby nožov, nové kryté ložiská 
• nové upevnenie nožov
• čapy prednej nápravy v teflónových púzdrach
• pojazdové kladky s vymeniteľnými ložiskami
• kladky pojazdu doplnené krytkou proti 

nečistotám
• pojazdové remene Optibelt
• nový solenoid s dlhšou dobou štartovania
• nový ozubený remeň kosiaceho zariadenia
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PROFI TRAKTOROVÉ KOSAČKY
traktorová kosačka
motor Kubota D782 | zdvihový objem 479 cm3 | výkon 13,5 HP | 
2-valcový dieselový kvapalinou chladený motor | hydrostatická 
prevodovka | rýchlosť pojazdu 10 km/h | 2-nožové kosiace za-
riadenie | záber 107 cm | pohon kĺbovým hriadeľom | nastave-
nie výšky kosenia 25-102 mm | objem zberného koša 370 l | 
zvuková signalizácia naplnenia koša | hmotnosť 325 kg

traktorová kosačka
motor Kubota D782-E3-GX | zdvihový objem 778 cm3 
| výkon 21 HP | 3-valcový dieselový kvapalinou chla-
dený motor | hydrostatická prevodovka | pohon 4x4 
| rýchlosť pojazdu 10 km/h | 3-nožové kosiace za-
riadenie | záber 122 cm | pohon kĺbovým hriadeľom 
| nastavenie výšky kosenia 25-102 mm | hydraulic-
ký zdvih kosy | objem zberného koša 450 l | po-
silňovač riadenia | zvuková signalizácia naplnenia 
koša | hmotnosť 515 kg

Kubota
GR 1600 II

Kubota
GR 2120

10 295,-€

8 590,-€

16 058,-€

11 990,-€

zosilnené klinové remene
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páka pojazdu s tempomatom

ochranný rám

extenzívny trávny a náletový
 mulčovač

TRAKTOROVÉ KOSAČKY

traktorová mulčovacia kosačka
motor Briggs&Stratton Vanguard | výkon 21 HP | 2-valcový 
vzduchom chladený motor | záber 92 cm | výška kosenia 50-
120 mm | elektromagnetická spojka kosenia | 2 voľne otočné 
nože | predné kolesá 16“, zadné kolesá 20“ | merač motohodín 
| tempomat | LED svetlá | informačný display na palubovke | 
palivomer | ochranný rám | mechanická uzávierka diferenciá-
lu | hmotnosť 293 kg

traktorová mulčovacia kosačka
motor Briggs&Stratton Vanguard | výkon 23 HP | 2-valcový 
vzduchom chladený motor | pohon 4x4 | záber 92 cm | výška 
kosenia 50-120 mm | elektromagnetická spojka kosenia | 2 voľ-
ne otočné nože | predné kolesá 16“, zadné kolesá 20“ | me-
rač motohodín | tempomat | LED svetlá | informačný display 
na palubovke | palivomer | ochranný rám | mechanická uzá-
vierka diferenciálu | hmotnosť 346 kg

Seco
CROSSJET 

SC 92-21

Seco
GOLIATH 
CG V2-23

Seco
CROSSJET 

SC 92-23 4x4

6 679,-€

5 999,-€
9 149,-€

8 499,-€

mechanická
uzávierka
diferenciálu

‹--› 2valec  4takt 92cm  PROFI 4x4‹--› 2valec  4takt 92cm  PROFI 4x2
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TRAKTOROVÉ KOSAČKY

Kosiace zariadenia pre Goliath

záber 92 cm záber 110 cm záber 132 cm
jednorotorový extenzívny trávny a náletový mulčovač 
2 voľné nože na nosníku

intenzívny a extenzívny trávny mulčovač, 
6 pevných nožov na troch rotoroch

intenzívny a extenzívny trávny mulčovač, 
6 pevných nožov na troch rotoroch999,-€ 999,-€ 1449,-€

Deluxe sedadlo s opierkami 
a bezpečnostným pásom

robustná konštrukcia

ochranný rám certifikovaný

traktorová mulčovacia kosačka
motor Briggs&Stratton Vanguard | výkon 23 HP | 2-valcový 
vzduchom chladený motor | výška kosenia 50-135 mm | elek-
tromagnetická spojka kosenia | predné kolesá 16“, zadné ko-
lesá 20“ | merač motohodín | tempomat | Deluxe sedadlo 
s  opierkam | LED svetlá | bezpečnostný pás | palivomer | 
ochranný rám | mechanická uzávierka diferenciálu | výškovo 
nastaviteľný volant s  guľou | ovládanie hydropojazdu no-
hou | kosiace zariadenie za  príplatok | informačný display 
na palubovke | hmotnosť 390 kg

traktorová mulčovacia kosačka
motor Kawasaki FS730V | výkon 26 HP | 2-valcový vzduchom 
chladený motor | pohon 4x4 | výška kosenia 50-135 mm | 
elektromagnetická spojka kosenia | predné kolesá 16“, zadné 
kolesá 20“ | merač motohodín | tempomat | Deluxe sedadlo 
s  opierkami | LED svetlá | bezpečnostný pás | palivomer | 
ochranný rám | mechanická uzávierka diferenciálu | výškovo 
nastaviteľný volant s  guľou | ovládanie hydropojazdu no-
hou | kosiace zariadenie za  príplatok | informačný display 
na palubovke | hmotnosť 390 kg

Seco
GOLIATH 
CG V2-23

Seco
GOLIATH 

CG V2-26 4x4

6 679,-€

6 199,-€
9 149,-€

8 699,-€

mechanická
uzávierka
diferenciálu

 2valec  4takt  PROFI 4x2  2valec  4takt  PROFI 4x4
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Adresa distribútora
Marián Šupa
J. Hollého 164 
922 07 Veľké Kostoľany 
okres Piešťany

tel./fax: +421 33 7781 170 
web: http://www.supa.sk

obchodné oddelenie  e-mail:  obchod@supa.sk 
servisné oddelenie  e-mail:  servis@supa.sk 
informačné oddelenie  e-mail:  info@supa.sk

Obchodné zastúpenie

Obrázky sú ilustratívne, neručíme za chyby vzniknuté v procese predtlačovej prípravy a tlače. 
Ceny sú v € a s DPH. 

Stiga
Stolný hokej
Stanley Cup

Stiga
Stolný futbal

World Champs

Stiga
Detská kosačka 

(imitácia)

Stiga
Stojan na hokej

Stiga
Stolný hokej 

Play Off

82,90-€

99,90-€

89,90-€

36,90-€

12,90-€

Stiga
Stolný hokej

MS 2019

89,90-€


