Rádi bychom Vám nabídli možnost sekání Vaší zahrady, hřiště, či
parku, pomocí zahradního traktoru, rideru, ruční sekačky a
křovinořezů značky Husqvarna. Můžete si vybrat zda chcete
trávník mulčovat či sekat a pokud si budete přát, posekanou trávu
shrabeme a odvezeme. Zde něco na ukázku z naší techniky:

HUSQVARNA CT 151

Zahradní traktor HUSQVARNA CT 151 s integrovaným sběracím zařízením, je
vybavený výkonným motorem s tlakovým mazáním a manuální převodovkou s šesti
rychlostmi dopředu a zpátečkou.
Systém Air Induction - Silný proud vzduchu vzpřímí trávu před tím, než je pokosená,
což zajišťuje vynikající kvalitu sekání a sběru trávy i listí.
Žací ústrojí je vybaveno anti skalpovacími kolečky, která snižují riziko
skalpování (poškození) trávníku při sečení nerovných travnatých ploch.
Šířka záběru je 92 cm, výška sečení 38 – 102 mm a obsah sběrného koše 250 l.

RIDER HUSQVARNA 16C AWD

Rider HUSQVARNA 16C AWD je stroj s pohonem všech čtyř kol, který velice dobře
pracuje i v náročnějším terénu. Vpředu zavěšené žací ústrojí Combi o záběru 94 cm,
umožňuje využít dvou metod sečení BioClip a zadní výhoz při použití jednoho ústrojí.
BioClip (mulčování) poskytuje na trhu pravděpodobně ty nejlepší výsledky na často
sečených plochách. Tráva je posečena na malé kousky, které se velmi rychle
přemění na hnojivo.
Výška sekání je 30 - 80 mm, ale způsob sečení se zadním výhozem poskytuje vysoce
efektivní výsledky sečení na plochách s vyšší nebo tuhou trávou.
Přední i zadní kola o průměru 16 palců poskytují velkou dostupnost a menší
nebezpečí poškození udržovaných povrchů.

Ceník:
Cena se odvíjí od náročnosti provedené práce a stavu a povaze Vašeho trávníku. Níže uvedené ceny
jsou orientační. Konzultace se zákazníky a vypracování cenové nabídky poskytujeme zcela zdarma.

(1 hodina riderem nebo traktorem odpovídá např. posečení trávníku o rozloze 300 m2)

Zahradní traktor 1h / 450 Kč
Rider 1h / 450 Kč
Křovinořez 1h / 250 Kč
Hrabání trávy 1h / 150 kč
Doprava 1km / 9 Kč
V případě zájmu o naši nabídku a dalších informací nás
kontaktujte na tel. 602 457 427 nebo na e-mail
chalupsky@spicak.cz

