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mm Měkóená a k.reije L]h oVé nasiaviie iá
V5 pDzci.h Hňótnóst iŮžek je 3 a k!
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P!oiDVé íůžkys L on baiel í20 V. kleŤáVydlží
cca40 m nul práce Dobádobijeníie3 5hodn
Lištas tvrzeným .ožimádé kU46cň NOžky
n]a]inasiavieho! l!kojérV 5 Poz ci.h
a lrm.iróst 3 k9 Bateíi€]ezáměnteLná
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s KolÉčKYDRoscs 60 Ll
Klučním|ůžkám scs 60 L lze dopln t
te eskopickv nastavii€lnó! íuko el5 kolečky

S mD

25.nr a Výkonem l16 HP. Lišta s t!ízerýňi.óži
nádélku 6l.n] aUSiřhne VětVedo píúměr!
28 mm Nůžky na]iántV blaĎnísysién]
a hmoirosi 5 7 kg Rukojeije úh óVě
nasiav i. ná V lozm€ui 130 Si!pňů,

vERTlKuTÁToRy (pRovzDušŇovAčE)

Pro ěistý, hustý a zelený trávník

Nový Lehký

e

ekí.ký provzdUšňovačre

motoíen. VýkorL 1300 W
Má prac.Vnizábé.32 cn Je.lnó!pák.u ze
rasiaviaFía.oviiVýšky (h o!bky) od 9 mm
.ro"4 ňm MádVojilunk.i lze PoUžíi bU.]lriide
Foháněný

proi€záVa.in]iD.eoVýn nóž nebóVálec
9e36F Užinami Sbélaci k.š ó óbsah! 40 ]e

se 16

součáSiiSí.je Hmóúlóst]e
I2

10 2 kq,

Llhký spo eh]i!ý a sna.rno olladaie ný
Vert kutátor (pr.VzdušňoVač) s e ekíickým

moi.lem oVýkonu 1500 W Jednol pákDU
ze rasiav]i 5 placoýni.h h olb€k a přÉpravní
p.z.i, Mázábér32 cm sbé acikošr€ součásli

.ťoie l/]as

Vní nožejsoU p€vně uLoženy
na hřid,é i a maji }.d o!žÉíóuž Votnosi

FobUsini

a

Výkon.ý Vert kurá(or (píovzdUšňovad

íáV|íku)]epolránér bónzíno!ýnmoióíem
Bí ggs &síaiion oVýkonU 5.5 HP, Píacolní
záběr32 píoř€Záýa.ích |oži ]€ l10 cm Má

.eníál.inaslaýovánih.LbkyzábérL kU čkóýá
.ž ska V kolech o Fíůmélu130
o.bsahu 50 a ]rnroirósl37 k9

nrm. sbéíacT koš
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SEKACÍ TRAKTORY

Neběhejte za sekaěkou

l
49 ggo Ké

součásti bd]eňí všech nodelů tdkralů
sti?d Estdte ]sou mulčaýdč|vlažka,
zadni závěš d nablječka baterie.

VýVlíllý pohyblVý a.nadn..V adatlný íakiď F pDrán.r mdď.
Bí9!s&stat.n.Výk.nU135HP Málrydl.Stai.koupilý.dóýklspyn!e
NoVé

n]énlen.Ury.h.siiVFř€d vza.].DVoun!žóVáseka.ihava.eekí.na!]ne
pDzenk!pi s.č.íiazáloveňprúFnrbéžnýň
d!.řnLFi skad.!áii Výškt

S€óÉrizťnastavtV9edn]
Dbr.|240 oů Ve

ká ko a (Vpředu 15
lťléien Hm.rnosl tak!.tr ]€ 190 k9

30mn sbóŤa.]t.9ílá
avzad!lB )zepšUripíúrelr]n.st
Tíalt.l írá navi. plediis!ěl á.

náíazník a nashvite né 9edadlo.vzákadním vybavení sió]e jsou nabíj€čka
baieíje, zadnížáVěs a mulčovaóí solprava (2 speciáninóže a mllčovaói
vložká) Načeskýtrh sedódává ekonomickávaliántatoholo modelu
s mechanlckou převodóVkou s 5 rychLosifiiVpřed a zpábčkou,
PříslušensfuíV hodnotě lt 0oo Kč ZDARMAI mulčMcísoupřava
(2 specianí ňožé a mulčN&ívložka), nabíječkab.térie a zadní
závěs isóú šoučá.tísfujé!

09

39 g9oKě

Kompakiní ma ýtakioí s minimálním poloměrem oláčenípro menši
zahíady,Je poháněn mólorem Brjgqs&st.alton ovýkonu 9 HP Komlort
síoie pódthu]e elekt cký slaltérá pedálem ov]ádaná lrydróstal cká
přévódovka kteíá UmožňUje plynule mén i po]€zdovó! íych]ost,záběr

sečeníje66cm sběracikošoobiému15olitrd,NastaveníVýškysečeni

má6pozcvrozmézi30 30mň,Hmotnosttrakto.u jel2sk9 Ťrakto.
UmožňUjé sťídal 4 ri]zné technológie sečenj sbér posekané báVy
do koše, mulčoVání,výhoz dozadU nebo Výhoz do boku,
PřÉlušenstvívhodnotě 3 ooo Kě ZDARMAj mulčovacívložka
a nabiléčkabaterié isou sóuěástístřoiol

14

NoVý íaktoí s bočnim Výhozem je pohárénffótólem Briggs & statton
jvyšši
o Výkonu 13 5 HP a mážáběí sečení93 čm. ZV ádne posekái

přeíost ou trávU, Má hydrostaiickoL pléVodoVku, elektoňaqnelické

/op,rd, - Fr,,Vv,.U eLól ,óná''.\ v7oo/, av'ó'mP2i

ko a 15'Vpředu a 13'Vzadu, Hňotnostje 160 kg,
Příslúšénství
v hodnotě 3 oo0 Kě ZDARMA: ňUlčov&íVložka
a nablj€čka baterie j$u součsríýrojé!

25 3o mm, MáVelká

SEKACÍ TRAKTORY

""'i'á'bgo xe

!ýk.]]ý aákúrr_. p.]ár:]i.]V.lfá..V}nn ň.-r_q)
E.qqs&SI ďbn.výkonl ,2 H
T,aki..]ěLrčer rJíi..]ni!c kéaVč(jič.Itezarr:i.]y 1,1ahy.]í.
slai.l.! !ie!.d!,k! e.ltoŤao..(.ké2apiŇ.iisÉóenia3běla.i
loi.ob]em!300isesi!na :;.inap ]aNi \rýik!..ae]i ?_.na.ŤaVt
Nd]\,

V7pozicjchvrczňézí30 90mm ŤrakiorieVybaÝenm!t]funkčnim

dsp ejem, Má Ýe ká kola 15' Vpředu á 13' Vzádu, Hmoinosl ]e 225 ko,
Přís'ušénstvívhodnotě 4 0oo KčZDARMA: molčovacívložka,
nabljéčka bateřie a zádní2ávě. jso! souóástístíójé|

E9
'"""

či'ggoxe

i p.n.c-ik na.tié.]ie !e ké lahla.l} ]e !/barÉi.edi.|a.,.!j],i
jrol.,ÉŤElq99&síaI:.nP.ueEl i.f]]k.n! ]65HPa r!.ir..tat.krm
.]ea

-.:. r n {3ř.]ó3 ! i
rá:.kt.n:tgi.t.ky ni.qíoýaiý.réri. k.! rnjor]ei] 2a0 la]
r : §.a Za. iap néi' k.ie nj.,maani !..é r LED c rn 9.,.m !..k!1, ],.
r€ Tratitrnát. |ákr a (r5 t]iÉ.]L
a13 !]r.r!] orreŤ Fa !.!..a
ťj]ik..
:ap

Přislušenství V hodnotě

4 o00 Kě zDARMA: mulčovacíVložka,
nabijéčka batéíiéá 2ádnízáVěs jsou součásťsíojé|

7299o

N.vríaktD !íó.ii nani_iiě!e;(ézJlílr]! plo na ..órĚ]j
zákazriky]. p!lanĚrj].]!.Jíi.D!yn] n]o1.r.r] (alaSa1 . !!toiL
1ij HP J. !yba!.n tIdr.Si:n.l.ú pi.!o.].L]k.L nazrLLarseka.i
h aýy 92.fr š: ekt.na9 ]Ét.kÝm zaPiiánim 5.č. r |!:k!._.óeri
7,é na.taíi! i púz.i.h ! n7n._.zi25 ;0nrm sběra.ik.i.rá.b].nj
nap nén rjríň.lč]ipaie.lED: s] 9].í'
15 rpie.](.1g

ií]r sla!! sí.je Trakl.r n.L!.
í:ac! s..]aL]. i]á .k3lri.pělki

ká ko a

Přis UšěnstViv hodnolě a 000 Kč zDARMA: |iulěovacívložka,
nabiječka baterié a zadni2ávěsj5ou součásti stojě|
15

SEKACÍ TRAKTORY

Pro malé

zahradníky

*'i'iďo Kě

ŤRAKŤORS PňÍVĚSEM-HRAČKA
Šapa.iíakDrF.dét..l ři et MáoIeViIa.íkap.iL
naslavi€ln.U ScdaČku PiÍVě5nýV.uik azáVéS ]é
:áiizeri jS.! !oučásti ba _"ni
Rozmčryrso! 1o5 ,55 ,
a

65.m

l
!Éň lýklr

rý 5íD]

}os:kár

Bí !o! d slla!.i . ,!k.iU 22
seir.i L]ill.]i . lltrt bé:nin. n.; i]á ]áběl 122 .nl a..[1lon]a!.

Z!:iiEr' srĚía. Iri

32l í!;e

jra.ir]_.n]

,r

10c mri s

Diai.1in
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!še.r
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st DrŤJzv.ti.r:Lk. ] (l. /r0

)

3.ZlyšÉi.l!pěí.!/a.[lUa!!l.if .žldtraL.r.'zá!ósrl.!:!JaJst
ií.]9 Hm.h..l9í.]9 ]9 2il k..]
nabiiečka bat€rie

a

0 Kč zDARMA] mu ěovacíVlóžka.
zadní závěsFou součáďi ýroié|

plo!a..hn, ň..]c y íakiórů

2 950 Kě
Bližšiinarnoc"- k
]16

s DPH

1080 Kč s DPH

paužniFíidav?ýc

Hmotnost slro e ie 231kq,

PříslUšenstvívhodnolě 4 0oo Kč zDARMA: mUlčovacivložka,
nabíjéěka bat€rie a zadní závěs jsou součásti stroj€|

""""iůUggoxe

xt
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ká:rin h|:

signa zácí naplněni, Tlakior]eVybáven tenp.matem a mUltifunkčním
d sp]e]em, Vyn káVýboným póňěrem výkonu a pořzova.i.eny,

J9.PP. á nitakt.í.]. a ei L;F. a k.j..! tah.lelén!. PDlronerr ýse.h
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tĚ9]S.u ! zdk rr]ni
{!! J]d.L]rň 3a!
!iha,]ě 5í.]P l]m.in.lt 3ío]e ]e 29l] kq
PřislušénstViv hodnolě 4 o0o Kč zDARMA: fiulčova.ívložka,
nabii€čka báierié a zádni závěsisou součástísiřojel

&
11500 Kč 5 DPH
ýlajú ýón rid

...

přísIušenství

1.,/

§\
uVBz.:j50 k9 zvýš€né b.ón.e
7e.]DkoL r l Sanr.stalrě

10 5OO Kč s OPl

Fa*lhe ae]blizipladejce

pok!.]se s€kábezlioie

155o Kč s DPH

ROBOTlCKE SEKACKY

Neztrácejte ěas
a odpočívejte!
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RlDERY S PŘEDNÍM SEČENÍM- PARK

Proíesionál na velké zahrady
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RlDERY S PŘEDNÍM SEČENÍM- PARK

L44 99o Kč-

,|
.r!,€..!ýn

Pářk Přo 1a/Park Fřo340x
Móde sVyika]icimpDměremcenvauŽtného.1]oiv lepohá|ěn

dvouvá.ovýni holoEn Bí.Jgs & strattonVanguald DVýkDnU 13 HP
MápolronVšechčtyřkó pl.středncilimhy.lrostat]óképldvódovky,
e €kíomag|et cké zapínánísečeni ]ydíal i.ký pos lovač iízení€ ékti.ké
naslav.várivýškyseóeni předníLEDsvčtó k.mlortní rasiavtenésedado
á ólqónóir cký.! á.aciFá|e s poóítad em moi.lr.d]. Dále mázesie.ý
lán] aVělŠÍ17'kó as€ sp€c álnin íavnin] Vzorkeň, st.rffiL.e.íoĎní
po!ž tia hnrotn.st 236 ko,

Dokonalé sekání

Ť.o

em Br !r!rs ů staii.l ! !ýkon! 27 tsP J. uíůeiy
na n !.J:li l!1J p.hDn rŠc.h aty; l.

p1.11i..]..iVn lrr]l.slat.ké pieio.]!tl! e e[íoi]a!iel.ké:ap:iári
99aeni hIdra! .k; PiJ.|_;iiz.
a _-|á.]ái I i.r a I r . F z a i z: i ěekir.kÉ raíaN.Vári!ý!k! 5.úr]i
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,il:,ii7

r

k.rrl. n ]J!ta! tÉ.é!ÉJ-l]! 5 .kÉ!]iln .pěriam
rr. (Í !! ár]r. pane s LÉ].] sl e]én] Dá. n]á r_.si _.nÝ rái
ko aierpéL: i |in] i a

.Lk.7alé9niapnĚr: sto ná.e.í.ó: rDLžliahň.tr.si271ko

sékacíhláwa ro0 conbi 3 EL
Tiin.ž.ýi seka.i h a,r lé 7áb:

fýil.

5éa.]i,] r.rn_-z

2.

35

nn

24ggo Kó

sék3cÍhl.va r1o combi Pro Ét
Tiiiožova:].ka.il] a!arP záb_é.
Vr]ikr iPa.ni]P ra.iav:: ráÉ3

29 ggo Kč
!l:L
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|25.f Vj-!ln.ea9li]e n.5l.|
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n.,. Pk l.k! !,.z nÉ:
cénd !' lPl

32ggo Kč

...

o
14 200 Kč s DPH

46500 Kěs
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"fu"ů'-,
k sekánipiero51lé

35 99o Kč s DPH

..-.a

3599o Kčs DPH

35 990 Kč s DPH

11500 Kě

s DPH

2

95o Kčs DPH

""í.,
k..íla,i.|an' péf l],/.ir

íáVy

přísluŠenstvÍPARK

65 ooo Kčs DPH

L!-3

3j0 klr

zrlmt b.č]..

Ze..k.!n :.an]..Ťen]_.

10 50o Kč s DPH
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35 990 KčsDPH
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PÉČEZNAČKY STlGA
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sTlGA
cARE
PÉčEZNACKY STlGA
Vlcístnit výrobky stiga je bezpečné,Klomě zóíuky poskytovclné na somotný stroj zólučujeme
dostupnost nóhndních dílůpo dobu sedmi až deseti leť. Při oprqvě stroje bude vóš prodejce
vždy používot olíginólní náhradní díly. Koneckonců, clíky tomu ie yoše srigd siigou, Noš/m
cíIem je poskytnout bezproblémovévlastnictví po dlouhé loky.
DOBRÁ RADA NAD ZLAŤO
Váš autolizovaný prodejce Stiga nabízíproíesionální
pomoc, PomůžeVám Vyblatvhodné nástroje adoporučí
optimálnízpůsob práce Kromě toho U Všech prodejců
najdete serVisní dílnu, kteíá poskytuje autorizoVaný serVis
a ud žbu § o.olr-l ,nird-l"onlŤ dli/-oloíeslo.",ln
o:i,lUoen, c r noc'erne]Šl .l h, oloqll po-1VaŤA, lln

PRoč JsoU oRlGlNÁLNí DíLY LEPší?
KValta or ginálních clílůstiga jé stejně Vysokájako kvalita
samotných strojů, Jsou navrženy, testovány a Vyrobeny
tak, aby dokonale íungovay s c]alšírnisoučástmsystému
aby se c]aly dokona]e spojit, aby Umožňovalyjednoduchou

nsta aci, Vézměme si například hnací řemen, Hnací řernen
zpravid a pouze přenášísí u z iedné řemenice na drUhou
U pojezdových sekačekje Vystaven Vysokýrn otáčkám,
VÝčši-,eo o-" Ť a ,a,ove, ,u, qU,e ,.lo _pojka, Z Ťoho,o
dLlod , ie o. oinal, l len-en !V obe . 7. \pP- -l .| s_ l o,e
smě§iodo]né Vůčvysokým teplotám a]e oboustíanně
VyztUžen, aby odolai Ve]kémLl .arnáhání třením Tam,

m,ft

kc]e lry se lrěžný řenen

lnoh smršt t .ož můžerpŮsob

Ld,po
o/ o
St ga Za.hová půVodnítvar J
náhra.lni.Ií
]ako

ú ]e

. o ,é a i,ó
Iak řečeno. pi Výbě tl

t

beZpečnostnisn'ánka stejně dů ež tá

ceia a kva ta

oRlGlNÁLNí DíLY sTlGA
Komp etni sort]nr€nt

náhladní.h dí Ů. které ]so! z.e]a

shodné s rúVoC]nirj .líly

ZVAŽTE, JAKOU HODNOTU MÁ RAZÍTKO
V SERVlSNÍ KNÍŽCE

Pravi.]enýserVsao gilá li lárrac]ni.líy]soUdob,á ]Vest_
ce Získa]íVám spo ellVého společníkapro Vaš zahradL
na d oUho! iadU ler a také Vysokou ho.1not! př případ_

:,;-;"i:;#ifu,:!;,.ř,",,
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Born in sweden
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