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Zkontrolujte prosím náš 
katalog Zima 2013/14, kde 
naleznete informace o naší 
zimní nabídce včetně nové 
revoluční a výkonné řady 
třístupňových sněhových fréz.

GTX 2100

„Zahradní traktor  
roku 2012“

„Užitkové vozidlo  
roku 2012“

UTV 4X4 DIeseL

„Zahradní rider 
roku 2012“

Z-FORce s 48

VýRObky cUb cADeT OPěT neJLePší
neJLePší  sněhOVÁ FRÉZA
I v roce 2013 obdržel další výjimečný výrobek Cub Cadet ocenění Plus 
X-Award „Výrobek roku“. Tentokrát se jím stala sněhová fréza řady  
3X s revoluční třístupňovou technologií frézování něhu a potvrdila tak 
vůdčí postavení značky Cub Cadet v oblasti inovací a nových technologií.
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Řada

Ocenění PLUs X-AwARD
S více než 130 nezávislými porotci z 32 zemí, 32 odbornými partnery a marketingovou investicí více než 25 milionů euro je 
ocenění Plus X-Award největší světovou soutěží pro inovativní technologie, sportovní zboží a výrobky moderního životního 
stylu. Výrobky, které získají alespoň jedno z uvedených ocenění „Plus X Factors“ získávají pečeť kvality Plus X. Ocenění se 
udělují nově vyvinutým inovativním technologiím, neobvyklému designu a inteligentním, uživatelsky přátelským provozním 
konceptům. Ergonomický design a ekologicky přívětivé funkce, společně s dílenským zpracováním a kvalitou použitých 
materiálů, to vše směřuje k produkci trvale kvalitních výrobků s dlouhou provozní životností, které jsou proto také vhodné 
pro získání ocenění. Tato soutěž byla založena s cílem zvýšení hodnoty kvalitních značek. Ocenění Plus X Award nyní 
vstupuje již do svého devátého ročníku.

Výrobek naleznete 
v katalogu Zima 

2013/14

Výrobek na 
straně 37
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Mulčování:
Mulčování je doporučeno pro dobře 
udržované zahrady a pro uživatele, kteří se 
nechtějí zdržovat manipulací s posečenou 
trávou. Tento způsob je opravdu velmi 
rychlý a ušetří až desítky % času oproti 
klasickému sečení se sběrem. Pro dosažení 
perfektního výsledku a pro minimalizaci 
travních zbytků v trávníku je ideální 
provádět v hlavní sezóně sečení tímto 
způsobem 2x týdně. Při mulčování je šasi 
utěsněné speciální záslepkou a posečená 
tráva rotuje v žacím ústrojí, kde dochází 
k jejímu přeseknutí několikrát za sebou, 
dokud nejsou posekané částečky trávy 
tak malé, aby mohly přes nože propadnout 
na zem. Protože se tráva skládá téměř  
z 90 % vody, je recyklována zpět  
do půdy a nedochází k žádným ztrátám. 
Taková tráva slouží jako přirozené zelené 
hnojivo. Čím jsou částečky posečené trávy 
menší, tím lépe posečená zahrada vypadá  
a na povrchu trávníku nejsou žádné zbytky. 
Při mulčování by měla být výška sečené 
trávy maximálně 1 až 2 cm. Energeticky 
tento způsob sečení výrazně závisí  
na délce mulčované trávy a s vyšší výškou 
energetická náročnost podstatně roste.

Sběr/mulčování/výhoz
Existují různé způsoby zpracování posečené trávy: mulčování, sběr a výhoz. Některé travní sekačky Cub Cadet nabízí všechny 
tyto tři funkce současně. Některé sekačky mohou být přestavěny pomocí odpovídajícího příslušenství. Tyto sekačky můžete 
rozeznat pomocí používaného loga:

2 v 1 znamená, že máte v jedné sekačce dvě funkce: mulčování a výhoz.

3 v 1 znamená, že sekačka může provádět mulčování, zadní výhoz posečené trávy 
a také sběr posečené trávy.  Máte k dispozici tři funkce v jedné sekačce.

Volba 4 v 1 je stejná jako volba 3 v 1, ale navíc budete disponovat funkcí bočního 
výhozu.

Volba 3 v 1 OPTION znamená, že můžete provést volbu mezi sběrem a výhozem posečené 
trávy. Jako volitelné příslušenství si můžete k  sekačce dokoupit mulčovací sadu. S  tímto 
příslušenstvím máte k  dispozici 3 funkce v  jedné sekačce, ale bez mulčovací sady máte 
k dispozici pouze dvě funkce.

Aktivně
Údržba trávníku se může proměnit ve velmi zdravou 
pohybovou aktivitu na čerstvém vzduchu. Aby tomu tak 
bylo a práce na zahradě pro vás byla doopravdy činností, 
na kterou se budete těšit, Cub Cadet Vám nabízí 
moderní produkty s maximální technickou podporou.

Bez námahy
máte rádi krásnou zahradu, ale chcete jí mít 
perfektní s vynaložením minimálního úsilí? To už 
není pouhý sen. Sekačky Lawnkeeper od Cub 
Cadet posekají vaši zahradu automaticky a Vy 
můžete jen relaxovat a užívat si krásného trávníku 
(v nabídce pro ČR od r. 2015).

Komfortně
Práce na zahradě Vás baví a užíváte si ji, ale přeci 
jenom se nechcete příliš namáhat? Cub Cadet 
má v nabídce skvěle vybavené stroje, které  
s vaší malou pomocí udělají svoji práci rychle  
a efektivně.

Rychle
Chcete svou zahradu posekat pohodlně  
a co nejrychleji. Potom jsou pro vás tou 
správnou volbou zahradní traktory s nulovým 
poloměrem otáčení. Ve srovnání se standardními 
traktory můžete ušetřit až 50 % času z důvodu 
bezkonkurenční ovladatelnosti a vysoké rychlosti 
sečení u tohoto typu sekaček.

Sběr:
Sběr posečené trávy je doporučen pro 
uživatele, kteří nemají čas na to, aby 
prováděli sečení trávníku velmi často, 
a kteří chtějí mít vždy dokonale čistou 
a upravenou zahradu. Sběr mimoto 
poskytuje také výhodu odstranění 
některých nečistot a zbytků, jako 
jsou listí a suchá tráva a vytváří tak 
trávníku prostor pro přístup světla a 
vody. Možnou nevýhodou je nutnost 
likvidace posečené trávy. Ideální je 
asi použití některého z kompostérů, 
díky kterému můžete posečenou 
trávu znovu zužitkovat a vrátit ji do 
přirozeného koloběhu. Energetická 
náročnost na tento typ sečení je 
poměrně malá, protože tráva je 
useknuta najednou a ihned dopravena 
do sběrného koše.

Výhoz:
Ideální a rychlý způsob sečení  
na plochách, kde tolik nezáleží  
na upravenosti vzhledu trávníku.  
Při výhozu posečené trávy tato tráva 
opouští sekačku obvykle otvorem 
na zadní nebo boční části žacího 
ústrojí sekačky a je roznášena zpět 
po povrchu zahrady. Tento typ péče 
o trávník je obvykle doporučen  
pro přirozenější travnaté louky, které 
nevyžadují tak časté sečení jako 
upravené zahrady a na kterých roste 
vyšší tráva. Obvykle se takové sečení 
neprovádí v blízkosti domů, protože 
by byly velké zbytky posečené trávy 
odhazovány na dům, do bazénu 
nebo na chodníky a cesty. Protože  
je tráva useknutá v celé délce (není jako  
při mulčování rozsekána na malé 
kousky), je na trávníku viditelná 
delší dobu. Odpor nožů při sekání 
s výhozem je téměř shodný jako 
při sběru, ale nepůsobí zde zpětný 
tlak od sběrného koše, takže tento 
způsob sečení patří k energeticky 
nejšetrnějším.

Je MnOhO ZPŮsObŮ 
JAk POsekAT sVŮJ TRÁVník
..............................................................................................................................................................................................
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BENZÍNOVÝ
PROVZDUŠŇOVAČ

CC V 40 B

VÝHODY
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tranSportní poziCe
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BENZÍNOVÝ 
PROVZDUŠŇOVAČ 2v1

Zvláště po zimě nemusí váš trávník vypadat nejlépe. Krásný 
zelený koberec z minulého roku je nenávratně pryč.  

A právě toto je ten pravý čas pro vertikutaci a  provzdušnění. 
Mech, zbytky listí, cizopasné houby a rozkládající se rostliny 
vytváří jakýsi krunýř, který půdě odebírá živiny, světlo, vodu 
i vzduch. Trávník nemůže dýchat a růst trávy je drasticky 
omezen. Správný způsob provzdušnění tyto nežádoucí 
zbytky odstraní a ke kořínkům se znovu dostane světlo, 
vzduch i voda. Již po několika týdnech je tráva kvalitnější  
a silnější než kdykoliv předtím, zvláště pokud ji i přihnojíte  
a pravidelně sekáte. Provzdušňovač Cub Cadet je tím pravým 
pomocníkem. Komfortní systém nožů i pružných drátků na 
jednom válci Vám umožní provést všechny operace najednou. 
Ušetříte tak čas i námahu a můžete se radovat z krásného  
a zdravého trávníku.

FUNKCE 2 V 1

Obvyklý systém 2 v 1 spočívá ve dvou výměnných 
válcích. Jeden je s pružnými drátky a druhý s noži.  

Pro uživatele toto řešení není moc pohodlné. Cub Cadet nabízí 
nejkomfortnější možný systém. Pracovní válec je osazen 
17 dvojitými noži a zároveň 16 dvojitými pružnými drátky. 
Žádná otravná výměna válců není potřeba. Stroj zvládne 
obě funkce při jednom cyklu. Pokud chcete trávník pouze 
lehce provzdušnit, použijete vyšší nastavení, kdy pracují 
drátky a nože se povrchu pouze jemně dotýkají. Pokud váš 
trávník vyžaduje hlubší vertikutaci, poloha se sníží a drátky  
i nože zabírají povrch mnohem agresivněji. Odměnou je vždy 
dokonalý, hustý a zdravý trávník.

CC V 40 B

záběr (cm):  40
motor:  Cub Cadet  35H, oHV, 123 cm3

palivová nádrž:  1,7 l
koš:  60 l, ve standardu
deflektor:  ve standardu
nože:  17 dvojitých nožů a 16 dvojitých pružin
nastavení výšky:  centrální
podvozek:  ocelový
průměr kol (mm):  200/200, kuličková ložiska
plně složitelná ergonomická řidítka:  ano
Hmotnost (kg):  35

Cena (Kč):  13 990,-
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 = včetně – = není k dispozici

Řada classic jsou stroje vybavené vším potřebným  
k pohodlné údržbě vašeho trávníku kolem domu 
nebo chalupy. Chytře tvarované šasi přispívá  
k výborným sběracím schopnostem sekačky i za 
ztížených podmínek. Pokud si chcete práci výrazně 
urychlit nebo chcete několikrát do roka pohnojit 
trávník přirozeným zeleným hnojivem, můžete 
využít funkci mulčování. Na vyšší trávu v sadu, 
odlehlých místech zahrady nebo třeba po delší 
dovolené zase využijete možnost výhozu do boku  
či vzad, která je na posečení přerostlé trávy ideální. 
Sekačka má plně složitelná, výškově stavitelná 
a ergonomická řidítka s měkčenou úpravou pro 
velmi pohodlné držení. Velká kola usnadňují jízdu 
a manévrování a jsou opatřeny poklicemi, které se 
velmi snadno čistí. Oba stroje řady classic používají 
značkové motory Briggs&Stratton ve špičkové 
specifikaci, které jsou zárukou vysokého výkonu, 
snadného startování a dlouhé životnosti.

ŘADA cLAssIc 
Skvěle vybAveNé 
SekAčky 4v1

NEWNEW
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nAJDěTe sPRÁVnOU sekAčkU PRO VAšI  
ZAhRADU
sběR, MULčOVÁní, VýhOZ?
..............................................................................................................................................................................................

ZAJíMAVÉ TechnIckÉ PRVky, kTeRÉ UsnADňUJí sečení TRÁVníkU

Níže uvedený obrázek Vám poskytuje přehled o maximální velikosti travnaté plochy na šířku záběru, jakou můžete posekat 
během jedné hodiny.  Rozhodněte se, zda budete při sekání trávy používat sběr, mulčování nebo výhoz posečené trávy. 

Příklad 1:  Sběr: při šířce záběru 42 cm můžete posekat 600 m² trávníku během 1 hodiny, a to včetně 10 až 12 vyprázdnění 
sběrného koše.

Příklad 2: Mulčování nebo výhoz: při šířce záběru 42 cm můžete posekat 900 m² během 1 hodiny.

To závisí na celkové ploše trávníku a na metodě sečení! Kolik m² můžete posekat během 1 hodiny?

Sběrný koš a vyprázdnění Mulčování nebo výhoz

Velký sběrný koš na trávu
Velký sběrný koš na trávu snižuje počet vy-
prázdnění. Šetří váš čas a snižuje počet kroků 
na místo uložení kompostu.

Pojezd 
Sekačky s  pojezdem velmi usnadňují sekání 
trávníku na svazích a  na velkých plochách.  
Modely s  převodovkou se mohou dokonce 
přizpůsobit rychlosti vaší chůze nebo podmínkám 
trávníku (řídká, hustá, vlhká, přerostlá tráva ap.).

Nastavení výšky sekání
Centrální nastavení výšky sekání je užitečnou 
funkcí, která umožňuje jednoduchou změnu 
výšky sekání jednou pákou u všech čtyř kol 
současně.

Velká zadní kola
Velká zadní kolečka snáze přejíždí díry 
a  nerovnosti nacházející se na trávníku. 
Výsledkem je nejenom pohodlné ovládání  
a plynulá jízda, ale velká kola rovněž usnadňují 
otáčení se strojem.

Elektrický startér 
Elektrický startér Vám poskytuje nejvyšší míru 
pohodlí. Umožňuje nastartování vaší sekačky 
otočením klíčku ve spínací skříňce podobně 
jako u vašeho automobilu.

Ergonomická rukojeť 
Ergonomická rukojeť poskytuje pocit maximální 
jistoty a úplnou kontrolu nad sekačkou. Může být 
lehce sklopena, což zajistí snadnou přepravu i 
úsporu místa při uložení sekačky. Nastavitelná výška 
poskytne maximální pohodlí osobám různého 

1 hodina 
doba sečení

VLASTNOSTI 
.................................

VYNIKAJÍCÍ VÝKON PŘI 
SBĚRU A MULČOVÁNÍ
.................................

4 FUNKCE V JEDNé 
SEKAČCE: VOLBA MEZI 
SBĚREM, MULČOVÁNÍM 
A BOČNÍM NEBO ZADNÍM 
VÝHOZEM
.................................

VELKÁ ZADNÍ KOLEČKA
.................................

VÝKONNÝ MOTOR 
BRIggS & STRATTON
.................................

VČETNĚ MULČOVACÍ 
SADY
.................................

   ERgONOMICKÁ, VÝŠKOVĚ 
   STAVITELNÁ ŘÍDÍTKA

.................................
   TRYSKA NA ČIŠTĚNÍ 
   žACÍHO ÚSTROJÍ POUHÝM    
   PŘIPOJENÍM HADICE

.................................
   MOTOR SE SYSTéMEM   
   SNADNéHO STARTU 
   READY START

ŘADA CLASSIC

S POJEZDEM

CC 46 SPB HW

CC 53 SPB HW

cubcadet.cz
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 CC 46 SPB HW

záběr (cm):    46
Sečená plocha m2/hod:   cca 750
motor:  B&S 575 eX Series, 140 cm3

pojezd:  ano
objem koše (l):  60
nastavení výšky: centrální, 28-92 mm
podvozek:  ocelový
deflektor, mulčování ve standardu
průměr kol (mm):  180/280, dvojitá kuličková ložiska
řídítka plně složitelná, ergonomická
indikátor plného koše:  ano
Hmotnost (kg):  34

 Cena (Kč) včetně DPH:  12.490,-

 CC 53 SPB HW

záběr (cm):    53
Sečená plocha m2/hod:   cca 950
motor:  B&S 575 eX Series, 150 cm3

pojezd:  ano
objem koše (l):  70
nastavení výšky: centrální, 28-92 mm
podvozek:  ocelový
deflektor, mulčování ve standardu
průměr kol (mm):  200/280, dvojitá kuličková ložiska
řídítka plně složitelná, ergonomická
indikátor plného koše:  ano
Hmotnost (kg):  36

 Cena (Kč) včetně DPH:  13.490,-
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traVní Sekačky

VÝHODY

teCHnologie podpory 
proudĚní VzduCHu

eXCelentní SBĚr a 
mulčoVání

zadní deFlektor pro 
Sečení VySoké tráVy

HeaVy-duty pozinkoVané 
šaSi pro maXimální 
odolnoSt a žiVotnoSt

kompozitoVý plášŤ 
SloužíCí jako dokonalá 
oCHrana šaSi před 
poškozením

přední i zadní čáSt z 
Hliníku

unikátní antiViBrační
SyStém řidítek

nejmodernĚjší motory 
BriggS&Stratton

dVojitá ložiSka V koleCH

HeaVy-duty BezSpojkoVá 
přeVodoVka

SBĚraCí koš Se širokým 
otVorem pro Snadné 
VyprazdŇoVání

indikátor plnéHo koše

motor Se SyStémem 
SnadnéHo Startu 
ready Start 

ROTAČNÍ TRAVNÍ SEKAČKY 
TRILOY SERIES

V oblasti travních traktorů dosáhla značka Cub Cadet od svého založení v r. 1961 mnoha primátů  
a stala se tak jednou z nejvíce inovativních značek ve svém oboru. Nyní Cub Cadet představuje 

travní sekačky TRILOY SERIES, které představují nový standard v kategorii luxusních strojů. 
Prohlédněte si stroj pečlivě a zjistíte, s jakou pečlivostí a pozorností k sebemenším detailům a výběru 
materiálu byl zkonstruován. Žádná část není samoúčelná, vše je vymyšleno s ohledem na dokonalou 
funkci a uživatelský komfort. Sekačka se nabízí v nejoblíbenějších pracovních šířkách 46 a 53 cm a dle 
modelu může být dále vybavena variabilní rychlostí pojezdu nebo elektrostartem.

Přední část je tvořena mohutným hliníkovým 
odlitkem s nízkým profilem, tak aby se dalo 

zajet co nejdále pod keře či zahradní nábytek. Ve 
spodní části vytváří odlitek jakýsi hřeben, který 
má dvě nezastupitelné funkce. Jednou z nich je 
rozčesání a narovnání trávy pro dokonalý střih 
a druhou je optimalizace proudění vzduchu pod 
šasi i v případě, že sečete na velmi nízkou polohu. 
A správné proudění je nezbytným požadavkem 
pro dokonalý sběr trávy. Celý odlitek je pevně 
připevněn k šasi a tvoří rovněž důležitý nosný 
prvek pro namáhanou přední nápravu. Ta bude 
díky této konstrukci dlouhou dobu bez vůle.

Sběrací koš má široký výhozový otvor 
pro velmi snadné vyprazdňování. 

Dá se pohodlně vytáhnout mezi 
řidítky, které nemají žádnou příčku. 
Plastový vršek koše a speciální tkanina 
na boku minimalizují prašnost při 
sekání. Speciální integrovaný „jazyk“ 
zlepšuje sběrací schopnosti sekačky 
na maximum – propadávání trávy je 
omezeno na minimum.

Samotné šasi je tvořeno ze dvou částí. Základem je hluboké ocelové 
šasi, které je, stejně jako karoserie u automobilů, galvanicky ošetřeno 

vrstvou zinku. Ta je základem vynikajících antikorozních vlastností  
a neuvěřitelně dlouhé životnosti. Druhou část tvoří kompozitové boční 
panely z velmi houževnatého materiálu, který tvoří tzv. Impact Absorber 
neboli ochranu před nárazem, která má za úkol nejenom chránit samotné 
šasi, ale i třeba obsekávané dřeviny nebo nábytek před poškozením. Šasi je 
svrchu vybaveno tryskou na čištění pracovního prostoru. Tryska není pouze 
„dírou“ do šasi, jak bývá obvyklé, ale tvoří sofistikovaný systém, který účinně 
rozvádí vodu na obě strany a umožňuje účinné a snadné čištění podvozku 
po práci. Velká hloubka šasi zaručuje bezvadné sběrací schopnosti a jeho 
vyosení do strany potom možnost sekat i velmi blízko obrubníků.

Zadní strana sekačky je opět tvořena 
odolným hliníkovým odlitkem, který vytváří 

široký výhozový tunel. Ten je možno zakrýt 
standardně dodávanou mulčovací záslepkou 
a vytvořit ze sekačky účinný mulčovač nebo 
přes něj sklopit deflektor a využít sekačku  
k sečení vysoké trávy. V odlitku je rovněž pevně 
uchycena heavy-duty bezspojková převodovka. 
Ta je rovněž opatřena robustní hliníkovou skříní 
a na výstupním hřídeli rovněž kuličkovými 
ložisky. Obě řešení jsou zárukou dlouhé výdrže 
celého převodového soustrojí.  

Hlavní součást nastavení výšky sečení 
je rovněž z hliníku. Výška se nastavuje 

centrálně, pouze přestavením jediné páky  
na boku stroje. Ta je vybavena jednak 
komfortním měkkým protiskluzovým 
materiálem a rovněž přídavnou pružinou, 
díky které je zvedání mohutné sekačky 
snadné. Výšku sečení lze nastavit v bohatém 
rozmezí 28 až 92 mm.

1111

bOOsTeD AIRFLOw TechnOLOGy
     TechnOLOGIe PODPORy PROUDícíhO VZDUchU U sekAček cUb cADeT

Velký ventilátor nad nožem sekačky, který je dokonale 
sladěn se žacím ústrojím, nožem a sběrným košem, 
vytváří mnohem větší proud vzduchu než běžná sekačka.  
Tak je zajištěna bezpečná a spolehlivá přeprava posečené 
trávy do sběrného koše, a to i v případě, je-li tráva mokrá 
nebo vysoká. 

SERIES

šetřete místo! Sekačku lze 
skladovat ve vzpřímené 
poloze.

cubcadet.cz
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SERIES SERIES

traVní Sekačky

46 cm
CC 46 SpB V
CC 46 SpBe V

53 cm
CC 53 SpB V
CC 53  SpBe V

 CC 46 SPB V

záběr (cm):    46
Sečená plocha m2/hod:   cca 750
motor:  B&S 575 eX Series, 140 cm3

pojezd:  nastavitelná rychlost 2,8 – 4,5 km/hod
objem koše (l):  75
nastavení výšky: centrální, 28-92 mm
podvozek:  pozinkovaná ocel/hliník
mulčování:  ve standardu
průměr kol (mm):  200/280, dvojitá kuličková ložiska
plně složitelná ergonomická řidítka:                      ano, lV System
indikátor plného koše:  ano
Hmotnost (kg):  40

 Cena (Kč) včetně DPH:  15.990,-

CC 46 SPBE V

záběr (cm):   46
Sečená plocha m2/hod:  cca 750
motor:  B&S 675 eX Series, 190 cm3

Startování:  elektrický startér
pojezd:  nastavitelná rychlost 2,8 – 4,5 km/hod
objem koše (l):  75
nastavení výšky:  centrální, 28-92 mm
podvozek:  pozinkovaná ocel/hliník
mulčování:  ve standardu
průměr kol (mm):  200/280, dvojitá kuličková ložiska
plně složitelná ergonomická řidítka:  ano, lV System
indikátor plného koše:  ano
Hmotnost (kg):  46

 Cena (Kč) včetně DPH:  17.990,-

CC 53 SPB V

záběr (cm):  53
Sečená plocha m2/hod:  cca 950
motor:  B&S 750 eX doV Series, 160 cm3

pojezd:  nastavitelná rychlost 2,8 – 4,5 km/hod
objem koše (l):  80
nastavení výšky:  centrální, 28-92 mm
podvozek:  pozinkovaná ocel/hliník
mulčování:  ve standardu
průměr kol (mm):  200/280, dvojitá kuličková ložiska
plně složitelná ergonomická řidítka:  ano, lV System
indikátor plného koše:  ano
Hmotnost (kg):  50

 Cena (Kč) včetně DPH:  17.990,-

CC 53 SPBE V
Záběr (cm):  53
Sečená plocha m2/hod:  cca 950
Motor:  B&S 750 EX DOV Series, 160 cm3

Startování:  elektrický startér
Pojezd:  nastavitelná rychlost 2,8 – 4,5 km/hod
Objem koše (l):  80
Nastavení výšky:  centrální, 28-92 mm
Podvozek:  pozinkovaná ocel/hliník
Mulčování:  ve standardu
Průměr kol (mm):  200/280, dvojitá kuličková ložiska
plně složitelná ergonomická řidítka:  ano, lV System
Indikátor plného koše:  ano
Hmotnost (kg):  53

Cena (Kč) včetně DPH:  19.990,-

Velká XXL hnaná zadní kola zlepšují trakci 
na vlhkém nebo nerovném povrchu  

a velmi usnadňují manévrování  
se strojem. Vzorek a šíře kol jsou navrženy  
s ohledem na maximální šetrnost  
k trávníku. Aby se minimalizoval prokluz 
kol a tím devastace povrchu pod nimi, jsou 
vzorky kol opatřeny opravdovou gumovou 
vrstvou, která výrazně zlepšuje záběrové 
schopnosti stroje. Poklice kol jsou navrženy  
s ohledem na snadnou údržbu. Kola samotná jsou 
uložena ve velmi kvalitních dvojitých ložiscích. 

Všechny modely jsou vybaveny proměnnou rychlostí 
pojezdu (Variable Speed), která umožní nastavení 

rychlosti stroje dle aktuálních podmínek v rozsahu 2,8–4,5 
km/h (vysoká/nízká tráva, vlhká/suchá tráva, členitý terén, 
transport ap.). Možnosti stroje se tak dají využít na maximum. 
Výrazně komfortním prvkem je potom elektrické startování, 
které se děje pouhým otočením klíče. Integrovaná baterie  
o výjímečně velké kapacitě 4 Ah, která se dodává včetně 
nabíječky, je velmi moderní konstrukce a vyžaduje tak pouze 
minimální údržbu.

Srdcem každého stroje jsou motory. Na sekačkách Cub Cadet naleznete pouze vrcholné specifikace 
motorů od renomovaného amerického výrobce Briggs&Stratton. Tyto motory se systémem OHV 

nebo DOV jsou pro Vás zárukou špičkových výkonových parametrů, nízké spotřeby paliva, nejnižších 
hodnot emisí a díky systému Ready Start (RS) i lehkého a spolehlivého startu.

cubcadet.cz
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nAJDěTe sPRÁVný ZAhRADní TRAkTOR 
nebO MInIRIDeR PRO VAšI ZAhRADU
JAk VybRAT sPRÁVný ZAhRADní TRAkTOR nebO RIDeR?
..............................................................................................................................................................................................

RŮZnÉ TyP PŘeVODOVek

ROZMěRy TRÁVníkU
Jaká je správná velikost žacího ústrojí pro můj travní traktor?
Šířka žacího ústrojí travního traktoru Cub Cadet se pohybuje v rozsahu od 76 do 127 cm a správné rozměry žacího ústrojí 
závisí zejména na trávě, která bude sečena. Níže uvedené informace vám pomohou zvolit správné žací ústrojí, které bude 
vyhovovat vašim požadavkům.

KOMFORTNĚ

 PŘEVODOVKA
Převodovka Transmatic umožňuje ovládání rychlosti pomocí řazení s funkcí Shift-on-the-go. Jednoduše 
zvolte směr jízdy, pomocí řadicí páky na přístrojové desce nastavte požadovaný převodový stupeň a uvol-
něte brzdový/spojkový pedál. Sešlápněte pedál, abyste zpomalili nebo tento pedál zcela sešlápněte, aby 
došlo k úplnému zastavení. Po uvolnění brzdového pedálu se traktor automaticky rozjede přednastavenou 
rychlostí.

 PŘEVODOVKA
Převodovka AutoDrive™ je bezúdržbová. Může být přirovnána k  automatické převodovce ve vašem 
vozidle. Rychlost může být snadno ovládána pedálem. Pomocí řadicí páky můžete snadno zvolit směr 
jízdy vpřed nebo vzad. Při této činnosti se nemusíte obtěžovat obsluhou spojky. Obě vaše ruce zůstávají 
na volantu. Výhodou tohoto patentovaného řešení je i mechanický princip, který znamená i nízké náklady 
na případný servis v budoucnu.

 PŘEVODOVKA
Hydrostatická převodovka působí moderní technologií a  luxusem. Protože je vybavena samomazným 
hydročerpadlem, vyznačuje se nízkými náklady na údržbu a je velmi robustní. Zvláštním rysem hydrostatické 
převodovky je to, že můžete plynule ovládat rychlost jízdy vpřed i  vzad. Není nutné používání spojky 
a řazení. Tato převodovka nabízí velmi plynulou a přesnou jízdu. Travní traktory řady 1000 jsou ovládány 
pomocí pedálu. Ve spojení s tempomatem poskytuje maximální možné pohodlí při sečení i rozlehlých 
pozemků.

Příklad 1:  Sběr: při šířce záběru 76 cm můžete posekat 1 400 m² během 1 hodiny, a  to včetně 7 až 8 vyprázdnění 
sběrného koše.

Příklad 2: Mulčování nebo výhoz: při šířce záběru 76 cm můžete posekat 2 000 m² během 1 hodiny.

To závisí na celkové ploše trávníku a na metodě sečení! Kolik m² můžete posekat během 1 hodiny?

Sběr a vyprázdnění Mulčování nebo výhoz

1 hodina 
doba sečení
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CC 114 TA

Sečená plocha m2/hod: >1000 m2

záběr (cm):  76
motor:  Cub Cadet, 420 cm3

max. výkon (kW/pS):  8,5/11,6
počet válců:  1
převodovka:  transmatic
počet rychlostí vpřed/vzad:  6/6
objem nádrže (l):  4,9
objem koše (l):  200
žací ústrojí (nože):  1
deflektor:  ve standardu
mulčování:  ve standardu
kola (“):  13x5/16x6,5
poloměr otáčení (cm):  46
Výška sečení (mm):  38-95
Hmotnost (kg):  145

Cena (Kč):  41.990,-

cubcadet.cz
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Možná, že nemáte dostatečný prostor na garážování velkého traktoru, možná nemáte příliš 
velký pozemek a možná se Vám prostě jenom nechce chodit za sekačkou. Pak by Vás mohl 

zajímat moderní, všestranný a komfortní rider od Cub Cadet. Neuvěřitelně kompaktní s výbornými 
manévrovacími schopnostmi, elektrickým startováním, bezpečnostními prvky a výkonným 
traktorovým motorem o objemu 420 cm3. Rider výborně zvládá všechny úkoly, ať už jde o sběr trávy, 
výhoz trávy pomocí deflektoru nebo mulčování. Užijte si péči o vaši zahradu a nechte se hýčkat 
komfortem a technologií nového rideru Cub Cadet.

REVOLUČNÍ KOMPAKTNÍ 
RIDER OD CUB CADET

kLíčOVÉ VLAsTnOsTI MInIRIDeRU
Převodovka Transmatic
Převodovka Transmatic umožňuje ovládání rychlosti pomocí řazení s  funkcí  
Shift-on-the-go. Jednoduše zvolte směr jízdy, nastavte požadovanou základní 
rychlost pojezdu a zahajte sekání. Na sekačce Cub Cadet CC 114 TA máte k dispozici  
6 pojezdových rychlostí pro jízdu vpřed a 6 pro jízdu vzad.

Žací ústrojí se záběrem 76 cm
U modelu CC 114 TA si můžete vybrat mezi sběrem, mulčováním nebo výhozem posečené trávy. Dokonalé mulčování, 
vynikající sběr a možnost bočního výhozu. Cokoli si představíte, to může MINIRIDER zvládnout.

Motory Cub Cadet OHV 420 cm³
Výkonný a spolehlivý jednoválcový motor Cub Cadet s tlakovým mazáním má více než dostatečnou rezervu, aby vám 
poskytoval dostatečný výkon v  jakýchkoli podmínkách. Technologie ventilů OHV, litinový válec, kuličková ložiska na 
klikové hřídeli, elektronické zapalování a mnoho dalších moderních prvků vytváří z tohoto motoru silné srdce sekačky 
MINIRIDER s dlouhou provozní životností.

Velké pneumatiky
Jsou šetrné k vašemu trávníku a zaručují ply-
nulejší jízdu na nerovném terénu.

Teleskopický 
sloupek řízení
Měkký povrch volantu poskytuje maximální 
komfort. Hřídel řízení je výškově nastavitelná, 
aby vyhovovala postavě obsluhy s  jakoukoli 
výškou.

Průchozí rám
bez středovéh panelu a s měkkými pryžovými 
rohožemi umožňuje snadné nastupování a za-
ručuje komfortní prostor pro nohy.

Malý poloměr otáčení
zaručuje lepší ovladatelnost

Sběrný koš 200 l
s pevným horním krytem, madly a indikátorem 
naplnění. Může být vyprázdněn přímo 
ze sedadla obsluhy.

Nastavitelné sedadlo
Díky nastavitelnému sedadlu může být  
u  MINIRIDERU nastavena ta nejpohodlnější 
poloha pro sezení podle vašich potřeb.

Palivová nádrž 4,9 l
Velká palivová nádrž s ukazatelem stavu paliva 
zaručuje bezproblémové sekání celého trávní-
ku, aniž by musela být provedena přestávka 
pro tankování.

Nastavení výšky sekání 
a spojka PTO
Výška sekání může být snadno nastavena  
do 5 poloh od 38 do 95 mm a pomocí příslušné 
páky spojky může být zapnuto a vypnuto žací 
ústrojí. Obě páky jsou ergonomicky umístěny  
na pravé straně sedadla.
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CHARAKTERISTIKY
.................................
KOMPAKTNOST 
A OVLADATELNOST
.................................
SBĚRNÝ KOŠ 200 L 
S PEVNÝM HORNÍM 
KRYTEM 
A INDIKÁTOR 
NAPLNĚNÍ KOŠE
.................................
VOLBA MEZI 
SBĚREM, VÝHOZEM 
A MULČOVÁNÍM
.................................
PRŮCHOZÍ RÁM
.................................
VELKé PNEUMATIKY 
NEPOŠKOZUJÍCÍ 
TRÁVNÍK
.................................
STANDARDNÍ PŘEDNÍ 
NÁRAZNÍK
.................................
POLOMĚR OTÁČENÍ 
POUZE 46 CM
.................................
SYSTéM ŘAZENÍ 
SHIFT-ON-THE-gO 
U PŘEVODOVKY 
TRANSMATIC
.................................
MŮžE PROJÍžDĚT 
PŘES ZAHRADNÍ 
BRANKY A MŮžE BÝT 
PŘEPRAVOVÁN NA 
MALÝCH PŘEPRAVNÍCH 
VOZIDLECH SE ŠÍŘKOU 
LOžNé PLOCHY 100 CM
.................................
SILNÝ MOTOR 420 cm3

.................................
ELEKTROSTART

MINIRIDER

CC 114 TA
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TRILOY
SERIES

SÉRIE 1000

traVní traktor

CC 1224 kHp

CC 1224 KHP — TŘÍDA SAMA PRO SEBE

Pokud chcete pracovat s maximálním komfortem, je pro Vás Cub Cadet série 1000 tou správnou 
volbou. Schránka na nářadí, kde můžete uschovat svůj mobil, pracovní rukavice nebo nářadí, 

držák nápojů, tempomat pro udržení stálé rychlosti nebo komfortní sedadlo posuvné do 10ti 
poloh – to vše udělá vaši práci daleko příjemnější. A technika? Plně svařovaný ocelový rám patří 
k nejpevnějším vůbec, litinové nápravy s kuličkovými ložisky, třínožové žací ústrojí z vysokou 
účinností, mnoho bezpečnostních prvků a tiché profesionální motory Kawasaki jsou připraveny 
plnit všechny vaše požadavky den za dnem.

CC 1224 KHP

Sečená plocha m2/hod: >5000m2

záběr (cm):  127
motor:  kawasaki oHV
max. výkon (kW/pS):  17,6/24
počet válců:  2-V twin
převodovka:  Hydrostat
počet rychlostí vpřed/vzad:  plynule
objem nádrže (l):  10
žací ústrojí (nože):  3
deflektor:  ve standardu
mulčování:  ve standardu
koš:  příslušenství
kola (“):  16x6,5/23x10,5 kuličková ložiska
poloměr otáčení (cm):  40
Výška sečení (mm):  30-90
Hmotnost (kg):  235

Cena (Kč):  99.990,-

VÝHODY 

špičkoVé motory 
kaWaSaki oHV.

žaCí úStrojí Se 
SyStémem FaSt attaCH 
a 4 kolečky proti 
poškození tráVníku.

Hi-teCH HydroStatiCká 
přeVodoVka 
pro dokonalou 
oVladatelnoSt.

trySka pro Snadné 
čištĚní žaCíHo úStrojí.

nejroBuStnĚjší 
litinoVá nápraVa 
Ve SVé třídĚ, 
konStruoVaná  
pro dokonalé 
kopíroVní terénu.

elektromeCHaniCká 
Spojka pro Snadné 
SpouštĚní žaCíHo 
úStrojí.

reVtek – teCHnologie 
Sečení při CouVání.

tempomat.
 
přeHledná 
příStrojoVá deSka  
S mnoHa  
kontrolními FunkCemi 
a SkVĚle čitelnými 
příStroji.

počítadlo 
motoHodin, 
kontrolka doBíjení.

mulčoVání Ve 
Standardu.

možnoSt doVyBaVit 
SBĚraCím košem.

nárazník

přiHrádka na nářadí 
Se záSuVkou 12 V.

SyStém FaSt attaCHtm 

prŮCHozí rám

možnoSt 
doVyBaVit BoHatým 
příSlušenStVím.

           malý poloměr otáčení                     optická kontrola stavu paliva                          10 poloh sedačky                                   schránka na nářadí                                 antiskalpovací kolečka

HeaVy-duty rám, litinové nápravy                         tempomat                                                    reVtek                                 elektromagnetické spínání sečení                 12 poloh výšky sečení

ZADNÍ VÝHOZBOčNÍ VÝHOZ

cubcadet.eu
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TRAKTORY CUB CADET — SEKÁNÍ V TÉ 
NEJLUXUSNĚJŠÍ PODOBĚ

Čím větší je plocha na sekání a čím větší je čas strávený údržbou zahrady, tím více toužíte 
po větším výkonu a pohodlí. Traktory série 1000 Vám přinesou neopakovatelný komfort  

a výkon ruku v ruce s prémiovou kvalitou sečení. Komfortní sedadlo, měkčený volant, snadno 
přístupné ovládací prvky, nejintuitivnější rozmístění pedálů, tempomat nebo minimální poloměr 
otáčení – to vše Vám neuvěřitelným způsobem usnadní práci. Spolu s nepřekonatelně tuhým 
svařovaným rámem, výkonnými motory a spoustou luxusních prvků pochopíte, proč tyto stroje 
představují absolutní světovou špičku.

                   schránka na nářadí                             snadné sundávání koše                         signalizace naplnění koše                    reVtek – sečení při couvání                minimální poloměr otáčení

                           10 poloh sedačky                   posilové výškové nastavení sečení                   HeaVy-duty rám                                 nabíječka baterie                                            motor kawasaki

Sečená plocha m2/hod: >1500m2

záběr (cm):  92
motor:  B&S, intek, aVS, 1válec
max. výkon (kW/pS):  11,8/16
převodovka:  autodrivetm

počet rychlostí vpřed/vzad:  plynule
objem nádrže (l):  10
objem koše (l):  280
žací ústrojí (nože):  2
deflektor:  příslušenství
mulčování:  příslušenství
kola (“):  15x6/20x8
poloměr otáčení (cm):  40
Výška sečení (mm):  20 – 120
Hmotnost (kg):  219 

Cena (Kč):  77.990,-

CC 1016 AE

SÉRIE 1000
traVní traktory

VÝHODY:

Výkonné motory  
S tlakoVým mazáním  
a antiViBračním 
SyStémem aVS

pedál plynu a Brzdy  
na opačnýCH StranáCH

minimální polomĚr 
otáčení 40 Cm

široké pneumatiky  
šetříCí tráVník

žaCí úStrojí Se SyStémem 
FaSt attaCH a 4 kolečky 
proti poškození tráVníku

12 poloH naStaVení 
Sečení: 20 až 120 mm

Hi-teCH HydroStatiCká 
přeVodoVka neBo
autodriVe tm

trySka pro čištĚní  
žaCíHo úStrojí

HeaVy-duty  
SVařoVaný rám

roBuStní litinoVá 
nápraVa

reVtek-Bezpečné  
Sečení při CouVání

tempomat

Sedadlo StaVitelné  
do 10ti poloH

držák na nápoje

kontrolní panel
doBíjení, nízký StaV 
Baterie, parkoVaCí Brzda, 
proVádĚní údržBy, 
počítadlo motoHodin

Vizuální kontrola  
StaVu paliVa

Snadný příStup  
k paliVoVému Hrdlu

nárazník

SyStém SnadnéHo 
SundáVání/nandáVání 
koše

SyStém FaSt attaCHtm – 
Snadné Sundání žaCíHo 
úStrojí

SyStém uVolnĚní
uCpanéHo tunelu
z míSta řidiče

TRAKTORY 
S MOTORY 
KAwASAKI MAJÍ 
NAVÍC:

špičkoVé dVouVálCoVé 
motory kaWaSaki

akuStiSká SignalizaCe 
naplnĚní koše

SCHránka na nářadí  
Se záSuVkou 12 V

dVojitý nárazník

HeaVy-duty kuličkoVá 
ložiSka

naBíječka Baterie

elektriCké otVírání 
koše (model CC 1024 kHj)cubcadet.cz
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CC 1024 kHj
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SNADNÉ VYJMUTÍ KOŠE

Dokonce ani pro ženy není manipulace s jinak poměrně těžkým košem 
překážkou. Díky unikátní konstrukci stačí lehce zatáhnout za táhlo a koš se 

sám na plynových vzpěrách lehce snese na zem. 

TEMPOMAT

Zvláště při sečení rozlehlejších pozemků přijde vhod samočinné udržování 
rychlosti – tempomat. Jediné, co pak musíte dělat je točit volantem.

PALIVOVÁ NÁDRŽ

S traktorem Cub Cadet se Vám nestane, že Vám dojde palivo 200 metrů od 
garáže. Průhledovým okénkem na přístrojové desce můžete vždy sledovat 

jeho hladinu v nádrži. Palivo pak snadno doplníte širokým hrdlem po straně,  
a to bez nutnosti otvírat kapotu. Benzín se tak při doplňování nemůže dostat 
do kontaktu s rozžhavenými částmi motoru.

MALÝ POLOMĚR OTÁČENÍ

Otočit se na konci pozemku na pětníku, obkroužit strom, studnu nebo 
kopírovat složitý profil chodníku je možné pouze v případě, že Váš stroj 

disponuje malým poloměrem otáčení. S poloměrem otáčení pouhých 40 cm je 
Cub Cadet na samém vrcholu své třídy.

SNADNÁ ÚDRŽBA

Při údržbě motoru je důležitý snadný přístup. Jednodílná kapota se snadno 
vyklápí ve velkém úhlu nebo ji lze velmi jednoduše sundat úplně. Přístup  

k většině důležitých prvků je pak dokonalý.

PŘEDNÍ NÁRAZNÍK

Jednoduchý nebo dvojitý přední nárazník chrání předek stroje před 
nechtěným poškozením. Díky systému Fast AttachTM ho je možné jednoduše 

sundat nebo nasadit během okamžiku.

OCELOVÝ RÁM

Rám z jakostní oceli není ohýbaný, ale pro zvýšení pevnosti je plně svařovaný, 
jako u velkých profesionálních strojů. Výrazně tak vzrůstá odolnost, 

životnost a rovněž schopnost pohlcovat vibrace.

ŽACÍ ÚSTROJÍ

Žací ústrojí je plovoucí a dokonale tak kopíruje terén. Aby se zabránilo 
poškození trávníku hranou žacího ústrojí, je vybaveno čtyřmi kolečky, 

která tomu zabrání. Řemeny převodu mají jednu obrovskou výhodu – jsou 
hladké, takže se při nárazu nože na pevnou překážku většinou jenom protočí 
a zákazníka tak nečeká drahá oprava jako v případě systému s ozubenými 
řemeny.

PŘÍSTROJOVÝ PANEL

Přehledný digitální panel jasně informuje uživatele o důležitých věcech. 
Obsahuje kontrolu dobíjení, nízkého stavu baterie, kontrolku parkovací 

brzdy, počítadlo motohodin a upozornění na nutnost pravidelné údržby.

SÉRIE 1000
traVní traktory     

ZADNÍ VÝHOZ

CC 1018 HE

Sečená plocha m2/hod: >1500m2

záběr (cm):  92
motor:  B&S, intek, aVS
max. výkon (kW/pS):  13,1/17,5
počet válců:  1
převodovka:  Hydrostat
počet rychlostí vpřed/vzad:  plynule
objem nádrže (l):  10
objem koše (l):  280
žací ústrojí (nože):  2
deflektor:  příslušenství 
mulčování:  příslušenství 
kola (“):  15x6/20x8
poloměr otáčení (cm):  40
Výška sečení (mm):  20-120
Hmotnost (kg):  227 

Cena (Kč):  82.990,-

CC 1019 HN

Sečená plocha m2/hod: >2000m2

záběr (cm):  105
motor:  B&S, intek, aVS
max. výkon (kW/pS):  13,8/18,5
počet válců:  1
převodovka:  Hydrostat
počet rychlostí vpřed/vzad:  plynule
objem nádrže (l):  10
objem koše (l):  350
žací ústrojí (nože):  2
deflektor:  příslušenství
mulčování:  příslušenství 
kola (“):  15x6/20x8
poloměr otáčení (cm):  40
Výška sečení (mm):  20-120
Hmotnost (kg):  240

Cena (Kč):  85.990,-

CC 1018 KHN

Sečená plocha m2/hod: >2000m2

záběr (cm):  105
motor:  kawasaki oHV
max. výkon (kW/pS):  13,4/18
počet válců:  2
převodovka:  Hydrostat
počet rychlostí vpřed/vzad:  plynule
objem nádrže (l):  10
objem koše (l):  350
žací ústrojí (nože):  2
deflektor:  příslušenství 
mulčování:  příslušenství 
kola (“):  15x6/20x8, kuličková ložiska
poloměr otáčení (cm):  40
Výška sečení (mm):  20-120
Hmotnost (kg):  240

Cena (Kč):  94.990,-

CC 1024 KHN

Sečená plocha m2/hod: >2000m2

záběr (cm):  105
motor:  kawasaki oHV
max. výkon (kW/pS):  17,6/24
počet válců:  2
převodovka:  Hydrostat
počet rychlostí vpřed/vzad:  plynule
objem nádrže (l):  10
objem koše (l):  350
žací ústrojí (nože):  2
deflektor:  příslušenství
mulčování:  příslušenství
kola (“):  15x6/20x8, kuličková ložiska
poloměr otáčení (cm):  40
Výška sečení (mm):  20-120
Hmotnost (kg):  242

Cena (Kč):  109.990,-

CC 1024 KHJ

Sečená plocha m2/hod: >5000m2

záběr (cm):  122
motor:  kawasaki oHV
max. výkon (kW/pS):  17,6/24
počet válců:  2
převodovka:  Hydrostat
počet rychlostí vpřed/vzad:  plynule
objem nádrže (l):  10
objem koše (l):  400, elektrický zdvih
žací ústrojí (nože):  3
deflektor:  příslušenství 
mulčování:  příslušenství
kola (“):  15x6/20x8, kuličková ložiska
poloměr otáčení (cm):  40
Výška sečení (mm):  20-120
Hmotnost (kg):  253

Cena (Kč):  124.990,-

CC 1018 AN

Sečená plocha m2/hod: >2000m2

záběr (cm):  105
motor:  B&S, intek, aVS
max. výkon (kW/pS):  13,2/18
počet válců:  1
převodovka:  autodrivetm

počet rychlostí vpřed/vzad:  plynule
objem nádrže (l):  10
objem koše (l):  350
žací ústrojí (nože):  2
deflektor:  příslušenství
mulčování:  příslušenství
kola (“):  15x6/20x8
poloměr otáčení (cm):  40
Výška sečení (mm):  20 – 120
Hmotnost (kg):  227

Cena (Kč):  79.990,-

cubcadet.cz
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NASTAVITELNÉ SEDADLO

Plně sklopné komfortní sedadlo se zvýšeným opěradlem, perforací pro dobré 
odvětrávání, kanálky pro odvod vody a bohatým podélným nastavením v 

deseti krocích.

SCHRÁNKA NA NÁŘADÍ

Schránka na nářadí a další drobnosti s integrovanou zásuvkou na 12 V 
(modely s motory Kawasaki).

TECHNOLOGIE REVTEK

Traktory série 1000 umožňují sečení dokonce i při couvání. Aby bylo takové 
sečení co nejbezpečnější, je stroj vybaven technologií RevTEK.

SNADNÉ ČIŠTĚNÍ TUNELU

Tento patentovaný systém zajistí snadné vyčištění ucpaného výhozového 
tunelu přímo z místa řidiče. Stačí jen několikrát potáhnout pákou po pravé 

straně sedadla.

SIGNALIZACE PLNÉHO KOŠE

Akustická signalizace se rozezní ve chvíli, kdy je koš plný a potřebuje 
vysypat. Citlivost indikátoru lze nastavit dle momentálních podmínek 

(suchá tráva, vlhká tráva, ap.) (modely s motory Kawasaki).

VELKÁ KOLA

Velká kola, která výrazně lépe absorbují nerovnosti terénu, jsou vybavena 
pneumatikami se speciálním vzorkem, který výrazně snižuje možné 

poškození trávníku. K tomu rovněž přispívá i geometrie přední nápravy, kdy 
se kola v rejdu ještě sklápějí ke straně a omezují tak jejich smýknutí po trávě.

VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ SEČENÍ

Pro snadnou manipulaci má páka nastavení pružinový posilovač. Nastavení 
výšky můžete bohatě korigovat ve 12ti pozicích s výškou střihu od 20 do 

120 mm. Systém má i indikátor posledního nastavení výšky sečení.

TRYSKA ČIŠTĚNÍ

Tryska čištění ústrojí sečení je osazena rychlospojkou, takže na ní lehce 
připojíte běžnou hadici. Tryska má speciální tvar, který rovnoměrně rozvádí 

vodu po celém žacím ústrojí a přispívá k jeho dokonalému vyčištění.

RÁM BEZ STŘEDOVÉHO TUNELU

Skvělá ergonomie ovládání má základ v rámu, který Vás při nastupování či 
při práce neomezuje jakýmkoliv vyvýšeným tunelem. Rovněž rozmístění 

pedálů plynu a brzdy pro každou nohu zvlášť je to nejpřirozenější řešení, se 
kterým se v kategorii zahradních traktorů můžete setkat.

SÉRIE 1000
traVní traktory     

ZADNÍ VÝHOZ

Příklad vozíku

22,23
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 PRO Všechny TRAVní TRAkTORy cUb cADeT

Tažný zahradní vozík
•  196-333-600  Skládací tažný vozík, nosnost 50 kg (150 l)  

(rozměry: přibližně D 134/Š 72/V 82 cm)     3.990,- Kč

Zametač trávníku
• 190-145A000  Tažený zametač trávníku, šířka 96 cm, 340 l, ocel  

(rozměry: přibližně D 182,9/Š 114,3/V 58,4 cm, hmotnost: zhruba 30 kg)                       
8.990,- Kč €

Užitkový vozík s ložnou plochou z polyetylenu
• 190-236A000  Přestavitelný tlačný/tažný vozík s ložnou plochou z polyetylenu, nosnost max. 
                                         227 kg (rozměry: přibližně D 142,2/Š 83,8/V 76,2 cm)                       
7.790,- Kč

Užitkový vozík s ocelovou ložnou plochou
• 190-223B000  Tažený vyklápěcí vozík s ocelovou ložnou plochou, nosnost max. 227 kg  

(rozměry: přibližně D 152,4/Š 83,8/V 72 cm, hmotnost: zhruba 27 kg)  5.790,- Kč €
• 196-507-000  Tažený vyklápěcí vozík s ocelovou ložnou plochou, nosnost max. 340 kg  

(rozměry: přibližně D 177,8/Š 83,8/V 73,7 cm, hmotnost: zhruba 70 kg)  7.490,- Kč €

Rozmetadlo
• 196-036-000  Tažené rozmetadlo, objem 80 kg, polyetylen (rozměry:  

přibližně D 109,2/Š 96,52/V 104,1 cm)       9.990,- Kč
• 196-031-000  Tažené rozmetadlo, objem 39 kg, polyetylen 

(rozměry: přibližně D 88,9/Š 55,9/V 60,9 cm, hmotnost: zhruba 8 kg)  2.790,- Kč
• 190-525-000  Tažené rozmetadlo, objem 45 kg, polyetylen  

(rozměry: přibližně D 67,3/Š 67,3/V 36,8 cm, hmotnost: zhruba 15 kg)  5.490,- Kč

PŘísLUšensTVí
..............................................................................................................................................................................................
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 Příklad travního válcePříklad postřikovače

Sběrné koše na trávu
• 19A40002OEM  Trojitý koš s noži, pro model CC 1224 KHP     

15.990,- Kč
• 19A70034100 Trojitý koš bez nožů pro model RZT54     17.990,- Kč

Postřikovače
• 190-155-000  Tažený postřikovač, 5,3 l/min, objem 57 l, polyetylen 
  (rozměry: D 139,7/Š 61/V 45,7 cm, hmotnost zhruba 20 kg)   12.990,- Kč
• 190-537-000  Tažený postřikovač, velký, 6,8 l/min, objem 95 l, polyetylen 
  (rozměry: přibližně D 139,7/Š 66/V 50,8 cm, hmotnost: zhruba 20 kg)   15.990,- Kč

Závěs
• 19A70025100  Závěs pro všechny modely RZT      690,- Kč

Provzdušňovače/odstraňovače travní plsti a mechu
• 190-526-000  Tažený hrotový odstraňovač travní plsti se záběrem 101,6 cm, 20 hrotů 
  (tepelně zušlechtěné hroty), ocel (rozměry: přibližně D 104/Š 101,6/V 104 cm)   2.990,- Kč
• 190-224A000  Tažený provzdušňovač trávy (s hroty) 101,6 cm, 12 kol s hroty, ocel  

(rozměry: přibližně D 104/Š 101,6/V 104 cm, hmotnost: zhruba 14 kg)      4.990,- Kč
• 190-224B000  Tažený provzdušňovač trávy (s hroty) 91, 44 cm, 9 kol s hroty, ocel  

(rozměry: přibližně D 104/Š 91,44 cm, hmotnost: zhruba 29 kg)                     4.490,- Kč

 PŘísLUšensTVí

Travní válce
• 190-228-000  Tlačený/tažný plastový travní válec, max. hmotnost 114 kg s vodou, šířka 61 cm  

(rozměry: přibližně D 127/Š 76,2/V 45,6 cm)             5.390,- Kč
• 190-229-000  Tažný plastový travní válec, max. hmotnost 182 kg s vodou, šířka 91 cm  

(rozměry: přibližně D 127/Š 106,7/V 45,7 cm, hmotnost 18 kg)                          6.790,- Kč

Přední nárazník:
• OEM-196A603  Sada předního nárazníku - upínání FastAttach™ umožňuje použití 
  se všemi travními traktory řady 1000     1.790,- Kč

Ruční rozmetadla
• 190-454A000 Tlačené profesionální rozmetadlo s kapacitou 59 kg, pracovním záběrem 3,0-3,6 m. 

  Možnost regulace rozmetání. Plastová pokrývka zásobníku. Pneumatiky 14"x4". 7.990,- Kč
• 190-701-000 Tlačené profesionální rozmetadlo s kapacitou 23 kg, pracovním záběrem 1,2-2,4 m. 

  Možnost regulace rozmetání. Kola 10". 1.990,- Kč

Příklad shrnovací radlice, rozmetadla a sněhových řetězů

Deflektory
• 196-713D678  Zadní deflektor pro model CC 1024 KHJ     4.390,- Kč
• 196-972-678  Zadní deflektor pro modely CC 1016 AE, CC 1018 HE, CC 1016 KHE, 
  CC 1018 AN, CC 1019 HN, CC 1018 KHN a CC 1024 KHN   3.490,- Kč

Mulčovací sady
• 196-751-678  Mulčovací sada (bez nožů) pro modely CC 1016 AE, CC 1018 HE, 
  CC 1016 KHE, CC 1018 AN, CC 1019 HN, CC 1018 KHN a CC 1022 KHN  2.390,- Kč
• 196-723-678  Mulčovací sada (bez nožů) pro model CC 1024 KHJ    2.390,- Kč
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Příslušenství pro sněhové frézy
• OEM-190-032  Dvoustupňová sněhová fréza se šířkou záběru 107 cm, přední příslušenství  

pro modely CC 1224 KHP, CC 1016 AE, CC 1018 HE, CC 1018 AN, CC 1019 HN,  
CC 1018 KHN, CC 1024 KHN a CC 1024 KHJ                        52.990,- Kč

Různé
• 196-967-678  Nabíječka akumulátorů se zásuvkou s napájecím napětím 12 V, 
  1000 mA pro všechny modely traktorů              1.390,- Kč

Přední zametač a sběrač
• 196-226C678  Přední zametač - upínání FastAttach™ pro modely CC 1016 AE, CC 1018 HE, 
  CC 1016 KHE, CC 1018 AN, CC 1019 HN, CC 1018 KHN, CC 1022 KHN a CC 1024 KHJ   
           39.990,- Kč
• 196-227A678  Přední sběrač pro přední zametač model 196-226C678    10.990,- Kč

Pneumatiky se šípovým vzorkem
• 196-721-678  Zadní kola 18"x9,5". Sada se skládá ze dvou kusů kompletních kol.  

Možnost použití na všech traktorech se zadními koly s rozměrem 18" nebo 20".        6.990,- Kč

Záslepka pro sběr listí
• 196-331-600 Záslepka tunelu pro sběr listí pro model CC 1024 KHJ           690,- Kč

Řetězy na kola 
• 196-658-699  Řetězy na kola 20" x 8,0" s vymezovacími vložkami pro modely CC 1016 AE, 
  CC 1018 HE, CC 1018 AN, CC 1019 HN, CC 1018 KHN a CC 1024 KHN    
2.890,- Kč

Shrnovací radlice a gumová lišta 
• OEM-190-833  Shrnovací radlice se šířkou 117 cm pro všechny modely        9.790,- Kč
• 196-718-678 Gumová lišta - univerzální - pro shrnovací radlice pro všechny modely       1.190,- Kč

Oleje a aditivum do benzínu Fuel Fit
. 6012-X1-0030     Vysoce kvalitní olej pro 4-taktní motory. SAE30HD, objem 0,6 l.                                     89,- Kč
. 6012-X1-0031     Vysoce kvalitní olej pro 4-taktní motory. SAE30HD, objem 1,0 l.                                   139,- Kč
. 6012-X1-0032     Vysoce kvalitní olej pro 4-taktní motory. SAE30HD, objem 1,4 l.                                   199,- Kč
. 6012-X1-0040     Vysoce kvalitní zimní olej pro 4-taktní motory. SAE5W-30, objem, 1,0 l.                       269,- Kč
. 6012-X1-0045     Špičkový stabilizátor paliva Easy Run, usnadňuje starty, šetří motor. 250 ml.               279,- Kč

 PŘísLUšensTVí

ČASOVĚ 
EFEKTIVNÍ
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rider S nuloVým
polomĚrem 
otáčení a čtyřmi
říditelnými koly

z-ForCe S 48

Z-FORCE® S – NOVÁ DIMENZE 
VŠESTRANNOSTI

První rider s intuitivním řízením pomocí volantu. O další stupeň snazší ovládání stroje. Unikátní 
technologie Synchro Steer Techology kontroluje řízení všech čtyř kol. Díky tomu má stroj 

neuvěřitelnou stabilitu i v nerovném nebo svažitém terénu. Heavy-duty svařované ocelové sečení 
zaručuje ideální proudění vzduchu a velmi kvalitní střih.

VÝHODY:

špičkoVý dVouVálCoVý 
motor kaWaSaki

široký záBĚr 122 Cm

elektromagnetiCké 
Spínání Sečení

řízení VšeCH čtyř kol

dVojitá HydroStatiCká 
přeVodoVka

naStaVitelný Sloupek 
řízení

proFeSionální, 
SVařoVané žaCí úStrojí

trySka pro Snadné 
čištĚní žaCíHo úStrojí

nuloVý polomĚr 
otáčení

reVtek-Bezpečné 
Sečení při CouVání

Sedadlo S geloVou 
Výplní a opĚrkami

SCHránka a držák 
nápojŮ

počítadlo motoHodin, 
kontrolní paket

Z-Force S 48

Sečená plocha m2/hod: >4000
záběr (cm):  122
motor:  kawasaki oHV
max. výkon (kW/pS):  16,4/22
počet válců:  2-V twin
převodovka:  2x Hydrostat
počet rychlostí vpřed/vzad:  plynule
objem nádrže (l):  17
žací ústrojí (nože):  3
deflektor:  ve standardu
mulčování:  příslušenství (19a70016100, 4990,-)
koš:  příslušenství (19a7001110, 9990,-)
kola (“):  13x5-6/18x9,5-8, kuličková ložiska
poloměr otáčení (cm):  0
Výška sečení (mm):  25-102
Hmotnost (kg):  312

Cena (Kč):  139.990,- 

HeaVy-duty
Sečení                                                                                               

řízení čtyř kol  
                                                                                    

naStaVení Volantu

OOZERO-TURN OOZERO-TURN

VÝHODY:

špičkoVý dVouVáleC kaWaSaki  
a dVĚ HydroStatiCké  přeVodoVky. elektro-
magnetiCky oVládané žaCí úStrojí.

 SynCHro teCHnology mezi dVĚma 
HydroStaty Vepředu a natáčeCími 
zadními koly pro zVýšení trakCe V 
kopCoVitém terénu.

 HeaVy-duty SVářený rám ze SilnoStĚnné 
oCeli, zadní nárazník.

 HeaVy-duty noSný rám žaCíHo úStrojí 
Se dVĚma Velkými koly na pneumatikáCH 
šetříCí tráVník.

 ryCHlé a Snadné oddĚlání neBo 
SklápĚní žaCíHo úStrojí pro Snadné 
parkoVání Ve StíSnĚnýCH proStoreCH  
a Snadnou údržBu.

 dVĚ pomoCná kolečka na žaCím úStrojí 
Vpředu a široký VáleC na zadní StranĚ 
šetří dokonale tráVník.

 trySka na čištĚní žaCíHo úStrojí.

 Velká nádrž S širokým Hrdlem  
a možnoStí optiCké kontroly StaVu 
paliVa. počítadlo motoHodin.

 poSiloVač páky naStaVení Výšky Sečení.

 VýškoVĚ naStaVitelný mĚkčený Volant, 
komFortní Seřiditelné Sedadlo  
S opĚrkami rukou.

 žaCí úStrojí 127 Cm Se SyStémem FaSt 
attaCH, širokým  VýHozoVým otVorem  
a mulčoVáním Ve Standardu neBo  
122 Cm mulčoVaCí žaCí úStrojí.

FMZ

Front Cut
S nuloVým 
polomĚrem 
otáčení

Fmz 48 rd
Fmz 50 Sd

FRONT CUT 50 SD  FRONT CUT 48 RD

Sečená plocha m2/hod: >5000
záběr (cm):  127
motor:  kawasaki oHV
max. výkon (kW/pS):  16,4/22
počet válců:  2-V twin
převodovka:  2x Hydrostat Hg 2800
počet rychlostí vpřed/vzad:  plynule
objem nádrže (l):  13,25
žací ústrojí (nože):  3, boční výhoz nebo mulčování
deflektor a mulčování:  ve standardu
kola (“):  20x10/15x6, kuličková ložiska
poloměr otáčení (cm):  0
Výška sečení (mm): 25-114
Hmotnost (kg):  370

Cena (Kč): 144.990,-

Sečená plocha m2/hod: >4000m2

záběr (cm):  122
motor:  kawasaki oHV
max. výkon (kW/pS):  16,4/22
počet válců:  2-V twin
převodovka:  2x Hydrostat Hg 2800
počet rychlostí vpřed/vzad:  plynule
objem nádrže (l):  13,25
žací ústrojí (nože):  3, profesionální mulčovací
deflektor (střední) a mulčování:  ve standardu
kola (“):  20x10/15x6, kuličková ložiska
poloměr otáčení (cm):  0
Výška sečení (mm):  25-114
Hmotnost (kg):  370

Cena (Kč): 149.990,-

FRONTCUT ZERO-TURN RIDER

Jedinečný rider s žacím ústrojím vpředu a opravdu nulovým poloměrem 
otáčení.  Díky patentované zadní nápravě kombinuje nepřekonatelné 

manévrovací schopnosti ostatních členů řady Cub Cadet s nulovým poloměrem 
otáčení s komfortem ovládání běžného traktoru a díky sečení uloženému před 
řidičem, poskytuje navíc výborný výhled a kontrolu při sekání. Navíc umožňuje 
výrazně efektivnější sekání pod keři, nízkými stromy nebo v rozích. Jeho 
přednosti vyniknou hlavně při údržbě rozsáhlých ploch, na kterých se nachází 
mnoho překážek, jako jsou keře, stromy, plůtky ap. Protože všechny možné 
překážky obkrouží na jeden zátah, bez zbytečného najíždění či couvání a protože 
při otáčkách na konci pozemku nenechává ani malou část trávníku neposečenou, 
může se úspora času pohybovat až v desítkách %.

cubcadet.cz
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ridery
S nuloVým
polomĚrem
otáčení

VÝHODY:

špičkoVý motor 
kaWaSaki; Silný, tiCHý, 
SpoleHliVý

patentoVaná 
přeVodoVka 
Hydrogeartm ezt- žádné 
HadiCe mezi čerpadlem 
a motorem znamenají  
VíCe Výkonu pro žaCí 
úStrojí a Funguje  i jako 
uzáVĚrka diFerenCiálu

VýkyVná přední nápraVa 
pro perFektní jízdu  
V neroVném terénu.

elektromagnetiCky 
oVládané žaCí úStrojí

 127 a 137 Cm široké žaCí 
úStrojí Se 3 noži  
a 4 kolečky, 
zaBraŇujíCími 
poškození tráVníku

naStaVitelné Sedadlo  
i oVládaCí páky

odpružené Sedadlo

loketní opĚrky

trySka pro Snadné 
čištĚní žaCíHo úStrojí

nuloVý polomĚr 
otáčení umožŇuje 
preCizní práCi kolem 
překážek a úSporu  
čaSu při Sekání

Volitelný SBĚraCí koš

počítadlo motoHodin

SÉRIE RZT – RIDERY 
NABITÉ ŠPIČKOVOU TECHNOLOGIÍ

Pokud Vás čeká pořádná porce práce, je každá úspora času vítaná. Ridery řady RZT Vám díky 
použitým technologiím ušetří i desítky procent času. Nulový poloměr otáčení zaručuje 

nepřekonatelnou obratnost, díky které posekáte i nejsložitější části zahrady hned napoprvé. 
Zbytek práce obstará výkonný dvouválcový motor Kawasaki a široké žací ústrojí s třemi noži.

RZT-50 RZT-54

Sečená plocha m2/hod: >5000
záběr (cm):  127
motor: kawasaki oHV
max. výkon (kW/pS):  17,6/24
počet válců:  2-V twin
převodovka: 2x Hydrostat
počet rychlostí vpřed/vzad:  plynule
objem nádrže (l): 11,4
žací ústrojí (nože):  3
deflektor:  ve standardu
mulčování: ve standardu
koš: příslušenství (19B70004100, 14990,-)
kola (“): 13x5/18x9,5, kuličková ložiska
poloměr otáčení (cm):   0
Výška sečení (mm): 30-95
Hmotnost (kg):  239

Cena (Kč): 115 990,-

Sečená plocha m2/hod: >6000
záběr (cm):  137
motor:  kawasaki oHV
max. výkon (kW/pS):  17,6/24
počet válců:  2-V twin
převodovka:  2x Hydrostat
počet rychlostí vpřed/vzad:  plynule
objem nádrže (l):  11,4
žací ústrojí (nože):  3
deflektor:  ve standardu
mulčování:  ve standardu
koš:  příslušenství (19a70008100, 17990,-)
kola (“):  13x5/20x10, kuličková ložiska
poloměr otáčení (cm):  0
Výška sečení (mm): 30-95
Hmotnost (kg):  245

Cena (Kč): 124 990,-

zero-turn rider
jiný, nekonformní, popírající zažité představy, 
ale přesto ďábelsky výkonný. rider s nulovým 

poloměrem otáčení od Cub Cadet.

OOZERO-TURN

VÍCE INFORMACÍ SI PROSÍM VYžÁDEJTE U SVéHO DEALERANAJDĚTE SVéHO DEALERA NA
CUBCADET.CZ

ZÁRUKA 
Při nákupu strojů Cub Cadet můžete využít nabídky pětileté záruky!

Pro získání záruční lhůty v délce 5 let stačí absolvovat pravidelné 
kontroly v autorizovaném servisu (první do dvou let, další po 
jednom roce).

..................................................................................
...........................................................

od listopadu 2011 nabízí v celé evropě ARnOLD nejrůznější spotřební 
díly a příslušenství pro mechanizaci z oblasti zahradnictví, lesnictví a 
krajinné úpravy.

 kromě náhradních dílů na zařízení všech běžných značek ARnOLD 
nabízí také kvalitní dílenské nářadí a další příslušenství.

Od vzduchových filtrů po zvedací plošiny

program ARnOLD zahrnuje díly špičkové kvality pro pohodlnější  
a bezpečnější práci na zahradě.

Díly ARnOLD můžete žádat u vašeho prodejce.

Dokonale padnou – dlouho vydrží.
Náhradní díly pro Váš Cub Cadet

❂   Navrženy přesně pro váš stroj

❂   Nabízejí nejvyšší výkon a spolehlivost

❂   originální náhradní díly jsou podmínkou platnosti záruky

❂   Rychlá a trvalá dostupnost v evropě

❂   Testovány podle našich nejpřísnějších standardů

Váš specialista na náhradní díly
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SERVIS A JEŠTĚ MNOHEM VÍC 
................................................................................
Stroje Cub Cadet jsou k  dostání pouze u  autorizovaných 
prodejců, kteří nabízejí široký sortiment výrobků a služeb. Cí-
lem prodejce je poskytnout Vám rychlé a pohodlné služby, ať 
se zajímáte o nový stroj, nebo jen potřebujete víc informací 
o určitém výrobku nebo službě.

Oborné poradenství:

Prodejní personál každého dealera Cub Cadet je speciálně 
vyškolen na prodej travních a  zahradních strojů i  sněhových 
fréz. Již dlouhé roky radí zákazníkům a poskytují odborné po-
radenství, takže určitě pomohou vybrat správný stroj i pro Vás.

Předvedení stroje:

Váš prodejce Cub Cadet Vám umožní si pečlivě prohlédnout st-
roj přímo na prodejní ploše. Zákazník Cub Cadet vždy ví, co si 
kupuje.

Odborná montáž:

Prodejci Cub Cadet veškeré zařízení smontují a  připraví tak, 
abyste je mohli začít hned používat. Pouze správně smontované 
stroje a řádná instruktáž zajistí spokojenost uživatele.

Přepravní služba:

Velké stroje, které nedokážete sami přepravit, Vám prodejce 
Cub Cadet po domluvě může dodat až do domu.

Servisní středisko:

Pokud se vám stroj porouchá, váš prodejce ho nemusí nikam 
posílat, ale opraví ho ve své vlastní dílně. Dealeři Cub Cadet jsou 
odborníci na opravy a  jsou schopni zajistit všechny potřebné 
náhradní díly.

Financování:

Chtěli byste svůj nový stroj pohodlně zaplatit v průběhu několika 
následujících let? žádný problém! Váš prodejce Cub Cadet vám 
nabídne nejvhodnější způsob financování.

Více informací o produktech Cub Cadet: www.cubcadet.cz
Evropská centrála:
MTD Products Aktiengesellschaft • 
Industriestraße 23 • D-66129 Saarbrücken 
www.mtdproducts.eu 
© 2013 MTD Products Aktiengesellschaft, Německo

Distributor pro ČR:
garland distributor, s.r.o.
Hradecká 1136
506 01 Jičín

www.cubcadet.cz

Všechny texty a fotografie, údaje o rozměrech a výkonu byly připravovány s nejvyšší péčí. Přesto však není možné zaručit naprostou aktuálnost uvedených 
informací. Zejména se nezaručuje, že výrobky odpovídají vyobrazením po stránce technické, barevné, tvarové nebo vybavení, nebo že výrobky odpovídají 
vyobrazeným proporcím. Změny v důsledku chyb tisku nebo omylů jsou vyhrazeny. Přečtěte si prosím návod k obsluze a řiďte se výstražnými označeními 
na stroji samotném. Změny cen jsou vyhrazeny. Údaje v katalogu jsou platné do vydání nového katalogu Cub Cadet.
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