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Kdo je MTD?
Společnost MTD Products Inc. byla založena v roce 1932 v USA třemi 
německými inženýry. Dnes patří mezi největší světové producenty zahradní 
techniky. Její výrobní závody najdete v USA, Kanadě, Asii a Evropě.  
V roce 1996 MTD založila evropskou centrálu v Německu, což významným dílem 
přispělo k ještě lepšímu pochopení potřeb evropských trhů. Těsná spolupráce mezi 
německým a americkým vývojovým centrem MTD zase dovoluje při vývoji nových 
produktů rychle reagovat na rozmanité požadavky zákazníků. Velkou výhodou jsou  
v tomto směru i dva moderní výrobní závody, které MTD otevřelo v Německu 
a Maďarsku. Filozofií firmy MTD vždy bylo pochopit potřeby zákazníka a tomu 
přizpůsobit svůj sortiment. Brány všech továren MTD tak opouštějí pouze výrobky 
kvalitní, spolehlivé, ergonomicky i designově skvěle řešené a vždy šetrné k životnímu 
prostředí. MTD klade velký důraz i na veškeré prodejní a poprodejní služby a servis, 
proto si své partnery, patřící do mezinárodní sítě 
národních distributorů, pečlivě vybírá a neustálým 
tréninkem zdokonaluje jejich schopnosti 
poskytnout zákazníkům tu nejlepší péči.

MTD - vysoký výkon, solidní cena
ŠIROKÝ SORTIMENT, IDEÁLNÍ POMĚR MEZI 
CENOU A VÝKONEM, PRO KAŽDÉHO, KDO CHCE 
ZNAČKOVOU KVALITU ZA VÝHODNOU CENU 
Tyto stroje jsou robustní, technicky vyspělé a 
odolné. Vyznačují se zvláště příznivým poměrem 
mezi cenou a výkonem. MTD nabízí široký 
sortiment od elektrických sekaček, přes silné 
benzínové sekačky, až k travním traktorům, drtičům 
zahradního odpadu, provzdušňovačům trávy, 
kultivátorům, řetězovým pilám, vysavačům trávy a 

listí, vyžínačům, křovinořezům a sněhovým frézám. Velkou výhodou pro uživatele je i délka držení náhradních dílů. Většinou není problém sehnat 
díl na stroj starý třeba i deset let, u traktorů a fréz není výjimkou i dvojnásobná doba.
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MTD roste a kupuje své vlastní 
razicí a  vysekávací nástroje 
a válcovací stroj. Společnost 
zahajuje výrobu kompletních 
okenních konstrukcí.

Firma MTD poprvé vyrábí 
zahradní techniku. Výroba 
prvního zahradního kolečka 
pokládá základní kámen pro 
budoucnost firmy MTD.

Během druhé světové války 
realizuje MTD nástrojářské 
práce pro velké společnosti, 
jako je Goodyear.
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MTD uvádí první 
zahradní travní 
traktory se zadním 
výhozem na evropský 
trh pod značkou 
Ventzki.

1976
1991-1997

Zahájení výroby traktorů 
v  Saarbrückenu. Firma MTD 
vyrábí dnes téměř všechny 
zahradní travní traktory na 
evropském trhu v Evropě.
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Zpět ke kořenům: 
s  převzetím společnosti 
Ventzki GmbH v Německu 
se firma MTD vrací na 
evropský trh.
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Výroba MTD v Evropě

Skupinová fotografie MTD ze setkání v roce 1960

Historie

V  toto 75. roce 
rozšiřuje firma 
MTD opět svou 
výrobní lokaci 
v Saarbrückenu.

Firma MTD otevírá továrnu 
pro výrobu sekaček na trávu 
v Maďarsku a výrazně zvyšu-
je výrobní kapacity v Evropě. 
Ve stejném roce zahajuje 
MTD výrobu 2 a  4-taktních 
motorů, křovinořezů a  vyží-
načů převzetím společnosti 
Ryobi North America.

Firma MTD vyrábí své první rotační 
sekačky na trávu. Nastavuje 
tím směr své specializace  
v odvětví„Motorizované zahradní 
techniky”.

MTD produkuje první mřížku  
chladiče pro automobilový 
průmysl.

Firma MTD zakládá pobočky ve 
Francii, v  Rakousku, Maďarsku, 
Švédsku a  Dánsku. Evropská 
centrála nachází své sídlo 
v  Saarbrücken-Bübingen, a  to 
s  převzetím dobře zavedené 
společnosti GUTBROD, působící 
jako výrobce zahradní techniky.

Založení 
centrálního skladu 
ve Valmontu ve 
Francii.

MTD zahajuje výrobu jízdních 
kol a hraček.

Společnost Modern 
Tool and Die Company 
– ve zkratce MTD – byla 
založena v USA. Společnost 
je založena německými 
přistěhovalci a  inženýry 
Theo Mollem, Emilem 
Jochumem a  Erwinem 
Gerhardem.

Jsou založeny dal-
ší pobočky v  Belgii 
a ve Švýcarsku.

Jako nová pobočka ex-
panduje MTD Polsko 
a  rozšiřuje distribuční síť 
ve východní Evropě.

Jsou založeny další pobočky 
v Rusku a Bulharsku. MTD pře-
bírá firmu WOLF-Garten a plně 
integruje WOLF Garten do or-
ganizace společnosti MTD.

Pobočka MTD Itálie se stává 
100% dceřinou společností 
MTD AG.

Startovní signál pro 
pokračování 80leté 
úspěšné historie.

Theo Moll, foto z roku 1932 
Hlavní sídlo MTD v Clevelandu v Ohio, USA
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38 
cm

250 
        m²

VŘETENOVÁ SEKAČKA NA TrÁVu
IdEÁLní pro maLÉ TrÁVníKY a pŘEdZahrÁdKY

Tichá, šetrná k životnímu prostředí a ekonomická. To jsou jen tři klíčové výhody naší vřetenové sekačky. Pokud máte malý 
kousek trávníku a hledáte nástroj pro přesné sekání, pak je tato lehká, pohodlná a prostorově úsporná sekačka tou pravou 
volbou.

PŘíSlušENSTVí

Každá zahrada je jiná. Někteří lidé se již mohou dočkat, až 
budou moci posekat svůj trávník, zatímco pro jiné je to jen 
nezbytná záležitost. Jedna věc je však jistá: Vyberte si ten 
správný produkt a práce bude zábavou. V sortimentu MTD 
určitě máme takový výrobek, aby vyhovoval vašim potřebám. 

Jak si vybrat správnou sekačku.

Typ krajiny
Pro kopcovitý, svažitý nebo nerovný terén a na místech těžko 
přístupných si vyberte sekačky na trávu s vlastním pohonem 
a velkými koly.

Velikost trávníku
Chcete-li určit, která sekačka je pro vás ta nejlepší, použij-
te prosím symbol, který můžete najít před každým obrázkem 
produktu obrazu. Pro základní orientaci použijte prosím níže 
uvedenou tabulku.

Šířka sečení a velikost trávníku

30-38 cm 39-42 cm 46-51 cm 53 cm 84-87 cm

350 m2

800 m2

1000 m2

1500 m2

3000 m2

1. Výhoz 
2. Sběrný koš

1. Výhoz 
2. Sběrný koš 
3. Mulčování

Možnost změny z funkce 2-in-1  
na 3-in-1 pomocí  
volitelného příslušenství.

1. Zadní výhoz 
2. Boční výhoz 
3. Sběrný koš 
4. Mulčování

Sekačky na trávu

Tento symbol lze nalézt ve specifikaci každé sekačky na trávu. To vám 
pomůže určit ideální stroj pro velikost vaší travnaté plochy.

 1500 
 m²

Skládací  
ergonomická 

rukojeť, měkké 
držadlo

kuličková ložiska / 
kluzná ložiska

200 mm
k dispozici jako 

příslušenství

13-38 mm / 
4 polohy,  

individuální / 
bezkontaktní, 

5 nožů

ocel 
 

9 kg 
 

Č. výr. 11ARC---600     
Cena (Kč):  2.190,-

Rukojeť

LožiSko výStupní 
hřídeLe /

LožiSka koL pRůměR koLa SběRný koš

výška Sečení /
veRtikáLní 
Seřízení /

SyStém Sečení podvozek hmotnoSt

Sběrný koš na trávu, 25 l:
Č. výr. 196-759-678

Cena (Kč): 690,-

VÝHODY

•	 Kuličková ložiska na výstupní hřídeli
•	 Skládací ergonomická rukojeť s měkkým držadlem
•	 4 polohy nastavení výšky

•	 Výhoz a volitelně sběrný koš

Mulčování, sběrný koš, výhoz
Při mulčování mohou být krátce nařezaná stébla 
trávy s obsaženými živinami v ideálním případě 
využita jako přírodní zelené hnojivo.

Sekačky na trávu se sběrným košem na trávu 
zajistí čistý a uklizený trávník.

Sekačky na trávu s zadním nebo bočním vý-
hozem mohou své výhody uplatnit zejména ve 
vysoké nebo vlhké trávě.

U mnoha našich modelů vám nabízíme dva, tři 
nebo všechny čtyři možnosti současně, nebo 
mohou být snadno přeměněny pomocí různého 
příslušenství.  
Rozpoznat je můžete rozpoznat podle loga 2-v-1, 
3-v-1, 3-v-1 OPTION nebo 4-v-1.

RM 380 
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31 
cm

200 
       m²

31 
cm

250 
         m²

31 
cm

200 
       m²

38 
cm

350 
       m²

31 
cm

200 
       m²

42 
cm

500 
       m²

31 
cm

200 
       m²

37 
cm

300 
        m²

31 
cm

200 
       m²

46 
cm

800 
        m²

ElEKTrICKÉ SEKAČKY NA TrÁVu SMArT
IdEÁLní pro maLÉ aŽ STŘEdnĚ VELKÉ TraVnaTÉ pLoChY

ElEKTrICKÉ SEKAČKY NA TrÁVu OPTIMA
IdEÁLní pro maLÉ aŽ STŘEdnĚ VELKÉ TraVnaTÉ pLoChY

Elektrická sekačka na trávu MTD OPTIMA přesvědčí svou spolehlivou technologií  a kromě atraktivního designu nabízí pestrou 
škálu funkcí. Lze je snadno obsluhovat a zapojit, jsou snadno ovladatelné a cenově dostupné. 
Hluboké žací ústrojí svou konstrukcí zajišťuje vynikající sečení a dobrý výkon při sběru, velkoryse konstruovaný sběrací koše 
je třeba jen zřídka vyprázdnit. Jsou snadno ovladatelné a kompaktní, a proto jsou ideální pro sečení malých až středně velkých 
travnatých ploch do 500 metrů čtverečních.

Elektrické sekačky na trávu SMART s nízkou hmotností jsou velmi snadno ovladatelné a umožňují snadné sečení, a to i v oblastech, 
které jsou obtížně dosažitelné, jako např. v úzkých rozích. Jejich kompaktní velikost ve spojení se sklopnou rukojetí umožňuje 
jejich uskladnění i v těch nejužších úložných prostorech. Malé, kompaktní a lehké, ideální řešení pro malé trávníky.

230 v / 
1.000 W 

130 mm/160 mm 
kluzná ložiska

28 l,  
pevný box

- / 
zadní, standard

rovné,  
skládací / 

držák kabelu
polypropylén

25-60 mm / 
3 polohy, 
manuální

10 kg

Č. výr.   18AFC0D-600     
Cena (Kč):  1.890,-

230 v / 
1,300 W

130 mm/160 mm 
kluzná ložiska

35 l,  
pevný box

- / 
zadní, standard

rovné,  
skládací / 

držák kabelu
polypropylén

25-60 mm / 
3 polohy, 
manuální

12 kg

Č. výr.  18AFF0F-600     
Cena (Kč):  2.490,-

230 v / 
1,600 W 

180 mm/180 mm 
kuličková ložiska

70 l,  
plátěný koš

k dispozici jako 
příslušenství /
zadní, standard

opti rukojeť, plně 
skládací / deluxe

ocel
20-90 mm / 

6 poloh, 
individuální

29 kg

Č. výr.  18B-J1H-600    
Cena (Kč):  5.490,-

motoR / výkon 
koLa (př/zad) / 

LožiSka koL SběRný koš
muLčovací Sada /  

defLektoR
Rukojeť /

vedení kabeLu podvozek

výška Sečení /
veRtikáLní  

Seřízení hmotnoSt

kryt na sekačku na trávu S:
Č. výr. 2024-U1-0002

Cena (Kč): 890,-

mulčovací sada
model 46 E   Č. výr.: 196-733-678

Cena (Kč): 690,-

230 v / 
1,600 W 

150 mm/260 mm
ano /

kluzná ložiska

50 l,  
plátěný koš 

s pevným vrškem /
ano

k dispozici jako 
příslušenství / 
zadní, standard

ergonomická 
rukojeť,  

plně sklápěcí,  
s měkkým 
držadlem / 
3 polohy / 

držák kabelu

polypropylén
30-70 mm / 

5 poloh, 
centrální

18 kg

Č. výr.  18ACH4H2600     
Cena (Kč):  3.990,-

230 v / 
1,800 W 

150 mm/260 mm
ano /

kluzná ložiska

60 l,  
plátěný koš 

s pevným vrškem / 
ano

k dispozici jako 
příslušenství /
zadní, standard

ergonomická 
rukojeť,  

plně sklápěcí,  
s měkkým 
držadlem / 
3 polohy / 

držák kabelu

polypropylén
22-72 mm / 

7 poloh, 
centrální

23 kg

Č. výr.  18ACI4L2600    
Cena (Kč):  4.790,-

motoR / výkon 

koLa (př/zad),
vySoká koLa /
LožiSka koL

SběRný koš na 
tRávu / 

indikátoR pLného 
koše

muLčovací  
Sada /  

defLektoR

Rukojeť / 
naStavení výšky / 

vedení kabeLů podvozek

výška Sečení /
veRtikáLní  

Seřízení hmotnoSt

PŘíSlušENSTVí PŘíSlušENSTVí

VÝHODY

•	 nízká hmotnost
•	 Bez emisí
•	 Výkonnost
•	 deluxe držák kabelu u modelu 46 E

•	  odolné asynchronní elektromotory

•	  odolné asynchronní elektromotory

•	 Výhoz a sběrný koš (46 E možnost 3-v-1)

•	  Výhoz, sběrný koš a volitelně mulčování

náhradní nůž:
model SmarT 32 E   náhradní díl: 

1111-m6-0155
model SmarT 38 E   náhradní díl: 

1111-m6-0156
model 46 E   náhradní díl 

1011-m6-0023

náhradní nůž:
model 3412 E hW  náhradní díl: 

1111-m6-0157
model 3816 E hW  náhradní díl: 

1111-m6-0141
model 4218 E hW  náhradní díl: 

1111-m6-0142

prodlužovací kabel 25 m:
Č. výr. 6011-X1-0449
Cena (Kč): 1.190,-

prodlužovací kabel 50 m:
Č. výr. 6011-X1-0450
Cena (Kč): 2.490,-

VÝHODY

•	  hluboké speciálně tvarované polypropylenové šasi pro dosažení 
nejlepších výsledků při sběru do koše

•	 Vysoká zadní kola pro plynulý pojezd po nerovném terénu
•	 Ergonomická rukojeť s měkkým držadlem

kryt na sekačku na trávu S:
Č. výr. 2024-U1-0002

Cena (Kč): 890,-

prodlužovací kabel 25 m:
Č. výr. 6011-X1-0449
Cena (Kč): 1.190,-

prodlužovací kabel 50 m:
Č. výr. 6011-X1-0450
Cena (Kč): 2.490,-

mulčovací sada
model 3816 E hW  Č. výr.: 196-585-678

Cena (Kč): 590,-
model 4218 E hW  Č. výr.: 196-586-678

Cena (Kč): 590,-

SMART 32 E

SMART 38 E

46 E

3816 E HW

4218 E HW
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VÝHODY

BENZíNOVÉ SEKAČKY NA TrÁVu OPTIMA
IdEÁLní pro STŘEdnĚ VELKÉ aŽ VELKÉ TraVnaTÉ pLoChY

Máte k sečení větší plochy, nerovný pozemek nebo svažitý trávník? Vezměte si tedy na pomoc benzínové sekačky na trávu 
řady MTD OPTIMA. Jsou vybaveny centrálním nastavením výšky sečení a vysoce výkonnými motory, aby byla práce s nimi 
co nejkomfortnější. Můžete si vybrat mezi sekačkami na trávu bez pojezdu nebo sekačkami s vlastním pojezdem, s vysokými 
zadními koly nebo bez nich, tak, abyste mohli pracovat na libovolné ploše. Rukojeti sekaček jsou plně sklápěcí, což umožňuje 
snadné uložení sekačky v minimálním prostoru. Posečenou trávu lze sbírat do sběrného koše nebo využít její výhoz. Některé 
modely zahrnují v dodávce mulčovací sadu. Všechny ostatní sekačky na trávu MTD OPTIMA mohou být vybaveny mulčovací 
sadou jako příslušenství. Vynikající manévrovatelnost a velká kapacita sběrného koše na trávu, který lze snadno zvednout 
nahoru skrz řídítka bez středové příčky, doplňuje rozsáhlý seznam funkcí, které zajišťují komfort a výkonnost benzínových 
sekaček MTD řady MTD OPTIMA.

•	  nová generace ohV motorů Briggs & Stratton

•	 masivní ocelový podvozek
•	 plně sklápěcí ergonomická rukojeť
•	 Centrální nastavení výšky od 28 mm do 92 mm
•	 Vynikající výkon sběru trávy a mulčování
•	 Snadná manipulace
•	 K dispozici modely s vysokými koly

PŘíSlušENSTVí

mulčovací sada:
model 46 pB, SpB & SpB hW  Č. výr.: 196-588-678

Cena (Kč): 590,-

náhradní nůž:
model 46 pB, SpB & SpB hW  náhradní díl: 

1111-m6-0159

kryt na sekačku  
na trávu S:

Č. výr. 2024-U1-0002
Cena (Kč): 890,-

motorový olej 0,6 l Sae30hd:
Č. výr. 6012-X1-0030

Cena (Kč): 89,-

Stabilizátor paliva 250ml:
Č. výr. 6012-X1-0045

Cena (Kč): 279,-

•	  Výhoz, sběrný koš a volitelně mulčování 
(u modelu 46 SpB hW ve standardu)

31 
cm

200 
       m²

34 
cm

250 
       m²

AKu lI-ION SEKAČKA NA TrÁVu OPTIMA
IdEÁLní pro maLÉ TraVnaTÉ pLoChY

MTD LI-ION sekačka na trávu je zvláště vhodná pro sekání 
parcel v bytové výstavbě a v menších zahrádkách. Sekačka je 
výkonná, s plně nabitou baterií je možné sekat trávníky až do 
250 m², bez rušivých kabelů a emisí. S volitelným výměnným 
akumulátorem můžete posekanou plochu ještě individuálně 
rozšířit.

Akumulátorová Li-ion sekačka MTD je navržena tak, aby 
bylo docíleno co nejlepšího výsledku nejvíce ekologickým 
způsobem z hlediska hluku a emisí.

Je vybavena řadou komfortních funkcí, jako je sběrací koš 
s  indikátorem naplnění, nastavením výšky rukojeti, centrální 
nastavením výšky sečení a  externí nabíječkou, a  proto je 
sekačka MTD LI-ION ideální alternativou i pro klasické 
elektrické sekačky na trávu s kabelem.

3-fázový dc /
800 W

150 mm/170 mm
kluzná ložiska

35 l,  
plátěný koš

ano

- / 
zadní, standard

nastavitelná 
rukojeť,  

plně sklápěcí

polypropylén
20-60 mm / 

5 poloh, 
centrální

13 kg

Č. výr.   18AWF3B-600     
Cena (Kč):  10.990,-

motoR /  
jmenovitý výkon 

koLa (př/zad) /
LožiSka koL

SběRný koš na 
tRávu /

indikátoR 
napLnění 

vaku
muLčovací Sada /  

defLektoR Rukojeť podvozek

výška Sečení /
veRtikáLní  

Seřízení hmotnoSt

akumulátor:
196-760-678

Náhradní díl

náhradní nůž:
1111-m6-0158
Náhradní díl

PŘíSlušENSTVí

VÝHODY

•	 2 x 36 V (72 V) / 1,45 ah Li-Ion baterie

•	  Šetrná k životnímu 
prostředí, tichá, 
uživatelsky 
přívětivá

kryt na sekačku na trávu S:
Č. výr. 2024-U1-0002

Cena (Kč): 890,-

•	 Výhoz a sběrný koš

OPTIMA 34 LI-ION
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1000 
          m²

1000 
          m²

1000 
          m²

46 
cm

řada b&S 450 e /
1,7 kW –  

2 900 min-1 /
125 cm3 / 
manuální

180 mm/180 mm- /
kluzná ložiska /

-

60 l, plátěný koš 
s jazykem pro 
dokonalý sběr

k dispozici jako 
příslušenství / 
zadní deflektor

opti rukojeť,  
plně skládací /

ano

ocel 28 - 92 mm / 
6 poloh, centrální

26 kg

Č. výr.  11A-TG5B600     
Cena (Kč):  6.990,-

řada b&S 500 e /
2,0 kW –  

2 900 min-1 /
140 cm3 / 
manuální

180 mm, 200 mm / 
kluzná ložiska / 

ano, cca.  
3,6 km/h

60 l, plátěný koš 
s jazykem pro 
dokonalý sběr

k dispozici jako 
příslušenství / 
zadní deflektor

opti rukojeť,  
plně skládací /

ano

ocel 28 - 92 mm / 
6 poloh, centrální

29 kg

Č. výr.  12A-TG5C600     
Cena (Kč):  8.490,-

řada b&S 500 e /
2,0 kW –  

2 900 min-1 /
140 cm3 / 
manuální

180 mm/280 mm 
ano / 

kuličková ložiska / 
ano, cca.  
3,6 km/h

60 l, plátěný koš 
s jazykem pro 
dokonalý sběr

standardní / 
zadní deflektor

opti rukojeť,  
plně skládací, 

s měkkým 
držadlem/

ano

ocel 28 - 92 mm / 
6 poloh, centrální

33 kg

Č. výr.  12A-TH5C600     
Cena (Kč):  9.790,-

motoR /  
pRacovní výkon /
zdvihový objem /

StaRt

koLa (př/zad),
vySoká koLa /
LožiSka koL /
RychLoSt po-

jezdu

SběRný koš na 
tRávu / 

indikátoR pLného 
koše

muLčovací  
Sada /  

defLektoR

Rukojeť / 
výška Rukojeti -

Seřízení podvozek

výška Sečení /
veRtikáLní  

Seřízení hmotnoSt

OPTIMA 46 PB

OPTIMA 46 SPB

OPTIMA 46 SPB HW

BENZíNOVÉ SEKAČKY NA TrÁVu ADVANCE
IdEÁLní pro STŘEdnĚ VELKÉ aŽ VELKÉ TraVnaTÉ pLoChY

Naše prémiové modely s veškerými funkcemi a výhodami jsou 
ideální pro středně velké až velké travnaté plochy až do ve-
likosti 1 500 m². Díky silnému spolehlivému a odolnému mo-
toru KAWASAKI a vysokým zadním kolům je možné pohodl-
ně sekat i ve svažitém nebo nerovném terénu. Můžete sekat, 
mulčovat a využít buď boční nebo zadní výhoz, nebo sbírat 

posečenou trávu s namontovaným velkým sběrným košem na 
trávu. Pojezdovou rychlost u modelů ADVANCE 46 SPKV HW 
a ADVANCE 53 SPKV HW lze nastavit podle vaší preferované 
rychlosti chůze nebo podle stavu trávníku pomocí přední páky 
regulace rychlosti na horní rukojeti, jakmile je motor v chodu.

motor kawasaki: 
Vysoká kvalita, dlouhá 
životnost, snadné startování, 
plynulý a vysoký výkon.

variabilní rychlost
Díky variabilnímu ovládání 
rychlosti může být pojezdová 
rychlost modelů ADVANCE 
46 SPKV HW a ADVANCE 53 
SPKV HW snadno přizpů-
sobena vaší individuální 
rychlosti chůze.

1 stroj – 4 funkce
S benzinové sekačkou MTD 
ADVANCE můžete nejen pro-
vádět sběr nebo mulčování 
posečené trávy, ale také volit 
boční nebo zadní výhoz.

Signalizace naplnění 
vaku:
Indikátor naplnění vaku včas 
signalizuje, kdy je vak plný 
a je třeba jej vyprázdnit.

vysoká zadní kola
Vysoká zadní kola pomáhají 
zlepšit ovladatelnost v případě 
kopcovitého, svažitého nebo 
nerovného terénu.

centrální výška nastavení 
sečení
Výška sečení může být
nastavena centrálně do jedné 
ze 6 poloh.

plně sklápěcí rukojeť
Pro případ skladování nebo 
transportu můžete plně sklo-
pit rukojeť a redukovat tak 
potřebný prostor.

ergonomická rukojeť
Ergonomické rukojeti s měk-
kým držadlem umožňuje 
výborné ovládání sekačky, 
komfortní poloha rukojeti sni-
žuje námahu při sečení.

CHArAKTErISTIKY
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kaWaSaki fj 
180 v /

3,0 kW –  
2 900 min-1 /

180 cm3 / zdvih

180 mm/280 mm 
ano / 

kuličková ložiska / 
4 rychlosti  

 2,8 - 4,5 km/h

60 l, plátěný koš 
s pevným vrškem  

a jazykem pro 
dokonalý sběr / 

ano

standard /
boční a zadní 

deflektor

opti rukojeť,  
plně skládací, 

s měkkým 
držadlem/

ano

ocel
28-92 mm / 

6 poloh, 
centrální

42 kg

46 
cm

1000 
          m²

1500 
          m²

53 
cm

kaWaSaki fj 
180 v /

3,0 kW –  
2 900 min-1 /

180 cm3 / zdvih

200 mm/280 mm
ano /

kuličková ložiska /
4 rychlosti 

 2,8 - 4,5 km/h

70 l, plátěný koš 
s pevným vrškem  

a jazykem pro 
dokonalý sběr / 

ano

standard /
boční a zadní 

deflektor

opti rukojeť,  
plně skládací, 

s měkkým 
držadlem/

ano

ocel 28 - 92 mm / 
6 poloh, centrální

44 kg

mulčovací sada:
model 46 SpKV hW  Č. výr: 196-588-678

ve standardu
model SpKV hW  Č. výr: 196-589-678

ve standardu

náhradní nůž:
model 46 SpKV hW  náhradní díl:  

1111-m6-0159
model 53 SpK hW & SpKV hW  náhradní díl:  

1111-m6-0160

PŘíSlušENSTVí

kryt na sekačku na trávu S:
Č. výr. 2024-U1-0002

Cena (Kč): 890,-

motorový olej 0,6 l Sae30hd:
Č. výr. 6012-X1-0030

Cena (Kč): 89,-

easy run 250ml:
Č. výr. 6012-X1-0045

Cena (Kč): 279,-

motoR /  
pRacovní výkon /
zdvihový objem /

StaRt

koLa (př/zad),
vySoká koLa /
LožiSka koL /
RychLoSt po-

jezdu

SběRný koš na 
tRávu / 

indikátoR pLného 
koše

muLčovací Sada /  
defLektoR

Rukojeť / 
výška Rukojeti -

Seřízení podvozek

výška Sečení /
veRtikáLní  

Seřízení hmotnoSt

Č. výr.  12AKTN7D600     
Cena (Kč):  12.490,-

Č. výr.  12AKPN7D600     
Cena (Kč):  12.990,-

VÝHODY
•	 Silný motor KaWaSaKI ohV •	 masivní ocelový podvozek

•	  2 modely s variabilní pojezdovou rychlosti, mulčovací záslepka je 
součástí

•	 plně sklápěcí ergonomická rukojeť s měkkým držadlem
•	 Centrální nastavení výšky od 28 mm do 92 mm
•	 Vynikající výkon sběru trávy a mulčování
•	 Snadná manipulace
•	 Vysoká kola
•	 Signalizace naplnění koše

•	 Zadní výhoz, boční výhoz, sběrný koš a mulčování

AdvANcE 46 SPkv HW 

AdvANcE 53 SPkv HW

1500 
         m²

2

1

60 cm

1 000 m2

76 cm

1 500 m2 - 2 000 m2

92-96 cm

2 500 m2

105-107 cm

3 000 m2 - 4 000 m2

3

Typ pozemku 
Pro kopcovité a svažité pozemky si vyberte produkt s širšími 
koly a  silným motorem. Systém plovoucího zavěšení žacího 
ústrojí je vynikající pro větší a nerovné travnaté plochy, neboť 
se snadno přizpůsobí povrchu. 

Velikost trávníku
Velikost plochy trávníku je jedním z klíčových faktorů pro výběr 
správného produktu. Pro určení vhodné pracovní šířky použijte 
níže uvedenou tabulku nebo použijte symbol, který můžete 
najít pod každým zahradním traktorem a MINIRIDEREM.

Tento symbol lze nalézt ve 
specifikaci každého výrobku. To 
vám pomůže určit ideální stroj 
pro velikost vaší travnaté plo-
chy. Údaj určuje, jakou plochu 
jste zhruba schopni posekat za 
1 hodinu.

Mulčování, sběrný koš, výhoz

1    Sběrný koš
K dosažení profesionálního, perfektního sečení lze posekanou trávu 
sbírat do sběrného koše a kompostovat odděleně. U všech modelů 
se zadním výhozem lze sběrací koš pohodlně vyprázdnit ze sedadla 
řidiče.

2    Výhoz 
Výhoz posečené trávy může být proveden s pomoci deflektoru. To 
je obzvláště doporučeno tehdy, pokud může tráva zůstat na zemi. 

3    Mulčování
Mulčování má tu výhodu, že je při něm půda zúrodňována poseka-
nou trávou. Při mulčování mohou být krátce nařezaná stébla trávy 
s obsaženými živinami v ideálním případě využita jako přírodní ze-
lené hnojivo. Mulčování je doporučeno také v suchých letních mě-
sících, protože může účinně zabránit vysychání trávníku. Všechny 
modely lze doplnit mulčovací sadou.  

Jak si vybrat správný zahradní traktor nebo MINIRIDER!

VELIKoST 
TrÁVníKU

ŠíŘKa ZÁBĚrU

Miniridery / zahradní traktory
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Sofistikované v každém detailu

Ergonomicky uspořádané 
ovládací prvky.

Traktory se zadním 
výhozem a dvounožovým 
systémem mají protiběžné 
nože, které přepravují 
posečenou trávu velmi 
účinně středem do 
sběrného koše na trávu.

Žací ústrojí s kolečky pro 
zajištění rovnoměrného 
sečení bez poškození 
trávníku

Všechny traktory se 
zadním výhozem mají 
sběrný koš, který lze 
snadno vyprázdnit ze 
sedadla řidiče.

Malý poloměr 
otáčení pouhých 
46cm pro vynikající 
manévrovatelnost.

Kola s rozměry a vzorkem 
šetřící trávník.

Plně dopředu sklopná 
a odnímatelná kapota 
z jednoho kusu umožňuje 
snadný přístup k motoru.

Volně průchozí rám 
bez středového tunelu 
usnadňuje nastupování 
a vystupování, které je 
díky tomu velmi pohodlné.

Výkyvná přední náprava 
zajišťuje rovnoměrné 
a profesionální sečení i na 
nerovném terénu.

Proplachovací tryska 
žacího ústrojí plošiny 
zaručuje jeho účinné 
čištění (Optima modely)

Převodovky
Hydrostatické převodovky 
Hydrostatická převodovka umožňuje plynulé a přesné manévrování. U našich trak-

torů se zadním výhozem můžete ovládat rychlost, stejně jako plynule měnit rych-

lost vpřed a vzad sešlápnutím nožního pedálu. Díky tomu můžete nechat obě ruce 

na volantu, není třeba sešlápnout spojku nebo přeřadit rychlost. U našich traktorů 

s bočním výhozem je možné provoz ovládat snadno a  komfortně pomocí ruční 

páky a spojkového či brzdového pedálu na levé straně. 

Převodovky Transmatic 
Shift-on-the-go.

Převodovka Transmatic umožňuje plynule měnitelné řazení. Zvolte základní rych-

lost přesunutím páky rychlosti a zahajte sečení. Plynulých stiskem na brzdový pe-

dál můžete zpomalit a opět zrychlit, aniž by museli přeřadit rychlosti, jednoduše 

to lze provést uvolněním brzdového pedálu. Traktor poté automaticky obnoví vaši 

dříve nastavenou rychlost. 

Pomocí několika jednoduchých kroků si 
můžete přizpůsobit využití svého traktoru 
aktuální sezóně a  provozním podmínkám. 
Aby bylo možné provést volbu zcela podle 
vašich potřeb, mají mnohé z našich traktorů 
dvě nebo všechny tři funkce, nebo mohou být 
přeměněny k jinému účelu pomocí vhodného 
příslušenství. Tyto stroje můžete rozpoznat 
podle loga 2-v-1, 3-v-1, nebo 3-v-1 OPTION. 

Ruční páka pro ovládání traktoru 
s bočním výhozem

1. Výhoz 
2. Sběrný koš

1. Výhoz 
2. Sběrný koš 
3. Mulčování

Možnost změny z funkce z 2-v-1 
na 3-v-1 pomocí příslušného  
volitelného příslušenství.

Nožní pedál pro ovládání traktoru 
se zadním výhozem

Páka vpřed / vzad Kombinovaný pedál brzdy / spojky 
/ rychlosti

MINIrIDEr SMArT 
naSTUpTE a SEKEJTE!
Naše MINIRIDERY jsou opravdu univerzální: mohou provádět sběr, výhoz nebo mulčování posečené trávy. Jsou ideální pro členité zahrady. Mají 
atraktivní design a snadné ovládání. Můžete snadno a bez námahy sekat trávník vsedě – i zahrady se spoustou zatáček a koutů nejsou žádný 
problém. Díky svým malým rozměrům jsou dobře ovladatelné a kompaktní, a po použití mohou být uloženy v malém prostoru a úsporným způ-

KOMPAKTNí DESIGN

SIlNÉ rYSY

•	 moderní motor Briggs & Stratton ohV

•	 Elektrické startování
•	 Velmi kompaktní a ergonomický design
•	 "Shift-on-the-go" převodovka Transmatic
•	 nezávislé páky nastavení výšky a spoutění sečení
•	 odpružené sedadlo řidiče
•	 Velká a pohodlná kola

•	  Výhoz, sběrný koš a volitelně mulčování 

motoR /  
pRacovní výkon /
zdvihový objem /

StaRt

převodovka / 
pRůměR koLa 

(př/zad) / LožiSka

SběRací koš / 
muLčovací kit /

defLektoR
objem paLivové 

nádRže

výška Sečení /
veRtikáLní  

Seřízení poLoměR zatáčení RozměRy hmotnoSt

1000 
          m²

60 
cm

b & S, 
1 válec řada 875 /

3,7 kW –  
3 300 min-1 /

190 cm3 / 
elektrický

transmatic  
6 rychlostí /
13" x 5" /  

16" x 6,5" /
kluzná ložiska

150 l / 
k dispozici jako 
příslušenství / 

k dispozici jako 
příslušenství 

1,2 l 38-95 mm / 
5 poloh

46 cm d 192 / š 83 / 
v 112 cm

140 kg

Č. výr.  13A326EC600    
Cena (Kč):  35.990,-

SMART MINIRIdER 60 RdE

kryt zahradního traktoru L:
Č. výr. 2024-U1-0003
Cena (Kč): 1.190,-

PŘíSlušENSTVí

easy run 250ml:
Č. výr. 6012-X1-0045

Cena (Kč): 279,-

motorový olej 0,6 l Sae30hd:
model 60 rd, rdE  Č. výr: 

6012-X1-0030 | Cena (Kč): 89,-

náhradní nůž:
model 60 rd, rdE  

Náhradní díl: 1111-m6-0152

mulčovací sada vč. deflektoru:
model 60 rd & rdE   

Č. výr: 196-707-678; Cena (Kč): 1.390,-
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Máte velký trávník k posečení a chtěli byste udělat tuto práci 
co možná nejrychleji? Pak je zahradní traktor MTD SMART 
pro Vás ideální volbou, ať už se rozhodnete pro model se 
zadním nebo s  bočním výhozem. Jakmile jednou posečete 
trávník s  tímto traktorem, pravděpodobně se už nebudete 
nikdy chtít vrátit k  ručně vedené sekačce. Zahradní travní 
traktory MTD SMART jsou praktické, robustní a  spolehlivé, 
a se záběrem 92/96 cm, jsou ideální pro sečení ploch o rozloze  
až 4 000 m². Díky svému malému poloměru otáčení 46 cm je 
sečení kolem keřů a záhonů bezpečné a jednoduché. Všechny 
traktory mají také rám bez středového tunelu, který usnadňuje 
nastupování a  vystupování. Držák nápojů, nastavitelná 

•    Spolehlivá mechanická převodovka s minimálními servisními náklady
•    Luxusní hydrostatická převodovka u modelu “h“
•    plovoucí žací ústroji s antiskalpovacími kolečky pro práci  
        v nerovném terénu
•    Excentricky uložené žací ústrojí pro možnost sečení těsně  
        u překážek, zídek nebo chodníků

•    přední náprava se systémem naklápění kol do strany při změně směru – perfektní 
          kopírování poloměru zatáčky bez poškození trávníku způsobeného „hrnutím“ kol dopředu
•    Výkonný světlomet jako bezpečnostní prvek i pomocník při práci v horších 
        světelných podmínkách
•    Kapota s velkým úhlem otevření pro dokonalý přístup k motoru
•    Jednoduchá obsluha stroje a ergonomicky rozmístěné ovládací prvky
•    hladké řemeny žacího ústrojí dovolující při nárazu nože na pevnou překážku 
        lehké proklouznutí a tím 
        minimalizaci rizika drahé opravy
•    Velmi malý poloměr otáčení 46 cm pro perfektní manévrovatelnost se strojem
•    pevný ocelový rám bez středového tunelu pro velmi snadné nastupování  
        i vystupování z traktoru
•    pohodlné odpružené sedadlo s drážkami pro odvod vody
•    možnost funkce 3 v 1 
•    díky tažnému zařízení možnost připojení velkého množství příslušenství
•    možnost připojení čelní radlice

ZAHrADNí TrAKTOrY SMArT
S BoČním a Zadním VÝhoZEm

VÝHODY
•	  420 cm³ mTd  

ThorX ohV motor 
s tlakovým mazáním

Sběrný koš:  
rF 125  Č. výr: 196-180a699,  

Cena (Kč): 9.990,-

deflektor:  
model rE 125, rE 130 h    

Č. výr: 196-750-678
Cena (Kč): 2.990,-

kryt zahradního traktoru L / XL:
model rF 125   

Č. výr: 2024-U1-0003; Cena (Kč): 1.190,-
model rE 125, rE 130 h   

Č. výr: 2024-U1-0004; Cena (Kč): 1.490,-

PŘíSlušENSTVí

motorový olej 1,0 l 
Sae30hd:

 Č. výr. 6012-X1-0031
Cena (Kč): 139,-

Sada nožů:
model rF 125   

náhradní díl: 1111-m6-0150

Sada nožů:
model rE 125, rE 130 h   
náhradní díl: 1111-m6-0149

mulčovací sada:
model rF 125   

Č. výr: oEm-190-116
Cena (Kč): 1.190,-

mulčovací sada:
model rE 125, rE 130 h  

Č. výr: 196-749-678
Cena (Kč): 2.290,-

•	  Výhoz, sběrný koš a volitelně mulčování

•	  Briggs & Stratton  
powerBuilt™ motor  
u modelů “130 h”

generický model

generický model

2500 
          m²

96 
cm

2500 
          m²

2500 
          m²

92 
cm

BOČNÍ vÝHOZ

motoR /  
pRacovní výkon /
zdvihový objem /

StaRt

převodovka / 
pRůměR koLa 

(př/zad) /
LožiSka

SběRací koš / 
muLčovací kit /

defLektoR
objem paLivové 

nádRže

výška Sečení /
veRtikáLní  

Seřízení poLoměR zatáčení RozměRy hmotnoSt

mtd,  
1 válec / 
8,2 kW –  

3,000 min-1 /
420 cm3 /
elektrický

transmatic  
6 rychlostí /
13" x 5" /  

16" x 6,5" /
kluzná ložiska

k dispozici jako 
příslušenství / 

k dispozici jako 
příslušenství / 

standard

3,8 l 30-95 mm / 
5 poloh

46 cm d 170 / š 107 /  
v 100 cm

150 kg

b&S,  
1 válec /
6,3 kW –  

2,800 min-1 /
344 cm3 /
elektrický 

hydrostatický 
s ovládáním 

nožním pedálem /
13" x 5" /  

18" x 6,5" /
kluzná ložiska

240 l, textilní 
s pevným vrškem / 

k dispozici jako 
příslušenství /

k dispozici jako 
příslušenství

3,8 l 30-95 mm / 
5 poloh

46 cm d 225 / š 99 /  
v 103 cm

195 kg

Č. výr.  13AH715E600    
Cena (Kč):  49.990,-

mtd,  
1 válec / 
8,2 kW –  

3,000 min-1 /
420 cm3 /
elektrický

transmatic  
6 rychlostí /
13" x 5" /  

18" x 6,5" /
kluzná ložiska

240 l, textilní 
s pevným vrškem / 

k dispozici jako 
příslušenství /

k dispozici jako 
příslušenství

3,8 l 30-95 mm / 
5 poloh

46 cm d 225 / š 99 /  
v 103 cm

195 kg

Č. výr.  13AH765E600     
Cena (Kč):  41.990,-

SMART RF 125 M

SMART RE 125 M

SMART RE 130 H

odpružená sedačka, přední světla a ergonomicky navržené ovládací 
prvky završují jejich výbavu. Výšku sekání lze snadno nastavit do 
pěti poloh mezi 30 mm a 95 mm.

Č. výr.  13CH765F600     
Cena (Kč):  34.990,-
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ZAHrADNí TrAKTOrY OPTIMA
S BoČní VÝhoZEm
Získejte více! To je to klíčové slovo pro řadu OPTIMA. Více pohodlí, více energie, více výhod, více svobody. Velmi luxusní hydrostatická 

převodovka s  plynulým chodem v  kombinaci s  velkými koly a  odpruženým sedadlem s  vysokou opěrkou umožňuje pohodlný pojezd 

po trávníku. Svažitý terén nebo velká plocha? Žádný problém pro výkonné motory Briggs & Stratton s  výkonem až 17,5 hp. Všechny 

modely OPTIMA jsou "Ready-to-go", což znamená, že jsou již z  výroby maximálně předmontované a s nabitou baterií. Základní 

funkci sečení trávy s výhozem do boku lze volitelně rozšířit o možnost sběru do koše nebo mulčování. Díky volitelnému příslušenství  

a možnosti jeho montáže jak dopředu tak na zadní závěs můžete tento traktor využívat jako velmi univerzálního pomocníka doslova po celý rok.

VÝHODY

•	  Briggs & Stratton powerBuilt™

•	 Všechny	přednosti	jako	traktory	SMART	(str.	16)	
•	 Silný	motor	B&S	Power	BuiltTM	s	tlakovým	mazáním
•	 Sedadlo	s	komfortní	opěrkou
•	 Luxusní	kapota
•	 Komfortní	hydrostatická	převodovka
•	 Nabíječka	baterie
•	 Ready-to-go:	zprovoznění	nového	traktoru	během	20	minut

•	 Výhoz a volitelně sběr do sběrného koše a mulčování

107 
cm

3000 
          m²

b&S pb, 
1 válec /
9,5 kW –  

2,800 min-1 /
500 cm3 /
elektrický

hydrostatický 
s ručním ovlá-

dáním /
15" x 6" /  
20" x 8" /

kluzná ložiska

k dispozici jako 
příslušenství /

standard

3,8 l 30-95 mm / 
5 poloh

46 cm d 170 / š 115 /  
v 100 cm

175 kg

Č. výr.  13TN79KG678    
Cena (Kč):  54.990,-

motoR /  
pRacovní výkon /
zdvihový objem /

StaRt

převodovka / 
pRůměR koLa 

(př/zad) /
LožiSka

SběRací koš / 
muLčovací kit /

defLektoR
objem paLivové 

nádRže

výška Sečení /
veRtikáLní  

Seřízení poLoměR zatáčení RozměRy hmotnoSt

PŘíSlušENSTVí

Sběrný koš:  
175 h  Č. výr.: oEm-190-180a

Cena (Kč): 9.990,-

kryt zahradního traktoru L:
Č. výr. 2024-U1-0003
Cena (Kč): 1.190,-

motorový olej 1,0 l Sae30hd:
model Lg 175 h  Č. výr.: 

6012-X1-0031; Cena (Kč): 139,-

Sada nožů:
model Lg 175 h   

náhradní díl: 1111-m6-0151

OPTIMA LG 175 H

1. 2.

15 min.

Dvouválcové modely OPTIMA patří mezi nejprodávanější traktory na českém trhu. Snoubí totiž pokročilou konstrukci traktorů MTD, moderní design a velmi 

příznivou cenu s výhodami dvouválcových motorů, které vždy byly výsadou spíše luxusních a dražších strojů. Základní výhody dvouválcového motoru 

od Briggs&Stratton jsou plynulá distribuce síly, větší výkonová rezerva, vyšší točivý moment, delší životnost a příjemnější zvuk. Motory jsou vybaveny 

tlakovým mazáním a systémem AVS snižujícím vibrace. Pokud tedy sečete náročnější porosty, máte kopcovitý terén nebo rozlehlejší pozemek, síla 

dvouválce je pro vás ta správná volba. Oba modely dovedou nejenom trávu sbírat do koše, ale s vhodným příslušenstvím zvládnou i mulčovat (mulčovací 

sada) nebo rozhodit posečenou trávu zpět na trávník (deflektor). Traktory mají komfortní hydrostatickou převodovku a odolnou litinovou nápravu. 

DVOuVÁlCOVÉ ZAHrADNí TrAKTOrY OPTIMA
SE Zadním VÝhoZEm

Traktory Ready-To-Go jsou vybaveny bezúdržbovými 
a  předem nabitými bateriemi. Sběrný koš pro posečenou 
trávu je u modelů se zadním výhozem předem namontován. 
Takže vše, co musíte udělat při vybalení zahradního traktore 
je přišroubovat volant a upravit si sedadlo do požadované 
pozice pomocí přiloženého nářadí. Poté stačí zavěsit sběrný 
koš na trávu, propojit oba kabely s baterií a doplnit palivo. 
Zprovoznění stroje netrvá déle než 20 minut.

VÝHODY

rEADY-TO-GO ZA 15 MINuT

•	  dvouválcové motory Briggs & Stratton

•	 Všechny	přednosti	jako	traktory	SMART	(str.	16)	
•	 Dvouválcové	motory	o	max.	výkonu	16	a	20	HP
•	 Litinová	přední	náprava
•	 Sedadlo	s	komfortní	opěrkou
•	 Luxusní	kapota
•	 Komfortní	hydrostatická	převodovka
•	 Nabíječka	baterie	(model	LN	200	H)
•	 Přední	nárazník	(model	LN	200	H)
•	 Ready-to-go:	zprovoznění	nového	traktoru	během	 
        20 minut (model Ln 200 h)

•	  Výhoz, sběrný koš a volitelně mulčování 
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92 
cm

2500 
          m²

3500 
          m²

motoR /  
pRacovní výkon /
zdvihový objem /

StaRt

převodovka / 
pRůměR koLa 

(př/zad) /
LožiSka

SběRací koš / 
muLčovací kit /

defLektoR
objem paLivové 

nádRže

výška Sečení /
veRtikáLní  

Seřízení poLoměR zatáčení RozměRy hmotnoSt

b&S intek, 
2 válec /

11,6 kW –  
2 600 min-1 /

656 cm3 /
elektrický

hydrostatická 
s ovládáním 

nožním pedálem /
15" x 6" /  

18" x 9,5" /
kluzná ložiska

240 l, textilní 
s pevným vrškem / 

k dispozici jako 
příslušenství /

k dispozici jako 
příslušenství

3,8 l 30-95 mm / 
5 poloh

46 cm
 

d 225 / š 110 /  
v 103 cm

198 kg

b&S intek, 
2 válce /

10,6 kW –  
2,600 min-1 /

470 cm3 /
elektrický

hydrostatická 
s ovládáním 

nožním pedálem /
15" x 6" /  

18" x 9,5" /
kluzná ložiska

240 l, měkký vak 
s pevným vrškem / 

k dispozici jako 
příslušenství /

k dispozici jako 
příslušenství

3,8 l 30-95 mm / 
5 poloh

46 cm d 225 / š 99 /  
v 103 cm

195 kg

Č. výr.  13RM71KE678    
Cena (Kč):  67.990,-

Č. výr.  13RT71KN678    
Cena (Kč):  77.990,-

deflektor:  
Č. výr. 196-750-678
Cena (Kč): 2.990,-

kryt zahradního traktoru XL:  
Č. výr. 2024-U1-0004
Cena (Kč): 1.490,-

PŘíSlušENSTVí

motorový olej 1,0 l Sae30hd:
model LE 160/92 h, Ln 200 h   

Č. výr.: 6012-X1-0031; Cena (Kč): 139,-

Sada nožů:
model 160/92 h   

náhradní díl: 1111-m6-0149

Sada nožů:
model Ln 200 h   

náhradní díl: 1111-m6-0147
mulčovací sada:

Č. výr. 196-749-678
Cena (Kč): 2.290,-

motorový olej 1,4 l Sae30hd:
model Ln 200 h  Č. výr.: 6012-X1-0032

Cena (Kč): 199,-

OPTIMA LE 160/92 H

OPTIMA LN 200 H

31 
cm

200 
       m²

37 
cm

800 
        m²

31 
cm

200 
       m²

30 
cm

200 
        m²

ElEKTrICKÝ VErTIKuTÁTOr/PrOVZDušňOVAČ SMArT & OPTIMA 3v1
nEChTE VÁŠ TrÁVníK dÝChaT

Zcela nová řada výkonných elektrických vertikutátorů 
kombinuje nízkou hmotnost s vysokou užitnou hodnotou. 
Jsou ideálním řešením pro malé a středně velké trávníky. 
Všechny jsou dodávány s  integrovaným sběrným košem 
a jsou navrženy pro intuitivní ovládání a používání. Díky svým 

pevně uloženým nožům pracují tyto elektrické modely také 
velmi dobře a s lehkostí na trávnících prorostlých mechem 
nebo starou trávou, a  pomocí přiložené provzdušňovací 
hřídele provzdušňují trávník měkce jako hrábě.

230 v/1,600 W
200 mm/200 mm

kluzná ložiska
textilní koš,  

45 l

14 dvojitý,  
145 mm Ø /  

5 poloh,  
centrální /  

0 to -12 mm / je 
součástí

rovná, 
sklápěcí

plastový držák kabelu 15 kg

230 v/1,200 W
200 mm/110 mm

kluzná ložiska
textilní koš,  

35 l

10 dvojitý, Lh  
145 mm Ø /  

5 poloh,  
centrální /  

0 to -12 mm / je 
součástí

rovná, 
sklápěcí

plastový držák kabelu 11 kg

Č. výr.  16AFDNKA600    
Cena (Kč):  2.990,-

motoR 
koLa (př/zad) /
LožiSka koL / SběRný koš 

nože / naSta-
vení hLoubky 

hřídeLe S noži / 
naStavení nožů / 
pRovzdušňovací 

hřídeL

Rukojeť / 
výška Rukojeti -

Seřízení podvozek vedení kabeLu hmotnoSt

Č. výr.  16AFFMOA600    
Cena (Kč):  3.990,-

VÝHODY

•	  hřídel vertikutátoru s pevnými dvojitými noži pro perfektní 
výsledek

•	 Výměna hřídelí bez použití nářadí
•	 Součástí je doplňková hřídel provzdušňovače s drátky
•	 Integrovaný sběrný koš
•	 nízká hmotnost díky polypropylenu podvozku
•	 Centrální nastavení výšky
•	 plně sklápěcí ergonomická rukojeť
•	 Transportní poloha ovládaná pákou z místa obsluhy

PŘíSlušENSTVí

•	  odolné asynchronní elektromotory

•	 Vertikutace, provzdušnění a sběr

OPTIMA 37 vE

SMART 30 vE

hřídel s drátky

hřídel s noži

prodlužovací kabel 25 m:
Č. výr. 6011-X1-0449
Cena (Kč): 1.190,-

Rozmetadlo 23kg:
Č. výr. 190-701-000
Cena (Kč): 1.990,-

Rozmetadlo 59kg:
Č. výr. 190-454a000
Cena (Kč): 7.990,-

válec 49cm:
Č. výr. 196-300C678
Cena (Kč): 2.490,-



2322

31 
cm

200 
       m²

35 
cm

1000 
          m²

31 
cm

200 
       m²

38 
cm

1500 
          m²

Dva benzinové modely doplňují tento zbrusu nový program 
vertikutátorů. S pracovní šířkou 35 cm a 38 cm najdete jistě 
správnou velikost pro středně velké až velké travnaté plochy 
s  plochou až 1 500 m². Modely jsou poháněny výkonným 
benzinovým motorem OHV, s vysokým točivým momentem 
a nízkou spotřebou. Plně sklápěcí ergonomická rukojeť, páka 
dálkového ovládání přepravní polohy, centrální nastavení 

hloubky a integrovaný sběrný koš Vám poskytnou dostatečný 
luxus. Benzinové modely mají ve standardu dva typy hřídelí  
a koš - systém 3v1

BENZíNOVÝ VErTIKuTÁTOr/PrOVZDušňOVAČ OPTIMA 3v1
ŽIVInY KE KoŘEnŮm

thorX 35h /  
2,3 kW –  

3.500 min-1 /  
123 cm³ / 

ruční

200 mm/200 mm
kuličková ložiska

textilní,  
45 l

15, 190 mm Ø /  
6 poloh,  

centrální /  
0 to -15 mm / je 

součástí

ergonomická,  
2 polohy  

výškově stavitelná, 
sklápěcí

ocel – 29 kg

thorX 55h /  
3,0 kW –  

3.500 min-1 /  
179 cm³ / 

ruční

200 mm/200 mm
kuličková ložiska

textilní,  
50 l

16, 190 mm Ø /  
6 poloh,  

centrální /  
0 to -15 mm / je 

součástí

ergonomická,  
2 polohy  

výškově stavitelná, 
sklápěcí

ocel – 30 kg

motoR /  
maX. výkon /

zdvihový objem /
StaRt

koLa (př/zad) /
LožiSka koL / SběRný koš 

nože / naSta-
vení hLoubky 

hřídeLe S noži / 
naStavení nožů / 
pRovzdušňovací 

hřídeL

Rukojeť / 
výška Rukojeti -

Seřízení podvozek vedení kabeLu hmotnoSt

Č. výr.  16AHGL1A600    
Cena (Kč):  9.990,-

Č. výr.  16AHHL1B600    
Cena (Kč):  11.990,-

VÝHODY

•	  hřídel vertikutátoru s pevnými dvojitými hroty  
pro efektivní výsledek

•	 Součástí je doplňková hřídel odmechovače trávníku
•	 Integrovaný sběrný koš
•	 masivní ocelový podvozek
•	 Centrální nastavení výšky
•	 plně sklápěcí ergonomická rukojeť
•	 Transportní poloha ovládaná pákou z místa obsluhy

•	  Silný ohV motor 
mTd ThorX

•	  Vertikutace,  
provzdušnění, sběr  

OPTIMA 35 vO

OPTIMA 38 vO

Vertikutační i provzdušňovací válec ve 
standardu

ElEKTrICKÉ VYŽíNAČE & KŘOVINOŘEZY
pro doKonaLÝ VZhLEd

Vyberte si svůj model z naší nabídky vyžínačů a křovinořezů  
s elektromotorem. Jako všechny elektrické stroje, i tyto jsou jednoduché 
na používání a nenáročné na údržbu. Jsou vybavené technologií 
poloautomatické hlavy, kdy se lehkým úhozem strunové hlavy o zem 
struna sama odvine a upraví na požadovanou délku. Ergonomický 

tvar rukojeti znamená mnohem méně námahy při práci a manipulaci 
se strojem. Všechny stroje MTD jsou vybaveny dostatečně výkonným 
motorem, který je sladěn s optimálním průměrem a pracovní šířkou 
struny. Modely se systémem Trimmer Plus můžete v mžiku pomocí 
příslušenství změnit na plotostřih, foukač nebo vyvětvovací pilu.

SIlNÉ rYSY

•	 Funkce	vyžínání	a	zarovnávání	okrajů	trávníků	(ET	350)
•	 Kompatibilní	se	systémem	Trimmer	Plus	(ET	1000,	EB	1000	B)
•	 Nízká	hmotnost
•	 Snadná	obsluha	poloautomatické	strunové	hlavy
•	 Výkonný	dvoustrunný	systém	u	všech	modelů
•	 Teleskopická	rukojeť	(ET	350)

U modelů s dělenou hřídelí je možno snadno spodní díl zaměnit 
za nástavec s plotostřihem, foukačem nebo vyvětvovací pilou 
a výrazně tak rozšířit možnosti využití vašeho stroje.

•	 Elektromotory 230 V s vysokým točivým momentem

model EB 1000 B včetně ramenního popruhu a strunové cívky
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230 v/350 W –
teleskopická 

rukojeť / 
–

Ø 1,2 mm,  
dvoustrunová /  

poloautomatická 
hlava

ano
25 cm 

2,6 kg

230 v/1,000 W ano
Rukojeť tvaru d /
standardní výbava

Ø 1,6 mm,  
dvoustrunová /  

poloautomatická 
hlava

ne 38 cm 4,5 kg

Č. výr.  41AC0UU-678    
Cena (Kč):  890,-

Č. výr.  41AC0VE1678    
Cena (Kč):  2.490,-

Č. výr.  41AC0UE-678    
Cena (Kč):  3.390,-

motoR 
SyStém 

tRimmeRpLuS

Rukojeť /  
popRuh na 

Rameno

StRuna /  
SyStém podávání 

StRuny

funkce 
zaRovnání 

okRajů
pRacovní šířka 

StRuna/nůž hmotnoSt

230 v/1,000 W ano
smyčka /  

standardní výbava

Ø 1,6 mm,  
dvoustrunová /  

poloautomatická 
hlava

ne
38 cm /

23 cm, je součástí
5,5 kg

Struna vyžínače z kopolymeru 
1,3 mm / 15 m:

Č. výr. 1082-U1-0001
Cena (Kč): 79,-

Struna vyžínače z kopolymeru 
1,6 mm / 15 m:

Č. výr. 1082-U1-0004
Cena (Kč):  89,-

PŘíSlušENSTVí

bezpečnostní brýle:
Č. výr. 6061-X1-0018

Cena (Kč): 179,-

Strunová cívka:
model ET 350  Č. výr.: 1183-m6-0002

Cena (Kč): 169,-

nůžky na živý plot ah 720:
model ET 1000 & EB 1000 B   

Č. výr.: 41BJah-C954; Cena (Kč): 3.490,-

foukač tb 720:
model ET 1000 & EB 1000 B   

Č. výr.: 41aJTB-C954; Cena (Kč): 1.790,-

vyvětvovací pila pS 720:
model ET 1000 & EB 1000 B   

Č. výr.: 41CJpS-C954; Cena (Kč): 3.990,-

hlava vyžínače:
model ET 1000 & EB 1000 B   

Č. výr.: 1183-m6-1000; Cena (Kč): 340,-

ET 350

ET 1000

EB 1000 B

• Čistší emise 
•  Vysoká účinnost díky technologii OHV
•  Bez zápachu z důvodu nízkého spalování oleje
• Snadné použití – snadný proces startování 
• Tišší než 2-dobý motor 
• Bez nutnosti míchat benzín s olejem

Výhody 4-dobého motoru v porovnání s 2-dobým motorem:

pomocí systému startování “aST” je nastartování dvoutaktního motoru 
pomocí lanka velmi snadné. Technologie spouštění motoru “advanced 
Starting Technology” (aST) používá cívkovou pružinu, která usnadňuje 
proces startování – stačí pouze plynule a snadno vytáhnout lanko. motor 
se pak spustí sám od sebe. 

křovinořezy firmy mtd, modely 1033 a 1043 jsou vybaveny motorem se systémem full-crank, 
který poskytuje následující výhody:

    - Menší vibrace
    - Delší životnost motoru
    - Menší tolerance při výrobě
    - Velmi dobře vyvážený klikový hřídel

BENZíNOVÉ VYŽíNAČE & KŘOVINOŘEZY
UnIVErZÁLní STroJE pro VĚTŠí pLoChY

Vyžínače a křovinořezy MTD Vám pomohou všude tam, kam 
se nedostanete s běžnou sekačkou. Jsou rovněž ideální 
pro dočišťování trávníků kolem budov, záhonků, plotů, 
chodníků nebo plotů. Křovinořezy jsou pak vhodné i pro 
prosvětlování křovin, vysekávání lesních kultur či redukci 
počtu kmenů u mladých porostů. Stroje MTD Vám zpříjemní 
obsluhu mnoha důmyslnými technickými řešeními. Strunová 
hlava Tip-Automatik sama nastaví strunu na správnou délku 
pouze lehkým úhozem o zem, membránový karburátor u 
dvoutaktních strojů Vám dovolí pracovat v jakékoliv poloze a 
úhlu a díky systému AST vždy nastartujete svůj stroj s minimální 

námahou. Čtyřtaktní model je pro svoji jednoduchost obsluhy 
rok od roku vyhledávanější alternativou. Odpadá zde míchání 
paliva, má nižší emise a je velmi tichý. Dvoutaktní křovinořezy 
používají pro přenos síly pevnou hřídel a také motor s 
profesionální konstrukcí “Full-crank“, kdy je kliková hřídel 
uložena na dvou ložiskách. Takové řešení vykazuje až 2x 
delší životnost oproti obvyklému řešení používaném u strojů 
hobby kategorie. U modelu s dělenou hřídelí můžete rozsah 
jeho použití dále rozšířit díky příslušenství Trimmer Plus. Váš 
křovinořez se tak může v mžiku proměnit třeba v plotostřih, 
foukač, kultivátor nebo prořezávací pilu.

VÝHODY
•	 nízká hmotnost
•	 Snadné a spolehlivé startování
•	 Intuitivní a funkční technologie poloautomatické hlavy
•	 dvoustrunový systém u všech modelů
•	 1 model s dělenou hřídelí a systém Trimmerplus
•	 1 model se 4-taktním motorem
•	 2 modely se systémem Full-crank

4- nebo 3-zubový nůž je součástí, 
s výjimkou modelu 500
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Díky našemu programu příslušenství je váš vyžínač ještě všestrannější. V mžiku se promění na kultivátor, nůžky na živý plot, vyvětvovací pilu nebo foukač.

BENZÍNOVÝ MOTOR

motoR /  
pRacovní výkon /
zdvihový objem StaRtéR

SyStém 
tRimmeRpLuS

Rukojeť /  
popRuh na 

Rameno

StRuna /  
SyStém podávání 

StRuny
pRacovní šířka 

StRuna/nůž
objem paLivové 

nádRže hmotnoSt

mtd,  
2-takt /

0,67 kW –  
7,000 min-1 /

25 cm³

aSt  
(advanced 

Starting 
Technology)

– Rukojeť tvaru d
Ø 2 mm /

poloautomatická 
hlava

38 cm 0,3 l 4,9 kg

2-takt, 
full-crank /

0,9 kW –  
8,500 min-1 /

33 cm³

Snadné spuštění –

bike, 
pevná hřídel /

dvojitý popruh na 
rameno

Ø 3,0 mm /
poloautomatická 

hlava

42 cm /
25,5 cm, je součástí

0,9 l 7,4 kg

2-takt, 
full-crank/
1,2 kW –  

8,500 min-1 /
43 cm³

Snadné spuštění –

bike, 
pevná hřídel /

dvojitý popruh na 
rameno

Ø 3,0 mm /
poloautomatická 

hlava

42 cm /
25,5 cm, je součástí

1,2 l 7,5 kg

Č. výr.  41BD701C678    
Cena (Kč):  3.490,-

Č. výr.  41AD7UXB678    
Cena (Kč):  4.490,-

Č. výr.  41AD7UYB678    
Cena (Kč):  5.290,-

PŘíSlušENSTVí

bezpečnostní brýle:
Č. výr. 6061-X1-0018

Cena (Kč): 179,-

nůžky na živý plot ah 720:
model 990   

Č. výr.: 41BJah-C954
Cena (Kč): 3.490,-

vyvětvovací pila pS 720:
model 990   

Č. výr.: 41CJpS-C954
Cena (Kč): 3.990,-

Struna vyžínače z kopolymeru 
2,0 mm / 15 m:
model 500   

Č. výr.: 1082-U1-0003
Cena (Kč): 89,-

2-takt olej 250 ml:
Č. výr. 6012-X1-0037

Cena (Kč): 79,-

Strunová cívka:
model 990  

Č. výr.: 1183-m6-0005
Cena (Kč): 299,-

nůž:
model 990  

Č. výr.: 1181-U1-0025
Cena (Kč): 349,-

kultivátor Gc 720
model 990 

Č. výr.: 41CJgC-C954
Cena (Kč): 3.490,-

nůž:
model 1033, 1043  
Č. výr.: 1181-U1-0010

Cena (Kč): 269,-

Struna vyžínače z kopolymeru 
3,0 mm / 15 m:

model 1033, 1043   Č. výr.: 
1082-U1-0006; Cena (Kč): 99,-

Struna vyžínače  
z kopolymeru 

2,4 mm / 15 m:
model 990   

Č. výr.: 1082-U1-0004
Cena (Kč): 89,-

500

1033

1043

foukač tb 720:
model 990   

Č. výr.: 41aJTB-C954
Cena (Kč): 1.790,- 180°

Je to snadné mít perfektní sestřih pomocí nůžek  na 
živý plot od firmy MTD. Jejich nízká hmotnost a šířka 
záběru až do 61  cm šetří energii a  snižuje zátěž na 
klouby při práci ve všech úhlech při stříhání plotu. 
Díky výkonu motoru až do 600 wattů, jsou elektrické 
nůžky na živý plot firmy MTD optimálním řešením pro  
efektivní sestřih živých plotů střední velikosti. Všechny 
modely jsou vybaveny funkcí rychlého zastavení, 
která zastaví nože za méně než 0,5 sekundy, a  tím 
zajišťuje za všech okolností bezpečnost při práci. 
Kromě elektrického modelu, jsou k dispozici zajímavé 
nůžky na živý plot s benzínovým pohonem, s otočnou 
rukojetí a výkonným 2-taktním motorem.
Ergonomický design a ideálně vyvážené těžiště zaručuje 
pohodlné používání. Laserem řezané   diamantem 
broušené nože zajistí vynikající profil a čistotu střihu.

NůŽKY NA ŽIVÝ PlOT
pro pErFEKTní SESTŘIh

230 v,
elektrický /

600 W
–

obouruční ovládání dvojčinná lišta /
61 cm

16 mm
ano / 

< 0,5 sec.
4,1 kg

2-takt,
0,85 kW –  

9 500 min-1 / 
24,5 cm3

ruční
zadní rukojeť 
otočná o 180°,  

antivibrační systém

dvojčinná lišta /
55 cm

28 mm
– / 

< 0,5 sec.
5,3 kg

Č. výr.  41AQ1FSO678     
Cena (Kč):  4.790,-

Č. výr.   41AF5EE5600     
Cena (Kč):  1.390,-

SIlNÉ rYSY
•	 nízká hmotnost
•	 Výkonnost
•	 Laserem řezané a diamantem broušené nože
•	 dvojčinná lišta
•	  zadní rukojeť otočná  

o 180° u modelu hT 55 B
•	  antivibrační systém  

u modelu hT 55 B

bezpečnostní brýle:
Č. výr. 6061-X1-0018

Cena (Kč): 179,-

Sprej pro údržbu: 
Č. výr. 6021-U1-0075

Cena (Kč): 279,-

prodlužovací kabel 25 m:
Č. výr. 6011-X1-0449
Cena (Kč): 1.190,-

PŘíSlušENSTVí

motoR /  
pRacovní výkon / 
zdvihový objem StaRt motoRu dRžadLo

SyStém Střihání /
pRacovní déLka vzdáLenoSt zubů

pRotibLokovací 
SyStém /

RychLý Stop hmotnoSt

2-takt olej 250 ml:
model hT 55 B  Č. výr.: 6012-X1-0037

Cena (Kč): 79,-

easy run 250ml:
model hT 55 B  Č. výr.: 6012-X1-0045

Cena (Kč): 279,-

HT 55 B

HT 61 E

mtd, 4-takt / 
0,69 kW –  

7 600 min-1 /
29 cm³

aSt  
(advanced 

Starting 
Technology)

ano
bike dělená hřídel /
dvojitý popruh na 

rameno

Ø 2,4 mm, /
poloautomatická 

hlava

46 cm /
20 cm, je součástí

0,4 l 8 kg

Č. výr.  41ADZ99C678    
Cena (Kč):  6.490,-

990
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PŘíSlušENSTVí

KulTIVÁTOrY
pŘípraVa pŮdY pro VEgETaCI

Na jaře a u některých plodin i na podzim je vždy mnoho práce 
s přípravou půdy před novou výsadbou. Mnoho majitelů 
zahrádek již upouští od namáhavé ruční práce a raději ji svěří 
výkonným pomocníkům od MTD. Na výběr jsou benzínové 
kultivátory vhodné i na větší obdělávané plochy s pracovním 
záběrem až 81 cm. Dva modely mají i velmi praktickou 
nastavitelnou šířku kultivace a největší model má i zpětný 
chod. Kultivátor je nejenom výborný pomocník pro kypření 
půdy, ale je vhodný i na zapravování drtě, hnojiva, kompostu 
nebo rašeliny do půdy.

Sklopné transportní kolo
Kultivátory MTD jsou vybaveny sklopnými 

transportními kolečky, které velmi usnadňují 

manipulaci se strojem, ale při práci se dají lehce 

díky pomocné pružině sklopit nahoru.

Modely T/205 a T/245 mají přepravní kolečko 

vepředu a modely T/330 M a T/380 M vzadu.

Boční kryt na ochranu rostlin
Kultivátory T/245 a T/380 jsou vybaveny bočními 

kryty, které účinně chrání mladé sazenice  

i vzrostlejší rostliny před možným poškozením od 

rotujících nožů.

VÝHODY

•	 Samoostřící, tepelně opracované nože vyrobené z pružinové oceli
•	 Transportní kola s rychlým uvolněním
•	 Silný a spolehlivý přenos síly pomocí kovové převodovky
•	 různé příslušenství pro modely T 330 m a T 380 m

•	 Výkonné benzínové motory mTd ThorX ohV

motorový olej 0,6 l Sae 10W-30:
Č. výr. 6012-X1-0033

Cena (Kč): 89,-

easy run 250ml:
Č. výr. 6012-X1-0045

Cena (Kč): 279,-

Kovová kola

196-261-678

ideální, je-li vyžadován co 
možná nejlepší záběr

Radlice

196-262-678

ideální pro orbu 
v nejtěžším terénu

Vyorávač brambor

196-263-678

základní příslušenství pro 
sklizeň brambor

Kolečka

196-264-678

ideální, je-li použití 
kovových kol nežádoucí

Kultivátor

196-265-678

vhodné příslušenství pro kultivace 

úhoru a neobdělávaných 

pozemků nebo pro zapravení 

kompostu do půdy

PŘíSlušENSTVí PrO T/330 M A T/380 M

mtd  
thorX 45 /

2 kW – 
3 100 min-1 /

139 cm³

ruční 180 mm, přední

4 (2x2) /
120 min-1

30,5 cm /
–

vpřed,
šnekový převod /

kovová

40 cm /
–

1,25 l 34 kg

mtd 
 thorX 55 /
3,3 kW – 

3,200 min-1 /
173 cm³

ruční 180 mm, přední

4 (2x2) /
120 min-1

30,5 cm /
standard, 

2 pracovní šířky

vpřed,
šnekový převod /

kovová

40 - 61 cm /
je součástí

1,4 l 42 kg

mtd 
 thorX 55 h /

3,1 kW – 
3,600 min-1 /

179 cm³

ruční 2 x 200 mm, zadní

4 (2x2) /
137 min-1

30,5 cm /
standard, 

2 pracovní šířky

vpřed,
Spojka s klínovým 
řemenem /kovová, 

kryt řetězu

33 - 61 cm /
–

2,2 l 45 kg

mtd  
thorX 55 h /

3,1 kW / 
3 600 min-1 /

179 cm³

ruční 200 mm, zadní

6 (2x3) /
137 min-1

30,5 cm /
standard, 

3 pracovní šířky

vpřed –  
vzad,

Spojka s klínovým 
řemenem /kovová, 

kryt řetězu

33-61-81 cm /
je součástí 2,2 l 58 kg

Č. výr.  21D-33MV678     
Cena (Kč):  13.990,-

Č. výr.  21D-38MT678     
Cena (Kč):  16.990,-

Č. výr.  21C-20MI678     
Cena (Kč):  10.490,-

Č. výr.  21C-25MJ678     
Cena (Kč):  11.990,-

motoR /  
pRacovní výkon /
zdvihový objem StaRt motoRu

tRanSpoRtní 
koLo

nože /
RychLoSt nožů /

pRůměR /
pRodLoužení

SměR  
otáčení /  

převodovka

pRacovní šířka /
kRyt pRo 

ochRanu RoStLin
objem paLivové 

nádRže hmotnoSt

T/205

T/245

T/330 M      

T/380 M

Cena (Kč): 1.890,- Cena (Kč): 3.790,- Cena (Kč): 1.790,- Cena (Kč): 1.790,- Cena (Kč): 2.990,-
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ElEKTrICKÁ ŘETĚZOVÁ PIlA
Snadno oVLadaTELnÁ a BEZ EmISí 

Nejjednodušší způsob, jak prořezat nálety, pokrátit kulatinu 
nebo si připravit dříví ke krbu je použít elektrickou řetězovou 
pilu. Na rozdíl od benzínových pil je údržba zredukována na 
minimum. Výkon máte vždy k dispozici na pouhé zmáčknutí 
tlačítka – žádné složité startování. Robustní konstrukce pily 

MTD spolu s kvalitním elektromotorem a značkovou lištou  
a řetězem Oregon Vám zaručí dlouhou životnost. Nechybí 
ani indikátor hladiny oleje na mazání řetězu a tlumící pryžové 
prvky v pouzdře pily, díky kterým se pila vyznačuje velmi 
nízkou úrovní vibrací.

•	 Řetěz a lišta oregon

•	  Elektromotor s vysokým točivým momentem

PŘíSlušENSTVí PrO ElEKTrICKÉ A BENZíNOVÉ ŘETĚZOVÉ PIlY:

VÝHODY

motoR
šířka řetězu/
Rozteč řetězu

nádRž na oLej 
pRo mazání 

řetězu

značka /  
automatické  

mazání / 
napínací SyStém

značka /
déLka / 

ochRanný kRyt opěRné hRoty hmotnoSt

230 v / 
2,000 W

1,3 mm, 
3/8" Lp

0,2 l
oReGon /

ano /
přední

oReGon /
40 cm /

ano
plastové 5 kg

Č. výr.  41AZ060-678     
Cena (Kč):  2.490,-

•	 nízké vibrace díky pryžovým prvkům v pouzdru
•	 Indikátor hladiny oleje pro mazání řetězu

Sada na broušení: 
Č. výr. 1194-X1-0030

Cena (Kč): 329,-

bio řetězový olej 1,0 l:
Č. výr. 6012-X1-0043

Cena (Kč): 149,-

ochranná přilba:
Č. výr. 6161-X1-0001

Cena (Kč): 849,-

maznice:
Č. výr. 1194-X1-0036

Cena (Kč): 249,-

2dobý olej 250 ml:
model gCS 25/30 T, 3800/35, 4100/40  
& 4600/45  Č. výr.: 6012-X1-0037

Cena (Kč): 89,-

Rukavice pro řetězové pily:
Č. výr. 6061-CS-1010 - velikost 

10; Cena (Kč): 490,-; 
Č. výr. 6061-CS-1011– velikost 11; 

Cena (Kč): 490,-

EcS 2000/40EcS 2000/40

Práce s benzínovou pilou patří mezi ty nejsložitější úkoly, které 
Vás na zahradě čekají. Jen s vynikající pilou, která je bezpečná, 
výkonná, spolehlivá a snadno se startuje, se Vám bude dobře 
pracovat. Pily MTD všechny tyto požadavky splňují a mají 
navíc velmi účinný systém tlumení vibrací, značkovou lištu 
a řetěz Oregon s malým zpětným rázem a odlehčený válec  
i klikovou skříň pro snížení hmotnosti. Příjemný je rovněž 
rychlý přístup k filtru a svíčce a jednoduchý systém napínaní 
řetězu pohodlně z boku stroje.

•	 Řetěz a lišta oregon

VÝHODY

BENZíNOVÉ ŘETĚZOVÉ PIlY
VYSoKÝ VÝKon, KVaLITní ŘEZ 

2-takt /
0,9 kW –  

11 000 min-1 /
25,4 cm³ /

automatický sytič
ruční

1,3 mm, 
3/8" Lp

0,2 l
oReGon /

ano /
boční

oReGon /
30 cm /

ano
kov 0,2 l 3,2 kg

2-takt /  
1,2 kW –  

7 500 min-1 /
38 cm³ /

ruční

1,3 mm, 
3/8" mini

0,21 l
oReGon /

ano /
boční

oReGon /
35 cm /

ano
kov 0,3 l 4,2 kg

Č. výr.  41AY06I0678     
Cena (Kč):  3.990,-

Č. výr.  41AY0340678     
Cena (Kč):  4.490,-

Č. výr.  41AY45S0678     
Cena (Kč):  4.190,-

Č. výr.  41AY0460678     
Cena (Kč):  3.790,-

•	 Účinný	tříbodový	antivibrační	systém
•	 Válec	a	kliková	skříň	s	hliníkové	litiny	pro	snížení	hmotnosti
•	 Opěrné	hroty	z	kovu
•	 Snadné	napínání	řetězu	z	boku
•	 Sytič	a	nastřikovač	paliva	pro	snadné	studené	starty

GcS 25/30 T

GcS 3800/35

GcS 4100/40

GcS 4600/45

2-takt /  
1,3 kW –  

7 500 min-1 /
41 cm³ /

ruční

1,3 mm, 
3/8" mini

0,21 l
oReGon /

ano /
boční

oReGon /
40 cm /

ano
kov 0,3 l 4,5 kg

2-takt / 
1,6 kW –  

7,500 min-1 /
46 cm³ /

ruční

1,3 mm, 
3/8" mini

0,26 l
oReGon /

ano /
boční

oReGon /
45 cm /

ano
kov 0,55 l 5,4 kg

motoR /  
pRacovní výkon /
zdvihový objem /

StaRt 
šířka řetězu/
Rozteč řetězu

nádRž na oLej 
pRo mazání 

řetězu

značka /  
automatické  

mazání / 
napínací SyStém

značka /
déLka / 

ochRanný kRyt opěRné hRoty
objem paLivové 

nádRže hmotnoSt
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PŘíSlušENSTVí

šTĚPKOVAČ / DrTIČ / VYSAVAČ 
pro KrÁSnĚ UKLIZEnoU ZahradU
Bez ohledu na to kolik listí musíte uklidit, náš model 202 
vám pomůže vyčistit vaši zahradu bez námahy. S kombinací 
3 funkcí v  jednom stroji můžete intenzivně vysávat větvičky 
s listy a drobné smetí z trávníku, z terasy nebo jiných ploch. 
Systém drtiče pak automaticky zmenšuje velikost těchto 
materiálů v  poměru až do 10:1, a  nakonec vyhazuje tyto 
drobné částice do velkého sběrného vaku. Třetí funkcí je 

štěpkovací systém s  odděleným žlabem, který umožňuje 
zbavit se silnějších větví až do průměru 5 cm. Větve, které 
jednoduše vsunujete do žlabu štěpkovače, také skončí jako 
tenké štěpky ve sběrném vaku.

b&S ohv pb,  
800 řada /  
3,7 kW –  

3 600 min-1 / 
205 cm³

ruční 3 l

pneu
 254 x 100 mm /

kolečka s aretací /  
1 rychlost vpřed

2 nože štěpkovače, 
3 hroty drtiče/

5 cm
106 l až do 10: 1 69 kg

Č. výr.  24A-202K678     
Cena (Kč):  35.990,-

motoR /  
pRacovní výkon / 
zdvihový objem StaRtéR

objem paLivové 
nádRže

hnací koLa / 
přední koLa /

pohonný SyStém
řezací SyStém /

maX. Ø větve vak vySavače dRtící poměR hmotnoSt

VÝHODY

•	 Funkce 3v1; Vysavač, drtič, štěpkovač
•	 možno dovybavit sací hadicí
•	 Systém pohonu kol pro snadnou práci

•	 Výkonný motor Briggs & Stratton ohV

Sací hadice, délka 2 m:
Č. výr. oEm-290-005
Cena (Kč): 4.990,-

motorový olej 0,6 l Sae30hd:
Č. výr. 6012-X1-0030

Cena (Kč): 89,-

easy run 250ml:
Č. výr. 6012-X1-0045

Cena (Kč): 279,-

ochrana sluchu:
Č. výr. 6061-X1-0006

Cena (Kč): 590,-

MTd 202

Foukače MTD jsou ideálními pomocníky při úklidu zahrady. 
Můžete si vybrat mezi snadno ovladatelným elektrickým 
modelem nebo na kabelu nezávislým benzínovým strojem. 
Oba Vám nabídnou snadné přepínaní mezi funkcemi vysávání 
a foukání a výkonný drtící systém, který zmenší objem sebrané 

hmoty až 10x. Nasbíraný odpad se ukládá do objemného 
textilního vaku s velkým vysypávacím otvorem. Pokud chcete 
vyfoukat listí nebo třeba zbytky posekané trávy z terasy či 
chodníku, využijete zase foukací mód, díky kterému zbavíte 
vaši terasu jakýchkoliv nečistot během okamžiku.

FOuKAČE / VYSAVAČE 
dEJTE SBohEm podZImnímU LISTí

230 v,
2 500 W /  

14 000 min-1 /
–

až do 15 m³/min / 
až do 270 km/h

možnost změny 
vysávání/foukání

až do 10:1 ano textilní 45 l – 3,9 kg

2-dobý/  
0,75 kW –  

8 000 min-1 /
25 cm³ /

zdvih

až do 11 m³/min / 
až do 165 km/h

možnost změny 
vysávání/foukání

až do 10:1 ano textilní 40 l 0,4 l 7 kg

motoR /  
pRacovní výkon /

StaRtování

maX. objem 
vzduchu / maX. 

RychLoSt 
vzduchu

pRacovní 
poLohy

dRtící
poměR

Ramenní 
popRuh vak

objem paLivové 
nádRže hmotnoSt

Č. výr.  41AB0BE7678     
Cena (Kč):  1.590,-

Č. výr.  41AS0BU0678     
Cena (Kč):  4.490,-

easy run 250ml:
model BV 3000 g  
Č. výr.: 6012-X1-0045

Cena (Kč): 279,-

VÝHODY
•	 modely s funkcí 3 v 1; Vysavač / foukač / drtič
•	 objemný vak
•	  Technologie aST pro snadné startování u modelů s benzinovým pohonem
•	 Účinné	drtící	ústrojí

PŘíSlušENSTVí

zahradní vozík portax: 
Č. výr. 196-333-600
Cena (Kč): 3.990,-

bezpečnostní brýle:
Č. výr. 6061-X1-0018

Cena (Kč): 179,-

2dobý olej 250 ml:
model BV 3000 g   
Č. výr.: 6012-X1-0037

Cena (Kč): 789,-

Bv 2500 E

Bv 3000 G
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ElEKTrICKÉ DrTIČE
pŘípraVa LISTí a VĚTVí pro KompoSToVÁní

Elektrický válcový drtič od MTD patří k nejvýkonnějším 
pomocníkům ve své kategorii. Srdcem stroje je 
pomaloběžný frézovací válec s osmi zuby, který rozdrtí 
listí a krájí větve do průměru až 45 mm na pravidelné 
štěpky.  Ty se dají využít jak na kompostování, tak  
i jako náhrada mulčovací kůry či dokonce jako palivo do 
kamen. O stavu naplnění sběrného boxu štěpkou jste 

vždy informováni, protože box je vyroben z pružného  
a průhledného materiálu. Drtič má indikaci chodu i zpětný 
chod, díky kterému můžete lehce uvolnit zaseknuté větve. 
Díky nízkým otáčkám pracuje drtič velmi tiše, takže práce 
s ním je velmi příjemná a navíc nerušíte sousedy. Drtič má 
i přes svůj vysoký výkon velmi kompaktní rozměry, takže 
při skladování zabere minimum prostoru.

motoR          koLa maX. Ø větve
boX /  

kapacita boXu SyStém dRcení dRtící poměR hmotnoSt

230 v, 
rychlost 

vpřed/vzad funkce 
2 800 W

2 transportní kola 45 mm
průhledný plastový 

box / 
45 l

frézovací válec 
s 8 zuby

až do 10: 1 26 kg

Č. výr.  24AC7G2C600     
Cena (Kč):  5.690,-

bezpečnostní brýle:
 Č. výr. 6061-X1-0018

Cena (Kč): 179,-

prodlužovací kabel 25 m:
Č. výr. 6011-X1-0449
Cena (Kč): 1.190,-

ochrana sluchu:
Č. výr. 6061-X1-0006

Cena (Kč): 590,-

PŘíSlušENSTVí

VÝHODY

•	 Kompaktní design
•	 redukční poměr až 10:1
•	 Zpětný chod
•	 Frézovací válec s 8 zuby 
•	 pojistka proti přetížení motoru

•	  Elektromotor s vysokým točivým momentem

SL 2800

PŘíSlušENSTVí

BENZíNOVÝ šTĚPKOVAČ/ DrTIČ
VELKÝ VÝKon drCEní

Pokud hledáte skutečně výkonný benzínový drtič, MTD 
nabízí výkonný model 475 s drtící kapacitou až 7,5 cm. 
Robustní stroj má oddělenou objemnou násypku na 
drobný a objemný materiál (tenké větvičky, listí apod.) 
a speciální otvor na vkládání silnějších větví. Tomu 
jsou uzpůsobeny i dva odlišné drtící systémy, takže 
každý druh materiálu je vždy perfektně zpracován. 
Drtič je poháněn výkonným a spolehlivým motorem 
Briggs&Stratton o velkém objemu 250 cm3. 

bezpečnostní brýle:
 Č. výr. 6061-X1-0018

Cena (Kč): 179,-

motoR /  
pRacovní výkon / 
zdvihový objem koLa maX. Ø větve

řezací SyStém 
štěpkovače/ 

dRtiče vak dRtící poměR
SamoStatný  

podavač větví hmotnoSt

b&S ohv pb,  
1150 řada / 
 5,2 kW –  

3 600 min-1 / 
 250 cm3

254 mm x  
100 mm,  

pneu
7,5 cm

2 nože  
štěpkovače / 

4 nože  
cepového drtiče/

90 l až do 10: 1 ano 97 kg

Č. výr.  24C-424P678     
Cena (Kč):  29.990,-

SIlNÉ rYSY

•	 4 robustní sady nožů drtiče
•	 2 reverzibilní tvrzené nože štěpkovače
•	 Samostatný tunel na vkládání větví
•	 drtící poměr až 10:1
•	 Integrovaný sběrný vak o objemu 90 litrů

motorový olej 0,6 l Sae30hd:
Č. výr. 6012-X1-0030

Cena (Kč): 89,-

easy run 250ml:
Č. výr. 6012-X1-0045

Cena (Kč): 279,-

ochrana sluchu:
Č. výr. 6061-X1-0006

Cena (Kč): 590,-

•	 Výkonný motor Briggs & Stratton ohV

MTd 475

T I C H Ý

TICHÝ

pouze 92 dB (LWg)



MTD Products AG Tel.: 0049 (0) 6805 / 79-202
Evropská centrála Headquarters Fax: 0049 (0) 6805 / 79-4 01
Industriestraße 23 www.mtdproducts.eu
d-66129 Saarbrücken e-mail: mtdeurope@mtdproducts.com

Distributor pro ČR:
Garland distributor, s.r.o.
Hradecká 1136
506 01 Jičín
www.mtd.cz

Všechny texty a fotografie, údaje o rozměrech a výkonu byly připravovány s nejvyšší péčí. Přesto však není možné zaručit naprostou aktuálnost uve-
dených 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. 

Tento katalog MTD platí od ledna 2014 do doby vydání nového katalogu.

0
92

.5
9.
55

4C
Z
_2

01
4
_M

TD
_C

A
-

❂   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
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.

Originální náhradní díly MTD


