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Rotační travní sekačky s pojezdem
U multifunkčních sekaček někdy bývá problém, že zvládají spoustu věcí, ale pouze průměrně. Sekačky GTM Professional 
jsou navržené bez kompromisů. 

Maximální komfort – ergonomický tvar řidítek snižuje účinně napětí šíjových svalů, ovládací páčky brzdy motoru i po-
jezdu mají pohodlné rozšíření, plastový panel na většině modelů obsahuje držák na nápoje, výška řidítek se dá přesta-
vit podle velikosti postavy, profesionální nastavení výšky sečení s posilovačem a velkým ovládacím tlačítkem funguje 
neuvěřitelně lehce, koš má indikátor naplnění, dlouhé madlo koše usnadňuje manipulaci i vysypávání, velká zadní kola 
nejenom zajišťují záběr na mokrém i svažitém povrchu, ale rovněž usnadňují otáčení stroje, řidítka se dají složit pomocí 
rychloupínáků a motory Briggs&Stratton nebo GTM zajistí vždy snadné nastartování stroje.

Maximum funkcí – pojezd, sběr suché i mokré trávy, sběr suchého i vlhkého listí, mulčování, výhoz bokem a výhoz zad-
ním deflektorem.

Maximum výkonu – sekačky jsou vybaveny výkonnými značkovými motory GTM nebo Briggs&Stratton. Výkon na kola 
přenáší špičková převodovka společnosti GT. Šasi 46 cm má buď motor GTM se sytémem OHV a s velkým pracovním 
výkonem 4,0 hp nebo motor B&S série 500. Šasi 52 cm má nejlepší motory ze série B&S 600, typ 625 nebo 675 
Ready Start. Systém Ready Start je systém komfortního nastartování stroje bez nutnosti nastřikovat palivo či ovládat 
sytič. Navíc navíjecí spouštěč zabírá dříve, čímž se dosáhne kratšího a lehčího tahu za startovací lanko. Úspora energie 
je celých 30%. Podle podmínek se navíc u sekačky dají regulovat otáčky motoru a tím do jisté míry i rychlost pojezdu. 
Pro plné využití výkonu motoru za různých podmínek GTM nabízí i vrcholný model s moderní 4 rychlostní převodovkou 
francouzské společnosti GT.

Maximum know-how – málokterá sekačka Vám naplní koš tak přesvědčivě. Desítky let zkušeností skupiny De Wild  
s profesionálními stroji, dovolily implementovat poznatky i do designu sekaček pro běžné užívání. Tráva je nejprve narov-
nána speciálním hřebenem, který se skrývá pod nárazníkem, potom je useknuta širokým tvarovaným nožem z jakostní 
oceli a díky šasi s tvarem speciálně optimalizovaným pro co nejúčinnější proud vzduchu je dopravena do širokého výho-
zového tunelu a potom do objemného koše.

GTM 460 SP1 SC H CN
rotační travní sekačka s pojezdem

Technické parametry:
Záběr (cm): 46
Motor: GTM, serie GTE 140, systém OHV
Objem motoru (cm3): 139
Maximální výkon (kW/hp): 2,9/4,0 
Objem nádrže (l): 1,2
Objem koše (l): 70
Nastavení výšky: centrální, 25-85 mm
Podvozek: ocelový
Deflektor, mulčování, boční výhoz: ve standardu
Průměr kol (mm): 200/280, kuličková ložiska
Plně složitelná řidítka: ano
Indikátor naplnění koše: ano
Hmotnost (kg): 30

Doporučená cena: 8 290,- Kč vč. DPH
Akční cena: 7 290,- Kč vč. DPH



GTM 460 SP1 SC H CN
rotační travní sekačka s pojezdem

Technické parametry:
Záběr (cm): 46
Motor: GTM, serie GTE 140, systém OHV
Objem motoru (cm3): 139
Maximální výkon (kW/hp): 2,9/4,0 
Objem nádrže (l): 1,2
Objem koše (l): 70
Nastavení výšky: centrální, 25-85 mm
Podvozek: ocelový
Deflektor, mulčování, boční výhoz: ve standardu
Průměr kol (mm): 200/280, kuličková ložiska
Plně složitelná řidítka: ano
Indikátor naplnění koše: ano
Hmotnost (kg): 30

Doporučená cena: 8 290,- Kč vč. DPH
Akční cena: 7 290,- Kč vč. DPH

Boční výhoz Komfortní madlo 
Držák na nápoje 

Profesionální nastavení
výšky sečení
Velká zadní kola

Snadný přístup
k ústrojí převodovky 

Přední hřeben na  
rozčesávání  
a přizvedávání trávy 

Mulčovací záslepka
Ochranná zástěrka proti
odletujícím kamenům

Sběr listí Sběr trávy

GTM 460 SP1 SC H
rotační travní sekačka s pojezdem

Technické parametry:
Záběr (cm): 46
Motor: B&S 500 Series
Objem motoru (cm3): 158
Maximální výkon (kW/hp): 2,9/4,0
Objem nádrže (l): 0,9
Objem koše (l): 70
Nastavení výšky: centrální, 25-85 mm
Podvozek: ocelový
Deflektor, mulčování, boční výhoz: ve standardu
Průměr kol (mm): 200/280, kuličková ložiska
Plně složitelná řidítka: ano
Indikátor naplnění koše: ano
Hmotnost (kg): 33

Doporučená cena: 9 490,- Kč vč. DPH
Akční cena: 8 290,- Kč vč. DPH



GTM 500 SP1 SC H
rotační travní sekačka s pojezdem

Technické parametry:
Záběr (cm): 51
Motor: B&S 675 Series Ready StartTM

Objem motoru (cm3): 190
Maximální výkon (kW/hp): 4,4/6,0
Objem nádrže (l): 1,5
Objem koše (l): 75
Nastavení výšky: centrální, 30-90 mm
Podvozek: ocelový
Deflektor, mulčování, boční výhoz: ve standardu
Průměr kol (mm): 200/280, kuličková ložiska
Plně složitelná řidítka: ano
Indikátor plného koše: ano
Hmotnost (kg): 44

Doporučená cena: 12 490,- Kč vč. DPH
Akční cena: 10 490,- Kč vč. DPH

GTM 500 SP4 SC H
rotační travní sekačka s pojezdem 
a 4 rychlostní převodovkou

Technické parametry:
Záběr (cm): 51
Motor: B&S 625 Series
Objem motoru (cm3): 190
Maximální výkon (kW/hp): 4,4/6,0
Počet rychlostí: 4
Objem nádrže (l): 1,5
Objem koše (l): 75
Nastavení výšky: centrální, 30-90 mm
Podvozek: ocelový
Deflektor, mulčování, boční výhoz: ve standardu
Průměr kol (mm): 200/280, kuličková ložiska
Plně složitelná řidítka: ano
Indikátor plného koše: ano
Hmotnost (kg): 39

Doporučená cena: 13 490,- Kč vč. DPH
Akční cena: 11 490,- Kč vč. DPH

4 rychlostní převodovka



GTM 500 SP4 SC H
rotační travní sekačka s pojezdem 
a 4 rychlostní převodovkou

Technické parametry:
Záběr (cm): 51
Motor: B&S 625 Series
Objem motoru (cm3): 190
Maximální výkon (kW/hp): 4,4/6,0
Počet rychlostí: 4
Objem nádrže (l): 1,5
Objem koše (l): 75
Nastavení výšky: centrální, 30-90 mm
Podvozek: ocelový
Deflektor, mulčování, boční výhoz: ve standardu
Průměr kol (mm): 200/280, kuličková ložiska
Plně složitelná řidítka: ano
Indikátor plného koše: ano
Hmotnost (kg): 39

Doporučená cena: 13 490,- Kč vč. DPH
Akční cena: 11 490,- Kč vč. DPH

Benzínové kultivátory
Na jaře a na podzim, při přípravě polí a záhonků na další sezónu, se stává výkonný kultivátor neocenitelným pomocníkem. Úspora 
času i vynaložené energie je v tomto případě velmi znatelná. Práce v těžké půdě a prašném prostředí je nicméně velmi náročná na 
kvalitu celého stroje.
Kultivátory WD T-40 a WD-T-60 od společnosti GTM jsou již léty prověřenými pomocníky v mnoha státech Evropy a třeba i na nej-
náročnějším „kultivátorovém“ trhu v Rusku. Srdcem strojů je buď značkový čtyřtaktní motor od společnosti Briggs&Stratton nebo 
osvědčený a velmi výkonný vlastí motor GTE 165. Ideální poměr výkonu, rozměrů a hmotnosti motorů se ideálně hodí k těmto veli-
kostem kultivátorů. Na čem opravdu záleží, je převodovka. Menší stroj používá velmi robustní ústrojí s hypoidním převodem, který je 
pro tento typ zátěže ideální z hlediska přenosu síly a dlouhé životnosti. Větší stroj potom téměř nezničitelné ústrojí využívající přenos 
řetězem. Na obou stranách hřídele jsou jakostní válečková ložiska a převodovky jsou uloženy v olejové lázni. Takto řešené převody 
jsou zárukou dlouhodobé výdrže i pod velkým zatížením.
Ostří nožů má speciální sklon, který je velmi rezistentní proti otupení a tak není potřeba tyto nože velmi často brousit (tzv. samoost-
řící schopnost). Kryt nožů je bohatě dimenzovaný a účinně chrání před odlétající zeminou. Větší model má navíc ve své kategorii 60 
cm místo obvyklejších 4 řad nožů řad 6. Krajní řadu nožů můžete jednoduše sundat (i spolu s částí horního krytu) a vytvořit si tak 
jednoduše kultivátor se záběrem 36 cm.
Pro účinné snížení únavy a napětí šíjových svalů jsou k dispozici ergonomicky optimalizovaná řidítka, jejichž konstrukce rovněž zajiš-
ťuje výrazné snížení přenosu vibrací do rukou. Stroje jsou celkově poměrně tiché a s hladinou hluku 92 a 93 dB patří mezi premianty 
ve své třídě.

WD T-40
benzínový kultivátor

Technické parametry:
Záběr (cm): 40
Motor: B&S 500 Series
Objem motoru (cm3): 158
Maximální výkon (kW/hp): 2,9/4,0
Otáčky motoru (ot/min.): 2850
Převodovka. jednorychlostní
Objem nádrže (l): 0,9
Počet nožů: 4x4
Průměr nožů (cm): 30,5
Otáčky nožů (ot./min): cca 101
Hloubka záběru (mm):  cca 100–305
Rozměry dxšxv (cm): 137x50x100
Hmotnost (kg): 31

Doporučená cena: 9 490,- Kč vč. DPH
Akční cena: 8 290,- Kč vč. DPH

WD T-60
benzínový kultivátor

Technické parametry:
Záběr (cm): 60/36/16
Motor: GTE 165
Objem motoru (cm3): 163
Maximální výkon (kW/hp): 4,0/5,5
Otáčky motoru (ot/min.): 2800
Převodovka. jednorychlostní
Objem nádrže (l): 1,5
Počet nožů: 4x6
Průměr nožů (cm): 30,5
Otáčky nožů (ot./min): cca 101
Hloubka záběru (mm):  cca 100–305
Rozměry dxšxv (cm): 130x60x108,5
Hmotnost (kg): 43

Doporučená cena: 9 290,- Kč vč. DPH
Akční cena: 7 990,- Kč vč. DPH



Profesionální drtiče dřeva
GTM Professional má ve výrobě a vývoji drtičů dřeva mnohaletou zkušenost a řada GTS patří mezi nejlépe prodáva-
né drtiče na mnoha trzích západní Evropy. Důvodem pro většinu zákazníků je vynikající poměr mezi cenou, výkonem  
a kvalitou. Stroje mají velmi promyšlený unikátní design. Díky motoru uloženému pod vstupním komínem jsou velmi 
kompaktní a nezaberou mnoho místa při skladování. Rovněž těžiště leží v ideální poloze a se strojem se tak poměrně 
snadno manipuluje. Stroj můžete na místo určení buď vléci  nebo ho lze velmi snadno rozložit na jednotlivé části a potom 
ho bez problémů převezete v běžném osobním automobilu. Rozmontování nebo smontování stroje přitom nezabere 
více než 5 minut. Srdcem celého výkonného drtícího systému je velký buben, na kterém jsou namontovány dva nože  
z ušlechtilé oceli (ty jsou otočné a dají se brousit). Na těle stroje je namontován jeden protinůž, o který se větve drtí  
a tvoří výborně využitelné dřevěné štěpky. Velkou výhodou systému je, že si větve přitahuje sám a na obsluze je pouze 
vkládání větví do násypky. Model 900 si poradí s větvemi až do průměru 8 cm a plně profesionální modely řady 1300 
extra širokým vstupním otvorem a větším šasi s větvemi o průměru až 8,5 cm. 

Pro dokonalou představu o skutečných schopnostech stroje doporučujeme shlédnout video na: 
www.gtmprofessional.cz

GTS 900G
drtič dřeva

Technické parametry:
Motor: GTE 270
Startování: ruční
Objem motoru (cm3): 270
Výkon (kW/hp): 6,6/9,0
Palivo: bezolovnatý benzín
Objem nádrže (l): 5,3
Olejový senzor: ano
Maximální průměr větví (mm): 80
Výška otvoru komínu nad zemí (cm): 100
Velikost vstupního otvoru (cm): 25 x 25
Výška otvoru výhozového komínu (cm): 138 cm
Směr výhozu: bokem
Nastavení sklonu výhozu: deflektor, 90o

Nouzový vypínač: ano
Průměr kol (cm): 40
Ložiska kol: ano
Drtící nože: 2 otočné + 1 pevný protinůž
Rozměry dxšxv (cm): 125x67x138
Hmotnost (kg): 132

Doporučená cena: 49 990,- Kč vč. DPH
Akční cena: 41 490,- Kč vč. DPH



GTS 1300M
drtič dřeva

Technické parametry:
Motor: Mitsubishi GM 401
Startování: ruční
Objem motoru (cm3): 391
Výkon (kW/hp): 9,6/13,0
Palivo: bezolovnatý benzín
Objem nádrže (l): 6
Maximální průměr větví (mm): 85
Výška otvoru komínu nad zemí (cm): 100
Velikost vstupního otvoru (cm): 34 x 42
Výška otvoru výhozového komínu (cm): 140 cm
Směr výhozu: bokem
Nastavení sklonu výhozu: deflektor, 90o

Nouzový vypínač: ano
Průměr kol (cm): 40
Ložiska kol: ano
Drtící nože: 2 otočné + 1 pevný protinůž
Rozměry dxšxv (cm): 150x75x152
Hmotnost (kg): 165

Doporučená cena: 89 990,- Kč vč. DPH
Akční cena: 79 990,- Kč vč. DPH

GTS 1300G
drtič dřeva

Technické parametry:
Motor: GTM, serie GTE 390
Startování: ruční
Objem motoru (cm3): 389
Výkon (kW/hp): 9,6/13,0
Palivo: bezolovnatý benzín
Objem nádrže (l): 7
Olejový senzor: ano
Maximální průměr větví (mm): 85
Výška otvoru komínu nad zemí (cm): 100
Velikost vstupního otvoru (cm): 34 x 42
Výška otvoru výhozového komínu (cm): 140 cm
Směr výhozu: bokem
Nastavení sklonu výhozu: deflektor, 90o

Nouzový vypínač: ano
Průměr kol (cm): 40
Ložiska kol: ano
Drtící nože: 2 otočné + 1 pevný protinůž
Rozměry dxšxv (cm): 150x75x152
Hmotnost (kg): 165

Doporučená cena: 69 990,- Kč vč. DPH
Akční cena: 59 990,- Kč vč. DPH



GTBC 33M
benzínový křovinořez
Technické parametry:
Motor: GTE 33 M, 2-taktní
Objem motoru (cm3): 32,6
Výkon (kW/hp): 0,9/1,2
Odstředivá spojka: ano
Max. otáčky hřídele (ot/min.): 7 800
Průměr vodící tyče (mm): 26
Záběr nože (cm): 25,5
Žací nůž: 3 zuby, tloušťka 1,4 mm
Vrtání nože (mm): 25,4
Strunová hlava: Tip-Automatik
Struna (mm): 2 x 2,4
Záběr struny (cm): 41,5
Objem nádrže (l): 0,75
Řidítka: tvar bike, antivibrační
Popruh: ano
Hmotnost (kg): 7,5

Doporučená cena: 3 790,- Kč vč. DPH
Akční cena: 3 390,- Kč vč. DPH

GTBC 43M
benzínový křovinořez
Technické parametry:
Motor: GTE 43 M, 2-taktní
Objem motoru (cm3): 42,7
Výkon (kW/hp): 1,1/1,5
Odstředivá spojka: ano
Max. otáčky hřídele (ot/min.): 7 800
Průměr vodící tyče (mm): 28
Záběr nože (cm): 25,5
Žací nůž: 3 zuby, tloušťka 1,4 mm
Vrtání nože (mm): 25,4
Strunová hlava: Tip-Automatik
Struna (mm): 2 x 2,4
Záběr struny (cm): 41,5
Objem nádrže (l): 0,65
Řidítka: tvar bike, antivibrační
Popruh: ano
Hmotnost (kg): 8,5

Doporučená cena: 4 690,- Kč vč. DPH
Akční cena: 4 190,- Kč vč. DPH

Benzínové vyžínače a křovinořezy
Motorové vyžínače a křovinořezy GTM ční svým technickým zpracováním vysoko nad běžný standard tohoto hobby segmentu. Základem je 
silný motor se sníženými emisemi o objemu 26, 33 nebo 43 cm3. Uspořádání motoru, a to i nejslabšího o objemu 26 cm3,je převzato z profe-
sionálních strojů, které mají klikovou hřídel uloženou na dvou ložiskách (tzv. systém full-crank). Oproti běžným systémům s jedním ložiskem, 
který je v tomto segmentu obvyklejší, je pak životnost motoru až dvojnásobná. Palivový systém, karburátor a sytič stroje tvoří systém, který 
umožňuje velmi snadné starty v širokém rozpětí teplot. Moderní karburátor umožňuje práci v jakémkoliv úhlu, takže se nezahltí palivem ani při 
práci v prudkém protisvahu nebo při prosekávání křovin či živého plotu ve větší výšce. Přenos síly od motoru se u křovinořezů děje pomocí 
pevné hřídele, která je uložena na šesti místech! Takové řešení se běžně používá na drahých profesionálních strojích. Celý systém je zakončen 
pevnou úhlovou převodovkou uloženou v ložiskách, které pomáhají snižovat vibrace, hlučnost a umožňují pracovat ve vyšších otáčkách. Velkou 
předností u vyžínače je zase přítomnost odstředivé spojky mezi motorem a hřídelí, kterou většina strojů v této třídě postrádá. Díky tomu Vás 
čekají mnohem snadnější starty, klidnější běh a delší životnost celého ústrojí. Navíc se při volnoběhu strunová hlava netočí, což má zase velký 
bezpečnostní přínos pro Vás i vaše okolí.
Křovinořezy jsou vybaveny řidítky tlumícími vibrace a rovněž velmi pohodlným systémem rychlého nastavení řidítek bez použití nástrojů, 
které oceníte, pokud stroj často převážíte, pokud pracujete v členitém terénu nebo pokud se strojem pracuje více lidí.
Bohatá výbava křovinořezů GTM zahrnuje třízubý nůž, strunovou hlavu se systémem automatického odvíjení Tip-Automatik, profesionální 
dvouramenný popruh, minikanystr na olej a montážní nářadí.
 

GTG 26
benzínový vyžínač
Technické parametry:
Motor: GTE 26 M, 2-taktní
Objem motoru (cm3): 25,4
Výkon (kW/hp): 0,75/1,0
Odstředivá spojka: ano
Otáčky (ot/min.): 8000
Průměr vodící tyče (mm): 26
Strunová hlava: Tip-Automatik
Struna (mm): 2 x 2,4
Záběr struny (cm): 38
Objem nádrže (l): 0,65
Řidítka: tvar S, antivibrační
Popruh: ano
Hmotnost (kg): 5,0

Doporučená cena: 3 490,- Kč vč. DPH
Akční cena: 2 790,- Kč vč. DPH



Benzínové řetězové pily
GTM Professional nabízí širokým vrstvám uživatelů výborné řetězové pily na úrovni třídy farmer. I náročný uživatel 
ocení velmi dobré vyvážení pily, účinný antivibrační systém, nastavitelné množství oleje pro mazání řetězu a hlav-
ně výkonné motory se snadným startováním. Robustně konstruovaná pila je osazena značkovými komponenty. 
Zákazník zde nalezne japonské karburátory Walbro nebo americké řetězy a lišty OREGON. Řetězy jsou vybaveny 
zuby, které účinně potlačují možnost zpětného rázu pily, a proto pily GTM Professional s oblibou používají i zákazníci 
z řad běžných domácích uživatelů. Jak je u GTM zvykem, poměr ceny a užitných vlastností je excelentní i u řady 
řetězových pil. Pokud chcete v daném segmentu opravdu tu nejlepší výbavu, je tu model GTC 56. Množství klíčových 
komponentů, jako např. jehličková ložiska klikové hřídele, pochází od těch nejlepších světových dodavatelů, svíčky 
pocházejí od japonské společnosti NGK, lišta i řetěz od americké společnosti Oregon. Výbava zahrnuje velmi kom-
fortních prvků, jako je třeba měkčená rukojeť nebo dekompresní ventil, který zásadním způsobem ulehčuje start  
u motorů této objemové kategorie. Skříň motoru je u tohoto modelu vyrobena ze slitiny magnezia, což této pile dává 
váhovou výhodu až 0,5 kg oproti standardním modelům.

Foto z testu pily GTC 50

GTC 36
vyvětvovací benzínová řetězová pila

Technické parametry:
Motor: GTE 36, 2-taktní
Objem motoru (cm3): 35,8
Výkon (kW/hp): 1,1/1,5
Objem palivové nádrže (l): 0,29
Objem olejové nádrže (l): 0,23
Poměr olej/benzín: 1:50
Délka lišty (mm): 300 (12“), Oregon
Olejové čerpadlo: automatické s možností nastavení
Karburátor: Walbro
Automatický sytič: ano
Píst: horizontální
Řetěz: Oregon, 3/8“
Šířka drážky: 0.050“ (1,3 mm)
Antivibrační systém: ano
Hmotnost (kg): 3,3

Doporučená cena: 3 290,- Kč vč. DPH
Akční cena: 2 790,- Kč vč. DPH



GTC 38
benzínová řetězová pila

Technické parametry:
Motor: GT 38, 2-taktní
Objem motoru (cm3): 37,2
Výkon (kW/hp): 1,2/1,7
Objem palivové nádrže (l): 0,31
Objem olejové nádrže (l): 0,21
Poměr olej/benzín: 1:50
Délka lišty (mm): 355 (14“), Oregon
Olejové čerpadlo: automatické s možností 
nastavení
Karburátor: Walbro
Píst: vertikální
Řetěz: Oregon, 3/8“
Šířka drážky: 0.050“ (1,3 mm)
Antivibrační systém: ano
Hmotnost (kg): 5,4

Doporučená cena: 3 490,- Kč vč. DPH
Akční cena: 2 790,- Kč vč. DPH

GTC 45
benzínová řetězová pila

Technické parametry:
Motor: GT 45, 2-taktní
Objem motoru (cm3): 45
Výkon (kW/hp): 1,8/2,4
Objem palivové nádrže (l): 0,55
Objem olejové nádrže (l): 0,26
Poměr olej/benzín: 1:50
Délka lišty (mm): 405 (16“), Oregon
Olejové čerpadlo: automatické s možností nastavení
Karburátor: Walbro
Automatický sytič: ano
Píst: vertikální
Řetěz: Oregon, 0.325“
Šířka drážky: 0.058“ (1,5 mm)
Antivibrační systém: ano
Hmotnost (kg): 5,6

Doporučená cena: 4 290,- Kč vč. DPH
Akční cena: 3 690,- Kč vč. DPH



GTC 50
benzínová řetězová pila

Technické parametry:
Motor: GT 50, 2-taktní
Objem motoru (cm3): 49,3
Výkon (kW/hp): 2,2/3,0
Objem palivové nádrže (l): 0,55
Objem olejové nádrže (l): 0,26
Poměr olej/benzín: 1:50
Délka lišty (mm): 455 (18“), Oregon
Olejové čerpadlo: automatické s možností nastavení
Karburátor: Walbro WT
Automatický sytič: ano
Píst: vertikální
Řetěz: Oregon, 0.325“
Šířka drážky: 0.058“ (1,5 mm)
Antivibrační systém: ano
Hmotnost (kg): 6,0

Doporučená cena: 4 990,- Kč vč. DPH
Akční cena: 3 990,- Kč vč. DPH

GTC 56
benzínová řetězová pila

Technické parametry:
Motor: GT 56, 2-taktní
Objem motoru (cm3): 56
Výkon (kW/hp): 2,35/3,2
Objem palivové nádrže (l): 0,55
Objem olejové nádrže (l): 0,26
Poměr olej/benzín: 1:40
Délka lišty (mm): 455 (18“), Oregon
Olejové čerpadlo: automatické s možností nastavení
Karburátor: Walbro WT
Automatický sytič: ano
Dekompresní ventil: ano
Píst: vertikální
Řetěz: Oregon, 0.325“
Šířka drážky: 0.058“ (1,5 mm)
Antivibrační systém: ano
Hmotnost (kg): 5,2

Doporučená cena: 5 990,- Kč vč. DPH
Akční cena: 4 790,- Kč vč. DPH



Neustálá technická inovace produktů může vést k malým změnám v cenách a parametrech výrobků uvedených v tomto katalogu.  
Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH. Uváděnými výkony motorů se rozumí maximální výkon motoru, který se může lišit použitými metodami 
měření nebo měřením při jiných otáčkách (pracovních apod.).
Výhradní zástupce GTM Professional v ČR: GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín. Zapsán v OR u KS v HK v oddílu C vl. 5276.

Designed by: 4PROSTOR.CZ  (01/2013)

Možnost výhodného splátkového prodeje. 
Na výši splátek s nízkým úroken nebo i bez navýšení se ptejte u svého prodejce.

Váš prodejce

www.gtmprofessional.cz


