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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.

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 sněho-
vým 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.

PROFESIONÁLNÍ TŘÍDA
Cub Cadet představuje absolutní špičku nejen sortimentu MTD, ale českého trhu vůbec. Svým programem vyhovuje nejvyšším 
nárokům. Každý travní traktor se vyznačuje absolutně profesionálním zpracováním každého detailu: hydrostatem, tempoma-
tem, svářeným rámem, litinovou přední nápravou a dalšími technickými vymoženostmi. Řada traktorů a riderů, kterou Vám před-
stavujeme, Vás docela jistě zaujme svým excelentním designem. Velmi lehce se obsluhují, jsou standardně bohatě vybaveny a je 
možné je doplnit množstvím příslušenství od mulčování po sněhovou frézu, a tak je možné je využívat opravdu po celý rok. Sně-
hové frézy Cub Cadet mají maximální výbavu a patří k nejoblíbenějším na českém trhu. Sekačky série TRIOY patří svým zpracová-
ním a použitými technologiemi na špičku luxusního segmentu. Cub Cadet nabízí i užitkové vozidlo 4x4, které se stalo přesvěd-
čivým vítězem mnoha testů. Produkty Cub Cadet jsou určeny zákazníkům s nejvyššími nároky na kvalitu a dokonalé vybavení.  
Cub Cadet - to není jen dokonalý výrobek, to je vaše image!

KDO JE MTD

PROFIL ZNAČEK:

minulost                                                                                                         současnost                        budoucnost



RevTEK
Při manévrování s traktorem na členitějších zahradách je 
potřeba často couvat. Abyste nemuseli pokaždé vypínat 
žací ústrojí, vymyslelo MTD jedinečnou technologii Rev 
TEK. Ta umožňuje sekání i při couvání traktoru. Výrazně se 
tak zvyšuje pohodlí obsluhy i údržba trávníku v jinak ne-
přístupných částech zahrady. Navíc svoji práci zvládnete 
rychleji a zbyde Vám tak více času na vaše záliby.

FAST ATTACH
Potřebujete sundat žací ústrojí 
nebo připevnit některé z mnoha 
druhů příslušenství k vašemu traktoru? Co může trvat desítky minut 
a vyžadovat různé nástroje, zvládnete hravě sami bez nářadí a téměř 
okamžitě. Unikátní systém Fast Attach Vám zkrátka zpříjemní život.

TECHNOLOGIE NuLO-
véHO POLOMěRu 
OTáČENí
Je pro Vás čas důležitý? Ušetřete až třetinu 
času při sekání s traktory a ridery CubCa-
det ze série Time Saver. Unikátní technolo-
gie nulového poloměru zatáčení Vám do-
volí plynule zvládnout i ty nejkrkolomější 
manévry. Už není potřeba žádné couvání 
či najíždění. Systém otočení na místě 
získal prestižní cenu Home Tech Grand 
Award Winner, jako jeden ze sta nejlepších 
vynálezů.

CENTRáLNí NASTAvENí
vÝŠKY SEČENí
Díky tomuto systému můžete nastavit či změnit 
výšku sečení během pár sekund. Vždy tedy můžete 
mít nastaveno sečení tak, aby vyhovovalo vašemu 
záměru, povaze terénu či hustotě trávy.

NASTAvITELNá RYCHLOST  
POJEZDu SEKAČEK
Velké multifunkční sekačky MTD neboCubCadet jsou 
určeny na náročnou práci v různých podmínkách 
(mulčování, sběr, boční výhoz, přerostlá tráva ap.). 
Pro každý z těchto úkolů je ideální jiná rychlost pojez-
du. Zvolte si jednu z rychlostí a posekejte svůj trávník 
perfektně a v nejkratším možném čase.TRYSKA PRO SNADNé 

ČIŠTěNí
Pro správnou funkci žacího ústrojí vaší sekačky 
nebo traktoru je dobré udržovat ho čisté. Připojte 
vaši zahradní hadici na speciální trysku a pusťte 
vodu. To je vše, co musíte udělat. Tlaková voda 
perfektně odstraní zbytky trávy a dalších nečistot 
za Vás. Žádné zvedání či obracení stroje. Dokona-
le snadné.

PLNě SLOŽITELNá 
ŘIDíTKA
Místa není nikdy nazbyt. Výrobky MTD jsou navrhová-
ny tak, aby Vám nepřekážely, ale sloužily. Řidítka, kte-
rá složíte bez použití nářadí tak, aby kopírovala obrys 
stroje, jsou praktická nejenom při převozu, ale ušetří  
i spoustu prostoru třeba ve vaší garáži. 

POHODLNé DRŽENí
Stroje MTD jsou navrženy podle nejnovějších ergonomic-
kých studií. V praxi to například znamená, že tvar a poloha 
řidítek účinně snižuje napětí svalů ve vašich ramenech a 
zádech a navíc díky nastavení vaše tělo přirozeně dostane 
do té nejvhodnější pracovní pozice. Po práci se stroji MTD 
se budete cítit skvěle. Sekačky Cub Cadet jsou navíc vyba-
veny revoluční technologií Low Vibration System.

vYPRAZDŇOváNí KOŠE
Nikomu se nechce přerušovat svoji práci kvůli příliš 
složité manipulaci se sběrným košem. Lepší řešení je 
koš pohodlně vyprázdnit z místa řidiče. Stačí jenom 
použít vhodně umístěnou páku a je to. Pokud chcete 
maximální pohodlí, zvolte si jednoduše model s elek-
trickým vyprazdňováním.

ERGONOMICKé OvLADAČE
Veškeré páčky, tlačítka, ovladače či pedály jsou u strojů 
MTD v pohodlném dosahu a dostatečně robustní na to, 
aby se daly v případě potřeby obsluhovat i v pracovních 
rukavicích či v holínkách. Všechny kontrolky, stupnice a 
použité symboly jsou dokonale přehledné a čitelné a při-
spívají tak k vysokému komfortu obsluhy.

LuXuSNí PRvKY A vÝBAvA
Jste ze svého vozu zvyklí na elektrické ovládání funk-
cí, automatickou převodovku či tempomat? Tohoto 
luxusu se nemusíte vzdávat ani při práci na zahradě. 
Stiskem tlačítka můžete také nastartovat, spustit žací 
ústrojí či vyprázdnit koš. A nebo si vyberte sekačku, 
která umí nejenom sbírat a mulčovat, ale má i integro-
vaný boční nebo zadní výhoz. 

CENA

Nároky na zahradní techniku má každý jiné. Někdo vyža-
duje luxusní výbavu, někomu stačí „jen“ spolehlivý po-
mocník. Obě značky patřící pod křídla MTD Vám dávají 
možnost vybrat si podle svých potřeb i možností. Ať si 
ale vyberete základní model nebo ten se vší myslitelnou 
výbavou, vždy si kupujete stroj, na který můžete být pyšní 
- stroj MTD.

ŠIROKÝ vÝBěR MODELŮ
Možnost volby znamená svobodu. Ani Vy se nemusíte 
omezovat při výběru vašeho nového pomocníka. Vyberte 
si z nepřeberného množství modelů právě ten, který bude 
přesně splňovat všechny vaše požadavky. Nedělejte kom-
promisy. U MTD si můžete vybrat.

PŘíSLuŠENSTví

Váš nový pomocník může umět daleko více, než si doká-
žete představit. Využijte všechny jeho možnosti a přizpů-
sobte ho svým potřebám. Díky příslušenství můžete ze 
svého křovinořezu vytvořit třeba kultivátor a nebo si svým 
novým traktorem v zimě vyfrézovat příjezdovou cestu k 
domu.

ŠIROKá PRODEJNí 
A SERvISNí SíŤ
Stroje MTD můžete najít u stovek partnerů po celé ČR. Naši partneři jsou odbor-
níci a rádi Vám s výběrem poradí. Pokud budete v budoucnu potřebovat servisní 
pomoc, máte k dispozici nejširší servisní síť v naší republice. Více na www.garland.
cz nebo www.mtd.cz. 

Poznámka: ne každý model MTD obsahuje výše uvedené prvky. S výběrem Vám nejlépe poradí autorizovaný prodejce.

AKuMuLáTOROvé SEKAČKY
Aku sekačky znamenají novou dimenzi komfortu v péči o 
trávník. Není potřeba se prát s kabelem, jako u elektrických 
strojů, není potřeba skladovat, dolévat a kontrolovat olej 
a benzín, jako u benzínových strojů, o hluku či zápachu ze 
zplodin obtěžujícím sousedy ani nemluvě. MTD používá 
špičkovou technologii akumulátorů o celkovém výkonu 
72 V, řízené precizní elektronikou, která kromě maximál-
ního využití kapacity jednotlivých článků zajišťuje i šetrné 
nabíjení, čímž výrazně prodlužuje životnost celé baterie. 
Systém dvou žacích nožů ve tvaru kříže potom zaručuje 
excelentní sběrací vlastnosti stroje.
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Jak si vybrat správnou sekačku?

1. velikost trávníku
Základním kritériem je velikost sečené plochy. Malá elektrická sekačka není stavěná na sečení louky a naopak velká sekačka s pojezdem se nemusí 
hodit na sečení několikametrové předzahrádky před domem. Pro základní orientaci použijte jednoduchý graf nahoře, který Vám udává vhodnost 
velikosti záběru vzhledem k předpokládané rozloze trávníku.

2. Povaha terénu
Pokud je váš trávník rovinatý, nebude hrát toto hledisko takovou roli. Pokud je ale členitý, s velkým převýšením či nerovnostmi, bude pro Vás 
snazší pracovat se sekačkou, která má vlastní pojezd a dostatečný výkon. Je možnost zvážit i model s velkými koly, která zlepšují výkon právě v 
náročnějším terénu.

3. Členitost terénu
Musíte sekat kolem stromů, skalek či jiných překážek? Pokud to velikost trávníku dovolí, vyberte si lehčí elektrické nebo aku modely. Velmi dobře 
se manévruje i s težší benzínovou sekačkou, která má velká zadní kola. 

4. výbava
Věci jako skládací koš, snadno nastavitelná ergonomická řidítka, pohodlné nastavení výšky sečení, elektrostart či regulace rychlosti u modelů  
s pojezdem Vám mohou zpříjemnit čas, který budete věnovat péči o váš trávník.

32 cm 40 cm 40 - 45 cm 53 - 56 cm45 - 53 cm

200 m2

350 m2

500 m2

1000 m2

2000 m2

MULČOVÁNÍ

1. Mulčování šetří čas

Vzhledem k technologii mulčování odpadá stálé vysy-
pávání koše nebo starost s hrabáním posekané trávy.

2. Mulčování šetří peníze

Protože mulčovaná hmota slouží zároveň i jako skvělé
přírodní hnojivo, ušetříte peníze za drahé chemické 
doplňky. Navíc brání vypařování vody, takže ušetříte 
i na závlaze.

3. Mulčování chrání trávník

Jemné kousíčky rozsekané trávy jsou vtlačeny mezi 
stébla a chrání tak trávník před intenzivním slunečním 
zářením a před vysycháním. Je to skvělý způsob, jak 
udržet svěže zelenou barvu trávníku po dlouhou dobu.

Abyste využili všechny výhody mulčování, měli byste dát pozor na to, abyste 
nikdy nesekali více než jednu třetinu výšky trávníku a v hlavní sezóně mulčo-
vali jednou až dvakrát do týdne.

Poznámka k výkonu motorů u malých strojů: Mnoho společností na českém trhu udává výkony měřené na základě již neplatných norem. Zákazník 
potom nemá šanci správného porovnání. MTD se rozhodla (podobně jako třeba Briggs&Stratton) uvádět v katalozích objem motoru. Vyšší objem 
znamená obecně výkonnější motor. Pokud má motor navíc systém OHV či DOV, znamená to pro zákazníka vyšší točivý moment (větší sílu) a nižší 
spotřebu. Tradice firmy MTD Vám dává záruku, že se Vám do rukou vždy dostane stroj osazený motorem špičkových výkonových parametrů.  

Záběr a plocha trávníku

Zvláštní profil nožů a speciálně tvarované šasi mulčova-
cí sekačky vytváří kolem žacího ústrojí turbulence, které 
znovu a znovu dopravují posečenou trávu zpět k nožům, 
kde je rozsekána na malinké kousíčky a následně vtlačena 
mezi stébla trávy. Posečená tráva tak doslova zmizí před 
očima.
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5. Mulčování, sběr, výhoz
Existuje několik způsobů, jak naložit se sekanou trávou – mulčování, sběr vý-
hoz (dozadu nebo do boku). Pokud mulčujete, tráva je několikrát rozsekána 
až na malé kousíčky a přímo tak slouží jako přírodní zelené hnojivo. Mnoho 
modelů MTD nabízí možnost sekat dvěmi, třemi nebo dokonce všemi čtyřmi 
způsoby už ve standardu, k některým potom můžete doobjednat vhodné pří-
slušenství.Víceúčelové sekačky poznáte podle loga 2-in-1, 3-in-1 nebo 4-in-1.

1. výhoz vzad
2. sběr

1. výhoz vzad
2. sběr
3. mulčování

 

Mulčovací sadu
možno dokoupit

1. výhoz vzad
2. sběr
3. mulčování
4. boční výhoz



Jak si vybrat správný traktor?

1. velikost trávníku
Velikost plochy, kterou budete sekat, je určitě klíčovým faktorem při rozhodování o typu traktoru. Abyste získali základní představu, použijte graf 
nahoře.

2. Povaha terénu
Uvažujte o modelu se širšími pneumatikami a výkonnějším dvouválcovým motorem pro sečení svažitého či kopcovitého terénu. Pro nerovný 
povrch se také výborně hodí traktory MTD s kolečky na žacím ústrojí, zabraňujícími poškození trávníku.

3. Členitost terénu
Pokud je plocha vašeho trávníku často přerušována různými členitostmi (stromy, záhonky, zídkami ap.), je nutné vybírat traktor s dobrými mané-
vrovacími schopnostmi, malým poloměrem otáčení a vhodnou převodovkou. Co se týká poloměru otáčení, zde jsou rekordmany Cub Cadet série  
RZT, ALLROUNDER, Z-FORCE a serie FMZ s nulovým poloměrem.

60 cm 70 - 92 cm 105 - 122 cm92 - 107 cm

1000 m2

2000 m2

5000 m2

8000 m2

Záběr a plocha trávníku

1. výhoz
2. sběr

1. výhoz
2. sběr
3. mulčování

Příslušenství možno
dokoupit (deflektor, 
mulčovací sada 
nebo koš u traktorů  
s bočním výhozem)

4. Mulčování, sběr, výhoz
Mulčování má výhodu, jelikož rozsekané kousky trávy se přirozenou cestou rozklá-
dají  a předávají tak půdě důležité živiny. Z tohoto pohledu můžeme na mulčování 
nahlížet jako na způsob, jak ideálně pohnojit trávník čistě přírodní a ekonomickou 
cestou. V suchých letních měsících pak mulčování slouží jako prevence před pří-
lišným vysušováním trávníku. Pro dosažení perfektního a profesionálního vzhledu 
trávníku využijete sběr do koše, který umožní kompostovat trávu odděleně. Většina 
modelů MTD umožňuje pohodlné vysypávání koše přímo z místa řidiče. S pomocí 
deflektoru může být posečená tráva rovněž vyhozena přímo na zem. Hodí se zvláště 
pro sečení velkých ploch, pokud to ovšem nepřekáží  z estetického hlediska. Pak je 
možné použít mulčovací sadu. Traktory s bočním výhozem jsou ideální na úpravu 
velkých ploch. Ve spojení s mulčovací sadou Vás uspokojí i estetika posekané plochy 
a odpadne Vám starost s velkým množstvím posekané trávy.

Transmatic

Princip připomíná běžnou manuální 
převodovku u automobilů. Je zde volič 
rychlostních stupňů, pouze spojkový 
pedál chybí. Je součástí pedálu brzdo-
vého (první poloha). Zpomalení se děje 
buď přibržďováním nebo přeřazením 
na nižší rychlostní stupeň (a obráce-
ně). Po uvolnění brzdy se rychlost vrátí 
na předem nastavenou hodnotu. Vše 
je nezávislé na rychlosti pohybu nožů 
žacího ústrojí. Převodovka je velice 
odolná a má malé nároky na údržbu.

AutoDriveTM

Převodovka využívá patentovaného systému 
nastavitelného převodového ústrojí a umož-
ňuje rychlost pojezdu až 10 km/h. Výhodou 
této převodovky je bezúdržbový provoz. 
Pákou převodovky si pouze vyberete směr - 
dopředu nebo dozadu - a rychlost potom po-
hodlně regulujete plynovým pedálem. Převo-
dové stupně se mění automaticky. Obě ruce 
zůstávají na volantu. Tato převodovka nejvíce 
připomíná automatickou převodovku v au-
tomobilech. Výhodou převodovky jsou, díky 
mechanickému principu, i nízké náklady na 
případné opravy. 

Hydrostat

Hydrostatická převodovka znamená 
vstup mezi hi-tech systémy. Srdcem je 
uzavřené samomazné olejové čerpadlo, 
zaručující minimální nároky na údržbu a 
neobyčejnou trvanlivost této převodov-
ky. Ovládání je ještě komfortnější než u 
AutoDriveTM. Není zde žádná řadící páka, 
vše se ovládá dvěmi pedály (dopředu/
dozadu). Regulace rychlosti pojezdu je 
dokonalá, řazení je prosto jakýchkoliv 
rázů. Ve spojení s tempomatem posky-
tuje maximální možné pohodlí při sečení 
rozlehlých pozemků.

5. Typ převodovky



Příkladná ergonomie 
ovládacích prvků.

RÁM BEZ STŘEDOVÉHO 
TUNELU
Pro snadné a komfortní nastupování a vy-
stupování z vašeho traktoru. Samonosný 
rám je vyroben z jakostní ocele.

Traktory se zadním 
výhozem a dvěmi 
či třemi noži mají 
systém, kdy nože rotují 
proti sobě a výsledný 
sací efekt dovoluje 
profesionální sběr při 
všech podmínkách.

Rozměr a speciální 
vzorek pneumatik 
chrání váš trávník před 
poškozením.

Malý poloměr 
otáčení, pro skvělou 
ovladatelnost. Některé 
stroje Cub Cadet mají 
dokonce nulový poloměr 
otáčení.

ŘADA 1000 – NEJLEPŠí TRAKTORY vE Své TŘíDě

Z hlediska spojení všestrannosti, ergonomie, designu a bezpečnosti je to řada traktorů, 
která dosud nebyla překonána. Nově navržená přístrojová deska nabízí výborný výhled  
a přehlednost všech ovládacích prvků. Nízko položené těžiště a široký rozchod znamená 
dokonalou ochranu proti převržení i na velmi svažitých terénech a zároveň přispívá k vý-
borné trakci a tím optimálnímu využití síly motoru. Všechny modely jsou vybaveny sys-
témem proti ucpání výhozového kanálu a některé modely mají akustické upozornění na-
plnění koše. Velkou výhodou je i snadné čištění žacího ústrojí pouhým napojením hadice  
s vodou na speciální trysku. Traktory CubCadet mají nové průhledové okénko pro kontrolu výš-
ky paliva v nádrži a hrdlo nádrže vyvedené tak, aby nebylo nutné při doplňování paliva otevírat 
kapotu. V případě ucpání výhozového tunelu je stroj vybaven unikátním systémem jeho pročiš-
tění přímo z místa řidiče. Všechny traktory řady 1000 jsou vybaveny systémem RevTek (viz str. 2)   
S poloměrem otočení pouhých 40 cm jsou naprostou špičkou.

U traktorů se zadním 
výhozem koš snadno 

vyprázdníte z místa řidi-
če buď manuálně nebo 

elektricky. 

Žací ústrojí je výkyvné  
a má dvě nebo čtyři 

speciální kolečka 
zabraňující poškození 

trávníku. Velkou výhodou 
jsou hladké řemeny 

pro pohon nožů, které 
se při nárazu nožů na 

překážku pouze protočí. 
U konkurenčních systému 

(ozubené časované 
řemeny) Vás může čekat 

velmi drahá oprava. 

DOKONALOST DĚLAJÍ DETAILY

TEMPOMAT
Pouhým stisknutím tlačítka traktor udržuje 
zvolenou rychlost a Vy můžete dát nohu z 
plynu. Ideální pro sekání velkých ploch bez 
únavy kotníků. Sešlápnutím akcelerátoru 
nebo brzdy se systém automaticky deakti-
vuje.

Jak si vybrat správný traktor?

SNADNÉ SUNDÁVÁNÍ KOŠE
Manipulace s velkým a robustním košem 
může být pro některé zákazníky namáhavá. 
Stroje Cub Cadet jsou vybaveny unikátním 
systémem sundávání a opětovného nandá-
vání sběracího koše. Jedním pohybem páč-
ky odjistíte koš, který pomalu sjede až na 
zem. Zde ho dvěma lehkými pohyby odjistí-
te a můžete ho uklidit. Při nasazování postu-
pujete obráceně. Vše zvládnete bez námahy 
a zvedání těžkého koše.



VŘetenoVÁ SekaČka

Moderní vřetenová sekačka MTD je ideálním pomoc-
níkem pro sečení menších travnatých ploch, předza-
hrádek a míst, kde potřebujete reprezentativní vzhled 
trávníku (okolí venkovního posezení, bazénu nebo 
příjezdové cesty). MTD používá bezdotykový systém 
protiběžných samoostřících nožů, které trávu dokona-
le ustřihnou. Ta tak na koncích nezůstává roztřepená  
a nezasychá, což je základním předpokladem dokonale 
hustého a zeleného trávníku anglického stylu. Samozřej-
mým kladem jsou i nízké pořizovací náklady, nezávislost 
na přívodu elektrické energie či přísunu benzínu a prak-
ticky bezhlučný provoz.

akUmULÁtoroVÁ SekaČka

Práci s akumulátorovou sekačkou MTD si zamilujete. Žád-
ná kontrola provozních kapalin, žádné zápasení s přívod-
ním kabelem, žádný zápach ze zplodin, žádný obtěžující 
hluk. To jsou důvody stále větší oblíbenosti těchto strojů 
u zákazníků. Pokud máte menší plochu na sekání nebo je 
váš dům či chata obklopena dalšími sousedy, je pro Vás 
tento tichý a nenáročný pomocník ideální. Silný stroj s vý-
bornými sekacími a sběracími vlastnostmi si hravě poradí 
s plochou až kolem 250 m2. Pokud chcete sekat více, mů-
žete si dokoupit další baterii a možnosti sekačky tak dále 
rozšířit. Stroj je vybaven všemi myslitelnými komfortními 
prvky, jako je objemný koš s indikací plného stavu, ergo-
nomická řidítka s možností výškového přestavení, cen-
trální nastavení výšky sečení a externí nabíječkou. MTD 
LI-ION POWER 34 je perfektní alternativou k běžným elek-
trickým sekačkám s kabelem.

rm 380

Záběr (cm):  38
Koš:  příslušenství (196-759-678, 690,-)
Nastavení výšky:  4-násobné, 13–38 mm
Podvozek:  ocelový
Deflektor:  ve standardu
Průměr kol (mm):  200, kuličková ložiska
Plně složitelná ergonomická řidítka:  ano
Hmotnost (kg):  9

cena (kč):  1 990,-

Li-ion poWer 34

Záběr (cm):  34
Akumulátor (V):  72
Typ akumulátoru:  lithium-iontový
Výdrž na 1 nabití (min.):  cca 25
Objem koše (l):  35
Nastavení výšky:  centrální, 20-60 mm
Podvozek:  polypropylen
Deflektor:  ve standardu
Průměr kol (mm):  150/170
Plně složitelná ergonomická řidítka:  ano
Hmotnost (kg):  13

cena (kč):  10 990,-
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eLektrickÉ traVní SekaČky

Elektrické travní sekačky MTD jsou ideálním po-
mocníkem na udržování menších a středních 
ploch trávníků. Ve většině případů jsou velmi 
skladné, lehké, snadno se s nimi zachází a jsou 
cenově velmi dostupné. Základem stroje jsou 
tiché, spolehlivé a prakticky bezúdržbové elek-
trické motory, objemné koše a dále hluboké, 
speciálně tvarované šasi, které je nezbytným 
předpokladem pro perfektní sběr posečené 
trávy. Pokud potřebujete opravdovou porci vý-
konu, MTD má k dispozici velmi silné modely  
s výkony 1600 a 1 800 W, z nichž některé mají 
ocelové šasi. Model 48 ESP HW s velkými zad-
ními koly má dokonce i vlastní pojezd a práce s 
ním je tak opravdu velmi komfortní.

Záběr (cm):  31
Motor (V):  elektrický, 230
Výkon (W):  1000
Objem koše (l):  28
Nastavení výšky:  3-násobné, 25-60 mm
Podvozek:  polypropylen
Deflektor:  ve standardu
Průměr kol (mm):  130/160
Složitelná řidítka:  ano
Hmotnost (kg):  12

cena (kč):  1 690,-

Smart 32 e
Záběr (cm):  37
Motor (V):  elektrický, 230
Výkon (W):  1300
Objem koše (l):  35
Nastavení výšky:  3-násobné, 25-60 mm
Podvozek:  polypropylen
Deflektor:  ve standardu
Průměr kol (mm):  130/160
Složitelná řidítka:  ano
Hmotnost (kg):  14

cena (kč):  2 290,-

Smart 38 e

Záběr (cm):  42
Motor:  elektrický, 230 V
Výkon (W):  1800
Objem koše (l):  60
Nastavení výšky:  centrální, 22-72 mm
Podvozek:  polypropylen
Deflektor:  ve standardu
Mulčování: příslušenství (196-586-678, 590,-)
Průměr kol (mm):  150/260
Plně složitelná ergonomická řidítka:  ano
Indikátor plného koše:  ano
Hmotnost (kg):  23
cena (kč):  4 190,-

4218 e hW
Záběr (cm):  46
Motor:  elektrický, 230 V
Výkon (W):  1600
Objem koše (l):  70
Nastavení výšky:  6-násobné, 20-90 mm
Podvozek:  ocelový
Deflektor:  ve standardu
Mulčování:  příslušenství (196-733-678, 690,-)
Průměr kol (mm):  180/180
Plně složitelná ergonomická řidítka:  ano
Hmotnost (kg):  25

cena (kč): 4 990,-

46 e
Záběr (cm):  48
Motor (V):  elektrický, 230
Výkon (W):  1800
Pojezd:  ano
Objem koše (l):  75
Nastavení výšky:  centrální, 25-90 mm
Podvozek:  ocelový
Deflektor a mulčování:  ve standardu
Průměr kol (mm):  180/300, kuličková ložiska
Plně složitelná ergonomická řidítka:  ano
Indikátor plného koše:  ano
Hmotnost (kg):  36
cena (kč):  8 290,-

48 eSp hW
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BenzínoVÉ traVní SekaČky

Základem každé sekačky je motor a šasi. MTD používá 
buď nejnovější motory společnosti Briggs&Stratton  
s technologií OHV nebo motory od společnosti Ka-
wasaki, které svojí silou, odolností a kvalitou pou-
žitých materiálů stojí na špičce celého segmentu. 
Mimo akčního modelu SPK 53 HW je nová generace 
sekaček MTD postavena na základě šasi z luxusních 
modelů Cub Cadet, což jim dává excelentní sběrací 
vlastnosti i na vlhké trávě. Ergonomická, výškově sta-
vitelná, plně složitelná řidítka sekaček nové genera-
ce jsou řešena systémem bez středové příčky, takže 
manipulace s košem je naprosto bezproblémová. 
Možnosti zadního a bočního výhozu nebo mulčování 
dělají z těchto strojů univerzální pomocníky. Pokud 
vyžadujete stroje spolehlivé, robustní a jednoduché 
na ovládání, představují pro Vás sekačky MTD ideální 
volbu. 

Záběr (cm):  46
Motor:  B&S 500 E Series, OHV, 140 cm3

Objem koše (l):  60
Nastavení výšky:  centrální, 28-92 mm
Deflektor:  ve standardu
Mulčování:  příslušenství (196-588-678, 590,-)
Podvozek:  ocelový
Průměr kol (mm):  180/200
Plně složitelná ergonomická řidítka:  ano
Výškové nastavení řidítek:  3 pozice
Hmotnost (kg):  34

cena (kč): 7 990,-

optima 46 SpB

Záběr (cm):  46
Motor:  B&S 450 E Series, OHV, 125 cm3

Objem koše (l):  60
Nastavení výšky:  centrální, 28-92 mm
Deflektor:  ve standardu
Mulčování:  příslušenství (196-588-678, 590,-)
Podvozek:  ocelový
Průměr kol (mm):  180/180
Plně složitelná ergonomická řidítka:  ano
Výškové nastavení řidítek:  3 pozice
Hmotnost (kg):  29

cena (kč): 6 990,-

optima 46 pB

Spk 53 hWoptima 46 SpB hW
Záběr (cm):  53
Motor:  Kawasaki FJ 180 V OHV, 180cm3

Objem koše (l):  80
Nastavení výšky:  centrální, 20-90 mm
Podvozek:  ocelový
Deflektor, mulčování, boční výhoz:  ve standardu
Průměr kol (mm):  200/300, kuličková ložiska
Plně složitelná řidítka:  ano
Indikátor plného koše:  ano
4 rychlostní převodovka:  ano
Hmotnost (kg):  45

cena (kč):  11 490,-

Záběr (cm):  46
Motor:  B&S 500 E Series, OHV, 140 cm3

Objem koše (l):  60
Nastavení výšky:  centrální, 28-92 mm
Deflektor:  ve standardu
Mulčování:  ve standardu
Podvozek:  ocelový
Průměr kol (mm):  180/280, kuličková ložiska
Plně složitelná ergonomická řidítka:  ano
Výškové nastavení řidítek:  3 pozice
Hmotnost (kg):  37

cena (kč):  8 990,-
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adVance 53 SpkV hW
Záběr (cm):  53
Motor:  Kawasaki FJ 180 V, OHV, 180cm3

Objem koše (l):  70
Nastavení výšky:  centrální, 28-92 mm
Podvozek:  ocelový
Deflektor, mulčování, boční výhoz:  ve standardu
Průměr kol (mm):  200/280, kuličková ložiska
Plně složitelná ergonomická řidítka:  ano
Výškové nastavení řidítek:  3 pozice
Indikátor plného koše:  ano
4 rychlostní převodovka:   ano
Hmotnost (kg):  44
cena (kč):  12 490,-



traVní traktory

Traktory červené řady Vám za velice příznivou cenu 
nabídnou všechny zásadní přednosti travních trak-
torů patřících ke skupině MTD. Ocelové šasi, hladké 
řemeny žacího ústrojí minimalizující riziko drahé 
opravy při nárazu nožů na překážku, propracovanou 
přední nápravu, která při otočení volantem nejenom 
natočí kola do požadovaného směru, ale ještě je leh-
ce sklopí do strany – traktor tak perfektně kopíruje 
poloměr otáčení i při rychlé jízdě a nedochází k po-
škození trávníku, výkonný světlomet, kapotu motoru 
s velkým úhlem otevření, ergonomicky rozmístěné 
ovládací prvky, zesílenou ocelovou přední nápravu  
a spolehlivé motory MTD nebo Briggs&Stratton s an-
tivibračním systémem AVS a tlakovým mazáním. Díky 
tlakovému mazání motor dokonale maže i ve větších 
náklonech, což spolu s olejovým filtrem, který zajiš-
ťuje dokonalou čistotu oleje, přispívá k výraznému 
nárůstu životnosti celého motoru. Model LG 175 H je 
navíc vybaven i nabíječkou baterie. 

Záběr (cm):  96
Motor:  MTD
Max. výkon (kW/hp)  8,5/11,6
Počet válců:  1
Převodovka:  Transmatic
Počet rychlostí vpřed/vzad: 6/6
Objem nádrže (l):  3,8
Koš 200 l:  příslušenství (OEM-190-180A, 9 990,-)
Žací ústrojí (nože):  2
Deflektor:  ve standardu
Mulčování:  příslušenství (OEM-190-116, 1190,-)
Kola (“):  13x5/18x6,5
Poloměr otáčení (cm):  46
Výška sečení (mm):  30-95
Hmotnost (kg):  150 

cena (kč):  34 990,-

rF 125 m
Záběr (cm):  107
Motor:  Briggs&Stratton
Max. výkon (kW/hp)  12,9/17,5
Počet válců:  1
Převodovka:  Hydrostat
Počet rychlostí vpřed/vzad:  plynule
Objem nádrže (l):  3,8
Koš 200 l:   příslušenství (OEM-190-180A, 9 990,-)
Žací ústrojí (nože):  2
Deflektor:  ve standardu
Mulčování:  ve standardu
Kola (“):  15x6/20x8
Poloměr otáčení (cm):  46
Výška sečení (mm):  30-95
Hmotnost (kg):  175 

cena (kč):  51 990,-

Lg 175 h

Záběr (cm):  60
Motor:  Briggs&Stratton, elektrický start
Max. výkon (kW/hp): 4,8/6,5
Počet válců:  1
Převodovka:  Transmatic
Počet rychlostí vpřed/vzad:  6/6
Objem nádrže (l):  1,2
Objem koše (l):  150
Žací ústrojí (nože):  1
Deflektor a mulčování:  příslušenství (196-707-678,  
 1390,-)
Kola (“):  13x5/16x6,5
Poloměr otáčení (cm):  46
Výška sečení (mm):  38-95
Hmotnost (kg):  140

cena (kč): 33 990,-

minirider 60 rde

Záběr (cm):  92
Motor:  MTD
Max. výkon (kW/hp)  8,5/11,6
Počet válců:  1
Převodovka:  Transmatic
Počet rychlostí vpřed/vzad:  6/6
Objem nádrže (l):  3,8
Objem koše (l):  240
Žací ústrojí (nože):  2
Deflektor:  příslušenství (196-750-678, 2990,-)
Mulčování:  příslušenství (196-749-678, 2290,-)
Kola (“):  13x5/18x6,5
Poloměr otáčení (cm):  46
Výška sečení (mm):  30-95
Hmotnost (kg):  195

cena (kč):  41 990,-
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dVoUVÁLcoVÉ 
traktory mtd

160/92 h
Záběr (cm):  92
Motor:  Briggs&Stratton
Max. výkon (kW/hp)  11,8/16
Počet válců:  2
Převodovka:  Hydrostat
Počet rychlostí  vpřed/vzad:  Plynule
Objem nádrže (l):  3,8
Objem koše (l):  240
Žací ústrojí (nože):  2
Deflektor:  příslušenství (196-750-678, 2 990,-)
Mulčování:  příslušenství (196-749-678, 2 290,-)
Kola (“):  15x6/18x9,5
Poloměr otáčení (cm):  46
Výška sečení (mm): 30-95
Hmotnost (kg):  196

cena (kč): 61 990,-

Ln 200 h
Záběr (cm):  105
Motor:  Briggs&Stratton
Max. výkon (kW/hp)  14,9/20
Počet válců:  2
Převodovka:  Hydrostat
Počet rychlostí  vpřed/vzad:  Plynule
Objem nádrže (l):  3,8
Objem koše (l):  240
Žací ústrojí (nože):  2
Deflektor:  příslušenství (196-750-678, 2 990,-)
Mulčování:  příslušenství (196-749-678, 2 290,-)
Kola (“):  15x6/18x9,5
Poloměr otáčení (cm):  46
Výška sečení (mm): 30-95
Hmotnost (kg):  198

cena (kč): 76 990,-

Síla dvou válců

Dvouválcové motory byly dosud výsadou luxusnější 
značky Cub Cadet. Nyní je můžete mít za výbornou 
cenu i v červené řadě traktorů. Základní výhodou 
dvouválcových motorů, mimo příjemnějšího zvuku a 
tlakového mazání, je plynulejší distribuce síly a větší 
točivý moment. V náročnějších podmínkách, kde jed-
noválcový motor „jede“ naplno, má dvouválec stále 
dost výkonové rezervy. To se samozřejmě podepisuje 
i na delší životnosti takového motoru. Pokud tedy se-
čete náročnější porosty, máte kopcovitý terén nebo 
rozlehlý pozemek, síla dvouválce je pro Vás ta správ-
ná volba. Oba traktory mají navíc komfortní hydro-
statickou převodovku a odolnou litinovou nápravu. 
Standardní výbava zahrnuje i nabíječku baterie. Stro-
je se dodávají téměř smontované (systém RTG – Rea-
dy to Go) a jejich první zprovoznění tak zvládnete i 
sami za méně než 20 minut.  
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700 
zadní výhoz

700 
zadní výhoz

· vyšší výkon
· vyšší točivý moment
· nižší spotřeba při velkém
  namáhání
· delší životnost
· účinější mazání v náklonu
· účinější vzduchová filtrace
· příjemnější zvuk



traVní proVzdUŠŇoVaČe

Pokud žádáte opravdu profesionální vzhled trávníku, 
bez provzdušňování se neobejdete. Provzdušňovač 
dokáže z trávníku odstranit zbytky odumřelých rost-
lin, hub, plevele a další nežádoucí prvky. Trávník tak 
může ideálně dýchat a absorbovat lépe živiny i vodu. 
Výsledkem bude nádherný a zdravý travní porost. 
MTD nabízí jak elektrické, tak i benzinové modely, 
které díky většímu výkonu a nezávislosti na el. prou-
du dále rozšiřují možnosti těchto skvělých pomocní-
ků. Centrální nastavení výšky, plně složitelná řidítka, 
vyspělý pohon nožů řemenem a výborná ergonomie 
těchto strojů je u této řady samozřejmost. Doporuču-
jeme provzdušňovat 2x ročně. Vždy v nějaký suchý 
den na jaře a na podzim.

Záběr (cm):  30
Motor:  elektrický, 230 V
Výkon (W):  1000
Koš:  ve standardu
Deflektor:  ve standardu
Nože:  15, pevné
Nastavení výšky:  3-násobné
Podvozek:  polypropylen
Průměr kol (mm):  130/160
Hmotnost (kg):  12

cena (kč): 2 990,-

Ve 30 B
Záběr (cm):  40
Motor:  elektrický 230 V
Výkon (W):  1500
Koš:  ve standardu
Deflektor:  ve standardu
Nože:  21, pevné
Nastavení výšky:  centrální
Podvozek:  ocelový
Průměr kol (mm):  180/180
Plně složitelná ergonomická řidítka:  ano
Hmotnost (kg):  31

cena (kč): 8 990,-

Ve 40 B

Záběr (cm):  40
Motor:  MTD ThorX 35 H, 123 cm3

Koš:  ve standardu
Deflektor:  ve standardu
Nože:  21, pevné
Nastavení výšky:  centrální
Podvozek:  ocelový
Průměr kol (mm):  180/180
Plně složitelná ergonomická řidítka:  ano
Hmotnost (kg):  33

cena (kč): 11 990,-

Záběr (cm):  45
Motor:  MTD ThorX 55 H, 179 cm3

Koš:  ve standardu
Deflektor:  ve standardu
Nože:  24, pevné
Nastavení výšky:  centrální
Podvozek:  ocelový
Průměr kol (mm):  180/180
Plně složitelná ergonomická řidítka:  ano
Hmotnost (kg):  35

cena (kč): 12 690,-

Vg 40 Bm Vg 45 Bm



Hlavně na jaře jsou kultivátory oblíbeným  
a potřebným pomocníkem na vaší zahradě, 
kde významnou měrou ulehčují těžkou prá-
ci. Kultivátory s noži před vodícím kolečkem 
mají nastavitelnou šířku pracovního záběru.  
Modely s noži za vodícím kolečkem mají bohatě 
dimenzovaný kryt, chránící před odletující hlínou.  
V obou případech jsou kultivátory vybaveny velkou 
palivovou nádrží (1,4 l nebo 2,2 l), bezpečnostní po-
jistkou, noži, které se nemusí brousit a ostřím tva-
rovaným pro perfektní zpracování půdy. Jen tak lze 
dosáhnout dokonalého výsledku-krásného rovného 
povrchu a jemně rozmělněné zeminy.

kULtiVÁtory

Záběr (cm):  61
Motor:  MTD ThorX 55, 173 cm3

Výkon (kW/PS):  3,3/4,5
Počet nožů: 4x4
Boční ochranný kryt rostlin: ano
Průměr nožů (cm):  30,5
Otáčky (U/min):  120
Průměr kola (mm):  180
Hmotnost (kg):  36
cena (kč): 10 990,-

t/245
Záběr (cm):  40
Motor: MTD ThorX 45, 139 cm3 

Výkon (kW/PS):  2/2,7
Počet nožů: 4x4
Průměr nožů (cm):  30,5
Otáčky (U/min):  120
Průměr kola (mm):  180
Hmotnost (kg):  34

cena (kč): 9 990,-

t/205

Záběr (cm):  33 / 61
Motor:  MTD ThorX 55 H, 179 cm3

Výkon (kW/PS):  3,1/4,2
Nádrž:  2,2 l
Počet nožů:  4x4
Boční ochranný kryt rostlin:  ano
Průměr nožů (cm):  30,5
Otáčky (U/min):  137
Průměr transportního kola (mm):  200
Výškově nastavitelná řidítka:  ano
Krytý převodový řetěz:  ano
Hmotnost (kg):  45
cena:  13 490,- kč 

Záběr (cm):  33 / 61 / 81
Motor:  MTD ThorX 55 H, 179 cm3

Výkon (kW/PS):  3,1/4,2
Nádrž:  2,2 l
Počet nožů:  6x4
Boční ochranný kryt rostlin:  ano
Průměr nožů (cm):  30,5
Otáčky (U/min):  dopředu i dozadu, 137
Průměr transportního kola (mm):  200
Výškově nastavitelná řidítka:  ano
Krytý převodový řetěz:  ano
Hmotnost (kg):  58
cena:  16 990,- kč

t/380 mt/330 m
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VySaVaČe/FoUkaČe
drtiČe, ŠtípaČe

Motor (V):  elektrický 230
Výkon (W): 2 500 
Otáčky (U/min): 14 000
Proud vzduchu (km/h): 270
Objem nasávaného vzduchu (m3/h): 900
Drtící poměr: 10:1
Objem vaku(l): 45
Hmotnost (kg):  3,9

cena (kč):  1 590,-

BV 2500 e

Motor:  B&S OHV PB, 1150 Series, 249 cm3

Max. výkon (kW):  5,9
Drtící výkon (cm):  5
Drtící ústrojí (nože):  2 samočistící tvrzené nože
Tělo stroje:  ocel
Počet násypek:  2
Objem vaku (l):  90
Průměr kol (mm):  254 x 100, pneu
Hmotnost (kg):  97
Bezpečnostní brýle a sběrací vak jsou součástí do-
dávky.

cena (kč): 27 990,-

475 202
Motor:  B&S OHV PB, 800 Series, 190 cm3

Max. výkon (kW):  3,6
Funkce:  vysavač, drtič
Sběrací vak (l):  106
Sací výkon (m3/h):  980
Pracovní záběr (cm):  60
Drtící ústrojí (nože):  2 řezné, 2 drtící
Drtící výkon (cm):  5
Pohon kol:  ano
Výšková regulace:  stupňovitě
Průměr kol (mm):  254 x 100, pneu
Hmotnost (kg):  69
- možno vybavit sací hadicí 3,5 m, 
obj. č. OEM-290-005, cena 5 490 Kč
- ochranné brýle součástí dodávky

cena (kč): 34 990,-
             

Motor:  B&S L-Head, 650 Series, 190 cm3

Max. délka polena (cm):  63,5
Štípací tlak (t):  25
Pracovní poloha:  horizontální i vertikální
Průměrná rychlost (cm/s):  6,7
Rychlost návratu do pracovní polohy (cm/s):  6,7
Pracovní tlak (bar):  11,4
Objem hydraulického oleje (l): 13,2
Kola (“):  16x4,8
Hmotnost (kg):  238

cena (kč): 49 990,-

LS 550

V červené řadě MTD naleznete mnoho unikátních pro-
duktů, které mají na trhu jen minimum konkurentů.  
K nim se řadí hlavně unikátní řada benzínových drtičů, 
které skvěle poslouží všude tam, kde chybí zásobení 
elektrickým proudem anebo je objem práce takový, že 
by ho malé elektrické drtiče zkrátka nezvládly. Skvě-
lým pomocníkem do lesa nebo na chalupu je i benzí-
nový štípač dřeva s výjimečným tlakem 25t. Nabídku 
doplňuje výkonný elektrický a benzínový vysavač/fou-
kač a kombinovaný benzínový vysavač/drtič, vhodný  
i pro profesionální zatížení. 

25 tun

Motor (V):  MTD, 2-takt, 25 cm3

Startování:  systém jednoduchého startu
Výkon (kW):  0,75 / 8000 min-1

Objem nádrže (l):  0,4
Proud vzduchu (km/h):  165
Objem nasávaného vzduchu (m3/h):  660
Drtící poměr:  10:1
Objem vaku (l):  40
Snadné přepínaní mezi sací funkcí a foukáním
Hmotnost (kg):  7
cena (kč):  4 490,-

BV 3000 g



pLotoStŘihy, VyŽínaČe
a kŘoVinoŘezy

Motor :  elektrický, 230 V
Výkon (W):  600
Délka lišty (cm):  61
Šíře střihu (mm):  20
Qick-stop systém:  ano, ≤ 0,5 s
Antiblokovací systém:  ano
Hmotnost (kg):  4,1

cena (kč):  1 290,-

ht 61 e

Motor :  elektrický, 230 V
Výkon (W):  350
Záběr struny (cm):  25
Struna (mm):  2 x 1,2
Strunová hlava: s automatickým nastavením struny
Rukojeť:  teleskopická
Hmotnost (kg):  2,6

cena (kč):  790,-

et 350
Motor:  MTD, 25 cm3, 2-takt
Výkon (kW): 0,67/7000 min-1

Startování:  AST (s použitím minimální síly)
Záběr (cm):  38
Struna (mm):  2x2,0
Strunová hlava:  Tip-Automatik
Objem nádrže (l):  0,3
Rukojeť:  antivibrační, D
Hmotnost (kg):  4,9

cena (kč): 2 990,-

500

Motor:  MTD, 4-takt, 29 cm3

Výkon (kW): 0,69/7600 min-1

Startování:  AST (s použitím minimální síly)
Záběr struna (cm):  46
Struna (mm): 2 x 2,41
Strunová hlava:  Tip-Automatik
Záběr nůž (cm):  20, čtyřzubý
Vrtání nože (mm): 25,4
Otáčky (U/min):  7 600
Rukojeť:  antivibrační, Bike
Hmotnost (kg):  8
-spojka, startování bez točícího se nástroje
-robustní a trvanlivá úhlová převodovka
-dvojitý popruh na rameno součást dodávky
-strunová hlava a nůž součástí dodávky
cena (kč): 5 990,-

990

4-taktní motor

Dělená hřídel
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S plotostřihy MTD s dlouhou lištou a výkonnými mo-
tory si budete moci troufnout na většinu úkolů – stří-
hání živého plotu nebo modelování keřů. Je výbor-
ně vyvážený, má protiběžnou lištu ze speciální oceli  
a funkci Quick-stop, která v případě potřeby zastaví 
lištu za méně než 0,5 s.
Vyžínače a křovinořezy pomohou všude tam, kam se 
nedostanete se sekačkou. Jsou ideální pro dočišťová-
ní trávníku kolem budov, záhonků, plotů či stromů. 
Křovinořezy jsou 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 lehkým úhozem 
o zem, membránový karburátor Vám dovolí pracovat  
v jakémkoliv úhlu a systém AST Vám umožní nastarto-
vat stroj s minimální námahou 
2-taktní křovinořezy používají motor se systémem 
full-crank (uložení klikové hřídele na 2 ložiskách), kte-
rý vykazuje až 2x delší životnost oproti běžnému sys-
tému half-crank.
Za pozornost stojí i příslušenství Trimmer Plus, díky 
kterému se váš stroj může během okamžiku proměnit  
v kultivátor, pilu, plotostřih či foukač (viz str. 38).

Motor (V):  MTD, 2-takt, 25 cm3

Výkon (kW):  0,85 / 9 500 min-1

Délka lišty (cm):  55
Šíře střihu (mm):  28
Qick-stop systém:  ano, < 0,5 s
Hmotnost (kg):  5,3

cena (kč):  4 190,-

ht 55 B



ŘetĚzoVÉ piLy

Pokud hledáte spolehlivou pilu na řezání palivového 
dřeva či prořezávání mladých porostů, budete s pi-
lami od MTD maximálně spokojeni. Pily více než rok 
procházely v Německu tvrdými testy ve spolupráci  
s profesionálními dřevorubci. Byly vyvinuty s ohle-
dem na maximální robustnost a dlouhou životnost. 
Všechny exponované prvky jsou vyrobeny z jakostní 
oceli nebo litiny a řezné části jsou osazeny špičkový-
mi komponenty od společností Oregon a Carlton. 

Motor:  elektrický, 230 V
Výkon (W):  2 000
Otáčky řetězky (U/min):  7 600
Délka lišty (cm):  Oregon, 40
Řetěz (“):  Oregon, 3/8
Automatické mazání řetězu:  ano
Objem nádrže-olej (l):  0,22
Materiál opěrných zubů:  ocel
Měkčená rukojeť:  ano
Ochranné pouzdro na lištu:  ano
Hmotnost (kg):  4,3

cena (kč): 2 390,-

Motor:  MTD, 2-takt, 37,7 cm3

Výkon (kW):  1,45 / 11 000 min-1

Startování:  automatický sytič
Délka lišty (cm):  Carlton, 35
Řetěz ( “):  Carlton, 3/8
Objem nádrže-palivo (l):  0,4
Objem nádrže-olej (l):  0,4
Primární pumpička:  ano
Automatické mazání řetězu:  ano
Materiál opěrných zubů:  ocel
Ochranné pouzdro na lištu:  ano
Hmotnost (kg): 5,5 

cena (kč):  3 990,-

ecS 20/40 gcS 38/35

Motor:  MTD, 2-takt, 49,9 cm3

Výkon (kW):  2,2 / 11 500 min-1

Startování:  automatický sytič
Délka lišty (cm):  Oregon, 45
Řetěz ( “):  Oregon, 3/8
Objem nádrže-palivo (l):  0,4
Objem nádrže-olej (l):  0,4
Primární pumpička:  ano
Automatické mazání řetězu:  ano
Materiál opěrných zubů:  ocel
Ochranné pouzdro na lištu:  ano
Hmotnost (kg):  5,5 

cena (kč):  4 990,-

gcS 50/45

Motor:  MTD, 2-takt, 33 cm3

Výkon (kW):  1,05 / 8000 min-1

Startování:  systém jednoduchého startu
Záběr struna (cm):  42
Struna (mm):  2 x 3
Strunová hlava:  Tip-Automatik
Záběr nůž (cm):  25,5
Vrtání nože (mm):  25,4
Objem nádrže (l):  0,9
Rukojeť:  antivibrační, Bike
Hmotnost (kg):  7,4
- strunová hlava i nůž součástí dodávky
- robustní a trvanlivá úhlová převodovka
- dvojitý popruh na rameno součástí dodávky
- ochranné brýle součástí dodávky
- přenos síly pomocí pevné hřídele

cena (kč):  3 990,-

1033
Motor:  MTD, 2-takt, 43 cm3

Výkon (kW):  1,2 / 8000 min-1

Startování:  systém jednoduchého startu
Záběr struna (cm):  42
Struna (mm):  2 x 3
Strunová hlava:  Tip-Automatik
Záběr nůž (cm):  25,5
Vrtání nože (mm):  25,4
Objem nádrže (l):  1,2
Rukojeť:  antivibrační, Bike
Hmotnost (kg):  7,6
- strunová hlava i nůž součástí dodávky
- robustní a trvanlivá úhlová převodovka
- dvojitý popruh na rameno součástí dodávky
- ochranné brýle součástí dodávky
- přenos síly pomocí pevné hřídele

cena (kč):  4 990,-

1043
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SERIES

TRAVNÍ SEKAČKY

vÝHODY

EXCELENTNÍ SBĚR A MUL-
ČOVÁNÍ

ZADNÍ DEFLEKTOR PRO 
SEČENÍ VYSOKÉ TRÁVY

HEAVY-DUTY POZINKOVA-
NÉ ŠASI PRO MAXIMÁLNÍ 
ODOLNOST A ŽIVOTNOST

KOMPOZITOVÝ PLÁŠŤ 
SLOUŽÍCÍ JAKO DOKONA-
LÁ 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

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 představu-

je travní sekačky TRILOY SERIES, které představují nový standard v kategorii luxusních strojů. Pro-
hlédněte 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 hliníko-
vým 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 se-
čete na velmi nízkou polohu. A správné prou-
dění 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 integrova-
ný „jazyk“ zlepšuje sběrací schopnosti se-
kačky na maximum – propadávání trávy je 
omezeno na minimum.



SERIES

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 hou-
ževnatého materiálu, který tvoří tzv. Impact Absorber neboli ochranu před 
nárazem, která má za úkol nejenom chránit samotné šasi, ale i třeba obse-
kávané 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 vý-

hozový 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 záru-
kou dlouhé výdrže celého převodového soustrojí.  

Hlavní součást nastavení výšky sečení je rov-
něž z hliníku. výška se nastavuje centrálně, 

pouze přestavením jediné páky na boku stro-
je. Ta je vybavena jednak komfortním měkkým 
protiskluzovým materiálem a rovněž posilovou 
pružinou, díky které je zvedání mohutné sekač-
ky snadné. výšku sečení lze nastavit v bohatém 
rozmezí 28 až 92 mm.

Zvláště při delším sekání mohou vlivem vibrací velmi trpět klouby prs-
tů, zápěstí a loktů. Cub Cadet použil poprvé u sekačky revoluční tech-

nologii tlumení vibrací Low vibration System (Lv system). Do duté části 
řidítek je nastříknuta speciální směs syntetických uhlovodíků a polymerů 
ve formě gelu s obchodním názvem vibex (stejná směs se používá k tlu-
mení vibrací u špičkových tenisových raket či golfových holí), která do-
káže utlumit vibrace až o 75%. Dalším článkem k dokonalému pohodlí je 
potom komfortní měkčená úchopová zóna a ovládací prvky s minimálním 
odporem. Na řidítkách mohou být integrovány ovladače variabilní rych-
losti nebo elektrického startování. Oba ovladače mají ergonomický de-
sign bez ostrých hran čímž se minimalizuje riziko poranění při manipulaci 
se strojem. Celá řidítka jsou potom zkonstruována tak, aby se mezi nimi 
dal bez problémů vytáhnout koš a jsou výškově nastavitelná do třech po-
loh. Přestavení je možné změnit během okamžiku pomocí rychloupína-
cích páček. Celý segment nastavení je konstruován z hliníku s vnitřními 
ocelovými ozubenými vložkami pro mnohaletou bezproblémovou funkci.  
S ohledem na minimální skladovací nároky jsou řidítka lehce složitelná do 
přední polohy a celou sekačku lze postavit na stojato.
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Šetřete místo! Sekačku lze 
skladovat ve vzpřímené 
poloze.



SERIES

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 šetr-
nost k trávníku. Aby se minimalizoval prokluz kol 
a tím devastace povrchu pod nimi, jsou vzorky 
kol opatřeny opravdovou gumovou vrstvou, kte-
rá výrazně zlepšuje záběrové schopnosti stroje. 
Poklice kol jsou navrženy s ohledem na snadnou 
údržbu. Kola samotná jsou uložena ve velmi kva-
litních dvojitých ložiscích. 

Některé modely jsou vybaveny proměnnou rychlostí po-
jezdu (variable Speed), která umožní nastavení rychlos-

ti stroje dle aktuálních podmínek v rozsahu 2,8–4,5 km/h 
(vysoká/nízká tráva, vlhká/suchá tráva, členitý terén, trans-
port ap.). Možnosti stroje se tak dají využít na maximum. vý-
razně komfortním prvkem je potom elektrické startování, 
které se děje pouhým otočením klíče. Integrovaná baterie  
o výjímečně velké kapacitě 4 Ah, která se dodává včetně na-
bíječky, 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.



SERIES

TRAVNÍ SEKAČKY

46 cm
CC 46 SPBE
CC 46 SPBE-V

53 cm
CC 53 SPB
CC 53 SPB-V
CC 53  SPBE-V

cc 46 SpB-V

Záběr (cm):  46
Motor:  B&S 575 EX Series, RS, 140 cm3

Počet rychlostí:  nastavitelný (Variable speed)
Objem koše (l):  75
Nastavení výšky:  centrální, 28-92 mm
Podvozek:  ocelový, pozinkovaný
Deflektor, mulčování:  ve standardu
Průměr kol (mm):  200/280, dvojitá kuličková ložiska
Plně složitelná ergonomická řidítka:  ano, LV System
Indikátor plného koše:  ano
Hmotnost (kg):  49

cena (kč):  14 990,-

cc 46 SpBe-V

Záběr (cm):  46
Motor:  B&S 675 EX Series, RS, 190 cm3

Startování:  elektrostart
Počet rychlostí:  nastavitelný (Variable speed)
Objem koše (l):  75
Nastavení výšky:  centrální, 28-92 mm
Podvozek:  ocelový, pozinkovaný
Deflektor, 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):  17 790,-

cc 53 SpB

Záběr (cm):  53
Motor:  B&S 750 EX Series, RS, DOV, 160 cm3

Objem koše (l):  80
Nastavení výšky:  centrální, 28-92 mm
Podvozek:  ocelový, pozinkovaný
Deflektor, mulčování:  ve standardu
Průměr kol (mm):  200/280, dvojitá kuličková ložiska
Plně složitelná ergonomická řidítka: ano, LV System
Indikátor plného koše:  ano
Hmotnost (kg):  48

cena (kč):  14 990,-

cc 53 SpB-V

Záběr (cm):  53
Motor:  B&S 750 EX Series, RS, DOV, 160 cm3

Počet rychlostí:  nastavitelný (Variable speed)
Objem koše (l):  80
Nastavení výšky:  centrální, 28-92 mm
Podvozek:  ocelový, pozinkovaný
Deflektor, mulčování:  ve standardu
Průměr kol (mm):  200/280, dvojitá kuličková ložiska
Plně složitelná ergonomická řidítka: ano, LV System
Indikátor plného koše:  ano
Hmotnost (kg):  49

cena (kč):   16 990,-

cc 53 SpBe-V

Záběr (cm):  53
Motor:  B&S 750 EX Series, RS, DOV, 160 cm3

Startování:  elektrostart
Počet rychlostí:  nastavitelný (Variable speed)
Objem koše (l): 80
Nastavení výšky:  centrální, 28-92 mm
Podvozek:  ocelový, pozinkovaný
Deflektor, mulčování:  ve standardu
Průměr kol (mm): 200/280, dvojitá kuličková ložiska
Plně složitelná ergonomická řidítka: ano, LV System
Indikátor plného koše:  ano
Hmotnost (kg):  51

cena (kč):  19 790,-
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TRILOY
SERIES

BENZíNOvÝ
PROvZDuŠŇOvAČ

CC V 40 B

vÝHODY

SYSTÉM 2 V 1 NA JEDNOM 
VERTIKUTAČNÍM VÁLCI

SILNÝ MOTOR OHV OD CUB 
CADET

CENTRÁLNÍ NASTAVENÍ 
HLOUBKY

ROBUSTNÍ OCELOVÉ ŠASI

ERGONOMICKÁ ŘIDÍTKA

KOŠ VE STANDARDU

BENZíNOvÝ 
PROvZDuŠŇOvAČ 2v1

Zvláště po zimě nemusí váš trávník vypadat nejlépe. Krásný zele-
ný koberec z minulého roku je nenávratně pryč. A právě toto je 

ten pravý čas pro vertikutaci a  provzdušnění. Mech, zbytky listí, ci-
zopasné 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 seká-
te. 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 ra-
dovat 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. Pra-
covní válec je osazen 17 dvojitými noži a zároveň 16 dvojitými pruž-
nými drátky. Žádná otravná výměna válců není potřeba. Stroj zvlád-
ne 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):  36 

cena (kč):  13 990,-



REvOLuČNí KOMPAKTNí 
RIDER OD CuB CADET

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 moto-
rem 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 no-
vého rideru Cub Cadet.

všechny ovládací prvky jsou logicky rozmístěny v pohodlném do-
sahu řidiče. Ať už jde o volič směru jízdy, volič převodového stup-

ně, spínací skříňku nebo páku výškového nastavení sečení, kterou si 
můžete lehce zvolit jeden z pěti výškových stupňů v rozmezí 38 až 95 
mm. Široké hrdlo palivové nádrže je vyvedeno ven a vy tak nemusíte 
při každém doplňování paliva zvedat kapotu.

Nezáleží na vašich tělesných proporcích. Díky výškovému nasta-
vení volantu si vždy najdete pohodlnou polohu. Měkčený volant 

vám potom dodá pocit výjimečného komfortu.

cc 114 ta

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):  39 990,-

MINI RIDER

CC 114  TA
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Made in 
USA

vÝHODY

KOMPAKTNÍ A OBRATNÝ

200 L KOŠ S HARDTOPEM

TŘI FUNKCE V JEDNOM:
SBĚR
VÝHOZ
MULČOVÁNÍ

RÁM BEZ STŘEDOVÉHO 
TUNELU

VELKÁ KOLA ŠETŘÍCÍ 
TRÁVNÍK

PŘEDNÍ NÁRAZNÍK

SILNÝ MOTOR 420 CM3

MALÝ POLOMĚR OTÁČENÍ

ELEKTROSTART



TRILOY
SERIES

SéRIE 1000

TRAVNÍ TRAKTOR
BOČNÍ VÝHOZ

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 po-
loh – to vše udělá vaši práci daleko příjemnější. A technika? Plně svařovaný ocelový rám patří k nej-
pevnějším 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

Záběr (cm):  127
Motor:  Kawasaki OHV
Max. výkon (kW/PS):  17,9/24
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 (19A40002OEM, 14990,-)
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 SYS-
TÉMEM FAST ATTACH 
A 4 KOLEČKY PROTI 
POŠKOZENÍ TRÁVNÍKU.

HI-TECH HYDROSTA-
TICKÁ PŘEVODOVKA 
PRO DOKONALOU 
OVLADATELNOST.

TRYSKA PRO SNAD-
NÉ ČIŠTĚNÍ ŽACÍHO 
úSTROJÍ.

NEJROBUSTNĚJŠÍ 
LITINOVÁ NÁPRAVA VE 
SVÉ TŘÍDĚ, KONSTRUO-
VANÁ PRO DOKONALÉ 
KOPÍROVNÍ TERÉNU.

ELEKTROMECHANICKÁ 
SPOJKA PRO SNADNÉ 
SPOUŠTĚNÍ ŽACÍHO 
úSTROJÍ.

REVTEK – TECHNO-
LOGIE SEČENÍ PŘI 
COUVÁNÍ.

TEMPOMAT.
 
PŘEHLEDNÁ PŘÍSTRO-
JOVÁ DESKA S MNOHA  
KONTROLNÍMI FUNK-
CEMI A SKVĚLE ČITEL-
NÝMI PŘÍSTROJI.

POČÍTADLO MOTO-
HODIN, KONTROLKA 
DOBÍJENÍ.

MULČOVÁNÍ VE STAN-
DARDU.

MOŽNOST DOVYBAVIT 
SBĚRACÍM KOŠEM.

NÁRAZNÍK

PŘIHRÁDKA NA NÁŘA-
DÍ SE ZÁSUVKOU 12 V.

SYSTÉM FAST ATTACHTM 

MOŽNOST DOVYBAVIT 
BOHATÝM PŘÍSLUŠEN-
STVÍM.

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

HEAVY-DUTY rám, litinové nápravy                         tempomat                                                    REVTEK                                          elektrické spínání sečení                                motor Kawasaki

Made in 
USA



SéRIE 1000

TRAVNÍ TRAKTORY
ZADNÍ VÝHOZ

24 | 25



SéRIE 1000
TRAVNÍ TRAKTORY     ZADNÍ VÝHOZ

vÝHODY:

VÝKONNÉ MOTORY S 
TLAKOVÝM MAZÁNÍM A 
ANTIVIBRAČNÍM SYSTÉ-
MEM AVS

PEDÁL PLYNU A BRZDY 
NA OPAČNÝCH STRA-
NÁCH

MINIMÁLNÍ POLOMĚR 
OTÁČENÍ 40 CM

ŠIROKÉ PNEUMATIKY 
ŠETŘÍCÍ TRÁVNÍK

ŽACÍ úSTROJÍ SE SYSTÉ-
MEM FAST ATTACH A 4 
KOLEČKY PROTI POŠKO-
ZENÍ TRÁVNÍKU

12 POLOH NASTAVENÍ 
SEČENÍ: 20 AŽ 120 MM

HI-TECH HYDROSTATICKÁ 
PŘEVODOVKA NEBO
AUTODRIVE TM

TRYSKA PRO ČIŠTĚNÍ 
ŽACÍHO úSTROJÍ

HEAVY-DUTY SVAŘOVA-
NÝ RÁM

ROBUSTNÍ LITINOVÁ 
NÁPRAVA

REVTEK-BEZPEČNÉ SEČE-
NÍ PŘI COUVÁNÍ

TEMPOMAT

SEDADLO STAVITELNÉ DO 
10TI POLOH

DRŽÁK NA NÁPOJE

KONTROLNÍ PANEL
DOBÍJENÍ, NÍZKÝ STAV 
BATERIE, PARKOVACÍ BRZ-
DA, PROVÁDĚNÍ úDRŽBY, 
POČÍTADLO MOTOHODIN

VIZUÁLNÍ KONTROLA 
STAVU PALIVA

SNADNÝ PŘÍSTUP K PALI-
VOVÉMU HRDLU

NÁRAZNÍK

SYSTÉM SNADNÉHO 
SUNDÁVÁNÍ/NANDÁVÁNÍ 
KOŠE

SYSTÉM FAST ATTACHTM 
– SNADNÉ SUNDÁNÍ 
ŽACÍHO úSTROJÍ

SYSTÉM UVOLNĚNÍ
UCPANÉHO TUNELU
Z MÍSTA ŘIDIČE

TRAKTORY 
S MOTORY KAwA-
SAKI 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)

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 polo-
měr 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

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 (196-972-678)
Mulčování:  příslušenství (196-751-678)
Kola (“):  15x6/20x8
Poloměr otáčení (cm):  40
Výška sečení (mm):  20 – 120
Hmotnost (kg):  219 

cena (kč):  72 990,-
akční cena (kč):  59 990,-

cc 1016 ae



cc 1018 he

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 (196-972-678, 2990,-)
Mulčování:  příslušenství (196-751-678, 2290,-)
Kola (“):  15x6/20x8
Poloměr otáčení (cm):  40
Výška sečení (mm):  20-120
Hmotnost (kg):  227 

cena (kč):  76 990,-

cc 1019 hn

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 (196-972-678, 2990,-)
Mulčování:  příslušenství (196-751-678, 2290,-)
Kola (“):  15x6/20x8
Poloměr otáčení (cm):  40
Výška sečení (mm):  20-120
Hmotnost (kg):  240

cena (kč):  82 990,-

cc 1018 khn

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 (196-972-678, 2990,-)
Mulčování:  příslušenství (196-751-678, 2290,-)
Kola (“):  15x6/20x8, kuličková ložiska
Poloměr otáčení (cm):  40
Výška sečení (mm):  20-120
Hmotnost (kg):  240

cena (kč):  89 990,-

cc 1022 khn

Záběr (cm):  105
Motor:  Kawasaki OHV
Max. výkon (kW/PS):  16,4/22
Počet válců:  2
Převodovka:  Hydrostat
Počet rychlostí vpřed/vzad:  plynule
Objem nádrže (l):  10
Objem koše (l):  350
Žací ústrojí (nože):  2
Deflektor:  příslušenství (196-972-678, 2990,-)
Mulčování:  příslušenství (196-751-678, 2290,-)
Kola (“):  15x6/20x8, kuličková ložiska
Poloměr otáčení (cm):  40
Výška sečení (mm):  20-120
Hmotnost (kg):  242

cena (kč):  104 990,-

cc 1024 khJ

Záběr (cm):  122
Motor:  Kawasaki OHV
Max. výkon (kW/PS):  17,9/24
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 (196-713D678, 3390,-)
Mulčování:  příslušenství (196-723-678, 2290,-)
Kola (“):  15x6/20x8, kuličková ložiska
Poloměr otáčení (cm):  40
Výška sečení (mm):  20-120
Hmotnost (kg):  253

cena (kč):  124 990,- 26 | 27
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CC 1016 AE
CC 1018 AN
CC 1018 HE
CC 1019 HN
CC 1018 KHN
CC 1022 KHN
CC 1024 KHJ

cc 1018 an

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 (196-972-678)
Mulčování:  příslušenství (196-751-678)
Kola (“):  15x6/20x8
Poloměr otáčení (cm):  40
Výška sečení (mm):  20 – 120
Hmotnost (kg):  227

cena (kč):  77 990,-
akční cena (kč):  62 990,-



NASTAvITELNé SEDADLO

Plně sklopné komfortní sedadlo se zvýšeným opěradlem, perforací pro dob-
ré 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 (mo-
dely 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 vysy-
pat. 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 po-

škození 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 při-
pojíte 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
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SNADNé vYJMuTí KOŠE

Dokonce ani pro ženy není manipulace s jinak poměrně těžkým košem pře-
kážkou. 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 kopí-
rovat složitý profil chodníku je možné pouze v případě, že váš stroj dispo-

nuje 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 nechtě-
ným 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 svařova-
ný, jako u velkých profesionálních strojů. výrazně tak vzrůstá odolnost, ži-

votnost a rovněž schopnost pohlcovat vibrace.

ŽACí ÚSTROJí

Žací ústrojí je plovoucí a dokonale tak kopíruje terén. Aby se zabránilo po-
škození 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 zákazní-
ka tak nečeká drahá oprava jako v případě systému s ozubenými řemeny.

PŘíSTROJOvÝ PANEL

Přehledný digitální panel jasně informuje uživatele o důležitých věcech. Ob-
sahuje kontrolu dobíjení, nízkého stavu baterie, kontrolku parkovací brzdy, 

počítadlo motohodin a upozornění na nutnost pravidelné údržby.

SéRIE 1000
TRAVNÍ TRAKTORY     

ZADNí vÝHOZ
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RIDERY
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POLOMĚREM
OTÁČENÍ
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TRILOY
SERIES

RZT

RIDERY
S NULOVÝM
POLOMĚREM
OTÁČENÍ

SéRIE RZT – RIDERY 
NABITé ŠPIČKOvOu TECHNOLOGIí

Pokud vás čeká pořádná porce práce, je každá úspora času vítaná. Ridery řady RZT vám díky po-
užitým technologiím ušetří i desítky procent času. Nulový poloměr otáčení zaručuje nepřeko-

natelnou 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

Záběr (cm):  127
Motor: Kawasaki OHV
Výkon (kW/PS):  16,4/22
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 (19A70004100, 14990,-)
Kola (“): 13x5/18x9,5, kuličková ložiska
Poloměr otáčení (cm):   0
Výška sečení (mm): 30-95
Hmotnost (kg):  239

cena (kč): 109 990,-

Záběr (cm):  137
Motor:  Kawasaki OHV
Výkon (kW/PS):  18,7/25
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):  250

cena (kč): 119 990,-

vÝHODY:

ŠPIČKOVÝ MOTOR 
KAWASAKI; SILNÝ, TICHÝ, 
SPOLEHLIVÝ

PATENTOVANÁ PŘEVO-
DOVKA HYDROGEARTM 

EZT- ŽÁDNÉ HADICE MEZI 
ČERPADLEM A MOTOREM 
ZNAMENAJÍ  VÍCE VÝKO-
NU PRO ŽACÍ úSTROJÍ A 
FUNGUJE  I JAKO UZÁVĚR-
KA DIFERENCIÁLU

VÝKYVNÁ PŘEDNÍ NÁPRA-
VA PRO PERFEKTNÍ JÍZDU
V NEROVNÉM TERÉNU.

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ 
ŽACÍ úSTROJÍ

 127 A 137 CM ŠIROKÉ ŽACÍ 
úSTROJÍ SE 3 NOŽI A 4 
KOLEČKY, ZABRAŇUJÍCÍMI 
POŠKOZENÍ TRÁVNÍKU

NASTAVITELNÉ SEDADLO I 
OVLÁDACÍ PÁKY

LOKETNÍ OPĚRKY

TRYSKA PRO SNADNÉ ČIŠ-
TĚNÍ ŽACÍHO úSTROJÍ

NULOVÝ POLOMĚR 
OTÁČENÍ UMOŽŇUJE 
PRECIZNÍ PRÁCI 
KOLEM PŘEKÁŽEK A 
úSPORU ČASU PŘI SEKÁNÍ

VOLITELNÝ SBĚRACÍ KOŠ

POČÍTADLO MOTOHODIN

ZERO-TURN RIDER
Jiný, nekonformní, popírající zažité představy, 
ale přesto ďábelsky výkonný. Rider s nulovým 

poloměrem otáčení od Cub Cadet.
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Z-FORCE S

RIDER S NULOVÝM
POLOMĚREM OTÁ-
ČENÍ 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 neuvě-

řitelnou 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

ELEKTRICKÉ SPÍNÁNÍ 
SEČENÍ

ŘÍZENÍ VŠECH ČTYŘ KOL

DVOJITÁ HYDROSTATICKÁ 
PŘEVODOVKA

NASTAVITELNÝ SLOUPEK 
ŘÍZENÍ

PROFESIONÁLNÍ, SVAŘO-
VANÉ ŽACÍ úSTROJÍ

TRYSKA PRO SNADNÉ ČIŠ-
TĚNÍ ŽACÍHO úSTROJÍ

NULOVÝ POLOMĚR 
OTÁČENÍ

REVTEK-BEZPEČNÉ SEČE-
NÍ PŘI COUVÁNÍ

SEDADLO S GELOVOU 
VÝPLNÍ

SCHRÁNKA A DRŽÁK 
NÁPOJů

POČÍTADLO MOTOHODIN, 
KONTROLNÍ PAKET

z-Force S 48

Záběr (cm):  122
Motor:  Kawasaki OHV
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

Made in 
USA



TRILOY
SERIES

ALLROuNDER

TRAVNÍ TRAKTOR
S NULOVÝM
POLOMĚREM
OTÁČENÍ

ALLROUNDER  50

vÝHODY:

ŠPIČKOVÝ DVOUVÁLCOVÝ 
MOTOR KAWASAKI

ŠIROKÝ ZÁBĚR 127 CM

ELEKTRICKÉ SPÍNÁNÍ 
SEČENÍ

ŘÍZENÍ VŠECH ČTYŘ KOL
SYNCHRO STEER TECHNO-
LOGY

DVOJITÁ HYDROSTATICKÁ 
PŘEVODOVKA

VÝBORNÁ TRAKCE V KOP-
CÍCH

ROBUSTNÍ ŽACÍ úSTROJÍ

HEAVY-DUTY RÁM

TRYSKA PRO SNADNÉ ČIŠ-
TĚNÍ ŽACÍHO úSTROJÍ

NULOVÝ POLOMĚR OTÁ-
ČENÍ

REVTEK-BEZPEČNÉ SEČENÍ 
PŘI COUVÁNÍ

KOMFORTNÍ SEDADLO

NÁRAZNÍK

MULČOVÁNÍ VE STANDAR-
DU

POČÍTADLO MOTOHODIN, 
KONTROLNÍ PAKET

SYSTÉM FAST ATTACHTM

ALLROuNDER 50 – JEDINÝ SvéHO DRuHu

Allrounder 50, to je síla a univerzálnost traktoru zkombinovaná s nepřekonatelnou obratností 
riderů. První a jediný zahradní traktor na světě s nulovým poloměrem otáčení. Nemusíte měnit 

své zvyky, tento stroj se ovládá jako každý jiný zahradní traktor. Bez problémů se otočíte kolem 
stromů a jiných překážek a při obrátce na konci úseku nenecháte žádný neposekaný kousek. To vše 
vám může ušetřit až desítky procent času trávených sekáním. Díky širokému rozchodu a nízkému 
těžišti je stroj neuvěřitelně stabilní i ve svažitém terénu. vychutnejte si dech beroucí technologii. 
vychutnejte si Allrounder 50.

Záběr (cm):  127
Motor:  Kawasaki OHV
Výkon (kW/PS):  17,9/24
Počet válců:  2-V Twin
Převodovka:  Hydrostat
Počet rychlostí vpřed/vzad:  plynule
Objem nádrže (l):  9,5
Žací ústrojí (nože):  3
Deflektor:  ve standardu
Mulčování:  ve standardu
Koš:  příslušenství (19A70006100, 12990,-)
Kola (“):  15x6/20x8, kuličková ložiska
Poloměr otáčení (cm):  0
Výška sečení (mm): 35-100
Hmotnost (kg):  270

cena (kč): 124 990,-

aLL roUnder 50
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Front cUt 50 Sd  Front cUt 48 rd

Záběr (cm):  127
Motor:  Kawasaki OHV
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,-

Záběr (cm):  122
Motor:  Kawasaki OHV
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 schop-

nosti 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, plů-
tky 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 %.

vÝHODY:

ŠPIČKOVÝ DVOUVÁLEC KAWASAKI A DVĚ 
HYDROSTATICKÉ  PŘEVODOVKY. ELEKTRICKY 
OVLÁDANÉ ŽACÍ úSTROJÍ.

 SYNCHRO TECHNOLOGY MEZI DVĚMA HYDRO-
STATY 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 ŽACÍHO úSTROJÍ 
PRO SNADNÉ PARKOVÁNÍ VE STÍSNĚNÝCH PRO-
STORECH 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 MOŽNOS-
TÍ OPTICKÉ KONTROLY STAVU PALIVA. POČÍTA-
DLO MOTOHODIN.

 POSILOVAČ PÁKY NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ.

 VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ MĚKČENÝ VOLANT, 
KOMFORTNÍ SEŘIDITELNÉ SEDADLO S OPĚRKA-
MI 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



uTv

UŽITKOVÉ
VOZIDLO

4 x 4 DIESEL

Vozidlo bylo testováno na náročném polygonu
Hummer centra, kde bez problémů zdolalo celou trasu.

cc 4x4 dieSeL UtiLity

Motor: Perkins Diesel, 720 ccm
Výkon (kW/PS):  14.9/20
Počet válců:  3
Max. rychlost (km/h): 40
Převodovka: CVT, pohon 4x4 
Počet rychlostí vpřed/vzad:  plynule
Objem nádrže (l): 21,5
Uzávěrka diferenciálu:  přední/zadní
Kola (“): 25x10x12/25x11x12, ložiska
Poloměr otáčení (m): 4,05
Užitečné zatížení (kg):  cca 600
Hmotnost (kg):  727

cena (kč):  359 990,-
cena bez dph (kč):  297 512,-

Možnost registrace k provozu na 
veřejných komunikacích

vÝHODY:

DIESELOVÝ 3 VÁLCOVÝ MOTOR PERKINS 
DÁVÁ VYSOKÝ VÝKON A MÁ VYNIKA-
JÍCÍ PRůBĚH TOČIVÉHO MOMENTU VE 
VŠECH REŽIMECH.

PŘIŘADITELNÝ POHON 4X4 A UZÁVĚRKA 
PŘEDNÍ I ZADNÍ NÁPRAVY DOVOLUJÍ 
ZDOLÁVAT I OPRAVDU NEPŘÍSTUPNÝ 
TERÉN.

KOTOUČOVÉ BRZDY, NÁPRAVY Z LITINY

NEZÁVISLÉ ZAVĚŠENÍ KOL S úČINNÝMI 
STABILIZÁTORY DOVOLUJÍ TOMUTO 
VOZIDLU NEUVĚŘITELNĚ HLADCE 
PROPLOUVAT I PŘES TY NEJVĚTŠÍ TERÉNÍ 
NEROVNOSTI.

VELKÝ NÁKLADOVÝ PROSTOR (131 X 106 
X 29 CM)   POJME BEZ PROBLÉMů EURO-
PALETU.

HŘEBENOVÉ ŘÍZENÍ DÁVÁ VÝTEČNÝ 
POCIT KONTROLY NAD VOZIDLEM PŘI 
JAKÉKOLIV RYCHLOSTI A V JAKÉMKOLIV 
TERÉNU.

ERGONOMICKY NAVRŽENÁ SEDADLA S 
VYSOKÝMI OPĚRADLY PRO BEZPEČNOU 
A KOMFORTNÍ JÍZDU.

OCHRANNÁ KLEC A NÁRAZNÍK Z VYSO-
KOPEVNOSTNÍ OCELI.

POČÍTADLO MOTOHODIN. 

VOLITELNĚ SVĚTELNÁ RAMPA, NAVIJÁK, 
OPĚRKY HLAVY, ELEKTRICKÁ VÝBAVA, 
VODOTĚSNÝ BOX, GUMOVÉ   KOBERCE
MADLA, KABINA, TOPENÍ, ELEKTRICKÉ 
SKLÁPĚNÍ KORBY...
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uTv OD CuB CADET  
NEPŘEKONATELNÝ PŘI PRáCI I ZáBAvě

Cub Cadet představuje nové víceúčelové teréní vozidlo, ověnčené vítězstvími v těch 
nejtěžších srovnávacích testech. Nepřekonatelná stabilita, velká korba, vysoká svět-

lá výška, malý poloměr otáčení, vyspělý pohon 4x4, speciálně navržená převodovka, sys-
tém odpružení a vynikající dieselový motor Perkins dávají jasnou odpověď na otázku, 
proč si toto vozidlo vybrala americká armáda či požárníci na práci i v těch nejnepřístup-
nějších oblastech.



Najdete v katalogu Sněhové frézy 2013.
Žádejte u svého prodejce.

Sněhové frézy

video



 

TM
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Univerzální příslušenství k travním traktorům

Typ Foto popis cena (kč)

AF 346 Tažený provzdušňovač se záběrem 102 cm, 12 hvězdicových nožů se 120 hroty 
a pojezdovými koly pro transport.

4 990

AS31509
Tažený provzdušňovač/rozmetadlo se záběrem 80 cm, 9 hvězdicových nožů s 90 hroty  

a pojezdovými koly pro transport. Kapacita rozmetadla 45 kg s možností regulace 
rozmetání.

5 990

AF 294
Tažený odmechovač se záběrem 102 cm, 20 ocelových hrotů a pojezdová kola pro

 transport. Možnost nastavení 2 pozic :
1. odmechování, 2. transport.

2 990

AF 320
Tažený kartáčový sběrač se záběrem 107 cm, 340 litrů sběrací koš. Vysokorachlostní 
kartáč s poměrem převodu 5,1 : 1. Kola 11x2,5“. Jednoduše vyprazdnitelný systém  

sběracího koše. Možnost nastavení pracovní výšky kartáčů. 
9 990

AF 267 Kombinovaný - ruční/tažený válec se záběrem 61 cm / průměr 45 cm. Možnost  
naplnění. Hmotnost po naplnění vodou 114 kg. Materiál válce HD polyethylene (plast). 

4 990

AF 268 Tažený válec se záběrem 91 cm / průměr 46 cm. Možnost naplnění. Hmotnost po  
naplnění vodou 182 kg. Materiál válce HD polyethylene (plast). 

6 590

AF 303  Tažený vozík se sklápěcí korbou. Rozměr (d/š/v) 152 x 84 x 72 cm, nosnost 227 kg.  
Pneumatiky 16“. Materiál korby ocel.                    

4 990

AF 653 Heavy Duty tažený vozík se sklápěcí korbou. Rozměr (d/š/v/) 178 x 84 x 74 cm  
s nostností 340 kg. Pneumatiky 16“. Materiál korby ocel. 

7 490

AF 293
Tažený postřikovač se záběrem 205 cm / objem nádrže 95 litrů. Jednoruční postřikovací 

pistol s hadicí. Elektrické čerpadlo s tlakem 4,8 bar, 5,3 l/min poháněné přes baterii 
traktoru 12 V. Pneumatiky 14“x4“. 

14 990

AF 315 Tažené rozmetadlo s kapacitou 36 kg, pracovním záběrem 2,5 – 3 m.  Možnost regulace 
rozmetání. Zcela uzavřená skříň převodovky. Pneumatiky 10“x4“.

2 990

TBS 4500 MG
Tažené rozmetadlo s kapacitou 45 kg, pracovním pokrytím 2300 m. Možnost regulace 
rozmetání. Možnost regulace rozmetání. Zapouzdřená převodovka. Pracovní záběr 2,5 

až 3,5 m.  Plastový kryt. Pneumatiky 10“x4“. 
4 490

TBS31510 Tažené profesionální rozmetadlo s kapacitou 80 kg, pracovním pokrytím 3700 m. 
 Možnost regulace rozmetání ocelovým táhlem (ne lankem). Pneumatiky 16“x4“. 

6 990

LIFT PRO Zvedák travních traktorů. Jednoduchá manipulace, lehká dostupnost při broušení nožů 
a údržbě sekacího adaptéru. Vhodné pro další údržby, opravy.

2 790

9108202
Nájezdové rampy. Rozměry 225x31cm, nosnost 650kg. Rampy jsou vyrobené z vysoce 

kvalitní slitiny hliníku, mají velkou nosnost, jsou lehké, dají se složit a díky tvaru do 
oblouku se o ně při nakládání nikdy nezaseknete spodkem stroje.   

4 490

Ruční rozmetadla

AF 701
Tlačené rozmetadlo s kapacitou 23 kg, pracovním záběrem 1,2 - 2,4 m.

 Možnost regulace rozmetání. Kola 10“.
1 690

AF 2101 Tlačené profesionální rozmetadlo s kapacitou 57 kg, pracovním záběrem 3,0 - 3,6 m. 
Možnost regulace rozmetání. Plastová pokrývky zásobníku. Pneumatiky 14“x4“. 

6 990



Příslušenství vyžínačů, křovinořezů a motorových pil. Oleje a stabilizátory paliva.
typ/obj. č. náhled popis cena (kč)

196-01008 Olej 2-takt. Vysoce kvalitní motorový olej MTD 1 l pro dvoudobé motory. 149

6012-X1-0033 Olej 4-takt. Vysoce kvalitní celoroční motorový olej MTD 0,6 l pro čtyřdobé motory.  
SAE10W-30HD 79

6012-X1-0041 Vysoce kvalitní olej MTD 1l na mazání lišt a řetězů motorových pil.      99

999005E
Fuel Fit 125 ml | Stabilizátor paliva od Briggs&Stratton | Vhodný pro všechny 2-taktní i 4-taktní motory. Podporuje 
snadné a rychlé startování | Udržuje čistý karburátor a palivový systém | Odstraňuje z paliva vzniklé usazeniny | Zlepšuje 
funkci motoru, usnadňuje nastartování po zimně | Stabilizuje palivo na dobu až 24 měsíců | Balení vystačí cca na 1 
sezónu

105

196-01009 Zimní olej MTD 1 l SAE 5W-30 HD pro 4-taktní motory zahradní techniky 
(ideální pro sněhové frézy) 190

Bipol 1 l Biologicky odbouratelný olej 1 l vhodný na mazání lišt a řetězů motorových pil. 89

AHF 04 Nůžky na živý plot 44 cm s nastavitelnou hlavou 0-90o  

a šíří střihu 27 mm, 2 kg 2 990

TP 720 Prořezávací pila do 10 cm 2 590

AEX 002 Prodlužovací násada, 62 cm, 0,7 kg 990

AQTT 03 Kultivátor, průměr nožů 20 cm, počet nožů 4 x 4, 6,2 kg  2 990

APR 04 Řetězová pila 20,3 cm, rychlost řetězu 20 m/s, sklon lišty 15o,  
lišta 25 cm, automatické mazání řetězu, 2,5 kg 2 990

9100172 Obličejový štít 150

9101035 Obličejový štít PRO se sluchátky 399

9100527 Komlet-přilba, sluchátka, obličejový štít 699

1091-X1-0014 Pilový řetěz Tri Link na model GCS 38/35 (na lištu 35 cm) 290

1091-X1-5061 Pilový řetěz Tri Link na model GCS 50/45 (na lištu 45 cm) 290

1092-M1-0020      Vodící lišta 35 cm Tri Link na model GCS 38/35 490

1092-M1-0027 Vodící lišta 45 cm Tri Link na model GCS 50/45 790

1081-U1-0020 Žací nože pro křovinořezy 
3 zuby průměr 250 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 1,4 mm 200

1081-U1-0010

Žací nože pro křovinořezy 
3 zuby
profesional

průměr 255 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 3,0 mm 260

1081-U1-0013 průměr 300 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 3,0 mm 290

1081-U1-0017 průměr 350 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 4,0 mm 390

1081-U1-0018 Žací nože pro křovinořezy 
4 zuby

průměr 230 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 1,4 mm 190

1081-U1-0019 průměr 250 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 1,4 mm 200

1081-U1-0020 Žací nože pro křovinořezy 
8 zubů průměr 250 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 1,4 mm 230

7199000450 Profesionální univerzální strunová hlava + 2 redukce 490

1082-U1-0001

Žací struny PROFESIONAL
průřez kulatý z vysoce kvalit-
ního 
Copolyamidu 6/66+P, odolný 
protiotěru a pro profesionální 
použití.

15 m cívka, 1,3 mm 80
1082-U1-0002 15 m cívka, 1,6 mm 90
1082-U1-0003 15 m cívka, 2,0 mm 90
1082-U1-0004 15 m cívka, 2,4 mm 90
1082-U1-0083 552 m cívka, 1,6 mm 590
1082-U1-0084 354 m cívka, 2,0 mm 590
1082-U1-0085 246 m cívka, 2,4 mm 590
1082-U1-0087 156 m cívka, 3,0 mm 590
1082-U1-0013

Žací struny PROFESIONAL
průřez čtvercový z vysoce kva-
litního Copolyamidu 6/66+P, 
odolný proti otěru a pro  
profesionální použití.

15 m cívka, 2,4 mm 90
1082-U1-0015 15 m cívka, 3 mm 150
1082-U1-0053 72 m cívka, 2,4 mm 250
1082-U1-0057 46 m cívka, 3,0 mm 250
1082-U1-0011 15 m cívka, 1,6 mm 90
1082-U1-0012 15 m cívka, 2 mm 90
1082-U1-0090 498 m cívka, 2,4 mm 690

1082-U1-0091 318 m cívka, 3,0 mm 690



Originální příslušenství k traktorům

název a popis objednávkové 
číslo
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cena 
(kč)

Sběrací koše
Dvojitý sběrací koš pro záběr 96 cm a 107 cm, 200 l OEM-190-180A x 9 990
Trojitý koš pro záběr 127 cm 19A40002OEM x 14 990
Dvojitý koš pro Allrounder, záběr 127 cm 19A70006100   x 12 990
Dvojitý koš pro RZT 50, záběr 127 cm 19A70004100   x 14 990
Trojitý koš pro RZT 54, záběr 137 cm 19A70008100   x 17 990
Dvojitý koš pro Z-Force S48, záběr 122 cm 19A70011100   x 9 990
deflektory
Deflektor pro záběr 122 cm s elektrickým oteviráním koše 196-713D678 x 3 390
Deflektor pro záběr 92 cm a 105 cm 196-972-678 x 2 990
Deflektor pro záběr 92 cm a 105 cm 196-750-678 x 2 990
mulčovací sada s deflektorem
Mulčovací sada s deflektorem pro záběr 60 cm 196-707-678 x 1 390
mulčovací sady
Mulčovací sada pro záběr 92 cm a 105 cm 196-751-678 x 2 290
Mulčovací sada pro záběr 96 cm a 107 cm OEM-190-116 x x 1 190
Mulčovací sada pro záběr 122 cm 196-723-678 x 2 290
Mulčovací sada pro záběr 127 cm OEM-190-193 x   x   x 1 190
Mulčovací sada pro záběr 92 cm a 105 cm 196-749-678 x 2 290
Mulčovací sada pro záběr 122 cm 19A70016100   x 4 990
přední nárazník
Přední nárazník, Fast Attach systém OEM196A603 x x x x 1 690
záslepka tunelu pro sběr listí
Záslepka pro záběr 122 cm 196-331-600 x 590

pneumatiky, řetězy na kola, závaží na kola

18 x 9,5 kola se šípovým vzorem 196-721-678 x 5 990

Závaží na kola 28 kg OEM-190-215   x 2 490

Sněhové řetězy 18 x 6,50 s rozšiřovacím adaptérem 196-664-643 x 2 590

Sněhové řetězy 18 x 9,50 s rozšiřovacím adaptérem 196-898A699 x 2 590

Sněhové řetězy 20 x 8,00 s rozšiřovacím adaptérem 196-658-699 x x x   x 2 590

Sněhové radlice a gumové lišty

117 cm (46“) sněhová radlice, Fast Attach systém OEM-190-833 x x x x x 8 990

Univerzální gumová lišta pro sněhové radlice 107/117/122 cm 196-718-678 x x x x x 990

Čelní sněhové frézy

107 cm (42“) dvoustupňová sněhová fréza OEM-190-032 x x 49 990

nabíječka baterií

Elektrická nabíječka baterií s 12 V konektorem, 1000 mA, pro všechny 12 V baterie 196-967-678 x x x x x   x   x    x  x 1 290

zahradní tažený vozík

Skládací tažený vozík za všechny traktory
s tažným zařízením, 
Nosnost 50 kg, objem 150 l

196-327-600 x x x x x   x 3 790

zametací kartáč a zásobník 

Zametací kartáč
(systém FastAttach) 196-226C678 x x 36 990

Zásobník k zametacímu kartáči 196-227A678 x x 9 990
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autorizovaný prodejce:

Možnost výhodného splátkového prodeje 
nebo leasingu na všechny modely MTD. Na 
možnost splátek s nízkým úrokem nebo i bez 
navýšení se ptejte u svého prodejce.

Výhradní zástupce firmy MTD v ČR:  GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín, www.garland.cz, zaps. V OR u KS v HK v oddíl. C vl. 
5276. Neustálá technická inovace produktů MTD může vést k malým změnám v cenách a parametrech výrobků  uvedených v tomto katalogu. 
Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH. Uvedené výkony motorů jsou orientační a mohou se mírně lišit podle použité metody měření.
Pracovní výkony motorů uvedené na štítku stroje se mohou lišit od maximálních výkonů motorů uváděných výrobci motorů.

4PROSTOR.CZ 01/2013                                                                                                                                          

                                                                                                                                                      

www.mtd.cz

potřebujete pomocníka na zimu? mtd nabízí 
14 modelů sněhových fréz všech kategorií. 
Žádejte katalog mtd zima 2013 u svého prodejce.


