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budoucnost

Společnost MTD Products Inc. byla založena v roce 1932 v USA třemi
německými inženýry. Dnes patří mezi největší světové prodejce 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.
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|wr vwurmh mvrx urexvwqá whfkqlfn| y|vso d rgroqÜ |}qdxm vh }yo¬w sÇ}qlyµp srpuhp ph}l fhqrx d yµnrqhpÜ 
qde} ¬lurnµ vruwlphqw rg hohnwulfnµfk vhndhná sÇhv vloq ehq}qry vhndn|á d· n wudyqp wudnwru³pá guwl³p }dkudgqkr
rgsdgxá sury}gx¬¢ryd³p wuy|á nxowlywru³pá Çhw}ryµp slopá y|vdyd³p wuy| d olvwá y|·qd³pá nÇrylqrÇh}³p d vqkryµp
yµ
iu}pÜ
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|vrn vsrohkolyrvwá surjuhvlyq whfkqlnd d ¬slnry prwru| ð wr mvrx vloq vwuqn| wwr wudglq ox{xvq }qdn|Ü  x·lydwho³ vh
w¬ vwoh urvwrxf reoleá d wr kodyq sur mhm qhvsruqrx gorxkrgrerx nydolwx srgsrÇhqrx Îðwl ohwrx }uxnrxÜ d qd¬hp wukx
sÇhgvwdyxmh nurn gr y|¬¬ wÇg| qurqrvwlá }dxmph surwr nd·gkrá sur nrkr qhq ur}krgxmfp nulwulhp q}n fhqdá doh whfkð
qlfn °uryh¢á y|eurx¬hqµ ghvljq d pd{lpoq yµedydÜ dugð dq qde} vyµp wudglq yuqµp }nd}qn³p erkdwµ surjudp rg
wudyqfk vhndhná wudnwru³ d sury}gx¬¢ryd³ d· sr vqkry iu}|Ü

ÊÏ ð ÊÒ

5á

xe dghw sÇhgvwdyxmh devroxwq ¬slnx qhmhq vruwlphqwx á doh hvnkr wukx y³ehfÜ yµp surjudphp y|krð
yxmh qhmy|¬¬p qurn³pÜ d·gµ mhgqrwolyµ vwurm vh y|}qdxmh devroxwq surihvlrqoqp }sudfryqp nd·gkr ghwdlð
oxÝ k|gurvwdwhpá whpsrpdwhpá vyÇhqµp uphpá olwlqryrx sÇhgq qsudyrx d gdo¬pl whfkqlfnµpl y|pr·hqrvwplÜ Fdgd
wudnwru³ d ulghu³á nwhurx p sÇhgvwdyxmhphá v grfhod mlvw }dxmph vyµp h{fhohqwqp ghvljqhpÜ hopl ohkfh vh revoxð
kxmá mvrx vwdqgdugq erkdw y|edyhq| d mh pr·q mh grsoqlw pqr·vwyp sÇvox¬hqvwy rg pxoryq sr vqkryrx iu}xá
d wdn mh pr·q mh y|x·ydw rsudygx sr fhoµ urnÜ xe dghw qde} l x·lwnry yr}lgor Í{Íá nwhu vh vwdor sÇhvyglyµp yð
w}hp pqrkd whvw³Ü urgxnw| xe dghw mvrx xuhq| }nd}qn³p v qhmy|¬¬pl qurn| qd nydolwx d grnrqdo y|edyhqÜ
xe dghw ð wr qhq mhq grnrqdoµ yµurehná wr mh yd¬h lpdjhç

ËÓ ð ËÐ
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 }qdphq ¬slnry whfkqrorjlhÜÜÜ
hy

 

Çl pdqyuryq v wudnwruhp qd ohqlwm¬fk }dkudgfk mh
srwÇhed dvwr frxydwÜ e|vwh qhpxvhol srnd·g y|sqdw
·df °vwurmá y|p|vohor  mhglqhqrx whfkqrorjll hy
 Ü d xpr·¢xmh vhnq l sÇl frxyq wudnwruxÜ µud}q
vh wdn }y|¬xmh srkrgo revoxk| l °gu·ed wuyqnx y mlqdn
qhsÇvwxsqµfk vwhfk }dkudg|Ü dyf vyrml sufl }yogqhwh
u|fkohml d }e|gh p wdn yfh dvx qd yd¬h }ole|Ü

rwÇhexmhwh vxqgdw ·df °vwurm qher sÇlð
shyqlw qnwhu } pqrkd guxk³ sÇvox¬hqvwy
n yd¬hpx wudnwruxé r p³·h wuydw ghvwn|
plqxw d y|·dgrydw u³}q qvwurmh }yogqhwh kudy vdplá eh} qÇdg d wpÇ rndp·lwÜ
qlnwq v|vwp dvw wwdfk p }nuwnd }sÇmhpq ·lyrwÜ

F  xwrulyh

   qxorykr srorpux rwhq

kwh ph}l yroerx fhqry grvwxsq sÇhyrgryn| wudqvpdð
wlf d nrpiruwqá doh gud·¬ sÇhyrgrynrx k|gurvwdwé  p
sur v xqlnwq Çh¬hqÜ hfkdqlfnrx dxwrpdwl}rydqrx sÇhð
yrgrynx xwrulyh á nwhu y vre voxxmh pd{lpoq nrpð
iruw revoxk| ôqhÇdgwhõá sÇ}qlyrx fhqx d q}n qnodg| qd
°gu·ex srsÇÜ rsudyxÜ Çhyrgrynd mh uryq· yµeruqµp Çh¬hð
qp gr nrsfrylwkr whuqx qher sur sufl v sÇvox¬hqvwyp
ôiu}dá udgolfhá dsÜõ

h sur v dv g³oh·lwµé ¬hwÇhwh d· wÇhwlqx dvx sÇl vhnq
v wudnwru| d ulghu| xedghw }h vulh lph dyhuÜ qlnwq
whfkqrorjlh qxorykr srorpux }dwhq p gryro so|qxð
oh }yogqrxw l w| qhmnunrorpm¬ pdqyu|Ü · qhq srwÇhed
·gq frxyq l qdm·gqÜ |vwp rwrhq qd pvw }vndo
suhvwl·q fhqx rph hfk udqg zdug lqqhuá mdnr mhð
ghq }h vwd qhmohs¬fk y|qoh}³ }d urn ËÓÓÐÜ

 }qdphq fk|wu Çh¬hqÜÜÜ
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n| wrpxwr v|vwpx p³·hwh qdvwdylw l }pqlw yµ¬nx vhð
hq ekhp su vhnxqgÜ ·g| whg| p³·hwh pw qdvwdyhqr
vhhq wdná de| y|kryrydor yd¬hpx }puxá sryd}h whuqx
l kxvwrw wuy|Ü

hon pxowlixqnq vhndn|  qher dugð dq mvrx
xuhq| qd qurqrx sufl y u³}qµfk srgpqnfk ôpxoð
ryqá veuá erq yµkr}á sÇhurvwo wuyd dsÜõÜ ur
nd·gµ } wfkwr °nro³ mh lghoq mlq u|fkorvw srmh}gxÜ
yrowh vl mhgqx }h w|Ç u|fkorvw d srvhnhmwh vy³m wuyqn
shuihnwq d y qhmnudw¬p pr·qp dvhÜ

   ( H05
ur vsuyqrx ixqnfl ·dfkr °vwurm yd¬ vhndn|
qher wudnwrux mh greu xgu·rydw kr lvwÜ Çlsrmwh
yd¬l }dkudgq kdglfl qd vshfloq wu|vnx d sxv®wh
yrgxÜ r mh y¬há fr pxvwh xgodwÜ odnry yrgd
shuihnwq rgvwudq }e|wn| wuy| d gdo¬fk qhlvwrw
}d vÜ Sgq }yhgq l reudfhq vwurmhÜ rnrð
qdoh vqdgqÜ

 0  S  
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vwd qhq qlng| qd}e|wÜ µuren|  mvrx qdyukryq|
wdná de| p qhsÇhn·ho|á doh vorx·lo|Ü Flgwndá nwhu
vor·wh eh} srx·lw qÇdg wdná de| nrsurydod reu|v
vwurmhá mvrx sudnwlfn qhmhqrp sÇl sÇhyr}xá doh x¬hwÇ
l vsrxvwx survwrux wÇhed yh yd¬ jdu·lÜ

 }qdphq srkrgo sÇl suflÜÜÜ
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wurmh  mvrx qdyu·hq| srgoh qhmqrym¬fk hujrqrplfð
nµfk vwxglÜ  sud{l wr qdsÇnodg }qdphqá ·h wydu d srorkd
Çlgwhn °lqq vql·xmh qdsw vydo³ yh yd¬lfk udphqhfk d
}ghfk d qdyf gn| qdvwdyhq yd¬h wor sÇlur}hq grvwdqh
gr w qhmykrgqm¬ sudfryq sr}lfhÜ r sufl vh vwurml 
vh exghwh fwlw vnyohÜ

lnrpx vh qhfkfh sÇhux¬rydw vyrml sufl ny³ol sÇol¬
vor·lw pdqlsxodfl vh veuqµp nr¬hpÜ hs¬ Çh¬hq mh
nr¬ srkrgoq y|su}gqlw } pvwd ÇlglhÜ wd mhqrp
srx·w ykrgq xpvwqrx snx d mh wrÜ rnxg fkfhwh
pd{lpoq srkrgoá }yrowh vl mhgqrgx¬h prgho v hohnð
wulfnµp y|sud}g¢ryqpÜ
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h¬nhu sn|á wodwndá ryodgdh l shgo| mvrx x vwurm³
 y srkrgoqp grvdkx d grvwdwhq urexvwq qd wrá de|
vh gdo| y sÇsdg srwÇhe| revoxkrydw l y sudfryqfk uxndylð
ffk l y kroqnfkÜ ¬hfkq| nrqwuron|á vwxsqlfh d srx·lw
v|pero| mvrx grnrqdoh sÇhkohgq d lwhoq d sÇlvsydm wdn n
y|vrnpx nrpiruwx revoxk|Ü

5    Q
vwh }h vykr yr}x }y|no qd hohnwulfn ryogq ixqnfá
dxwrpdwlfnrx sÇhyrgrynx l whpsrpdwé rkrwr ox{xvx
vh qhpxvwh y}gydw dql sÇl sufl qd }dkudgÜ wlvnhp
wodwnd p³·hwh wdn qdvwduwrydwá vsxvwlw ·df °vwurm l
y|su}gqlw nr¬Ü  qher vl y|ehuwh vhndnxá nwhu xp
qhmhqrp veudw d pxorydwá doh p l lqwhjurydqµ erq
yµkr}Ü

 }qdphq pr·qrvw yµeuxÜÜÜ
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urn| qd }dkudgq whfkqlnx p nd·gµ mlqÜ ngr y|·dð
gxmh ox{xvq yµedyxá qnrpx vwd æmhqå vsrohkolyµ srprfð
qnÜ Çl }qdn| sdwÇf srg nÇgod  p gydm pr·qrvw
y|eudw vl srgoh vyµfk srwÇhe l pr·qrvwÜ ® vl doh y|ehuhwh
}nodgq prgho qher whq vh y¬ p|volwhoqrx yµedyrxá y·g| vl
nxsxmhwh vwurmá qd nwhuµ p³·hwh eµw s|¬q ð vwurm Ü

¬ qryµ srprfqn p³·h xpw gdohnr yfhá qh· vl grn·hð
wh sÇhgvwdylwÜ |x·lmwh y¬hfkq| mhkr pr·qrvwl d sÇl}s³vreð
wh kr vyµp srwÇhepÜ n| sÇvox¬hqvwy p³·hwh }h vykr
nÇrylqrÇh}x y|wyrÇlw wÇhed nxowlywru d qher vl vyµp qryµp
wudnwruhp y }lp y|iu}rydw sÇmh}gryrx fhvwx n grpxÜ
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r·qrvw yroe| }qdphq vyrergxÜ ql | vh qhpxvwh
rph}rydw sÇl yµeux yd¬hkr qrykr srprfqndÜ |ehuwh
vl } qhsÇhehuqkr pqr·vwy prgho³ suy whqá nwhuµ exgh
sÇhvq vso¢rydw y¬hfkq| yd¬h sr·dgdyn|Ü hgohmwh nrpð
surplv|Ü   vl p³·hwh y|eudwÜ

r}qpndÝ qh nd·gµ prgho

wurmh  p³·hwh qdmw x vwryhn sduwqhu³ sr fho (Ü d¬l sduwqhÇl mvrx rgeruqfl d ugl
p v yµeuhp srudgÜ rnxg exghwh y exgrxfqx srwÇherydw vhuylvq srprfá pwh n glvð
sr}lfl qhm¬lu¬ vhuylvq v® y qd¬ uhsxeolfhÜ fh qd zzzÜjduodqgÜf} qher zzzÜpwgÜf}Ü

 revdkxmh yµ¬h xyhghq suyn|Ü  yµeuhp p qhmosh srudg dxwrul}rydqµ surghmfhÜ

Ì

dn vl y|eudw vsuyqrx vhndnxé
eu d sorfkd wuyqnx
ÌË fp

ËÓÓ p

ÍÓ fp

ÍÓ ð ÍÎ fp ÍÎ ð ÎÌ fp

ÎÌ ð ÎÏ fp

Ë
Ë

ÌÎÓ p

Ë

ÎÓÓ p

Ë

ÊÓÓÓ p

ËÓÓÓ p

Ë

ÊÜ holnrvw wuyqnx
nodgqp nulwulhp mh yholnrvw vhhq sorfk|Ü do hohnwulfn vhndnd qhq vwdyq qd vhhq orxn| d qdrsdn yhon vhndnd v srmh}ghp vh qhpxv
krglw qd vhhq qnrolndphwury sÇhg}dkugn| sÇhg grphpÜ ur }nodgq rulhqwdfl srx·lmwh mhgqrgxfkµ judi qdkrÇhá nwhuµ p xgy ykrgqrvw
yholnrvwl }eux y}kohghp n sÇhgsrnogdq ur}or}h wuyqnxÜ

ËÜ rydkd whuqx
rnxg mh y¬ wuyqn urylqdwµá qhexgh kuw wrwr kohglvnr wdnryrx urolÜ rnxg mh doh ohqlwµá v yhonµp sÇhyµ¬hqp l qhuryqrvwplá exgh sur v vqd}¬
sudfrydw vh vhndnrxá nwhu p yodvwq srmh}g d grvwdwhqµ yµnrqÜ h pr·qrvw }y·lw l prgho v yhonµpl nro|á nwhu }ohs¬xm yµnrq suy y qurqm¬p
whuqxÜ

ÌÜ (ohqlwrvw whuqx
xvwh vhndw nrohp vwurp³á vndohn l mlqµfk sÇhn·hné rnxg wr yholnrvw wuyqnx gryroá y|ehuwh vl ohk prgho|Ü  yw¬fk sorfk }yd·wh prgho
v sÇhgqpl qdwhfpl nro|Ü hopl greÇh vh pdqyuxmh vh vhndnrxá nwhu p yhon }dgq nrodÜ

ÍÜ µedyd
fl mdnr vnogdf nr¬á vqdgqr qdvwdylwhoq hujrqrplfn Çlgwndá srkrgoq qdvwdyhq yµ¬n| vhhq l uhjxodfh u|fkorvwl x prgho³ v srmh}ghp p
prkrx }sÇmhpqlw dvá nwhuµ exghwh yqrydw sl r y¬ wuyqnÜ

 (5
ÊÜ

xoryq ¬hwÇ dv

}kohghp n whfkqrorjll pxoryq rgsdg vwo y|v|ð
syq nr¬h qher vwdurvw v kudeqp srvhndq wuy|Ü

ËÜ

ÊÜ yµkr} y}dg
ËÜ veu

xorydf vdgx
pr·qr grnrxslw

ÊÜ yµkr} y}dg
ËÜ veu
ÌÜ pxoryq

ÊÜ yµkr} y}dg
ËÜ veu
ÌÜ pxoryq
ÍÜ erq yµkr}

pxoryq

}dgq yµkr}

erq yµkr}

xoryqá veuá yµkr}

{lvwxmh qnroln }s³vre³á mdn qdor·lw vh vhndqrx wuyrx ò pxoryqá veu yµð
kr} ôgr}dgx qher gr ernxõÜ rnxg pxoxmhwhá wuyd mh qnrolnuw ur}vhnqd d·
qd pdo nrxvn| d sÇpr wdn vorx· mdnr sÇurgq }hohq kqrmlyrÜ qrkr prghð
o³  qde} pr·qrvw vhndw gyplá wÇhpl qher grnrqfh y¬hpl w|Çpl }s³vre|
x· yh vwdqgdugxá n qnwhuµp srwrp p³·hwh grremhgqdw ykrgq sÇvox¬hqvwyÜ
fh°hory vhndn| sr}qwh srgoh orjd ËðlqðÊá ÌðlqðÊ qher ÍðlqðÊÜ

veu

ÎÜ

xoryq ¬hwÇ shq}h

urwr·h pxorydq kprwd vorx· }uryh¢ l mdnr vnyo
sÇurgq kqrmlyrá x¬hwÇwh shq}h }d gudk fkhplfn
grso¢n|Ü dyf euq y|sdÇryq yrg|á wdn·h x¬hwÇwh
l qd }yod}hÜ

ÌÜ

xoryq fkuq wuyqn

hpq nrxvn| ur}vhndq wuy| mvrx ywodhq| ph}l
vweod d fkuq wdn wuyqn sÇhg lqwhq}lyqp voxqhqp
}Çhqp d sÇhg y|v|fkqpÜ h wr vnyoµ }s³vreá mdn
xgu·hw vy·h }hohqrx eduyx wuyqnx sr gorxkrx grexÜ
e|vwh y|x·lol y¬hfkq| yµkrg| pxoryqá pol e|vwh gw sr}ru qd wrá de|vwh
qlng| qhvhndol yfh qh· mhgqx wÇhwlqx yµ¬n| wuyqnx d y kodyq vh}¥q pxorydol
mhgqrx d· gydnuw gr wµgqhÜ

yo¬wq suro qr·³ d vshfloq wydurydq ¬dvl pxorydð
f vhndn| y|wyÇ nrohp ·dfkr °vwurm wxuexohqfhá nwhu
}qryx d }qryx grsudyxm srvhhqrx wuyx }sw n qr·³pá
ngh mh ur}vhnqd qd pdolqn nrxvn| d qvohgq ywodhqd
ph}l vweod wuy|Ü rvhhq wuyd wdn grvoryd }pl} sÇhg
rlpdÜ

r}qpnd n yµnrqx prwru³ x pdoµfk vwurm³Ý qrkr vsrohqrvw qd hvnp wukx xgy yµnrq| pÇhq qd }nodg ml· qhsodwqµfk qruhpÜ nd}qn
srwrp qhp ¬dqfl vsuyqkr sruryqqÜ  vh ur}krgod ôsrgreq mdnr wÇhed uljjvøwudwwrqõ xygw y ndwdor}fk remhp prwruxÜ |¬¬ remhp }qdð
phq rehfq yµnrqqm¬ prwruÜ rnxg p prwru qdyf v|vwp  l á }qdphq wr sur }nd}qnd y|¬¬ wrlyµ prphqw ôyw¬ voxõ d ql·¬ vsrwÇhexÜ
udglfh up|  p gy }uxnxá ·h vh p gr uxnrx y·g| grvwdqh vwurm rvd}hqµ prwruhp ¬slnryµfk yµnrqryµfk sdudphwu³Ü
Í

dn vl y|eudw vsuyqµ wudnwrué
eu d sorfkd wuyqnx
ÏÓ fp

ÎÓÓ p

ÐÓ ð ÒË fp ÒË ð ÊÓÐ fp ÊÓÎ ð ÊËË fp

Ë

ÊÓÓÓ p

Ë

ËÓÓÓ p

Ë

ÎÓÓÓ p

Ë

ÊÜ holnrvw wuyqnx
holnrvw sorfk|á nwhurx exghwh vhndwá mh xulw noryµp idnwruhp sÇl ur}krgryq r w|sx wudnwruxÜ e|vwh }vndol }nodgq sÇhgvwdyxá srx·lmwh judi
qdkrÇhÜ

ËÜ rydkd whuqx
yd·xmwh r prghox vh ¬lu¬pl sqhxpdwlndpl d yµnrqqm¬p gyrxyofryµp prwruhp sur vhhq vyd·lwkr l nrsfrylwkr whuqxÜ ur qhuryqµ sryufk
vh wdn yµeruq krg wudnwru|  v nrohn| qd ·dfp °vwurmá }deud¢xmfpl sr¬nr}hq wuyqnxÜ

ÌÜ (ohqlwrvw whuqx
rnxg mh sorfkd yd¬hkr wuyqnx dvwr sÇhux¬ryqd u³}qµpl ohqlwrvwpl ôvwurp|á }krqn|á }gndpl dsÜõá mh qxwq y|eudw wudnwru v greuµpl pdqyurð
ydfpl vfkrsqrvwplá pdoµp srorpuhp rwhq d ykrgqrx sÇhyrgrynrxÜ r vh wµn srorpux rwhqá }gh mvrx uhnrugpdq| w|s xe dghw  ÎÓá
 ÎÍá   ÎÓ d vhulh   v qxoryµp srorpuhpÜ

ÍÜ

xoryqá veuá yµkr}

xoryq p yµkrgxá mholnr· ur}vhndq nrxvn| wuy| vh sÇlur}hqrx fhvwrx ur}nogdm
d sÇhgydm wdn s³g g³oh·lw ·lylq|Ü  wrkrwr srkohgx p³·hph qd pxoryq qdko·hw
mdnr qd }s³vreá mdn lghoq srkqrmlw wuyqn lvw sÇurgq d hnrqrplfnrx fhvwrxÜ 
vxfkµfk ohwqfk pvffk sdn pxoryq vorx· mdnr suhyhqfh sÇhg sÇol¬qµp y|vx¬rð
yqp wuyqnxÜ ur grvd·hq shuihnwqkr d surihvlrqoqkr y}kohgx wuyqnx y|x·lmhwh
veu gr nr¬há nwhuµ xpr·q nrpsrvwrydw wuyx rggohqÜ w¬lqd prgho³  xpr·ð
¢xmh srkrgoq y|v|syq nr¬h sÇpr } pvwd ÇlglhÜ  srprf ghhnwrux p³·h eµw
srvhhq wuyd uryq· y|kr}hqd sÇpr qd }hpÜ rg vh }yo¬w sur vhhq yhonµfk
sorfká srnxg wr ry¬hp qhsÇhn· } hvwhwlfnkr kohglvndÜ dn mh pr·q srx·w pxorð
ydf vdgxÜ udnwru| v erqp yµkr}hp mvrx lghoq qd °sudyx yhonµfk sorfkÜ h vsrmhq
v pxorydf vdgrx v xvsrnrm l hvwhwlnd srvhndq sorfk| d rgsdgqh p vwdurvw v
yhonµp pqr·vwyp srvhndq wuy|Ü

ÊÜ yµkr}
ËÜ veu
ÊÜ yµkr}
ËÜ veu
ÌÜ pxoryq

Çvox¬hqvwy pr·qr
grnrxslw ôghhnwruá
pxorydf vdgd qher
nr¬ x wudnwru³
v erqp yµkr}hpõ

ÎÜ |s sÇhyrgryn|



udqvpdwlf

xwrulyh

|gurvwdw

ulqfls sÇlsrpq e·qrx pdqxoq sÇhyrð
grynx x dxwrprelo³Ü h }gh yrol u|fkorvwð
qfk vwxs¢³á srx}h vsrmnryµ shgo fk|eÜ
h vrxvw shgox eu}grykr ôsuyq srð
orkdõÜ srpdohq vh gmh ex sÇleu·ryð
qp qher sÇhÇd}hqp qd ql·¬ u|fkorvwq
vwxsh¢ ôd reufhqõÜ r xyroqq eu}g|
vh u|fkorvw yuw qd sÇhghp qdvwdyhqrx
krgqrwxÜ ¬h mh qh}ylvo qd u|fkorvwl srð
k|ex qr·³ ·dfkr °vwurmÜ Çhyrgrynd mh
yholfh rgroq d p pdo qurn| qd °gu·exÜ

Çhyrgrynd y|x·y sdwhqwrydqkr v|vwpx
qdvwdylwhoqkr sÇhyrgrykr °vwurm d xpr·ð
¢xmh u|fkorvw srmh}gx d· ÊÓ npïkÜ µkrgrx
wwr sÇhyrgryn| mh eh}°gu·eryµ suryr}Ü nrx
sÇhyrgryn| vl srx}h y|ehuhwh vpu ð grsÇhgx
qher gr}dgx ð d u|fkorvw srwrp srkrgoq uhð
jxoxmhwh so|qryµp shgohpÜ Çhyrgry vwxsð
q vh pq dxwrpdwlfn|Ü e uxfh }³vwydm
qd yrodqwxÜ dwr sÇhyrgrynd qhmyfh sÇlsrpq
dxwrpdwlfnrx sÇhyrgrynx y dxwrprelohfkÜ µð
krgrx sÇhyrgryn| mvrxá gn| phfkdqlfnpx
sulqflsxá l q}n qnodg| qd sÇsdgq rsudy|Ü

|gurvwdwlfn sÇhyrgrynd }qdphq yvwxs
ph}l klðwhfk v|vwp|Ü ugfhp mh x}dyÇhq
vdprpd}q rohmry husdgorá }duxxmf
plqlpoq qurn| qd °gu·ex d qhre|hmð
qrx wuydqolyrvw wwr sÇhyrgryn|Ü yogq
mh mh¬w nrpiruwqm¬ qh· x xwrulyh Ü
hq }gh ·gq Çdgf sndá y¬h vh ryog
gypl shgo| ôgrsÇhgxïgr}dgxõÜ hjxodð
fh u|fkorvwl srmh}gx mh grnrqdoá Çd}hq
mh survwr mdnµfknroly u}³Ü h vsrmhq v
whpsrpdwhp srvn|wxmh pd{lpoq pr·q
srkrgo sÇl vhhq ur}ohkoµfk sr}hpn³Ü

Î

dn vl y|eudw vsuyqµ wudnwrué
   0  5  
Çnodgq hujrqrplh
ryogdffk suyn³Ü

doµ srorpu
rwhqá sur vnyorx
ryodgdwhoqrvwÜ nwhu
vwurmh xe dghw pdm
grnrqfh qxoryµ srorpu
rwhqÜ

  F-
 
ur vqdgq d nrpiruwq qdvwxsryq d y|vwxð
sryq } yd¬hkr wudnwruxÜ dprqrvqµ up mh
y|urehq } mdnrvwq rfhohÜ

udnwru| vh }dgqp
yµkr}hp d gypl l wÇhpl
qr·l pdm v|vwpá ng|
qr·h urwxm surwl vre
d yµvohgqµ vdf hihnw
gryroxmh surihvlrqoq
veu sÇl y¬hfk
srgpqnfkÜ

 wudnwru³ vh }dgqp
yµkr}hp nr¬ vqdgqr
y|su}gqwh } pvwd Çlglh
ex pdqxoq qher
hohnwulfn|Ü

Sdf °vwurm mh yµn|yq
d p gy qher w|Çl
vshfloq nrohnd
}deud¢xmf sr¬nr}hq
wuyqnxÜ honrx yµkrgrx
mvrx kodgn Çhphq|
sur srkrq qr·³á nwhu
vh sÇl qud}x qr·³ qd
sÇhn·nx srx}h surwrÜ
 nrqnxuhqqfk v|vwpx
ôr}xehq dvrydq
Çhphq|õ v p³·h hndw
yhopl gudk rsudydÜ

r}pu d vshfloq
y}ruhn sqhxpdwln
fkuq y¬ wuyqn sÇhg
sr¬nr}hqpÜ

  
rxkµp vwlvnqxwp wodwnd wudnwru xgu·xmh
}yrohqrx u|fkorvw d | p³·hwh gw qrkx } so|ð
qxÜ ghoq sur vhnq yhonµfk sorfk eh} °qdð
y| nrwqn³Ü h¬osqxwp dnfhohuwrux qher
eu}g| vh v|vwp dxwrpdwlfn| ghdnwlyxmhÜ

F    ð 

H5    - F50

 kohglvnd vsrmhq y¬hvwudqqrvwlá hujrqrplhá ghvljqx d eh}shqrvwl mh wr Çdgd wudnwru³á nwhu
grvxg qhe|od sÇhnrqqdÜ ry qdyu·hq sÇvwurmry ghvnd qde} yµeruqµ yµkohg d sÇhkohgð
qrvw y¬hfk ryogdffk suyn³Ü }nr sror·hq w·l¬w d ¬lurnµ ur}fkrg }qdphq grnrqdorx
rfkudqx surwl sÇhyu·hq l qd yhopl vyd·lwµfk whuqhfk d }uryh¢ sÇlvsy n yµeruq wudnfl d wp
rswlpoqpx y|x·lw vo| prwruxÜ ¬hfkq| prgho| mvrx y|edyhq| v|vwphp surwl xfsq yµkrð
}rykr ndqox d qnwhu prgho| pdm dnxvwlfn xsr}ruqq qdsoqq nr¬hÜ honrx yµkrgrx
mh l vqdgq l¬wq ·dfkr °vwurm srxkµp qdsrmhqp kdglfh v yrgrx qd vshfloq wu|vnxÜ g
prghorykr urqnx ÓÒ pdm wudnwru| dugð dq qry su³kohgry rnqnr sur nrqwurox yµ¬n|
sdolyd y qgu·l d kugor qgu·h y|yhghq wdná de| qhe|or qxwq sÇl grso¢ryq sdolyd rwhyudw
ndsrwxÜ ¬hfkq| wudnwru|    ÎÓÓ mvrx y|edyhq| v|vwphp hyhn ôyl}Ü vwuÜ ËõÜ

ujrqrplfn|
nrqvwuxrydqµ sdqho

|gurvwdwlfn sÇhyrgry °vwurm
qher v|vwp xwrulyh
nogdf veuqµ nr¬ v xvqdgqqµp
y|sud}g¢ryqp ôËÑÓ o ð ÍÓÓ oõ

rkrgoq vhgdnd

yrx l wÇqr·ry ·df °vwurm
vh v|vwphp dvw wwdfk
u|vnd sur vqdgq
l¬wq

rgf nrohnd
·dfkr °vwurm

shfloq nrod
¬hwÇf wuyqn

sudy| } olwlq|

ud}qn
ô hox{há
xe dghwõ

rexvwq vdprqrvqµ up
hohvnrslfn uxnrmh®
dvwdyhq ·dfkr °vwurm
n y|su}gqq nr¬h }h vhgdgod

Ï

nÇ¢nd qd qÇdg v nrqhnwruhp
hohnwulfnkr qdsw
ôyµedyd hox{hõ

hgo sur srmh}g

loq d yµnrqq prwru|
ôø qher Ëðyofry dzdvdnlõ
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ÍÏ
rwruÝ
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emhp nr¬h ôoõÝ
ÐÓ
dvwdyhq yµ¬n|Ý
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hhnwruÝ
yh vwdqgdugx
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u³pu nro ôppõÝ
ÊÑÓïÊÑÓ
oq vor·lwhoq ÇlgwndÝ
dqr
prwqrvw ônjõÝ
ËÎ
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eu ôfpõÝ
ÍÏ
rwruÝ
ø ÍÎÓ hulhvá ÊÍÑfpÌ
emhp nr¬h ôoõÝ
ÐÓ
dvwdyhq yµ¬n|Ý
Ï sr}lfá ËÓðÒÓ
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yh vwdqgdugx
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eu ôfpõÝ
ÍÑ
rwruÝ
ø ÑÓÓ hulhv á ÊÐÎ fpÌ
emhp nr¬h ôoõÝ
ÐÎ
dvwdyhq yµ¬n|Ý
fhqwuoqá ËÎðÒÓ pp
rgyr}hnÝ
rfhoryµ
hhnwruá pxoryqá erq yµkr}Ý yh vwdqgdugx
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dqr
prwqrvw ônjõÝ
ÍÓ
ð¬slnryµ prwru ø surihvvlrqdo vhulhv 

eu ôfpõÝ
ÎÌ
rwruÝ
ø ÑÓÓ hulhv á ÊÐÎ fpÌ
emhp nr¬h ôoõÝ
ÑÓ
dvwdyhq yµ¬n|Ý
fhqwuoqá ËÓðÒÓ pp
rgyr}hnÝ
rfhoryµ
hhnwruá pxoryqá erq yµkr}Ý yh vwdqgdugx
u³pu nro ôppõÝ
ËÓÓïÌÓÓá nxolnry or·lvnd
oq vor·lwhoq ÇlgwndÝ
dqr
prwqrvw ônjõÝ
ÍÎ
ð¬slnryµ prwru ø surihvvlrqdo vhulhv 
ð Í u|fkorvwq sÇhyrgrynd

hqd ô õÝ
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eu ôfpõÝ
ÎÌ
rwruÝ
ø ÏËÎ hulhvá ÊÒÓfpÌ
emhp nr¬h ôoõÝ
ÑÓ
dvwdyhq yµ¬n|Ý
lqgÜïfhqwudoá ËÓðÒÓ
hhnwruÝ
yh vwdqgdugx
xoryqÝ sÇvox¬hqvwy ôÊÒÏðÐËÎðÏÐÑá ÏÒÓáðõ
rgyr}hnÝ
rfhoryµ
u³pu nro ôppõÝ
ËÓÓïËÓÓá nxolnry or·lvnd
oq vor·lwhoq ÇlgwndÝ
dqr
prwqrvw ônjõÝ
ÍË
hqd ô õÝ
Ò ÒÒÓáð
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eu ôfpõÝ
ÎÌ
rwruÝ
rqgd  ÊÏÓá ÊÏÓ fpÌ
emhp nr¬h ôoõÝ
ÑÓ
dvwdyhq yµ¬n|Ý
lqgÜïfhqwuoqá ÌÎðÒÎ pp
rgyr}hnÝ
rfhoryµ
hhnwru d pxoryqÝ
yh vwdqgdugx
u³pu nro ôppõÝ
ËÓÓïËÌÓá nxolnry or·lvnd
oq vor·lwhoq ÇlgwndÝ
dqr
prwqrvw ônjõÝ
ÍÐ
ð¬slnryµ prwru rqgd
ðvdprqdwhf sÇhgq nrod v pr·qrvw duhwdfh
ðso|qxoh yrolwhoq u|fkorvw
hqd ô õÝ
ÊÎ ÒÒÓáð

Traktory červené řady Vám za velice příznivou cenu nabídnou všechny zásadní přednosti travních traktorů, 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 lehce sklopí do strany – traktor tak perfektně kopíruje poloměr otáčení
i při rychlé jízdě a nedochází k poškození
trávníku, výkonný světlomet, kapotu motoru s velkým úhlem otevření, ergonomicky
rozmístěné ovládací prvky, zesílenou ocelovou přední nápravu a spolehlivé motory
Briggs&Stratton.
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RTG - „Ready to go”
(částečně složený stroj
je připraven k prvnímu
použití do 15 minut!)

   ÏÓ
eu ôfpõÝ
ÏÓ
rwruÝ
uljjvøwudwwrq
µnrq ônïõÝ
ÍáÎïÏ
rhw yof³Ý
Ê
ÇhyrgryndÝ
xwrulyh
rhw u|fkorvw ysÇhgïy}dgÝ
so|qxoh
emhp qgu·h ôoõÝ
ÊáË
emhp nr¬h ôoõÝ
ÊÏÓ
Sdf °vwurm ôqr·hõÝ
Ê
hhnwru d pxoryqÝ
sÇvox¬hqvwy ôÊÒÏðÐÓÐðÏÐÑá ÊÌÒÓáðõ
rod ôåõÝ
ÊÊ{ÍïÊÌ{Î
rorpu rwhq ôfpõÝ
ÏË
µ¬nd vhhq ôppõÝ
ËÎðÒÓ
prwqrvw ônjõÝ
ÊÌÓ
hqd ô õÝ
ËÒ ÒÒÓáð

 ÊËÎ
eu ôfpõÝ
rwruÝ
µnrq ônïõÝ
rhw yof³Ý
ÇhyrgryndÝ
rhw u|fkorvw ysÇhgïy}dgÝ
emhp qgu·h ôoõÝ
emhp nr¬h ôoõÝ
Sdf °vwurm ôqr·hõÝ
hhnwruÝ
rod ôåõÝ
rorpu rwhq ôfpõÝ
µ¬nd vhhq ôppõÝ
prwqrvw ônjõÝ
hqd ô õÝ

 ÊÌÎ ôõ
ÐÏ
uljjvøwudwwrq
ÒáÌïÊËáÎ
Ê
udqvpdwlf
Ð
ÌáÑ
ËÓÓ
ÊĂwxuergp|fkdgor
yh vwdqgdugx
ÊÌ{ÎïÊÑ{ÏáÎ
ÍÏ
ÌÓðÒÎ
ÊÑÎ
ÍÐ ÒÒÓáð

eu ôfpõÝ
ÒË
rwruÝ
uljjvøwudwwrq
µnrq ônïõÝ
ÊÓáÊïÊÌáÎ
rhw yof³Ý
Ê
ÇhyrgryndÝ
udqvpdwlf
rhw u|fkorvw ysÇhgïy}dgÝ
Ð
emhp qgu·h ôoõÝ
ÌáÑ
emhp nr¬h ôoõÝ
ËÍÓ
Sdf °vwurm ôqr·hõÝ
Ë
hhnwruÝ sÇvox¬hqvwy ôÊÒÏðÐÎÓðÏÐÑá ËÒÒÓáðõ
xoryqÝ sÇvox¬hqvwy ôÊÒÏðÐÍÒðÏÐÑá ËËÒÓáðõ
rod ôåõÝ
ÊÎ{ÏïÊÑ{ÒáÎ
rorpu rwhq ôfpõÝ
ÍÏ
µ¬nd vhhq ôppõÝ
ÌÓðÒÎ
prwqrvw ônjõÝ
ÊÒÎ
hqd ô õÝ
ÎÊ ÒÒÓáð
Ò

DVOUVÁLCOVÉ
TRAKTORY MTD

Řada

ÊÏÓïÒË 
Dvouválcové motory byly dosud výsadou luxusnějších značek Yard-Man a 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 jednoválcový motor „jede“ naplno, má dvouválec
stále dost výkonové rezervy. To se samozřejmě
podepisuje i na delší životnosti takového motoru. Pokud tedy sečete náročnější porosty, máte
kopcovitý terén nebo rozlehlý pozemek, síla
dvouválce je pro Vás ta správná volba. Oba traktory mají navíc komfortní hydrostatickou převodovku a odolnou litinovou nápravu.
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Pokud žádáte opravdu profesionální vzhled
trávníku, bez provzdušňování se neobejdete.
Provzdušňovač dokáže z trávníku odstranit
zbytky odumřelých rostlin, plevel 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. proudu dále rozšiřují možnosti těchto skvělých pomocníků. Centrální nastavení výšky, plně složitelná řidítka, vyspělý pohon nožů řemenem a
výborná ergonomie těchto strojů je u této řady
samozřejmost.
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KULTIVÁTORY

Hlavně na jaře jsou kultivátory oblíbeným a
potřebným pomocníkem na vaší zahradě, kde
významnou měrou ulehčují těžkou práci. Kultivátory MTD s noži před vodícím kolečkem
mají nastavitelnou šířku pracovního záběru a
výkonné motory Honda. Modely s noži za vodícím kolečkem mají bohatě dimenzovaný kryt,
chránící před odletující hlínou a jsou vybaveny
motory MTD. V obou případech jsou kultivátory vybaveny velkou palivovou nádrží (1,4l pro
modely s MTD motory a 3l pro modely s motory B&S), bezpečnostní pojistkou, noži, které
se nemusí brousit a ostřím tvarovaným pro
perfektní zpracování půdy. Jen tak lze dosáhnout dokonalého výsledku-krásného rovného
povrchu a jemně rozmělněné zeminy.
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V červené řadě MTD naleznete mnoho unikátních produktů, 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. Skvělým pomocníkem do lesa
nebo na chalupu je i benzínový štípač dřeva
s výjimečným tlakem 25t. Nabídku doplňuje
výkonný elektrický vysavač/foukač a kombinovaný benzínový vysavač/drtič, vhodný i
pro profesionální zatížení.
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sklopená násypka
pro spadené listí
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násypka pro
drobné větve
a zelený odpad
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VYSAVAČ/FOUKAČ,
DRTIČE, ŠTÍPAČE

25 t
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VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY

ÐÓÓ
Vyžínače a křovinořezy pomohou všude
tam, kam se nedostanete se sekačkou. Jsou
ideální pro dočišťování 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, systém Easy-Start nebo
AST Vám umožní nastartovat stroj s minimální
námahou a u systému Prime&Pull odpadá
úplně manipulace se sytičem.
Za pozornost stojí i příslušenství Trimmer
Plus, díky kterému se váš stroj může během
okamžiku proměnit v kultivátor, pilu, plotostřih
či foukač.
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Pokud hledáte spolehlivou pilu na řezání
palivového dřeva či prořezávání mladých
porostů, budete s pilami od MTD maximálně
spokojeni. Pily více než rok procházely v Německu tvrdými testy ve spolupráci s profesionálními dřevorubci. Byly vyvinuty s ohledem na maximální robustnost a dlouhou
životnost. Všechny exponované prvky jsou
vyrobeny z jakostní oceli nebo litiny a řezné
části jsou osazeny špičkovými komponenty
od společností Oregon a Carlton.
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ŘETĚZOVÉ PILY
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MTD Sněhové frézy
Speciální katalog ZIMA 2010 naleznete u svého prodejce MTD.
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Základem všech travních sekaček Yard-Man je
silný motor, který se vyrovná s každým terénem.
Speciálně tvarované hluboké ocelové šasi vytváří ideální podmínky pro nadstandardní sběr
či mulčování trávy. Pro louky či užitkové zahrady využijete funkci bočního výhozu. I modely
s velkými zadními koly mají zadní pohon
a vynikají tak nejen výbornou manévrovatelností,
ale i výbornou průchodností nerovným terénem
či vysokou trávou. Typy s předními otočnými
koly s aretací umožňují přes mohutnost sekačky neobvykle lehké manévrování okolo stromů,
keřů apod. Některé stroje s motory B&S, DOV
a Kawasaki mají i nastavitelnou rychlost pojezdu. Precizní zpracování, technické parametry
a dokonalý design všech detailů staví sekačky
Yard-Man do exkluzívní třídy zahradních strojů.
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ROTAČNÍ TRAVNÍ
SEKAČKY A PROVZDUŠŇOVAČE
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TRAVNÍ TRAKTORY

Řada

700

Značka Yard-Man patří tradičně k tomu nejlepšímu
mezi zahradními traktory. Stroje s označením Comfort
mají 2 žací nože, reﬂektor, kotoučovou brzdu, zadní
závěs, výhozový komínek s tvarem, který zabraňuje
ucpávání, ampérmetr, volant s měkčenou protiskluzovou úpravou, nastavitelnou sedačku s vysokou komfortní opěrkou, litinovou přední nápravu, systém RevTEK-technologie sečení i při couvání, trysku na čištění
pracovního prostoru sečení, čtyři kolečka na žacím
ústrojí. Stroje Deluxe mají navíc špičkové dvouválcové motory Kawasaki OHV, automatickou signalizaci
naplnění koše, skříňku na nářadí se zásuvkou 12V, nabíječku baterie, kola na kuličkových ložiskách, nárazník a tempomat.
U všech traktorů řady Vision 500 je nová kapota, která spolu s výkonnějším tlumičem výfuku přispívá k
výbornému akustickému komfortu, umožňuje optickou kontrolu hladiny paliva a doplňování benzínu bez
nutnosti jejího zvedání. Traktory Yard-Man je možno
dovybavit širokým sortimentem příslušenství.
vision
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NOVÝ STYL KAPOTY
ŘADY VISION 500

Dolévání paliva bez nutnosti
zvedat kapotu

 ÎÊÎÎ rpiruw

 ÎÊÑÎ rpiruw

eu ôfpõÝ
ÒË
rwruÝ
øá qwhn
µnrq ônïõÝ
ÊÊáÏïÊÎáÎ
rhw yof³Ý
Ê
ÇhyrgryndÝ
xwrulyh
rhw u|fkorvw ysÇhgïy}dgÝ
so|qxoh
emhp qgu·h ôoõÝ
ÊÓ
emhp nr¬h ôoõÝ
ËÑÓ
Sdf °vwurm ôqr·hõÝ
Ë
hhnwruÝ sÇvox¬hqvwy ôÊÒÏðÐÊÌÏÐÑá ËÒÒÓáðõ
xoryqÝ sÇvox¬hqvwy ôÊÒÏðÐËËðÏÐÑá ËËÒÓáðõ
rod ôåõÝ
ÊÎ{ÏïÊÑ{ÒáÎ
rorpu rwhq ôfpõÝ
ÎÌ
µ¬nd vhhq ôppõÝ
ËÓðÊÓÓ
prwqrvw ônjõÝ
ËÊÒ
hqd ô õÝ
ÐÍ ÒÒÓáð

eu ôfpõÝ
ÊÓÎ
rwruÝ
øá qwhn
µnrq ônïõÝ
ÊÌáÍïÊÑáÎ
rhw yof³Ý
Ê
ÇhyrgryndÝ
xwrulyh
rhw u|fkorvw ysÇhgïy}dgÝ
so|qxoh
emhp qgu·h ôoõÝ
ÊÓ
emhp nr¬h ôoõÝ
ÌÎÓ
Sdf °vwurm ôqr·hõÝ
Ë
hhnwruÝ sÇvox¬hqvwy ôÊÒÏðÐÊÌÏÐÑá ËÒÒÓáðõ
xoryqÝ sÇvox¬hqvwy ôÊÒÏðÐËËðÏÐÑá ËËÒÓáðõ
rod ôåõÝ
ÊÎ{ÏïÊÑ{ÒáÎ
rorpu rwhq ôfpõÝ
ÎÌ
µ¬nd vhhq ôppõÝ
ËÓðÊÓÓ
prwqrvw ônjõÝ
ËËÐ
hqd ô õÝ
ÑË ÒÒÓáð

ÊÑ

Mohutná kapota má skvělé zvukové
izolační vlastnosti a bohaté žebrování
pro správné chlazení motoru

Optická kontrola stavu paliva
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SPECIALISTA NA
VYSOKOU TRÁVU
Travní traktor YM HS 5220 K je opravdovým
specialistou na vysokou trávu, neudržované
porosty, nálety a jiné zanedbané plochy. Díky
silnému dvouválcovému motoru Kawasaki
o výkonu 22 koní, extra pevné litinové nápravě, zesílenému převodu na zadní nápravu, pneumatikám se speciálním terénním
vzorkem a dvojitému přednímu nárazníku,
si tento stroj poradí i s hodně náročným terénem. Speciální silnostěnné nože zvládnou
bez potíží rozsekat nejen přerostlou trávu, ale
i drobné křoviny a mladý nálet. Luxusní výbava
nepostrádá nic z obvyklé výbavy traktorů Deluxe, včetně tempomatu ap. Perfektní pohodlí
při práci pak zajistí komfortní nastavitelné sedadlo se zvýšenou opěrkou, měkčený volant
a snadno ovladatelná hydrostatická převodovka. Manévrování v členitém terénu usnadňuje
poloměr otáčení pouhých 53 cm a dostatečný
dojezd Vám zajistí 10 litrová palivová nádrž
s optickou kontrolou hladiny benzínu. Stroj je
primárně určen pro technické služby pro údržbu veřejných zelených ploch, nicméně díky
výborné ceně je dostupný i běžným vlastníkům větších pozemků.

Yard-Man
Sněhové frézy
Speciální katalog ZIMA 2010
naleznete u svého prodejce MTD.
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w lv qrw mxvw d shuihfw jdughqlqj pdfklqhÜÜÜ

lw lv d
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udnwru| xe dghw }qdphqdm devroxwq ¬slnx
ph}l }dkudgqpl wudnwru|Ü
rpiruwá ox{xvq suyn|á whfkqlndá ghvljq ò wr y¬h
Çdg w|wr vwurmh qd devroxwq yufkroÜ

(5 Q

ī Hslnry prwru| dzdvdnl Ü
ī Sdf °vwurm vh v|vwphp dvw wwdfk d Í nrohn|
surwl sr¬nr}hq wuyqnxÜ
ī lðwhfk k|gurvwdwlfn sÇhyrgrynd sur grnrqdorx
ryodgdwhoqrvwÜ
ī u|vnd sur vqdgq l¬wq ·dfkr °vwurmÜ
ī hmurexvwqm¬ olwlqry qsudyd yh vy wÇgá
nrqvwuxrydq sur grnrqdo nrsuryq whuqxÜ
ī ohnwurphfkdqlfn vsrmnd sur vqdgq vsrx¬wq
·dfkr °vwurmÜ
ī hy ò whfkqrorjlh vhhq sÇl frxyqÜ
ī hpsrpdwÜ
ī Çhkohgq sÇvwurmry ghvnd v pqrkd
nrqwuroqpl ixqnfhpl d vnyoh lwhoqµpl sÇvwurmlÜ
ī rwdgor prwrkrglqá nrqwurond gremhqÜ
ī xoryq yh vwdqgdugxÜ
ī r·qrvw gry|edylw veudfp nr¬hpÜ
ī ud}qn
ī Çlkugnd qd qÇdg vh }vxynrx ÊË Ü
ī r·qrvw gry|edylw erkdwµp sÇvox¬hqvwypÜ
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rorpu rwhq ôfpõÝ
ÍÓ
µ¬nd vhhq ôppõÝ
ÌÓðÒÓ
prwqrvw ônjõÝ
ËÌÏ
hqd ô õÝ
ÒÒ ÒÒÓáð

ËÓ
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ī hglqµ wudnwru qd vyw v qxoryµp srorpuhp
rwhqÜ
īdwhqwrydq nrqvwuxnfh qsudy }dmlvw qhxyÇlð
whoqrx pdqyurydwhoqrvw vwurmh y mdnnroly ohqlð
wp whuqxÜ
ī sÇhqrv vlo vh vwdudm gy k|gudxolfn sÇhyrgryð
n|á wdn·h whqwr v|vwp }uryh¢ qdkud}xmh x}yuð
nx glihuhqfloxÜ
īnyo hujrqrplh ryogdffk suyn³Ü
īgsux·hq nrpiruwq vhgdgorá qud}qná hyð
 á srwdgor prwrkrglqá wu|vnd sur l¬wq
·dfkr °vwurmá hohnwurphfkdqlfn vsrmnd ·dfkr
°vwurmÜ
īHlurnµ }eu vhhq sur °vsrux dvxÜ
ī xoryq yh vwdqgdugxÜ

 Q   0
(5

hy



 ÎÓ

eu ôfpõÝ
ÊËÐ
rwruÝ
dzdvdnl 
µnrq ônïõÝ
ÊÐáÒïËÍ
rhw yof³Ý
Ëð zlq
ÇhyrgryndÝ
|gurvwdw
rhw u|fkorvw ysÇhgïy}dgÝ
so|qxoh
emhp qgu·h ôoõÝ
ÒáÎ
Sdf °vwurm ôqr·hõÝ
Ì
hhnwruÝ
yh vwdqgdugx
xoryqÝ
yh vwdqgdugx
r¬Ý
sÇvox¬hqvwy ôÊÒðÊÓÊðÊÓÓá ÊÌÒÒÓáðõ
rod ôåõÝ
ÊÎ{ÏïËÓ{Ñá nxolnry or·lvnd
rorpu rwhq ôfpõÝ
Ó
µ¬nd vhhq ôppõÝ
ÌÎðÊÓÓ
prwqrvw ônjõÝ
ËÐÓ
hqd ô õÝ
ÊËÍ ÒÒÓáð
ËÊ
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ī Hslnry prwru| dzdvdnl Ü
ī ohnwulfnµ }gylk nr¬h ò y|su}gqwh nr¬
srxkµp grw|nhp suvwxÜ
ī yxnry vljqdol}dfh qdsoqq nr¬hÜ
ī Sdf °vwurm vh v|vwphp dvw wwdfk
d Í nrohn| surwl sr¬nr}hq wuyqnxÜ
ī lðwhfk k|gurvwdwlfn sÇhyrgryndÜ
ī u|vnd sur vqdgq l¬wq ·dfkr °vwurmÜ
ī rexvwq olwlqry qsudydÜ
ī hy ò whfkqrorjlh vhhq sÇl frxyqÜ
ī hpsrpdwÜ
ī rqwuroq sdnhwðdpsuphwuá nrqwurond
rohmhá eu}gá edwhulhá hohnwurqlfnµ yrol uh·lp³Ü
ī reÇh sÇvwxsqµ prwruryµ survwru sur vqdgqrx
°gu·exÜ
ī ud}qn
ī demhnd edwhulh
ī fkuqnd qd qÇdg v ÊË  }vxynrxÜ

vision

vision

500

hy

 ÊÓËÍ ð
eu ôfpõÝ
ÊÓÎ
rwruÝ
dzdvdnl 
µnrq ônïõÝ
ÊÐáÒïËÍ
rhw yof³Ý
Ëð zlq
ÇhyrgryndÝ
|gurvwdw
rhw u|fkorvw ysÇhgïy}dgÝ
so|qxoh
emhp qgu·h ôoõÝ
ÊÓ
emhp nr¬h ôoõÝ
ÌÎÓ
Sdf °vwurm ôqr·hõÝ
Ë
hhnwruÝ sÇvox¬hqvwy ôÊÒÏðÐÊÌÏÐÑá ËÒÒÓáðõ
xoryqÝ sÇvox¬hqvwy ôÊÒÏðÐËËðÏÐÑá ËËÒÓáðõ
rod ôåõÝ
ÊÎ{ÏïÊÑ{ÒáÎá nxolnry or·lvnd
rorpu rwhq ôfpõÝ
ÎÌ
µ¬nd vhhq ôppõÝ
ËÓðÊÓÓ
prwqrvw ônjõÝ
ËËÐ
hqd ô õÝ
ÊÊÍ ÒÒÓáð
ËË

500

hy

 ÊÓËÍ ð
eu ôfpõÝ
ÊËË
rwruÝ
dzdvdnl 
µnrq ônïõÝ
ÊÐáÒïËÍ
rhw yof³Ý
Ëð zlq
ÇhyrgryndÝ
|gurvwdw
rhw u|fkorvw ysÇhgïy}dgÝ
so|qxoh
emhp qgu·h ôoõÝ
ÊÓ
emhp nr¬h ôoõÝ
ÍÓÓ
Sdf °vwurm ôqr·hõÝ
Ì
hhnwruÝ sÇvox¬hqvwy ôÊÒÏðÐÊÌÏÐÑá ËÒÒÓáðõ
xoryqÝ sÇvox¬hqvwy ôÊÒÏðÐËÌðÏÐÑá ËËÒÓáðõ
rod ôåõÝ
ÊÎ{ÏïÊÑ{ÒáÎá nxolnry or·lvnd
rorpu rwhq ôfpõÝ
ÎÌ
µ¬nd vhhq ôppõÝ
ËÓðÊÓÓ
prwqrvw ônjõÝ
ËÍÓ
hqd ô õÝ
ÊËÍ ÒÒÓáð
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ð  
lqµá qhnrqirupqá srsudmf }d·lw sÇhgvwdy|á
doh sÇhvwr ehovn| yµnrqqµÜ lghu v qxoryµp
srorpuhp rwhq rg xe dghwÜ

 Q   0
(5
ī Hslnryµ prwru dzdvdnlâ vloqµá wlfkµá vsrohkolyµÜ
īdwhqwrydqsÇhyrgrynd|gurhdu ð·gq
kdglfh ph}l husdgohp d prwruhp }qdphqdm
yfh yµnrqx sur ·df °vwurm d ixqjxmh
l mdnr x}yund glihuhqfloxÜ
ī µn|yq sÇhgq qsudyd sur shuihnwq m}gx
y qhuryqp whuqxÜ
ī ohnwulfn| ryogdq ·df °vwurmÜ
ī ÊËÐ d ÊÌÐ fp ¬lurn ·df °vwurm vh Ì qr·l d Í
nrohn|á }deud¢xmfpl sr¬nr}hq wuyqnxÜ
ī dvwdylwhoq vhgdgor l ryogdf sn|Ü
ī rnhwq rsun|Ü
ī u|vnd sur vqdgq l¬wq ·dfkr °vwurmÜ
ī xoryµ srorpu rwhq xpr·¢xmh suhfl}q sufl
nrohp sÇhn·hn d °vsrux dvx sÇl vhnqÜ
ī rolwhoqµ veudf nr¬Ü
ī rwdgor prwrkrglqÜ

 ÎÓ

 ÎÍ

eu ôfpõÝ
ÊËÐ
rwruÝ
dzdvdnl 
µnrq ônïõÝ
ÊÏáÍïËË
rhw yof³Ý
Ëð zlq
ÇhyrgryndÝ
Ë{ |gurvwdw
rhw u|fkorvw ysÇhgïy}dgÝ
so|qxoh
emhp qgu·h ôoõÝ
ÊÊáÍ
Sdf °vwurm ôqr·hõÝ
Ì
hhnwruÝ
yh vwdqgdugx
xoryqÝ
yh vwdqgdugx
r¬Ý
sÇvox¬hqvwy ôÎÒÓðÌÓÌðÓÓÓá ÊÍÒÒÓáðõ
rod ôåõÝ
ÊÌ{ÎïÊÑ{ÒáÎá nxolnry or·lvnd
rorpu rwhq ôfpõÝ
Ó
µ¬nd vhhq ôppõÝ
ÌÓðÒÎ
prwqrvw ônjõÝ
ËÌÒ
hqd ô õÝ
ÊÓÒ ÒÒÓáð

eu ôfpõÝ
ÊÌÐ
rwruÝ
dzdvdnl 
µnrq ônïõÝ
ÊÑáÐïËÎ
rhw yof³Ý
Ëð zlq
ÇhyrgryndÝ
Ë{ |gurvwdw
rhw u|fkorvw ysÇhgïy}dgÝ
so|qxoh
emhp qgu·h ôoõÝ
ÊÊáÍ
Sdf °vwurm ôqr·hõÝ
Ì
hhnwruÝ
yh vwdqgdugx
xoryqÝ
yh vwdqgdugx
r¬Ý
sÇvox¬hqvwy ôÊÒðÊÊÍðÊÓÓá ÊÐÒÒÓáðõ
rod ôåõÝ
ÊÌ{ÎïËÓ{ÊÓá nxolnry or·lvnd
rorpu rwhq ôfpõÝ
Ó
µ¬nd vhhq ôppõÝ
ÌÓðÒÎ
prwqrvw ônjõÝ
ËÎÓ
hqd ô õÝ
ÊÊÒ ÒÒÓáð
ËÌ
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 ð  
hglqhqµ ulghu v ·dfp °vwurmp ysÇhgx d rsudygx qxorð
yµp srorpuhp rwhqÜ n| sdwhqwrydq }dgq qsudð
y nrpelqxmh qhsÇhnrqdwhoq pdqyurydf vfkrsqrvwl
rvwdwqfk ohq³ Çdg| xe dghw v qxoryµp srorpuhp
rwhq v nrpiruwhp ryogq e·qkr wudnwrux d gn|
vhhq xor·hqpx sÇhg Çlglhpá srvn|wxmh qdyf yµeruð
qµ yµkohg d nrqwurox sÇl vhnqÜ dyf xpr·¢xmh yµud}ð
q hihnwlyqm¬ vhnq srg nhÇlá q}nµpl vwurp| qher y
ur}fkÜ hkr sÇhgqrvwl y|qlnqrx kodyq sÇl °gu·e ur}ð
vkoµfk sorfká qd nwhuµfk vh qdfk} pqrkr sÇhn·hná
mdnr mvrx nhÇhá vwurp|á so³wn| dsÜ urwr·h y¬hfkq| pr·q
sÇhn·n| renurx· qd mhghq }wdká eh} }e|whqkr qdm·ð
gq l frxyq d surwr·h sÇl rwnfk qd nrqfl sr}hpnx
qhqhfky dql pdorx vw wuyqnx qhsrvhhqrxá p³·h
vh °vsrud dvx srk|erydw d· y ghvwnfk ĕÜ

 ð  
ī Hslnryµ gyrxyohf dzdvdnl d gy k|gurvwdwlfn
sÇhyrgryn|Ü ohnwulfn| ryogdq ·df °vwurmÜ
ī    ph}l gypd k|gurvwdw|
yhsÇhgx d qdwhfpl }dgqpl nro| sur }yµ¬hq wudnfh
y nrsfrylwp whuqxÜ
ī hdy|ðxw| vyÇhqµ up }h vloqrvwqq rfholá }dgq
qud}qnÜ
ī hdy|ðxw| qrvqµ up ·dfkr °vwurm vh gypd yhonµpl
nro| qd sqhxpdwlnfk ¬hwÇf wuyqnÜ
ī |fko d vqdgq rggoq ·dfkr °vwurm sur vqdgq
sdunryq yh vwvqqµfk survwruhfk d vqdgqrx °gu·exÜ
ī y srprfq nrohnd qd ·dfp °vwurm ysÇhgx d ¬lurnµ
yohf qd }dgq vwudq ¬hwÇ grnrqdoh wuyqnÜ
ī u|vnd qd l¬wq ·dfkr °vwurmÜ
ī hon qgu· v ¬lurnµp kugohp d pr·qrvw rswlfn
nrqwuro| vwdyx sdolydÜ rwdgor prwrkrglqÜ
ī rvloryd sn| qdvwdyhq yµ¬n| vhhqÜ
ī µ¬nry qdvwdylwhoqµ pnhqµ yrodqwá nrpiruwq
vhÇlglwhoq vhgdgor v rsundpl uxnrxÜ
ī Sdf °vwurm ÊËÐ fp vh v|vwphp dvw wwdfká ¬lurnµp
yµkr}ryµp rwyruhp d pxoryqp yh vwdqgdugx qher
ÊËË fp pxorydf ·df °vwurmÜ

 Q   0
(5

hy

hy

  ÍÑ 
eu ôfpõÝ
ÊËË
rwruÝ
dzdvdnl 
µnrq ônïõÝ
ÊÏáÍïËË
rhw yof³Ý
Ëð zlq
ÇhyrgryndÝ
Ë{ |gurvwdw  ËÑÓÓ
rhw u|fkorvw ysÇhgïy}dgÝ
so|qxoh
emhp qgu·h ôoõÝ
ÊÌáËÎ
Sdf °vwurm ôqr·hõÝ
Ìá pxorydf
rod ôåõÝ
ËÓ{ÊÓïÊÎ{Ïá nxolnry or·lvnd
rorpu rwhq ôfpõÝ
Ó
µ¬nd vhhq ôppõÝ
ËÎðÊÊÍ
prwqrvw ônjõÝ
ÌÐÓ
hqd ô õÝ
ËÍ

ÊÓÒ ÒÓÓáð

  ÎÓ 
eu ôfpõÝ
ÊËÐ
rwruÝ
dzdvdnl 
µnrq ônïõÝ
ÊÏáÍïËË
rhw yof³Ý
Ëð zlq
ÇhyrgryndÝ
Ë{ |gurvwdw  ËÑÓÓ
rhw u|fkorvw ysÇhgïy}dgÝ
so|qxoh
emhp qgu·h ôoõÝ
ÊÌáËÎ
Sdf °vwurm ôqr·hõÝ Ìá erq yµkr} qher pxoryq
hhnwru d pxoryqÝ
yh vwdqgdugx
rod ôåõÝ
ËÓ{ÊÓïÊÎ{Ïá nxolnry or·lvnd
rorpu rwhq ôfpõÝ
Ó
µ¬nd vhhq ôppõÝ
ËÎðÊÊÍ
prwqrvw ônjõÝ
ÌÐÓ
hqd ô õÝ
ÊÌÒ ÒÓÓáð
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Í{Í   



xe dghw sÇhgvwdyxmh qry yfh°hory whuq
yr}lgorá ryqhq yw}vwypl y wfk qhmw·¬fk
vuryqydffk whvwhfkÜ hsÇhnrqdwhoq vwdelolwdá
yhon nruedá y|vrn vywo yµ¬ndá pdoµ srorpu
rwhqá y|vsoµ srkrq Í{Íá vshfloq qdyu·hq
sÇhyrgryndá v|vwp rgsux·hq d y|qlndmf glhvhð
oryµ prwru hunlqv gydm mdvqrx rgsry qd rw}ð
nxá sur vl wrwr yr}lgor y|eudod dphulfn dupgd
l sr·uqfl qd sufl l y wfk qhmqhsÇvwxsqm¬fk
reodvwhfkÜ

ī lhvhoryµ Ì yofryµ prwru hunlqv gy y|vrnµ
yµnrq d p y|qlndmf su³ek wrlykr prphqwx
yh y¬hfk uh·lphfkÜ
ī ÇlÇdglwhoqµ srkrq Í{Í d x}yund sÇhgq l }dgq
qsudy| gryroxm }groydw l rsudygx qhsÇvwxsqµ
whuqÜ
ī rwrxry eu}g|á qsudy| } olwlq|
ī h}ylvo }dy¬hq nro v °lqqµpl vwdelol}wru|
gryroxm wrpxwr yr}lgox qhxyÇlwhoq kodgfh
sursorxydw l sÇhv w| qhmyw¬ whuq qhuryqrvwlÜ
ī honµ qnodgryµ survwru ôÊÌÊ { ÊÓÏ { ËÒ fpõ
srmph eh} sureop³ hxursdohwxÜ
ī Çhehqry Ç}hq gy yµwhqµ srflw nrqwuro| qdg
yr}lgohp sÇl mdnnroly u|fkorvwl d y mdnpnroly
whuqxÜ
ī ujrqrplfn| qdyu·hq vhgdgod v y|vrnµpl
rsudgo| sur eh}shqrx d nrpiruwq m}gxÜ
ī fkudqq nohf d qud}qn } y|vrnrshyqrvwq
rfholÜ
ī rwdgor prwrkrglqÜ
ī rolwhoq vywhoq udpsdá qdylmná rsun| kody|á
hohnwulfn yµedydá yrgrwvqµ er{á jxpry
nrehufhá pdgodá ndelqdá wrshqá hohnwulfn
vnosq nrue|ÜÜÜ
 

Í{Í

 Í{Í    

r·qrvw uhjlvwudfh n suryr}x
qd yhÇhmqµfk nrpxqlndffk
r}lgor e|or whvwryqr qd qurqp sro|jrqx
xpphu fhqwudá ngh eh} sureop³ }grodor fhorx wudvxÜ

rwruÝ
hunlqv lhvhoá ÐËÓffp
µnrq ônïõÝ
ÊÍÜÒïËÓ
rhw yof³Ý
Ì
d{Ü u|fkorvw ônpïkõÝ
ÍÓ
ÇhyrgryndÝ
á srkrq Í{Í
rhw u|fkorvw ysÇhgïy}dgÝ
so|qxoh
emhp qgu·h ôoõÝ
ËÊáÎ
}yund glihuhqfloxÝ
sÇhgqï}dgq
rod ôåõÝ
ËÎ{ÊÓ{ÊËïËÎ{ÊÊ{ÊËá or·lvnd
rorpu rwhq ôpõÝ
ÍáÓÎ
·lwhq }dw·hq ônjõÝ
ffd ÏÓÓ
prwqrvw ônjõÝ
ÐËÐ
hqd ô õÝ
ÌÒÒ ÒÓÓáð
hqd eh}  ô õÝ
ÌÌÏ ÊËÏáð
ËÎ

  5  
ry Çdgd pxowlixqnqfk nrpxqoqfk
wudnwru³ xe dghw mh lghoq yroerx sur
x·lydwhohá y|·dgxmf y¬hvwudqqµ wudnwruá
nwhuµ xpr·q sufl v yhonrx ¬norx sÇvoxð
¬hqvwy sr fhoµ urnÜ |slfnµpl }nd}qn|
mvrx refhá nrpxqoq vox·e|á vsuyfl sduð
n³á iduhpá kÇl¬® qher mlqµfk nrphuqfk
sr}hpn³Ü
hfkqlfn suryhghqá vfkrsqrvw }yogdw
y|vrnrx }w· d ·lyrwqrvw mhgqrwolyµfk suyð
n³ mh qd °soq mlq °uryqlá qh· x e·qµfk
}dkudgqfk wudnwru³ srgreq yholnrvwl ôkhdð
y|ðgxw| vyÇhqµ wuxenryµ upá prkxwq olwlð
qry qsudy|á surihvlrqoq Ç}hqá }yun|
glihuhqfloxáÜÜÜõÜ ÇlÇdglwhoqµ srkrq sÇhgð
qfk nro x prghox Í mh wyrÇhq xqlnwqp
v|vwphp xor·hq k|gurvwdwlfnµfk prwru³
sÇpr y qermfk nroÜ r xpr·¢xmh sÇpµ
sÇhqrv vo| qd sÇhgq nrod wpÇ eh} }wuw|
yµnrqxÜ µkrgrx mh l mhgqrgxfkrvw d q}n
vhuylvq qurqrvw fhokr v|vwpxÜ
}kohghp n erkdw qdegfh sÇvox¬hqvwy
mh nd·gµ wudnwru vhvwdyryq y phfnx sur
}nd}qnd lqglylgxoqÜ udnwru mh uryq· ml·
y wryuq ry¬hq yh¬nhuµp sÇvox¬hqvwypá
vhÇ}hq d y|}nrx¬hqÜ nd}qn wdn grvwdqh
nrpsohwq vhvwdyhqµ vwurmÜ
d¬l dxwrul}rydq ghdohÇl p ugl srudg
v yµeuhp }nodgq mhgqrwn| l sÇvox¬hqvwyá
srsÇÜ p ugl xpr·q }nx¬heq m}gx vh
y}runryµp vwurmhpÜ
ËÏ

ËËÎÓ 

ËËÎÓ  Í 

eu ôfpõÝ
yrolwhoqµ ÊÓË ôÍlqÊõá ÊÓÎá ÊËË
rwruÝ
dzdvdnl 
µnrq ônïõÝ
ÊÑáÐïËÎ
rhw yof³Ý
Ëð zlq
ÇhyrgryndÝ
|gurvwdw
rhw u|fkorvw ysÇhgïy}dgÝ
so|qxoh
emhp qgu·h ôoõÝ
Î
emhp nr¬h ôoõÝ
yrolwhoqµ ÌÎÓïÍÓÓïÍÎÓ
{wud yhonµ yµkr}ryµ ndqoÝ
dqr
ljqdol}dfh soqkr nr¬hÝ
dqr
Sdf °vwurm ôqr·hõÝ
Ë qher Ì
}yund glihuhqfloxÝ
dqr
rvlory Ç}hqÝ
dqr
ohnwulfn vsqq vhhqÝ
dqr
rwdgor prwrkrglqÝ
dqr
ud}qnÝ
dqr
dgq k|gudxolndÝ
dqr
rod ôåõÝ
ÊÏ{ÏáÎïËÓ{ÊÓá nxolnry or·lvnd
rorpu rwhq ôfpõÝ
ÏÍ
µ¬nd vhhq ôppõÝ
ËÎðÊÓÓ
r}pu| ôg{¬{yõÝ
ËÓÓ{ÊÓÓ{ÊÍÓ fp
prwqrvw ônjõÝ
ËÍÓ

eu ôfpõÝ
yrolwhoqµ ÊÓË ôÍlqÊõá ÊÓÎá ÊËË
rwruÝ
dzdvdnl 
µnrq ônïõÝ
ÊÑáÐïËÎ
rhw yof³Ý
Ëð zlq
ÇhyrgryndÝ |gurvwdw Ă Ë k|gurprwru| qd sÇhgqfk nrohfk
|sqdwhoqµ srkrq w|Ç nroÝ
dqr
rhw u|fkorvw ysÇhgïy}dgÝ
so|qxoh
emhp qgu·h ôoõÝ
Î
emhp nr¬h ôoõÝ
yrolwhoqµ ÌÎÓïÍÓÓïÍÎÓ
{wud yhonµ yµkr}ryµ ndqoÝ
dqr
ljqdol}dfh soqkr nr¬hÝ
dqr
Sdf °vwurm ôqr·hõÝ
Ë qher Ì
}yund glihuhqfloxÝ
dqr
rvlory Ç}hqÝ
dqr
ohnwulfn vsqq vhhqÝ
dqr
rwdgor prwrkrglqÝ
dqr
ud}qnÝ
dqr
Çhgq k|gudxolndÝ
dqr
dgq k|gudxolndÝ
dqr
rod ôåõÝ
ÊÏ{ÏáÎïËÓ{ÊÓá nxolnry or·lvnd
rorpu rwhq ôfpõÝ
ÏÍ
µ¬nd vhhq ôppõÝ
ËÎðÊÓÓ
r}pu| ôg{¬{yõÝ
ËÓÓ{ÊÓÓ{ÊÍÓ fp
prwqrvw ônjõÝ
ËÍÓ

hqd }nodgq mhgqrwn| ô  eh} õÝ ÊÍÒ ÒÒËáð

hqd }nodgq mhgqrwn| ô  eh} õÝ ÊÑÌ ÌËÎáð
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Příslušenství vyžínačů, křovinořezů a motorových pil
Typ/obj. č.

Náhled

Popis

Cena (Kč)

196-01008

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

149

196-01004

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

79

196-01010

Vysoce kvalitní olej MTD 1l na mazání lišt a řetězů motorových pil.

99

AHF 04

Nůžky na živý plot 44 cm s nastavitelnou hlavou 0-90o
a šíří střihu 27 mm, 2 kg

2 790

TP 720

Prořezávací pila do 10 cm

2 590

AHF 03

Nůžky na živý plot 45 cm, šíře střihu 11 mm, 2,1 kg

2 390

AQTT 03

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

2 990

TB 720

Foukač turbo 230 km/h, 1,4 kg

1 690

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

910-0172

Obličejový štít

150

910-1035

Obličejový štít PRO se sluchátky

399

910-0527

Komlet-přilba, sluchátka, obličejový štít

699

196-09007

Pilový řetěz Carlton 14“, 52 zubů, 3/8, na lištu 35 cm

390

3.8.57.40.1

Pilový řetěz Carlton 16“, 57 zubů, 3/8, na lištu 40 cm

390

38.57.40.10

Set řetězu a lišty Carlton. Řetěz 3/8, 1,3mm tloušťka, 57 zubů + 40cm lišta

659

EG120-0192

Žací nože pro křovinořezy
3-zuby

průměr 250 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 2 mm

210

průměr 255 mm, vrtání 20 mm, síla kotouče 3,0 mm

260

průměr 250 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 3,0 mm

290

průměr 300 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 3,0 mm

390

EG120-0194
EG120-0196

Žací nože pro křovinořezy
3-zuby
profesional

EG120-0198
EG120-0199

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

190

průměr 250 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 2 mm

210

EG120-0204

průměr 250 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 2 mm

240

EG151-0137
EG151-0138
EG151-0139
EG151-0140
EG151-0143
EG151-0144
EG151-0145
EG151-0146
EG151-2350
EG151-2351
EG151-0141
EG151-0142
EG151-2354
EG151-2355
EG151-0149
EG151-0150

15 m cívka, 1,3 mm
15 m cívka, 1,6 mm
15 m cívka, 2,0 mm
15 m cívka, 2,4 mm
130 m cívka, 1,6 mm
126 m cívka, 2,0 mm
90 m cívka, 2,4 mm
56 m cívka, 3,0 mm
15 m cívka, 1,6 mm
15 m cívka, 2 mm
12 m cívka, 2,4 mm
9 m cívka, 3,0 mm
215 m cívka, 1,6 mm
130 m cívka, 2 mm
90 m cívka, 2,4 mm
60 m cívka, 3,0 mm

80
90
90
90
290
290
290
290
90
90
90
90
290
290
290
290

EG120-2227

ËÑ

Žací nože pro křovinořezy
4-zuby

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

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

TM

Univerzální příslušenství k travním traktorům
Typ

Foto

Popis

Cena (Kč)
Tažený provzdušňovač se záběrem 102 cm, 12 hvězdicových nožů se 120 hroty
a pojezdovými koly pro transport.

4 990

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 346

AS31509

PRT-360S

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

6 590

LDT 1002

Tažený vozík se sklápěcí korbou. Rozměr korby 112x75x30cm, nosnost 340kg.
Pneumatiky 16“. Materiál korby ocel.

4 990

AF 184

Heavy Duty tažený vozík se sklápěcí korbou. Rozměry korby 155 x 93 x 35,5 cm
s nostností 680 kg. Pneumatiky 16“ x 6,5“. Materiál korby ocel.

9 990

ST-250

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

TBS31507

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

2 990

Tažené rozmetadlo s kapacitou 45 kg, pracovním pokrytím 2300 m. Možnost regulace
rozmetání ocelovým táhlem (ne lankem). Pneumatiky 10“x4“.

4 990

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

6 990

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

2 790

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.

4 290

Tlačené rozmetadlo s kapacitou 23 kg, pracovním záběrem 1,2 - 2,4 m.
Možnost regulace rozmetání. Kola 10“.

1 690

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

AF 2151

TBS31510

LIFT PRO

EG910-8202
Ruční rozmetadla
AF 701

AF 2101

ËÒ

Náhradní nože k sekačkám a traktorům
Obj. číslo

Záběr (cm)

Popis

Cena (Kč)

OEM-9160800

32

nůž k elektrickým sekačkám MTD 32cm

290

OEM-742-04099

33

nůž k elektrickým sekačkám MTD 33cm

330

OEM-9130801

38

nůž k elektrickým sekačkám MTD 38cm

349

OEM-742-0805

40

nůž k elektrickým sekačkám MTD 40cm

449

OEM-742-0815

46

nůž k elektrickým sekačkám MTD 46cm

449

OEM-742-0738

46

nůž k benzínovým sekačkám MTD 46cm

490

OEM742-04152

48

nůž k elektrickým sekačkám YM 48cm

490

196-11012

48

nůž k benzínovým sekačkám YM série PO-L a SPO-L

490

OEM-742-0739

48

nůž k benzínovým sekačkám MTD, YM 48cm serie SPB

490

OEM-742-0741

53

nůž k benzínovým sekačkám MTD, YM 53cm

490

OEM-742-0828

53

speciální nůž High Lift určený pro dokonalý sběr, vhodný pro benzínové sekačky MTD, YM 53 cm

649

OEM-742-0667

60

nůž k Minirideru 60

690

OEM-742-0609

76

nůž k traktorům MTD, YM 76cm

690

092.48.577

92

set 2 nožů k traktorům MTD, YM 92cm

890

OEM-742-0610

96

set 2 nožů k traktorům MTD 96cm

890

OEM-742-0646

96

set 2 nožů k traktorům MTD 96cm, High Lift - vhodné jako příslušenství ke sběracímu koši

890

092.48.578

105

set 2 nožů k traktorům MTD, YM a Cub Cadet 105cm

990

OEM-742-0616

107

set 2 nožů k traktorům MTD 107cm

890

OEM-742-0647

107

set 2 nožů k traktorům MTD 107cm, High Lift - vhodné jako příslušenství ke sběracímu koši

990

OEM-196-621

122

set 3 nožů k traktorům a riderům YM a Cub Cadet 122cm (mimo FRONT CUT 48 RD)

1490

196-11014

122

set 3 nožů k rideru FRONT CUT 48 RD

1390

196-11010

127

set 3 nožů k traktorům a riderům Cub Cadet 127 cm

1690

196-11015

137

set 3 nožů k riderům Cub Cadet 137 cm

1490

Zadní příslušenství
Zadní elektrický zdvih příslušenství
Zadní shrnovací radlice (vyž. OEM-190-184)
Hydraulický tažený kultivátor (vyž. OEM-190-824)
Řadový průřezový kultivátor (vyž. OEM-190-824)
Diskové brány (vyž. OEM-190-824)
Jednořadý pluh (vyž. OEM-190-824)
Žací ústrojí/mulčovací sady/deﬂektory
Mulčovací sada pro 127cm
Mulčovací sada 105cm
Mulčovací sada pro 122cm
Zadní deﬂektor pro 92/105/122cm
Sběrací koše (odlehčená verze)
Trojitý koš - 127 cm GT 1224
Trojitý koš - 127cm ALLROUNDER
Dvojitý koš - 127cm RZT - 50
Dvojitý koš-137cm RZT-54
Sněhové řetězy a radlice
Sněhové řetězy 23 x 9.50
Sněhové řetězy 18 x 9.50 s rozšiřovacím adaptérem
Sněhová radlice FastAttach Systém 117cm
Gumová lišta univerzální na sněhovou radlici 107/117cm/122cm
Sněhové frézy
Sněhová fréza dvoustupňová 107cm
Zametací kartáče
Přední zametací kartáč FastAttach FS 105/33
Sběrací koš k zametacímu kartáči (196-226678)
ÌÓ

OEM-190-824
OEM-190-804
OEM-190-825
OEM-190-984
OEM-190-980
OEM-190-978
OEM-190-193
196-722-678
196-723-678
196-713B678
OEM-190-192
19A-101-100
590-303-000
19A-101-100
196-964-678
196-898-699
OEM-190-833
196-718-678

RZT - 50

RZT - 54

GT 1224

Objednávkové
číslo

CC 1024 RD

Název a popis

ALL Rounder

Příslušenství k traktorům Cub Cadet

x
x
x
x
x
x
x

39990
14990
89990
9990
9990
18990

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

Cena (Kč)

1190
2290
2290
2990
15990
14990
14990
17990

x
x
x

x
x

2490
2690
8990
990

OEM-190-032

x

x

49990

196-226-678
196-227-678

x
x

x
x

32990
9790

500

700 zadní

Objednávkové
číslo

Název a popis

700 boční

Příslušenství k travním traktorům MTD, Yard-Man

Cena (Kč)

Sběrací koše a deﬂektory - FastAttach Systém
Dvojitý sběrací koš bez nožů - boční výhoz 96/107cm

OEM-190-180

Deﬂektor - zadní výhoz 92cm

196-750-678

Deﬂektor - zadní výhoz 92/105/122cm

196-713B678

x

9990
x

x

2990
2990

Mulčovací sady
Mulčovací sada bez nožů - boční výhoz 96/107cm

OEM-190-116

x

1190

Mulčovací sada bez nožů - zadní výhoz 92/105cm

196-722-678

x

2290

Mulčovací sada bez nožů - zadní výhoz 122cm

196-723-678

x

2290

Mulčovací sada bez nožů - zadní výhoz 92/105cm

196-749-678

x

2290

x

1690

x

2590

x

2590

Přední nárazník
Přední nárazník - FastAttach Systém

OEM-196A603

x

x

Sněhové řetězy
Sněhové řetězy 18x6.50 s rozšiřovacím adaptérem

196-664-643

Sněhové řetězy 18x9.50 s rozšiřovacím adaptérem

196-898-699

Sněhové řetězy 20x8.00

196-658-699

x
x

2590

Přední zametací kartáč
Přední zametací kartáč FastAttach Systém

196-226A678

x

34990

Sběrací koš k přednímu zametacímu kartáči (196-226A678)

196-227B678

x

9790

Sněhová radlice FastAttach Systém 117cm

OEM-190-833

x

x

x

8990

Gumová lišta univerzální pro sněhové radlice 107/117/122cm

196-718-678

x

x

x

990

OEM-190-032

x

x

x

49990

Elektrická nabíječka akumulátorů 1000mA s 12V konektorem na všechny 12V baterie

196-967-678

x

x

x

1290

Elektrické ovládání sběracího koše na řadu 500, 105cm a 122cm

196-724-678

x

Sněhové radlice a lišty

Čelní sněhová fréza
Dvoustupňová sněhová fréza FastAttach Systém 107cm
Ostatní

9990
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OLEJE
Typ

Náhled

Popis / objednávkové číslo

Cena (Kč)

Olej MTD, 2-takt 1 l
30 SAE

Olej pro 2-taktní motory zahradní techniky
obj. č. 196-01008

149,-

Olej MTD, 1 l
na lišty a řetězy

Vysoce kvalitní olej MTD 1l na mazání lišt a řetězů motorových pil.
obj. č. 196-01010

99,-

Olej MTD, 4-takt 0,6 l
SAE 10W30 HD

Olej pro 4-taktní motory zahradní techniky.
obj.č. 196-01004

79,-

Zimní olej MTD
Special winter, 4-takt 1 l
SAE 5W-30 HD

Olej pro 4-taktní motory zahradní techniky - zimní provoz. Ideální pro sněhové frézy.
obj. č. 196-01009

190,-

ÌÊ

Váš profesionální partner
Společnost Garland byla založena v r. 1993, kdy získala výhradní zastoupení značky MTD pro ČR.
Postupem času získala i výhradní zastoupení dalších významných světových ﬁrem (Homelite,
RYOBI, Marunaka, DWT, Scheppach, Woodster), takže dnes Vám může prostřednictvím nejširší
prodejní sítě v ČR nabídnout takřka kompletní sortiment zahradní techniky a elektrického
nářadí. Moderní zázemí, technika a tým nadšených lidí jsou pro Vás zárukou toho nejlepšího
partnerství do budoucna.
Potřebujete pomocníka na zimu? MTD nabízí 12 modelů sněhových fréz všech kategorií.
Žádejte katalog MTD zima 2010 u svého prodejce.
Výhradní zástupce ﬁrmy MTD v ČR: GARLAND distributor, s. r. o.,
Hradecká 1136, 506 01 Jičín, www.garland.cz, www.mtd.cz

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.
GARLAND distributor, s.r.o., 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.
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