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Ceny jsou uvedeny včetně DPH.2

noVinKa!TRAK TORY
SE STŘEDOV ÝMI V ÝHOZY

Přes pět milionů zahradních traktorů a 
žacích strojů vyrobila továrna John Deere  
v Greenewille (Tennessee, USA), odkud 
nyní přijíždějí nové zahradní traktory řady 
X100 včetně modelů X100R standardně 
vybavených žacím ústrojím se středovým 
výhozem a sběrným košem na 300 litrů.
Stejný objem koše má i robustnější model 
X350R poháněný vidlicovým, vzduchem 
chlazeným dvouválcem Kawasaki.
Jednoznačnou volbou pro všechny, kdo 
dávají přednost síle vznětových motorů,  
je špičkový traktor John Deere X950R  
s řadovým tříválcem Yanmar o výkonu  
25 koní.

N A  z E m  N E b O  z  v ý š K Y,  1 2 2  N E b O  1 3 7  c m ?

Překládání zcela odpadá, hydraulická ramena zdvihnou koš na 650 litrů 
do výšky až 203 centimetrů a vyklopí jej rovnou na korbu vozu nebo 
přívěsu. Profesionála komunálních služeb – traktor John Deere X950R – 
si ale můžete objednat rovněž s dostupnějším košem na 570 litrů  
bez výškového zdvihu a u žacího ústrojí volit mezi záběrem 
122 a 137 cm. 
Pohon traktoru zajišťují hydromotory v zadních kolech vybavené 
asistentem proti prokluzu (uzávěrka). Do základní výbavy stroje patří  
i tempomat.
Před zimou a sychravým počasím vás dokonale ochrání útulná 
volitelná kabina vybavená topením. Potom nic nebrání tomu, 
abyste tohoto všestranného pomocníka nenechali 
zahálet ani na podzim, v zimě a časném předjaří.

AKČNÍ 

naBídKa!



Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 3 – akční nabídka

MODEL X117r X147r X167r X350r X950r

Záběr 92 cm 92 cm 107 cm 107 cm 122 nebo 137 cm

Jmenovitý výkon 11,1 kW 12,4 kW 12,4 kW 14,1 kW 18,5 kW

Motor 1 válec OHV B&S V-twin OHV B&S V-twin OHV B&S V-twin Kawasaki Yanmar diesel

Objem koše 300 l 300 l 300 l 300 l 570 nebo 650 l

Zapínání žacího ústrojí manuálně elektricky elektricky elektricky elektricky

Cena 99 900 Kč 119 900 Kč 136 900 Kč
174 900 Kč

156 900 Kč od 549 700 Kč

T R A D i c E  z AvA z u j E

Kovář John Deere položil základy značky v roce 
1837, kdy vyrobil svůj první pluh s radlicí z plátu 
dřevařské pily, na níž se nelepila zemina. 
Přesně o sto let později, v roce 1937, jím založená 
firma představila svůj nejmenší traktor – Model 62 
vybavený třístupňovou převodovkou.
Jeho motor měl i přes svůj honosný název „John 
Deere Herkules“ pouhých osm koní. S nimi utáhl 
jednoradličný pluh, kukuřičný kultivátor, podmítač 
s pěti talíři či vřetenový žací stroj.
Technika John Deere pečuje o trávníky již dlouhá 
léta, vždy precizně a naprosto spolehlivě.

u N i v E R z á l N í  g E N Y

Traktory vyrábíme už přes sto let a tudíž víme, že jejich sezóna nemusí 
přestat ani na jediný den v roce. Dáte přednost radlici, zametacímu kartáči 
nebo sněhové fréze? Naše zahradní traktory se chopí jakéhokoliv nářadí.

v E D l E  S E b E  N A  š p i č K u  N O h Y

S širším pedálem pojezdu vpřed je ovládání 
rychlosti modernizovaných traktorů řady X100 

výrazně pohodlnější. Přešlápnutím špičky na pravý 
pedál zpátečky změníte směr jízdy, aniž byste 

museli zvedat nohu z podlahy.
U traktorů John Deere X350R a X950R  

najdete osvědčenou dvojici pedálů TwinTouch,  
umístěných rovněž vedle sebe.

m O D E R N i z OvA N á  ř A DA  x 1 0 0 R

To nejlepší ze zahradních traktorů John Deere zůstalo,  
například z odolné oceli svařený prostorový rám,  

litinová přední náprava, výkonná, kvalitně sečící žací ústrojí  
a citlivé nastavení výšky sečení pákou na levém blatníku.

Pod novou elegantní kapotou s lepšími světlomety spočívají  
přeladěné motory s vyšším točivým momentem, nižšími  

vibracemi, ušlechtilejším zvukovým projevem a delší životností. 
Výkonově si nejvíce polepšil jednoválcový model X117R –  

ze 7,6 na 10,84 kW, tedy o 3,24 kW (4,4 koně).

AKČNÍ 

naBídKa!



Ceny jsou uvedeny včetně DPH.4  – akční nabídka

ŽAcí STROjE   
zTRAK
S NULOVÝM POLOMĚREM OTÁČENÍ

Nepřekonatelná obratnost a úžasná 
rychlost sečení – to jsou dvě hlavní zbraně 
žacích strojů ZTrak, které jim propůjčují 
čím dál větší popularitu. Ta zaručeně ještě 
vzroste, protože letos John Deere přichází 
s modernizovanou řadou Z500 skýtající 
vítané pohodlí a skvělé ovládací prvky.
Novinka se záběrem žacího ústrojí 122 cm 
čítá tři modely: základní E, střední M  
a prémiový R. 
Ať už jde o kterýkoliv z nich
či o stroje řady Z300 (záběr 107 cm),
s přesným pákovým řízením zadních kol
vysečete trávník kolem kmenu stromu
nebo se otočíte úplně na místě o 360°.

MODEL z335e Z345M z515e Z530M z545r

Žací ústrojí, záběr Accel Deep 107 cm Accel Deep 107 cm Accel Deep 122 cm Accel Deep 122 cm hluboké HC 122 cm

Motor vidlicový vzduchem chlazený zážehový dvouválec V-Twin V-Twin EFI

Jmenovitý výkon 13,4 kW 14,7 kW 16,1 kW 16,1 kW 15,3 kW

Zdvihání žacího ústrojí pákou pákou pedálem pedálem pedálem

Výška opěrky 38 cm 46 cm 46 cm 51 cm 57 cm

Cena
128 900 Kč

119 900 Kč 139 900 Kč 175 900 Kč 196 900 Kč 227 900 Kč

v ý š K A  S E č E N í

Od jednoho do čtyř palců, tedy 
od 2,5 do 10,2 cm, lze nastavit 

výšku sečení do 13 poloh,  
tj. po krocích s rozmezím 6,4 mm.

A Kč N í  z 3 3 5 E

Pákami přesného řízení vedete 
stroj tak, abyste obsekali trávník 
krásně podle okraje. 
I u nejdostupnějšího ZTraku 
Z335E, který nyní pořídíte za 
zvýhodněnou cenu 119 900 Kč.



Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 5 – akční nabídka

lu x u S N í  z T R A K  z 5 4 5 R

Do základní výbavy patří i měkce čalouněné křeslo 
v továrních barvách s odpružením ComfortGlide 
a loketními opěrkami, displej s provozními údaji, 
prostorná podlaha s tlumící pryžovou podložkou 
a opěrkami pro nohy, držák pro dva nápoje, krytá 
úložná schránka a sklopný ochranný rám.

Elektronický plyn se vstřikováním EFI je ovládaný 
tlačítky: MAX – sečení na plný výkon, ECO – při 
menší zátěži motor sám ubere otáčky, aby běžel tišeji  
a úsporněji, MIN – volnoběžné otáčky využijete  
třeba při přejezdech se zdviženým žacím ústrojím.

Tmu prozáří dva LED pracovní světlomety vpředu  
a dva boční na spodní části ochranného rámu.

noVinKa!

T ř i  S T R O j E  v  j E D N O m

Robustní žací ústrojí  s bočním výhozem „jedním mávnutím ruky“ přepnete 
na mulčovací. Do volitelné výbavy stroje patří mimo jiné i sběrací koš.
Pak jde vlastně o tři stroje zabalené v jednom hbitém a pohodlném 
pomocníkovi, jenž umí sečení proměnit v zábavu, na kterou se budete 
těšit.



Ceny jsou uvedeny včetně DPH.66

MODEL X107 X127 X167

Žací ústrojí, záběr 42A, 107 cm 42A, 107 cm 48A, 122 cm

Motor jednoválec B&S V-Twin B&S V-Twin B&S

Jmenovitý výkon 11,1 kW 12,36 kW 15,0 kW

Převodovka / tempomat hydrostatická / – hydrostat. / ano hydrostat. / ano

Zapínání žacího ústrojí mechanicky mechanicky elektricky

Cena 79 900 Kč 96 900 Kč
131 900 Kč

116 900 Kč

MODEL X350 X354 X370 X380

Žací ústrojí, záběr 42A, 107 cm 42M, 107 cm 42A, 107 cm 42M, 107 cm 42A, 107 cm 42M, 107 cm 48A, 122 cm

Motor Kawasaki V-Twin Kawasaki V-Twin Kawasaki V-Twin Kawasaki V-Twin

Jmenovitý výkon 14,1 kW 14,1 kW 14,1 kW 15,2 kW

Přev. / tempomat hydrostatická / ano hydrostatická / ano hydrostatická / ano hydrostatická / ano

Zapínání ž. ústrojí elektricky elektricky elektricky elektricky

Zdvihání ž. ústrojí pedálem pedálem hydraulicky pedálem

Řízení mechanické mech. obou náprav hydraulické mechanické

Cena 155 890 Kč 159 890 Kč 169 890 Kč 173 890 Kč 186 890 Kč 190 890 Kč 210 890 Kč

zAhRADNí  
TRAK TORY
S bOČNÍMI V ÝHOZY

Tak který vás nejvíc osloví? 
Osvědčený klasik X350, model 
X354 s řízením všech čtyř kol, 
pohodlný model X370  
s hydraulickým řízením, zdviháním 
a spouštěním žacího ústrojí  
nebo nejvýkonnější model X380 
se záběrem sečení 122 cm?
Případně jeden ze tří traktorů 
modernizované řady X100?

 – akční nabídka

ř í z E N í  v š E c h  KO l

John Deere X354 vybavený řízením 
všech čtyř kol s žacím ústrojím 42M 

obseče kruh o průměru 40,6 cm, je tudíž 
ideálním strojem pro pozemky se stromy, 

skalkami a jinými překážkami.

z  v Y h A z OvAč E  S b ě R Ač E m

I boční výhoz lze předělat pomocí 
volitelného koše na sečení se sběrem, 
třeba pro podzimní úklid spadaného listí.



Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 7 – akční nabídka

řADA x500
ZÁŽEHOVÍ KRÁLOVÉ 
ZAHRADNÍCH TRAKTORŮ

Zážehový vzduchem chlazený  
vidlicový dvouválec Kawasaki OHV  
s objemem 726 cm3 odevzdává  
16,7 kW, tedy 22,4 koně. Takový  
výkon ve spojení s žacím ústrojím  
o záběru 137 cm činí model X590  
králem zahradních traktorů  
John Deere. Nejde ale jen o špičkové  
parametry, letos se tento král uchází o vaši přízeň ve zvýhodněném balíčku s kvalitním žacím ústrojím  
a sběrným košem Matev na 450 litrů. Druhým modelem této řady je John Deere X584 s nepatrně nižším 
výkonem 16,1 kW (21,6 koně) a řízením všech čtyř kol, vhodným pro členité pozemky se stromy a jinými 
překážkami. I tento stroj je schopný pracovat s žacím ústrojím o záběru 122 nebo 137 cm.

p ř E h l E D N é  i N fO R m Ac E

Jednoduchý digitální displej přehledně 
zobrazuje nejdůležitější provozní 
údaje, jako jsou otáčky motoru, zásoba 
paliva v nádrži, stav motohodin, napětí 
akumulátoru a mnohé další.

MODEL X584 X590

Žací ústrojí 48A, 122 cm 54A, 137 cm 48A, 122 cm 54A, 137 cm

Motor V-Twin Kawasaki s elektronickým vstřikováním EFI

Jmenovitý výkon 16,1 kW 16,7 kW

Převodovka hydrostatická hydrostatická

Cena 267 890 Kč 273 800 Kč 264 890 Kč 270 800 Kč

z v ý h O D N ě N á  S E S TAvA  m AT E v

John Deere X590 s žacím ústrojím Accel DeepTM 
48A a sběracím košem Matev  CLS-G 450 vás  

místo 376 200 Kč nyní vyjde na 314 600 Kč  
(260 000 Kč bez DPH), takže ušetříte 61 600 Kč.

AKČNÍ 

naBídKa!

p O h O D l í  N A  v Y S O K é  ú R Ov N i

Zabořte se do měkce čalouněného sedadla  
s vysokou opěrkou a vychutnejte si, jak lehce se 

dá otáčet volantem. Hydraulika pomáhá nejen 
při řízení, ale také u zdvihání a spouštění žacího 

ústrojí. V zimě při odklízení sněhu nejvíce doceníte 
standardně dodávanou uzávěrku diferenciálu.



Ceny jsou uvedeny včetně DPH.8

VšESTRANNÉ DIESELOVÉ TRAKTORY

řADA x900

Svými rozměry se mohou řadit k zahradním, jinak ale jde o plnohodnotné traktory poháněné úsporným 
vznětovým tříválcem, vybavené hydraulickým řízením a hydraulikou pro zdvihání a spouštění pracovního 
nářadí či žacího ústrojí. To je poháněno vývodovým hřídelem, který může být vyveden i dopředu.  
Na přání se dodává rovněž zadní vývodový hřídel a zadní tříbodový závěs, takže tyto traktory zvládnou vše, co 
jejich velcí sourozenci ze stáje John Deere. 
Oproti nim mají jednu obrovskou výhodu – plynulou hydrostatickou převodovku s tempomatem, u níž se mění 
směr jízdy vpřed a vzad dvojicí pedálů TwinTouch. Hydraulika disponuje plovoucí polohou umožňující vpředu 
nesenému nářadí kopírovat povrch terénu. Nejdostupnější je model X940 s pohonem zadní nápravy, pohon 
4x4 využívají modely X948 a X949, který je navíc vybaven i řízením všech čtyř kol.  
Kromě standardního žacího 
ústrojí se záběrem 137 cm 
můžete zvolit menší záběr 
122 cm nebo větší 153 cm.

MODEL X940 X948 X949

Motor vodou chlazený vznětový tříválec Yanmar 904 cm3, 18 kW (24,5 koně)

Převodovka hydrostatická s tempomatem a uzávěrkou diferenciálu, 13,7 km/h

Pohon kol 4x2 4x4 4x4

Řízení hydr. přední náprava hydr. přední náprava hydr. obě nápravy

Žací ústrojí 54HC, 137 cm 54HC, 137 cm 54HC, 137 cm

Cena od 440 000 Kč od 499 000 Kč od 525 000 Kč

S O l i D N í  z á K l A D

Podobně jako u zahradních traktorů  
John Deere jsou základem konstrukce 
litinové nápravy a odolný prostorový rám 
dimenzovaný na to, aby unesl veškeré 
nářadí odpovídající výkonnosti stroje.

S volitelným tříbodovým závěsem a zadním vývodovým hřídelem zastanou 
výkonné a univerzální traktory řady X900 rozmanité práce.



Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 9

NářADí A příSlušENSTví

Sběrací koše dodáváme na přání jak  
k Ztrakům, tak i k zahradním traktorům.

Žací ústrojí pro zahradní traktory  
a ZTraky mají záběr od 92 do 153 cm. 

Do zadního závěsu traktoru nebo 
ZTraku připojíte nákladní vozík.

Masku a kapotu traktorů ochrání 
robustní rámy nebo nárazníky.

Sběrací koš lze nahradit deflektorem, 
usměrňujícím odhoz posečené hmoty.

Přepnutím páky snadno přepnete ze 
sečení s bočním výhozem na mulčování.

Přední závaží dodá traktoru potřebnou 
stabilitu, zejména s naplněným košem.

Údržbu zajistíme, stejně jako náhradní 
díly, pokud si ji hodláte udělat sami.

U traktorů řady X900 stačí přejet žací 
ústrojí a máte jej mezi nápravami.

Nádrž na robustním vozíku Vares pojme 
až 300 litrů vody na zalévání.

Na kluzkém povrchu mají lepší záběr  
kola s volitelnými sněhovými řetězy.

V zimě zajistí útulné teplo volitelná 
kabina s topením (John Deere X950R).

Kromě radlice mohou zahradní traktory 
pracovat i se zametacími kartáči…

…případně se sněhovou frézou,  
která si poradí i s pořádnou závějí.

Po odložení koše můžete dozadu 
zapřáhnout vyčesávač i jiné nářadí.



Ceny jsou uvedeny včetně DPH.10

uŽiTKOvá vOziDlA gATOR
TERÉNNÍ A PRACOVNÍ NÁKLADNÍ ČTYŘKOLK Y

MODEL te 4x2 tX XUV 835M

Motor Elektromotor 48 V V-Twin 675 cm3 řad. třív. 812 cm3

Jmenovitý výkon – 12,5 kW (18 koní) 39,3 kW (54 koní)

Převodovka plynulá, 24 km/h CVT, 32 km/h 2 rychl. CVT, 60 km/h

Pohon 4x2 4x2, uzávěrka dif. 4x4

Celková nosnost 409 kg 454 kg 680 kg

Cena od 479 000 Kč od 359 000 Kč od 744 000 Kč

Na hřišti, v parcích, po silnicích v obcích i za jejich hranicemi, po polních cestách, loukách, pastvinách i v lese –  
lehkost a nenáročnost provozu užitkových vozidel John Deere Gator oceníte všude. Ve srovnání s terénními 
pickupy jsou dostupnější a projedou všude. Uvezou až 726 kg nákladu a dvě až čtyři osoby. Vybírat můžete  
ze dvanácti modelů s elektrickým, zážehovým nebo vznětovým motorem a pohonem 4x2, 4x4 nebo 6x4.

K pohodlí jízdy a dokonalé přilnavosti 
přispívají odpružená ramena předních kol.

T i c h ý  c h O D 

S nezávislým zavěšením a pohonem všech kol projedete všude. 
Les uvítá, že je motor tichý, úsporný a má nízké emise spalin.

p ř i p R Av E N i  i  N A  z i m u

Výkonné motory s vysokým točivým momentem, odolné rámy 
a pohon všech kol zvládnou nasazení i s tím nejtěžším nářadím.



Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 11

čERvENá míSTO zElENé
MOTOROVÉ SEK AČK Y A ZAHRADNÍ TECHNIK A

Cože, červená místo zelené? Ano, značka 
a barva se sice mění, ale nic jiného ne.  
To důležité zůstává, tedy kvalita, 
výkonnost, dlouhá životnost, systém 
Turbostar i další pokroková řešení  
typická pro motorové sekačky  
z německého Gummersbachu.  
Firma SABO zde byla založena  
roku 1932, od roku 1991 přešla  
pod křídla Deere & Company.
Loni v létě ji odkoupil mnichovský holding 
Mutares, který v současné době vlastní 13 společností v automobilovém, strojírenském a technologickém 
průmyslu, zboží a službách. Výroba v Gummersbachu, kde v současnosti pracuje 125 zaměstnanců, bude 
pod novým vlastníkem pokračovat a nadále využívat síť více než 1100 specializovaných prodejců v Německu, 
Rakousku, Belgii, Nizozemsku, na Slovensku, ve Švýcarsku i u nás. V síti prodejních a servisních středisek firmy 
STROM PRAHA, a. s., i u jejích smluvních prodejců tak letos vedle širokého sortimentu zahradní techniky  
John Deere najdete rovněž ucelenou nabídku motorových sekaček i jiného nářadí značky SABO. Firma  
STROM PRAHA, a.s., bude samozřejmě dodávat i veškeré náhradní díly pro dosavadní sekačky John Deere.

S Y S T é m  T u R b O S TA R

Nad žacím nožem je ventilátor, 
který proudem vzduchu nasaje 
posečenou hmotu a uloží ji do 
sběrného koše pod tlakem.  
To má hned dvě výhody,  
z povrchu trávníku se vysbírá úplně 
všechno, co na něm bylo, a materiál 
se do koše ukládá při větší hustotě, 
takže se ho tam vejde víc a koš se 
nemusí tak často vysýpat.
Systém Turbostar se v sekačkách 
SABO představil v roce 1978  
a dodnes je činí zcela jedinečnými.

h l i N í KOv é  T ě lO

Tělo ze slitiny hliníku coby  
základ konstrukce sekačky  

použila firma SABO  
již v roce 1965.  

Nic od té doby nepřispělo 
k výdrži a životnosti 

tak významně
jako právě  

tento prvek.



Ceny jsou uvedeny včetně DPH.12  – akční nabídka

Právě bateriové sekačky jsou 
nejlepším příkladem toho, proč 
značka SABO tvoří špičku ve  
svém oboru. Posuďte sami – 
systém Turbostar, lehké tělo 
sekačky ze slitiny hliníku, kola  
v kuličkových ložiskách, variabilní 
rychlost pohonu kol v rozmezí 
2,0 až 4,0 km/h a hlavně dvě 
trvanlivé baterie Li-Ion. K sečení 
stačí jedna, tu druhou mezitím 

dobijete v rychlonabíječce. Díky tomu můžete sekat bez prodlevy, navíc tiše a ekologicky. Při sečení nemusíte 
dávat pozor na kabel, který nepotřebujete, obejdete se bez kanystrů s benzínem, nemusíte poslouchat hluk ani 
dýchat spaliny z výfuku. V módu ECO, zapínaném tlačítkem na rukojeti, dokáže sekačka lépe hospodařit se svojí 
energií. Podle velikosti sečené plochy můžete zvolit záběr 43 cm (model 43-ACCU VARIO) nebo 47 cm (model 
47-ACCU VARIO), případně sáhnout po profesionální sekačce 43-PRO AC s hliníkovým tělem vyztuženým 
ocelovými profily. Ta sice postrádá pohon, zato má kola uložená ve dvojitých kuličkových ložiskách.
Kromě zmíněných sekaček nabízíme model 43-ACCU (bez pohonu kol, záběr 43 cm), případně za zvýhodněnou 
cenu i základní model 40-ACCU s jednou baterií, záběrem 40 cm a lehčím polypropylénovým tělem.

bATERiOvé SEK AčK Y
A RUČNÍ NÁŘADÍ

SaBo 40-accU 43-accU 43-accU Vario 47-accU Vario 43-PRO AC

Doporučená plocha 500 m2 600 m2 500 m2 700 m2 1000 m2

Záběr 40 cm 43 cm 43 cm 47 cm 43 cm

Objem koše 44 l 55 l 45 l 45 l 45 l

Výška sečení 24–75 mm 22–80 mm 25–80 mm 25–80 mm 25–80 mm

Akumulátor Li-Ion 6 Ah, 40 V 2x baterie Li-Ion  
4 Ah, 40 V

2x baterie Li-Ion  
4 Ah, 40 V

2x baterie Li-Ion  
6 Ah, 40 V

2x baterie Li-Ion  
6 Ah, 40 V

Hmotnost vč. baterií 20,5 kg 24 kg 34 kg 36 kg 31,5 kg

Cena
22 580 Kč

17 990 Kč 26 990 Kč 33 990 Kč 37 770 Kč 36 610 Kč

Bc-30

Baterie Li-Ion 40 V

Hmotnost 2,2 kg*

 Cena 3200 Kč*

hc-61

Baterie Li-Ion 40 V

Hmotnost 2,7 kg*

 Cena 3200 Kč*

lB-660

Baterie Li-Ion 40 V

Hmotnost 1,9 kg*

 Cena 2550 Kč*

* Hmotnost a cena jsou uvedeny bez baterie a nabíječky.

p lOTO S T ř i h  h c- 6 1

Kompaktní a lehký plotostřih SABO HC-61
má pracovní záběr 61 cm a rozteč nožů 
27 mm.

S T R u N Ová  S E K Ač K A  b c- 3 0

Záběr 30 cm a tichý chod prostý vibrací 
zdobí bateriovou strunovou sekačku 
SABO BC-30.

f u K A R  l b - 6 6 0

Až 660 m3 vzduchu za hodinu s proudem 
o síle 7 N si poradí nejen se spadaným 
listím.



Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 13 – akční nabídka

SaBo 40-SPIRIT 43-COMPACT 43-A ECONOMY 43-PRO 47 Vario 47 Vario e

Záběr 40 cm 43 cm 43 cm 43 cm 47 cm 47 cm

Motor B&S B&S ReadyStart B&S ReadyStart B&S Ready Start B&S ReadyStart B&S ElectricStart

Výkon 2,1 kW 2,6 kW 2,6 kW 2,6 kW 2,8 kW 2,8 kW

Pohon – – 1 rychl. (3,6 km/h) – var. (2,7–4,3 km/h) var. (2,7–4,3 km/h)

Objem koše 44 l 55 l 75 l 65 l 65 l 65 l

Výbava – – – – – elektrický startér

Cena 13 640 Kč 17 420 Kč
24 840 Kč

20 990 Kč 29 050 Kč 29 050 Kč 37 770 Kč

SaBo 47-PRO VARIO 54-K Vario B 54-Vario 54-Vario e 54-PRO VARIO 54-PRO K VARIO b PLUS

Záběr 47 cm 54 cm 54 cm 54 cm 54 cm 54 cm

Motor B&S ReadyStart Yamaha B&S ReadyStart B&S ElectricStart B&S ReadyStart Yamaha

Výkon 3,2 kW 3,2 kW 2,8 kW 2,8 kW 3,2 kW 3,2 kW

Variátor 2,7–4,5 km/h 2,7–4,8 km/h 2,7–4,8 km/h 2,7–4,8 km/h 2,7–4,5 km/h 2,7–4,5 km/h

Objem koše 65 l 75 l 75 l 75 l 75 l 75

Výbava – spojka nože – elektrický startér – spojka nože, nádrž 6 l

Cena 46 490 Kč 46 490 Kč 36 320 Kč 42 130 Kč 52 310 Kč 58 120 Kč

mOTOROvé SEK AčK Y
SE SbĚRNÝMI KOšI

Zelené sice jsou, jen v jiném odstínu než dříve pod značkou John Deere –  
motorové sekačky SABO řady PRO jsou určeny pro profesionály  
a náročné nasazení v komunálních službách.
Jejich hliníkové šasi je zesíleno ocelovou vložkou a mohou se  
pochlubit několika jedinečnými prvky. Například antivibračními, 
sklopnými a stavitelnými rukojeťmi, plynulou změnou pojezdové 
rychlosti nebo spojkou nože BBC, která rozpojí pohon nože,  
takže se zastaví při běžícím motoru. Přičtete-li k nim 
systém Turbostar, tak lepší motorovou sekačku nenajdete.

D lO u h Ov ě KO S T 
v  z á K l A D u

Tělo z hliníkové slitiny nekoroduje. 
Výrobce na něj poskytuje záruku  
15 let. Jeho lehkost je příčinou,  
že u sekaček SABO vybavených 
systémem Turbostar se péče o trávník 
stává opravdovou zálibou.
K odolnosti a dlouhé životnosti 
přispívají rovněž kola uložená  
v kuličkových a jehlových ložiskách 
nebo v bronzových pouzdrech.



Ceny jsou uvedeny včetně DPH.14

mulčOvAcí
SEK AČK Y

Pro dokonalé mulčování jsou sekačky SABO 
vybaveny speciálním žacím nožem  
a dokonale tvarovaným hlubokým tělem.  
Navíc velmi odolným, protože je vylisováno  
z jednoho plátu oceli a dole zesíleno lemem.

Lehké tělo z hliníkové slitiny  
vyztužené ocelovými profily  
vydrží léta drsného provozu,  

stejně jako celá sekačka.  
S ní můžete i do přerostlé trávy,  

bez obav, síly má dost.  
Proto dávají profesionálové  

přednost sekačkám SABO.

SaBo JS 63 Vario 53-PRO M VARIO

Záběr 53 cm 53 cm

Motor Briggs & Stratton Briggs & Stratton

Výkon 3,2 kW 3,2 kW

Převodovka variátor variátor

Rychlost 2,5–5,2 km/h 2,5–5,2 km/h

Cena 24 980 Kč 49 400 Kč

pROfESiONálNí
SEK AČK Y S bOČNÍM V ÝHOZEM

SaBo 43-PRO S 52-PRO S A 52-PRO S K A PLUS

Záběr 43 cm 52 cm 52 cm

Motor Briggs & Stratton ReadyStart Yamaha

Výkon 3,2 kW 3,2 kW 3,2 kW

Počet rychlostí – 1 variátor

Rychlost – 3,5 km/h 2,2–3,7 km/h

Cena 31 950 Kč 43 590 Kč 52 310 Kč

Najemno rozmělněná posečená hmota slouží jako přírodní hnojivo.



Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 15 – akční nabídka

T i E l b ü R g E R  t v 9 2 0

Pro fotbalová hřiště a jiné velké plochy je vhodnější výkonný 
vertikutátor Tielbürger tv920 se záběrem 90 cm (94 898 Kč),  
který se dá zapřáhnout třeba za traktor John Deere X350R.

SaBo 38 BV 45-220

Záběr 38 cm 45 cm

Motor Briggs & Stratton OHV

Výkon 2,3 kW 3,7 kW

Sběrný koš 55 l (na přání) –

Cena
25 810 Kč

20 990 Kč 43 590 Kč

pROvzDušŇOvAčE
Skarifikátory, vertikutátory, vyčesávače, provzdušňovače – pro tyto 
stroje se používá více názvů, ale účel mají stejný: svisle proříznout 
travní drny a odstranit vrstvu stařiny – odumřelé zbytky rostlin a mechu 
na povrchu. Tím znovu otevřou cestu živinám, vodě i vzduchu až ke 
kořenům rostlin. Provzdušňovače SABO  
mají šasi zhotovené ze slitiny hliníku 
a prořezávací nože z ušlechtilé oceli.

p R O  S lu Ž bY  č i  N A  D O m A ?

Větší model SABO 45-220 (vpravo) 
se uplatní i při profesionálním nasazení.
Na své zahradě vystačíte s modelem 
38 BV (snímek dole) letos nabízeném  
za zvýhodněnou cenu. K němu
na přání dodáváme i sběrný
koš s objemem 55 litrů,
který vás ušetří hrabání
vyčesané stařiny.

AKČNÍ 

naBídKa!



Změny vyhrazeny

www.StromPraha.cz

Váš prodejce:
YY

20
21

SERviS 
A NáhRADNí DílY
Náš servis je rychlý, odborný a dostupný, neboť po celé České 
republice provozujeme síť desítek prodejních a servisních 
středisek disponujících špičkovým diagnostickým a servisním 
vybavením i pravidelně školenými, zdatnými a ochotnými 
techniky.
V hlavní sezóně dovážíme náhradní díly John Deere každý den 
přímo z centrálního skladu v německém Bruchsalu,  
takže prakticky jakákoliv součástka dorazí do 24 hodin od
objednávky. Letos v létě jsme otevřeli nový centrální sklad 
náhradních dílů v Ovčárech u Kolína. Na ploše 5000 m2 
dokážeme uskladnit přes tisíc tun náhradních dílů a pneumatik.

PRODLOUŽENÁ 

ZÁRUKA

l E T i Tá  S p O l E h l i vO S T

Jaká vlastnost nejlépe vystihuje tradici 
legendární značky John Deere?
Spolehlivost.
Proto v případě soukromého využití 
John Deere poskytuje prodlouženou 
záruku.
U traktorů John Deere řady X100 až 
na tři roky nebo 120 motohodin, podle 
toho, co nadejde dřív. U řad X300  
a X500 až na čtyři roky a 300,  
respektive 500 motohodin.


