BUBNOVÉ SEKAČKY

www.cbproles.cz

Vyrobeno v MOTOR JIKOV GREEN a.s. v Českých Budějovicích

STELLA Silver line

STELLA SB

STELLA SP/SPV

›› Výkonný a spolehlivý motor
›› Volnoběžka v kolech pro snadnou manipulaci
›› Pevná řídítka s jednoduchou výškovou regulací pro snadný pohyb
›› Kvalitní šneková převodovka vlastní výroby
›› Aerodynamický kryt pro sečení vysoké trávy
›› Řádkovací plachetka
›› Foukaná kola pro jednoduchou prostupnost
náročným terénem
›› Otočné nože
›› Pro sečení porostů do 1,5 m včetně
náletových dřevin

›› Výkonný a spolehlivý motor
›› Volnoběžka v kolech pro snadnou manipulaci
›› Pevná řídítka s jednoduchou výškovou regulací pro snadný pohyb
›› Kvalitní šneková převodovka vlastní výroby
›› Aerodynamický kryt pro sečení vysoké trávy
›› Řádkovací plachetka
›› Foukaná kola pro jednoduchou prostupnost
náročným terénem
›› Otočné nože
›› Pro sečení porostů do 1,5 m včetně
náletových dřevin

›› Výkonný a spolehlivý motor
›› Volnoběžka v kolech pro snadnou manipulaci
›› Pevná řídítka s jednoduchou výškovou
regulací pro snadný pohyb
›› Kvalitní šneková převodovka vlastní výroby
›› Aerodynamický kryt pro sečení vysoké trávy
›› Řádkovací plachetka
›› Foukaná kola pro jednoduchou prostupnost
náročným terénem
›› Otočné nože
›› Pro sečení porostů do 1,5 m včetně
náletových dřevin

15.990,19.990,-

17.990,-

19.990,- / 22.990,-

Model

STELLA Silver line

STELLA SB

STELLA SP/SPV

Objednací číslo

2505316SP

0105316SB

0105316SP/0125316 SP (s variátorem)

Motor

R170

Briggs & Stratton 650

Briggs & Stratton 875

Typ motoru

čtyřtaktní benzinový

čtyřtaktní benzinový

čtyřtaktní benzinový

Objem motoru

173 cm3

190 cm3

190 cm3

Kroutící moment

9,0 Nm

8,8 Nm

11,5 Nm

Výkonová kategorie

6 HP

5,5 HP

7 HP

Svahová dostupnost

30°

30°

30°

Šíře záběru

58 cm

58 cm

58 cm

Počet nožů

3

3

4

Výška sekání (strniště)

3,5 cm

3,5 cm

3,5 cm

Pojezd

ano

ano

ano

Pojezdová rychlost

2,5 km/h

2,5 km/h

2,5 / 2,0 - 3,7 km/h (s variátorem)

Pohon rotoru

řemenem

řemenem

řemenem

Hmotnost

58 kg

58 kg

60 kg

odpojovač s brzdou
kryt žacího rotoru za příplatek 490,-

odpojovač s brzdou

odpojovač s brzdou

Vyrobeno v MOTOR JIKOV GREEN a.s. v Českých Budějovicích

STELLA SL

STELLA SLEV

›› Výkonný a spolehlivý motor
›› Volnoběžka v kolech pro snadnou manipulaci
›› Pevná řídítka s jednoduchou výškovou
regulací pro snadný pohyb
›› Kvalitní šneková převodovka vlastní výroby
›› Aerodynamický kryt pro sečení vysoké trávy
›› Řádkovací plachetka
›› Foukaná kola pro jednoduchou prostupnost
náročným terénem
›› Otočné nože
›› Pro sečení porostů do 1,5 m včetně
náletových dřevin

›› Výkonný a spolehlivý motor
›› Volnoběžka v kolech pro snadnou manipulaci
›› Pevná řídítka s jednoduchou výškovou
regulací pro snadný pohyb
›› Kvalitní šneková převodovka vlastní výroby
›› Aerodynamický kryt pro sečení vysoké trávy
›› Řádkovací plachetka
›› Foukaná kola pro jednoduchou prostupnost
náročným terénem
›› Otočné nože
›› Pro sečení porostů do 1,5 m včetně
náletových dřevin

20.990,19.990,-

24.990,-

BRAVO

››
››
››
››
››
››

Výkonný a spolehlivý motor
Volnoběžka v kolech pro snadnou manipulaci
Kvalitní nůž OREGON
Podpěrné lyžiny pro přesné vedení
Volitelné podpěrné kolečko
Sklopná řídítka pro jednoduché uskladnění
a transport
›› Foukaná kola pro výbornou prostupnost
terénem
›› Kvalitní šneková převodovka vlastní výroby

20.990,- / 24.990,-

Model

STELLA SL

STELLA SLEV

mulčovač BRAVO

Objednací číslo

0105316SL

0005316SLEV

0005317/ 0125317 (s variátorem)

Motor

HONDA GCV 160

Briggs & Stratton 950

B&S 875 / GCV 190 (s variátorem)

Typ motoru

čtyřtaktní benzinový

čtyřtaktní benzinový

čtyřtaktní benzinový

Objem motoru

160 cm3

223 cm3

190 cm3

Kroutící moment

9,4 Nm

12,88 Nm

11,5 / 11,3 Nm (s variátorem)

Výkonová kategorie

5,5 HP

7,5 HP

7 HP / 6,5 HP (s variátorem)

Svahová dostupnost

30°

30°

30°

Šíře záběru

64 cm

64 cm

55 cm

Počet nožů

4

6

kvalitní nůž OREGON

Výška sekání (strniště)

3,5 cm

3,5 cm

5 / 7 cm

Pojezd

ano

ano

ano

Pojezdová rychlost

2,5 km/h

2,0 - 3,7 km/h (s variátorem)

2,5 / 2,0 - 3,7 km/h (s variátorem)

Pohon rotoru

řemenem

řemenem

řemenem

Hmotnost

60 kg

65 kg

73 kg

odpojovač s brzdou

odpojovač s brzdou

odpojovač s brzdou

Vyrobeno v MOTOR JIKOV GREEN a.s. v Českých Budějovicích

5.990,Model

SULKA

Objednací číslo

5305

Nosnost

150 kg

Brzda nožní / ruční

ano / ano

vhodná pro produkty s variátorem

SULKA

Sněhové frézy / Stavební technika / Řetězové pily / Sekačky / Zahradní sety Traktory & Ridery
Štípače & drtiče / Křovinořezy & Vyžínače / Plotostřihy Pracovní oblečení, nářadí, maziva

CB PROLES a.s.,
K. Světlé 2447 České Budějovice
tel.: 387 315 927
e-mail: obchod@cbproles.cz

Budějovický
Budvar

Terno

Albert

www.cbproles.cz
Möbelix

