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M A D E B Y B R I G G S & S T R AT T O N

Motory Briggs & Stratton
špičkové motory nejlepší kvality. Vynikají spolehlivostí, životností, užitným komfortem, nízkou spotřebou paliva a kvalitou ve všech detailech.
E-Series
všechny motory Briggs & Stratton označené tímto logem splňují evropské emisní normy s rezervou více jak 25%. Neustálý vývoj je zárukou inovace. Výsledkem jsou například zlepšený výkon
a lehčí start.

Značky Snapper a Murray patří do portfolia
světoznámé americké společnost Briggs & Stratton
se sídlem ve městě Wauwatosa ve státě Wisconsin,
jejíž tradice sahá až do roku 1908. Jde o největšího
světového
výrobce
vzduchem
chlazených
benzínových motorů.

Ready Start
motory s tímto označením eliminují potřebu ručního nastřikování nebo použití sytiče před startováním. Rozpozná totiž teplotu motoru a dávkuje
do karburátoru přesné množství paliva, které je
potřeba. Při této technologii garantuje Briggs &
Stratton start maximálně na druhé zatažení.

SNAPPER vyrobil již v roce 1951 první sekačku
s pojezdem na světě. Od té doby je jasnou volbou
pro výběr strojů na údržbu zahrady. Od roku 2004
patří do rodiny Briggs & Stratton a v nabídce této
značky najdete traktory, ridery, ZTR (sekačky
s nulovým poměrem otáčení), ručně vedené sekačky
nebo sněžné frézy. Veškeré produkty jsou vyráběny
s maximální pečlivostí a důrazem na kvalitu.
Výhody produktů SNAPPER jsou v důmyslných
konstrukčních řešeních a použitých špičkových
materiálech přinášejících lepší uživatelský komfort,
větší výkon, životnost a vyšší spolehlivost stroje.
Díky původu v rodině Briggs & Stratton je zajištěno
dokonalé sladění motoru s konstrukcí stroje.
Výsledkem je perfektní funkčnost i v nejtěžších
podmínkách, maximální výkon a především
spokojenost uživatele. Nová řada výrobků SNAPPER
byla vyvinuta speciálně pro evropský trh a tedy
přizpůsobena specifickým podmínkám a nárokům
na komfort a ergonomii. Jak traktory, tak sekačky
vynikají perfektním sběrem, který je na evropském
trhu preferován.
Značka MURRAY patří pod křídla společnosti Briggs
& Stratton od roku 2004. Mezi produkty této značky
patří stejně jako u sesterské značky Snapper zahradní
traktory, sekačky a sněžné frézy. Výrobky značky
MURRAY jsou oblíbené mezi uživateli preferujícími
kvalitu a příznivou cenu, tedy stroje s výborným
poměrem cena/výkon. Mezi přednosti strojů
MURRAY patří vysoká kvalita zpracování, dlouhá
životnost, snadné ovládání a další. Stroje MURRAY
pohání výhradně motory Briggs & Stratton, které
mají nízkou spotřebu, snadnou údržbu, vynikají svojí
spolehlivostí a pocházejí z dílen největšího výrobce
vzduchem chlazených motorů na světě.

DOV
řada motorů s patentovanou technologií DOV
poskytující revoluční výkon. Výsledný rozdíl můžete vidět, cítit a slyšet. Motory DOV jsou menší,
tišší, méně vibrují, a mají nižší spotřebu! Jedná se
o špičku na trhu.
Hydrostatická převodovka
špičkové hydrostatické převodovky nejvyšší kvality zajišťující bezúdržbovou funkci a spolehlivost.
Řazení je plynulé a převody zajišťují maximální
přenos kroutícího momentu na nápravy.
AVS
antivibrační systém zvyšující komfort a bezproblémovou funkci v náročných podmínkách.
5v1

6v1

5v1
5 funkcí najednou: pojezd, sběr do koše, zadní
výhoz, boční výhoz a mulčování. Funkce sběru
do koše je nejpoužívanější. Výhoz je pro sečení
přerostlé trávy, kdy by se výhozový tunel ucpával. Funkce mulčování je využívána pro sečení 1/3
výšky stébel. Ta jsou několikanásobně přeseknuta nožem a zůstávají na trávníku, kde působí jako
hnojivo.
6v1
6 funkcí najednou: pojezd, regulovatelný pojezd,
sběr do koše, zadní výhoz, boční výhoz a mulčování. Funkce sběru do koše je nejpoužívanější. Výhoz je pro sečení přerostlé trávy, kdy by se
výhozový tunel ucpával. Funkce mulčování je využívána pro sečení 1/3 výšky stébel. Ta jsou několikanásobně přeseknuta nožem a zůstávají na
trávníku, kde působí jako hnojivo.

Video FUEL FIT zde:
Video k historii Briggs & Stratton zde:

VÝHRADNÍ DOVOZCE

KONTAKT
Obchodní oddělení:
Tel: 389 016 513
Fax: 389 016 512
Email: objednavky@mjgreen.cz

NEZKRACUJTE ŽIVOTNOST
MOTORU A POUŽÍVEJTE

FUEL FIT®

PROVOZOVNA Velké Meziříčí
Obchodní oddělení:
Tel: 566 501 902
Fax: 566 501 900
Email: objednavkyvm@mjgreen.cz

MOTOR JIKOV GREEN a.s.
Kněžskodvorská 2277/26, 370 04 České Budějovice / www.mjgreen.cz

Nový FUEL FIT® chrání
motor proti negativním
vlivům složek paliva jako je
ETANOL, který má korozivní
účinky. Neošetřené palivo
snižuje životnost a výkon.
Zhoršuje start a akceleraci.

Posuňte kvalitu ještě výše…chraňte Váš motor!

MURRAY

MURRAY

8.990,-

10.490,-

MURRAY

MURRAY

11.990,-

13.990,-

EQ 400

EQ 500

EQ 500X

EQ 700X

EQ 400

EQ 500

EQ 500X

EQ 700X

Objednací číslo

2691211

2691212

2691213

2691215

Motor

Briggs & Stratton 450 E-Series™

Briggs & Stratton 500 E-Series™

Briggs & Stratton 575 EX-Series™

Briggs & Stratton 750EX-Series™ DOV®

Zdvihový objem

125 cm3

140 cm3

140 cm3

161 cm3

Kroutící moment

6,1 Nm

6,8 Nm

7,5 Nm

9,5 Nm

Výkonová kategorie

4,5 HP

5 HP

5 HP

6 HP

Šířka sečení

46 cm

46 cm

46 cm

53 cm

Skelet sekačky

ocel

ocel

ocel

ocel

Pojezd

ne

ano

ano

ano

Výška sekání

28 - 92 mm

28 - 92 mm

28 - 92 mm

28 - 92 mm

Počet poloh sečení

6

6

6 centrální

6 centrální

Průměr kol

180 mm / 180 mm

180 mm / 200 mm

180 mm / 280 mm

200 mm / 280 mm

Objem koše

60 l

60 l

60 l

70 l

Hmotnost

25 kg

28 kg

32 kg

37 kg

Mulčování

ne

ne

ano

ano

Výhoz

koš+zadní

koš+zadní

koš+zadní

koš+zadní

P O W E R E D B Y B R I G G S & S T R AT T O N

www.murray.cz

MODEL

3

Sekačky
Snapper řady NX

Přdstavujeme vám novou řadu sekaček
Snapper NX. Jedná se o stroje vybavené
vysoce kvalitními a spolehlivými motory
Briggs & Stratton. Konstrukce sekaček řady
NX je výsledkem mnohaletého testování,
díky čemuž stroje uspokojí i nejnáročnější
uživatele. Přednostmi těchto sekaček
jsou kvalitní sběr, výborná ergonomie
a snadná obsluha, spolehlivost a funkčnost
v nejnáročnějších podmínkách.
TECHNOLOGIE DOV
Modely s označení NX-80 a NX-90S jsou
navíc vybaveny motory s patentovaným
přímým ventilovým rozvodem DOV®
(Direct Overhead Valve), díky kterému
dosahují vyššího točivého momentu a nižší
hladinu hluku i vibrací ve srovnání s motory
využívající technologii OHC/OHV. Zároveň
jsou menší, tišší a lehčí.
Technologie
DOV®
využívá
přímého
pákového ventilového rozvodu, kdy se páky
dotýkají jediné vačky. Celá konstrukce má
pak méně pohyblivých částí než tradiční
konfigurace OHV s rozvodovými tyčkami.
Zůstávají zachovány všechny přednosti
OHV, ale není třeba seřizovat klínový řemen
nebo řetěz. Mimořádný výkon motorů DOV®
oceníte při sekání v dlouhé a vlhké trávě.

www.snapper.cz

Video k technologii
DOV zde:
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SNAPPER

SNAPPER

8.990,-

11.990,-

SNAPPER

SNAPPER

13.990,-

14.990,-

NX-50

NX-60

NX-80

NX-90V

Snapper NX-50

Snapper NX-60

Snapper NX-80

Snapper NX-90V

Objednací číslo

2691205

2691206

2691208

2691242

Motor

Briggs & Stratton 500E Series™ OHV

Briggs & Stratton 575EX Series™ OHV

Briggs & Stratton 750EX Series™ DOV®

Briggs & Stratton 875EX Series™ OHV

Zdvihový objem

140 cm3

140 cm3

161 cm3

190 cm3

Kroutící moment

6,8 Nm

7,5 Nm

9,5 Nm

11,9 Nm

Výkonová kategorie

5 HP

5 HP

6 HP

7 HP

Šířka sečení

46 cm

46 cm

46 cm

53 cm

Skelet sekačky

ocel

ocel

ocel

ocel

Pojezd

ne

ano; 3,6 km/h

ano; 2,8 - 4,5 km/h

ano; 2,5 - 5,5 km/h

Výška sekání

28 - 92 mm

28 - 92 mm

28 - 92 mm

28 - 92 mm

Průměr kol

180 / 180 mm

180 /280 mm

180 / 280 mm

200 / 280 mm

Objem koše

60 l

60 l

60 l

70 l

Hmotnost

25 kg

33 kg

37 kg

38 kg

Mulčování

volitelné

volitelné

ano

ano

Výhoz

koš+zadní

koš+zadní

koš+zadní+boční

koš+zadní+boční

Sklopná rukojeť

ano

ano

ano

ano

P O W E R E D B Y B R I G G S & S T R AT T O N

www.snapper.cz

MODEL
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Sekačka s elektrickým startem

SNAPPER

NX-90S

jde to i bez námahy

Ergonomická řídítka
Ergonomicky tvarovaná řídítka
s pěnovým polstrováním
pro maximální komfort

Tlačítko start
Žádný sytič, žádné
tahání za šňůru!

Variátor
rychlosti
Řidítka bez
středové vzpěry
umožňující komfortní
vysunutí koše

Top sekačka z řady NX. Tato
sekačka je postavena na
platformě NX a je vybavena
nejnovější technologií InStart®.
K nastartování motoru postačí
jen stisk tlačítka. Snapper
NX-90S je také vybaven 70l
sběrným košem a funkcí
mulčování. Doplníte tak živiny
vašemu trávníku pokaždé,
když půjdete sekat.
Video k technologii
instart zde:

Ergonomické
madlo koše
Výškově nastavitelná řídítka
Nastavitelná ve třech různých
polohách a plně sklopná pro
snadné uskladnění

InStart® Lithium-ion baterie
50 startů při plném nabití
baterie, 10 startů při rychlém
nabíjení (cca 10 min.)

Koš o objemu
70 litrů

Velká 28cm zadní kola
Pro lepší trakci
a ovladatelnost

Kuličková ložiska
s dlouhou životností
pro maximálně
plynulou jízdu

Funkce 4 v 1
Zadní výhoz do koše, mulčování,
boční výhoz a pojezd

6

Briggs & Stratton 775IS Series™ DOV®

Zdvihový objem

161 cm3

Kroutící moment

9,5 Nm

Výkonová kategorie

6 HP

Šířka sečení

53 cm

Skelet sekačky

ocel

Pojezd

ano, variabilní

Výška sekání

28 - 92 mm

Průměr kol

200 / 280 mm

Objem koše

70 l

Hmotnost

38 kg

Mulčování

ano

Výhoz

koš+zadní+boční

Sklopná rukojeť

ano

Vložte baterii

2691243

Motor

Jeďte

Snapper NX-90S

Objednací číslo

Nabijte

MODEL

Nastartujte

www.snapper.cz

18.490,-

P O W E R E D B Y B R I G G S & S T R AT T O N

Motory Briggs & Stratton
spolehněte se na kvalitu

Společnost Briggs & Stratton je největším světovým výrobcem malých spalovacích motorů. Tyto motory
jsou absolutní špičkou ve svém segmentu a vynikají nekompromisním poměrem mezi silou, kvalitou
a cenou. Své uplatnění nacházejí v širokém spektru výrobků od hobby zahradních strojů až po výkonné
profesionální stroje.

450/500E Series™ OHV

575EX Series™ OHV

Pěnový vzduchový filtr
Výfuk Lo-Tone™
Zdvihový objem: 125/140 cm3
Kroutící moment: 6.1/6.8 Nm
Objem palivové nádrže: 0.8 l

Papírový vzduchový filtr
Výfuk Super Lo-Tone™
Zdvihový objem: 140 cm3
Kroutící moment: 7.5 Nm
Objem palivové nádrže: 0.8 l

750EX Series™ DOV®

775iS Series™ DOV®

Papírový vzduchový filtr
Výfuk Performance
Zdvihový objem: 161 cm3
Kroutící moment: 9.5 Nm
Objem palivové nádrže: 1.0 l

Papírový vzduchový filtr
Výfuk Performance
Zdvihový objem: 161 cm3
Kroutící moment: 9.5 Nm
Objem palivové nádrže: 1.0 l

Video k technologii
instart zde:

• Motory jsou vybaveny celou řadou špičkových
technologií jako je například systém ReadyStart®.
Ten zaručuje jednoduché a snadné startování bez
ručního nastřikování paliva nebo použití sytiče.
Při použití této technologie garantuje Briggs &
Stratton start maximálně na druhé zatažení.

875EX Series™ OHV
Papírový vzduchový filtr
Výfuk Performance
Zdvihový objem: 190 cm3
Kroutící moment: 11.9 Nm
Objem palivové nádrže: 1.1 l

• Výfuky Lo-Tone™, Super Lo-Tone™ a Performance
výrazně snižují hlučnost a dodávají sekačkám
lepší zvuk.
• Použitím technologie DOV® (Direct Overhead
Valve) bylo docíleno většího točivého momentu,
snížení hluku, hmotnosti a vibrací.

P O W E R E D B Y B R I G G S & S T R AT T O N

www.snapper.cz

• Papírový vzduchový filtr použitý u některých typů
motorů poskytuje lepší ochranu proti vniknutí
nečistot ze vzduchu a zaručuje delší intervaly
údržby spolu s prodloužením životnosti.

7

Zahradní traktory
Snapper RPX

Vychutnejte si dokonalost sečení
a špičkového sběru.
Zahradní traktory řady RPX, vyrobené
v USA společností Briggs & Stratton, mají
zadní výhoz a hydrostatickou převodovku.
Tyto snadno ovladatelné traktory mají
páku sběrného koše na pravou ruku, což
vám umožní snadno a rychle vyprázdnit
350 litrový sběrný koš aniž byste opustili
sedadlo. Jsou vybaveny tempomatem
a pohání je špičkové motory Briggs
& Stratton®. K výbavě patří také palubní
deska s elektrickým PTO (Power TakeOf) přepínačem, který umožňuje sečení
i při jízdě vzad. Na výběr máte ze sedmi
různých pozic výšky sečení a to od 38 do
89mm.

www.snapper.cz

S těmito traktory se sečení trávy stane
skutečnou radostí.
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SNAPPER

RPX 200
Komfortní
zvýšené sedadlo

Nádrž o objemu 11 l
s volně přístupným
externím hrdlem

Ukazatel stavu
paliva na obrazovce

Extra malý
poloměr otáčení
36cm

kvalitní motor
Briggs & Stratton Intek™
Series 7220 V-Twin OHV

Přední
světlomety

15“ přední
kola

Objem koše
350 l
Litinová
náprava
20“ zadní kola
pro lepší trakci

7 poloh sečení
(3,8cm - 8,9cm)

Mulčovací kit
v základní výbavě

HI-LIFT nože pro
kvalitnější sběr

Záběr 96cm

96.990,-

86.990,RPX 200

Objednací číslo

2691252

Motor

Briggs & Stratton Intek™ Series 7220 V-Twin OHV

Počet válců

2

Kroutící moment

43,55 Nm

Výkonová kategorie

22 HP

Typ převodovky

hydrostatická

Rychlost vpřed / vzad

9 / 4,5 km/h

Výhoz

zadní

Počet nožů

2

Nastavení výšky sečení

centrální

Výška sekání

38 - 89 mm

Mulčování

ano, v základní výbavě

Šířka sečení v cm

96 cm

Počet poloh sečení

7

Objem koše

350 l

Hmotnost

274 kg

Průměr kol

15"/20"

Rám

ocel

Ložiska v kolech

ano

12V zásuvka

ne

Tempomat

ano

Radlice

volitelná

Výhody motorů
řady Intek™

• Motory Briggs & Stratton Series 7 Intek™
lze charakterizovat jako motory
s bezkonkurenční spolehlivostí, vysokým
výkonem a dlouhou životností.
• Jedná se o vzduchem chlazené
dvouválcové, čtyřtaktní motory s tlakovým
mazáním, vertikálně uloženou hřídelí
a funkcí ReadyStartu.
• Další výhodou těchto motorů je duální
filtrační systém pro lepší ochranu proti
vniknutí nečistot ze vzduchu.

P O W E R E D B Y B R I G G S & S T R AT T O N

www.snapper.cz

MODEL
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Zahradní traktory
Snapper RXT

Inteligentní, pohodlné a silné.
Takové jsou traktory Snapper RXT 300 vyrobené v USA společností Briggs & Stratton. Tento stroj disponuje celou řadou
inovativních bonusů, které zajistí nejlepší
možný zážitek při sečení a minimum starostí s údržbou díky motorům B&S řady
Professional.
Přístrojová deska vám sdělí hladinu paliva,
nebo kdy je čas na servisní prohlídku. Jako
standardní výbavu dostanete také LED
světlomety s životností až 100.000 hodin. Výšku sečení lze ovládat bez námahy
snadno přístupnou pákou a velký sběrný
koš o objemu 350 litrů spolu s 11-ti litrovou
nádrží vám dává více času na sečení. Jeho
vyprázdnění lze provést jednoduše pákou
na pravé straně sedadla aniž byste traktor
opustili. Záběr 107cm výrazně zkrátí samotnou dobu sečení.

www.snapper.cz

S těmito snadno ovladatelnými a pohodlnými traktory je radost pracovat.
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SNAPPER

RXT 300
Měkčený povrch
volantu

Motor Briggs &Stratton
Professional Series™
8270 V-Twin OHV

Velké nastavitelné
sedadlo s loketními
opěrkami

Tempomat

Nádrž o objemu 11 l
s volně přístupným
externím hrdlem

Přední
LED světlomety

15“ přední
kola

Objem koše
350 l
Integrovaný
přední nárazník
Záběr 107cm

Mulčovací kit
v základní výbavě

7 poloh sečení
(3,8cm - 8,9cm)

22“ zadní kola

109.990,RXT 300

Objednací číslo

2691253

Motor

Briggs & Stratton Professional Series™ 8270 V-Twin OHV

Počet válců

2

Kroutící moment

53,45 Nm

Výkonová kategorie

27 HP

Typ převodovky

hydrostatická

Rychlost vpřed / vzad

9 / 4,5 km/h

Výhoz

zadní

Počet nožů

2

Nastavení výšky sečení

centrální

Výška sekání

38 - 89 mm

Mulčování

ano, v základní výbavě

Šířka sečení v cm

107 cm

Počet poloh sečení

7

Objem koše

350 l

Hmotnost

301 kg

Průměr kol

15"/22"

Rám

ocel

Ložiska v kolech

ano

Tempomat

ano

Výhody motorů
řady Professional™

• prodloužená životnost až o 50% díky
odolnějším pístům, kroužkům potaženým
PTFE a chromovaným ventilům
• menší a jednodušší údržba díky PREMIUM
syntetickému vzduchovému filtru s 2,5x
větší účinností a možností opakovaného
použití, ELS vložce filtru, prémiovému ELS
olejovému filtru s dvojnásobnou funkční
plochou a životností a palivovému filtru
s dvojnásobným průchodem

www.snapper.cz

MODEL

• hladší a tišší chod nejenom díky svíčkám
PLATINUM

P O W E R E D B Y B R I G G S & S T R AT T O N
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Oficiální distributor pro ČR a SR:

Váš prodejce:

MOTOR JIKOV GREEN a.s.
Kněžskodvorská 2277/26
370 04 České Budějovice
www.mjgreen.cz
Člen skupiny MOTOR JIKOV GROUP s tradicí od roku 1899, provozující činnost v oborech strojírenství a slévárenství, vyvážející své výrobky do celého světa.

