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Zorali jsme přes milión polí.

                            V roce 1837 John Deere, mladý americký kovář, změnil díky  

              zdokonalení prvního obchodně úspěšného samočistícího pluhu způsob  

farmaření. Dnes je firma John Deere na špici mezi výrobci zemědělských strojů. 

Co to pro vás znamená? Pokud umíme vyrobit zemědělské traktory vysoké kvality, 

pak taky umíme vyrobit i ty malé.

Sklizeny tisíce plodin

Pokud říkáme, že se naše traktory osvědčily na poli, pak je to pravda.Vyrábíme 

stroje pro farmáře počínaje kombajny, přes samojízdné řezačky až po sečky, pluhy 

a žací mačkače. Více než století jsme studovali proces růstu a pěstování plodin. 

Nezaslouží si snad vaše trávníky stejnou péči a zkušenosti?

Posečeno více než 10.000 golfových hřišť

V roce 1986 jsme naše znalosti posunuli zase o jeden krok vpřed. Začali jsme 

vyrábět vřetenové sekačky, užitková vozidla a další nářadí pro údržbu golfových 

hřišť. V současné době jsme vedoucí silou v oblasti výroby strojů a nářadí pro 

údržbu sportovišť a pozemků. Profesionálové našim strojům svěřují své trávníky.

Vše pro péči o vaše trávníky

Abyste postavili dobrou samojízdnou či ruční sekačku, nestačí vám pouze 170 let 

zkušeností. Chce to inovace. Proto firma John Deere investuje do výzkumu a 

samotného vývoje 1 milión dolarů denně. A se stovkami patentů ročně se to vše 

vyplatí. Než se rozhodnete, co chcete od sekačky, navrhujeme vám, abyste se 

pečlivě podívali na jednu věc- a to, co je uvnitř. 
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Naši zaměstnanci jsou klíčovým 

 faktorem kvality.

Kvalita naší výroby je evidentní ve všech klíčových 

oblastech jako je servisní zázemí, motorizace, 

výkonnost, jednoduchost použití a design strojů. 

Tyto výsledky jsou dosaženy zajištěním nejvyšších 

standardů kvality v každém detailu. Kvalita je zajištěna 

především díky pracovním schopnostem, bezchybné 

práci a neustálé kontrole výrobního procesu 

zkušenými zaměstnanci.

Kvalita není záležitostí náhody

Pro nás znamená kvalita více než jen vyhovět 

specifickým kritériím. Kvalita je závazek, který 

v John Deere bereme velice vážně. Z těchto důvodů 

byl ve společnosti zaveden proces kvality, který 

neponechává nic náhodě. Tento proces zahrnuje 

poskytování školení na příslušné úrovni všem 

zaměstnancům a prodejcům. Proces kvality zahrnuje 

především kvalitu managmentu, který definuje procesy 

a zodpovědnosti. Dále je nedílnou součástí procesu 

testování externími společnostmi – kvalita našich 

výrobních procesů je od roku 1992 certifikována 

certifikátem ISO 9000.
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Váš prodejce – váš soukromý expert 

na kvalitu

Váš místní prodejce John Deere je zde, aby vám pomohl, 

kdykoliv potřebujete rychlou a jasnou radu od experta. 

Váš prodejce je stále připraven vás podpořit, potřebujete-

li rychle originální náhradní díl, specialistu na diagnostiku 

nebo jen poradit v péči o váš trávník.
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R47KBR43R43EL

RUČNÍ SEKAČKY JOHN DEERE

Sekačka 
Vyberte si pro sebe tu pravou.

  Když přijde na tlačení:  
Tlačení versus pojezd

Menší, celkem rovné trávníky se snadno sečou s tlačenými 
sekačkami, především pokud je zde jen několik záhonů a 
stromů, okolo kterých se musí manévrovat. Pokud vlastníte 
větší, svažitý pozemek, zjistíte, že se sekačkou s pojezdem 
vykonáte svou práci snadněji a rychleji.

  Zásuvka nebo tankování: 
Elektřina versus benzín

Pro kompaktní, rovné trávníky s rozlohou do 700 m2 jsou ideální elektrické 
modely. Pokud vlastníte rozlehlý a svažitý pozemek je pro vás vhodná 
 benzínová sekačka. Můžete tak provést potřebnou práci bez toho, abyste byli 
závislí na elektrické zásuvce.

Jedna velikost se všem nehodí.  
Najděte si to, co vyhovuje právě vám.

1

2 3

Elektrické

Benzínové 
40 cm 

Benzínové 
43 cm 

Benzínové 
47 cm 

Benzínové 
54 cm 

Komunální užití

Travní traktory

Mulčovací sekačky

Skarifikátory

Do 700 m² 700 – 1200 m2 1200 – 2000 m2 2000 – 5000 m2 Přes 5000 m2 Parky, louky

Velmi vhodný Vhodný
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  Sečte jako profesionál: 
Profesionální ruční sekačky

Pokud sháníte sekačku, která zvládne i tu nejnáročnější 
práci, určitě si vyberete z naší řady profesionálních  sekaček 
sestávajících z ocelových žacích jednotek, bronzových loži-
sek kol a hliníkových a ocelových kol. Ocelové výztuhy a rám 
chrání sekačku během sečení v nerovném a kamenitém 
 terénu a okolo překážek.

JX90CB

DOMÁCÍ
40 cm
R40, R40EL
Doporučované pro 
trávníky do 
700 m2

43 cm
R43EL, R43, 
R43S, R43VE
Doporučované pro 
trávníky do 
1.000 m2

47 cm
R47, R47S, 
R47VE, R47KB
Doporučované pro 
trávníky do 
1.500 m2

54 cm
R54S, R54VE, 
JX90
Doporučované pro 
trávníky do 
2.000 m2

MULČOVÁNÍ
JS63V, 
JS63VC
Doporučované pro 
trávníky do 
2.000 m2

ZADNÍ OPĚRNÝ 
VÁLEC
R43RS, R43RVE, 
R47RKB, R54RKB
Doporučované pro 
trávníky do
2.000 m² 

PROFESIO- 
NÁLNÍ
C43, JX90CB,
JX90C, C52KS
Doporučované pro 
trávníky do 
5.000 m2

SKARIFIKÁTORY
D31RE, D35RE
Elektrické
D38R, D45C
Benzínové

27   
 různých modelů   
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JS63VC

  Dejte koši padáka: 
Sbírání versus mulčování

Uvědomíte-li si nejdříve, jaké návyky máte spojené se sečením,  
usnadníte si výběr sekačky – zda s mulčováním či se sběrem.
Pokud chcete nechat trávu růst a sekat nepravidelně, bude  pro 
vás vhodný sběr.
Nebo byste raději zkrátili svůj čas potřebný pro sečení o  
jednu třetinu? – Pak bude mulčování tou nejlepší volbou.
Pokud chcete mulčovat, je lepší sekat trávník častěji.

  Zaútočte na plsť: 
Skarifikátory

Nic nebrání zdravému vzhledu vašeho trávníku jako 
plsť. Plsť je většinou suchá tráva s mechem, která 
brání v průniku vody, vzduchu a živin ke kořenům 
trávníku. Skarifikátor by se měl používat přibližně dva-
krát ročně: vždy na jaře a na podzim. Pokud budete 
dodržovat toto pravidlo, budete se moci radovat ze 
zdravě vyhlížejícího a hustého  trávníku.

D35RE

4

6

  Umělecké pruhy: 
Sekačky se zadním opěrným 
válcem

Pokud byste rádi, aby měla vaše zahrada nový design, 
jsou tyto sekačky se zadním opěrným válcem tou 
 správnou volbou. Tím, že je tráva tlačena ve směru jízdy, 
nechává za sebou opěrný válec perfektní pruhy, které 
jsou potěšením pro vaše oči. 

R47RKB

5
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Systém 
TurboStar™
Prostě lepší řez 

Systém TurboStar™ zaručuje nepřekonatelný řez. 

Silně profilované žací jednotky v kombinaci s nožem 

TurboJet Blade a ventilátorem vytváří nevídaný proud 

vzduchu pro zvedání, sečení a odhoz husté trávy do 

sběracího koše.

Efektivní plnění sběracího koše znamená méně 

zastávek za účelem vyprazdňování.

Systém JOHN DEERE TurboStar™ 

Zkonstruováno 
pro výkon.
Žací jednotky z hliníkové 
 slitiny odolávají rzi a poško-
zení a proto bude vaše 
sekačka roky vypadat jako 
nová. Na tyto vysoce kvalit-
ní žací jednotky je při domá-
cím použití standardně 
poskytována záruka 15 let 
proti korozi.

R43VE, R47VE, R54VE a 
R43RVE stačí pouze otočit 
klíčkem a je  nastartováno.

Hliníková žací jednotka:-
záruka 15 let při domácím 
použití 
Polypropylenová žací 
 jednotka: 10 let při domá-
cím použití 
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Exkluzivní systém TurboStar™ nabízí 
vynikající řez a ohromný sací výkon 
při plnění sběracího koše, i když sbí-
ráte přerostlou trávu či těžké listy.

Ke všem ovládacím prvkům je snadný 
 přístup a splňují nejpřísnější bezpečnostní 
normy.

Sekačky řady R jsou vybaveny  pohodlným 
centrálním nastavením výšky sečení.

Spojka brzdy nože (R47KB, R47RKB, R54RKB, 
JX90, JX90CB) odpojí nůž při běžícím motoru. 
Sběrací koš tak můžete vysypat bez nutnosti 
znovu startovat žací jednotku.

Lehký textilní sběrný koš s ukazate-
lem, který vás upozorní je-li vak plný. 
Je-li nutné koš vyprázdnit, indikátor 
přestane plápolat.
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MULČOVACÍ SEKAČKY JOHN DEERE 

Odborníci  
přes mulčování.
Mulčovací sekačky zvládnou údržbu 
trávníku za kratší dobu.

Pokud chcete zkrátit čas potřebný na sečení 

trávníků, aniž byste obětovali kvalitu řezu, pak je pro 

vás mulčovací sekačka tou pravou volbou.

Tyto sekačky zvládnou i dlouhou, mokrou trávu. Díky 

svému jedinečnému klenutému tvaru žací jednotka 

trávu napřímí a zaručí tak rovnoměrný řez. Odřezky 

jsou pak ještě znovu nařezány a odhozeny zpět na 

trávník jako přírodní hnojivo bohaté na dusík. Zcela 

hladká spodní strana sekačky zabrání vytváření 

chuchvalců (odřezků) trávy na trávníku.

A jelikož nemusíte zastavovat kvůli vyprazdňování, 

můžete si díky těmto mulčovacím sekačkám o třetinu 

zkrátit čas potřebný na sečení. S mulčovací 

sekačkou John Deere se stanete mistry sečení.

Výhody mulčování

S mulčovací sekačkou objevíte výhody mulčování. 

Díky mulčovací sekačce John Deere ušetříte čas a 

peníze.

Úspora času
Mulčování zkracuje čas potřebný na 
 sečení až o jednu třetinu.

Úspora peněz
Uspoříte až 25% nákladů na hnojiva. 
Mulčování je zdrojem přírodního hnojiva 
bohatého na dusík.

Ochrana životního 
 prostředí
Mulčovací sekačky víří odřezky uvnitř jed-
notky. Zde jsou odřezky znovu nařezány 
a pak odhozeny hluboko k povrchu půdy, 
kde se z nich stává přírodní hnojivo. A vy 
tak nemusíte používat více těch umělých.

Menší námaha
Žádná manipulace s těžkými sběracími 
koši. Při mulčování se odřezky vrací zpět 
na trávník.

Mulčovací sekačky víří odřezky uvnitř sekačky. Odřezky jsou 
znovu nařezány a pak odhozeny hluboko k povrchu půdy,  
kde se z nich stává přírodní hnojivo bohaté na dusík.

Mulčovací tipy
•  Lepších výsledků lze dosáhnout, pokud je tráva suchá, 

neboť menší odřezky se rozprostírají pravidelněji.

•  Nesečte trávu příliš nízko, mulčujte pravidelně.

•  Dodržujte pravidlo jedné třetiny:trávu zkracujte o 
jednu třetinu a dvě třetiny ponechte.
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Mulčovací sady ▶

Mulčovací sady jsou volbou dostupnou pro 

většinu ručních sekaček John Deere. 

Pokud je sekačka se zadním sběrem 

vybavena mulčovací sadou, můžete si 

vybrat mezi mulčováním či sběrem.

Čistě mulčovací jednotky ▶

Díky jedinečnému klenutému tvaru 

zaručuje jednotka tiché a účinné 

mulčování. Zcela hladký povrch spodní 

strany umožňuje sečení dlouhé mokré 

trávy bez zanechání nevzhledných odřezků 

na vašem trávníku. Perfektní volba pro 

brzké ranní sečení. 
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Tichá investice
U těchto lehkých trvanlivých modelů se přesvědčíte o tom, že mlčeti zlato. Tyto modely 

jsou uživatelsky velmi pohodlné, neboť jsou vybaveny centrálním nastavením výšky sečení 

a také sklopnou rukojetí. Navíc u těchto kompaktních strojů nemusíte zastavovat kvůli 

doplňování nádrže. Modely malé velikosti, ale velké výkonem, proto jsou tak působivé. 

Můžete si vybrat mezi velmi kvalitní polypropylenovou žací jednotkou na modelu R40EL 

nebo vystoupat o schod výše k prémiové hliníkové žací jednotce na modelu R43EL. 

Oba modely jsou vybaveny exkluzivním systémem TurboStarTM od firmy John Deere, 

díky kterému docílíte těch nejlepších výsledků při sečení i při sběru.

ELEKTRICKÉ MODELY

Velké změny. Jednoduché stisknutí 
tlačítka snadno změní nastavení výšky 
sečení na všech 4 kolech.
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Záběr 40 cm 43 cm 

Motor
Jmenovitý výkon

Elektrický  
1,3 kW

Elektrický  
1,5 kW

Hladina hlučnosti 96 db 96 dB

Doporučeno pro 
plochy do: 

600 m2 700 m2

Nastavení  
výšky sečení

Centrální,  
6 poloh,  

25 – 75 mm

Centrální,  
7 poloh,  

22 – 80 mm

Systém TurboStar™ Standard Standard

Objem  
sběrného koše

44 litrů 55 litrů

Ukazatel plnění – Standard

Mulčování N/A N/A

Nastavitelná a 
sklopná rukojeť

Ano Ano

Pojezd Bez pojezdu Bez pojezdu

Ložiska kol
Kuličková  

ložiska
Kuličková  

ložiska

Hmotnost 22 kg 26 kg

Materiál žací 
jednotky

Polypropylen Hliník

TECHNICKÉ ÚDAJE R40EL R43EL

Jednoduchá a 
 bezpečná obsluha 
je klíčovým prvkem 
všech našich ručních 
sekaček.
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ŠÍŘKA ZÁBĚRU 40 CM

Větší neznamená lepší.
Velikost nerozhoduje. Pokud vlastníte malý pozemek a máte k dispozici omezené 

skladovací prostory, potřebujete sekačku, která vám pomůže udělat vaši práci a nebude 

vám překážet. Nové ruční sekačky John Deere o záběru 40 cm jsou malé, ale výkonné. 

Ať už dáváte přednost tichosti elektrických modelů či chcete „přestřihnout šňůru“ a zvolit 

benzínovou verzi, jsou spolehlivé ruční sekačky se záběrem 40 cm tou pravou volbou. 

Díky legendární spolehlivosti strojů značky John Deere, se můžete na lehké a 

bezporuchové polypropylenové žací jednotky plně spolehnout. Ve výbavě je zadní textilní 

sběrací koš o objemu 44 litrů, který zaručuje snadnou manipulaci a jednoduché 

uskladnění. Po skončení práce určitě využijete výhody sklopné rukojeti.

Pohodlná přední rukojeť usnadňuje 
manipulaci se sekačkou, zejména při 
jejím vyndávání z kufru auta.
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Nastavení výšky sečení od 
25 do 75 mm pouze v šesti 
krocích.

Záběr 40 cm 

Motor
Jmenovitý výkon
Objem

Benzín, 4-takt
2,1 kW (2900 otáček)

158 cm³

Hladina hluku 96 db

Doporučeno  
pro polchy do:

700 m2

Nastavení  
výšky sečení

Centrální,  
6 poloh,  

25 – 75 mm

Systém TurboStar™ Standard

Objem  
sběrného koše

44 litrů

Mulčování
Mulčovací  

sada – volitelná

Nastavitelná  
a sklopná rukojeť

Standard

Startér Ruční

Pojezd Bez pojezdu

Ložiska kol Kuličková ložiska

Hmotnost 24 kg

Materiál žací jednotky Polypropylen

TECHNICKÉ ÚDAJE R40
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ŠÍŘKA ZÁBĚRU 43 CM

Nastartujte. 
Výkonné 4-taktní 
motory se snadno 
startují.

Velký výkon  
v kompaktním 
balení.
Bezdrátová svoboda,  

pouze palivo a jede se!

Od malých trávníků po členité pozemky, tito lehcí favorité jsou 

dostatečně malí, aby snadno manévrovali okolo jakékoliv 

překážky na vašem trávníku. Tyto sekačky jsou dostupné jako 

tlačený model i model s pojezdem, jejich kola jsou vybavena 

kuličkovými/jehličkovými ložisky a mají centrální nastavení 

výšky sečení – jediným stiskem nastavíte všechna čtyři kola.

Navíc se standardní sběrací koše dodávají s objemem od  

55 do 65 litrů. Naordinujte si svobodu. Vyzkoušejte si 

manévrovatelnost těchto benzínových modelů ještě dnes.
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ŠÍŘKA ZÁBĚRU 47 CM

Středně velká 
sekačka 
s velkými 
možnostmi
Tyto modely jsou pro snadnější jízdu ve svahu a v nerovném 

terénu vybaveny kuličkovými/jehličkovými ložisky u všech 

kol.

Exkluzivní systém TurboStarTM zaručuje vynikající řez a 

nevídaný sací výkon i pro sběr dlouhé trávy. Navíc je 

sběrací koš vybaven ukazatelem udávajícím, kdy je nutné 

jej vyprázdnit. Nenechte se zaskočit rozsahem sečené 

plochy. Obraťte se na svého prodejce John Deere a 

vyzkoušejte si ruční sekačku se záběrem 47 cm ještě dnes. 

Sklopná rukojeť 
umožňuje snadné 
uskladnění stroje.
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ŠÍŘKA ZÁBĚRU 54 CM

Široký záběr  
pro široké 
prostory.
Se sekačkou se záběrem 54cm zvládnete rychle velké 

plochy. Tyto modely ošetří až 100 m2 za 5 minut.

Ať už hledáte model s jednou či variabilní rychlostí, budou 

tyto sekačky držet krok. I když jsou robustní, jsou vybaveny 

snadno sklopnou rukojetí usnadňující posezónní skladování 

v malých prostorách. Startování je rychlejší díky 

elektrickému startéru, kterým je vybaven model R54VE. 

Stačí otočit klíčkem a jedete, nemusíte tahat za žádný 

provaz. Navštivte svého prodejce John Deere ještě dnes.

XXL. Extra objemný sběrací koš    
s kapacitou 75 litrů je vybaven „signálním 
 systémem“, který oznámí naplnění koše.
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Zbavte se  
promarněného 
času.
S mulčovací sekačkou John Deere nešetříte pouze čas. 

Díky vynikající manévrovatelnosti sekačky JS63VC omezíte 

rovněž frustrace a vynaložené úsilí. Přední samostatná kola 

se otáčejí o 360 stupňů a usnadňují tak manévrování kolem 

záhonů a stromů.

A buďte si jisti, že svůj čas a úsilí budete šetřit i v mnoha 

dalších letech, neboť všechny modely jsou vyrobeny z extra 

odolné oceli o tloušťce 2,3 mm. Vnější hrany jsou pro větší 

sílu a odolnost opatřeny zvednutým okrajem. Buďte nároční 

a kontaktujte svého prodejce John Deere ještě dnes.

MULČOVÁNÍ 

Přední samostatná 
kola zajišťují u mode-
lu JS63VC vynikající 
manévrovatelnost 
v členitém terénu a 
úzkých zákoutích.
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ZADNÍ OPĚRNÝ VÁLEC

Vytvořte si 
pruhy na vašem 
trávníku tak jako 
profesionálové 
na fotbalových 
hřištích.
Pruhy jsou vytvářeny zadním opěrným válcem. Válec je 

navržen tak, aby kopíroval povrch vašeho trávníku a 

v kombinaci se systémem TurboStarTM zajistí perfektní sběr 

a střih. Válec dovoluje snadné objíždění hranice pozemku a 

eliminuje možnost skalpování trávníku na jeho okrajích. 

Časté používání tohoto typu sekaček zvyšuje kvalitu 

trávníku. Zeptejte se vašeho prodejce, jak vytvořit pruhy na 

vašem trávníku.

Zadní opěrný válec ochrání vaši trávu 
před skalpováním okrajů.
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Robustní válec tlačí trávu ve směru jízdy a vytváří 
tak na vašem trávníku krásné pruhy.

R43RVETECHNICKÉ ÚDAJE R47RKB R54RKBR43RS

Záběr 43 cm 43 cm 47 cm 54 cm 

Motor

Jmenovitý výkon
 
Objem

Benzín,
 4-takt 

„Ready Start“
2,4 kW (2800 otáček)

190 cm³

Benzín, 
4-takt 

„Ready Start“
2,4 kW (2800 otáček)

190 cm³

Benzín, 4-takt 

2,8 kW (2800 otáček)
179 cm³

Benzín, 4-takt 

2,8 kW (2800 otáček)
179 cm³

Hladina hluku 96 db 96 db 96 db 96 db

Doporučeno pro 
plochy do: 1000 m2 1000 m2 1500 m2 2500 m2

Nastavení  
výšky sečení

Centrální,  
9 poloh,  

15 – 70 mm

Centrální,  
9 poloh,  

15 – 70 mm

Centrální,  
9 poloh,  

15 – 70 mm

Přední 2- bodové 
se 7 polohami, 

Přední 1-bodové s 
11 polohami,  
15 – 80 mm

Systém TurboStar™ Standard Standard Standard Standard

Objem  
sběrného koše 65 litrů 65 litrů 65 litrů 75 litrů

Nastavitelná a 
sklopná rukojeť Standard Standard Standard Standard

Startér Ruční Elektrický Ruční BC Ruční BC

Pojezd Jedna rychlost
4,1 km/h

Variabilní
3,3 – 5,0 km/h 

Variabilní
3,3 – 5,0 km/h

Variabilní
3,3 – 5,0 km/h 

Ložiska kol Kuličková  
ložiska

Kuličková  
ložiska

Kuličková  
ložiska 

Kuličková  
ložiska

Hmotnost 39 kg 40 kg 47 kg 55 kg

Materiál žací 
jednotky Hliník Hliník Hliník Hliník
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RUČNÍ SEKAČKY PRO KOMUNÁLNÍ ÚČELY

Obratná  
manipulace.
Robustnost

Odolné proti rzi. Odolné proti poškození. Tyto ruční 

sekačky snesou velké zatížení. Ať už si vyberete 

model s žací šířkou 43, 52 nebo 54 cm, extra 

vysoká kvalita vám umožní, že s ním nemusíte 

zacházet jako v bavlnce. Tyto stroje jsou vybaveny 

ocelovými kryty, bronzovými ložisky kol, hliníkovými a 

ocelovými koly. Pokud chcete radu odborníka, 

obraťte se na svého prodejce John Deere ještě dnes.



29

AVSTM (Antivibrační systém)

Dokonalá 
 ochrana.
Nejen ocelové pláty chrání 
hliníkové šasí, ale také před-
ní nárazník a ochranný rám 
pomáhají chránit sekačku 
v nelehkých podmínkách.

Nový komfort.
Nová palubní deska posky-
tuje obsluze skvělý komfort. 
Ocelové prvky a přídavný 
ochranný rám zajišťují stroji 
nejlepší ochranu.

Všechny modely sekaček pro komunální využití jsou standard-
ně vybavené speciálními prvky AVSTM absorbujícími vibrace. 
Díky těmto prvkům splňují sekačky směrnici EU týkající se vib-
rací. Hodnota 2,5 m/s2 znamená, že obsluha může pracovat celý 
den, aniž by to z hlediska vystavení vibracím na ní mělo jakýkoliv 
 negativní vliv.

Odolnost
Řada C má odolná ocelová 
či hliníková kola  zajišťující 
 dlouhou životnost i v 
 extrémních podmínkách.
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RUČNÍ SEKAČKY PRO KOMUNÁLNÍ ÚČELY

Zvolte si profíka
Nemusíte být profesionálem, abyste dosahovali profesionálních 

výsledků. Tyto odolné modely jsou vyrobeny tak, aby zdolaly 

vše, co jim naservírujete.

Od svažitých terénů po pole s extrémně dlouhou trávou, tento 

profík bude pro vás pracovat dlouhá léta. V srdci každého 

profíka jsou vysoce kvalitní motory se snadným startováním. 

Navíc si můžete vybrat mez vysokokapacitním zadním sběracím 

košem nebo modelem s bočním odhozem pro větší plochy a 

vysokou trávu.

Zařaďte profesionála do svého týmu a dosáhnete každoročně 

vynikajících výsledků. Obraťte se na svého prodejce John Deere 

a žádejte od něj informace o profesionálních ručních 

sekačkách.

S našimi profesionálními sekačkami můžete sekat svahy až 
do 30 stupňů.
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Systém nožů 3-Star sestává ze speciálních ocelových nožů se 
třemi řeznými hranami na nůž, čímž se dosahuje vynikajících 
výsledků. Speciální kvalita oceli znamená dlouhou životnost.

Odstraňte plsť.
A vypěstujte bujný zelený trávník. 

Nenechte plsť, aby vám stála v cestě ke zdravějšímu 

a hustšímu trávníku. Dejte kořenům vodu, vzduch a 

živiny, které potřebují.

Plsť (vrstva odumřelé trávy a mechu) odstraňujte 

vždy na jaře a na podzim pomocí skarifikátoru. 

Malé elektrické skarifikátory D31RE a D35RE jsou 

perfektní volbou pro vlastníky menších pozemků, 

kteří chtějí mít své trávníky „johndeerově“ zelené. 

Na velmi kvalitní skeletovou jednotku z ABS je při 

domácím využití poskytována záruka 3 roky. 

Při odstraňování plsti se nemusíte potit.

Benzínové modely D38R a D45C jsou vybaveny 

odolnými ocelovými koly s kuličkovými ložisky pro 

jednodušší a plynulejší odvalování. Oba modely mají 

několik samostatných nožů, takže ani jeden drn 

nezůstane bez ošetření.

Zajistěte si, aby tráva na vaší straně plotu byla 

zelená a kontaktujte svého prodejce John Deere 

ještě dnes.

ELEKTRICKÉ a BENZÍNOVÉ SKARIFIKÁTORY 

Odstraňte 
plsť.
Několik samostatných 
nožů rozruší drn a 
vytvoří tak průduchy pro 
vzduch, vodu a živiny.

Pozor na detail

Rychlé seřízení
Paměťová funkce usnadní 
přepínání mezi pracovní a 
přepravní polohou.

Modely D31RE a D35RE mají výkon 1400 a 1600 W.

Skelet z ABS: 
3 roky záruka při 
domácím používání.
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OBChOD A SERVIS

Obchod  
John Deere
Pro každého v rodině něco!

Ať už dáváte ve svém volném čase přednost pracovnímu či 

ležérnímu oblečení, ať je to inteligentní hračka pro dítě nebo 

přesný model stroje, zkrátka z velké kolekce zboží John Deere si 

vybere každý.

ÚDRŽBA
Nic se nevyrovná vlastní péči.
Stejně jako vašemu automobilu i vaší sekačce se bude dostávat péče 
 minimálně jednou ročně na začátku sezóny. Díky údržbové sadě John Deere 
můžete sekačku udržet v perfektní kondici. Sada obsahuje olej, vzduchový filtr 
a  zapalovací svíčku. 

Možná, že sháníte exkluziv-
ní dárek pro člena rodiny? 
Inspirujte se u svého prodejce 
pečlivě vybranými druhy zboží 
v kolekci John Deere.






