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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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PROFESIONAL PROFESIONAL



TRAVNÍ TRAKTORY

Traktory červené řady Vám za velice přízni-

vou cenu nabídnou všechny zásadní před-

nosti 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 smě-

ru, ale ještě je lehce sklopí do strany – trak-

tor tak perfektně kopíruje poloměr otáčení 

i při rychlé jízdě a nedochází k poškození 

trávníku, výkonný světlomet, kapotu moto-

ru s velkým úhlem otevření, ergonomicky 

rozmístěné ovládací prvky, zesílenou oce-

lovou přední nápravu a spolehlivé motory 

Briggs&Stratton.

RTG - „Ready to go” 
(částečně složený stroj 
je připraven k prvnímu 
použití do 15 minut!)

Řada
700

Řada
700

Řada
700

Řada
700



DVOUVÁLCOVÉ 

TRAKTORY MTD

Dvouválcové motory byly dosud výsadou luxus-

nějších značek Yard-Man a Cub Cadet. Nyní je 

můžete mít za výbornou cenu i v červené řadě 

traktorů. Základní výhodou dvouválcových mo-

torů, mimo příjemnějšího zvuku a tlakového 

mazání, je plynulejší distribuce síly a větší točivý 

moment. V náročnějších podmínkách, kde jed-

noválcový motor „jede“ naplno, má dvouválec 

stále dost výkonové rezervy. To se samozřejmě 

podepisuje i na delší životnosti takového moto-

ru. Pokud tedy sečete náročnější porosty, máte 

kopcovitý terén nebo rozlehlý pozemek, síla 

dvouválce je pro Vás ta správná volba. Oba trak-

tory mají navíc komfortní hydrostatickou převo-

dovku a odolnou litinovou nápravu.

Řada
700

Řada
700



TRAVNÍ PROVZDUŠŇOVAČE

Pokud žádáte opravdu profesionální vzhled 

trávníku, bez provzdušňování se neobejdete. 

Provzdušňovač dokáže z trávníku odstranit 

zbytky odumřelých rostlin, plevel a další nežá-

doucí 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. prou-

du dále rozšiřují možnosti těchto skvělých po-

mocníků. Centrální nastavení výšky, plně složi-

telná řidítka, vyspělý pohon nožů řemenem a 

výborná ergonomie těchto strojů je u této řady  

samozřejmost.



KULTIVÁTORY

Hlavně na jaře jsou kultivátory oblíbeným a 

potřebným pomocníkem na vaší zahradě, kde 

významnou měrou ulehčují těžkou práci. Kul-

tivátory MTD s noži před vodícím kolečkem 

mají nastavitelnou šířku pracovního záběru a 

výkonné motory Honda. Modely s noži za vodí-

cím kolečkem mají bohatě dimenzovaný kryt, 

chránící před odletující hlínou a jsou vybaveny 

motory MTD. V obou případech jsou kultiváto-

ry vybaveny velkou palivovou nádrží (1,4l pro 

modely s MTD motory a 3l pro modely s mo-

tory B&S), bezpečnostní pojistkou, noži, které 

se nemusí brousit a ostřím tvarovaným pro 

perfektní zpracování půdy. Jen tak lze dosáh-

nout dokonalého výsledku-krásného rovného 

povrchu a jemně rozmělněné zeminy.



25 t

VYSAVAČ/FOUKAČ, 

DRTIČE, ŠTÍPAČE

V červené řadě MTD naleznete mnoho uni-

kátních produktů, které mají na trhu jen 

minimum konkurentů. K nim se řadí hlavně 

unikátní řada benzínových drtičů, které skvě-

le poslouží všude tam, kde chybí zásobení 

elektrickým proudem anebo je objem práce 

takový, že by ho malé elektrické drtiče zkrát-

ka nezvládly. Skvělým pomocníkem do lesa 

nebo na chalupu je i benzínový štípač dřeva 

s výjimečným tlakem 25t. Nabídku doplňuje 

výkonný elektrický vysavač/foukač a kombi-

novaný benzínový vysavač/drtič, vhodný i 

pro profesionální zatížení. 

45

otvor pro 
velké větve

násypka pro 
drobné větve  

a zelený odpad
sklopená násypka 
pro spadené listí



VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY

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.



MTD Sněhové frézy
Speciální katalog ZIMA 2010 naleznete u svého prodejce MTD.

ŘETĚZOVÉ PILY

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 Ně-

mecku tvrdými testy ve spolupráci s profe-

sionálními dřevorubci. Byly vyvinuty s ohle-

dem 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. 



Základem všech travních sekaček Yard-Man je 

silný motor, který se vyrovná s každým terénem. 

Speciálně tvarované hluboké ocelové šasi vy-

tváří ideální podmínky pro nadstandardní sběr 

či mulčování trávy. Pro louky či užitkové zahra-

dy 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 sekač-
ky neobvykle lehké manévrování okolo stromů, 

keřů apod. Některé stroje s motory B&S, DOV  

a Kawasaki mají i nastavitelnou rychlost pojez-

du. Precizní zpracování, technické parametry 

a dokonalý design všech detailů staví sekačky 

Yard-Man do exkluzívní třídy zahradních strojů. 

ROTAČNÍ TRAVNÍ  

SEKAČKY A PROVZDUŠŇOVAČE



PROVZDUŠŇOVAČ



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 protiskluzo-

vou úpravou, nastavitelnou sedačku s vysokou kom-

fortní opěrkou, litinovou přední nápravu, systém Rev-

TEK-technologie sečení i při couvání, trysku na čištění 

pracovního prostoru sečení, čtyři kolečka na žacím 

ústrojí. Stroje Deluxe mají navíc  špičkové dvouvál-

cové motory Kawasaki OHV, automatickou signalizaci 

naplnění koše, skříňku na nářadí se zásuvkou 12V, na-

bíječku baterie,  kola na kuličkových ložiskách, náraz-

ník a tempomat. 

U všech traktorů řady Vision 500 je nová kapota, kte-

rá spolu s výkonnějším tlumičem výfuku přispívá k 

výbornému akustickému komfortu, umožňuje optic-

kou kontrolu hladiny paliva a doplňování benzínu bez 

nutnosti jejího zvedání. Traktory Yard-Man je možno 

dovybavit širokým sortimentem příslušenství.

TRAVNÍ TRAKTORY

NOVÝ STYL KAPOTY  
ŘADY VISION 500

Řada
700

vision
500

vision
500

Dolévání paliva bez nutnosti  
zvedat kapotu

Mohutná kapota má skvělé zvukové 
izolační vlastnosti a bohaté žebrování 

pro správné chlazení motoru

Optická kontrola stavu paliva



Yard-Man 
Sněhové frézy
Speciální katalog ZIMA 2010  

naleznete u svého prodejce MTD.

SPECIALISTA NA  
VYSOKOU TRÁVU

vision
500

vision
500

vision
500

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 ná-

pravě, zesílenému převodu na zadní nápra-

vu, pneumatikám se speciálním terénním 

vzorkem a dvojitému přednímu nárazníku, 

si tento stroj poradí i s hodně náročným te-

rénem. 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 De-

luxe, včetně tempomatu ap. Perfektní pohodlí 

při práci pak zajistí komfortní nastavitelné se-

dadlo se zvýšenou opěrkou, měkčený volant  

a snadno ovladatelná hydrostatická převodov-

ka. 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 údrž-

bu veřejných zelených ploch, nicméně díky 

výborné ceně je dostupný i běžným vlastní-

kům větších pozemků.
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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

EG120-0194

Žací nože pro křovinořezy 
3-zuby
profesional

průměr 255 mm, vrtání 20 mm, síla kotouče 3,0 mm 260

EG120-0196 průměr 250 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 3,0 mm 290

EG120-0198 průměr 300 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 3,0 mm 390

EG120-0199 Žací nože pro křovinořezy 
4-zuby

průměr 230 mm, vrtání 25,4 mm, síla kotouče 1,4 mm 190

EG120-2227 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

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

15 m cívka, 1,3 mm 80

EG151-0138 15 m cívka, 1,6 mm 90

EG151-0139 15 m cívka, 2,0 mm 90

EG151-0140 15 m cívka, 2,4 mm 90

EG151-0143 130 m cívka, 1,6 mm 290

EG151-0144 126 m cívka, 2,0 mm 290

EG151-0145 90 m cívka, 2,4 mm 290

EG151-0146 56 m cívka, 3,0 mm 290

EG151-2350

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

15 m cívka, 1,6 mm 90

EG151-2351 15 m cívka, 2 mm 90

EG151-0141 12 m cívka, 2,4 mm 90

EG151-0142 9 m cívka, 3,0 mm 90

EG151-2354 215 m cívka, 1,6 mm 290

EG151-2355 130 m cívka, 2 mm 290

EG151-0149 90 m cívka, 2,4 mm 290

EG151-0150 60 m cívka, 3,0 mm 290



Univerzální příslušenství k travním traktorům

Typ Foto Popis Cena (Kč)

AF 346 Tažený provzdušňovač se záběrem 102 cm, 12 hvězdicových nožů se 120 hroty 

a pojezdovými koly pro transport.
4 990

AS31509
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

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

AF 2151 Tažené rozmetadlo s kapacitou 45 kg, pracovním pokrytím 2300 m. Možnost regulace 

rozmetání ocelovým táhlem (ne lankem). Pneumatiky 10“x4“. 
4 990

TBS31510 Tažené profesionální rozmetadlo s kapacitou 80 kg, pracovním pokrytím 3700 m. 

 Možnost regulace rozmetání ocelovým táhlem (ne lankem). Pneumatiky 16“x4“. 
6 990

LIFT PRO Zvedák travních traktorů. Jednoduchá manipulace, lehká dostupnost při broušení nožů 

a údržbě sekacího adaptéru. Vhodné pro další údržby, opravy.
2 790

EG910-8202
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

Ruční rozmetadla

AF 701 Tlačené rozmetadlo s kapacitou 23 kg, pracovním záběrem 1,2 - 2,4 m.

 Možnost regulace rozmetání. Kola 10“.
1 690

AF 2101 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

TM



Příslušenství k traktorům Cub Cadet

Název a popis
Objednávkové 
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Cena (Kč)

Zadní příslušenství

Zadní elektrický zdvih příslušenství OEM-190-824 x 39990

Zadní shrnovací radlice (vyž. OEM-190-184) OEM-190-804 x 14990

Hydraulický tažený kultivátor (vyž. OEM-190-824) OEM-190-825 x 89990

Řadový průřezový kultivátor (vyž. OEM-190-824) OEM-190-984 x 9990

Diskové brány (vyž. OEM-190-824) OEM-190-980 x 9990

Jednořadý pluh (vyž. OEM-190-824) OEM-190-978 x 18990

Žací ústrojí/mulčovací sady/deflektory

Mulčovací sada pro 127cm OEM-190-193 x x x 1190

Mulčovací sada 105cm 196-722-678 x 2290

Mulčovací sada pro 122cm 196-723-678 x 2290

Zadní deflektor pro 92/105/122cm 196-713B678 x 2990

Sběrací koše (odlehčená verze)

Trojitý koš - 127 cm GT 1224 OEM-190-192 x 15990

Trojitý koš - 127cm ALLROUNDER 19A-101-100 x 14990

Dvojitý koš - 127cm  RZT - 50 590-303-000 x 14990

Dvojitý koš-137cm RZT-54    19A-101-100 x 17990

Sněhové řetězy a radlice

Sněhové řetězy 23 x 9.50 196-964-678 x 2490

Sněhové řetězy 18 x 9.50 s rozšiřovacím adaptérem 196-898-699 x 2690

Sněhová radlice FastAttach Systém 117cm OEM-190-833 x x x 8990

Gumová lišta univerzální na sněhovou radlici 107/117cm/122cm 196-718-678 x x x 990

Sněhové frézy

Sněhová fréza dvoustupňová 107cm OEM-190-032 x x 49990

Zametací kartáče

Přední zametací kartáč FastAttach FS 105/33 196-226-678 x 32990

Sběrací koš k zametacímu kartáči (196-226678) 196-227-678 x 9790

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



Příslušenství k travním traktorům MTD, Yard-Man
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Sběrací koše a deflektory - FastAttach Systém

Dvojitý sběrací koš bez nožů - boční výhoz 96/107cm OEM-190-180 x 9990

Deflektor - zadní výhoz 92cm 196-750-678 x 2990

Deflektor - zadní výhoz 92/105/122cm 196-713B678 x 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

Přední nárazník

Přední nárazník - FastAttach Systém OEM-196A603 x x x 1690

Sněhové řetězy

Sněhové řetězy 18x6.50 s rozšiřovacím adaptérem 196-664-643 x 2590

Sněhové řetězy 18x9.50 s rozšiřovacím adaptérem 196-898-699 x x 2590

Sněhové řetězy 20x8.00 196-658-699 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

Sněhové radlice a lišty

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

Čelní sněhová fréza

Dvoustupňová sněhová fréza FastAttach Systém 107cm OEM-190-032 x x x 49990

Ostatní

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 9990

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,-



 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.

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.

Potřebujete pomocníka na zimu? MTD nabízí 12 modelů sněhových fréz všech kategorií. 

Žádejte katalog MTD zima 2010 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.

Váš profesionální partner
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