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P
o¯·d se m˘ûeme setkat s n·zo-

rem, ûe mulËov·nÌ zp˘sobuje

plstnatÏnÌ tr·vnÌku. DodrûÌ-li se

vöak z·sady INTENZIVNÕHO mulËo-

v·nÌ, kvalita zelenÏ se naopak ËastÏj-

öÌm kosenÌm zlepöuje.

Šetří čas i peníze

MnohÈ odbornÈ studie dokazujÌ,

ûe mulË p˘sobÌ p¯ÌznivÏ na zachy-

cenÌ vl·hy, omezuje v˝par a vracÌ

do p˘dy ûiviny. N·klady na hnojenÌ

se sniûujÌ zhruba o 25 %. MulË

z vodnat˝ch list˘ s vysok˝m ob-

sahem vody se rychle rozkl·d·

a nep¯ispÌv· ke tvorbÏ plsti. Ta se

tvo¯Ì p¯edevöÌm z vl·knit˝ch Ë·stÌ

trav s vysok˝m

obsahem lig-

ninu. Tvorbu

plsti podporu-

je p¯ehnanÈ hno-

jenÌ, z·vlaha a v neposlednÌ ¯adÏ

takÈ kosenÌ p¯erostlÈ tr·vy.

P¯i intenzivnÌm mulËov·nÌ se-

k·me tr·vu zhruba v jednÈ t¯etinÏ

dÈlky. Je-li vysok·, doporuËujÌ se

dvÏ seËe po sobÏ. Pro kvalitu

mulËov·nÌ je d˘leûitÈ sekat za

sucha. Hmota se nelepÌ a rov-

nomÏrnÏ se rozprost¯e po ploöe.

DoporuËuje se alespoÚ dvan·ct

seËÌ roËnÏ. MulËov·nÌ p¯in·öÌ

˙sporu zhruba jednÈ t¯etiny Ëasu

tÌm, ûe nevyprazdÚujeme sbÏracÌ

koö a ne¯eöÌme svoz a skl·dkov·nÌ

odpadu, coû p¯in·öÌ takÈ v˝znamn˝

ekonomick˝ efekt.

Specialista na mulčování

Do pop¯edÌ vystupujÌ p¯edevöÌm

sekaËky s nulov˝m polomÏrem

ot·ËenÌ (Ñzero-turnì). PodÌvejme se

na americkÈ stroje s nulov˝m

polomÏrem ot·ËenÌ Scag. Jsou

robustnÌ, vyrobenÈ z kvalitnÌch mate-

ri·l˘ ve vlastnÌ tov·rnÏ ve st·tÏ Wis-

consin, dod·vajÌcÌ komponenty i pro

spoleËnosti CAT a Hummer.

Stroje Scag majÌ dvojit˝ velmi

tuh˝ Ëty¯hrann˝ r·m, osvÏdËenou

dvojitou hydrauliku a modernÌ

motory s nÌzkou spot¯ebou paliva.

HnacÌ kola vyuûÌvajÌ samostat-

nÏ axi·lnÌ Ëerpadlo a hydromo-

tor oddÏlenÏ ¯ÌzenÈ p·kami z mÌs-

ta obsluhy. VyznaËujÌ se extrÈm-

nÌ rychlostÌ, obratnostÌ, jedno-

duchou, bezpeËnou a p¯esnou

manÈvrovatelnostÌ.

Vp¯edu umÌstÏnÈ ûacÌ ˙strojÌ

umoûÚuje kosit pod ke¯i a v nep¯Ì-

stupn˝ch krajÌch pozemk˘. Velmi

nÌzko poloûenÈ tÏûiötÏ umoûÚuje

bezpeËnou pr·ci i na znaËnÏ svaûi-

t˝ch pozemcÌch. Proti klasick˝m

travnÌm traktor˘m jsou zmÌnÏnÈ

sekaËky aû t¯ikr·t rychlejöÌ, a to

p¯i stejnÈ öÌ¯ce z·bÏru ûacÌho

˙strojÌ. Provoz öet¯Ì aû 50 %

n·klad˘.

PrPro efektivnío efektivní
péči o zeleňpéči o zeleň
Cílem pečování o trávníky je
především jejich trvale estetický
vzhled, nízké náklady a soulad
s ekologickými požadavky. Kvalitní
péče je finančně i časově náročná
– proto se ve světě stále více
využívá progresivní technologie
sečení trávníků – intenzivní
mulčování. 

Novinkou na českém trhu je ve stoje ovládaná sekačka 
Scag V-RIDE. Premiéru odehraje na Dnech komunální a zahradní
techniky 1.–2. června 2010 v Humpolci

Stroje Scag jsou vhodné nejen pro intenzivní, ale také extenzivní mulčování
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Šestice modelů

Z·kaznÌci si mohou vybrat z öesti

model˘ se z·bÏrem od 81 aû do

183 cm a v˝konem motor˘ (ben-

zÌnov˝ch i dieselov˝ch) v rozmezÌ od

15 do 29 k. éacÌ ˙strojÌ jsou vhodn·

pro extenzivnÌ i intenzivnÌ ˙drûbu.

NejjednoduööÌ t¯i typy jsou ruËnÏ

vedenÈ ñ Scag SW, SWZV PRO-V

a nov˝ model Scag V-Ride. UrËeny

jsou zejmÈna pro dokonËovacÌ pr·ce

a rozs·hlÈ a ËlenitÈ plochy.

St¯ednÌ ¯adu zastupuje model

Scag Tiger Cat. HodÌ se p¯edevöÌm

pro intenzivnÌ ˙drûbu zelenÏ s maxi-

m·lnÌ produktivitou ve svÈ t¯ÌdÏ.

Jedn· se o cenovÏ nejdostupnÏjöÌ

profesion·lnÌ Ñzero-turnì. Shodn˝

konstrukcÌ, ale s vyööÌm v˝konem je

Scag Wildcat. Vybaven je olejov˝m

chladiËem hydrauliky pro vÏtöÌ v˝kon

a maxim·lnÌ nasazenÌ. Nekorunova-

n˝m kr·lem je nejv˝konnÏjöÌ Scag

Turf Tiger s dieselov˝m motorem

Caterpillar (28 k) urËen˝ pro exten-

zivnÌ i intenzivnÌ ˙drûbu p¯i kaûdo-

dennÌm nasazenÌ s patentovanou

bezpeËnostnÌ technologiÌ mulËov·nÌ

Humus Safety pro pr·ci v extrÈm-

nÌch podmÌnk·ch.

Unikátní žací ústrojí

U znaËky Scag je p¯edevöÌm t¯eba

zmÌnit skuteËnost, ûe vöechny typy

t¯ÌnoûovÈho ûacÌho ˙strojÌ jsou vyro-

beny ze silnostÏnnÈho materi·lu.

Noûe z marbanovÈ oceli majÌ proti

bÏûn˝m noû˘m aû o polovinu vyö-

öÌ ûivotnost. äroub noûe je uloûen

v dutÈm h¯Ìdeli a funguje i jako poji-

stka. Vöe je tak p¯ipevnÏno na trojitÈm

patentovanÈm uloûenÌ ûacÌho ˙strojÌ.

P¯i n·razu na p¯ek·ûku se n˘û pouze

protoËÌ na dlouhÈm öroubu v dutÈm

h¯Ìdeli, kter˝m je p¯ipevnÏn, a ostatnÌ

noûe pracujÌ d·le. Nejsou zde st¯iûnÈ

pojistky ani neprokluzujÌ a neniËÌ se

klÌnovÈ ¯emeny. Pohon je ¯eöen samo-

napÌnacÌmi bez˙drûbov˝mi klÌnov˝mi

¯emeny nebo kardanov˝m h¯Ìdelem.

SCAG jako jedin˝ dok·ûe mÏnit

ûacÌ ˙strojÌ podle pot¯eb intenziv-

nÌ, pop .̄ extenzivnÌ ˙drûby. Volit lze

mezi zadnÌm a boËnÌm v˝hozem

a intenzivnÌm mulËov·nÌm. BoËnÌ

v˝hoz, ke kterÈmu lze p¯idat sbÏ-

racÌ za¯ÌzenÌ, je moûnÈ za necelou

p˘lhodinu p¯estavÏt na intenzivnÌ

mulËov·nÌ a naopak. Pro extenzivnÌ

˙drûbu je urËeno ûacÌ ˙strojÌ s bez-

peËnostnÌ technologiÌ mulËov·nÌ

Humus Safety se öÌ¯kou z·bÏru

147 cm vhodnÈ i pro plochy s nÏko-

likalet˝mi Ñn·letyì.

Prodej, poradenství, servis

Produktivita v mÏstsk˝ch podmÌn-

k·ch p¯i intenzivnÌm mulËov·nÌ se

pohybuje okolo p˘l hektaru za jednu

hodinu, u boËnÌho a zadnÌho v˝hozu

kolem jednoho a vÌce hektaru.

V »eskÈ republice je znaËn˝ prostor

pro rozvoj intenzivnÌho mulËov·nÌ.

V kombinaci s tradiËnÌ technolo-

giÌ sbÏru zajistÌ tr·vnÌk˘m kr·su

a zdravÌ, a to s nÌzk˝mi n·klady. To

umoûnÌ investovat do vyööÌho poËtu

seËÌ i dalöÌch pot¯ebn˝ch, zatÌm

minim·lnÏ vyuûÌvan˝ch z·sah˘, jako

nap¯Ìklad hnojenÌ Ëi provzduöÚov·nÌ.

V˝hradnÌm dovozcem sekaËek

Scag do »eskÈ republiky je firma

Agrocar, s. r. o. KromÏ samotnÈho

prodeje se zab˝v· i poradenstvÌm

a samoz¯ejmostÌ je profesion·lnÌ

servis, kter˝ je prost¯ednictvÌm

autorizovan˝ch z·stupc˘ zajiötÏn do

24 hodin. ��

(red)
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Uložení hřídele žacích nožů je
konstruováno i jako pojistka


