BENZÍNOVÝ
TRILOY
PROVZDUŠŇOVAČ
SERIES

CC V 40 B

CC V 40 B

Záběr (cm):
40
Motor:
Cub Cadet 35H, 123 cm3
Palivová nádrž:
1,7 l
Koš:
60 l, ve standardu
Deflektor:
ve standardu
Nože:
17 dvojitých nožů a 16 dvojitých pružin
Nastavení výšky:
centrální
Podvozek:
ocelový
Průměr kol (mm):
200/200, kuličková ložiska
Plně složitelná ergonomická řidítka:
ano
Hmotnost (kg):
36

Cena (Kč):

VÝHODY
Systém 2 v 1 na jednom
vertikutačním válci
Silný motor OHV od Cub
Cadet
Centrální nastavení
hloubky
Robustní ocelové šasi
Ergonomická řidítka
Koš ve standardu

BENZÍNOVÝ
PROVZDUŠŇOVAČ 2v1

Z

vláště po zimě nemusí váš trávník vypadat nejlépe. Krásný zelený koberec z minulého roku je nenávratně pryč. A právě toto je
ten pravý čas pro vertikutaci a provzdušnění. Mech, zbytky listí, cizopasné houby a rozkládající se rostliny vytváří jakýsi krunýř, který
půdě odebírá živiny, světlo, vodu i vzduch. Trávník nemůže dýchat a
růst trávy je drasticky omezen. Správný způsob provzdušnění tyto
nežádoucí zbytky odstraní a ke kořínkům se znovu dostane světlo,
vzduch i voda. Již po několika týdnech je tráva kvalitnější a silnější
než kdykoliv předtím, zvláště pokud ji i přihnojíte a pravidelně sekáte. Provzdušňovač Cub Cadet je tím pravým pomocníkem. Komfortní
systém nožů i pružných drátků na jednom válci Vám umožní provést
všechny operace najednou. Ušetříte tak čas i námahu a můžete se radovat z krásného a zdravého trávníku.

FUNKCE 2 V 1

O

bvyklý systém 2 v 1 spočívá ve dvou výměnných válcích. Jeden je
s pružnými drátky a druhý s noži. Pro uživatele toto řešení není
moc pohodlné. Cub Cadet nabízí nejkomfortnější možný systém. Pracovní válec je osazen 17 dvojitými noži a zároveň 16 dvojitými pružnými drátky. Žádná otravná výměna válců není potřeba. Stroj zvládne obě funkce při jednom cyklu. Pokud chcete trávník pouze lehce
provzdušnit, použijete vyšší nastavení, kdy pracují drátky a nože se
povrchu pouze jemně dotýkají. Pokud váš trávník vyžaduje hlubší
vertikutaci, poloha se sníží a drátky i nože zabírají povrch mnohem
agresivněji. Odměnou je vždy dokonalý, hustý a zdravý trávník.
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