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Trávník

Půda

Dřeviny

Optimální péče – váš vysněný trávník
Optimální péče o trávník je ovlivněna mnoha faktory.
Začíná u výběru správného trávníkového osiva přes
optimální základní péči o trávník, jako například správné
sečení a pravidelná vertikutace, až po exaktní péči o
ukončení a hrany trávníku.
Samozřejmě naleznete v sortimentu WOLF-Garten vždy ty
odpovídající produkty, se kterými vyřídíte všechny úkoly
jednoduše a spolehlivě. Máte potom k dispozici více času,
abyste si vaši zelenou oázu co nejvíce užili.
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Kvalitní osivo má i „odpovídající cenu“
Pravda, naše osivo je při koupi mnohem dražší než běžné
směsi. Ale kvalita nejlepších druhů a odrůd, 40 let profesionálních zkušeností se vyplatí: při výsevu osivy WOLF-Garten
potřebujete jen cca. 20 g osiva na 1 m2 přičemž při použití
laciného osiva musíte počítat s dvojitým množstvím, protože obilky
jsou větší a těžší. A s výhledem do budoucnosti? Vysoký růst laciného osiva
přímo ovlivňuje množství odpadu při sečení a četnost sečení. Navíc vykazuje
laciné osivo náchylnost k řídkému zárůstu s nutností častého dosevu.

Jednou v životě
udělat něco správného
To správné osivo pro každý typ trávníku
Při výběru trávníkového osiva byste měli klást důraz na
kvalitu osiva. Laciná směs nemůže splňovat výkonnostní
parametry tak, jako speciálně vyvinutá trávníková směs.
40 let profesionálních zkušeností a výzkumu je obsaženo
v každé krabičce WOLF-Garten. Směsi jsou přizpůsobeny
různým podmínkám použití, je jedno zda-li při novém
výsevu nebo při regeneraci.
Nejlepšího výsledku dosáhnete použitím speciálních hnojiv WOLF-Garten – osivo a hnojivo WOLF-Garten dostanete
v nejvyšší kvalitě. Výsledky jsou vždy přesvědčivé: hustý
trávní drn, zatížitelný trávník, zdravý růst kořenového
systému, silné odnožování – to vše je předpokladem pro
potlačování plevele v trávníku a tím pro bezvadný trávník –
koberec v zahradě.
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2. Zatížitelný trávník
»Loretta«

• Nejlepší kvalita osiva
• Roste i ve stínu
• Zvláště hustý drn
• 100.000 výběžků na 1 m2
• Plně zatížitelný
• Díky hustotě vytlačuje plevel
• Minimální odpad při sečení
• Vhodný pro každý typ zahradní půdy

• Vysoce kvalitní trávník
• Extrémně zatížitelný
• Rychlé se regeneruje
• Středně náročný na údržbu
• Zvláště vhodný pro sportovní
plochy
• Vhodný pro každý typ zahradní
půdy

3. Trávník pro volný čas
»Fun«

4. Srovnání! Laciné osivo

• Rychle klíčící
• Zatížitelný a odolný
• Středně náročný na údržbu
• Výborný poměr cena/kvalita
• Vhodný pro každý typ zahradní půdy
»Supra«

• Nízká kvalita
• Široký a tvrdý list
• Silný růst do výšky
• Nedokáže se zapojit
• Neodolává stínu
• Náchylný na plevely

»Loretta«

»Fun«

Spotřeba živin
Frekvence sečení
Rezistence vůči suchu
Produkce odpadu
při sečení
není doporučeno

možné

možné

možné

100.000

80.000

70.000

20.000

••

Odolnost ve stínu

Hustota drnu
(výhonků/m2)

laciné osivo

••
•••
•••••
••
•••••

Zatížitelnost

pomalá/nízká
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1. To nejlepší od WOLF-Garten
»Supra«

Mulčování

Pokud si již dáte s trávníkem práci, použijte ty nejlepší produkty. Podle toho, co od svého trávníku očekáváte, vyberte
odpovídající osivo WOLF-Garten.
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rychlá/vysoká
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Mnohem méně odpadu s tím
správným osivem
Do trávníkových směsí WOLF-Garten přijdou jen
vybrané špičkové druhy. A to v optimálním poměru
a bez příměsi cizích trav a plevelů. Další výhoda:
naše osivo obsahuje mnohem více semínek schopných vyklíčit než laciné osiva.

40 let výzkumu
trávníku

Profesionální kvalita

Více než 40 let
výzkumu

WOLF-Garten

Laciné osivo

-40 %

Až o 40% méně odpadu při sečení
= šetří čas a práci (vyprazdňování koše)
= šetří peníze (odstraňování odpadu)

Vám zaručí nejlepší výsledky

Vysoce kvalitní osivo

WOLF-Garten je známý
svoji prvotřídní kvalitou osiva
To co nyní splňuje vaše požadavky na perfektní trávník, to
WOLF-Garten již více než 40 let neustále vyvíjí. Je známo
okolo 10.000 různých trávních druhů na světě. Z nich neustálým vývojem připravujeme ty nejvhodnější směsi pro vaši
potřebu.
Pouze druhy trávy, které se osvědčí v laboratorních podmínkách, stejně jako na pokusných plochách, se použijí pro
následnou produkci kvalitních trávních směsí. Na výsledky
vaší práce a kvalitu produktů WOLF-Garten se můžete těšit.
Stejně tak nám důvěřují i golfové kluby a fotbalové hřiště.
Každému to nejlepší od WOLF-Garten!

100% hustota
trávního drnu

Mnohem vyšší hustota drnu
= méně mechu a plevele
= vyšší zatížitelnost
= sytější, hezčí trávník

Rozdělení nejdůležitějších
předpokladů pro pěkný trávník

60% osivo
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60% hustota
trávního drnu

10% půda

30% hnojení a péče o
trávník
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Založení nového
trávníku –

Tip od Dr. Nonna

s WOLF-Garten to není problém

Příliš péče také není dobré!

Chcete založit nový trávník?
Zde uvidíte, jak je to jednoduché. Vsadíme se?
S pomocí tohoto návodu a se správnými nástroji vám půjde
založení nového trávníku lehce od ruky.

Nejenom období sucha škodí vašemu trávníku. Také mnoho
vody je pro váš trávník velmi nevhodné! Následkem je nedostatek přísunu
kyslíku ke kořenovému systému. Pokud jsou v tomto období vysoké vnější
teploty, hrozí tzv. „uvaření“ trávníku, to znamená že veškerá výměna kyslíku
v kořenovém sytému zkolabuje. Doporučení: zálivka by měla být pravidelná
avšak zavlažujte s rozumem.

1. Příprava půdy

3. Závlaha je rozhodující

Základem pro úspěšný výsev je správná příprava půdy –
s nástroji WOLF-Garten vám půjde práce od ruky. Tip: travní
rostlinky nemají rádi „mokré nohy“ proto doporučujeme
přimíchat do hutné a těžké půdy písek – zlepšíme tím propustnost půdy. V případě rytí půdy se doporučuje nechat
plochu 2 – 3 týdny v klidu, aby si mohla „sednout“. Poté
připravte půdu pro setí nakypřením – i zde vám pomohou
nástroje WOLF-Garten. (více k úpravě půdy brožurka „Půda“).

Pozor v prvních třech týdnech na pravidelnou zálivku.
Povrch půdy nesmí vyschnout – hrozí nenávratné škody v
podobě zaschlých trávních jedinců. Plochu zavlažujte několikrát denně po krátkou dobu tak, aby se osivo nevyplavilo.

2. Setí a aplikace hnojiva

4. První střih
Pokud tráva doroste na a výšku cca. 8 – 10 cm, je čas pro
první sečení. Trávu příliš nezkracujte – minimálně 5 cm by
mělo zůstat stát. Podívejte se do odstavce tipy o údržbě
trávníku.

Osivo optimálně klíčí od teploty 10oC . S výsevem by jste
proto měli začít na začátku května nebo ještě lépe, z důvodu
vyhřáté půdy a častějších dešťů v ranném podzimu. Tip: čím
pravidelněji vysejete trávní osivo, tím pravidelnější bude
potom i trávník. Proto doporučujeme aplikaci osiva i startovacího hnojiva přesným aplikačním vozíkem WE 430.
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Obnova trávníku –
Se systémem Novaplant®
to jde rychle a bez nutností rytí!
Chcete okrášlit váš trávník? Se systémem NOVAPLANT® –
exklusivně od WOLF-Garten – přeměníte vaši „zeleň“ za
šest týdnů ve „vámi vysněný“ trávník – a to bez nutnosti
rytí. A je jedno, zda-li je stávající trávník plný mechu, plevele
nebo plný míst bez zárůstu. NOVAPLANT® to je kvalita:
»Loretta«, zatížitelný trávník a »Supra«, nejlepší kvalita —
i pro místa bez zárůstu. A zde je postup:

1. Stávající trávník posečte nakrátko

4. Naneste ochrannou vrstvu

Nejdříve posečte starý trávník na co nejnižší polohu. Na
vaší sekačce nastavte nejnižší možnou polohu.

K ochraně osiva naneste opatrně, například hráběmi WOLFGarten UH-M, malou vrstvu trávního substrátu na vysetou
plochu (0,5 cm). Tip: je li substrát světlý, je nejvyšší čas pro
závlahu.

2. Poté je na řadě vertikutace
A to několikrát v podélném i příčném směru – čím pečlivěji
– tím lépe. Jen tak bude mít nové osivo dostatek kontaktu
s půdou a může tak vytvořit zapojenou trávní plochu.

3. Výsev osiva a aplikace hnojiva
Se sypacími vozíky WOLF-Garten aplikujete osivo i hnojivo
NOVAPLANT® naprosto exaktně.
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5. Nyní už jen zavlažovat
V prvních třech týdnech nesmí nově vysetá plocha uschnout
a měla by být několikrát denně zavlažována – to je rozhodující pro váš úspěch regenerace trávní plochy! Za 6 týdnů
je váš trávník hustý a zatížitelný.
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4 nejdůležitější kroky
údržby trávníku
jen tak dostanete váš trávník
do nejlepší formy

3. Zavlažování/provzdušňování
Bez dostatku vody je každý trávník brzy „na
konci“. Dopřeje vašemu trávníku v létě 2x až
3x za týden vydatnou zálivku. Na toto
osvěžení, nejlépe večer, se váš trávní těší
stejně jako vy. A pokud vašemu trávníku
sem tam dopřejete i provzdušnění, například
provzdušňovačem od WOLF-Garten, zajistíte
tím lepší přijímání důležitých živin.

S následujícími 5-ti tipy na údržbu trávníku se vám podaří
trávník udržet váš trávník ve velmi dobré kondici bez zvláštních nároků na váš čas. Několik pravidelných úkonů postačí
a zbude vám hodně času užít si dosaženého úspěchu s vaší
rodinou a přáteli. Zažijte ten pocit…

4. Hnojení
1. Sečení

Zdravý život z „lásky a vzduchu“ není možný
u lidí, zvířat a ani u rostlin. I trávník potřebuje,
speciálně pro něj přizpůsobený pravidelný
přístup živin. Průmyslové hnojiva jsou pro
trávník absolutně nevhodná. Oproti tomu jsou
hnojiva WOLF-Garten vhodná díky regulovanému a odpovídajícímu odevzdávání živin.
Tyto hnojiva jsou vyvinuta speciálně pro
trávník! Trávník dostává vždy ve správnou
dobu potřebné množství živin, které právě
potřebuje pro zdravý růst. Okrasné trávníky
bez zátěže doporučujeme hnojit 2x za rok,
zatěžované trávníky 3x za rok hnojivem
WOLF-Garten s dlouhodobým účinkem, které
uvolňuje živiny do půdy postupně. (viz. kalendář údržby trávníku) Dlouhodobé hnojiva
mají i mnoho dalších výhod oproti průmyslovým hnojivům: nevyplavují se vodou a tím
není zatěžována podzemní voda a životní
prostředí škodlivými látkami, v případě
přehnojení nehrozí „spálení“ trávníku nenávratný proces, v neposlední řadě je
velmi důležitá pro pravidelnou aplikaci i
kalibrace hnojiva WOLF-Garten.

Pravidelné sečení minimálně 1x týdně podporuje růst bočních výběžků trávy a podporuje hustotu trávníku. Je důležité aby
výška sečení byla mezi 3,5 a 5,0 cm, ve
stínu nesečte trávník níže než 4,5 cm. Čím
níže trávník sečete, tím více jsou jednotlivé
trávy náchylnější. Se sekačkami WOLF-Garten
se stane sečení zábavou.

2. Vertikutace
Dvakrát za rok je na čase odstranit z trávníku
trávní plsť a mech a nechat tak trávník opět
nadechnout. Silná vrstva plsti zabraňuje
výměně vzduchu, přístupu vody, živin a světla.
Trávník se oslabuje. WOLF-Garten doporučuje
k vertikutaci suchý den na začátku jara i na
podzim. (srpen/záři). Při vertikutaci se nože
dotýkají půdy pouze povrchně – maximálně
3 mm do půdy. Zabráníte tím poškození
kořenového systému. Podle velikosti trávní
plochy najdete v sortimentu ten správný vertikutátor (více str. 16).

Předtím
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Potom

Kalendář péče o trávník
Založení trávníku
Obnova trávníku bez nutnosti rytí
Sečení
Vertikutace
Potlačovaní mechů
Potlačování plevele
Hnojení
Závlaha
Provzdušňování

Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad
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Tip od Dr. Nonna
Chemie jen v nejnutnějším případě
Mech v trávníku, to je nepříjemná záležitost. Potlačuje růst
trávy a k tomu je v trávníku nevzhledný. Proto pravidelně provádějte vertikutaci
a pravidelně trávník přihnojujte speciálním trávníkovým hnojivem. Tím podpoříte růst trávy a mech nemá šanci. S produkty NOVAPLANT® dosejte vzniklé
volné plochy po vertikutaci. V případě silného zamechování použijte přípravek
proti mechu.

Dlouhodobý účinek: „průmyslové hnojivo“ versus
WOLF-Garten trávníkové hnojivo s dlouhodobým účinkem
Průmyslové hnojivo

WOLF-Garten trávníkové hnojivo s dlouhodobým účinkem »Super«

Ideální hnojení

1

2

3

Naše tři osvědčené hnojiva na trávník jsou optimální hnojiva zásobující trávník
potřebnými živinami. Díky 3-fázovému systému zásobují hnojiva WOLF –Garten trávník nejprve rychlým počátečním účinkem a následně vším potřebným,
co dělá trávník velmi odolným.
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Týdny
Použité živiny v dlouhodobých hnojivech WOLF-Garten
jsou obaleny ve speciální vrstvě. Proto se postupně
uvolňují podle potřeb rostlinek.

Trávníkové hnojivo –
Výživa, která je málem zázračná
Jaro

Proč se vyplatí investovat
do trávníkového hnojiva
Aby váš trávník rostl zdravě a kvalitně, potřebuje pravidelnou,
počasí odpovídající péči. Vyvážené zásobování živinami je
to nejdůležitější pro váš trávník (dusík, fosfor a draslík).
Protože většina zahradních půd není schopna uspokojit
požadované množství živin, je nutné živiny přidávat. Dlouhodobá hnojiva WOLF-Garten dávají vašemu trávníku odpovídající množství živin podle toho co opravdu potřebuje. Výsledkem je váš vysněný trávník, který vydrží i vysoké zatížení
a odolává i mechům a plevelům. Ten kdo otestoval účinek
našich hnojiv, se bez jeho působení již nikdy více neobejde

Podzim

Léto

Zdravě po celý rok
WOLF-Garten má ve svém sortimentu hnojivo odpovídající roční době.
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UV 28 EV

UV-32 EV

UV-38 BX

Elektrický vertikutátor

Elektrický vertikutátor

Benzinový vertikutátor

Naše vertikutátory:
• Rychlé a důkladné odstranění plsti
• Ideální příprava trávníku před hnojením
• Sortiment pro každou velikost plochy (elektrické nebo benzinové vertikutátory)

Vertikutace –
uvolnění trávníku
Dvakrát za rok (na jaře a na podzim) je čas na důkladné
„pročesání“: vertikutaci trávníku. Tím odstraníte trávní plsť
z vašeho trávníku. K rostlinkám je umožněn přístup vzduchu
a světla. I přístup hnojiva a vody až ke kořenovému systému
je nyní mnohem lepší.
Vertikutátory WOLF-Garten jsou pro vertikutaci zvláště vhodné.
Ne bez důvodu je náš vertikutační systém vyznamenán jako
„velmi dobrý“ nadací Testy zboží (Německo). Patentovaný
systém s precizními rotujícími noži ze speciální oceli
odstraňují z nadzemní čísti trávníku vše, co brání trávníku
ve zdravém růstu.

Používáme pouze nože ze speciální oceli, které
trávník důkladně „vyčešou“. Pracovní hloubku
nožů můžete nastavit plynule a to pohodlně růžicí
na rukojeti.
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Po vertikutaci nezapomeňte
na aplikaci hnojiva!
Po vertikutaci trávník vypadá poněkud poničeně. Ale není
to důvod k obavám, po aplikaci speciálního hnojiva se
rychle zacelí a zregeneruje. Ideálními pomocníky pro přesnou
aplikaci hnojiva jsou naše aplikační vozíky WE 430 a WE 330.
Ty můžete použít i pro výsev osiva.
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Sekačky
WOLF-Garten –
Vždy správné rozhodnutí
Spojujeme zkušenosti z prozíravostí
Kvalita našich sekaček je známá již mnoho let a to po celém
světě. Uživatelé oceňují naše sekačky pro jejich robustnost,
dlouhou životnost a kvalitní střih a sběr trávy. Proto sekačky
WOLF-Garten dostávají v nezávislých testech vždy ty nejlepší
známky. Hrdí jsme však i na ceny za design. Je jedno zda-li
máte malou nebo velkou trávní plochu, v sortimentu WOLFGarten s jistotou najdete ten “váš” model – od malé vřetenové sekačky až po moderní sekačky Scooter & Cart.

Přednosti sekaček
WOLF-Garten:
• Již mnoho let osvědčená kvalita
• Inovativní a šetrné k životnímu
prostředí
• Kompletní sortiment určený pro
předzahrádky řadových domků až
po velké plochy
• Nejvyšší kvalita „Made in Germany“

• Šasi z vysoce kvalitního plastu
nebo kovu
• Robustní technika
• Komfortní prvky výbavy
• Příjemná a ergonomická obsluha při
sečení
• Minimální nároky při skladování
• Jednoduchá údržba
• Výborné výsledky sečení a sběru
díky patentovanému systému Triplex

»Ready to use« se stroji
WOLF-Garten:
Pﬁipravené k seãení jiÏ za
30 vteﬁin
Výběr vhodné sekačky
do 150 m2

Vřetenové sekačky
32 a 38 cm záběr,
např. TC 32 S
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do 250 m2

Akumulátorové a
elektrické sekačky
32 cm záběr,
např. 2.32 E

250 až 500 m2

Elektrické sekačky
37 cm záběr,
např. Compact Plus

od 300 m2

Akumulátorové a
elektrické sekačky
40/46 cm záběr,
např. Esprit 40 EAKF

od 300 m2

Benzinové sekačky
40/46 cm záběr,
např. Esprit 40 HA

od 400 m2

Benzinové sekačky
55–102 cm záběr,
např. Scooter
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Systém „Mach 15“
Jednoduchá výměna břitů –
jako v případě holícího strojku
Neustále pracujeme na tom abychom naše produkty zlepšovali v oblastí uživatelského komfortu. Proto jsme vyvinuli
nový systém „Mach 15“ pro naše vřetenové sekačky. Ten
umožňuje výměnu jednotlivých nožů na vřetenu, pokud již
ztratili svoji ostrost. Jde to zcela jednoduše: jako v případě
holícího strojku vyměníte všechny nože jednotlivě a to bez
použití nářadí. Nákladné broušení vřetene je již minulostí.
Systém v současnosti nabízíme ve 4 modelech: dva ručně
vedené (TC 32 M & TC 38 M), jeden elektrický model (TC 32
ME) a jeden akumulátorový (TC 32 MAC).

Vřetenové sekačky
Pro perfekcionisty a na malé plochy
Vřetenová sekačka je vhodná zejména pro sečení malých
trávních ploch (do 150 m2), kde vyniká i svojí obratností.
Díky technice střihu zanechá za sebou vřetenová sekačka
exaktně posečenou plochu. Ale vřetenové sekačky WOLFGarten vám nabízí ještě mnohem více. Jsou velmi obratné,
šetří místo při skladování a nejnovější generace sekaček je
osazena senzačním systémem „Mach 15“. Tento systém
vám umožňuje výměnu všech 15 nožů a to bez použití nářadí.

Systém „Mach 15“:
• Jedinečný patentovaný výměnný
systém nožů
• Každý nůž lze vyměnit jednotlivě,
bez použití nářadí
• Už nikdy nákladní broušení vřetene
• Jednoduše, bezpečně a pohodlně

Vřetenové sekačky:
• Výborný střih
• Pro trávní plochy do 150 m2
• Minimální nároky při sladování
• Obratné
• Patentovaný systém „Mach 15“
• Ručně vedené, elektrické i akumulátorové provedení

Technické údaje:
• Záběr 32 a 38 cm
• 5-násobné nastavení
výšky sečení

TC 32 M
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TC 32 ME
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Akumulátorové sekačky

Elektrické sekačky –

Pro tiché sečení bez kabelu

Inovativní technika

Akumulátorové sekačky doporučujeme těm, kdo chce sekat
svoji plochu a nedávat přitom pozor na kabel. Sekačky
WOLF-Garten jsou zvláště výkonné a mají akumulátor s velkou
kapacitou.
Jsou výkonné, obratné a příjemně tiché. A s výměnným akumulátorem zůstanete vždy flexibilní.

Pro mnohé majitele zahrad je sekačka poháněná elektromotorem to pravé.
Nabízí optimální výkon a komfortní obsluhu. Sekačky
WOLF-Garten jsou známé svým vysokým výkonem, výborným
výsledkem sečení a sběru trávy a navíc jsou příjemně tiché.
Vedle obsáhlé výbavy a příjemného designu jsou i velmi
bezpečné.

Naše akumulátorové sekačky:

Elektrické sekačky:

• Výměnný, bezúdržbový akumulátor
• Efektivní sečení a sběr díky Triplex-systému
• Doporučené pro plochy od 150 m2 do 600 m2,
pro členité plochy s mnoha stromy a zákoutími
• Zvláště tiché a výkonné
• Garance recyklace

• Bezvadný výsledek sečení a sběru díky
systému Triplex
• Garantovaná bezpečnost!
• Pro plochy do 500 m2
• Obratné a tiché
• K modelům 40/46 cm lze dokoupit
mulčovací sadu

Technické údaje:

Technické údaje:
• Záběr 32 a 40 cm
• 5-násobné centrální nastavení výšky
sečení u modelu Esprit 40 AC

Picco 32 Accu

Esprit 40 AC
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• Záběr 32 až 46 cm
• Výkon motoru 1.000-1.800 W
• 5-násobné, centrální nastavení
výšky sečení
• Sběrací systém lze lehce vyprázdnit

Esprit 46 E
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CCM-SYSTÉM
CCM-SYSTEM
cut

collect mulch
cut

Compact plus –
Jeden pro všechno
collect

Kabelfix –

mulch

mulch

collect

Nová řada sekaček „Compact plus“ je inovativní. Zatím co
jiné sekačky potřebují pro mulčování speciální příslušenství,
přeměníte sekačku na mulčování pouhým otočením růžice.
Funkce sběru se přemění na mulčování a to bez použití
dalšího speciálního nářadí nebo příslušenství. Jednodušeji
to opravdu nejde.
Mulčování má pro vás tu výhodu, že nemusíte odstraňovat
posečenou trávu, protože se v průběhu sečení rozmělní a
vrací se zpět do trávního drnu. Tím se uvolní v trávníku
důležité živiny a o zbytek se postarají půdní mikroorganismy.
Compact plus:
• Seče, sbírá, mulčuje
• Nepotřebuje příslušenství ani montáž
• Bezvadný střih i mokrého a přerostlého trávníku
• Pro malé i velké plochy
• Výkonný, tichý a lehký model
• Bezvadný design
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Řešení pro spleť kabelů na zahradě
Sekačka s nejvyšší bezpečností: navíjecí automatika permanentně navíjí 30 m kabelu, drží jej neustále napnutý a
tím se kabel nemůže dostat do prostoru rotujícího nože.
Kabelfix to je vysoký komfort obsluhy a pohodlná manipulace.
Další příklad inovativní technologie WOLF-Garten.

Tip od profesionála Dr. Nonna
Odborné mulčování musí splňovat určité předpoklady:
• Trávník musí být suchý aby v důsledku vysoké vlhkosti
nezahníval.
• Plochu je nutné pravidelně sekat 2 x za týden.
• Odpad musí „zpracovat“ půdní mikroorganismy. Dbejte na to, aby se nevrstvil
posečený trávník v trávním drnu.

Triplex-Systém
Sečení a sběr i mokré a přerostlé trávy není se
systémem Triplex žádný problém. A to díky
optimálnímu sklonu lopatek, velikosti a tvaru
deflektoru a sběracího koše. Výhoda pro vás:
koš je nutné vyprázdnit tehdy, je-li plný až po
okraj. To šetří váš čas a zbytečné běhání s poloprázdným košem.
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Scoote & Cart:
• Pro velké plochy
• Výkonné, robustní sekačky
• Pro plochy od 400 m2
• Sečení se stane zábavou
i pro vaše děti

Benzinové sekačky,

Scooter & Cart –

na plný výkon

Zábava při práci

Sekačky se spalovacím motorem jsou vhodné pro majitele
velkých zahrad. WOLF-Garten vám nabízí široký sortiment
v několika šířkách záběru. Se sekačkou WOLF-Garten jde
práce dobře od ruky, pruh po pruhu. Pokud si vyberete
model s pohonem kol, stane se sečení procházkou po
vašem trávníku.

Ideální spojení práce se zábavou
Sportovně laděné sekačky nejsou snad zaměřeny na práci
ale na zábavu. Neboť se Scooter a Cart se sečení trávy
změní v závody na zahradě. Právě pro velké trávní plochy
(od 400 m2) se koupě vyplatí. Obě sekačky mají elektrický
startér, maximální přepravní rychlost je 11 km/h a pracovní
záběr 55 cm. Mají 3 rychlostní převodovku a centrální
nastavení výšky sečení. Cart je zaměřen na mulčování a
boční výhoz, lze jej však dovybavit sběracím zařízením.

Řada Esprit:
• Velký výkon motoru Honda
• Centrální nastavení výšky sečení
• Optimální výkon sečení a sběru
• Koš s indikátorem plnění
• Vysoce kvalitní zpracování
• Bezvadný design

Esprit 46 HA
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Scooter

Cart
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Nůžky na trávu
»Welle-Vario«

multi-star® ořezávač hran
trávníku

Tyto nůžky pro perfektní kontury a
údržbu hran. Také podél zdí nebo plotů
jsou nenahraditelné, protože lze rukojeť otočit o 180°! Ostří potažené
nepřilnavou vrstvou je precizně nabroušeno a garantuje precizní střih. (Ri-W)

Ořezávač to je opravdová klasika
pro údržbu ukončení trávníku. Vysoce odolná ocel a precizní broušení.
Doporučujeme multi-star® násadu:
ZM-AD. (RM-M)

Údržba hran trávníku
je doplňkem pro
bezvadný vzhled
Manuálně nebo pomocí motoru – hlavně
jednoduše a přesně!
Pěkně posečený trávník je hezká podívaná. Ale již méně
hezká je přerostlá tráva kterou „nevezme“ sekačka. Tyto
trsy kazí celkový dojem trávníku. Ale nedělejte si starosti.
V sortimentu máme speciální pomocníky. S našimi ručními
nůžkami na trávu a ořezávačem hran trávníku multi-star®
jde práce dobře od ruky

Accu 75 »Professional«
• Záběr: 100 mm
• Výkon: až 75 min = 1.300 m
• O 180° otočná hlavice
• Nože potaženy nepřilnavou vrstvou
• Kolečka
• Lze kombinovat s nožem na buxusy
• Ergonomická a polstrovaná rukojeť

Accu 60 »Comfort«
Také naše akumulátorové nůžky se velmi dobře hodí k údržbě
hran trávníku. Akumulátorové nůžky se vyznačují klidným
chodem bez vibrací, stejně jako možností výměny příslušenství
bez použití nářadí.
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• Záběr: 80 mm
• Výkon: až 60 Min = 1.100 m
• O 180° otočná hlavice
• Nože potaženy nepřilnavou vrstvou
• Kolečka
• Lze kombinovat s nožem na buxusy
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Perfektní střih
Vyžínače nejnovější generace
Vyžínače série GT jsou ergonomické, disponují inovativní
technikou a přesvědčí také výkonem a designem. Zvláště
praktická funkce: tyto vyžínače lze nasadit i na údržbu hran
trávníku. Další detaily: teleskopická rukojeť s nastavitelnou
2 .rukojetí, otočná žací hlavice, výškově nastavitelné kolečka, 4 násobné nastavení pracovního úhlu. Modelová řada
zahrnuje elektrická i akumulátorové provedení.
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Údržba hran bez problémů

Čisté vyžínání

Naše vyžínače jsou přímo stvořeny pro
údržbu hran. S novou funkcí EDGE je
údržba hran a ukončení trávníku hračkou. Praktické: nastavitelné kolečka
pro konstantní výšku sečení a preciznímu vedení vyžínače exaktně na
hraně trávníku. Nastavitelný ochranný
oblouk chrání keře, stromy a rostliny
proti poškození.

Čisté a pohodlné sečení okolo
chodníků, cest a plotů. Vše je bezvadně posečeno. Se 4 násobným
nastavením pracovního úhlu jsou i
problémové místa lehce dosažitelná. Teleskopická rukojeť je
vhodným ergonomickým doplňkem
pro obsluhu vyžínače.

Vyžínače série GT
• Ergonomické sečení a údržba hran
• Teleskopická rukojeť s nastavitelnou
2. rukojetí
• Praktické omezení tahu kabelu
• Nastavitelné kolečka pro konstantní
výšku sečení a exaktní vedení
vyžínače
• Záběr: od 22 do 27 cm
• K dostání také v akumulátorovém
provedení
• Ochranný oblouk GT 850 a GT 815 AC
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