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Zahradní technika
a domácí dílna
Když vám přerůstají přes hlavu větve a křoví, je čas na
sekání, řezání nebo kultivování! Jak srovnáte do latě své
stromy, křoví a celý zbytek zahrady? Nejlépe s našimi
výrobky:
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Historie a dnešek
Společnost AL-KO KOBER AG byla založena
v roce 1931 Aloisem Koberem jako malé zámečnictví v bavorsko-švábském Großkötzu
u Günzburgu a díky celkem 50 pobočkám
a asi 4200 zaměstnancům na celém světě
patří k vedoucím poskytovatelům v oblastech
vozidlové techniky, zahradních přístrojů
a vzduchotechniky. Kromě toho je i ve
třetí generaci rodinného podniku vedena
ve smyslu svého zakladatele – se stálou
snahou o dosahování kvality, inovačního
ducha a promyšlené funkce v kombinaci
s nadčasovým designem, komfortem a
spolehlivostí.

www.al-ko.cz

Představenstvo AL-KO KOBER AG (zleva):
Harald, Raymond, Roland a Stefan Kober

Pro více radosti na zahradě
Již více než 40 let vyvíjíme a tvoříme inovativní zahradní zařízení pro nejrůznější nároky
a prostředí. Přitom naše zařízení odrážejí nejen naši dlouholetou kompetenci v technologii
a funkčnosti, ale ve věcech designu stanovují
měřítka. Ale co by naše inovace byly bez našich zákazníků, bez vás. Protože teprve díky
vám budou naše zahradní nástroje úspěšné.
A proto sázíme vše na to, abychom vás
ohromili – abyste byli každý den spokojeni
se svým osobním rájem a řekli: „Perfektní“.

Ponořte se do světa společnosti AL-KO a
poznejte naše kvalitní výrobky – jistě zde
naleznete vhodné zařízení i dle svých požadavků. Mnoho zábavy při listování a objevování – a samozřejmě při práci se zahradními
přístroji společnosti AL-KO.

Stefan Kober
jednatel

Antonio De Filippo
jednatel

Vedení společnosti AL-KO Geräte GmbH (zleva):
Stefan Kober a Antonio De Filippo

Žít kvalitou
OD VENKOVSKÉHO KOVÁŘE KE
SVĚTOVÉMU KONCERNU
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perfektní řez pro každý typ
Ergonomické řezání.
Precizní práce.

relaxace při práci
Ergonomicky tvarované ovládací prvky
a variabilně nastavitelná rukojeť (HT 600 /
HT 700 / HT 18 V Li) umožňují práci bez
námahy i na vysokých svazích. Mnohem
snazší to je s akumulátorovým modelem
HT 18 V Li, který umožňuje řez provádět
ručně zcela bez kabelu.

perfektní střih
a ochrana
Trvale ostré, diamantem ostřené břity
zabezpečují čistý střih. Ochrana proti
nárazu chrání břity při střihání podél
země a stěn, toulec zároveň slouží jako
držák na stěnu.

Zcela volný
Díky silnému akumulátoru 18 V Li-Ion je možné stříhat na místech,
kde není k dispozici zásuvka - s výměnným akumulátorem až
50 minut. Navíc díky technologii Li-Ion odpadává paměťový
efekt akumulátoru, což odpovídá i dlouhé životnosti.

www.al-ko.cz

vše na svém místě
Integrovaná vodováha podporuje přímý a vodorovný střih. Můžete se tak vyhnout nerovnostem v rovině střihu.

Nejlepší kvalita
Kvalitní pouzdro z umělé hmoty je mimořádně stabilní a robustní, což zaručuje
dlouhou životnost zahradních nůžek.

nejvyšší bezpečnost
Jedinečná bezpečnostní ochrana AL-KO Safety
zabrání možnému přestřižení elektrického
kabelu, tzn. větší bezpečnost zahradních
nůžek (nedodává se u modelu HT 440).

správné střihání živého plotu
Aby živé ploty zůstaly husté a křovinaté, měly by být střihány do
tvaru lichoběžníku, to znamená dole širší než nahoře. Tím lze zabránit ztrátě olistění spodních větví kvůli nedostatku světla.
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bez námahy a bez kabelu
Zahradní nůžky s elektrickým
a akumulátorovým napájením

perfektní vyvážení

Nezávislé díky provozu
na akumulátor

Akumulátorové zahradní nůžky HT 18 V Li
přesvědčují nejen technikou, funkcí a designem – ale jsou i vyvážené. Hmotnost zde
byla rozdělena tak, aby nůžky ležely vždy
v ruce optimálně.

HT 18V Li
Typ akumulátoru

Li-Ion (18 V / 1,3 Ah)

Délka střihu

510 mm

PRŮMĚR střihu

15 mm

Počet otáček

2 200 ot./ min

Typ nože

Brus diamantem

Princip řezání

protilehlý bezpečnostní nůž

Bezpečnostní kabel

–

Hladina akustického hluku

95 dB

Hmotnost cca

2,8 kg

Č. zboží

112 949

EAN

400 371 804 5321

Náhradní akumulátor
Č. zboží/EAN

112 968 / 400 371 804 5741

perfektní péče
Multifunkční sprej má nejen vynikající mazací vlastnosti
– uvolňuje ale i usazený materiál, rez, pečuje a čistí.

www.al-ko.cz

silné nasazení
Perfektně střižené menší až velké keře nejsou díky silným, spolehlivým a pohodlným zahradním nůžkám společnosti AL-KO žádný problém.

Ideální pro prořezávání
a omlazování.

K prořezu větších
a zdřevnatělých keřů.

HT 440 Basic Cut

HT 550 Safety Cut

HT 600 Flexible Cut

HT 700 Flexible Cut

Výkon

440 W

550 W

600 W

700 W

Délka střihu

440 mm

520 mm

600 mm

650 W

PRŮMĚR střihu

16 mm

18 mm

24 mm

24 mm

Počet otáček

3 400 ot./ min

3 200 ot./ min

3 200 ot./ min

3 200 ot./ min

Typ nože

Brus diamantem

Brus diamantem

Brus diamantem

Brus diamantem

Princip řezání

protilehlý bezpečnostní protilehlý bezpečnostní protilehlý bezpečnostní protilehlý bezpečnostní
nůž
nůž
nůž
nůž

Bezpečnostní kabel

–

ano

ano

ano

Hladina akustického hluku

97 dB

97 dB

97 dB

97 dB

Hmotnost cca

3,2 kg

3,6 kg

4,1 kg

4,5 kg

Č. zboží

112 679

112 680

112 681

112 678

EAN

400 371 804 0302

400 371 804 0319

400 371 804 0326

400 371 804 0296

Multifunkční sprej
300 ml
Č. zboží 112890
Č. EAN 4003718043976

Vaše výhody
I
I
I
I

robustní kryt
bezpečnostní kabel
diamantem broušené nože
integrovaná vodováha
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dvě funkce, jedny nůžky
stylové řešení pro křoví
a trávníky

Čistá ergonomie
Ergonomicky tvarované ovládací prvky
a příjemně měkká rukojeť umožňují
pohodlnou práci.

Ze 2 udělej 1

Rychle hotovo!

Nůžky na trávu umožňují jednoduché střihání Díky rychlovýměnnému systému břitů lze
hran trávníků, zatímco nůžkami na keře lze
břity vyměnit do několika sekund – bez nástřihat bez námahy menší keře, křoví a tvaro- stroje a špinavých prstů.
vat keřové stromky.

www.al-ko.cz

Dobře zabezpečené
Přípravek pro visací zámek pomáhá předcházet nechtěnému spuštění nůžek.

Kvalita, kterou je vidět
Břity jsou řezány laserem a broušeny diamantem – pro
špičkový výsledek.

Multicutter GS 3,7 Li

Bez OHÝBÁNÍ
Díky teleskopické tyči lze okraje trávníku
okolo stěn a zdí řezat zcela pohodlně a bez
namáhavého ohýbání.

Typ akumulátoru

Li-Ion (3,7 V / 1,45 Ah)

Doba provozu

cca 45 min.

Délka střihu nůžek na keře

160 mm

Šířka střihu nůžek na trávu

80 mm

Hmotnost cca

550 g

Č. zboží/EAN

112 773 / 400 371 804 1996

Teleskopická tyč
Č. zboží/EAN

112 785 / 400 371 804 2184

Vaše výhody
I 2inONE function : střihání trávy a křoví
I snadno a šikovně
I bez paměťového efektu – nabití je možné vždy
I snadná výměna nože
I	nízké samovybíjení
I	dlouhá životnost
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Multitalent
Benzínová motorová
kosa, zahradní nůžky
a výškový prořezávač
v jednom

Seká, řeže a střihá
Ať na zemi, nebo vysoko nahoře – díky
kovovému trojzubci, strunové hlavě,
řetězové pile a zahradním nůžkám je
vícenásobný nástroj nejlépe vybavený
pro všechny oblasti použití na zahrady.

Vše po ruce
Díky integrovaným ovládacím prvkům v ergonomicky tvarované rukojeti je zaručena optimální kontrola nad strojem v každé situaci.

V okamžiku
na dva kusy
Díky dělitelné tyči lze motorové kosy otočením rukou rozložit a šetřit místem při skladování nebo pohodlné přepravě v zavazadlovém
prostoru.

www.al-ko.cz

Kompletní sada se
všemi čtyřmi nástavci

Motorová jednotka,
individuálně sestavitelná

Nástavbové díly k základnímu přístroji BC 330 MTB
(motorová jednotka):

Trojzubec
a navíjecí cívka (sada)
Č. zboží 112 986
Č. EAN 400 371 804 5994

Výškový
prořezávač

Č. zboží 112 970
EAN 400 371 804 5932

BC 330 MT (kompletní sada)

BC 330 MTB (motorová jednotka)

Motor
ccm / kW / ot./min

2taktní
32,6 / 0,9 / 7 000

2taktní
32,6 / 0,9 / 7 000

Pracovní šířka

41 cm struna / 25 cm nůž

–

Délka střihu /
délka břitu

39 cm zahradní nůžky /
25 cm řetězová pila

–

Seřízení struny

Automaticky poklepem

–

Držadlo

Hliník/dělitelné

Hliník/dělitelné

Doplňková rukojeť

přestavitelná

přestavitelná

Hmotnost cca

7,8 kg

5,2 kg

Č. zboží/EAN

112 942 / 400 371 804 5277

112 983 / 400 371 804 5956

Náhradní cívky se strunou
Č. zboží/EAN

112 406 / 400 371 803 5254

Náhradní trojzubec
Č. zboží/EAN

112 405 / 400 371 803 5247

Náhradní řetěz
Č. zboží/EAN

112 972 / 400 371 804 5925

Zahradní nůžky

Č. zboží 112 971
EAN 400 371 804 5949

Vaše výhody
I Multi-Tool je k dostání individuálně sestavitelný, nebo jako kompletní sada
s kovovým trojzubcem, strunovou hlavou, řetězovou pilou a zahradními nůžkami.
I Motorové kosy se silným točivým momentem jako základní přístroj
I	Dělitelná tyč pro snadnou přepravu a uskladnění s úsporou místa
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velký otvor – hodně práce
Válcovací a nožový drtič

zcela zválcované
Díky patentovanému válcovému vtahování
v extra velkém trychtýři lze materiál určený
k drcení plnit bez námahy a pohodlně.
Integrovaná rukojeť se stará o snadnou
přepravu.

dobrý úlovek
Velký, integrovaný zachytávací koš z umělé
hmoty ABS není jen extrémně tvarově stabilní
a ideální pro přepravu materiálu k drcení,
integrovaný zavírací kontakt zaručuje navíc
nejvyšší bezpečnost.

silný tým
Jedinečná řezací a válcovací technika společnosti AL-KO umožňuje v kombinaci
s výkonnými motory drcení větví o tloušťce
až 42 mm. Válcovací drtič přesvědčuje navíc
svým plynulým automatickým vtahováním.

Nože, nebo válce?
Podle požadavků nabízíme nožový, nebo válcový drtič. Zatímco je nožový drtič optimální pro
dřevnaté a listnaté zahradní odpady a ideálně se hodí na materiál určený k drcení a zakrývání
záhonů, je válcový drtič určený spíše na „hrubou práci“. Materiál určený k drcení je zároveň
rozsekaný a rozdrcený, což urychluje rozklad v kompostu.

www.al-ko.cz

jistota stability
Široké pojezdové ústrojí a přilnavá velká kola
ve formátu XL se starají o jistou stabilitu
a dobrou manipulaci při drcení.

Nožový drtič

Tiché drtiče s válcovým
systémem

Easy Crush MH 2800

Easy Crush LH 2800

Výkon

2 800 W / 230 V

2 800 W / 230 V

Spínač napětí 0

ano

ano

Pojistky

16 A

16 A

Řezací systém

Nožový systém

Válcovací systém

Ø větve

42 mm

42 mm

Objem zachytávacího koše

50 l

50 l

Hmotnost cca

25,0 kg

29,0 kg

Č. zboží

112 854

112 853

Č. EAN

400 371 804 3518

400 371 804 3280

Vaše výhody
I
I
I
I

silné řezací ústrojí
extra velký plnicí trychtýř s patentovaným válcovým vtahováním
stabilní konstrukce s XL koly
velký, integrovaný zachytávací koš
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Vysávání, foukání,
řezání nebo sbírání
Vysavače listí společnosti AL-KO
s víceúčelovým využitím

Plynule
nastavitelný
Díky integrované regulaci otáček
lze rychlost foukání a sací výkon
nastavovat plynule (VAC 2400 E).

rychlé přepnutí
Ovládáte jednou rukou:
podzimní listí jednoduše
nafoukáte do rohu, nasajete
a hotovo.

Bezpečné roztřídění
Těžké předměty, jako např. kaštany nebo
šišky, automaticky padají do předního třídiče,
který tak zabraňuje možnému zablokování
turbíny.

ihned zmenšeno
Zatímco hrubé odpady při vysávání automaticky padají do předního třídiče, je
listí na cestě do zachytávacího pytle rozdrceno turbínou drtiče. Tak se nejen snižuje objem sebraného materiálu až o 90 procent, ale může i rychleji zetlít.

www.al-ko.cz

vše v jednom
Podzimní listí v rohu vyfoukat, nasát a hotovo. Prakticky: přední třídič roztřídí hrubé
odpady, zbytek je rozsekaný přímo integrovaným drtičem. To umožňuje efektivní plnění
zachytávacího pytle, který lze díky zavírání na
zip vyprazdňovat velmi pohodlně.

Dobře sedí na
ramenou

S pohodlnou pojezdovou
kladkou

S pohodlnou pojezdovou
kladkou a regulací otáček

Praktický nárameník (u Blower Vac 2400 E
s doplňkovým polstrováním) se stará o více
pohodlí při práci.

BLOWER VAC 2200 E

BLOWER VAC 2400 E

Motor/výkon

2 200 W

2 400 W

Rychlost foukání

205 km/h

170–210 km/h

Sací výkon

9,7 m³/min

5,0–10,0 m³/min

Redukce objemu

až 90 %

až 90 %

OBJEM VAKU

40 l

40 l

Přední třídič

5l

5l

Potenciometr

–

ano

Popruh

ano

ano, s polstrováním

Hmotnost cca

5,1 kg

5,4 kg

Č. zboží

112 728

112 727

Č. EAN

400 371 804 1187

400 371 804 1170

Vaše výhody
I silné multifunkční přístroje (vysávání, foukání, drcení
a sbírání)
I integrovaný přední třídič pro hrubé odpady
I pohodlný zachytávací pytel se zipem
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prokousat se
cestou necestou
Silné elektrické řetězové pily společnosti AL-KO

rychle napnuto
Díky rychlonapínacímu přípravku lze řetěz
napnout a seřídit bez nástrojů – i výměna
řetězu a lišty je vyřízena rychle.

napříč, nebo podél?
Zatímco jsou výkonné motory u modelů EKS uloženy zcela klasicky
příčně k liště (crossline), je motor u modelu EKI uložený podélně
(inline). To přináší výhody s rozložením hmotnosti, takže i při delším
řezání můžete pracovat bez námahy.

elegantní tvar i výsledek
Elektrické motorové pily společnosti AL-KO nabízejí díky svému designu nejen perfektní vzhled, ale díky výkonným motorům a originální liště a řetězu Oregon i silný řezací výkon a dlouhou životnost. Automatické mazání řetězu a průhled na olejové nádrži navíc usnadňují
údržbu.

Bio olej na řetězy
Čistě rostlinný olej na řetězy výkonných motorových pil s vynikající ochranou
proti korozi a dlouhodobým smolným usazeninám.
1,0 l:	Č. zboží 112 894	Č. EAN 400 371 804 4010
5,0 l:	Č. zboží 112 895	Č. EAN 400 371 804 4027

www.al-ko.cz

dvojité jištění
Díky systémové brzdě a ochranné cloně
na ruce s rychlým zastavením řetězu nabízí
v každé situaci nejvyšší bezpečnost – pro
pohodlnou práci bez nehody.

Šikovné a kompaktní

S rychlonapínacím
přípravkem

S podélně vestavěným
motorem a rychlonapínacím přípravkem

EKS 2000/35

EKS 2400/40

EKI 2200/40

Výkon

2000 W

2400 W

2200 W

Motor

230–240 V / 50 Hz

230–240 V / 50 Hz

230–240 V / 50 Hz

Konstrukce motoru

crossline

crossline

inline

Délka lišty

35 cm

40 cm

40 cm

Řetěz

91PJ052X

91PJ56X

91PJ056X

Rychlost řetězu

13,5 m/s

13,5 m/s

13,5 m/s

Napnutí řetězu

s nářadím

bez nářadí

bez nářadí

Mazání řetězu

automaticky

automaticky

automaticky

Brzda řetězu

ano

ano

ano

Hmotnost cca

4,8 kg

5,0 kg

5,4 kg

Č. zboží/EAN

112 807 / 400 371 804 2436

112 808 / 400 371 804 2443

112 809 / 400 371 804 2450

Olej na řetězy
Minerální olej na řetězy motorových pil s dobrou
ochranou proti korozi a vysokou odolností proti
stárnutí
1,0 l:	Č. zboží 112 918
Č. EAN 400 371 804 4843

Vaše výhody
I
I
I
I
I

silné elektromotory, vestavěné napříč, nebo podél
perfektní ergonomie pro práci bez námahy
vysoká tažná síla a řezací výkon
systémová brzda a ochranná clona na ruce s rychlým zastavením řetězu
automatické mazání řetězu
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malý, kompaktní a silný
Mobilní, ležící štípače dřeva

vícekrát svařené
Silný a vícekrát svařený dělící klín se zárukou
perfektního výsledku a dlouhé životnosti. Bez
námahy štípe i tvrdé dřevo.

jistota je jistota
Ať velké, nebo malé – všechny štípače dřeva společnosti
AL-KO jsou vybaveny obouručním bezpečnostním ovládáním, takže na pracovišti panuje vždy nejvyšší bezpečnost.

širší je lepší
Díky širokým kolům lze štípače dřeva
společnosti AL-KO přepravovat i přes
nerovné pozemky lehce a pohodlně,
pevná trubková konstrukce se navíc
stará o jistou stabilitu.

Rychlé a pohodlné seřízení
Práce bez námahy díky snadno
zásuvným nohám pro pohodlnou
pracovní výšku.

www.al-ko.cz

naštípat si dřevo do krbu
Pomocí štípačů dřeva lze nařezané dřevo bez námahy
zmenšit na vhodná polena. Polena by měla být nakonec
uložena na suchém, dobře větraném místě a neskládána
příliš těsně, aby se nevytvořila plíseň. Před tím, než je
možné palivové dříví použít, mělo by být uloženo alespoň
jeden rok, tím lze dosáhnout čistého hoření s dobrým
topným výkonem.

Do délky štípání 37 cm

Pohodlná pracovní
výška, do délky štípání
52 cm

KHS 3700

KHS 5200

Výkon

1500 W / 230 V

2200 W / 230 V

Max. štípací tlak

4t

5t

Max. délka špalku

370 mm

520 mm

Hmotnost

35 kg

47 kg

Č. zboží

112 425

112 426

Č. EAN

400 371 803 5612

400 371 803 5629

Hydraulický olej HLP 46, 1 l
Č. zboží/EAN

112 893 / 400 371 804 4003

112 893 / 400 371 804 4003

Vaše výhody
I
I
I
I

silné štípače dřeva s tlakem až 5 t
ideální ke štípání krbového dřeva do délky 52 cm
skladné a mobilní
ergonomické a bezpečné
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Variabilní, přesný a silný
Stojící štípače dřeva společnosti AL-KO

nastaveno rychle a přesně
Pro rychlou a účinnou práci jsou tyto štípače dřeva vybaveny rychloupínacím šroubem k přesnému vymezení
štípacího zdvihu.

promyšleno v každém
detailu
Díky profesionálnímu obouručnímu bezpečnostnímu
ovládání s integrovanou přidržovací zarážkou je
přesné štípání nejen zaručeno, ale lze přesně upevnit
i tenké nebo šikmo nařezané dřevo.

mnohostranné a variabilní
Štípače dřeva jsou podle modelu vybaveny doplňkovým
stolem pro dvě délky polen nebo 3stupňovým výškovým
nastavením stolu pro nejvyšší flexibilitu. O snadnou přepravu se stará integrované pojezdové ústrojí.

jistá stabilita
Rychlovýklopné bezpečnostní nohy propůjčují štípačům
dřeva při používání optimální stabilitu. Navíc při skladování umožňují úsporu místa v kůlnách nebo garáži.

Hydraulický olej
Vysokotlaký hydraulický olej s vynikajícími
vlastnosti s ochranou proti opotřebení
s vysokou odolností proti stárnutí
1,0 l:	Č. zboží 112 893
Č. EAN 400 371 804 4003
www.al-ko.cz

 ro lehko štípatelné
P
dřevo se štípacím tlakem
5,5 t

 ro tvrdé dřevo se
P
štípacím tlakem 6 t

 ro tvrdé a tuhé dřevo se
P
štípacím tlakem 7 t,
přípojka 400 V

LHS 5500

LHS 6000

LHS 7000

Výkon

3000 W / 230 V

3000 W / 230 V

3500 W / 400 V

Max. štípací tlak

5,5 t

6t

7t

Max. délka špalku

550 / 880 / 1 050 mm

550 / 1 050 mm

550 / 1 050 mm

Hmotnost

86 kg

128 kg

128 kg

Č. zboží

112 424

112 427

112 428

Č. EAN

400 371 803 5605

400 371 803 5636

400 731 803 5643

Hydraulický olej HLP 46, 1 l
Č. zboží/EAN

112 893 / 400 371 804 4003

112 893 / 400 371 804 4003

112 893 / 400 371 804 4003

Štípací kříž
pro LHS 5500
Č. zboží 112 455
Č. EAN 400 371 803 6022

Tupý klín
pro LHS 6000/7000
Č. zboží 112 454
Č. EAN 400 371 803 6015

Vaše výhody
I výkonné pro dřevěné kmeny do 1050 mm
I extrémně robustní konstrukce
I pojízdné a skladné
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kultivátory pro
zelenou zahradu

Silní pomocníci
pro náročné
zahrádkáře

více jistoty
Neúmyslnému otáčení kypřicího nože se zabraňuje blokační bezpeční pákou.

ergonomická práce
Individuálně nastavitelné řídicí držadlo na
kteroukoliv výšku obsluhy pečuje o uvolněnou práci bez námahy. Možnost vybočení držadla na stranu (MH 5001 R) dovoluje navíc
práci bez vstupu na již zkultivovanou plochu.

Kypřící nůž pro MH 350-4	Č. zboží 106 676
Pluh na orání MH 350-4	Č. zboží 106 677
Hnací kola pro MH 5001 R / MH 4001 R	Č. zboží 112 221
Standardní pluh pro MH 5001 R / MH 4001 R	Č. zboží 112 222
Sada kypřicích nožů pro MH 4001 R (80 cm)	Č. zboží 112 195
Pluh na orání pro MH 5001 R & MH 4001 R	Č. zboží 106 930
www.al-ko.cz

Přepravní kola pro
MH 5001 R	
Č. zboží 112 218

jemně rozmělněná půda
Speciálně tvarované kultivační nože kombinované s motory se vysokým tahem jsou zárukou efektivního, jemně
rozmělněného zpracování půdy.

změna směru
Díky pojezdu dopředu i dozadu je nejen zajištěn jednoduchý pojezd – s motorovými kultivátory lze i bez
námahy manipulovat (u modelu MH 350–4 pouze pojezd
vpřed).

MH 350-4

MH 4001 R

MH 5001 R

MH 5060 R

Pracovní plocha

malá

střední

střední

střední/velká

Motor

B&S Series 450

B&S Series 500

B&S Series 625

B&S Series 800

Zdvihový objem (ccm) / kW /
ot./min.

148 / 1,9 / 3 000

158 / 2,0 / 3 000

190 / 2,4 / 2 900

205 / 3,7 / 3 200

Pracovní šířka

35 cm

50 cm

50 cm

75 cm

Kypřicí nůž

4 kusy, Ø 25 cm

4 kusy, Ø 30 cm

4 kusy, Ø 30 cm

6 kusů, Ø 30 cm

Pohon vpřed

ano

ano

ano

ano

Pohon vzad

ne

ano

ano

ano

Hmotnost cca

26 kg

44 kg

46 kg

51 kg

Č. zboží

112 644

112 647

112 651

112 652

Č. EAN

400 371 804 0050

400 371 804 0081

400 371 804 0128

400 371 804 0135

Vaše výhody
I
I
I
I

snadno ovladatelné motorové kultivátory ke kypření půdy a přípravě výsevu
pro zapracování rozdrceného materiálu, hnojiva nebo rašeliny
aktivní kypřící nože
silný tah i u tvrdých a těžkých lepivých zemin
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AL-KO – vše pro zahradu
Sekání, strunové sekání, čerpání, řezání, mulčování,
frézování, provzdušňování, sekání, štípání, uklízení...
Trávníková technika

I
I
I
I
I
I

Péče o trávník

zahradní technika a domácí dílna

I
I
I
I
I
I
www.al-ko.cz

zahradní traktory
benzínové sekačky
elektrické sekačky
mulčovače
lištové sekačky
vřetenové sekačky

vertikutátory
strunové sekačky
elektrické motorové kosy
benzínové motorové kosy
Multi-Tool
akumulátorové nůžky na trávu

I
I
I
I
I
I

zahradní nůžky
drtiče zahradního odpadu
vysavače listí
elektrické řetězové pily
štípače dřeva
motorové kultivátory

vodní technika a čerpadla

I
I
I
I
I
I

zahradní čerpadla
ponorná čerpadla
domácí vodárny
Aquatrolley
čerpadla do jezírek
jezírka

zimní technika

I benzínové sněhové frézy
I elektrické sněhové frézy
I	zimní příslušenství pro zahradní
traktory a lištové sekačky

AL-KO on-line
Klepněte si přímo do on-line světa společnosti AL-KO
– začněte na úvodní stránce www.al-ko.cz se všemi
důležitými informacemi o společnosti, přes Youtube
kanál AL-KO s mnoha zajímavými videi o výrobcích
až po fanouškovskou stránku na Facebooku, na které
vás vždy informujeme o novinkách z prostředí společnosti AL-KO.
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AL-KO AUTOMOBILOVÁ TECHNIKA

AL-KO ZAHRADA + HOBBY

AL-KO VZDUCHOTECHNIKA

Obchodní skupina AL-KO
– váš silný partner!
V samotné Evropě se rozhoduje dva miliony zákazníků pro kvalitní výrobky
společnosti AL-KO. Díky 4 200 zaměstnancům na 50 místech v Evropě, USA,
Africe a Austrálii inspirují a přesvědčují naše výrobky nejen v Evropě, ale téměř
na celém světě. Toto je důkaz, že i dnes výrobky z Evropy mají budoucnost
– pokud jsou neustále inovovány a vyrobeny kvalitně.
Vsaďte s námi na budoucnost a užijte si jako náš zákazník a partner výkon,
kvalitu a bezpečnost značky AL-KO a jejích divizí: AL-KO automobilová technika,
AL-KO zahrada + hobby, AL-KO vzduchotechnika a jako náš zákazník a partner
získejte výkon, kvalitu a bezpečnost.

Al-ko koBER spol. s r.o.
táborská 2134
397 01 písek
česká republika
tel: +420 382 210 383 (-382)
info@al-ko.cz
www.al-ko.cz
Al-ko koBER spol. s r.o.
razov 1217
763 12 Vizovice
Česká republika
tel: + 420 577 454 342
info@vizovice.al-ko.cz
www.al-ko.cz

Navštivte společnost AL-KO na
facebook.com/alko.garten

Dodáváno ve spolupráci s vaším partnerem společnosti
AL-KO:

Změny, které slouží k technickému pokroku, vyhrazeny. Záruka za omyl a tiskové chyby je vyloučena.
Obj. č. 2300158/ 09-2012

