Tavaszi termékajánló
tavasz

Az ország legnagyobb alkatrész választéka...
teljes termékpalettája

Husqvarna fűkaszák

Husqvarna fűnyírók

Husqvarna fűnyíró traktorok Husqvarna láncfűrészek

„A jó minőség emléke sokkal tovább tart, mint az alacsony ár miatt érzett rövid öröm!”
- Önjáró, hajtott hátsó kerékkel
- Központi magasság állítás
- Briggs motorral
- 46 cm vágásszélesség
- Fűgyűjtős



McCulloch MFT85-700R
rrotációs kapa

McCulloch M46-125R fűnyíró

- Briggs motorral
- 66 cm munkaszélesség
- 3 előre + 1 hátrameneti
fokozat

- Briggs motorral
- 85 cm munkaszélesség
- Ékszíj és lánchajtással
- Irányváltóval




McCulloch M95-66X
fűnyírótraktor

- 1300W teljesítmény
- 38 cm vágásszélesség
- Fűgyűjtős


MTD sövényvágók
MTD FF3772 fűnyíró

MTD motoros fűnyírók

MTD fűnyíró traktorok

Fűmagok Gyeptrágyák

.

Akkumulátoros
fűnyíró ollók
Suhanó fűnyírók

Ágvágók

Fűrészek és
faápolás

Kertikocsik

Wolf fűnyíró traktorok
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Maruyama sövényvágók

AL-KO kerti vízszivattyúk

Maruyama bozótvágók
AL-KO gyeplazítók
AL
AL-K

Hitachi CG24EKD-SL mulitfunkciós fűkasza
- Hengerűrtartalom: 23,9 cm³
- Teljesítmény: 0.9 LE
- Gép tömege: 5.4 kg
- S start lágyindítás és lökésmentes motorindítás
ás
- Az alapgép csak damilfejet tartalmaz!

Hitachi CG-HT
sövényvágó adapter




Több száz típusú
fűnyírókés és késtartó.

Hitachi CG-PS láncfűrész adapter Háti permetező

Háti motoros
permetező

Amerikai kettő-, négyütemű és lánckenő olajok,
zsírok 0,1 litertől 20 literes
Fűnyíró és
kiszerelésig.
Olasz, német, francia, ame- fűnyíró traktor kerekek
nagy választékban.
rikai damilok és damilfejek
széles választékban. 15
méterestől 10 kg-os dobig.

Levegőszűrők
nagy választékban

.

Komplett motorok, hengerek, dugattyúk, szimerinChampion, Bosch, Oregon,
gek, hajtókarok, tömítések
gyújtógyertyák.
és sok ezer belsőégésű
motor alkatrész.
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