
Šírka záberu 300

Hmotnosť 16 kg

Motor GXV 50

Minikultivátor FG 201 neslúži len na kyprenie pôdy. 
    Vďaka príslušenstvu nájde uplatnenie aj v starostlivosti 
          o trávnik pri odstaňovaní machu alebo vertikálnom   
                   prevzdušnovaní/prerezávaní trávnika.

FG 201

569 €
665 €pôvodna 

cena

Minikultivátory FG 110, FG 201 a FG 205 sú ľahké, efektívne a pohodlné  
a napriek malým rozmerom sú veľkými pomocníkmi pri starostlivosti o pôdu 
predovšetkým v menších a okrasných záhradách. Všade tam oceníte ich 
výbornú manévrovateľnosť a jednoduchú prenositeľnosť.

AKČNÁ PONUKA

Šírka záberu 230

Hmotnosť 13 kg

Motor GX 25

230

13 kg

GX 25

Minikultivátor FG 110 neslúži len na kyprenie 
pôdy. Vďaka príslušenstvu nájde uplatnenie 
             aj v starostlivosti  o trávnik pri 
                  odstaňovaní machu alebo 
                   vertikálnom prevzdušnovaní 
                   a prerezávaní trávnika. Svojimi 
                   malými rozmery a nízkou hmotnosťou 
                   iba 13 kg je ľahko ovládateľný a ideálny 
                   pre malé záhradné plochy.

Ľahké a jednoducho ovládateľné modely FG 201 
a FG 205 sú ideálne pre malé a stredné záhradné 
plochy. FG 201 je najuniverzálnejší model so 
širokou ponukou výmenného príslušenstva. 
FG 205 je model navrhnutý ako skutočný 
vreckový kultivátor. 

FG 110
378 €

505 €pôvodna 
cena

Šírka záberu 450

Hmotnosť 20,5 kg

Motor GXV 50

Kultivátor FG 205 je jednoúčelový stroj určený výhradne   
   na starostlivosť o pôdu. Pre tento účel má oproti 
        FG 201 širší pracovný záber 450 mm.

FG 205

639 €
787 €pôvodna 

cena

ý 

nie 

tnosťou



Kompletnú ponuku a zoznam predajcov 

nájdete na:  

www.stroje.honda.sk

Motory Elektrocentrály Motorové čerpadlá Kosačky Krovinorezy Malotraktory Minikultivátory Snehové frézy

PREVZDUŠŇOVANIE 
PÔDY
Slúži na skyprenie tenkej vrstvy stvrdnutej vrstvy pôdy. Plytký záber nožov nenarušuje koreňový systém rastlín. 

VERTIKÁLNE PREREZÁVANIE/PREVZDUŠŇOVANIE TRÁVNIKA
Prečo? Pôda sa prirodzene zhutňuje, a to konkrétne ako následok dažďa, zalievania a chodenia po nej. Na povrchu 
sa vytvorí vrstva suchej slamy. Korene trpia nedostatkom vzduchu a ich vývin je oslabený. Prevzdušňovanie pôdy 
napomôže rozrušeniu tejto slamenej vrstvy a rozdrobí zeminu, čo umožní lepšiu distribúciu živín a lepšiu 
absorpciu vody do hĺbky. Toto vytvorí hustejší, zelenší trávnik, ktorý ponechá menej miesta na rast buriny.
Kedy? Raz ročne na začiatku jesene alebo na jar.
Ako? Použite motorový kultivátor vybavený prevzdušňovacími nástrojmi, ktoré nielen prevzdušnia korene, 
ale odstránia aj mach a burinu.

ODSTRÁNENIE MACHU
Mach obľubuje tienisté miesta, pevnú, neúrodnú, málo prevzdušnenú zem, ktorá je navrchu vlhká. 
Ako? Použite vertikutátor, odstraňuje mach a prevzdušňuje pôdu. Rozprášte železito-sírovú zmes umelého 
hnojiva na váš trávnik.

ZAREZÁVANIE 
OKRAJOV TRÁVNIKA
Všade tam, kde treba vytvoriť ostré oddelenie trávnika a záhonu.


