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Otváracia doba: pondelok – piatok: 900–1800, sobota: 900–1200

Cub Cadet XT2 QR 106
záber: 106 cm, na plochu 8000 m2/h,
nastavenie výšky: 12 polôh,pre-
vodovka: Hydrostat, Tuff Torq K46,
motor: KAWASAKI, 726 cm3, 2-valec,
výkon: 21,5HP-2500 ot./min. AKONTÁCIOU 

bez navy ́šenia

%-NOU

Splátkový predaj

tel.: 031/558 46 00
Novomestská 1, Gabčíkovo 

2399,-

1749,-*

4599,90

3399,-

Cub Cadet LT1*/LT2 NR92
záber: 92 cm, na plochu 3500 m2/h, nastavenie
výšky: 5 polôh, prevodovka: Transmatic, 6 ry ́ch.*/
Hydrostat,  výkon 12,7HP-2800 ot./min.

1899,-

MTD Minirider 60RDHE / 60RDE*
záber: 60 cm, na plochu 1000 m2/h, nastavenie výšky:
5 polôh, prevodovka: Hydrostat,  výkon: 5,9HP-3300
ot./min. /*11,5HP-3300 ot./min.

1499,-

1329,-*
1699,90

MTD LE 180/92 H - nárazník a deflektor v cene
záber: 92 cm, na plochu 2500 m2/h, nastavenie výšky: 
5 polôh,prevodovka: Hydrostat, výkon: 
18HP - 2600 ot./min.

349,-

299,-
Stiga Combi
48QB
benzínová kosačka,
záber: 48 cm, nastavenie
výšky: 6 polôh, oceľový
skelet,  výkon 2,1kW-
2900 ot./min.

Traktorové
kosačky 

na splátky 
od 

mesačne
€179,-

135,-

Stiga SV415E
prevzdušňovač,2 výmenné
nadstavce - pružinový a
nožový, záber: 38 cm, 
pracovná hĺbka: od -13 do
4,5mm, výkon 1500W

2999,-

2499,-



AKONTÁCIOU 
bez navy ́šenia

Splátkový
predaj

Široký sortiment
príslušenstva

ROTOVÁTORY

od ,-

%-NOU



Stihl RM 443
benzínová kosačka, záber:
41 cm, na plochu do 1200
m2, nastavenie výšky: 25-
75mm, výkon 2,1kW-2800
ot./min.

Elektrické 
a motorové píly

od 149,-

Stihl HSA 45
akumulátorová nožnica na kríky, jednostranne brúsené nože
s rozostupom zubov 24 mm, integrovaná ochrana proti
porezaniu, dorazová ochrana reznej lišty, integrovaná
batéria s ukazovateľom nabitia, prevádzkový čas 40min.

Stihl FSA 45
akumulátorová vyžínač, priemer
žacieho nástroja 250 mm,
hladina vibrácií ľavá/pravá
rukoväť 1,7/4,9 m/s2, dĺžka bez
žacieho nástroja 1,1m

Stihl HSE 42
elektrická potová nožnica, príkon
420 W, počet zdvihov 3.400 min-
1, dlžka rezu 45 cm, hladina vi-
brácií lavá/pravá rukovät 3,1/1,5
m/s2

Stihl FS 55
+ ZADARMO
žacia hlava 
AutoCut25-2
motorový krovinorez, zdvihový
objem 27,2 cm3, výkon
0,75/1,0 kW/k, hladina vi-
brácií ľavá/pravá rukoväť
5,5/4,7 m/s2

569,-
699,-

129,-
149,90

129,-
159,-

249,-
329,-

129,-
159,- www.telervisgabcikovo.sk

Stihl HSA 25
akumulátorová nožnica na kríky, ergonomická,
pogumovaná rukoväť, nôž s dvojitým zdvihom
pre vynikajúci strih a nízke vibrácie, pre-
vádzkový čas 40min.

99,-
129,-

349,-
429,-

Stihl RM 545 T
benzínová kosačka, záber:
41 cm, na plochu do 1200
m2, nastavenie výšky: 25-
80mm, výkon 2,4kW-2800
ot./min.

599,-
699,-

Stihl RL 540
prevzdušňovač, záber:
38 cm, na plochu do
2000 m2, nastavenie
hĺbky: 0-25 mm, výkon
2,2kW-2800 ot./min.



od 599,-
od 99,-

BYCIKLE

BYCIKLE
ELEKTRICKÉ 

Vydavateľ si vyhradzuje právo na omyly a chyby uvedené v inzertných novinách. Za chyby a zmeny cien v tlači neručíme. Dostupnosť akciových pro-
duktov a darčekov je limitovaná uvedeným časovým obdobím, prípadne vypredaním zásob nemusí byť dostupná. Niektoré obrázky použité v tomto
letáku môžu byť len ilustračné. Ceny sú uvedené s DPH. O aktuálnej dostupnosti letákových výrobkov sa môžete informovať v predajni. ® MEDIAL Net s.r.o., 4D line, s.r.o.

www.telervisgabcikovo.sk

Rozvoz tovaru 
ZDARMA

tel.: 031/558 46 00

AKONTÁCIOU 
bez navy ́šenia

%-NOU

Splátkový predaj


