
komerční  pří loha

Tento stroj nabízíme s  velmi atrak-

tivní zaváděcí cenou vzhledem k vý-

konu, rychlosti, bezpečnosti, snadné 

obsluze a údržbě.

ROBOTICKÉ SEKAČKY 
Robotické travní sekačky samozřej-

mě nejsou řešením pro každou trav-

natou plochu. Mnoho zákazníků 

spatřuje přednosti těchto robotic-

kých sekaček v bezhlučném převzetí 

údržby. Zbývá tak více času užít si 

zahradu, aniž by sousedé byli zatíže-

ni hlukem motorové sekačky. Spolu 

s  vysokými nároky, kladenými na 

robotické sekačky se zvyšují i nároky 

na přípravu plochy – ohraničení pra-

covního prostoru sečení. Bez dů-

kladné instalace kabelů nemusí být 

funkce robotické sekačky, zcela per-

fektní a může tak mnoho zákazníků 

odradit. Díky speciálně vyvinutému 

tvaru nože pro pokládání kabelů, 

uchycení cívky a  systému odvíjení 

z  cívky může mobilní stroj EDGE 

STYLER PLUS v jedné pracovní ope-

raci položit kabel do bezpečné 

hloubky pod travní drn. Mobilní 

stroj EDGE STYLER PLUS je určen 

pro pokládku kabelů těchto výrob-

ců robotických sekaček: Ambrogio 

(Zucchetti), Robomow, Wiper (Zu-

cchetti), Husqvarna Automower, 

Belrobotics, Lizadr (Zucchetti), 

iMow (Viking), John Deere, Alko, Sti-

ga, Wolf, ET – Mower (Etesia), Honda 

a další.

PRACOVNÍ PRINCIP 
Kmitající nůž v  podélném směru je 

základním principem uložení kabelu 

do země až do hloubky 50 mm. Ma-

ximální průměr pokládaného kabe-

lu je 4 mm. 

UCHYCENÍ KABELOVÉ 
CÍVKY 
EDGE STYLER PLUS je opatřen držá-

kem cívky, který je univerzálně na-

stavitelný, a proto jej lze použít pro 

všechny rozměry cívek výše uvede-

ných výrobců. Vše je připraveno bě-

hem okamžiku – nastavení trvá mé-

ně než dvě minuty!

OVLÁDÁNÍ POJEZDU 
Stroj je vybaven pojezdem, který 

vtlačuje kmitavý nůž vpřed a pomá-

há znásobit rychlost zařezávání. Dí-

ky dobře promyšlené konstrukci, 

postavené na centrálním trakčním 

kole, je stroj velmi dobře manévro-

vatelný a práce s ním je snadná.

IDEÁLNÍ HLOUBKA 
ZÁŘEZU 
Speciální nůž vyřeže téměř neviditel-

ně drážku do travního drnu, aniž by 

poškodil povrch trávníku. Kabel je 

Stylový hranař a zařezávač Stylový hranař a zařezávač 
nejen na pokládání nejen na pokládání 
kabelůkabelůin

ze
rc

e

Spolu s velkou poptávkou po robotických travních 
sekačkách se automaticky zvyšuje poptávka po strojích pro 
pokládání kabelů. Současná generace sekaček pracuje na 
travnatých plochách v zóně ohraničené nízkonapěťovým 
kabelem, který vymezuje pracovní prostor. Belgický 
výrobce ELIET uvádí na trh mobilní stroj pro zářezové 
pokládání kabelů EDGE STYLER PLUS, který byl speciálně 
vyvinut pro pokládání kabelů robotických sekaček.
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veden trubicí v noži a je vpraven do 

hloubky zhruba 5 cm, která je ideál-

ní pro provoz travních robotických 

sekaček. Díky této hloubce uložení 

se kdykoliv v  budoucnu může pro-

vádět vertikutace nebo dosev. 

Praktická a  časově úsporná je také 

páčka pro nastavení vzdálenosti. 

To umožňuje zapracování kabelů do 

požadované vzdálenosti k okraji tráv-

níku bez nutnosti předchozího ozna-

čení. Těžiště stroje Edge Styler leží 

mezi oběma centrálními pojezdovými 

koly, stroj je tak vyvážený a lehce ma-

névrovatelný. 

NAVÁDĚČ 
Nastavitelná vodicí tyč je šikovný a  čas 

šetřící nástroj, umožňující obsluze položit 

kabel v dostatečné vzdálenosti od okraje 

trávníku či překážek. 

PŘEHLEDNÉ PRACOVIŠTĚ 
Nůž, zařezávající kabel pod povrch, je 

umístněn na straně stroje, kde může 

být snadno kontrolován obsluhou. To 

také umožňuje větší manévrovací 

možnosti.

ZÁVAŽÍ 
Standardní součástí EDGE STYLER PLUS 

je držák závaží. Maximálně dvě závaží 

po 20 kg mohou být bez nářadí nasaze-

na vedle motoru. Zvýšení hmotnosti 

přináší lepší trakci a podstatné snížení 

úrovně vibrací směrem k obsluze.

VÍCEÚČELOVOST 
EDGE STYLER PLUS skýtá větší mož-

nosti než jen zářezové pokládání 

kabelů. Tento stroj lze využít i  na 

obrývání a  ořezávání hran trávníku 

Zvláště na jaře vyžaduje každý tráv-

ník intenzivnější péči. Kromě obno-

vy a údržby okrajů trávníků je ideál-

ní v  obtížných úkolech, například 

hloubení mělkých drážek, obrývání 

okrajů mezi trávníkem a dlažbou ne-

bo mezi trávníkem a mulčovací plo-

chou a podobně.

 

Pro více informací navštivte stránky 

www.eliet.cz. Dozvíte se zde více 

o  různých typech nožů ke stroji 

EDGE STYLER PLUS. 

Milan Hrubý, 

Agrocar s. r. o.

AGROCAR s. r. o.
Česká 685/33

742 21 Kopřivnice
Tel.: 777 881 116

E-mail: milan.hruby@agrocar.cz
www.agrocar.cz
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