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ELIET, to jsem já
Abyste si mohli svou zahradu

vytvořit zcela podle svých vlastních

představ, potřebujete spolehlivé

stroje, které Vás budou ve Vašem

tvořivém snažení podporovat.

Stroje ELIET Vám nabízí vše, co 

k tomu potřebujete: kvalitu,

vysokou užitnou hodnotu,

smysluplné technické detaily a

přesnost. Stručně řečeno: stroje,

které odpovídají Vašim

zkušenostem a splní Vaše

požadavky. Stroje ELIET jsou trvale

dále vyvíjeny. Toto postupné

zlepšování jakosti, bezpečnosti,

šetrnosti k životnímu prostředí

výrobků ELIET se projevuje na

stále vyzrálejších typech. S výrobky

ELIET dostáváte spolehlivé a

mnohostranné stroje, kterými

můžete o svou zahradu aktivně

pečovat. Máte tak ze své zahrady

trvalou radost. Po celý život.
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HARMONIE
Když se své zahradě věnujete s oddaností, bude Vám mnoho

vracet. Krása zahrady se projevuje také radostí, kterou zažijete,

když budete s láskou pečovat o květiny, stromy a jiné rostliny.

Pamatujte přitom na nádherné květinové záhony a živé ploty. 

Na zdravý, zelený trávník s bezvadně ošetřenými okraji. A na

nádherné stromy. Před chvílí jste koruny stromů odborně prořezali.

Při tom vzniklý zelený odpad se již mezitím rozložil na kompost.

Nádherná zahrada, která Vám skýtá mnoho radostí. A tak by to

mělo zůstat i v budoucnu. Stroj ELIET Vám při tom pomáhá, nechat

celou nádheru přírody ožít na Vaší zahradě.

OCHRANA
Příroda je základem pro kvalitu života budoucích generací. 

Proto musíme přírodu chránit, stroje ELIET Vám přitom pomáhají

budoucnost přírody zabezpečovat.

STROJE ELIET: HARMONIE V PŘÍRODĚ
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ELIET se silně zasazuje o
recyklaci na zahradách. 

Z lásky k přírodě a s
obdivem k přirozené

cirkulaci podporuje ELIET
tuto ekologickou vizi. 

Stroje ELIET jsou v
harmonii s přírodou.
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DOKONALÉ ROZMĚLNĚNÍ

Odborným prořezáváním zůstávají rostliny, keře a stromy na Vaší

zahradě zdravé a silné. Zelený odpad, který při tom vzniká, je navíc

cenným zdrojem energie pro nový život na Vaší zahradě. 

Forma zeleného odpadu má přitom velký vliv na biologický proces

rozkladu. ELIET vyvinul řadu výkonných štěpkovačů, které odpad

rozsekávají na malé štěpky, které jsou obzvlášť cenné pro

biologický oběh.

Myšlenka 
Jeana Paina

ELIET podporuje
myšlenky Jeana
Paina, francouzského
průkopníka v oblasti kompostování 
a poskytovatele jména Asociace
Jeana Paina, profesionálního
sdružení mistrů kompostování. 
Jean Pain zjistil, jak se humusem 
z jemných dřevěných štěpek může
suchá půda v Provence zúrodnit.
Tímto se stal průkopníkem
recyklace na zahradách na základě
kompostu. Se štěpkovačem ELIET
můžete tento princip nyní uplatnit
také na své zahradě.

Štěpkování
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Nechte dříví pracovat
Štěpkovače ELIET jsou

vybaveny patentovaným

principem sekery™ELIET.

Technologie štěpkování

využívá skutečnost, že se

dříví snadněji štípe po směru

vláken. Takto vznikají dřevěné

štěpky, které se mohou

mimořádně rychle rozložit na

cenný kompost. 

Stroje ELIET Vám přitom

pomáhají biologickou cirkulaci

na Vaší zahradě uživatelským

způsobem urychlit. Jimi

můžete zpracovávat téměř

všechny organické látky a

kromě toho jsou méně citlivé

vůči cizím tělesům.

Princip sekery™ ELIET
Nože štěpkovačů  ELIET sekají zelený

odpad jako malé sekerky. Dřevo je přitom

štípáno po směru vláken a rozdrobováno.

Pomocí velkého počtu nožů je tento

proces za minutu tisíckrát opakován.

Vznikají tak malé štěpky stejného tvaru,

které můžete použít jako mulčovací vrstvu

pro půdu nebo do Vašeho kompostu.

Štěpky BioTech™
Postupem řezání podle principu sekery™

jsou štěpky silně stlačovány a

rozvlákňovány. Tyto štěpky BioTech™

proto vykazují příznivé vláknité struktury,

které urychlují postup rozkladu. Po sekání

odpadu získáte dobrou a kyprou směs,

která má správný stupeň vlhkosti. Takto

přispívají štěpky BioTech™ ke zvýšené

účinnosti Vašeho systému kompostování.

Štěpkování

ELIET Primo
ELIET Maestro

ELIET Minor
ELIET Major
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� Kromě dřeva může také systém
štěpkování zpracovávat široké
spektrum listnatého zeleného
odpadu. 

� Dlouhá životnost je zaručena,
neboť mimořádně ostré ozubené
nože se dají brousit a obracet. 

� Bez ohledu o jaký typ zeleného
odpadu se jedná, otvory v sítu
zajišťují stále stejnoměrné malé
štěpky.

�

�

�

Princip SEKERY™ 



ELIET PRIMO
Počet úderů / min 18.000

Pracovní výkon cca 0,7 m3 / hod.

Průměr dřevní hmoty 35 mm

Princip sekery™ ano

Výkon 4 k

Pohon přímo na klikové hřídeli

Rozměr (d x š x v) 1380 x 500 x 1330 mm

Rozměry (přeprav.) 740 x 500 x 740 mm

Hmotnost  32 kg

Počet nožů 6 - HS ocel

Sběrný koš 60 l

Motor  benzínový / elektrický 220 V

PŘÍSLUŠENSTVÍ síto pro vlhký materiál a listí
vývodový trychtýř 

počítadlo motohodin

ELIET MAESTRO
Počet úderů / min 36.000

Pracovní výkon 1,0 m3 / hod.

Průměr dřevní hmoty 40 mm

Princip sekery™ ano

Výkon 5,5 k

Pohon přímo na klikové hřídeli

Rozměr (d x š x v) 1380 x 640 x 1260 mm

Rozměry (přeprav.) 800 x 480 x 1040 mm

Hmotnost  50 kg

Počet nožů 12 - HS ocel

Sběrný koš 125 l

Motor  benzínový / elektrický 380 V

PŘÍSLUŠENSTVÍ síto pro vlhký materiál a listí
vývodový trychtýř

podpěrná deska sběrného koše 
počítadlo motohodin

Technická data

ELIET
PRIMO / MAESTRO

PRIMO a MAESTRO, jsou dva výkonné stroje, které s rostlinnými zbytky a

zahradním odpadem udělají krátký proces. Kromě své mimořádné výkonnosti

poskytují tyto štěpkovače maximální uživatelský komfort. Díky širokému

plnicímu otvoru, ergonomickému plnicímu trychtýři a velkému sběrnému koši

se stane zpracovávání zeleného odpadu těmito stroji pravou zábavou. Protože

jsou vybaveny velkými koly, dostanete se do každého koutu své zahrady.

�

�

�

ELIET PRIMO

ELIET MAESTRO

� Robustní konstrukční provedení: stroje ELIET
jsou vyrobeny z oceli a ošetřeny povrchovou
epoxidovou barvou. Máte takto po léta radost ze
svého stroje. 

� Plnicí otvor skýtá maximální komfort při plnění
štěpkovače široce rozvětvenými větvemi, listím
nebo kuchyňskými odpady. 

� Sběrný koš: okolo stroje nebo na trávníku
nezůstává žádný odpad. Štěpky jsou zachycovány
do praktického a přenosného sběrného koše.
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ELIET MINOR
Počet úderů / min 24.000

Pracovní výkon 1,3 m3 / hod.

Průměr dřevní hmoty 45 mm

Princip sekery™ ano

Výkon 5,5 - 6 - 6,5 k

Pohon klínový řemen XPA 1600

Rozměr (d x š x v) 1250 x 520 x 1100 mm

Hmotnost  65 kg

Počet nožů 12 - HS ocel

Motor  benzínový / elektrický 380 V

PŘÍSLUŠENSTVÍ síto pro vlhký materiál a listí
počítadlo motohodin

ELIET MAJOR
Počet úderů / min 40.000

Pracovní výkon 2,0 m3 / hod.

Průměr dřevní hmoty 55 mm

Princip sekery™ ano

Výkon 9 k

Pohon klínový řemen XPA 1600

Rozměr (d x š x v) 1290 x 630 x 1280 mm

Hmotnost  120 kg

Počet nožů 20 - HS ocel

Motor  benzínový

PŘÍSLUŠENSTVÍ síto pro vlhký materiál a listí
počítadlo motohodin

Technická data

ELIET
MINOR / MAJOR

MINOR a MAJOR přesvědčují svým ergonomickým konstrukčním

provedením. Stroje mají široký plnicí otvor, který umožňuje rychlé

zpracovávání různých druhů odpadů. Přitom jsou stroje kompaktní a poskytují

uživateli maximální komfort. Ani křivé a rozvětvené větve nemají šanci. 

Přitom je odpad mimořádně bezpečně zpracováván, protože stroje jsou

vybaveny speciální ochrannou mříží, nouzovým vypínáním, ocelovým

ochranným štítem a stabilním lapačem nečistot. Stroje se vyznačují svou

robustností, která v ničem nezaostává za profesionálními štěpkovači ELIET.

ELIET MAJOR

ELIET MINOR

� Oboustranně použitelné nože z HS oceli:
Extrémně ostré nože rozsekávají zahradní odpad
na malé štěpky. Nože lze obrátit, takže vydrží
dvakrát déle.

� Velké pneumatiky: vibrace a hluk jsou těmito
pneumatikami tlumeny.Velké pneumatiky skýtají i
na nerovném terénu velký jízdní komfort.

� Řemenový pohon: Přenos zachycuje
dynamické síly klikové hřídele a zvyšuje hnací
kroutící moment speciálně uložené hřídele nožů.

Síto pro vlhký 
materiál a listí:
Pokud chcete rozsekávat
výlučně vlhký materiál, měli
byste normální síto nahradit
speciálním sítem pro listí a
vlhký materiál.
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Vertikutace je nepostradatelnou

složkou komplexní péče o trávník. To

platí dvojnásob, protože se stále

častěji používá mulčování trávníku.

Přednosti takového sečení jsou

známé, snadno se však vytváří

houbovitá vrstva s nepříznivým

působením na trávník.

Kromě toho způsobují klimatické

změny zvýšený růst mechů a po

dlouhodobých periodách sucha

zůstávají na trávníku zbytky zaschlé

trávy. Zdravá tráva ztrácí stále více

životního prostoru.Trávník se už

nemůže řádně zotavit. Vertikutace

takovému vývoji předchází, a to bez

použití škodlivých herbicidů nebo

jiných chemických výrobků. Při

vertikutaci jsou z trávníku účelně

odstraňovány všechny plevele,

paraziti, plstnatá a suchá tráva. Tráva

získá opět dostatek místa, světla a

vzduchu. Tedy nejlepší předpoklady,

aby se mohl vyvíjet nádherný trávník.

Vertikutátory ELIET s trvale ostrými

noži udržují Váš trávník stále krásný!

TRVALE OSTRÉ NOŽE – ZÁKLAD ZDRAVÉHO A KRÁSNÉHO TRÁVNÍKU

VERTIKUTACE
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TRVALE OSTRÉ NOŽE™, 
PRO ZDRAVÝ A KRÁSNÝ  TRÁVNÍK

TUPÉ NOŽE:
MOHOU ZNIČIT VÁŠ TRÁVNÍK

nové nože… po 30 hodinách…

po 60 hodinách… po 90 hodinách…

Při vertikutaci není nutné nastavovat

příliš velkou hloubku nožů. Veškerý

mech, zplstnatělá tráva a plevele

musejí být z povrchu uvolněny a z

travní plochy odstraněny. Poté musejí

být tyto zelené odpady shrabány

nebo odsáty, aby se z trávníku

definitivně odstranily. Na to byl také

při vývoji jedinečné koncepce trvale

ostrých nožů™ (PSM™) brán zřetel.

Svými samoostřicími vlastnostmi

neztrácejí tyto nože nikdy svou sílu

záběru v mechu. 

Také tyto nože se opotřebovávají, 

ale po celou dobu životnosti si

uchovávají velmi ostrý hrot. Díky

technologii PSM™ dosahují při

vyhrabávání od prvního metru až k

poslednímu stále dobrý výsledek.

ELIET zaručuje stálý dobrý výkon!

Pokud pro Váš trávník chcete pouze to nejlepší, měli byste se rozhodnout pro vertikutátor ELIET.

U jiných vertikutátorů jsou běžné nože již po několika hodinách provozu tupé. Pokud budete svůj

trávník obdělávat tupými noži, může to mít dokonce nepříznivé následky. Takové nože

vyhrabávají do Vašeho trávníku pouze hluboké rýhy a zatlačují mech ještě hlouběji do půdy.

V nejhorším případě si takto způsobíte trvalé škody.

Vert ikutace

ELIET E401
ELIET E501

Dosev
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ELIET zaručuje minimálně 100 hodin ostré nože



ELIET E401
Pracovní záběr  400 mm

Pevné nože (počet / tloušťka) 14 / 2,5 mm

Trvale ostré nože ano

Nastavení hloubky   vpředu - vzadu

Výkon 3,5 - 4 k

Pohon klínový řemen

Spouštění nožů vertikální napínání řemene

Rozměry (d x š x v)  960 x 550 x 940 mm

Hmotnost 40 kg

Kola uložena v pouzdrech

Sběrný koš 60 l

Volba motoru benzínový / elektrický 220 V

ELIET E501
Pracovní záběr  500 mm

Pevné nože (počet / tloušťka) 18 / 3 mm

Trvale ostré nože ano

Nastavení hloubky   vpředu - vzadu

Výkon 5 - 5,5 - 6,5 k

Pohon klínový řemen

Spouštění nožů vertikální napínání řemene

Rozměry (d x š x v)  1200 x 740 x 1000 mm

Hmotnost 60 kg

Kola uložena v pouzdrech

Sběrný koš ne

Volba motoru benzínový

Technická data

ELIET
E401 / E501

Svou pracovní šířkou jsou tyto robustní a nezničitelné stroje velmi vhodné

pro malé a středně velké zahrady. Ačkoliv jsou koncipovány pro soukromou

potřebu, převzaly stroje E401 a E501 své vlastnosti od vertikutátorů ELIET 

z profesionální praxe. Vyznačují se extrémně dlouhou životností a

nepřekonatelnými výsledky při vyčesávání. Stroje jsou lehké a obratné, takže

jediný čtvereční metr Vašeho trávníku nezůstane neobdělaný. Trvale ostré

nože™ ELIET poskytují kromě toho záruku špičkových výkonů po mnoho let.

ELIET E501

ELIET E401

� Sběrný koš: Velký sběrný koš, kterým je E401
standardně vybaven, Vás ušetří sbírání mechu
zabírající spoustu času.

� Vodicí madlo stroje E401 se dá bez problému
sklopit. Stroj tak nezabírá mnoho místa při
uskladnění nebo v prostoru kufru Vašeho vozu.

� Vertikální napínání řemene: Díky tomuto
technicky geniálnímu řemenovému spřaení
nedochází téměř k žádnému opotřebení řemene,
což jeho životnost podstatně prodlužuje.

� Robustní konstrukční provedení: Díky
ocelové, roboty svařované skříni, stabilním kolům s
běhouny z přírodního kaučuku a prachotěsným
ložiskům s ochrannými kryty je tento stroj

Stroj je vybaven
pevnými noži

50 cm

40 cm
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Je Váš trávník bez lesku a síly?

Nemusí tomu tak být. Můžete travní

plochu během tří týdnů opět přeměnit

na svěží a mladý zelený trávník. Pro

takovou omlazovací kúru potřebujete

jednoduše trávník pouze dosít. Přitom

si poslužte technikou, kterou nové

travní osivo bude vpraveno do

stávajícího trávníku. Dosevem jsou již

po desítky let udržována golfová a

sportovní hřiště v bezvadném stavu.

Trávník si uchovává svou odolnost

proti nemocem a vysychání a je

zaručena rozmanitost druhů trávy.

DOSÉVACÍ STROJ ELIET
ELIET vyvinul stroj, kterým můžete

svůj trávník za dostupnou cenu

ošetřovat. Tento přesný secí stroj

vpravuje cíleně čerstvé osivo

do Vašeho již existujícího trávníku tak,

že se neztratí jediné travní semínko.

Stopy po takovéto úpravě nejsou po

několika dnech ani viditelné. Můžete

tedy svůj trávník i nadále používat a

sekat. Po několika týdnech má Váš

trávník s mladou trávou opět obvyklý

čerstvě zelený vzhled.

AKTIVNÍ PÉČE O VÁŠ TRÁVNÍK
Doporučuje se preventivně dosévat

každý rok. Vyhnete se tak

problémům, mechům a plevelům

neposkytnete žádnou šanci, aby

trávník poškozovaly. Kromě toho máte

stále mladý trávník, který je nádherně

zelený a také vyžaduje méně péče.

Dosévání se tedy vždy vyplatí.

Pokud k tomu potřebujete další

informace, obraťte se na svého

zahradníka nebo nás navštivte na

webové adrese  www.eliet.cz.

ZELENÝ TRÁVNÍK V KRÁTKÉ DOBĚ

DOSEV

ELIET
DOSÉVACÍ STROJ
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Okraj Vašeho trávníku patří k

místům, která leží mimo dosah

sečení travní sekačkou. Tráva má

zde mnoho místa a roste

neomezeně. Něco takového je Vám

přirozeně trnem v oku. Chcete se

do bujně rostoucího okraje trávníku

pustit rýčem nebo dokonce

nekonečné úseky stříhat zahradními

nůžkami? Nezoufejte!Existuje stroj

ELIET pro odřezávaní hran trávníku,

který byl vyvinut zvlášť k tomu, aby

prováděl přesně tyto práce. Nyní

můžete úpravu svého trávníku

dovršit. Neboť krásný stejnoměrný

okraj trávníku vytváří dovršení Vaší

péče o trávník a zajistí Vám tak

zasloužené uznání.

KONEČNÁ FÁZE ÚPRAVY TRÁVNÍKU

ODŘEZÁVÁNÍ HRAN TRÁVNÍKU
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Technická data

Strojem ELIET PRO ODŘEZÁVÁNÍ HRAN TRÁVNÍKU ušetříte mnoho 

času a peněz. V místech, na kterých dokonce nejlepší travní sekačka

ztroskotá, nasadíte jednoduše odřezávač hran trávníku ELIET. Čistý střih

poskytne Vašemu trávníku opět pěstěný vzhled. Odřezávač hran trávníku

ELIET je kompaktní, ale i vysoce funkční stroj, který svůj úkol plní

vynikajícím způsobem.

ELIET ODŘEZÁVÁČ 
HRAN TRÁVNÍKU

� Robustní konstrukční provedení: Díky
stabilnímu konstrukčnímu provedení budete mít
zaručeně přesný řez nože. Stejně tak můžete
přesně odřezat i přerostlou trávu.

� Srpovitý ochranný kryt: Aby byla zaručena
bezpečnost obsluhy a osob v blízkosti stroje, je
odřezávač opatřen srpovitým krytem, který nůž z
poloviny obklopuje.

� Seřiditelný nůž: Takto můžete přerostlou trávu
velmi přesně odřezat, aniž byste přitom poškodili
strukturu okraje trávníku.

� Souosost: Stejnoměrná osa nože a předního
kola stroje ELIET zajišťuje perfektní odřezávání
oblých okrajů tvarovaných trávníků

ELIET
ODŘEZÁVAČ HRAN TRÁVNÍKU
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Standardní 
nůž z oceli

8-zubý kotouč 
pro řez mezi
trávníkem a
obrubníkem

ELIET ODŘEZÁVÁČ 
HRAN TRÁVNÍKU
Rychlost nože 2550 ot./min

Nůž 240 mm / 68NiCrMo3

Nastavení hloubky 80 mm

Úhlové nastavení nože 0° - 25° - 45°

Výkon    3,5 - 4 - 5 - 6,5 k

Volba motoru  benzínový

Pohon klínovým řemenem 

Rozměry (d x š x  v) 1270 x 460 x 920 mm

Hmotnost  34 kg

Kola   200 x 30 / uložena v pouzdrech

PŘÍSLU‚ENSTVÍ: 8-zubý kotouč
dvojitá přední kola



Na podzim se příroda připravuje na

dlouhý zimní spánek. Stromy

pokrývají nyní zem barevným

kobercem z listí. Mnohobarevná

podívaná je zábavou pro děti a přátele

přírody, ale také nepříjemností na

krásném trávníku nebo parkovišti,

které by mělo zůstat bez listí.

Pokrývka z listí na trávníku udržuje

zeminu obzvlášť vlhkou a kyselou,

což je příznivé pro mechy, plísně a

houby. Veškeré úsilí,které jste

podnikli, abyste měli krásný trávník,

nesmí nyní zůstat stranou.

Pravidelné odklízení listí je nezbytné.

Což je vlastně Sisyfova práce,

můžete ji ale pomocí účinných

zařízení provést, aniž byste museli

zoufat. Pravidelné odstraňování listí

je tedy nutné, pokud chcete trávník

udržet v dobrém stavu a  pokud se

musíte postarat o pořádek a

bezpečnost na chodnících a na

veřejných prostranstvích.

ČERSTVÝ VÍTR NA VAŠÍ ZAHRADĚ

ODSTRANĚNÍ LISTÍ

16



ELIET BL360
Množství vzduchu   50 m3 / min

Rychlost vzduchu 200 km / hod.

Turbína 360 mm

Oběžné kolo 300 mm / hliník 6 mm

Výkon 5 - 5,5 - 6 - 6,5 k

Volba motoru benzínový

Pohon přímo na klikové hřídeli

Rozměry (d x š x v) 1100 x 850 x 950 mm

Hmotnost  38 kg

Technická data

Foukač listí  ELIET BL360 je malý kompaktní, ale vysoce funkční mobilní stroj,

který svůj úkol zvládá vynikajícím způsobem. Stroj je velmi obratný, lehký a

dostává se do toho nejmenšího koutu. Široká turbína má tlumící účinek hluku,

což je pro uživatele zvlášť příjemné. Díky snadnému ovládání foukače na

rukojeti je práce se strojem ELIET BL360 pravým potěšením. 

Různými možnostmi nastavení speciálního výfukového 

otvoru můžete proud vzduchu optimálně řídit.

�

ELIET BL360

� Nastavitelný otvor foukání: Jednoduše
přepnete směr foukání -  ze strany vpřed.

� Velké pneumatiky: Foukač listí BL 360 má
velké pneumatiky. Je tedy snadno ovladatelný,  ať
už se pohybuje na jakémkoliv terénu. Protože je
tento stroj konstrukčně velmi vyvážený, pojíždí se
hlavně na velkých pneumatikách.Pevné přední kolo
slouží pouze jako opěrné.

� Hliníkové oběžné kolo ventilátoru: Lopatky
mají zvláštní tvar pro minimalizaci hlučnosti
ventilátoru. Toto kolo je zhotoveno z lehkého
hliníku, což snižuje spotřebu paliva motoru.

�

ELIET BL360
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�

ELIET zaručuje vysokou kvalitu a rozhoduje se
také sám pro motory stejné kvality.

Efekt Ventury JetTM: Výfukový otvor vytváří
zvláštní účinek Ventury JetTM, aby se místně
zesíleným tlakem foukání ulpívající listí
jednoduchým způsobem uvolnilo. 

�
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S e r v i s

Údržba
Webová stránka

Počítadlo motohodin

SERVIS A ÚDRŽBA

Používejte pouze originální náhradní díly.
Abyste svůj stroj udržovali v bezvadném
stavu je nutná pravidelná a pečlivá
údržba. Takto bude přesnost stroje
ELIET vždy zaručena.

Zajistěte si proto vždy originální
náhradní díly u  autorizovaného
prodejce ELIET 

WEBOVÁ STRÁNKA 

Hledáte… 

• další informace o péči o zahradu a

cenné rady, podrobnější informace o

strojích ELIET? 

• nejbližšího prodejce strojů ELIET? 

Navštivte nás na webové adrese:

www.eliet.cz

Zaznamenávání motohodin Vašeho
stroje jakož i sestavení plánu údržby je
spojeno s velkou námahou. Ale tyto
práce jsou naprosto nezbytné, pokud od
svého stroje budete požadovat po léta
špičkové výkony.

Počítadlo motohodin ELIET představuje
levné řešení, které Vám umožní provádět
údržbu zařízení bez velkých nákladů.
Toto počítadlo motohodin se stane

osobním palubním minipočítačem
Vašeho stroje. Upevněte jej na kabel
zapalovací svíčky benzínového motoru.
Jakmile se motor rozběhne, bude
počítadlo motohodin aktivováno.

Ukazatel obsahuje klasické počítadlo
motohodin, otáčkoměr a automatickou
signalizaci údržby. Tato signalizace zajistí,
že nevynecháte žádnou údržbu a Váš
stroj zůstane vždy v bezvadném stavu.

www.eliet.cz
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PALUBNÍ POČÍTAČ VAŠEHO ZAHRADNÍHO STROJE
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www.eliet.cz

Výhradní zastoupení v České republice

AGROCAR s.r.o
Česká 685, CZ-742 21 Kopřivnice
Tel. (+420) 556 802 752
Fax (+420) 556 802 753
info@eliet.cz

Váš autorizovaný prodejce:


