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............................................

TVOŘÍME DĚJINY
Jsme vedoucí silou na trhu, který před
časem ani neexistoval.

V dnešní době je již sečení pomocí
dálkového ovladače zcela běžným
standardem mezi všemi profesionály.
Vždy to tak ovšem nebylo. V roce 2002
existovala jen omezená technika
a spousta zanedbaných svahů,
ale také nespokojenost, nápad a odvaha
jednoho člověka, který se rozhodl toto
všechno změnit.

Přes počáteční údiv a opatrnost
si sekačka Spider brzy získala srdce
zákazníků a dnes je používána k sečení
obtížně přístupných, členitých
či nebezpečných ploch po téměř
celém světě.

A tak se zrodil Spider – první dálkově
ovládaná profesionální sekačka na světě,
určená pro údržbu svahů.
Sázka na technickou inovaci, atraktivní
design a kvalitní komponenty se ukázala
jako šťastná. Nyní bylo třeba změnit

Skvělé produkty, důraz na péči
o zákazníka, více jak 170 inovací během
posledních pěti let – to jsou důvody, proč
jsou sekačky Spider nejprodávanějšími
dálkově řízenými sekačkami na trhu –
na tom, který jsme sami vytvořili.

myšlení lidí, kteří lpěli na konvenčních
(byť často neproduktivních
a nebezpečných) technologiích.
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... A TVOŘÍME V ZEMI,
KTERÁ MÁ DĚJINY...
Místo, kde se rodí naše stroje má bohatou minulost.

Znáte Karla IV., Voskovce a Wericha nebo
Karla Čapka a jeho ROBOT ve slavném díle
R.U.R.? Víte, že díky Ottu Wichterlemu dnes
nosíme kontaktní čočky. Mnoho lidí nosí boty
známého obuvníka Tomáše Bati, který ovlivnil
kromě obuvnického průmyslu také
poválečnou architekturu v podobě
funkcionalistického mrakodrapu ve Zlíně.
Jistě jste slyšeli o Ferdinandu Porsche, Emilu
Kolbenovi nebo snad jméno Emil ŠKODA,
který založil Škodu Plzeň a později zakoupil

společnost Laurin & Klement. Pokud ne,
tak ZETOR je určitě značka, kterou znáte
v podobě známých traktorů.
Všechna tato zvučná jména spojuje jedno –
Česká republika – místo uprostřed Evropy.
Místo, kde se v 19. století. vyráběla TATRA
(v Kopřivnici), tzv. TATRA CONCEPT nebo
kde v první polovině 20. století začala společnost
JAWA vyrábět první motocykly, které
světoznámé značky jako Honda, Kawasaki,
Yamaha nebo Suzuki později následovaly.

Česká republika se zejména vlivem
komunismu již nikdy nedostala zpět na přední
příčky světových ekonomik, na jakých byla
před 2. světovou válkou. Nicméně jsme velmi
rádi, že velikáni jako Tomáš Garrigue
Masaryk, Václav Havel nebo v neposlední
řadě hokejista Jaromír Jágr, reprezentovali
a reprezentují Českou republiku.
A v této zemi přispíváme k tvorbě historie díky
našemu unikátnímu produktu, jakým Spider
bezpochyby je.
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Založení firmy Lubomír
Dvořák - stavby
pozemních komunikací

Zahájení vývoje
sekačky Spider ILD01

Sekačka Spider ILD01
představena
a vypuštěna na trh

Založení firmy
DVOŘÁK – svahové sekačky
Zahájení sériové
výroby

Představení stroje
Spider ILD02 a jeho
vypuštění na trh

Stroje Spider jsou
distribuovány ve více
než 30 zemích
po celém světě

Představení stroje
Spider MINI a jeho
vypuštění na trh

Založení nové
pobočky Slope Care

Otevření nové výrobní
haly „Svatá Anna“
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CO JE SEKAČKA SPIDER
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SEKAČKY SPIDER
Sekačky Spider jsou univerzální dálkově řízené žací stroje české výroby s vynikající
svahovou dostupností, nízkonákladovým provozem, bezkonkurenční bezpečností
provozu a velice širokou možností uplatnění.

TANČÍCÍ KROK
Co dělá sekačky Spider tak výjimečnými?
Je to především patentovaná konstrukce
podvozku, která umožňuje všesměrové
sečení trávy bez nutnosti složitého
manévrování. Tomuto způsobu pohybu
říkáme „tančící krok“ a jednoduše ho můžeme
popsat jako pohon všech kol směrem vpřed
i vzad v kombinaci s neomezeným plynulým
natáčením všech kol v plném rozsahu 360°.
Díky tomuto systému pojezdu se sekačky
Spider mohou lehce pohybovat na svahu
či na podmáčených pozemcích a libovolně

měnit směr jízdy při zachování náhonu
na všechna kola.
Tančící krok činí sekačky velmi stabilními,
obratnými a šetrnými k terénu, jelikož
se Spider nemusí otáčet jako jiné stroje.
Sekačky s klasickým kolovým podvozkem
ztrácejí při otáčení trakci, pásové podvozky
naopak způsobují těžkou erozi trávníku.
KONSTRUKCE
S ohledem na zamýšlené použití v prudkých
svazích a na měkkém terénu jsou sekačky
Spider postaveny z lehkých hliníkových slitin.

Podívejte se na videa na našem webu www.svahova-sekacka.cz

Nízká hmotnost neznamená jen skvělou
svahovou dostupnost, ale také nízkou
spotřebu paliva a jednoduchou manipulaci při
převozu a servisu.
OCENĚNÍ
Od svého vzniku posbíraly sekačky Spider
bezpočet nejrůznějších ocenění za design,
konstrukci, inovaci či bezpečnost práce.
Hlavním oceněním pro celý náš tým jsou však
tisíce spokojených zákazníků a celosvětový
trend dálkově řízeného sečení trávy, na jehož
počátku byly právě sekačky Spider.

DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ
Možnost ovládat sekačku s pomocí
dálkového ovladače je základní podmínkou
pro bezpečné sečení prudkých svahů
a nebezpečných míst. Cílem není ovládat
sekačku na co největší vzdálenost,
ale dát obsluze možnost zvolit si takové
místo, na kterém jí při práci nehrozí
žádné nebezpečí.

VÝHODY A PŘEDNOSTI SEKAČEK SPIDER

KVALITA ZÁSTŘIHU

PRODUKTIVITA

Žací ústrojí sekaček Spider trávu kvalitně
mulčuje, a ta tak propadává zpět ke
kořenům a hnojí trávník pro další růst.
Vysoká kvalita zástřihu umožňuje
použití sekaček Spider i na
zahradách a parkových plochách.

ČESKÝ VÝROBEK
Sekačky Spider byly vyvinuty, patentovány a jsou nadále
vyráběny firmou DVOŘÁK – svahové sekačky, která sídlí
v Havlíčkově Brodě. Zákazník tak získává nejlepší
možnou technickou podporu včetně dodávek
náhradních dílů za bezkonkurenční ceny.

Vysoká pracovní produktivita sekaček Spider vynikne
především ve složitém terénu, kde například Spider ILD02
svojí výkonností nahradí až 15 pracovníků s křovinořezy
nebo jedno žací rameno nesené traktorem.
Na trhu byste těžko hledali bezpečnější stroj
Díky jedinečnému systému pojezdu je každý pohyb
než je Spider. Díky dálkovému ovládání
stroje produktivní a neztrácíte zbytečně čas
je obsluha mimo nebezpečný pracovní prostor,
otáčením stroje při nájezdu do dalšího řádku
není vystavena vibracím ani nadměrnému hluku.
či při obsekávání překážek. To se projevuje
Bezpečnost práce lze ještě zvýšit použitím
na výsledné produktivitě, kterou vám jiné
Lehká konstrukce a unikátní systém pojezdu umožňují strojům
hydraulického navijáku, který zajistí
stroje nenabídnou.
Spider pohybovat se i na extrémně prudkých svazích s náklonem
stabilitu stroje a ochranu před
až 40°. Při použití hydraulického stabilizačního navijáku pak lze
nežádoucím pohybem i v extrémních
bezpečně sekat i svahy dosahující neuvěřitelných 55°, a to vždy při
svazích. Sekačky Spider zaručují
optimální poloze motoru, která zaručuje bezproblémové mazání.
bezpečný provoz i v nejtěžších
Sekačky Spider umožňují sekání i takových svahů, které již
podmínkách.
neumožňují ani chůzi.

BEZPEČNOST

SVAHOVÁ
DOSTUPNOST

UNIKÁTNÍ
SYSTÉM
POJEZDU

Patentovaný pojezdový systém
„tančící krok“ zaručuje vynikající
manévrovatelnost stroje v terénu
při zachování pohonu všech kol,
maximální šetrnost k travnímu
krytu, vysokou svahovou
dostupnost a komfort jízdy jak
v terénu, tak při přejíždění mimo
travnaté plochy.

UNIVERZÁLNÍ
POUŽITÍ
Sekačky Spider jsou výjimečné tím,
že je lze při stejné konfiguraci
použít jak na intenzivní sečení krátké
trávy a parkových ploch, tak na kosení
hrubého náletového porostu. Jsou
uzpůsobené k údržbě rovných ploch, ale i těch
nejstrmějších svahů. S jedním strojem tak můžete
sekat veškeré plochy a nepotřebujete
specializovanou mechanizaci.

EKOLOGICKÁ
ŠETRNOST
Díky kolovému podvozku jsou sekačky Spider velmi šetrné
k travnímu krytu a nezpůsobují jeho erozi. Nízká spotřeba motoru
zaručuje minimální emise. Stroje Spider lze navíc vybavit ekologicky
odbouratelnými náplněmi, které jsou vhodné pro údržbu ekologicky
citlivých oblastí, břehů vodních nádrží a řek.
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FUNKČNÍ PRVKY SEKAČEK SPIDER

DÁ L KOV É
OV L Á DÁ N Í
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N A S TAV I T E L N Á
V ÝŠ K A S E Č E N Í

TA N Č Í C Í K R O K

M OTO R
K AWA S A K I ( I L D 0 1, I L D 0 2 )
B R I G G S & S T R AT TO N ( M I N I )

S TA B I L IZ AČ N Í
N AV I JÁ K
B E Z PE Č N O S T N Í
PR VK Y
KO N S T R U KC E
Z H L I N Í KOV ÝC H S L I T I N
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RÁDIOVÉ ŘÍZENÍ
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POHODLÍ
• Veškeré funkce jsou na dosah prstů
• Odpadá fyzicky náročná práce
a pohyb po svazích
• Neexistují vibrace a hluk je výrazně omezen
BEZPEČÍ
• Obsluha si může zvolit bezpečné místo
pro ovládání stroje
• Bezpečně lze udržovat strmé,
nebezpečné a kontaminované plochy
• V případě jakéhokoliv narušení komunikace
mezi ovladačem a strojem (ztráta signálu,
interference) je celý systém vypnut a stroj
bezpečně zastaven
ŘÍZENÍ
Pomocí ovladače lze ovládat následující funkce:
• Nastartování a zhasnutí motoru
• Nastavení rychlostního režimu
• Zapnutí a vypnutí nožů
• Regulace otáček motoru
• Nastavení výšky sečení
• Změna směru a rychlosti jízdy
• Otáčení kol (360°)
• Smykové zatáčení

Dálkové ovládání poskytuje pohodlí,
bezpečí i precizní řízení sekačky.

• Výběr frekvenčního kanálu
• Aktivace pomocného navijáku
• Nouzové vypnutí celého systému

.........................................

MODELOVÉ ŘADY SPIDER
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PŘEHLED MODELŮ
Ať už obhospodařujete rodinný sad nebo zajišťujete
profesionální údržbu rozsáhlých ploch, jistě si vyberete
velikost a výbavu, která vyhoví vašim potřebám.

Sekačky Spider jsou k dispozici ve třech
velikostech. Odpovídají tak požadavkům
na komerční použití, ale i na příležitostné
sečení soukromých pozemků.
A co mají společného všechny tři modely
sekaček Spider? Je to především dálkové
ovládání, vysoká svahová dostupnost,
všesměrové sečení bez nutnosti otáčení
samotného stroje a skvělá stabilita při
jízdě v členitém terénu.
Společným rysem všech modelů je dále
velmi nízká hmotnost, která se ve výsledku
pozitivně podepisuje na spotřebě, výkonu

při sečení a pochopitelně především
na svahové dostupnosti.
Jednotlivé modely se od sebe liší velikostí,
záběrem sečení, výkonem motoru,
počtem nožů, příslušenstvím a funkcemi,
které lze ovládat pomocí dálkového
ovladače.
Ať už budete soukromě používat nejmenší
model Spider MINI nebo jeden
z profesionálních modelů ILD01 nebo
ILD02, oceníte jednoduchost
a srozumitelnost celého zařízení, stejně
jako snadnou denní údržbu a péči.

SPIDER ILD02
Spider ILD02 je sekačka určená pro plně profesionální použití.
Uplatnění nalezne tam, kde potřebujete sekat svažitý, nepřístupný
či dlouho nesečený pozemek, ale i tam, kde je vyžadována vysoká
kvalita a frekvence kosení. Jedná se o celosvětově nejoblíbenější
model vhodný pro extenzivní i intenzivní sečení velkých ploch.
Použití: svahy kolem komunikací, vojenské prostory (hangáry,
muniční sklady), zemědělské a sadařské plochy, zatravněné
skládky, elektrárny, rozvodny, letiště, horské hotely, sjezdovky,
parky, golfová hřišťě a jiná sportoviště, vodojemy, vodní nádrže,
říční toky a vodní díla – přehrady a protipovodňové valy, mokřady
a pozemky v chráněných krajinných oblastech

SPIDER ILD01
Spider ILD01 je sekačka určená pro plně profesionální použití.
Uplatnění nalezne při sečení svažitého a členitého terénu a míst
s omezeným prostorem pro manévrování nebo tam, kde je
zapotřebí mechanizace s velmi nízkou hmotností. Vhodná je pro
extenzivní i intenzivní sečení středně rozlehlých ploch.
Vhodná pro: svahy kolem komunikací, vojenské prostory
(hangáry, muniční sklady), zemědělské a sadařské plochy,
zatravněné skládky, elektrárny, rozvodny, letiště, horské hotely,
sjezdovky, parky, golfová hřišťě a jiná sportoviště, vodojemy,
vodní nádrže, říční toky a vodní díla – přehrady a protipovodňové
valy, mokřady a pozemky v chráněných krajinných oblastech
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Spider MINI je sekačka určená pro poloprofesionální a občasné
využití. Uplatnění nalezne tam, kde potřebujete sekat méně
rozlehlý avšak svažitý pozemek nebo místa s minimálním
manévrovacím prostorem.
Jedná se o nejmenší model z rodiny sekaček Spider.
Použití: firemní areály, hotely, penziony, zahrady, hřbitovy, sady

P OH ON N Á J E DN OTKA
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SPIDER ILD02

SPIDER ILD01

SPIDER MINI

Motor

Kawasaki FS 691

Kawasaki FS 541V

Briggs & Stratton 950

Výkon

21 HP

15 HP

6,5 HP

Objem

726 ccm

603 ccm

223 ccm

elektronické

elektronické

elektronické

16 l

12 l

4l

bezolovnatý benzín

bezolovnatý benzín

bezolovnatý benzín

hydrostatická

hydrostatická

hydrostatická

9l

6,5 l

2,5 l

Rychlost

0–8 km / hod

0–7 km / hod

0–4 km / hod

Řízení

360°, 4 kola

360°, 4 kola

360°, 4 kola

Pneu

16 × 6.5 - 8

16 × 6.5 - 8

13 × 5 - 6

Záběr

123 cm

80 cm

56 cm

Výška sečení

9–14 cm / 7–12 cm

6–11 cm / 3–8 cm

4–9 cm

Spojka nože

elektromagnetická

elektromagnetická

manuální

Produktivita práce

až 7000 m² / hod

až 3000 m² / hod

až 1500 m² / hod

3,5 l / hod

2,5 l / hod

1 l / hod

41° / 55° s navijákem

40° / 55° s navijákem

30°

Rozměry

1640 × 1430 × 920 mm

1356 × 1200 × 913 mm

1040 × 910 × 600 mm

Hmotnost

352 kg

263 kg

134 kg

Zapalování
Objem nádrže

Převodovka
P OJE ZD

Olejová nádrž

ŽA C Í
ÚS TR OJ Í

..................................................................................................................

MODEL

Palivo

V Ý KO N / S P OTŘ E BA

TECHNICKÁ SPECIFIKACE MODELŮ

Spotřeba paliva
Svahová dostupnost

..........................................

MODELOVÁ ŘADA SPIDER

....................................

SPIDER ILD02
Spider ILD02 je uživatelsky nejoblíbenější typ
sekaček Spider, který rovněž získal mnoho
ocenění po celém světě.

Rádiem dálkově řízená svahová sekačka
Spider ILD02 je v pořadí druhým
výrobkem firmy Dvořák – svahové sekačky.
Stroj byl poprvé představen v roce 2005
a v sériové výrobě je od roku 2006.
Od té doby je pravidelně modernizován.
Koncepčně a technologicky navazuje
na model Spider ILD01, zároveň však
přináší mnohé inovace a zlepšení.
Pojezdový systém je rozšířen
o možnost smykového zatáčení
a produktivitou se stroj vyrovná i těžké
mechanizaci.
VYUŽITÍ
Kawasaki FS 691 V
726 ccm

(š × h × v)
1640 × 1430 x 920mm

Záběr sečení
123 cm

Rychlost
0 –8 km/hod

Výška sečení
9–14cm/7–12cm

Hmotnost
352 kg

Rádiem dálkově řízená svahová sekačka
Spider ILD02 je určena pro údržbu
členitého a nepřístupného terénu
do sklonu 55º. Zároveň je však velmi
dobře použitelná na sečení rovných
ploch.

Sekačka je konstruována tak, aby si
poradila s náletovými dřevinami, ruderálním
porostem a dlouhodobě nesečenou
trávou, ale i s úpravou parkových ploch,
kde je vyžadována vysoká kvalita zástřihu.
Tráva je při sečení mulčována a odpadá
tak nutnost odvážet a ekologicky
likvidovat sbíranou trávu.
Sekačka je vynikající zvláště při sekání
svahů kolem komunikací, při údržbě
vojenských a armádních prostor (hangáry,
muniční sklady), zemědělských
a sadařských ploch, zatravněnách
skládek, elektráren, elektrických rozvoden,
letišť, horských hotelů a při údržbě
sjezdovek a parků.
Tento model je často používán při kosení
golfových hřišť a jiných sportovišť.
Fotovoltaické elektrárny představují ideální
místo pro použití sekačky Spider ILD02.
Stroj nalezne uplatnění všude tam,

..........................................

MODELOVÁ ŘADA SPIDER

kde potřebujete posekat nepřístupný
či dlouho nesečený pozemek, ale i tam,
kde je vyžadována vysoká kvalita
a frekvence kosení.
Jedná se o zcela univerzální žací stroj
primárně určený pro profesionální využití.
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automobil, který obsahuje integrované,
snadno výsuvné nájezdy a systém
zabezpečení stroje proti pohybu při jeho
přepravě. Sekačku lze též umístit
do většiny větších dodávek.
SMYKOVÉ ŘÍZENÍ

SVAHOVÁ DOSTUPNOST
Svahová dostupnost dálkově řízené
svahové sekačky Spider ILD02 je 41°
v základním provedení, ale až 55° při
použití integrovaného jisticího navijáku.
Díky němu můžete bezpečně pracovat
ve svazích, na kterých se nedokáže
pohybovat žádný jiný stroj a které jsou
i pro člověka neschůdné.
SNADNÁ PŘEPRAVA
Pro přepravu sekačky Spider ILD02 lze
použít speciální vozík za osobní

Sekačky Spider ILD02 jsou oproti modelu
ILD01 vybaveny i možností smykového
natáčení. Tento způsob řízení umožňuje
otáčení stroje okolo jeho svislé osy
a zjednodušuje tak manipulaci
se strojem.
PRODUKTIVITA
Sekačka Spider ILD02 se produktivitou
(až 7500m² / hod.) vyrovná výkonu
15 křovinořezů nebo traktoru s žacím
ramenem při nesrovnatelně nižších
provozních nákladech.
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SPIDER ILD01
Rádiem dálkově řízená svahová sekačka Spider
ILD01 představuje základní produkt firmy
Dvořák – svahové sekačky.

Okamžitě po svém uvedení na trh se
sekačka Spider ILD01 dočkala
obrovského ohlasu a úspěchu a získala
mnoho prestižních ocenění na světových
výstavách a veletrzích. Jednalo se totiž
o světově vůbec první dálkově řízený stroj
pro profesionální údržbu svahů.
Skvělá svahová dostupnost a jedinečné
manévrovací schopnosti jsou výsledkem
především revolučního a patentovaného
systému pojezdu zvaného „tančící krok“.
Kawasaki FS 541V
603 ccm

Rychlost
0 –7 km/hod

(š × h × v)
1356 × 1200 × 913mm

Výška sečení
6–11cm/3–8cm

Záběr sečení
80 cm

Hmotnost
263 kg

VYUŽITÍ
Rádiem dálkově řízená svahová sekačka
Spider ILD01 je určena pro údržbu
členitého a nepřístupného terénu do
sklonu 55º.

Sekačka je konstruována tak, aby si
poradila s náletovými dřevinami,
ruderálním porostem a dlouhodobě
nesečenou trávou.
Stroj je neocenitelný zvláště při údržbě
škarp a sekání svahů kolem komunikací,
při údržbě lesních školek a ovocných
sadů, zatravněných skládek, elektráren,
fotovoltaických elektráren, elektrických
rozvoden, letišť, horských hotelů a při
sekání sjezdovek a parků.
Díky jedinečnému systému pojezdu je
velice vhodný i pro údržbu ploch kolem
vodních rezervoárů, říčních toků a vodních
děl. Nízká hmotnost, která je zajištěna
výrobou většiny dílů stroje z lehkých
ušlechtilých slitin a pohon všech čtyř kol,
zajišťují maximální šetrnost k přírodě.
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Sekačku tak lze bez obav využít i při
údržbě mokřadů a pozemků
v chráněných krajinných oblastech.
Sekačka Spider ILD01 najde uplatnění
všude tam, kde potřebujete posekat
nepřístupný či dlouho nesečený pozemek.
Je vhodná především pro profesionální
využití, ale uplatnění nalezne
i u soukromých osob při sečení
rozlehlejších pozemků.
SVAHOVÁ DOSTUPNOST
Svahová dostupnost dálkově řízené
svahové sekačky Spider ILD01 je 40°
v základním provedení, ale až 55° při
použití integrovaného jisticího navijáku.
Díky němu můžete bezpečně pracovat
ve svazích, na kterých se nedokáže
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pohybovat žádný jiný stroj a které jsou
i pro člověka neschůdné.
SNADNÁ PŘEPRAVA
Pro přepravu sekačky Spider ILD01
lze použít speciální vozík za osobní
automobil, který obsahuje integrované,
snadno výsuvné nájezdy a systém
zabezpečení stroje proti pohybu při jeho
přepravě. Stroj lze bez problémů umístit
i do běžných dodávek.
PRODUKTIVITA
S plošným výkonem až 3000 m² za
hodinu se sekačka Spider ILD01 vyrovná
produktivitě 5 křovinořezů při výrazně
nižších provozních nákladech.
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SPIDER MINI
Spider MINI je navržen a koncipován pro zákazníky,
kteří potřebují pouze občas sekat strmé svahy a
nepřístupný terén.

Briggs &Stratton 950
223 ccm

(š × h × v)
910 × 1040 × 600mm

Záběr sečení
56 cm

Rychlost
0 –4 km/hod

Výška sečení
4–9 cm

Hmotnost
134 kg

Rádiem řízená sekačka Spider MINI
je nejmenším vyráběným modelem.
Svojí svahovou dostupností
a manévrovatelností se však Spider MINI
blíží profesionálním modelům Spider
ILD01 a ILD02. Sekačka Spider MINI
je založena na stejném konceptu jako
ostatní vyráběné produkty.
Dálkové ovládání zajišťuje kontrolu
pojezdu a řízení a dává tak obsluze
možnost stroj nastartovat a nouzově
vypnout. Ostatní funkce, jako regulace
výšky sečení či spínání kosy jsou ovládány
ručně přímo na stroji.
Sekačka Spider MINI je dále osazena zcela
originálními řetězovými portálovými převody,
které zaručují spolehlivý bezúdržbový
provoz, umožňují snížit těžiště stroje
a celkově stroj zlevňují a zjednodušují.

VYUŽITÍ
Sekačka Spider MINI je určena k údržbě
svažitého terénu s krátkou i vzrostlou
trávou. Sekačka je schopná pracovat
na svazích se sklonem 30° (58 %).
Představením sekačky Spider MINI firma
DVOŘÁK – svahové sekačky odpovídá
na častou poptávku po menším stroji,
finančně dostupném i pro zákazníky,
kteří nesečou profesionálně.
Spider MINI zcela jistě nalezne
uplatnění na menších, ale členitých
plochách jako jsou trávníky kolem
horských hotelů, fotovoltaických
elektráren (FVE), hrází, sadů,
zemědělských farem atd.
Tradičně vysoká kvalita sečení umožňuje
použití stroje i na zahradách, v parcích
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a jiných intenzivně sekaných plochách,
a to zejména díky možné instalaci
mulčovací sady.
Díky jedinečnému systému pojezdu je stroj
vhodný i k údržbě ploch vyžadujících
jemnou péči a zařízení s nízkou hmotností.
SPIDER MINI je splněný sen pro všechny,
které již nebaví úmorné sekání.
SVAHOVÁ DOSTUPNOST
Svahová dostupnost dálkově řízené
příkopové sekačky Spider MINI je až 30°
(58 %) v závislosti na způsobu použití.
Vysoká svahová dostupnost pramení
z lehké konstrukce, nízkého těžiště,
pohonu všech čtyř kol a patentovaného
systému pojezdu, který činí jízdu po svahu
jednoduchou a bezpečnou.
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SNADNÁ PŘEPRAVA
Kompaktní rozměry a nízká hmotnost
umožňují jednoduchou přepravu sekačky
v jakékoliv dodávce nebo dokonce
ve většině osobních automobilů ve verzi
kombi.
Samozřejmě lze sekačku Spider MINI
umístit i na běžný přívěsný vozík. Dálkové
ovládání velmi zjednodušuje fyzickou
manipulaci se strojem.
PRODUKTIVITA
Produktivitu sekačky Spider MINI
oceníte zejména ve strmém terénu
a na rozlehlejších plochách, kde odpadá
náročná práce s křovinořezem.
Doporučená plocha k sečení pro model
Spider MINI je 2000–5000 m².
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VÝROBNÍ HALA SPIDER

SVATÁ ANNA
Zbrusu nový výrobní areál firmy se nachází v srdci Českomoravské vrchoviny, v blízkosti poutního místa
s léčivým pramenem Svatá Anna, u obce Pohled. Stavba je oceňována zejména pro citlivé propojení prvků
moderní architektury s okolní přírodou a pro přirozené splynutí s krajinou.
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DISTRIBUCE
Firma Dvořák disponuje oficiálním zastoupením pro prodej strojů
Spider ve více než 30 zemích po celém světě. Kompletní aktuální seznam
distributorů naleznete na stránkách www.svahova-sekacka.cz

ALL TERRAIN ALL GRASS ALL PEOPLE

DVOŘÁK - svahové sekačky s. r. o.
Pohled 277
582 21 Pohled

Tel.: +420 564 036 099
info@spider-cz.com
www.spider-cz.com

