
 

 
ITTEC, s.r.o. 
společnost je zapsána 
v OR u MS Praha 
oddíl C, složka 41746 
dne 8. 12. 1995 

Fakturační údaje 
ITTEC, s.r.o. 
Za Šmatlíkem 824 
149 00 Praha 4 
IČO 645 742 96 

Korespondenční adresa 
ITTEC, s.r.o. 
AOS Modletice 106 
EXIT 10 - D1 
251 01 Říčany u Prahy 

Kontaktní informace 
Tel: +420 323 616 222 
Fax: +420 323 616 223 
E-mail: info@ittec.cz 
Web: www.ittec.cz 

 

AKČNÍ VÝPRODEJ POUŽITÝCH STROJŮ 
 

Vážení, 
dovoluji si Vám zaslat výběr použitých strojů za zajímavé ceny. 

Omezená platnost nabídky do konce října 2015 nebo do vyprodání 
strojů. 

MOŽNOST ROZLOŽENÍ PLATEB!  
 

 
GK522 greenová sekačka použitá 

 benzínový  motor Honda 4 hp  
 vřeteno 11 listů, přední rýhovaný váleček, koš   
 kolečka na přání za příplatek 
 výška sečení 2-11 mm, šíře sečení 55 cm  
 funkční, připravená na sečení,  bez záruky 

 
39.000,- Kč + DPH 
 
GK522 + Turf Groomer  greenová sekačka použitá 

 benzínový  motor Honda 4 hp  
 vřeteno 11 listů, Turf Groomer, koš   
 kolečka na přání za příplatek 
 výška sečení 2-11 mm, šíře sečení 55 cm  
 funkční, připravená na sečení,  bez záruky 

 
49.000,- Kč + DPH 
 
Jacobsen G-Plex III  2WD použitý 

 diesel Kubota, cca 908 Mth, 2WD  
 9 listové +  Turfgroomer, rotační kartáče 
 sběrací koše, backlapping 
 funkční, připravený na sečení, bez záruky 

 
250.000,- Kč + DPH 

 
F250  4WD -  fervejová sekačka 

 5-ti vřetenovka, Kubota diesel, 1530 Mth  
 7-mi listá vřetena, přední rýhovaný válec, 

mechanické stěrky  
 záběr 250 cm  
 funkční, připravená na sečení, bez záruky 

 
199.000,-  Kč + DPH 
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Jacobsen LF3400 4WD vřetenová sekačka 

 použitá sekačka 1527 Mth 
 vřetena 7 listů, průměr 127 mm (5 palců)  
 přední rýhovaný váleček se stěrkou, zadní 

hladký 
s rotačním stíracím kartáčem  

 motor diesel Kubota, 33 hp, 4WD  
 funkční, připravená na sečení, bez záruky 

 
269.000,- Kč + DPH 
 
Jacobsen LF3400 4WD použitá vřetenová sekačka 

 nejlépe na náhradní díly, stále funkční 
 použitá sekačka 2995 Mth 
 vřetena 7 listů – téměř opotřebovaná 
 přední rýhovaný váleček, zadní hladký, bez stěrek 
 motor diesel Kubota, 33 hp, 4WD  
 bez záruky, prodej ve stavu, tak jak je. 

 
65.000,- Kč + DPH 

 
Jacobsen   AR3  rotační sekačka 3WD 

 záběr 1,8 m, výška sečení 19-101 mm  
 Kubota diesel, 1958 Mth, 2009, EK000664 
 funkční, připravená na sečení, bez záruky 

 
170.000,- Kč + DPH  
 
Cushman  - použitý pracovní truckster 

 diesel motor, 1310 Mth 
 plastová korba, zesílená náprava,  
 zesílená hydraulika Hi-LOW 
 funkční, připravený na použití, bez záruky 
 možnost připojení kartáčového pískovače 

Turfco na odpaliště nebo diskového 
pískovače Turfco WS1530 na greeny 
(obojí skladem) 
 

318.000,- Kč + DPH 
 
 

 
Stroje jsou k vidění na pobočkách ITTECU, možnost vyzkoušení u Vás na hřišti. 
 
Pro více informací, prosím, kontaktujte Pavla Stejskala:  

e-mail: pstejskal@ittec.cz 
telefon: 777 921 212. 


