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Ransomes Marquis 
Ručně vedená jedno-vřetenová profesionální sekačka na nízko-střižené trávníky pro 
maximální výšku střihu 3 cm. Ideální pro domácí okrasné zahrady a trávníky. Spolehlivá 
sekačka s dlouhou životností od tradičního výrobce Ransomes Jacobsen s historií 175 let. 

 vhodná pro střih sportovních, okrasných i rekreačních trávníků 

 6-ti nebo 5-ti nožové vřeteno 

 Šířka záběru 51 nebo 61 cm 

 výška střihu 6-28 mm 

 benzínový motor Honda 4 hp  

 plastový sběrač trávy jako možné příslušenství 
 

 

Ransomes Matador 
Spolehlivá vřetenová sekačka s dlouhou životností a větším 
záběrem pro střih a údržbu fotbalových hřišť a větších zahrad. 

 Šířka záběru 71 cm 

 5-ti nožové vřeteno  

 vhodná pro střih sportovních, okrasných i rekreačních 
trávníků a trávníků zahrad 

 výška střihu 6-28 mm 
 benzínový motor Honda 5,5 hp  

 
 

 

Ransomes Super Bowl 
Super Bowl byl zkonstruován speciálně pro sečení greenů, ploch na 
americké rugby. Se šířkou záběru 51 cm dosáhnete střihu výborné kvality. 

 Šířka záběru 51 cm  
 Vřetena s 10 čepelemi, 140 

střihů/metr  
 Výška střihu 3-13 mm  
 Motor benzínový Honda 4 hp  
 K dispozici extra velký koš na 

ústřižky, nástavec Verti-Groom a 
kombo kartáč/hrábě 

 

Ransomes Super Certes 
Super Bowl byl zkonstruován speciálně pro sečení speciálně pro sečení 
greenů, ploch na americké rugby. Se šířkou záběru 61 cm dosáhnete 
střihu výborné kvality. 

 Šířka záběru 61 cm.  
 10-nožová vřetena.  
 Výška střihu: 3 – 13 mm  
 Frekvence střihu 140x / metr 
 Výkonný 2,9 kW (4 hp) 4-válcový motor Honda  
 Přední hladký ocelový válec 
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Ransomes MASTIFF 91 
Jednovřetenová sekačka s pojezdem pro údržbu travnatých ploch fotbalových hřišť. Specialista na 
fotbalové trávníky. 

 záběr 91 cm 

 výška střihu 13-35 mm 

 6-ti nožové vřeteno o průměru 197 mm 

 Výkonnost 2500 m2/hod 

 Hmotnost  se zásobníkem 350 kg 

 Jednoválcový čtyřtaktní benzínový motor Kubota o výkonu 9 hp 

 Objem palivové nádrže 6 l 
 

 
 


