
CENY ZÁKLADNÍ ÚDRŽBY STROJE

RUČNĚ NESENÁ TECHNIKA
Motorové pily, křovinořezy, plotostřihy, foukače

ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA

• Základní vyčištění

• Výměna zapalovací svíčky

• Výměna palivového fi ltru

• Vyčištění vzduchového fi ltru

• Kontrola řezných částí, řetězky, bubnu 
spojky, spojky (pily)

• Kontrola úhlového převodu

• Kontrola řezné části (křovinořezy)

• Promazání jehlových ložisek (pily)

• Promazání úhlového převodu (křov.)

• Kontrola nastavení karburátoru

• Motorová zkouška

• Kontrola funkce bezpečnostních prvků 
(brzda, stop spínač…)

• Tlaková zkouška motoru

• Broušení řetězu / kotouče křovinořezu

Cena s DPH 21 % 1 690 Kč

Cena bez DPH 21 % 1 397 Kč
CENA CELKEM: PRÁCE + ORIGINÁLNÍ DÍLY

SERVIS NAVÍC

dle stavu stroje a odsouhlasení zákazníka

• Výměna řetězky, bubnu spojky, pásu brzdy

• Výměna řezné části, žacího kotouče, 
navinutí struny

• Výměna vzduchového fi ltru

• Čištění olejového fi ltru

• Čištění karburátoru, 
výměna membrán, jehly

TRAVNÍ SEKAČKY

ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA

• Základní vyčištění

• Výměna zapalovací svíčky

• Výměna vzduchového fi ltru

• Kontrola palivové soustavy

• Výměna motorového oleje

• Broušení a vyvážení nože

• Kontrola unašeče

• Kontrola ovladače pojezdu a řemene

• Seřízení motoru

• Motorová zkouška

• Zkouška všech funkcí

Cena s DPH 21 % 2 290 Kč

Cena bez DPH 21 % 1 893 Kč
CENA CELKEM: PRÁCE + ORIGINÁLNÍ DÍLY

SERVIS NAVÍC

dle stavu stroje a odsouhlasení zákazníka

• Výměna žacího nože, unašeče

• Výměna pastorků, západek pojezdu

• Výměna řemene

• Výměna lanovodů, ovladačů

• Výměna olejového fi ltru

ROBOTICKÉ SEKAČKY

ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA

• Diagnostická kontrola na PC

• Demontáž stroje

• Základní vyčištění stroje

• Přetěsnění stroje

• Kontrola baterie

• Nabití baterie

• Montáž stroje

• Kontrola všech součástí

• Výměna nožů

• Výstupní diagnostická kontrola

• Protokol o stavu stroje

• Aktualizace softwaru

Cena s DPH 21 % 3 090 Kč

Cena bez DPH 21 % 2 554 Kč
CENA CELKEM: PRÁCE + ORIGINÁLNÍ DÍLY

SERVIS NAVÍC

dle stavu stroje a odsouhlasení zákazníka

• Výměna ložisek

• Výměna akumulátorů

• Kompletní čištění stroje, ošetření plastů, 
uskladnění září–březen vč nabíjení baterie.

Cena s DPH 21 % 1 890 Kč

Cena bez DPH 21 % 1 562 Kč

TRAKTORY A RIDERY
Zahradní traktory – Benzínové motory do 25 Hp
Ridery – do 20 Hp + všechny modely bez 4×4

ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA

• Základní vyčištění

• Výměna zapalovacích svíček

• Výměna vzduchového fi ltru, 
čištění předfi ltru

• Kontrola palivové soustavy

• Výměna motorového oleje, fi ltru oleje

• Broušení a vyvážení nožů

• Kontrola unašečů a lož. domků

• Vyčištění žacího korpusu

• Promazání a kontrola řemenic

• Kontrola řemenů

• Promazání přední nápravy

• Promazání ložisek předních kol

• Nabíjení akumulátoru

• Dohuštění pneumatik

• Seřízení motoru

• Motorová zkouška

• Zkouška všech funkcí

Cena s DPH 21 % 6 990 Kč

Cena bez DPH 21 % 5 777 Kč
CENA CELKEM: PRÁCE + ORIGINÁLNÍ DÍLY

SERVIS NAVÍC

dle stavu stroje a odsouhlasení zákazníka

• Výměna žacích nožů, unašečů, 
hřídelí a ložisek

• Výměna řemenic, řemenů

• Výměna oleje a fi ltru hydropřevodu Rider 
AWD Pro/PF 

• Výměna lanovodů, ovladačů, akumulátoru

TRAKTORY A RIDERY
Benzínové motory nad 25 Hp
Dieselové motory, stroje s hydraulickým okruhem
Ridery 4×4

ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA

• Základní vyčištění

• Výměna zapalovacích svíček

• Výměna vzduchového fi ltru, 
čištění předfi ltru

• Kontrola palivové soustavy

• Výměna motorového oleje, fi ltru oleje

• Seřízení 4×4

• Kontrola, promazání kardanů

• Broušení a vyvážení nožů, kontrola 
převodovek, kontrola unašečů a ložisek.

• Vyčištění žacího korpusu

• Promazání a kontrola řemenic

• Kontrola řemenů

• Promazání přední nápravy

• Promazání ložisek předních kol

• Nabíjení akumulátoru

• Dohuštění pneumatik

• Seřízení motoru

• Motorová zkouška

• Zkouška všech funkcí

Cena s DPH 21 % 9 990 Kč

Cena bez DPH 21 % 8 256 Kč
CENA CELKEM: PRÁCE + ORIGINÁLNÍ DÍLY

SERVIS NAVÍC

dle stavu stroje a odsouhlasení zákazníka

• Výměna žacích nožů, unašečů, 
hřídelí a ložisek

• Výměna řemenic, řemenů

• Výměna lanovodů, ovladačů, akumulátoru

• Výměna hydraulického oleje, fi ltru, kontrola 
hydr. okruhu ka

• Výměna oleje a fi ltru hydropřevodu

RUČNĚ NESENÁ TECHNIKA
Motorové pily, křovinořezy, plotostřihy, foukače

ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA

• Základní vyčištění

• Výměna zapalovací svíčky

• Výměna palivového fi ltru

• Vyčištění vzduchového fi ltru

• Kontrola řezných částí, řetězky, bubnu 
spojky, spojky (pily)

• Kontrola úhlového převodu

• Kontrola řezné části (křovinořezy)

• Promazání jehlových ložisek (pily)

• Promazání úhlového převodu (křov.)

• Kontrola nastavení karburátoru

• Motorová zkouška

• Kontrola funkce bezpečnostních prvků 
(brzda, stop spínač…)

• Tlaková zkouška motoru

• Broušení řetězu / kotouče křovinořezu

Cena s DPH 21 % 1 690 Kč

Cena bez DPH 21 % 1 397 Kč
CENA CELKEM: PRÁCE + ORIGINÁLNÍ DÍLY

SERVIS NAVÍC

dle stavu stroje a odsouhlasení zákazníka

• Výměna řetězky, bubnu spojky, pásu brzdy

• Výměna řezné části, žacího kotouče, 
navinutí struny

• Výměna vzduchového fi ltru

• Čištění olejového fi ltru

• Čištění karburátoru, 
výměna membrán, jehly

TRAVNÍ SEKAČKY

ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA

• Základní vyčištění

• Výměna zapalovací svíčky

• Výměna vzduchového fi ltru

• Kontrola palivové soustavy

• Výměna motorového oleje

• Broušení a vyvážení nože

• Kontrola unašeče

• Kontrola ovladače pojezdu a řemene

• Seřízení motoru

• Motorová zkouška

• Zkouška všech funkcí

Cena s DPH 21 % 2 290 Kč

Cena bez DPH 21 % 1 893 Kč
CENA CELKEM: PRÁCE + ORIGINÁLNÍ DÍLY

SERVIS NAVÍC

dle stavu stroje a odsouhlasení zákazníka

• Výměna žacího nože, unašeče

• Výměna pastorků, západek pojezdu

• Výměna řemene

• Výměna lanovodů, ovladačů

• Výměna olejového fi ltru

ROBOTICKÉ SEKAČKY

ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA

• Diagnostická kontrola na PC

• Demontáž stroje

• Základní vyčištění stroje

• Přetěsnění stroje

• Kontrola baterie

• Nabití baterie

• Montáž stroje

• Kontrola všech součástí

• Výměna nožů

• Výstupní diagnostická kontrola

• Protokol o stavu stroje

• Aktualizace softwaru

Cena s DPH 21 % 3 090 Kč

Cena bez DPH 21 % 2 554 Kč
CENA CELKEM: PRÁCE + ORIGINÁLNÍ DÍLY

SERVIS NAVÍC

dle stavu stroje a odsouhlasení zákazníka

• Výměna ložisek

• Výměna akumulátorů

• Kompletní čištění stroje, ošetření plastů, 
uskladnění září–březen vč nabíjení baterie.

Cena s DPH 21 % 1 890 Kč

Cena bez DPH 21 % 1 562 Kč

TRAKTORY A RIDERY
Zahradní traktory – Benzínové motory do 25 Hp
Ridery – do 20 Hp + všechny modely bez 4×4

ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA

• Základní vyčištění

• Výměna zapalovacích svíček

• Výměna vzduchového fi ltru, 
čištění předfi ltru

• Kontrola palivové soustavy

• Výměna motorového oleje, fi ltru oleje

• Broušení a vyvážení nožů

• Kontrola unašečů a lož. domků

• Vyčištění žacího korpusu

• Promazání a kontrola řemenic

• Kontrola řemenů

• Promazání přední nápravy

• Promazání ložisek předních kol

• Nabíjení akumulátoru

• Dohuštění pneumatik

• Seřízení motoru

• Motorová zkouška

• Zkouška všech funkcí

Cena s DPH 21 % 6 990 Kč

Cena bez DPH 21 % 5 777 Kč
CENA CELKEM: PRÁCE + ORIGINÁLNÍ DÍLY

SERVIS NAVÍC

dle stavu stroje a odsouhlasení zákazníka

• Výměna žacích nožů, unašečů, 
hřídelí a ložisek

• Výměna řemenic, řemenů

• Výměna oleje a fi ltru hydropřevodu Rider 
AWD Pro/PF 

• Výměna lanovodů, ovladačů, akumulátoru

TRAKTORY A RIDERY
Benzínové motory nad 25 Hp
Dieselové motory, stroje s hydraulickým okruhem
Ridery 4×4

ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA

• Základní vyčištění

• Výměna zapalovacích svíček

• Výměna vzduchového fi ltru,
čištění předfi ltru

• Kontrola palivové soustavy

• Výměna motorového oleje, fi ltru oleje

• Seřízení 4×4

• Kontrola, promazání kardanů

• Broušení a vyvážení nožů, kontrola 
převodovek, kontrola unašečů a ložisek.

• Vyčištění žacího korpusu

• Promazání a kontrola řemenic

• Kontrola řemenů

• Promazání přední nápravy

• Promazání ložisek předních kol

• Nabíjení akumulátoru

• Dohuštění pneumatik

• Seřízení motoru

• Motorová zkouška

• Zkouška všech funkcí

Cena s DPH 21 % 9 990 Kč

Cena bez DPH 21 % 8 256 Kč
CENA CELKEM: PRÁCE + ORIGINÁLNÍ DÍLY

SERVIS NAVÍC

dle stavu stroje a odsouhlasení zákazníka

• Výměna žacích nožů, unašečů, 
hřídelí a ložisek

• Výměna řemenic, řemenů

• Výměna lanovodů, ovladačů, akumulátoru

• Výměna hydraulického oleje, fi ltru, kontrola 
hydr. okruhu ka

• Výměna oleje a fi ltru hydropřevodu
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