
ROBOTICKÉ SEKAČKY TRAVNÍ SEKAČKY

USKLADNĚNÍ LISTOPAD–BŘEZEN ZDARMA

PRAVIDELNÉ DOBÍJENÍ BATERIE PŘI USKLADNĚNÍ.

Akční cena základní údržby 
2 290 Kč

1 592 Kč

Akční cena základní údržby 

3 099 Kč

2 480 Kč

Akční cena základní údržby 

6 990 Kč

5 592 Kč

ROBOT
PARKING
ZDARMA

TRAVNÍ SEKA
Akční cena základ

2 290 Kč

1 592 K

Akční cena základní údržby 
1 690 Kč

1 352 Kč

www.nobur.czNOBUR s.r.o., Průmyslová 14/1515, 102 00 Praha 10 - Hostivař

tel.: 242 405 291, e-mail: servis@nobur.cz

AKCE NA SERVIS ZAHRADNÍ TECHNIKY

Připravte svůj stroj na další sezonu!

Ceny jsou uvedeny vč. DPH. Tato akce platí v termínu 15. 10. 2017 – 31. 1. 2018. 

Akci nelze kombinovat s dalšími slevami. Akce se vztahuje na stroje námi prodávaných značek.

V našem servisu používáme pouze originální náhradní díly schválené výrobcem.

PICK UP SERVIS ZDARMA, PO DOMLUVĚ 

ZAJISTÍME DOPRAVU STROJE DO SERVISU 

A ZE SERVISU ZDARMA!*
*(na území hl. m. Prahy a okolí do 20 km)

• 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

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

ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA

PICK UP 
SERVIS 

ZDARMA

• Diagnostická kontrola na PC
• Demontáž stroje
• Kompletní vyčištění stroje
• Přetěsnění stroje
• Kontrola baterie
• Nabití baterie
• Montáž stroje

• Kontrola všech součástí
• Výměna nožů
• Ošetření plastů
• Výstupní diagnostická 

kontrola
• Protokol o stavu stroje
• Aktualizace softwaru

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

ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA

TRAKTORY A RIDERYRUČNĚ NESENÁ TECHNIKA
Zahradní traktory – Benzínové motory 

do 25 HP, Ridery – do 20 HP + všechny 
modely bez 4×4

Motorové pily, křovinořezy, 
plotostřihy, foukače


