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Zahrada

Jaro klepe na dveře, 
a to je ideální doba 

popřemýšlet, jak zvládnout 
všechny ty těžké práce 
v hospodářství, v lese 
či na stavbě rychleji, 

produktivněji a efektivněji. 
Pro širokou škálu lehkých, 
středních i těžkých úkolů 
jsou tady malé terénní 

náklaďáčky UTV, neúnavní 
šikulové, kteří zastanou  

až neuvěřitelnou 
spoustu prací.

oddych

dříči,  
co neznají 

Fo
to

: a
rc

hi
v 

fir
m

y

Odvézt nařezané špalky
dřeva? Pro „útévéčko” vůbec
žádný problém. Dostane se
i na špatně přístupná místa.

M
oderní farmy se bez strojů 
prostě neobejdou, ale zdaleka 
ne každá práce vyžaduje hned 
traktor nebo velký náklaďák. 
UTV, malé terénní náklaďáč-

ky, zvládají různé činnosti daleko efektiv-
něji a rychleji, s menší spotřebou paliva,  
s nižšími náklady. Kromě toho naprosto 
spolehlivě fungují i tam, kde kvůli blá-
tu, bahnu nebo těžkému terénu nemají 
jiné stroje šanci. Budete z nich nadšení!

Hodí se na farmu i do lesa
UTV uvezou metráky nákladu na korbě  
a další na přívěsném vozíku. Farmá-
ři, chovatelé i pěstitelé s nimi dováže-
jí krmivo, dřevo či hlínu, odvážejí suť. 
Osvědčují se při údržbě sadů, v zimě při 
odhrnování sněhu, zavážejí krmelce v le-
sích, odvezou sraženou nebo ulovenou 
zvěř, a to vše s elegancí a pohodlím. 
Navíc „útévéčka“ v mokré půdě nezane-
chávají téměř žádné stopy, což z nich činí 

ideální stroje do lesa, na zatravněné plo-
chy, k údržbě zeleně a podobně.
 

PřekvaPí svým PoHodlím
Nespornou výhodou takových UTV ná-
klaďáčků je dále skutečnost, že lze bez 
obtíží sundat bočnice a předělat je na 
pick-up s rovným platem. Snadno z nich 
lze krmit koně, postřikovat herbicidy 
nebo aplikovat trávníkové hnojivo. 
Každý také ocení mimořádně snadné na-
stupování a vystupování – nečekává vás 
žádné obtížné soukání se do auta, stačí 
jen naskočit na pohodlné sedačky a mů-
žete vyrazit, kam je libo. 
S robustní konstrukcí, sklopnou korbou 
a odpojitelným pohonem 4x4 jsou UTV 
rychlejší a obratnější než traktory, mají 
lepší terénní průchodnost než klasický 
pick-up a jsou praktičtější než velký ná-
klaďák. Díky plně automatické převo-
dovce a elektrickému posilovači řízení se 
navíc řídí snadněji než auto. 

zdolají všecHny Překážky
Tyto skvělé dvoumístné terénní stroje 
vás i s vaším pomocníkem komfortně do-
praví na místa, kam se jiná vozidla nedo-
stanou, hravě zdolají blátivé úvozy, brody 
i kluzkou mokrou trávu. 
Zároveň ale smí i na silnici, takže s nimi  
v pohodě zajedete do obchodu pro sta-
vebniny, krmivo, na nákup, prostě všude, 

kam chcete. A k jejich řízení vám postačí 
jenom řidičák na auto. K tomu existuje 
nepřeberné množství pracovních doplň-
ků a příslušenství, díky nimž si rozšíříte 
funkce, které opravdu potřebujete. 
Moderní UTV vozidla jsou atraktivní vol-
bou pro všechny, kdo hledají nejefektiv-
nější způsob, jak udělat svoji práci rychle 
a produktivně. Určitě vás nadchnou!

Nezalekne se žádného terénu!
UTV náklaďáček vás svými schopnostmi
ohromí. Zastane spoustu funkcí a pro práci
v lese, na zvířecí farmě nebo třeba v sadu je
naprosto ideálním pomocníkem.


