
Žací traktor vybavený výkonným 
štvortaktným motorom Briggs & Stratton

• Robustný jednonožový žací kruh z oce¾ového plechu
• Elektrický štartér na pohodlné štartovanie motora
• Mechanická manuálna prevodovka so spätným chodom
• Mechanická spojka žacieho mechanizmu

Benzínová kosaèka s pojazdom

Benzínová kosaèka + Krovinorez + Motorová píla

Benzínová kosaèka + Krovinorez
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Ve¾ká jarná akcia s Inter Cars!
Nepokosíme Vám trávnik, nevysekáme krovie, 

  ale stroje ktoré Vám dáme, Vám s tým znaène pomôžu!

Postaráme sa o Vašu záhradu!
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Benzínová motorová píla triedy „profi“ pre rezanie priemerov od 20 do 40 cm
Obsah: 45,6 cm3 • Výkon: 2,6 kW (3,5 PS) • Palivová nádrž - objem: 0,47 litra 
• Olejová nádrž (na reťaz) - objem: 0,27 litra • Dåžka lišty: 38 cm • Palivová zmes 
(benzín bezolovnatý so špeciálnym olejom Dolmar pre dvojtaktné motory) 
v pomere: 1 : 50 • Hmotnosť: 5,1 kg • Model reťaze: 686 • Delenie reťaze: 0,325“

• 4-taktný motorový krovinorez vybavený priamym hriade¾om a držadlom v tvare „U“
• Výkon: 1,07 kW (1,5 KS)
• Obsah: 33,5 cm3
• Nádrž na benzín: 0,65 litra
• Hmotnosť (bez žacieho nástroja): 7,1 kg
• Štandardne dodávaný žací nástroj: 3-zubý žací nôž

Šírka záberu: 46 cm • Typ motora: Briggs&Stratton 675 Ready Start 
• Šasi: oce¾ • Uloženie kolies: gulièkové ložisko • Nastavenie výšky 
kosenia: 20 - 75 mm • Pohon kolies: 3-stupòový pohon • Priemer 
kolies - predné/zadné (cm): 178/203 mm • Systém štartovania: lankom
Objem koša: 60 litrov • Hmotnosť: 35,0 kg • Ideálna pre trávnatú 
plochu do: 1.800 m2 • Technológia kosenia: 4Cut
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Elektro-hydraulický dvojståpový 
zdvihák znaèky EVERT, nosnosť 3t.

- vïaka základni je ideálny pre nízke dielne
- ovládanie na jednej strane
- výška zdvihu: 1900 mm
- èas zdvihu: 55 s
- sila motoru: 2.2KW
- ïalšie info na www.vybaveniedielni.sk

- pneumatické vychýlenie ramena do zadu
- pneumatické blokovanie
- pomocné rameno výrazne urých¾uje 
  a u¾ahèuje prácu
- vhodné pre väèšie profi servisy
- výkon motoru 0.75/1.1kw

- pneumatické vychýlenie ramena do zadu
- pneumatické blokovanie
- výkon motoru 0.75/1.1kw
- pracovný tlak 8-10bar
- vnútorné uchytenie 12" -23”
- vonkajšie uchytenie 10" - 20"
- šírka disku 41”
- ïalšie info na www.vybaveniedielni.sk

3 funkcie ALU, ako aj program statického vyváženia -
samokalibrácia -

samodiagnostika -
mikroprocesorový systém je dopåòaný integrovaným  -

  programom s vysokou presnosťou vyvažovania -
displej LED -

pracuje aj s hliníkovými diskami -

Vyzúvaèka s ramenom EVERT 885IT + Pl338 - automatická

Vyzúvaèka EVERT 885IT

Vyvažovaèka EVERT CB900B
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Ve¾ká jarná akcia s Inter Cars!
Urèite ste už objavili našu ponuku dielenského vybavenia
na www.vybaveniedielni.sk! V prípade, že Vás zaujal výrobca
EVERT, táto èasť kampane je pre Vás!

Postaráme sa o Váš servis!
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- pracovný tlak 8-10bar
- vnútorné uchytenie 12" -23”
- vonkajšie uchytenie 10" - 20"
- šírka disku 41”
- ïalšie info na www.vybaveniedielni.sk
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Výkonnostný horský bicykel XTC Advanced 3

Pokia¾ trať Svetového pohára vyžaduje naj¾ahší, 100% efektívny stroj,
jazdci ako Adam Craig alebo Jan Škarnitzl siahnu po XTC Advanced.
Top model XTC Advanced SL 0 využíva rovnaké technológie a rovnaký
materiál (karbón T-800), ako cestný rám TCR Advanced SL stajne
Rabobank. Maximálna tuhosť, minimálna váha a ostrá pretekárska geometria.

Postavený na spo¾ahlivom ALUXX ráme s nízkou
hmotnosťou a 700c kolesami, dychtivý po dlhých
vzdialenostiach. S odpruženou vidlicou, ktorá vám
zjemní rozbité cesty. Táto kombinácia vám bude
oporou na dlhých vychádzkach.

Cestný bicykel GIANT Seek 1

Bicykel takmer ako horský, ale s obrovskou mestskou dušou. Seek ponúka 
perfektnú jazdu mestom a zachováva si svoj štýl, nech ste kdeko¾vek. 
Ponúka ¾ahký ALUXX hliníkový rám, ktorý z neho robí rýchly mestský bike 
pôsobiaci drsne. Úèinné diskové brzdy, rýchlo sa valiace plášte, dokonalá 
ochrana rámu a reflexné prvky vás nechávajú vidite¾ného, keï sa valíte 
krížom cez celé mesto.

Detský bicykel GIANT XTC JR.1 24”

¼ahký hliníkový rám, dizajnovo založený na dospeláckom
horskom bicykli. Verzia s menšími kolesami pre hravé
dobrodružstvá a zdolávanie hravých trialov.
Je pripravený vyraziť!

Crossový bicykel GIANT Roam XR 0
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Ve¾ká jarná akcia s Inter Cars!
Postaráme sa o Vaše športové popoludnie!

Ak rozmýš¾ate nad tým, že pekný slneèný víkend nepresedíte 
pri 3D telke, pripravili sme pre Vás alternatívu!
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Samsung UE40C7000 (3D LCD LED Televízor)

Kávovar DéLonghi ESAM 4200

Plnoautomatický kávovar so zabudovaným mlynèekom.
Tento kávovar je stvorený pre ¾udí, ktorí vedia, èo je to kvalitná káva.
- automatické espresso s tlakom 15 barov
- zabudovaný mlynèek na kávu
- nastavite¾ná hrúbka mletia
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Ve¾ká jarná akcia s Inter Cars!
Postaráme sa o Váš relax doma!

Nechoïte na 3D už len do kina. My Vám prinesieme tretí 
rozmer do Vašej obývaèky! Èo tak si dať pri dobrom filme 
aj dobrú kávu z kvalitného espreso stroja?

CENA
è.2Nový model A700 All-in-One je ultra tenký poèítaè s dynamicky zaobleným telom

a moderným dizajnom. Prináša novú SAW technológiu, prvýkrát použitú v
spotrebite¾skom PC, ktorá zabezpeèuje zvýšenú presnosť, citlivosť, spo¾ahlivosť
a univerzálne dotykové vlastnosti. Model obsahuje výkonný procesor Intel Core i7,
pamäť DDR3 a 1TB pevný disk. A700 podporuje funkcie pre Windows 7.
Jeho displej podporuje plné rozlíšenie 1080p HD s 23 palcami a 16:9 širokouhlým
displejom. Model podporuje Dolby Home Theater, JBL reproduktory a 7.1 kanálový
digitálny zvuk. Zdie¾ané HD video s HDMI in/out port, TV-tuner a AV-in. Integrovaná
Lenovo Webcam, YouCam interaktívny softvér, a RAMBOBD combo
optická mechanika poskytuje pohodlie a zábavu.

LENOVO IdeaCentre A700 Black

Pokia¾ nie ste v kine, môžete trojrozmerný obraz zažiť len jediným spôsobom – a tým je
Samsung 3D LED TV. Obsah je oslobodený z plochého zovretia televízora a premení sa
v záplavu obrazov, ktoré vás pohltia a prinesú vám ten najlepší možný zážitok zo sledovania.
Z výsledku sa vám zatají dych – vaša vlastná obývaèka sa zaplní vysoko reálnym obrazom 
v kvalite konkurujúcej kinosále, ktorý obohatí váš život. Vïaka inováciám spoloènosti Samsung
je možné previesť vaše ob¾úbené 2D filmy do 3D. Pretože Samsung 3D LED TV si vyžaduje vašu
pozornosť bez oh¾adu na to, èo sa práve vysiela.
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Samsung UE46C8000 (3D LCD LED Televízor 200 Hz)

Koneène je tu televízor, ktorého obraz je tak ohromujúci, že vyzerá skutoènejší než realita. 
Je to Samsung LED C8000. Vïaka svojim neuverite¾ným 3D schopnostiam a podmanivej 
technológii HyperReal Engine vám ukáže svet tak, ako ste ho doteraz ešte nevideli. 
LED obrazovka dáva obrazom takú silu, až je ťažké uveriť, že vychádzajú z ultra tenkého 
televízora. Kombinácia sýtejších farieb, hladšieho pohybu a mega kontrastu poskytuje 
bezkonkurenèný zážitok zo sledovania. Takže, èi už sledujete svoj ob¾úbený televízny program, 
webový obsah alebo video, ktoré ste sami natoèili, s týmto televízorom neprestanete 
vychádzať z údivu.


