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ústrojím. Skládá se ze dvou žacích nožů poo-
točených vůči sobě o devadesát stupňů a sys-
tému zachytávání a vedení trávy po obou stra-
nách žacího ústrojí, který zachycuje i trávu 
na okraji a přivádí ji k nožům. Jejich největší 
předností je dokonalý střih travních stébel 
a schopnost výborně transportovat poseče-
nou trávu do sběrného koše. Traktor zvládá 
posekat i 20 cm vysokou trávu a neunikne 
mu ani stéblo například při zatáčení.

Páka k centrálnímu nastavení výšky 
sečení je umístěna přímo vedle sedačky – 
tak se dá výška sečení libovolně nastavovat 
v osmi polohách. Páka je v nastavené poloze 
zajištěna silnou pružinou, nemůže tedy dojít 
k jejímu přeskočení do jiné polohy při přejíž-
dění terénních nerovností.

Sběrný koš na trávu lze pomocí rukojeti 
pohodlně vyprázdnit ze sedačky řidiče. Tvar 
sběrného koše  zajišťuje optimální odvě-
trávání a po vyprázdnění v něm nezůstane 
žádná posečená tráva.

Největším zahradním traktorem v nabídce je 
VIKING MT 6127 ZL určený pro sekání tráv-
níků o rozloze až jednoho hektaru. Vzhle-
dem k uvažovanému použití na velkých plo-
chách byl při jeho konstrukci kladen zvláštní 
důraz na komfort obsluhy. Sedačku lze nasta-
vit v několika polohách a  pohodlně se na ni 
usadí jak vysoká, tak i malá osoba. Hydrosta-
tická převodovka nového typu je v porovnání 
s předchozím modelem velmi tichá. Traktor 
je vybaven tempomatem, tedy automatickou 
kontrolou rychlosti, která se zapíná poho-
dlně elektronicky stisknutím knoflíku v pro-
storu řidiče. Díky elektromagnetické nožové 
spojce se také žací ústrojí zapne jednoduše 
stisknutím knoflíku a jeho opakované stla-
čení nože opět odpojí.

Pravou nohou obsluha ovládá pedál 
pohonu, jehož plynulým stlačováním se přes 
hydrostatickou převodovku mění rychlost 
jízdy. Vedle něj, blíž ke kapotě traktoru, je 
o něco vyšší brzdový pedál. Pro plynulou 

práci je jako stvořené přepínání směru jízdy 
vpřed-vzad. Jednoduchý přepínací mecha-
nismus vyvinutý firmou VIKING umožňuje 
měnit směr jízdy pomocí přepínací páky. 
Novým bezpečnostním prvkem je spínač 
pohonu žacího ústrojí při jízdě vzad ovlá-
daný levou nohou, který vyžaduje nová 
vyhláška o bezpečnosti práce.

V minulosti se často stávalo, že obsluha 
zapomněla klíček ve spínací skříňce oto-
čit do polohy vypnuto. Zavdala tak příčinu 
ke zbytečným starostem, protože po několika 
dnech tím pádem došlo k úplnému vybití aku-
mulátoru. Nový traktor MT 6127 ZL na takové 
opomenutí upozorňuje hlasitým pískáním. 
Dalším vylepšením je samotné umístění aku-
mulátoru ve speciální krabici vedle sedačky, 
kde je lépe ochráněn před znečištěním.

Kromě povedeného moderního designu, 
který byl také oceněn několika mezinárod-
ními cenami, se nový traktor MT 6127 ZL 
od svých předchůdců liší hlavně novým žacím 

Zahradní traktory VIKING nabízí pohodlnou práci, ale i zábavu. Jsou výsledkem dlouholetého vlastního vývoje 
firmy VIKING a spojují v sobě perfektně propracované technické detaily s velmi atraktivním designem a ergonomií. 
Práce s nimi je tedy nejen bezpečná a efektivní, ale i příjemná a komfortní.

PROduKTy

největší zahradní traktor vIKInG

Moderní pomocník pro sekání velkých trávníků
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Vhodným doplňkem zahradního trak-
toru je mulčovací vložka. Po odstranění 
sběrného koše na trávu se mulčovací vložka 
zasune do kanálu na sběr trávy. Posečená 
hmota je tak uzavřena v žací skříni a roz-
mělní se na jemné kousky, které zapadnou 
zpět do drnu. Odpadá tak nejen starost, 
kam s posečenou trávou, ale do trávníku se 
tím vrátí opět živiny. Při použití mulčovací 
vložky by tráva měla být suchá a nepřevy-
šovat 10 cm. Robustní rámová konstrukce 
s ochrannou tyčí kolem dokola poskytuje 

stabilitu dalším přídavným zařízením, 
jako je třeba souprava na odklízení sněhu 
(Winter-Kit).

MT 6127 ZL je dokonalý pomocník pro 
pravidelnou údržbu fotbalových stadionů, 
kdy je třeba tuto přibližně půl hektarovou plo-

chu sekat i několikrát týdně. Jeho největšími 
přednostmi je dokonalý střih, výborný sběr 
posekané trávy a celkově nižší hlučnost.

Technické parametry VIKING MT 6127 ZL
Sečená plocha 10000 m²
Šířka záběru 125 cm
Typ motoru B&S Serie 8.230 OHV
Jmenovitý výkon 14,2 kW/19,3 PS
Pracovní otáčky 3000 ot/min
Výška střihu (strniště) 30–110 mm
Objem sběrného koše 350 l
Hmotnost stroje 268 kg
Garantovaná hladina akust. výkonu LwA 104 dB (A)
Rozměr předních kol 16 x 7,50-8 "
Rozměr zadních kol 20 x 10,00-8 "
Naměřená hladina akustického tlaku LpA 88 dB (A)
Úroveň vibrací ahw (sedadlo/volant) 0,50 / 4,40 m/s²
Faktor nejistoty K 0,25 / 2,20 m/s²

Při jízdě vzad se žací ústrojí spouští levou nohou ovládaným spínačem.

LCD-Display je určen k zobrazení následujících funkcí: provozní hodiny, napětí baterie, sběrný koš připra-
ven, naplnění nádrže, kontrola tlaku oleje, naplnění sběrného koše na trávu, řidič na sedačce, zapnutí 
žacího ústrojí, tempomat, programování, elektromagnetická nožová spojka, zobrazení poruch
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Zahradní nůžky STIHL HSA 66 nahradily 
v nabídce populární model HSA 65. Druhá 
generace akumulátorových zahradních nůžek 
STIHL HSA 66 vypadá na první pohled stejně 
jako jejich předchůdce, a přesto se vyzna-
čuje mnoha zásadními vylepšeními. Nůžky 
nyní pohání nový elektronicky řízený motor 
STIHL EC bez uhlíkových kartáčků. Díky 
jeho účinnosti se pracovní doba na jedno 
nabití prodloužila a zároveň klesla celková 
hmotnost přístroje. Nové nůžky také zvládají 
silnější větve do průměru 23 mm.

Při posuzování akumulátorových pří-
strojů se vždy vynoří otázka, jak dlouho lze 
s nimi pracovat na jedno nabití akumulátoru. 
Již předcházející model HSA 65 byl profesi-
onálními uživateli z tohoto pohledu vysoce 
hodnocen a nový model HSA 66 zvyšuje 
dobu použití o téměř 40 %. Motor STIHL EC 
umožňuje s přístrojem pracovat nepřetržitě 
po dobu 60 minut, a to s nejmenší z nabíze-
ných baterií STIHL AP 80. Elektronicky řízený 
motor udržuje konstantních 3000 střihů 
za minutu a díky nové geometrii ostří jsou 
větve čistě odseknuty. Přes všechna vylepšení 
jsou akumulátorové nůžky STIHL HSA 66 
o 400 g lehčí než předchozí model.

Všem motorovým přístrojům STIHL 
je společný důraz na bezpečnost obsluhy. 
Akumulátorové nůžky v tom nejsou výjim-
kou, a tak ke spuštění přístroje dojde teprve 
po současném stisknutí obou spínačů 
na obloukové i zadní rukojeti. Zadní páč-
kou se plynule reguluje rychlost nožů – pro 
jemné a přesné stříhání. Zapínání oběma 
rukama je vhodné pro praváky i leváky.

Zahradní nůžky HSA 86 nabízí kromě 
výše uvedených parametrů navíc speciální 
oboustranně ostřené nože s délkou střihu 
62 cm, které jsou zárukou perfektního profe-
sionálního výsledku práce. Zahradní nůžky 
STIHL HSA 86 stříhají dokonale jak při stří-
hání ve svislé, tak i vodorovné poloze. Díky 
použití obou stran nožů umožňují i opti-
mální stříhání v rozích.

akumulátorové zahradní nůžky STIHL

Pohodlně a potichu
Při péči o živý plot se můžete spolehnout na sílu akumulátoru 
STIHL. Zahradní nůžky STIHL HSA 66, HSA 86 a HLA 65 využijí 
i profesionální uživatelé. Kombinace velkého výkonu akumulátoru 
a vysokého počtu zdvihů zvládá bez problémů tvarovací, jemný 
i razantní sestřih živých plotů.

PROduKTy
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Moderní výkonné zahradní nůžky HSA 66 
a HSA 86 lze doporučit každému, kdo chce 
mít práci hotovou s minimálním úsilím. Zalí-
bení v nich zajisté najdou nároční majitelé 
velkých zahrad, nebo zahradníci udržující 
zelené plochy v oblastech, kde je potřeba pra-
covat tiše a bez zdroje elektrické energie. 

Pro stříhání vysokých živých plotů jsou 
určeny akumulátorové nůžky STIHL HLA 65. 
Díky dosahu přes dva metry je možné bez-
pečně ostříhat i keře do výšky kolem tří 
metrů. Řeznou hlavu lze u modelu HLA 65 
nastavit v šesti polohách o celkovém roz-
sahu 115 stupňů, lze tak bez problémů ostří-
hat i horní hranu živého plotu nebo jinak 
nedostupná místa. Komfortní ovládání zaru-
čuje pogumovaná rukojeť. Pro přepravu je 
možné přístroj složit na délku 125 cm.

Kvalitní oboustranně ostřená lišta 
o délce 50 cm zvládá větve do prů-
měru 26 mm a nový motor STIHL EC 
zaručuje konstantní počet střihů při růz-
ném zatížení. Podobně jako výše zmíněný 
model mohou také zahradní nůžky STIHL 
HLA 65 pracovat s akumulátorem AP 80 

až 60 minut. Při použití akumulátoru s větší 
kapacitou, jako je doporučovaný model 
STIHL AP 160, se doba, po kterou lze se 
zahradními nůžkami pracovat, prodlužuje 
až na 140 minut. S novým zádovým akumu-
látorem STIHL AR 900, jehož výkon dosa-
huje 891 watthodin, lze se zahradními nůž-
kami pracovat úžasných 660 minut a to je 
více než jeden pracovní den.

Oba akumulátorové přístroje STIHL 
HSA 66 a HLA 65 jsou ideálními pomocníky 
pro zahradníky a profesionály v péči o veřej-
nou zeleň, zejména pokud pracují v místech, 
kde hluk způsobený spalovacím motorem 
není žádoucí.

Technické parametry STIHL HSA66 STIHL HSA86 STIHL HLA65

Hmotnost bez akumulátoru 3,1 kg 3,3 kg 3,5 kg
Délka řezu 50 cm 62 cm 50 cm
Počet zdvihů 3000 min-1 3000 min-1 3000 min-1

Průměr větve (max) 23 mm 26 mm 26 mm
Rozteč zubů 30 mm 33 mm 33 mm
Celková délka 103 cm 114 cm 205 cm

PROduKTy
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Nejlepší sportovní dřevorubci z osmi zemí a tří kontinentů změřili své 
síly a dávku štěstí v historických prostorách Lvího nádvoří na Budín-
ském hradě v Budapešti.

Startovní listina pro 17. května vycházela z výsledků loňského mis-
trovství světa a byli v ní mistr světa Brad De Losa (Austrálie), Matthew 
Cogar (USA), Martin Komárek (Česká republika), Jason Wynyard 
(Nový Zéland), Mitch Hewitt (Kanada), Daniel Vicente (Španělsko), 
Krystian Kaczmarek (Polsko) a maďarský mistr István Juhász. Těchto 
osm elitních sportovních dřevorubců se utkalo v Budapešti v sobotu 
v noci v nejtěžším závodě, jaký série timbersports kdy připravila.

Byť v kvalifikacích všechny převyšoval excelentně připravený 
Novozélanďan Jason Wynyard, tak to byl nakonec Australan Brad De Losa, 
kdo předčil všechny ostatní. V úchvatném finále zvládl všechny čtyři 
disciplíny v novém rekordním čase 59,25 sekundy. De Losa měl 
radost z výsledku: „Je to skvělé. Byla tu velmi tvrdá konkurence. Snažil jsem 
se zlepšovat svůj výkon z kola na kolo. Celý závod mě neuvěřitelně vyčerpal.“

Jason Wynyard, který dosáhl času 1:02,10, po závodě řekl: „Blahopřeji 
Bradovi. I když jsem zklamaný, že jsem nezvládl vyhrát. Natáhl jsem si ale 
stehenní sval při Underhandu a to mé naděje hodně zmařilo.“ Třetí místo 
obsadil Kanaďan Mitch Hewitt časem 1:11.06 a nejlépe umístěným Evro-
panem se stal Martin Komárek, který časem 1:11,96 skončil čtvrtý. 

Nejstarším účastníkem byl maďarský závodník István Juhász, 
který závodit ve STIHL Timbersport Series začal teprve před třemi 
lety. Pochopitelně se mu dostalo největší podpory publika. Bylo to 
poprvé, kdy se závod Stihl Timbersports Champions Trophy konal 
v Maďarsku, István Juhász ale tomuto sportu dělá výbornou propa-
gaci, a tak závody sledovalo více než 2000 diváků.

Foto: Sebastian Marko

champions Trophy Budapest 2014

Martin Komárek jako vždy 
nejlepším Evropanem

Na hradním nádvoří paláce v budapešti vysoko nad Dunajem sledovalo 
zápolení osmi nejlepších sportovních dřevorubců přes 2000 diváků (vlevo 
nahoře a dole)

martin Komárek při Standing block Chop (vlevo uprostřed)

brad De Losa, loňský mistr světa ve STIHL® TImberSPorTS®, a Jason Wynyard, 
pětinásobný mistr světa, při disciplínách Single buck a Stock Saw (vpravo nahoře)

Na Champions Trophy musí sportovci absolvovat čtyři disciplíny se sekerou 
a pilou v řadě za sebou, tzn. štafetovým způsobem. Při poslední disciplíně Stan-
ding block Chop získal brad De Losa rozhodující náskok na Jasona Wynyarda 
z Nového Zélandu

Brad De Losa, mistr světa z roku 2013, porazil 
pětinásobného mistra světa Jasona Wynyarda 
a v sobotu 17. května se stal celkovým vítězem STIHL® 
TIMBERSPORTS® Champions Trophy.

Konečné výsledky 
Stihl® timberSportS® Champions trophy 2014:

1. Brad De Losa (AUS) 59:25 
2. Jason Wynyard (NZL) 1:02.10
3. Mitch Hewitt (CAN) 1:11.06 
4. Martin Komárek (CZE) 1:11.96 
5. Matthew Cogar (USA) 1:23.32
6. Daniel Vicente (ESP) 1:36.83 
7. Krystian Kaczmarek (POL) 1:38.14 
8. István Juhász (HUN) 1:53.38
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osm nejlepších v budapešti. Zleva doprava: matthew Cogar (USA, celkově 5. místo), mitch Hewitt (Kanada, 3.), István Juhász (maďarsko, 8.), brad De Losa 
(Austrálie, vítěz), Jason Wynyard (Nový Zéland, 2.), Krystian Kaczmarek (Polsko, 7.), Daniel Vicente (Španělsko, 6.) a náš martin Komárek (4.)
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Nejmenší z nich, s nádrží na 1,5 litru, je typ 
SG 11. Ergonomický, lehce ovladatelný manu-
ální postřikovač pro aplikaci kapalných pro-

středků na ochranu rostlin je vybaven dutou 
kónickou tryskou. Určený je pro příležitostné 
uživatele a pro aplikace malého rozsahu.

Manuální postřikovač STIHL SG 31 
má nádrž na 5 litrů postřiku pro ochranu 
rostlin, ničení plevelů nebo boj se škůdci. 
Tento postřikovač je vybaven teleskopickou 
trubkou a přídavnou plochou postřikovací 
tryskou a je vhodný zejména pro soukromé 
uživatele s větší zahradou či ovocným sadem. 

STIHL SG 51 a SG 71 jsou zádové manuální 
postřikovače pro příležitostné i profesionální 
nasazení. Nabízí uživateli komfortní obsluhu 
díky ergonomickému uzavíracímu ventilu 
s manometrem a také umístěním páky čerpa-
dla vpravo i vlevo. Robustní konstrukce zaru-
čuje dlouhou životnost. Zádový postřikovač 
SG 51 váží 4,8 kg a objem nádrže má 12 litrů, 
typ SG 71 je pak určen pro profesionální pou-
žití, váží 5 kg a jeho nádrž má objem 18 litrů.

Postřikovače STIHL SG 51 a SG 71 mají 
pohodlné ramenní popruhy a jsou vyba-
veny také popruhem na zapínání v pase. 
K pohodlnému ovládání přispívá možnost 
upravit délku páky čerpadla i její vzdálenost 
od postřikovače. S oběma zádovými postři-
kovači tak mohou pohodlně pracovat lidé 
různých tělesných proporcí. O promyšleném 
přístupu ke konstrukci postřikovačů svědčí 
následující detaily: tři odměrky na účinnou 
látku postřiku jsou integrované do spodní 
části víka nádrže, filtr v rukojeti zabrání 
ucpání trysky nedostatečně rozpuštěnou 
účinnou látkou nebo nečistotami, při přená-
šení postřikovače lze rukojeť s tryskou zastr-
čit do oka na boku nádrže apod.

Ruční postřikovače STIHL jsou do detailu 
propracované výrobky v tradiční kvalitě 
a spolehlivosti, která je se značkou STIHL 
spojena již téměř devadesát let.

Ruční postřikovače řady SG

na škůdce bez motoru
Rosiče a postřikovače se značkou STIHL jsou mezi pěstiteli ovoce 
a zejména vinné révy pojmem. Ne každý však má rozsáhlý sad nebo 
vinohrad a pro použití kolem domu a na zahradě by motorový přístroj 
nevyužil. Pro menší pěstitele jsou určeny manuální postřikovače řady SG 
opatřené nádržemi pro množství postřiku od 1,5 do 18 litrů. Největší 
z ručních postřikovačů však najdou uplatnění i při práci profesionálů.

PROduKTy

Plně nastavitelná páka ručního čerpadla, filtr v rukojeti a tři odměrky, integrované ve víčku nádrže jsou 
jen některými z předností nové řady zádových ručních postřikovačů STIHL
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Od založení firmy v roce 1926 je jméno 
STIHL synonymem pro výjimečnou kvalitu. 
Novým dokladem tohoto přístupu jsou sekery 
řady 1926, představující osobitým způsobem 
tradici, vysoký standard a stálost značky STIHL.

Nové sekery jsou výsledkem pečlivé ruční 
práce zkušených odborníků. V nabídce jsou 
tři provedení, a sice lesnická sekera, univer-
zální sekera a štípací sekera. Jsou vykovány 
ručně ze speciálního druhu vysoce kvalitní 
oceli a rukojeti jsou vyrobeny z nejlepšího 
dřeva horského jasanu a dvojitě voskovány.

Tajemství kvality těchto výjimečných 
nástrojů se skrývá v použitém materiálu. Pro 
každou sekeru vybírá mistr kovář pečlivě 
vhodný materiál a stejně jako u většiny výrobků 
nejvyšší kvality ho zpracovává vlastníma 
rukama. Sekera je vytvořena volným kováním 
za použití bucharu. Výhodou je, že sekera může 
být pečlivě vykována do tenké čepele a současně 
je zajištěna její odolnost proti opotřebení.

Sekery jsou zlehka ručně broušeny 
na vodou chlazeném korundovém brusném 
kameni. Je zachována tvrdost materiálu a při-
tom je zaručena vysoká kvalita ostří a odol-
nost proti opotřebení. 

Vytříbená ruční práce zaručuje optimálně 
tvarované topůrko. Na jeho výrobu je použito 
pouze nejlepší dřevo pomalu rostoucího hor-
ského jasanu s hustými letokruhy a výjimeč-
nou stabilitou.

Nakonec je topůrko označeno logem 
STIHL a ošetřeno dvojitou vrstvou vosku. 
Každý kus je jedinečný a hlava každé 
sekery je označena individuálním výrob-
ním číslem. Poté, co je ostří ochráněno 
koženým pouzdrem, je krásný výsledek 
řemeslné práce hotov.

Od roku 1926 je posláním firmy STIHL 
ulehčit práci v lese a kolem domu pomocí 
nástrojů výjimečné kvality. A zákazníci 
STIHLu si toho cení. Pro mnohé z nich je 
jejich profese současně koníčkem a pro 
ně jsou určeny sekery řady 1926. Mistrov-
ský kousek vyrobený zkušenýma rukama, 
z nejlepších materiálů a s velkým srdcem.

1926 štípací sekera
Je tvarovaná tak, aby štípání dřeva bylo co 
nejjednodušší a sekera přitom zůstala maxi-
málně odolná. Délka 80 cm, hmotnost 2750 g.

1926 lesnická sekera
Ideální sekera do lesa. Dlouhé topůrko posky-
tuje výbornou pohybovou energii pro kácení 
a odvětvování. Délka 70 cm, hmotnost 1200 g.

1926 univerzální sekera
Perfektní sekera pro všestranné použití, 
výborně vyvážená a kompaktní. Délka 40 cm, 
hmotnost 700 g.

Pro milovníky autentických nástrojů 

vyrobeno s opravdovým nadšením
Jestliže pracujete často se sekerou, víte, že není sekera jako sekera. Rozdíl 
pocítíte ihned, jakmile vezmete některou do ruky. A dostane-li se k vám ručně 
kovaná sekera STIHL 1926, víte okamžitě, že držíte něco výjimečného.
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a divácky atraktivní disciplína Springboard, 
kdy závodníci přesekávají kmen ve výšce 
tří metrů nad zemí a balancují přitom 
na pomocném prkně. Nejlepšího výsledku 
dosáhl Aleš Svoboda časem 1:37,83 s.

Disciplína STIHL Stock Saw, letos poprvé 
s motorovou pilou STIHL MS 661, byla kon-
certem Leoše Klímy, který dosáhl času 12,01 
s, což je čas srovnatelný se světovou špičkou! 
Navzdory tomu zůstal na prvním místě Aleš 
Svoboda se stejným počtem bodů jako Jan 

STIHL® TImberSPorTS® SerIeS

Jan Holub získal také titul nejlepšího závod-
níka se sekerou a celkem se mu povedlo 
nasbírat 75 bodů. Druhý Zdeněk Maťha zase 
na oplátku ovládl disciplíny s motorovou 
pilou a celkem získal 72 bodů. Mimořád-
nou podívanou divákům připravili úřadující 
mistr světa Australan Brad De Losa, který se 
utkal s naším nejlepším sportovním dřevo-
rubcem Martinem Komárkem ve dvou dis-
ciplínách se sekerou. Jejich souboj skončil 
remízou.

Z pěti kvalifikačních závodů, kterých se 
zúčastnilo 24 závodníků včetně české dřevo-
rubecké špičky, postoupilo do finále třináct 
nejlepších. Bohužel z důvodu zranění se 
odhlásil osminásobný mistr České republiky 
Jan Svoboda z Liptálu u Vsetína. Šanci star-
tovat v závodě „na divokou kartu“ tak získali 
Vítězslav Soukup a Václav Langmajer. 

Závod byl oficiálně zahájen tradičním pří-
pitkem šampaňským, které bylo stylově ote-
vřeno   sekerou. Následovala první královská 

Finále STIHL TIMBERSPORTS czech Series 2014

nejlepším českým dřevorubcem je Jan Holub
Nádherné prostředí ski areálu Ještěd v Liberci hostilo finále české série STIHL Timbersports. Pod skokanské 
můstky se v neděli vypravilo dva tisíce diváků, kteří sledovali napínavý souboj několika favoritů,  z nichž nakonec 
poněkud překvapivě vyšel jako vítěz Jan Holub z Kostelce nad Labem. Druhé místo obsadil Zdeněk Maťha 
z Oseku u Rokycan, který byl v průběžném hodnocení nejlepším závodníkem domácí série, a na třetím místě 
skončil k radosti domácího publika Martin Roušal z nedaleké Větrné.

Vítězslav Soukup dosáhl v Hot Saw času 7,67 s, což je výkon srovnatelný 
s nejlepšími dřevorubci světa!
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Holub. Třetí disciplínu Standing Block Chop 
(přesekání stojícího kmene) dokázal nej-
rychleji zvládnout Jan Holub, který se časem 
26,28 s usadil v čele závodu. Vyvrcholením 
čtvrté disciplíny Single Buck byl souboj mezi 
Maťhou a Roušalem, který zvedl diváky ze 
sedadel. Maťha byl nakonec o pouhé 0,2 
s rychlejší a oba závodníci si v této disciplíně 
rozdělili první dvě místa.

V předposlední disciplíně Underhand 
Chop (sekání ležícího kmene) byl Jan Holub 
o téměř 7 sekund rychlejší než Zdeněk Maťha 
a upevnil si tím pozici na prvním místě prů-
běžného pořadí. Na třetím místě byl pevně 
usazen domácí Martin Roušal. Závěrečná 
disciplína Hot Saw je vždy hrou nervů, pro-
tože zvládnout stroj o výkonu 60 koní není 
jednoduché a často dochází k diskvalifika-
cím. Oba favorité disciplínu zvládli, a tak se 
na prvních dvou místech pořadí nezměnilo. 
Překvapivě nejlepšího výsledku však dosáhl 
nováček Vítězslav Soukup z Víchové nad Jize-
rou. Zvládl disciplínu Hot Saw za 7,67 s a to 
je čas srovnatelný s výsledky nejlepších dře-
vorubců v mistrovství světa! Martinovi Rou-
šalovi se v Hot Saw příliš nevedlo a skončil 
až jako desátý. V konečném součtu ale uhájil 
třetí místo před Janem Wawrů z Vimperku.

Obdivuhodný výkon předvedl Jan Kamír 
z Oplotu u Přeštice. Před necelým rokem utrpěl 
těžké zranění při práci v lese. Ještě v obvazech 
však slíbil, že se k dřevorubeckému sportu vrátí. 
Svůj slib dodržel a navíc vybojoval páté místo. 

Jan Holub neskrýval velkou radost 
a ke svému vítězství dodal: „Závod jsem si užil 
na maximum, protože to dopadlo, jak to dopadlo. 
Jsme dobrá parta kluků, i když ta rivalita tam 

samozřejmě je. Mojí nejoblíbenější disciplínou je 
Standing Block Chop. Ta se mi povedla a byla 
mou nejlepší. Na závod jsem se připravoval celý 
rok a nejde to dělat ani jinak. Překvapením pro 
mě je, že jsem vyhrál, protože spousta kluků je 
tady hodně dobrých, ať už Zdeněk Maťha nebo 
Martin Roušal. Možná měli víc trému, nebo netu-
ším. Mně dopadl dobře součet bodů, ale ještě teď 
tomu nemůžu uvěřit. Je to super!“

STIHL® TImberSPorTS® SerIeS



12 STIHL magazín Léto 2014

FELCO, výrobce profesionálních sadařských nůžek a nůžek na stří-
hání kabelů, podepsal na počátku května s firmou STIHL dohodu 
o spolupráci na vývoji, distribuci a prodeji akumulátorových sadař-
ských nůžek. Smlouvu o spolupráci uzavřely obě firmy v sídle společ-
nosti FELCO ve švýcarském Les Geneveys-sur-Coffrane. Obě rodinné 
firmy mají mnoho společného – desítky let zkušeností, jsou speci-
alisty ve svém oboru a vyznačují se přísným dodržováním kvality 
a vysokou úrovní svých výrobků. Zcela přirozeně tak vzešla myšlenka 
spojit síly a vyplnit mezeru v nabídce firmy STIHL ku prospěchu 
obou stran.

Člen představenstva STIHL Norbert Pick vysvětluje: „STIHL 
rozšiřuje nabídku přístrojů, které mohou být poháněny naším aku-
mulátorovým systémem.“ A výkonný ředitel FELCO pan Chrisophe 
Nicolet k tomu dodává: „Spolupráce s firmou STIHL představuje 
mezník v historii FELCO. Zahajujeme období nových společně vyví-
jených produktů a spolupráci v marketingu a distribuci. Obě strany 
vyhrávají.“ Prvním takto společně vyvíjeným produktem budou 
akumulátorové nůžky ASA 85, které by se v nabídce firmy STIHL 
měly objevit koncem roku.

Spolupráce se neomezuje pouze na akumulátorové přístroje. 
STIHL začal nedávno pod svou značkou nabízet ruční pily vyrobené 

Začala spolupráce STIHL a FELCO

Zleva: Stéphane Poggi, výkonný ředitel FeLCo motion, Dr. Nikolas Stihl, před-
seda představenstva STIHL, Norbert Pick, člen představenstva STIHL zod-
povědný za marketing a obchod, Christophe Nicolet, výkonný ředitel FeLCo

firmou FELCO a příští rok rozšíří nabídku ručního nářadí o švýcar-
ské zahradní nůžky.

STIHL kontinuálně pracuje na vývoji a uvádění nových technologií 
na trh. Již dnes může hrdě prezentovat působivé výsledky studie pro-
veditelnosti týkající se motorové pily zcela nové koncepce – STIHL 
Carbon Concept. A nejde jen o teorii, pila STIHL Carbon Concept 
demonstruje explozivní výkon, akceleraci a excelentní dynamiku 
ve zcela reálném provozu.

Trumfem STIHL Carbon Conceptu je výjimečná hodnota 1,11 kg/kW, 
což představuje výkon 5,4 kW při hmotnosti pily STIHL Carbon Con-
cept pouhých 6,0 kg (bez paliva a řezné soupravy). S řetězem a lištou 
je hmotnost pily STIHL Carbon Concept 7,3 kg a hmotnostní výkon je 
tedy 1,35 kg/kW (tj. 0,97 kg/k). Tak nízké hmotnosti stroje je dosaženo 
použitím ultralehkých materiálů, zejména uhlíkových vláken. Příkla-
dem jejich využití je například konstrukce rukojeti. Tlumič výfuku je 
z titanu, kliková skříň ze speciální vysokopevnostní hořčíkové slitiny 
a palivová nádrž se zadní rukojetí z tvrzeného plastu zesíleného skel-
nými vlákny.

Při mimořádně nízké hmotnosti disponuje STIHL Carbon Concept 
výkonem 7,5 koňských sil (5,4 kW), který dodává spalovací motor 
s elektronickým vstřikováním paliva STIHL Injection. U motorové 
pily jde o zcela jedinečnou technologii řešení. Proto ve všech pro-
vozních stavech dosáhl STIHL Carbon Concept optimálního výkonu 
motoru s nejvyšším točivým momentem, doprovázeným vynikající 
akcelerací a excelentním chodem.

Motorová pila STIHL Carbon Concept

Předseda představenstva firmy STIHL Dr. bertram Kandziora s první lehkou 
karbonovou motorovou pilou s elektronickým vstřikováním paliva. Koncept 
pily vyvinulo technické centrum STIHL ve Waiblingenu

STIHL Carbon Concept nebude sériově vyráběn, cenné poznatky 
z jeho vývoje a testování ale najdou v budoucnu uplatnění na mnoha 
výrobcích společnosti STIHL.

KaLEIdOSKOP
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Řešení soutěže z jarního STIHL magazínu
Zkontrolujte si, zda jste u jarního kvízu 
v našem STIHL magazínu patřili mezi 
správné řešitele. Jste-li i mezi vylosovanými 
výherci, si můžete zkonrolovat hned na násle-
dující straně.

Při slavnostním zahájení výstavby nové budovy STIHL ve Waiblingenu zleva: prof. roland Dieterle (architekt), 
starosta Waiblingenu Andreas Hesky, Dr. bertram Kandziora, Dr. Nikolas Stihl, Udo Salomon a Hans-Günther 
Friedrich (architekt)

STIHL rozšiřuje své technické centrum 
ve Waiblingenu o novou budovu, která při-
nese rozšíření prostor o přibližně 11 tisíc 
čtverečních metrů. Symbolické zahájení 
stavby proběhlo 20. května. Kromě oddělení 
výzkumu a vývoje přispějí nové prostory 
k vyšší efektivitě výroby, protože se sem pře-
stěhují výrobní sklady. Omezí se tak doprava 
materiálu a velmi zjednoduší logistika. 
Nové technické centrum poskytne prostor 
pro nové kanceláře, dílny, testovací komory 
a laboratoře, ale také víceúčelový sál vhodný 
k pořádání konferencí a společenských 
setkání. Budova bude otevřena v roce 2016.

Ve svém projevu na slavnostním zahájení 
stavby Dr. Nikolas Stihl mimo jiné řekl: „Tato 
budova je výrazem naší důvěry v budoucnost 
tohoto místa a pokračováním úspěšného vývoje 
celé skupiny STIHL.“

STIHL staví v centrále 
novou budovu

Společnost VIKING GmbH oznámila 
výsledky za rok 2013, během kterého se 
firmě podařilo zvýšit obrat o téměř 10 % 
na 153,9 milionu eur. Zároveň stoupl počet 
zaměstnanců, kterých nyní v Langkam-
pfenu pracuje 329, to znamená 31% nárůst 
za posledních pět let. Dosažené výsledky 
tak dokládají silnou pozici značky VIKING 
na trhu motorových zahradních přístrojů.

V továrně VIKING v Langkampfenu se dnes 
nevyrábí jen přístroje této značky, ale také pří-
stroje STIHL. V současné době zde vyrábí devět 
akumulátorových přístrojů STIHL a posled-
ními novinkami ve výrobním programu firmy 
jsou akumulátorová řetězová pila STIHL MSA 
160 T, vyvětvovací pila HTA 85 a akumuláto-
rové nůžky na živé ploty HSA 86.

Základem dosaženého úspěchu jsou ino-
vace. Více než polovinu obratu tvoří pro-
dej nových produktů. Každý rok investuje 
tyrolská firma do zlepšování svých výrobků 
ve všech směrech s důrazem na vyšší výkon, 
jednodušší ovládání, bezpečnost a komfort. 
Během uplynulé sezóny se řada výrobků 
VIKING rozrostla o téměř 20 novinek, 
z nichž zejména robotické sekačky na trávu 

VIKING dosáhl obratu 150 milionů eur
MI 632 a MI 632P a nové sekačky řady 2 a 4 
byly velmi pozitivně hodnoceny. Robotické 
sekačky  nedávno získaly ocenění Red Dot 
Design Award, iF Design Award a Plus X 
Award. Ocenění získal i nový design zahrad-
ních traktorů řady T5 a T6 anebo akumuláto-
rová sekačka MA 443 C.

Vysokou kvalitu výrobků VIKING si 
užívají zákazníci ve více než 60 zemích 
světa a výrazný nárůst zaznamenala značka 
v severských zemích, kde se dobře prodávaly 
akumulátorové přístroje a robotické sekačky. 

Od března mohou zákazníci zjistit nejnovější 
informace o výrobcích VIKING také na soci-
álních sítích Facebook a Google+.
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Během léta bude většina kutilů a zahrádkářů 
i jejich elektrických či benzínových pomoc-
níků zajisté v plné permanenci. V horkých 
dnech ale třeba využijí i chládku svých dílen, 
podobných jako na dvou vedlejších zdánlivě 
totožných fotografiích. Objevíte mezi nimi 
osm rozdílů?

Svá řešení (vyznačením na kopii foto-
grafií nebo v textové podobě) nám zasílejte 
do konce srpna na adresu:

Andreas STIHL, spol. s r. o.
Chrlická 753, 664 42  Modřice

Ze správných odpovědí, které od vás obdr-
žíme,  vylosujeme tři úspěšné řešitele a odmě-
níme je loveským nožíkem STIHL.

Přejeme hodně štěstí!

Najděte rozdíly
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Grafické zpracování: 
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Z úspěšných řešitelů kvízu v jarním vydání 
STIHL magazínu posíláme tričko STIHL 
následujícím vylosovaným výhercům:

P. Filipi, Jimramov
T. Faltýnek, Loštice
F. Schejbal, Kunětice

Blahopřejeme!

Qr-kód pro přístup do webového 
archivu starších STIHL magazínů


