
 

Obec Vrážné 

nabízí k prodeji téměř nepoužitou zahradní techniku,(foto a podrobnější 

informace v příloze) za cenu obvyklou: 

Drtič větví MTD 465 za 20 000,-kč 

Sněžná fréza MTD M61 za 12 500,-kč 

Vozík LTD 1002 za 3500,-kč 

 

Nabídku můžete podat do 15 dnů od vyvěšení na Obecní úřad ve Vrážném tj. do 

15.4.2021 včetně. Obec si vyhrazuje právo preferovat osoby se vztahem k obci.  

Vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě dne: 31.3.2021 

Sejmuto dne: 

 

 

        Ing. Jana Hegerová 

        Starostka obce 

 

 



DRTIČ VĚTVÍ  MTD 465 KČ 20 000,- 

 

 

 

 

Parametry: 
Motor B&S OHV PB, 1150 Series - 249 cm3, výkon 5.9 kW / 8 PS, max. 
drtící výkon 7.5 cm, drtící ústrojí - 2 řezné a 12 drtících nožů, tělo stroje z 
oceli, objem koše 90 l, průměr kol 254x100 mm, hmotnost 56 kg, 
zahradní odpad je možné vkládat násypkou, která se dá sklopit k 
nabírání lehkého odpadu přímo ze země nebo násypkou pro drcení 
větví. 



 

VOZÍK LTD 1002 KČ 3500,- 

 

 

 

 

 

Tažený vozík se sklápěcí korbou s nosností 340 kg. 
Rozměry korby: 112 x 75 x 30 cm. 
Materiál korby ocel. 
Pneumatiky 16´´. 
 



SNĚŽNÁ FRÉZA MTD M61 KČ 12 500,- 

 

 

Vlastnosti MTD M 61:  

Dvoustupňová sněžná fréza MTD M 61 je fréza s perfektním poměrem 
ceny a výkonu. Je ideálním pracantem k rodinnému domku či na větší 
plochy, cena odpovídá kvalitě, ušetříte na méně podstatných věcech 
(světlo, vyhřívaná rukojeť). 

 Motor: Snow ThorX 55 OHV, 179 cm³, 4-
takt 

 Výkon (pracovní otáčky): 3 kW/4 HP 
 Výkon max: cca 4,0 kW/5,5 HP 
 Šířka záběru (cm): 61 
 Pojezd: ano 
 Rychlost vpřed/vzad: 5/2 
 Kola/vzorek: 13 x 4”, Snow Hog 
 Průměr šneku (cm): 30 
 Výška bunkru (cm): 53 

 

 Průměr turbíny (cm): 30 
 Otočný komín: 180° 
 Nastavení komínu: dálkové, na řídítkách 
 Elektrostartér: ne 
 Reflektor: ne 
 Power steering: ne 
 Balanční systém: ne 
 Rukojeť: plně složitelná 
 Nádrž benzín/olej (l): 1,9/0,6 
 Hmotnost (kg): 77 



 


