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Na začátku jsme si položili otázku: Čím obsekávat pod plotem, kolem obrubníků, 
záhonů a jiných pevných překážek na travnatých plochách? Co dělat, když tráva 
přeroste a k sečení potřebujeme nějaký odolný přístroj? Odpověď je následující: 

vyžínače a křovinořezy se spalovacím motorem.

V
  posledních  letech 
můžeme  vybírat 
nejen  z  klasických 
dvoutaktních  mode-

lů, protože na trhu se objevují 
i velmi zajímavé stroje, vybave-
né  nejmodernějšími  čtyřtakt-
ními  motory  renomovaných 
značek. Jsou nepřehlédnutelné 
vzhledem  k  nízké  spotřebě 
a menší hlučnosti, ale vyžadují 
zato mírně náročnější údržbu. 

Jak jsme testovali?
Test  nebyl  vyloženě  srovnáva-
cí. Vybrali jsme čtyři stroje - tři 
vybavené čtyřtaktními motory, 
jeden dvoutaktním s objemem 
válce  40  ccm.  Účelem  testu 
bylo  zjistit,  jak  jednotlivá  pro-
vedení  fungují  v  praxi  a  pro 
koho se primárně hodí. A měli 
jsme šťastnou ruku při výběru, 
protože  každý  z  testovaných 
modelů má řadu předností. Jen 
dvoutaktní motorová kosa byla 
o  něco  hlučnější  než  ostatní, 
ale jinak předvedla zpracování 
a výkony na úrovni, za kterou 
se  rozhodně  nemusí  výrobce 
stydět.
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varI KC 435 
Komfort za nízkou cenu
Křovinořez je koncepčně podobný stroji Stiga. Nabízí antivibrační 
systém a k pohonu tu slouží také motor HONDA GX 35 (zde v čer-
vené barvě). Motor je technicky totožný, ale zajímaly nás rozdíly 
při práci. VARI využívá silnější antivibrační prvek na tyči s hliníko-
vým zakončením pod řidítky, úhlová hlava je stejná jako v případě 
Activu, vyrobená v Japonsku a snadno přístupné je i její mazání. 
Nezaznamenali  jsme výraznější  slabinu: motor dobře  startuje,  je 
točivý, s nízkou spotřebou pohonných hmot. Se strunovou hlavou 
je sečení bezproblémové. Hlava se však musí pro navinutí nové 
struny demontovat ze stroje a rozložit. Testovaný kus byl vybaven 
strunou se čtvercovým průřezem, která  tolik nepraská a má vý-
razně lepší vlastnosti než průřezy kulaté. Vibrace jsou díky antivi-
bračnímu systému na nízké úrovni. Trochu vadí jen popruhy bez 
polstrování; při delší práci trochu tlačí do ramen. 
Velmi příznivá  je cena 9 000 Kč. V základní výbavě  je  strunová 
hlava, tříbřitý kotouč na vyžínání trávy a mlází, nářadí i popruhy. 
Jedná  se  o  stroj  zaměřený  i  na  náročnější  zákazníky,  požadující 
moderní  techniku  a  velmi  solidní  zpracování  za  nízkou  cenu. 
Vhodné i pro ty, kdo potřebují sekat častěji. Vzhledem k výrobě 
u nás lze předpokládat bezproblémové dodávky náhradních dílů. 

active 4,0 bt 
Na zahradu i do lesa
Již poměrně silný dvoutaktní křovinořez nabízí 
po technické stránce podobná řešení, jako uve-
dený slabší model 2,5 4T se čtyřtaktním moto-
rem. Hnací hřídel v trubce  je tudíž uložena do 
šesti samomazných pouzder, úhlová převodovka 
vyrobená v Japonsku, a nechybí ani antivibrační 
systém, který  stroj předurčuje do náročnějších 
podmínek.  Motor  s  objemem  válce  38  ccm  je 
výsledkem  vlastní  konstrukce  výrobce.  Uvnitř 
válce  pracuje  píst  se  dvěma  kroužky  a  dvojitá 
vzduchová  filtrace  zajišťuje  dlouhou  životnost. 
Karburátor  je  od  tradičního  výrobce  Walbro. 
K  mazání  motoru  se  využívá  palivová  směs 
v poměru 1:50. S uvedeným modelem se velice 
dobře pracovalo, jen hlučnost byla vyšší oproti 
čtyřtaktům,  což  je  obvyklé.  Motor  startoval  na 
první zatažení a bleskurychle reagoval na přidá-
ní plynu. Pro studený start je k dispozici nastři-
kovač paliva i mechanický sytič. Jak se strunou, 
tak  s  žacím  listem na  trávu  a mlází byla práce 
bez připomínek, stroj si troufne na velmi vyso-
ké porosty a lze s ním jít i do lesa. Polstrované 
popruhy byly velmi příjemné, navíc na řidítkách 
jsou vibrace tlumeny, takže ani déletrvající práce 
neunaví. Tento typ stojí 10 600 Kč a v základu 
nechybí  polstrované  popruhy  pro  zavěšení  na 
ramena, strunová hlava, tříbřitý list a sada nářadí. 
V dané cenové kategorii se jedná o zajímavý vý-
robek, vhodný pro poloprofesionální užití.

Motor HONDa GX 35

Motor robin 
EH025a
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aCtIvE 2,5 4t b
Nenáročný strávník s moderní technikou
Nejmenší z testovaných modelů má klasickou rukojeť typu „bike“ 
s dělenou trubkou, kvalitní japonskou úhlovou převodovku a kryt 
žacího nástroje  s  jednoduchým odepínáním  límce při  využívání 
strunové hlavy. A jak se choval malý čtyřtaktní OHV motor Robin 
EH025A  s  objemem  válce  25  ccm?  Nabízí  velmi  moderní  tech-
niku: pokovenou vačku a přítlakový systém mazání s oddělenou 
skříní. Funguje tak, že píst ve válci vytváří tlak při chodu směrem 
do dolní úvratě, při opačném pohybu vzniká podtlak. V návaznosti 
na změny tlaku uvnitř skříně se otevírá ventil ve spodní části kli-
kové skříně; tlak žene mazací náplň do hlavy válce a podtlak zase 
zajistí rozprášení oleje směrem ke klikovému mechanismu. Motor 
i  přes  použití  velmi  moderní  techniky  disponuje  kompaktními 
rozměry, nevykazuje výraznější slabinu při práci a dobře startuje. 
Je ale třeba opatrněji zajíždět do porostu, neboť pohonná jednot-
ka neoplývá výkonem, protože strunová hlava s dvěma strunami 
mu klade poměrně výrazný odpor. Strunová hlava je ale po strán-
ce údržby skvělá; dojde-li žací materiál, stačí jen prostrčit strunu, 
navinout a můžete dál pracovat. Přejdete-li na práci s dvojbřitou 
čepelí, práce  je velmi  rychlá, nástroj klade motoru  jen minimál-
ní odpor a není problém sekat i velmi vzrostlou stařinu vysokou 
kolem  80  cm.  Po  stránce  ergonomie  není  přístroji  co  vytknout: 
upínání popruhů je řešeno kovovou západkou do jednoduchého 
prvku. Antivibrační systém chybí, ale i tak jsou vibrace na solidní 
úrovni a ruce nebrní ani po delší práci. Přístup k mazání úhlové 
převodovky je velmi dobrý, šroub polovíte běžným očkovým klí-
čem nebo křížovým šroubovákem. Dobře vyvážený stroj má váhu 
celkem 6,5 kg. Uvedený model stojí 9 700 Kč. V základní výbavě 
najdeme popruh přes rameno, strunovou hlavu a dvoubřitý nůž 
pro sečení trávy i nářadí pro provádění běžné údržby. S menším 
typem čtyřtaktního motoru je to ideální pomocník pro pravidelné 
vyžínání trávy na zahradách. Hodí se pro náročnějšího zákazníka, 
vyžadujícího moderní techniku za příznivou cenu.

stIGa sb 435: 
Vypilovaný do posledního detailu
Křovinořez  STIGA  vypadá  jako  běžný  stroj  s  antivibračním  systémem. 
Je vybaven čtyřtaktním motorem HONDA GX 35, tradičně skrytým pod 
úhledným krytem žluté barvy. Motor  s obsahem 35 ccm s  rozvodovým 
systémem OHC je od klikového mechanismu poháněn ozubeným řemín-
kem, který zároveň napomáhá transportu mazacího oleje do hlavy válce. 
Rozstřik oleje ve skříni motoru zajišťuje dvoulopatková turbínka. Kliková 
hřídel  je  stejně  jako  u  Robinu  uložena  valivě.  Celkově  je  tento  přístroj 
kvalitně zpracovaný, nedělená řidítka jsou uložena 
na antivibračním prvku a pro zavěšení na ramena máte k dispozici polstro-
vané popruhy. Jedinou chybičkou je, že výrobce nepoužil klasický šroub 
v mazacím místě úhlové převodovky (má jinak velmi zajímavě vytvořený 
odlitek, do něhož se montují šrouby ochranného krytu). Límec s řezacím 
nožíkem struny je snímatelný poměrně lehce, stačí vycvaknout západky 
plochým šroubovákem. Práce s tímto modelem je vyloženě hračka. Stroj je 
velmi dobře vyvážený, dobře startuje díky účinné dekompresi a má velmi 
nízkou úroveň vibrací. Nádržka paliva vydrží až na 1,5 hodiny práce v pl-
ných otáčkách. S křovinořezem se nám dobře pracovalo jak se standard-
ní  strunovou hlavou,  tak  čtyřbřitým kotoučem,  vybaveným netradičním 
plastovým kluzákem. Ten je z poměrně tuhé hmoty a ani po déletrvajícím 
provozu  nevykazoval  známky  většího  poškození.  Celková  váha  10,6  kg. 
Cena 11 990 Kč je sice mírně vyšší, avšak úměrná skvělému dílenskému 
zpracování a perfektnímu sladění motoru se strojem. Model se hodí pro 
náročného zákazníka, žádajícího vysoký pracovní komfort a možnost čas-
tějšího využívání nejen v zahradě. V základní vybavě naleznete značkovou 
strunovou hlavu Tecomec, čtyřbřitý kotouč na trávu a drobné mlází, nářadí 
a polstrované popruhy. 

Čtyřbřitý list na trávu a mlází 

Dvojbřit na trávu

Motor HONDa GX 35

Motor active 2takt


