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Kompletní péče
pro váš přírodní 
a umělý trávník

Právě zde dochází k jednoznačnému
znevýhodnění klasických automobilů
se spalovacím motorem v podobě vy-
sokých provozních nákladů, kde se
zvyšující se spotřebou PHM zároveň
také narůstá opotřebení převodových
systé mů vozidla.

Z ekonomického hlediska je jedním
z argumentů hovořících ve prospěch
elektromobilů jejich celková účinnost
využití energie (až 90 %) oproti kla-
sickým automobilům (do 35 %). V zá-
vislosti na tarifu odběratele elektrické
energie pak vychází provozní náklady
užitkového elektromobilu jen na cca
0,30 Kč/km. V neposlední řadě přispí-
vají elektromobily svým tichým a eko-
logickým provozem ke zlepšení naše-
ho společného životního prostředí. 

Neutěšená situace se znečištěným
ovzduším v městských aglomeracích

stimuluje v současnosti zájem ze strany
státu o větší podporu rozvoje elektro-
mobility, a to nejen ve městech. Pra-
covní skupina tvořená členy různých
ministerstev připravuje nyní jednotlivé
dotační tituly na pořízení bezemis-
ních dopravních prostředků.

V nabídce firmy EUROGREEN CZ,
s.r.o. naleznete ucelenou řadu osobních
i užitkových elektromobilů značek
GEM a GOUPIL, vhodných pro celou
řadu činností, jak v uzavřených areá-
lech, tak i pro běžný městský provoz.
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TXG 237
Iseki TXG 237 patří mezi kompaktní malotraktory. Svou 
konstrukcí je koncipován pro univerzální celoroční použití 
v uzavřených areálech, kde je místy omezená možnost manévrování. 
Díky silnému motoru (27 HP) však nalezne využití i na větších plochách.
Právě poměr výkon: cena je velkou výhodou tohoto stroje.

Volitelně lze kompaktní malotraktor vybavit kabinou, čelní hydraulikou 
a čelní vývodovou hřídelí. Takto vybavený stroj lze s celou řadou originálních
pracovních nástavců provozovat po celý rok. 

Široká nabídka originálních pracovních nástavců (žací lišty, sběrací koše, 
radlice, sypače, zametače, čelní nakladač a další příslušenství) zaručuje 
100% kompatibilitu při náročném provozu.

Elektromobily pro města i areályElektromobily pro města i areály
Elektromobily patří v současnosti mezi nejefektivnější dopravní prostředky v městském provozu,
kde převládá charakter jízdy stop/go. Řada činností při údržbě města, jako je svoz odpadků, údržba
zeleně a další činnosti, vyžaduje neustálé popojíždění v rámci udržovaných ploch. 

Tento model je předurčen pro využití při komplexní údržbě travnatých ploch. V nabídce příslušenství 
naleznete celou řadu nářadí pro smykování, provzdušňování, které lze kombinovat se sečením a sběrem.
Díky této kombinaci zvládne obsluha jedním přejezdem až 3 pracovní operace najednou.

V sériové výbavě stroj TXG 237 disponuje
2-stupňovou hydrostatickou převodovkou,

pohonem 4x4, uzávěrkou dife ren ciálu,
zadní zvedací hydraulikou a zadní 

+ mezinápravovou hřídelí.


