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HUSQVARNA 440 e-series
Univerzální farmá ská et zová pila. S mo-
derními technologiemi a prvky pro snadné 
ovládání.
Výkon 1,8 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez 
lišty a et zu 4,4 kg.

HUSQVARNA 543 XP®

Výkonná pila ur ená pro profesionály. 
Motor  X-Torq® redukuje spot ebu paliva 
a emise.
Výkon 2,2 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez 
lišty a et zu 4,5 kg.

HUSQVARNA 533RS
Univerzální k ovino ez pro 
náro né používání. Jedine ná 
ergonomie a vysoká odolnost.
Objem válce 29,5 cm³, výkon 1,0 kW, 
hmotnost bez p íslušenství 7,1 kg.

HUSQVARNA 525RX
Výkonný a lehký k ovino ez, 
s kterým si snadno poradíte 
s hrubou trávou a podrostem.
Objem válce 25,4 cm³, výkon 1 kW, 
hmotnost bez p íslušenství 5,1 kg.

HUSQVARNA 450
Univerzální farmá ská et zová pila. S mo-
derními technologiemi a prvky pro snadné 
ovládání.
Výkon 2,4 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez 
lišty a et zu 4,9 kg.

HUSQVARNA 365 X-Torq
Univerzální profesionální pila. Kliková sk í  
z magnézia, išt ní nasávaného vzduchu Air 
Injection™.
Výkon 3,6 kW, délka lišty 18"/45 cm, hmotnost bez 
lišty a et zu 6,4 kg.

HUSQVARNA 535RXT
Univerzální k ovino ez pro 
náro né používání. Jedine ná 
ergonomie a vysoká odolnost.
Objem válce 34,6 cm³, výkon 1,6 kW, 
hmotnost bez p íslušenství 6,2 kg.

HUSQVARNA 455 e-series 
Rancher
Univerzální farmá ská et zová pila. S mo-
derními technologiemi a prvky pro snadné 
ovládání.
Výkon 2,6 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez 
lišty a et zu 6,0 kg.

HUSQVARNA 128R
Univerzální k ovino ez pro vaši 
krásnou zahradu.
Objem válce 28,0 cm³, výkon 0,8 kW, 
hmotnost bez p íslušenství 5,0 kg.

HUSQVARNA TC 338
Výkonný zahradní traktor s hydrostatickou p e-
vodovkou ovládanou pedálem a s integrovaným 
sb rným košem. Funkce BioClip® umož uje 
p epínání mezi sb rem a mul ováním.
Motor Briggs & Stratton, výkon 11,1 kW p i 
2600 ot./min, ší ka sekání 97 cm,sb rný koš 320 l.

Ak ní cena:

10 290 K
B žná cena: 10 850 K

Ak ní cena:

13 990 K
B žná cena: 15 250 K

Ak ní cena:

7 590 K
B žná cena: 7 990 K

Ak ní cena:

12 590 K
B žná cena: 13 390 K

Ak ní cena:

10 350 K
B žná cena: 10 890 K

Ak ní cena:

15 990 K
B žná cena: 17 250 K

Ak ní cena:

104 990 K
B žná cena: 111 290 K

Ak ní cena:

17 850 K
B žná cena: 19 390 K

Ak ní cena:

13 590 K
B žná cena: 14 750 K

Ak ní cena:

11 650 K
B žná cena: 12 290 K
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Prodej, servis lesní 
a zahradní techniky

MAT - Milan Milichovský
Firma Milan Milichovský - MAT 

vznikla na konci r. 1990 a od  samé-
ho začátku se specializovala na prodej 
strojů, nástrojů a nářadí pro profesio-
nály, především v oblasti zpracování 
a opracování dřeva. Po půl roce čin-
nosti podepsala dealerskou smlouvu 
s fi rmou Husqvarna Forest & Garden, 
čímž se vyprofi lovala následující ori-
entace fi rmy na prodej lesní a zahradní 
techniky, jako jsou motorové pily, elek-
trickké pily, křovinořezy, sekačky, žací 
traktory a sněhové frézy.

S postupným rozvojem fi rmy došlo 
ke zřízení prodejny v Havlíčkově Bro-
dě. V této prodejně mají zákazníci 
možnost získat přehled o nabízeném 
zboží, předvedení strojů, včetně zaško-
lení obsluhy, záruční a pozáruční ser-
vis, zhotovení pilových řetězů na míru, 
broušení řetězů a žacích nožů, ale i půj-
čovna strojů.

V roce 1995 fi rma doplnila svůj pro-
dejní program o zemědělskou a komu-
nální techniku. Široký sortiment tvo-
ří stroje tuzemské i zahraniční výroby, 
např. fi rem AGS, Zetor, Agrimaster, 
FAE, Pezzolato, Same Deutz Fahr 
Group. které ve svém sortimentu nabí-
zí štěpkovače, drtiče, štípače dřeva, pří-
kopové mulčovače a sekačky, a další.

V oblasti lesní a komunální techni-
ky poskytujeme kompletní obchodní 
a dílenský servis, pro naše zákazníky 
z privátní sféry, ale i velkých podniků. 
V nabídkovém sortimentu jsou vedle 
ručního nářadí, elektronářadí,  nástro-
jů a strojů také malotraktory a trakto-
ry pro různé druhy použití s možnos-
tí montáže široké nabídky nástaveb a 
agregátů až po speciální vyvážecí sou-
pravy.

Na všechny nabízené stroje je prová-
děn kompletní záruční i pozáruční ser-
vis, včetně dodávek náhradních dílů a 
olejových náplní. Opravy provádíme 
dle dohody se zákazníkem, ale pře-
devším podle stupně poškození stro-
je, v terénu, u zákazníka nebo v naší 
dílně. Školení servisní technici použí-
vají originální náhradní díly, které se 
snažíme mít skladem.

 Těšíme se na Vaši návštěvu.

Milan Milichovský - MAT 
Pražská 2495, 580 01 Havlíèkùv Brod 

tel. 569 425 052, 569 333 052
www.mathb.cz

Informace o výrobcích v letní akci žádejte 
u autorizovaného prodejce.
Ceny jsou pouze doporuèené vèetnì DPH.

Je všeobecně známo, že topení dře-
vem vychází stále nejlevněji. Stejně 
výhodně lze ovšem topit i některými 
produkty ze dřeva. Patří k nim i dře-
věné pelety, které jsou vedlejším pro-
duktem při zpracování dřeva. Ved-
le výhřevnosti mají dřevěné pelety 
i další přednosti, které z nich dělají 
mimořádně výhodné topivo.

Jednak je topení peletami velice 
ekologické, a jednak jsou nenáročné 
na skladové prostory. Pytle s pele-
tami rozhodně zaberou méně mís-
ta, než palivové dřevo. Navíc je v 
suchém prostředí můžete skladovat 
i několik let. 

Ekologických vlastností pelet se 
dociluje tím, že se využívá odpa-
du při zpracovávání dřeva. Odpa-
dem jsou dřevěné piliny a hobliny, 
které se tlakem a teplem formují do 
konečného válcovitého tvaru. 

 Předností tohoto produktu je 
extrémní hustota a nízký podíl vody. 

Při lisování pelet se nepoužívají žád-
né příměsi, ale pouze čistý dřev-
ní materiál, nejčastěji je to dřevo z 
borovice a smrku.

Můžete si objednat celou paletu, 
na které jsou pelety chráněny pro-
ti mechanickému poškození silnou 
fólií. Dřevěné pelety jsou palivem 
velice šetrným k ekologickému pro-
středí a navíc mají vysokou výhřev-
nost. 

Lze jimi topit ve všech typech 
kamen a kotlů s automatickou regu-
lací. To má obrovské výhody v 
tom, že kamna či kotel můžete plně 
naložit a nemusíte si jich všímat 
podle typu zařízení třeba i po dobu 
24 hodin.

Jde o ekologický způsob vytápě-
ní. Výhodou je i dokonalé spalová-
ní a minimum popela. Abyste moh-
li topit dřevěnými peletami, je třeba 
vyměnit starší neekologický kotel za 
moderní. -lm-

Dřevěné pelety ohřejí
Úspora energie je pro každého z 

nás prvořadým zájmem. V domác-
nostech, v kancelářích a obchodech 
se dá hodně ušetřit při svícení. V 
posledních letech se stále častěji 
místo klasických vláknových žáro-
vek používají LED žárovky.

Jejich pořizovací cena je sice vyšší 
než u klasických, ovšem řada před-
ností tento nedostatek značně pře-
vyšuje. A k LED osvětlení nepat-
ří pouze LED žárovky. Na trhu se 
objevuje a prosazuje postupně stá-
le více výrobků, které pomohou při 
úspoře energie. 

Kromě LED žárovek jsou oblíbe-
ným artiklem také zářivky, například 
LED zářivky. Úsporné LED trubi-
ce jsou vhodnou náhradou běžných 
zářivek T8. K dostání jsou v různých 
délkách, od 600 do 1500 mm. 

LED zářivky vynikají velmi dlou-
hou životností, která podle konkrét-
ních typů může dosáhnout až 70 

tisíc hodin. Jejich další výhodou je 
okamžité nastartování světla a hlav-
ně výrazně nižší spotřeba elektrické-
ho proudu oproti běžným zářivkám.

Klasické žárovkové a zářivkové 
osvětlení je rovněž nahrazováno 
kvalitními a úspornými LED panely. 
Můžete si vybrat mezi panely pod-
hledovými, závěsnými, přisazenými 
či vestavěnými. 

Všechny jsou ve tvaru hranatém 
či kruhovém a jsou vhodné do 
jakéhokoliv prostoru, jak v bytech, 
tak v kancelářích či obchodech. 
Životnost panelů je až 50 tisíc 
hodin, jsou velmi tiché a jejich 
světlo nekmitá.

Pokud chcete maximálně šetřit a 
zároveň mít velice efektní osvětlení 
například v kuchyni či na schodišti, 
můžete si pořídit poslední hit, kte-
rým jsou LED pásky. Jsou to vlast-
ně vsazené diody do samolepícího 
ohebného pásu.  -lm-

LED osvětlení ušetří


