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Historické 
milníky 
společnosti
1961 — p. Sandri založil společnost Sandrigarden.
1992 — současní majitelé (McCulloch) koupili Sandrigarden a začali tvořit produktovou řadu. 
1995 — Sandrigarden koupil společnost VALMAPLAST, která vyráběla plastické komponenty i plastové výrobky  
 (např. pro De Longhi).
1999 — Sandrigarden koupil továrny Black&Decker a začal vyrábět zahradní produkty a ocelové šasi na sekačky. 
1999 — založena obchodní společnost BRITECH, která začala výrobu elektrických zahradních produktů s vybavením,   
 které odkoupila od B&D. 
2001 — Sandrigarden a SUMEC založily v Čině společný podnik, který vyrábí výrobky pouze pro společnost 
 Sandrigarden a SUMEC (sekačky, pily, křovinořezy). Rovněž italské továrny začínají produkovat kompletní   
 řadu vlastních modelů.
2006 — Sandrigarden spolupracuje s gigantem v oblasti zahradní techniky — společností MTD. Vyrábějí plastové 
 komponenty.
2008 — nová řada kompresorů. 
2012 — nová řada travních benzínových sekaček (speciálně upravené šasi pro sběr vysoké a mokré trávy). 

Současnost
V současné době je výroba v Itálii rozložená do třech výrobních závodů o celkové rozloze 50 000 m2.
Sandrigarden má své vlastní vývojové centrum, disponuje unikátními technologie a jejich služeb využívají největší světo-
vé společnosti vyrábějící zahradní techniku. Sandrigarden vyrábí ocelové a plastové komponenty a stal se tak důležitým 
strategickým partnerem/dodavatelem pro mnoho známých výrobních společností např. MTD, TORO, GGP, SOLO,  
HAYTER atd. Sandrigarden vyrábí rovněž elektrické motory a finální výrobky pro DOLMAR , B&D, Perles, DeWalt ap.
Sandrigarden je dnes velmi vyspělou výrobní společností s vlastním know-how a její sortiment je velmi různorodý.  
Svým profesionálním přístupem k výrobě a obchodu dokáže uspokojit i toho nejnáročnějšího zákazníka. 



BT 36 VT
benzínový travní provzdušňovač

Pod svojí prémiovou značkou Britech nabízí společnost Sandrigarden jeden z nejúspěšnějších a nejlep-
ších provzdušňovačů na trhu. Je tak robustní a odolný, že ho ve světě běžně používají i profesionálové  
v péči o trávník. 

Kvalitní a skvěle vypadající trávník se bez dokonalého provzdušnění neobejde. Je potřeba odstranit kru-
nýř z mechu, odumřelých zbytků, cizopasných hub a plevele, aby mohla tráva začít opět volně dýchat  
a správně přijímat živiny. 

Základem provzdušňovače BT 36 VT je profesionální systém 15 ocelových nožů, které jsou základem 
vysokého výkonu tohoto stroje i v těžkých podmínkách. Ty roztáčí kvalitní pohonná jednotka od společ-
nosti Briggs&Stratton s vodorovnou hřídelí, zajišťující dokonalý přenos výkonu. Velmi chytře a jednodu-
še je řešen systém výškového nastavení pomocí velké otočné růžice. Systém dovoluje plynulé nasta-
vení výšky dle podmínek v rozmezí 0 až 20 mm. Ovládací pákou na řidítkách potom můžete zvednout 
provzdušňovač do přepravní polohy. Podvozek je vyroben z oceli, má boční ochranu proti poškození  
a profesionálně uložená kola v ložiscích s minimálním třením. Výsledkem je neuvěřitelně snadný pohyb 
po trávníku s vynaložením minimálního úsilí pro obsluhu.  Ergonomická měkčená řidítka obsahují i bez-
pečnostní pojistku pro okamžité zastavení stroje v případě puštění řidítek.

Pokud požadujete sběr odstraněného materiálu, je stroj standardně vybaven sběracím košem o objemu 40 l.

Technické parametry:

Záběr (cm): 36
Motor: Briggs&Stratton, 550 E SeriesTM, 
127 cm3

Koš (l): 40, ve standardu
Deflektor: ve standardu
Nože: 15 ocelových nožů
Průměr nožů (mm): 140
Nastavení výšky (mm): 0 – 20, centrální
Podvozek: ocelový
Průměr kol (mm): 200/200, kuličková 
ložiska
Ergonomická řidítka: ano
Hmotnost (kg): 30

Doporučená cena vč. DPH: 

Kč 12.990,–| 519 €



Řetězové pily
Pod značkou Sandrigarden a svojí prémiovou značkou Britech nabízí společnost Sandrigarden řadu 
velmi spolehlivých pil v kategorii hobby a farmer.

Pracovat s levnou nekvalitní pilou s pochybnými komponenty je často velmi namáhavé a někdy i nebez-
pečné. Pokud nejste vyloženě profesionál, pily od společnosti Sandrigarden pro Vás můžou být ideálním 
řešením. Jsou velmi jednoduchá na obsluhu a veškerá servisní místa jsou geniálně jednoduše přístup-
ná. Všude, kde je to důležité, jsou pily osazena špičkovými komponenty. Motory Sandrigarden, japonské 
karburátory Walbro, americké lišty i řetězy od Oregonu, klikové skříně vyrobeny z moderní lehké sliti-
ny, ap. Díky kvalitnímu karburátoru, elektronickému zapalování a použití nastřikovací pumpičky, která 
dopraví palivo přímo do karburátoru, je startování hračkou. Řetěz udržuje v perfektní kondici systém 
automatického mazání a o bezpečnost obsluhy se stará velmi rychlá brzda řetězu. Pro výrazné snížení 
únavy při řezání je pila vybavena speciálním systémem tlumení vibrací – AVS. Ten se skládá ze sousta-
vy pružin a tlumičů ze speciálního materiálu, který výrazně snižuje tvorbu vibrací a práce s pilou se tak 
stává výrazně komfortnější a snazší. Elektrické pily jsou navíc vybaveny jednoduchým beznástrojovým 
napínáním řetězu a průhledovým okénkem pro kontrolu hladiny oleje.

Stroje splňují nejpřísnější normy EU na obsah emisí či hlučnost a prošly i náročným testem odolnosti 
plastových materiálů za velmi nízkých teplot. Zákazník má tak jistotu, že kupuje bezpečný, spolehlivý  
a výkonný stroj, který je i maximálně šetrný k životnímu prostředí.

SES 2000/40 TC
elektrická řetězová pila 2000 W

Technické parametry:

Motor (V): 230, elektrický
Výkon (W): 2 000
Lišta (cm): 40, Oregon
Řetěz (“): 3/8, low profile, Oregon
Brzda řetězu: ano
Mazání řetězu: automatické
Objem olejové nádrže (l): 0,23
Jednoduché napínání řetězu: ano
Hmotnost (kg): 4,6

Doporučená cena vč. DPH: 

Kč 2.390,– | 95,99 €



SG 1225/30 CS
vyvětvovací benzínová řetězová pila 25 cm3

BT 1246/45 CS
benzínová řetězová pila 46 cm3

BT 1250/45 CS
benzínová řetězová pila 50 cm3

Technické parametry:

Motor: Sandrigarden, 25,4 cm3

Lišta (cm): 30, Oregon
Řetěz (“): 3/8, low profile, Oregon
Nastřikovač paliva: ano
Zapalování: elektronické
Brzda řetězu: ano
Mazání řetězu: automatické
Objem olejové nádrže (l): 0,16
Antivibrační systém AVS: ano
Jednoduché napínání řetězu: ano
Objem palivové nádrže (l): 0,23
Hmotnost (kg): 3,0

Technické parametry:

Motor: Sandrigarden, 46,4 cm3

Lišta (cm): 45, Oregon
Řetěz (“): 3/8, low profile, Oregon
Nastřikovač paliva: ano
Zapalování: elektronické
Brzda řetězu: ano
Mazání řetězu: automatické
Objem olejové nádrže (l): 0,42
Antivibrační systém AVS: ano
Jednoduché napínání řetězu: ano
Objem palivové nádrže (l): 0,375
Hmotnost (kg): 5,7

Technické parametry:

Motor: Sandrigarden, 49,9 cm3

Lišta (cm): 45, Oregon
Řetěz (“): 3/8, low profile, Oregon
Nastřikovač paliva: ano
Zapalování: elektronické
Brzda řetězu: ano
Mazání řetězu: automatické
Objem olejové nádrže (l): 0,42
Antivibrační systém AVS: ano
Jednoduché napínání řetězu: ano
Objem palivové nádrže (l): 0,36
Hmotnost (kg): 5,5

Doporučená cena vč. DPH: 

Kč 2.790,– | 113 €

Doporučená cena vč. DPH: 

Kč 4.190,– | 167 €

Doporučená cena vč. DPH: 

Kč 4.790,– | 189 €



Křovinořezy
Pod svojí prémiovou značkou Britech nabízí společnost Sandrigarden vynikající elektrický křovinořez BT 
1000 EB. Stroj byl navržen a je vyráběn v Itálii z těch nejkvalitnějších komponentů. Silný elektrický mo-
tor je kvůli perfektnímu vyvážení stroje uložen vzadu a pochází z vlastní motorárny Sandrigarden, která 
tyto motory dodává mnoha významným producentům zahradní techniky po celém světě. Jako vinutí 
je použita jen ta nejkvalitnější měď o velkém průřezu. 2,5 cm silná vodící tyč z lehké slitiny je v dolní 
části zakončena velmi odolnou úhlovou převodovkou, na kterou se dá podle potřeby umístit čtyřzubý 
žací nůž nebo velmi kvalitní strunová hlava, u které se struna odvíjí automaticky lehkým úhozem o zem. 
Kombinované držadlo pro různé možnosti úchopu se dá polohovat. Stroj je dále vybaven ramenním po-
pruhem, který zvyšuje komfort při práci, velkým bezpečnostním krytem, který výrazně brání znečištění 
od odletující trávy a úchytem kabelu, který zamezí jeho poškození.

Benzínové stroje jsou křovinořezy určené na nejtěžší práci. Jsou osazeny nejlepšími motory Kawasaki 
nebo čtyřtaktním motorem Honda. Přenos síly je řešen pevnou hřídelí uloženou v ložiscích a prémiovou 
úhlovou převodovkou zaručující velmi dlouhou životnost. Pohodlí při práci zaručuje snadné nastavení 
řidítek, jejich ergonomický tvar, antivibrační uložení motoru a pohodlný dvouramenný popruh.

BT 1000 EB
elektrický křovinořez

Technické parametry:

Motor (V): 230, elektrický
Výkon (W): 1 000
Otáčky (ot/min): 7 500
Záběr struny (cm): 40
Struna (mm): 2 x 2,0
Záběr nože (cm): 23
Strunová hlava: s automatickým 
nastavením struny lehkým úhozem
Hmotnost (kg): 5,8

Doporučená cena vč. DPH: 

Kč 2.990,– | 119 €



BT 43 GB KAWA
křovinořez s benzínovým motorem
Technické parametry
Motor: dvoutaktní, Kawasaki 43,2cm3

Max. výkon (kW/PS): 2,0/2,7 při 7 500 ot/min.
Nádrž (l): 1,0
Uložení motoru: antivibrační
Průměr tyče stroje (mm): 28 
Vedení pevné vnitřní hřídele: profesionální, 
po celé délce
Strunová hlava: ve standardu
Záběr struny (mm): 420
Struna (mm): 2 x 2,4
Rukojeť: Bike, antivibrační
Žací nůž: 4 zuby
Průměr nože/díry (mm): 230/25,4
Popruh na rameno: ano, dvouramenný
Hmotnost bez žacího ústrojí a krytu (kg): 7,2

BT 45 GB KAWA
křovinořez s benzínovým motorem
Technické parametry
Motor: dvoutaktní, Kawasaki 45,4 cm3

Výkon (kW/PS): 1,4/1,9 při 7 800 ot/min.
Nádrž (l): 0,9 
Uložení motoru: antivibrační
Průměr tyče stroje (mm): 28
Vedení pevné vnitřní hřídele: profesionální, 
v ložiscích 
Strunová hlava: ve standardu
Záběr struny (mm): 420
Struna (mm): 2 x 2,4
Rukojeť: Bike, antivibrační
Žací nůž: 3 zuby
Průměr nože/díry (mm): 230/25,4
Popruh na rameno: ano, dvouramenný
Hmotnost bez žacího ústrojí a krytu (kg): 9,7

BT 1235 GBH
křovinořez s benzínovým motorem 
Technické parametry
Motor: čtyřtaktní, Honda 35,8 cm3

Výkon (kW/PS): 1,0/1,36 při 8 300 ot/min.
Nádrž (l): 0,63
Uložení motoru: antivibrační
Průměr tyče stroje (mm): 26
Vedení pevné vnitřní hřídele: profesionální, 
po celé délce
Strunová hlava: ve standardu
Záběr struny (mm): 420
Struna (mm): 2 x 2,4
Rukojeť: Bike, antivibrační
Žací nůž: 3 zuby
Průměr nože/díry (mm): 230/25,4
Popruh na rameno: ano, dvouramenný
Hmotnost bez žacího ústrojí a krytu (kg): 6,6 

Doporučená cena vč. DPH: 

Kč 9.990,– | 399 €

Doporučená cena vč. DPH: 

Kč 9.990,– | 399 €

Doporučená cena vč. DPH: 

Kč 8.850,– | 355 €



Neustálá technická inovace produktů může vést k malým 
změnám v cenách a parametrech výrobků uvedených 
v tomto katalogu. 

Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH.

Výhradní zástupce Sandrigarden v ČR a SR: GARLAND distributor, s. r. o., 
Hradecká 1136, 506 01 Jičín. Zapsán v OR u KS v HK v oddílu C vl. 5276.

Designed by: www.4prostor.cz  (03/2013)

Možnost výhodného splátkového prodeje. 
Na výši splátek s nízkým úroken nebo i bez navýšení se ptejte u svého prodejce.

www.sandrigarden.cz | www.sandrigarden.sk

BT 23/60 HTK

benzínový plotostřih 23 cm3

Pod svojí prémiovou značkou Britech nabízí společnost Sandrigarden i profesionální plotostřih se špič-
kovým motorem Kawasaki.

Benzínový plotostřih BT 23/60 HTK je určen pro náročné uživatele a profesionály, kteří naplno ocení 
všechny přednosti tohoto stroje. Základ tvoří nový motor od společnosti Kawasaki, který v sobě spojuje 
lehkou stavbu, velký výkon a dlouhou životnost. Motor je usazen ve velmi lehkém a kompaktním rámu 
a je odpružený systémem AVS. Tento systém výrazně snižuje únavu a zatížení kloubů při dlouhodobém 
použití. Protiběžná lišta broušená diamantem je s motorem spojena velmi odolnou převodovkou s kry-
tem z lehké slitiny. Pro práci v různých výškách a polohách je zadní rukojeť otočná o 180o. Uživatel tak 
vždy může pracovat v co nejpřirozenější poloze.

Technické parametry:

Motor: Kawasaki TJ23V, 22,5 cm3

Lišta (cm): 60
Řezná kapacita (mm): 28
Nastřikovač paliva: ano
Brzda lišty: ano
Antivibrační systém motoru AVS: ano
Přední rukojeť: antivibrační
Zadní rukojeť: antivibrační, otočná o 180o

Hmotnost (kg): 5,9

Doporučená cena vč. DPH: 

Kč 8.990,– | 359 €

váš prodejce


