VEŘEJNÁ ZELEŇ
Zametací stroje Nilfisk

VEŘEJNÁ ZELEŇ

Společnost SYNPRO představila
rozšířenou nabídku komunální techniky
Firma SYNPRO, s.r.o. zabývající se prodejem a servisem
zemědělské, vinohradnické a komunální techniky
uspořádala pro své zákazníky a obchodní partnery Den
otevřených dveří SYNPRO 2017. Konal se ve čtvrtek 23.
března v areálu servisu ve Velkých Bílovicích na Žižkovské
ulici. Akce se zúčastnila více než stovka návštěvníků.

Příznivé ohlasy
„Jsem příjemně překvapený, s jakým velkým zájmem
a s jakými ohlasy se akce u našich zákazníků setkala. Zřejmě je to dáno i rozšířenou nabídkou naší techniky pro obce
a komunální služby, hodně návštěvníků přijelo na naši akci
právě z této sféry,“ konstatuje Radim Košutek, ředitel firmy SYNPRO, s.r.o.. Dlouholetí

zákazníci oceňují vedle kvality
nabízených strojů a poskytovaných servisních služeb především serióznost a to, že firma
drží slovo a termíny.

Stroje pro obce
a města
V rámci Dne otevřených dveří firmy SYNPRO si mohli návštěvníci prohlédnout jednotlivé stroje s podrobným tech-

nickým výkladem. V areálu
byly vystaveny stroje od výrobců Bomford, Seco, Nilfisk, Pöttinger, Same a dalších.
„Neumíme řídit chod města
nebo obce, ani se o to nepokoušíme, ale pomáháme jejich
zástupcům usnadnit práci při
řešení problematiky komunálních služeb,“ říká s úsměvem Radim Košutek. Na základě konkrétních požadavků a daných podmínek odborní pracovníci společnosti Synpro navrhnou vždy nejoptimálnější technologii pro zimní a letní údržbu komunikací,
chodníků a parků ve městech,
obcích a jejich okolí. Samozřejmostí je také pomoc při
zpracování projektů a jejich
profinancování včetně podání
žádosti o dotaci.

Od trávníku
po kompostárnu

V širokém portfoliu firmy SYNPRO jsou traktory různých značek
s bohatým příslušenstvím
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Z širokého sortimentu nabízené techniky si obce, města a komunální služby mohou
vybrat např. víceúčelový nosič
pracovního nářadí, samochodné žací stroje, traktory a malotraktory s požadovaným nářadím nebo samosběrné zametací a mycí vozy. Důležitou součástí nabídky je také vybavení
kompostáren, sběrných dvorů a strojů na zpracování dřevní hmoty.

staveny také zahradní traktory
SECO.
Společnost Seco group, a.s.
je dominantním výrobcem zahradních traktorů v České republice a významným dodavatelem této techniky zejména do zemí EU. Tradice společnosti je od roku 1895. Zahradní traktory jsou určeny k sečení jak menších tak velkých
ploch.

Nabídka komunální techniky společnosti SYNPRO, s.r.o. je široká

druhy traktorů a malotraktorů,
které musí být vybaveny vývodovou hřídelí. Sekačky s traktorovým pohonem nachází využití zejména tam, kde je potřeba travnatou hmotu dále využít. Tyto mohou být dovybaveny kondicionéry. Agregace sekaček je možná čelní, zadní,
nebo mezinápravová. V nabídce jsou také příkopové sekač-

ky anglické firmy BOMFORD,
která patří ke špičce ve svém
oboru. Jako výbavu k sekačkám
BOMFORD nabízí SYNPRO
také např. rotační hlavy, kotoučové pily, pracovní nástroje atd.

Komunální traktory
Základem každé komunální techniky je obvykle traktor.

V širokém portfoliu firmy SYNPRO jsou traktory různých
značek (SAME, Deutz Fahr,
Lamborghini, BCS, Yanmar)
s výkonem v rozmezí od 16
až po 270 HP. K traktorům lze
dodat širokou škálu příslušenství, které uspokojí veškeré požadavky.
V rámci Dne otevřených
dveří SYNPRO 2017 byly před-

Nabídka komunální techniky techniky je ovšem daleko širší a přesahuje možnosti tohoto článku. Poroto
Vás zaměstnanci společnosti SYNPRO, s.r.o. rádi uvítají ve svém středisku ve Velkých Bílovicích nebo navštíví osobně ve Vaší obci či městě a ve spolupráci s vámi navrhnou optimální řešení vašich požadavků.
Více o firmě na www.synpro.cz
Text a foto: Ing. Petr Hynek

Radim Košutek,
ředitel firmy SYNPRO, s.r.o.

Pojďme si představit alespoň
některé nejoblíbenější stroje, které již řadu let pomáhají
městům a obcím s jejich údržbou. Patří mezi ně určitě zametací stroje Nilfisk. Společnost Nilfisk Outdoor Division
je jedničkou na trhu venkovního úklidu a údržby pro kompaktní užitkové stroje. Plná
řada strojů Ranger a jednotek
pro zametání cest je připravena splnit všechny potřeby a požadavky při odsávání a zametání v zimě, stejně jako při péči
o zeleň nebo kropení.

Mulčování, sekání...
Mulčovače slouží pro sekání a drcení travnatých ploch,
v okolí komunikací atd. Mulčovače od společnosti SYNPRO lze agregovat na všechny
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