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VÝROBCE NÁSTROJŮ PRO ZPRACOVÁNÍ PŮDY
S TRADICÍ OD ROKU 1836

Po více než 50 let společnost Boisselet vyvíjí a vyrábí speciální nástroje pro zpracování půdy, 
zejména pak pro údržbu příkmenného pásu, která nalézají uplatnění ve vinohradnictví,

sadařství a školkařství.
Věrni svým začátkům, Boisselet je jedničkou na trhu ve výrobě výkyvných sekcí a kypřících adaptérů 

určených pro traktory, portálové a pásové nosiče nářadí.

SERVOMOTOR
Srdcem každé výkyvné sekce Boisselet je servomotor, citlivý, přesný a precizní při práci bez použití 

elektroniky. Výjimečný na trhu výkyvných sekcí odpouští chyby obsluhy, rychlosti a nerovnosti terénu.

VÝZKUM A VÝVOJ
Boisselet vyvíjí a vyrábí širokou škálu zařízení pro zpracování půdy, kterou neustále zdokonaluje. 

Při hledání inovací se Boisselet také nechává inspirovat zkušenostmi svých zákazníků.

VÝHRADNÍ DOVOZCE PRO ČR A SR

OBOUSTRANNÉ VÝKYVNÉ SEKCE – TAŽENÉ

Multifunkční rám pro souběžné obdělávání příkmenného pásu a meziřadí

Multifunkční rám s rozorávacími pluhy

Vrták na podsadbu vinice

GARDEN Studio, s.r.o., U Zoologické zahrady 2, 635 00 Brno
Provozovna: Havlíčkova 28, 693 01 Hustopeče
E-mail: dvorak@gardenstudio.cz, tel.: +420 602 526 748

www.boisselet.cz
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JEDNOSTRANNÉ VÝKYVNÉ SEKCE ŘADA BIO-MATIC OBOUSTRANNÉ VÝKYVNÉ SEKCE – ČELNÍ

UNIVERZÁLNÍ SYSTÉM ÚDRŽBY PŘÍKMENÉHO PÁSU

JEDEN SERVOMOTOR
PRO VYMĚNITELNÉ NÁSTROJE

MECHANICKÉ: ROTAČNÍ:

CUTMATIC
mechanické
kypřeníDÉCAVATIC

mechanické
odorávání

FLEURIMATIC
mechanické 
odorávání

SERVO MOTOR

JURAMATIC
mechanické
kypření

VALMATIC
výkyvné 
diskování

FACAMATIC
výkyvný lámací 
válec

FILMATIC
výkyvná strunová
sekačka

PÉTALMATIC+
rotační odorávání 
půdy a kypření 
bez pohybu půdy

BROSMATIC
odplevelovací 
kartáč

INTERCEPS
výkyvná
sekačka

STARMATIC
rotační
odplevelení
a kypření do hloubky
10–15 cm

DECAVATIC na taženém, šířkově 
roztažitelném rámu s bočním náklonem

CUTMATIC na předním tříbodovém 
závěsu kat. I s bočním náklonem

CUTMATIC 
na předním závěsu typ 
A s bočním náklonem

STARMATIC na mezinápravovém 
sloupku s bočním náklonem

CUTMATIC na mezinápravovém 
sloupku s bočním náklonem

Multifunkční rám s bočními náklony a oboustrannou výkyvnou sekcí

PÉTALMATIC +
CUTMATIC detail naklonění 
výkyvné sekce

CUTMATIC v mladé 
vinici bez drátěnky
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