
з пристрастю до газонів



Swardman

Swardman має штаб-квартиру в Празі, столиці Чеської Республіки та свій власний виробничий об'єкт 
поблизу Пльзені, батьківщині пльзенського пива, розробляє, виробляє та продає в роздріб 
високоякісні циліндрові газонокосарки для домашнього використання. Вони також забезпечують 
повне обслуговування для косарок. Компанія була заснована в 2013 році Томасом Сени, з метою 
стати найкращим виробником циліндрових газонокосарок в світі.

Високоякісні циліндрові косарки є необхідним інструментом для тих, хто любить ідеальний смугастий 
газон, для тих, хто не погоджується зі стандартним рішенням - ні в якості газону, ні в техніці, яка 
піклується про нього. Swardman для тих, хто з пристрастю відноситься до газонів.

Під час виробничого процесу, Swardman підкреслює просте керування, якість матеріалів та 
виготовлення першокласної висічки, що забезпечує досконалий, точний зріз. Крім того, Swardman 
продає аксесуари та надає консультаційні послуги, які необхідні для утримання ідеального газону.

Swardman обслуговує кілька сотень клієнтів, головним чином, в Чехії, Словаччині, Німеччині, Франції, 
Швейцарії та інших країн ЄС. З 2017 року компанія була орієнтована на експорт в країни ЄС та в 
порівнянні з 2016 р. значно  збільшило виробництво.

Як працює циліндр газонокосарки?
Циліндрична косарка зрізає траву точно, так само, як за допомогою ножиць. Кожна травинка зрізається м'яко 
та акуратно. Є, як правило, 5 або 6 спіральних ножів на одному горизонтальному обертовому циліндрі. 
Циліндр з ножами називається барабан, звідси назва циліндрові або барабанні газонокосарки. Кожне лезо 
обертається та зустрічає пасивне лезо, яке поміщається безпосередньо над рельєфом місцевісті, що 
забезпечує різання окремих травинок. У 2015 році Swardman розробила революційну модель Edwin, яка 
перемістила всю гілку циліндрових косарок для використання в побуті на новий рівень технології та якості.

Переваги циліндричних газонокосарок

Ідеальний зріз без розколу 
стеблин трави

• Більш стійкі до хвороб,
шкідників, стресу ...

• зеленіші та мають свіжий
вигляд ,так як не сохнуть верхівки

• Швидша регенерація
та збільшення товщини

• Кожен ніж зрізає тільки один раз =
менше стресу та менше випаровується
вологи

Передній та задній циліндр 
забезпечують
• Ефект смугастого газону
• Усунення слідів коліс
•  

незначних горбів грунту
• Запобігають зрізанню

(обдиранню) газона
• Полегшений процес покосу

Екологічно чистий процес

• Більш низькі витрати палива
• Зменшення викидів

Безперервне вирівнювання Менше шуму
• 4-х тактний японський двигун

Kawasaki

Циліндрова косарка Роторна косарка

•



• Поради по догляду за газоном

• Можливо виготовлення на замовлення вашої власної косарки

• Гарантійне та післягарантійне обслуговування гарантовано

• Регулярне сервісне обслуговування після сезону
розширює гарантію до 5 років (2 + 3-х років)

Найперша газонокосарка була 
сконструйована англійцем, 
Едвіном Баддінгом, в 1830 році. 
Едвін був першим, хто використав 
спосіб зрізання трави за 
принципом ножиць, коли кожна 
травинка зрізається акуратно та 
чисто. „

Ідеальний зріз

Виробництво високої якості

Найкраще обслуговування клієнтів

• Ручне фарбування з двошаровим  покриттям

• Повна металева конструкція без
пластикових функціональних частин

• Циліндр з надміцної сталі, що допускають
більшу кількість заточувань

• Змінна система картриджів 4 в 1 забезпечує
комплексний догляд за газоном з однією машиною

• Магнітна кришка області проводки для
легкого доступу

• Тихий та економічний двигун Kawasaki

• Ергономічна функціональність, регульовані по
висоті поручні

• EDGE зрізання - додаткове підрізання країв газону
до 15 мм, що можна порівняти щонайменше з
ручним підрізанням

• Безперервне регулювання висоти зрізу

• Вибір робочих діапазонів - 45 або 55 см



Бензинові циліндрові газонокосарки з приводом

Модель Swardman Edwin 45 Swardman Edwin 55

Ширина ріжучої кромки 45 см (18“) 55 см (22“)

Продуктивність 2700 м2/ год. 3300 м2/ год.

Ємність травозбірника 40 л 50 л

Габаритна ширина 54 см 64 см

Робочий діапазон/співвідношення 
ширини в цілому до машини 83% 86%

Висота покосу

Кількість ножів циліндра

5 - 45 мм

5 ножів (на вимогу замовника можливо 6 або 10)

Швидкість покосу 6 км/год.

Задній ролик Подвійний, виготовлений з нержавіючої сталі, з диференціалом

Регулювання
висоти покосу Змінні мікро регулювання

Кермо висота регулюється від  85 см до 115 см

Особливі 
характеристики

Мультифункціональний 4 в 1 – косарка трансформується в вертикутер, 
скарифікатор та роторну щітку

Двигун Kawasaki FJ100D "Easy Start" з низьким рівнем викидів, 4-тактний, 1,9 кВт, 99 см3, витрата 
палива менше 0,5 л/год., ємність паливного бака 1,4 л

Додаткові
аксесуари

Вертикутер, скарифікатор, роторна щітка, тримач чашки, рифлений передній ролик, колеса 
для високої трави, транспортувальні ролики, задній ролик з очисником, передній ролик з 
очисником, щітка для бруду і роси, тент (чохол), світлодіодне освітлення, карбоновий 
кожух двигуна, шкіряне кермо, тримач картриджа

Аксесуари Демонстраційне 
відео з Edwin

Циліндрична косарка

Вертикутер

Скарифікатор

Роторна щітка

Транспортувальні ролики

Система картриджів 4 в 1
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