
Zahradní a komunální technika 

Malé traktory se značkou SECO jsou díky svému výkonu, kvalitě, životnosti i 
následným minimálním nákladům na provoz tradiční volbou náročných uživatelů. 
Jejich obliba roste nejen v České republice, ale i v Německu, ve Francii a dalších 
zemích Evropské unie, v Číně, USA, Austrálii atd.  

Příznivě se tak projevuje dlouhodobá strategie firmy, jejímž základem je vlastní 
vývoj, používání ojedinělých technicky vyspělých řešení a výroba klíčových 
komponentů ve vlastních špičkově vybavených provozech. Další důležitou 
součástí je průběžný kontakt s uživateli, který umožňuje provádění operativních 
inovací na základě praktických zkušeností z každodenního provozu.         

Zákazníci po celém světě rovněž oceňují možnost variabilního dovybavení všech 
modelů, které zahrnuje celkem 70 různých provedení. Na základě konkrétních 
potřeb každého zájemce tak odborníci firmy Seco Industries mohou doporučit 
skutečně optimální variantu maximálně odpovídající jeho specifickým podmínkám.  
 

Challenge 
Velmi obratný a snadno 
ovladatelný žací traktor 
určený pro náročné domácí uživatele. 

 

Starjet  
Vhodný pro náročné domácí 
uživatele i pro údržbu firemních 
a sportovních areálů. Nejrozšířenější traktor 
v České republice. 
 

Starjet Exclusive 
Žací traktor vyvinutý pro každodenní použití v obcích 
a komunálních službách. Nejlevnější stroj tohoto 
zaměření na trhu. 



 

Starjet Exclusive 4x4 
Dále rozšiřuje možnosti použití žacích traktorů 
Starjet Exclusive. Díky profesionálnímu pohonu  
4x4 a mechanické uzávěrce diferenciálu se hodí  
i pro sečení ve velmi náročných svahových podmínkách. 

Crossjet 4x4 
Výkonný mulčovací traktor s mimořádně  
nízkým těžištěm, uzávěrkou diferenciálu 
a šípovým dezénem pneumatik je předurčen  
k mulčování nudržovaných a náletových ploch, 
které jsou pro jinou techniku nepřístupné. 

 

Goliath 4x4 
Speciální mulčovací traktor vybavený  
nejlepší současnou technikou. 
Určen pro občasnou i pravidelnou  
údržbu nejhůře přístupných ploch. 

Příslušenství 
Přídavná zařízení vytvářejí z traktorů 
multifunkční stroje, které zvládnou nejen  
kompletní péči o travnaté a zpevněné polochy, 
ale i odklízení sněhu, odvoz odpadu, posyp, 
zametání a mnoho dalších prací. 
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