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NEZKRACUJTE ŽIVOTNOST
MOTORU A POUŽÍVEJTE 

FUEL FIT® 

Nový FUEL FIT® chrání 
motor proti negativním 
vlivům složek paliva jako je 
ETANOL, který má korozivní 
účinky. Neošetřené palivo 
snižuje životnost a výkon. 
Zhoršuje start a akceleraci.

www.sekackyworld.cz

Společnost Jiangsu World Plant Protecting Machinery 
Co., Ltd, která byla založena v  roce 2002, je dceřinou 
společností Jiangsu World Machinery & Electronics 
Group. Patří k vedoucím producentům specializujícím 
se na zahradní techniku v  Číně. Společnost je také 
stoprocentním vlastníkem poboček World v  USA 
a v Austrálii.

Moderní výrobní kapacity společnosti se rozkládají na 
ploše o rozloze přes 500.000 m2. Výzkumný a vývojový 
tým se skládá ze 45 vynikajících inženýrů. V  továrně 
pracuje přes 800 zaměstnanců. Roční kapacita 
produkce je 600.000 sekaček na trávu. Společnost 
World vyrábí širokou škálu zahradní techniky zahrnující 
zejména sekačky na trávu se záběrem od 45 cm, 
dále pak zahradní traktory, kultivátory, vertikutátory, 
sněhové frézy, štípače polen a  další. Produkty jsou 
exportovány do Evropy, USA i Austrálie.

V  červenci 2003 společnost World získala certifikát 
ISO9001: 2000 systém řízení jakosti. V říjnu 2003 pak 
zahradní produkty World splnily podmínky pro získání 
CE certifikátu a též získaly certifikaci GS. Tím se World 
stala první společností s  těmito certifikáty v  rámci 
stejného odvětví v Číně. Společnost vlastní 11 patentů 
k vyráběným zahradním produktům. 

VÝHRADNÍ DOVOZCE

MOTOR JIKOV GREEN a.s.
Kněžskodvorská 2277/26, 370 04 České Budějovice
www.mjgreen.cz

KONTAKT

Obchodní oddělení: 
Tel: 389 016 513
Fax: 389 016 512
Email: objednavky@mjgreen.cz

PROVOZOVNA Velké Meziříčí

Obchodní oddělení:
Tel: 566 501 902
Fax: 566 501 900
Email: objednavkyvm@mjgreen.cz

Již více jak 100 let jsou výrobky společnosti Briggs & Stratton ab-
solutní špičkou na trhu a leadrem v inovacích. Nejen díky tomu je 
společnost Briggs & Stratton největším výrobcem vzduchem chlaze-
ných motorů na světě zaručující tyto výhody:

 › snadné startování

 › výkon, životnost a odolnost

 › nízké emise výfukových plynů

 › rychlý a dostupný kvalifikovaný servis vč. originálních 
dílů v rozsáhlé servisní síti

PROČ PRÁVĚ MOTORY 
BRIGGS & STRATTON?

Posuňte kvalitu ještě výše…chraňte Váš motor!

K vybraným produktům 
jako dárek ZDARMA!



Komfortní madla z ABS plastu
Madla vyrobená z odolného materiálu použí-
vaného v automobilového průmyslu eliminu-
jící otlaky.

Ready Start
motory s tímto označením eliminují potřebu ručního nastřikování nebo použití sytiče před startováním. Rozpozná totiž teplotu motoru 
a dávkuje do karburátoru přesné množství paliva, které je potřeba. Při této technologii garantuje Briggs & Stratton start maximálně na 
druhé zatažení.

E-Series
všechny motory Briggs & Stratton označené tímto logem splňují standard E-Series pro snížení emisí výfukových plynů.

Prodloužená řídítka
Ulehčují obsluhu vyšším obsluhám a eliminují 
kopání do koše, které je neduhem ostatních 
sekaček.

Velká kola pro výbornou trakci
Díky velkým zadním kolům je sekačka dobře 
ovladatelná a ideální pro sečení na nerovných 
a členitých plochách. Velká kola snižují i otlak 
trávy a případné poškození podmáčeného po-
vrchu.

Výborný sběr vysoké i mokré trávy
Díky aerodynamickému žacímu prostoru a  vý-
hozovému tunelu spolu se speciální tvarovaným 
nožem sekačka naplní koš na 100% i při méně 
příznivých podmínkách, zejména při sečení vlh-
ké trávy.

Indikátor naplnění koše
Signalizace naplněného koše zabrání ucpání 
výhozové tunelu zablokování nože. Vždy víte, 
kdy je koš plný a je potřeba jej vysypat.

Prodyšný koš
Díky použitému materiálu nedochází k přetla-
ku ve výhozovém prostoru, který by snižoval 
proudění vzduchu do koše. Vzduch proudící 
z  prostoru sečení má stále vysokou rychlost 
díky čemuž i  těžší vlhká tráva je důkladně se-
sbírána.

Dvoupolohová regulace výšky řídítek
Možnost změny výšky řídítek usnadňuje ob-
sluhu vyšším osobám.

5v1
5 funkcí najednou: pojezd, sběr do koše, zadní výhoz, boční výhoz a mulčování.

Motory Briggs & Stratton
sekačky jsou vybaveny spolehlivými motory splňující přísné emisní limity od největšího světového výrobce motorů se sídlem v USA.

Centrální regulace výšky 
Komfortní madlo s  aretací polohy a  podpůr-
nou pružinou umožňující pohodlný zdvih jed-
nou rukou.

Rychloupínák na řídítkách
Umožňuje rychlé a  jednoduché složení řídí-
tek pro potřeby skladování či transportu bez 
nutnosti použití nářadí při zachování vysoké 
pevnosti

5v1

6v1
6v1
6 funkcí najednou: pojezd, regulovatelný pojezd, sběr do koše, zadní výhoz, boční výhoz a mulčování.

Všechny uvedené hodnoty výkonu motoru jsou orientační. Pro porovnání výkonnosti motorů sledujte hodnotu kroutícího momentu a zdvihového objemu motoru.



MODEL WORLD W 45 WORLD W 45 P
Objednací číslo WYZ18 WYZ18
Motor Briggs & Stratton 500 Series™ Briggs & Stratton 500 Series™
Zdvihový objem 158 cm3 158 cm3

Kroutící moment 6,8 Nm 6,8 Nm
Výkon 4 HP 4 HP
Šíře záběru 46 cm 46 cm
Skelet ocel ocel
Pojezd ne ano
Rychlost 3,6 km/h 3,6 km/h
Výška sekání 30 - 75 mm 30 - 75 mm
Nastavení výšky sečení centrálně 5 poloh centrálně 5 poloh
Průměr kol 178 mm / 203 mm 178 mm / 203 mm
Výhoz koš + zadní koš + zadní
Objem koše 60 litrů 60 litrů
Hmotnost 30 kg 30 kg
Mulčování ne ne
Sklopná nastavitelná řidítka ano, 2 polohy ano, 2 polohy
Ložiska v kolech ano ano
Indikátor naplnění koše - -

WORLD W 45

5.990,-

WORLD W 45 P

7.690,-
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Motorová sekačka se záběrem 46 cm 
pro menší až střední zahrady

Motorová sekačka s pojezdem se záběrem 46 cm 
pro menší až střední zahrady
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MODEL WORLD W 46 P WORLD W 50 P
Objednací číslo WYZ18H WYZ20H
Motor Briggs & Stratton 500 Series™ Briggs & Stratton 625 Series™
Zdvihový objem 158 cm3 190 cm3

Kroutící moment 6,8 Nm 8,5 Nm
Výkon 4 HP 6 HP
Šíře záběru 46 cm 51 cm
Skelet ocel ocel
Pojezd ano ano
Rychlost 3,4 km/h 3,6 km/h
Výška sekání 25 - 85 mm 30 - 90 mm
Nastavení výšky sečení centrálně 6 poloh centrálně 6 poloh
Průměr kol 203 mm / 280 mm 203 mm / 280 mm
Výhoz koš + boční + zadní koš + boční + zadní
Objem koše 70 litrů 75 litrů
Hmotnost 35 kg 39 kg
Mulčování ano  v ceně ano  v ceně
Sklopná nastavitelná řidítka ano, 2 polohy ano, 3 polohy
Ložiska v kolech ano ano
Indikátor naplnění koše ano ano

WORLD W 46 P
Motorová sekačka 4v1 s pojezdem 

se záběrem 46 cm, pro střední zahrady

5v1

10.990,-

WORLD W 50 P
Motorová sekačka 4v1 se záběrem 51 cm 

pro velké zahrady

5v1



11.990,-

11.490,-

MODEL WORLD W 50 P RS WORLD W 55 4S
Objednací číslo WYZ20HRS WYZ22B
Motor Briggs & Stratton 675 RS Series™ Briggs & Stratton 625 Series™
Zdvihový objem 190 cm3 190 cm3

Kroutící moment 9,2 Nm 8,5 Nm
Výkon 6 HP 6 HP
Šíře záběru 51 cm 56 cm
Skelet ocel ocel
Pojezd ano ano - 4 rychlosti
Rychlost 3,6 km/h 2,8 / 4,2 / 5,2 km/h
Výška sekání 30 - 90 mm 30 - 75 mm
Nastavení výšky sečení centrálně 6 poloh centrálně 6 poloh
Průměr kol 203 mm / 280 mm 203 mm / 280 mm
Výhoz koš + boční + zadní koš + boční + zadní
Objem koše 75 litrů 75 litrů
Hmotnost 39 kg 41 kg
Mulčování ano  v ceně ano  v ceně
Sklopná nastavitelná řidítka ano, 3 polohy ano, 2 polohy
Ložiska v kolech ano ano
Indikátor naplnění koše ano -
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WORLD W 50 P RS

WORLD W 55 4S

Motorová sekačka 4v1 se záběrem 51 cm 
a READY START® funkcí pro velké zahrady

Motorová sekačka s pojezdem se záběrem 56 cm 
a čtyřmi rychlostmi pro velké zahrady

6v1

5v1
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MODEL WORLD W 53 AL P RS
Objednací číslo WLZ21H
Motor Briggs & Stratton 675 RS Series™
Zdvihový objem 190 cm3

Kroutící moment 9,2 Nm
Výkon 6 HP
Šíře záběru 53 cm
Skelet hliníkový odlitek
Pojezd ano
Rychlost 3,8 km/h
Výška sekání 25 - 80 mm
Nastavení výšky sečení centrálně 7 poloh
Průměr kol 203 mm / 280 mm
Výhoz koš + zadní
Objem koše 75 litrů
Hmotnost 45 kg
Mulčování ano  v ceně
Sklopná nastavitelná řidítka ano, 3 polohy
Ložiska v kolech ano
Indikátor naplnění koše ano

12.990,-

WORLD W 53 AL P RS
Motorová sekačka s pojezdem se záběrem 53 cm 

a READY START® funkcí pro velké zahrady 



Váš prodejce:

Člen skupiny MOTOR JIKOV GROUP s tradicí od roku 1899, provozující činnost v oborech strojírenství a slévárenství, vyvážející své výrobky do celého světa.

Oficiální distributor pro ČR a SR:

MOTOR JIKOV GREEN a.s. 
Kněžskodvorská 2277/26 
370 04 České Budějovice
www.mjgreen.cz

www.sekackyworld.cz

Dvoupolohová 
regulace výšky Motory 

Briggs & Stratton

Výborný sběr vysoké  
i mokré trávy

Velká kola pro výbornou trakci

Centrální regulace 
výšky

Přední madlo 
pro snayší transport

Osvědčená kvalita za skvělou cenu
Zahradní technika WORLD

Ložiska v kolech

Komfortní madla 
z ABS plastu

Prodloužená řídítkaRychloupínák 
na řídítkách

Prodyšný koš

Indikátor 
naplnění koše
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