
 

  



 
 

 

 

GLEBOGRYZARKLA GRILLO 

PRINCESS M1 

Grillo Princess MP1 to wydajna, jednobiegowa 

glebogryzarka, która efektywnie spulchni 

ziemię w każdym ogrodzie czy szklarni. 

Komfort pracy zapewnia regulowana 

kierownica zawierająca wszystkie elementy 

sterowania. Glebogryzarka spulchnia glebę na 

pożądaną głębokość przy pomocy 6 rotarów. 

Kewlarowe paski klinowe oraz metalowa 

obudowa skrzyni biegów gwarantują 

niezawodność i wytrzymałość urządzenia. 

 

OPIS: 

 regulacja wysokości kierownicy, możliwość skręcania na boki 

 regulacja szerokości oraz głębokości obszaru roboczego 

 jeden bieg 

 system kopiący składający się z 6 rotorów z nożami 

 automatyczny system wyłączania 

 starter szarpak 

 manetka sprzęgła przy kierownicy 

 

 

DANE TECHNICZNE 

Średnica rotora 32 cm 
SZEROKOŚĆ OBSZARU ROBOCZEGO  

Bez dysków bocznych 83 cm, 59 cm 
Z dyskami bocznymi 77 cm, 52 cm, 30 cm 

SILNIKI  
Kohler Lombardini SH265 OHV (A) benzynowy, 1-cylindoryw,  5,5 KM 
Robin Subaru EX17 OHC (B) benzynowy, 1-cylindrowy, 5 KM 
Honda GX160 OHV (C)  benzynowy, 1-cylindrowy, 4,8 KM 
Ciężar z silnikiem (A), (B), (C)  (A) 62 kg 

(B) 61 kg 
(C) 59 kg 



 
 

 

 

 

GLEBOGRYZARKLA GRILLO 

PRINCESS MR 

Grillo Princess MR to niezwykle wydajna, 

dwubiegowa glebogryzarka. Z łatwością 

i efektywnie spulchni ziemię w każdym 

ogrodzie czy szklarni. Regulowana kierownica 

zawierająca wszystkie elementy sterowania 

zapewnia wysoki komfort pracy. 

Glebogryzarka spulchnia glebę na pożądaną 

głębokość przy pomocy 6 rotarów. Kewlarowe 

paski klinowe oraz metalowa obudowa skrzyni 

biegów gwarantują niezawodność 

i wytrzymałość urządzenia. 

OPIS: 

 regulacja wysokości kierownicy, możliwość skręcania na boki 

 regulacja szerokości oraz głębokości obszaru roboczego 

 dwa biegi: jeden do przodu, jeden do tyłu  

 system kopiący składający się z 6 rotorów z nożami 

 automatyczny system wyłączania 

 starter szarpak 

 manetka sprzęgła przy kierownicy 

DANE TECHNICZNE 

Średnica rotora 32 cm 
Obroty rotora (maksymalne) 1-wszy bieg: 132 rpm; bieg wsteczny: 40 rpm 

SZEROKOŚĆ OBSZARU ROBOCZEGO  
Bez dysków bocznych 83 cm, 59 cm 
Z dyskami bocznymi 77 cm, 52 cm, 30 cm 

SILNIKI  
Kohler Lombardini SH265 OHV (A) benzynowy, 1-cylindrowy,  5,5 KM 
Robin Subaru EX17 OHC (B) benzynowy, 1-cylindrowy, 5 KM 
Honda GX160 OHV (C)  benzynowy, 1-cylindrowy, 4,8 KM 
Ciężar z silnikiem (A), (B), (C)  (A) 64 kg 

(B) 63 kg 
(C) 61 kg 



 
 

 

GLEBOGRYZARKLA GRILLO 

PRINCESS MP3 

Grillo Princess MP3 to doskonała 

glebogryzarka, która efektywnie spulchni 

ziemię w każdym ogrodzie czy szklarni. Dzięki 

trzybiegowej skrzyni biegów oraz 

dodatkowym biegu wstecznym jej obsługa nie 

wymaga wiele wysiłku. Komfort pracy podnosi 

również regulowana kierownica zawierająca 

wszystkie elementy sterowania. 

Glebogryzarka spulchnia glebę na pożądaną 

głębokość przy pomocy 6 rotarów. Kewlarowe 

paski klinowe oraz metalowa obudowa skrzyni 

biegów gwarantują niezawodność 

i wytrzymałość urządzenia.  

OPIS: 

 regulacja wysokości kierownicy, możliwość skręcania na boki 

 regulacja szerokości oraz głębokości obszaru roboczego 

 trzy biegi: dwa do przodu, jeden do tyłu  

 system kopiący składający się z 6 rotorów z nożami 

 automatyczny system wyłączania 

 starter szarpak 

 przednie koło ułatwiające transport  

 

DANE TECHNICZNE 

Średnica rotora 32 cm 
Obroty rotora (maksymalne) 1-wszy bieg: 36rpm; 2-gi bieg: 160 rpm 

SZEROKOŚĆ OBSZARU ROBOCZEGO  
Bez dysków bocznych 83 cm, 59 cm 
Z dyskami bocznymi 77 cm, 52 cm, 30 cm 

SILNIKI  
Kohler Lombardini SH265 OHV (A) benzynowy, 1-cylindrowy,  5,5 KM 
Robin Subaru EX17 OHC (B) benzynowy, 1-cylindrowy, 5 KM 
Honda GX160 OHV (C)  benzynowy, 1-cylindrowy, 4,8 KM 
Ciężar z silnikiem (A), (B), (C)  (A) 65 kg 

(B) 64 kg 
(C) 62 kg 


