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Asortyment włoskiego producenta Grillo – który od po-
nad 50 lat specjalizuje się w produkcji sprzętu ogrodni-
czo-komunalnego – obejmuje urządzenia najwyższej 
klasy przeznaczone do prac ogrodowych i komunalnych. 
Z szerokiej gamy produktowej oferujemy Państwu gle-
bogryzarki samojezdne, ciągniki jednoosiowe z akce-
soriami, kosiarki z zasobnikami i bez, karczownice oraz 
pojazdy transportowe. Wszystkie urządzenia są w 100% 
produkcji włoskiej i z powodzeniem mogą być używane 
zarówno przez profesjonalistów – zajmujących się utrzy-
mywaniem terenów zieleni – jak i przez hobbystów, wyko-
rzystujących pojazdy do przydomowego użytku.

Wszystkie komponenty użyte w produktach Grillo – od 
najprostszych do najbardziej zaawansowanych – cha-
rakteryzują się bardzo wysoką jakością wykonania i są 
efektem wieloletniej pracy włoskich projektantów i kon-
struktorów, którzy od początku istnienia firmy stawiali na 
najwyższą jakość pojazdów i korzystanie tylko z najlep-
szych podzespołów. Maszyny Grillo od lat cieszą się do-
skonałą opinią wśród użytkowników i narzucają bardzo 
wysokie standardy jakościowe w branży, co przekłada 
się na ich wieloletnie użytkowanie – bez obawy o ciągłe 
awarie i problemy wynikające z bieżącej eksploatacji.

Italy



W naszej ofercie znajduje się kilka samojezdnych glebogryzarek. 
Poszczególne wersje różnią się od siebie przekładniami oraz wa-
riantami silnikowymi. Modele takie jak MP3 czy MP3 Pro posiadają 
2 biegi do przodu, dzięki czemu mogą zostać doposażone w mały 
pług do orania. Wszystkie glebogryzarki posiadają regulację szero-
kości roboczej - mogą więc pracować w każdych warunkach. Są to 
maszyny dedykowane dla wymagających klientów indywidualnych 
oraz profesjonalistów, przygotowujących grunt pod dalsze prace.

Glebogryzarki
Grillo

Wszystkie maszyny z tej linii cechują się: ergonomią, bardzo wyso-
ką jakością wykonania, systemem antywibracyjnym oraz trwałością 
rotorów, które są najbardziej narażone na eksploatację. Narzędzia 
te doskonale sprawdzą się przy przekopywaniu, spulchnianiu i na-
powietrzaniu gleby, przygotowaniu podłoża pod siew i zakładanie 
trawników, mieszaniu gleby z nawozami oraz rozdrabnianiu grudek 
po orce - bez obawy o ciągłe awarie i problemy wynikające z drgań 
podczas pracy.





Glebogryzarka
Princess M1 - MR
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Glebogryzarka
Princess MP3  / Princess MP3 PRO





Na serię ciągników jednoosiowych składa się 9 modeli, które róż-
nią się od siebie mocą silnika i dostępnymi akcesoriami. Najmniej-
sze posiadają 5-konne silniki, zaś najpotężniejsze wyposażone są 
w 12-konne jednostki napędowe (zarówno benzynowe, jak i diesle). 

Ciągniki jednoosiowe 
Grillo

Wszystkie ciągniki posiadają różnego rodzaju narzędzia, które czy-
nią z nich urządzenia służące do pracy przez cały rok. Wśród nich 
znajdują się między innymi: glebogryzarki, kosiarki (listwowe, rota-
cyjne, bijakowe), pługi, obsypniki, szczotki do zamiatania, lemiesze 
do odśnieżania czy odśnieżarki wirnikowe.  
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Ciągnik jednoosiowy
G 45



www.grillo.pl 11

Ciągnik jednoosiowy
G 52
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Ciągnik jednoosiowy
G 55
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Ciągnik jednoosiowy
G 85d
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Ciągnik jednoosiowy
G 107d
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Ciągnik jednoosiowy
G 110
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Ciągnik jednoosiowy
G 131 BC
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szczotki obrotowe lemiesze do odśnieżania pługi wirnikowe

kosiarki  listwowe kosiarki bijakowe kosiarki rotacyjne

pługi wirnikowe do gleby pługi obrotowe pługi jednoskibowe

wózki transportowe glebogryzarki separacyjne glebogryzarki z obsypnikiem

przyczepy transportowe



Firmowym znakiem Grillo są kosiarki samojezdne i karczownice, 
w których produkcji specjalizują się od dziesięcioleci, dzięki czemu 
to właśnie włoski producent narzuca standardy na rynku maszyn 
ogrodniczych i posiada unikalną technologię.

Kosiarki
Grillo

Pojazdy te dzielą się na kilka typów: z zasobnikami i bez oraz z róż-
nymi trybami pracy (zbieranie trawy, boczny / tylny wyrzut, mulczo-
wanie), dzięki czemu maszyny mogą zostać dopasowane dokładnie 
do potrzeb klienta. Oferta obejmuje profesjonalne kosiarki przezna-
czone zarówno dla użytku przydomowego, jak i dla przedsiębiorstw 
komunalnych:

> trymery
> karczownice do wysokiej trawy
> kosiarki bez zasobnika
> kosiarki z zasobnikiem
> kosiarki z wysokim wyładunkiem
> kosiarki komunalne
> kosiarki z zerowym promieniem skrętu
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Trymer
HWT 700 SUPERTRAC
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Karczownica
CL 62M  / CL 75
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Karczownica
Climber 7.15 - 7.18
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Karczownica
Climber 8.22
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Karczownica
Climber 10.22 AWD - 10.27 AWD
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4WD
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Kosiarka bez zasobnika
MD 15 - MD 18
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Kosiarka bez zasobnika
MD 22N
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Kosiarka z zasobnikiem
FD 220R



www.grillo.pl 29

Kosiarka z zasobnikiem
FD 280
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Kosiarka z zasobnikiem
FD 450
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Kosiarka z zasobnikiem
FD 500
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Kosiarka komunalna
FD 13.09 4WD
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Kosiarka komunalna
FD 2200 4WD
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Kosiarka komunalna
FD 2200 TS 4WD
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Kosiarka Zero Turn 
FX 27
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Miniwywrotki Grillo Dumper to mocne i wszechstronne pojazdy gą-
sienicowe, służące do transportu najróżniejszych materiałów - od 
drewna, przez ziemię, śnieg czy materiały budowlane, po paszę dla 
zwierząt czy owoce z sadu.

Miniwywrotki 
Grillo

Dzięki licznym akcesoriom takim jak pług, szczotka, lemiesz czy 
kosiarka mogą być wykorzystywane do najróżniejszych prac wokół 
domu, w ogrodzie czy gospodarstwie.
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Miniwywrotka
DUMPER 507
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więcej naszych realizacji znajdziesz na 
www.maszynywogrodzie.com



* Folder w rozumieniu prawa nie stanowi oferty handlowej, wszelkie informacje mogą się różnić od obowiązujących.


