
… je to nejjednodušší startování, jaké kdy bylo!?!

HEURÉKA …!



PŘÍŠTÍ 
GENERACE 
STARTOVÁNÍ
InStart od Briggs & Stratton přináší 
novou generaci jednoduchého startování. 
Geniální spojení motoru a baterie vám dává 
schopnost sekat na dotek. Žádné další tahání, 
když potřebujete sílu.

“Je to skvělá kombinace výkonu 
benzínu a chytrého startování.”

Pouze vložíte baterii, dotknete se a sekáte!



… vložíte!

Chytřejší startování: 
Je to tak jednoduché … 
Bez dalšího tahání. 
Bez nástřiku paliva. 
Bez sytiče.

Vložíte baterii. 
Jste připraveni sekat.

Sekání se sílou benzínu na dotek

… nabijete! … hotovo! … sekáte!



*Čas nabíjení při úplném vybití baterie. Počet startů nabité 
baterie závisí na podmínkách prostředí a teplotě. 

Rychlé nabíjení...

Baterie InStart se i při úplném vybití nabijí rychle, 
dlouho nečekáte než můžete opět sekat!

60 minut pro úplné nabití: 
Více jak 50 startů od plně nabité baterie.*

10 minut pro rychlé nabití:  
Více jak 10 startu při rychlém nabití 
za 10 minut.*

Je to geniální, je to inovativní … je to InStart,
pro startování motoru bez námahy. 



Uau!
Geniálně jednoduché!

“… nemohu uvěřit, jak jednoduché je používat tuto sekačku, 
tak snadno a bez námahy startovat.”

“Miluji to!”

“Cool”

“Pojďme 
sekat”

“Chci to!”

“Není to 
špatné!”

“Hříšné!”
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Stovky miliónů silných motorů …

Briggs & Stratton je největší světový výrobce benzinových motorů pro 
zahradní sekačky a jiné stroje. Podporujeme tisíce prodejců a 
obchodníku v celé Evropě.

Od roku 1908 jsme vyvinuli nejvíce inovativní a tvrdě pracující motory 
pro pohon zahradní a jiné techniky. Budeme pokračovat na vývoji 
uživatelsky přívětivých technologií pro naše zákazníky.

Udržovat trávník nebylo nikdy jednodušší!

WWW.ENGINESMATTER.EU/INSTART

Pro další informace naskenujte QR kód - 
poplatky za datové přenosy mohou být uplatněny.
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