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„Við leggjum mikla áherslu á al-
hliða þjónustu í kringum sláttuvél-
ar,“ segir Jóhann Rúnar Gunnars-
son, eigandi Sláttuvélamarkaðarins 
á Smiðjuvegi 11. „Við erum stærstir 
á markaðnum þegar kemur að vara-
hlutum í sláttuvélar og erum auk 
þess með varahluti og viðgerðaþjón-
ustu fyrir reiðhjól og smávélar.“ 

Jóhann segir áríðandi að brýna 
það fyrir fólki að koma með sláttu-
vélarnar í yfirhalningu strax á 
vorin í stað þess að bíða eftir að 
þær bili. „Það vill oft gleymast að 
láta yfirfara sláttuvélarnar áður 
en byrjað er að nota þær,“ segir 
Jóhann, „sem er eðlilegt þar sem 

þær eru ekki í notkun meirihlut-
ann af árinu, en það þarf auðvitað 
að yfir fara þær, smyrja og brýna 
hnífana og slíkt og kostnaðurinn 
við það er bara örlítið brot af því 
sem það kostar að gera við eftir að 
eitthvað bilar.“

Jóhann segir sláttuvélavertíð-
ina þó aðeins seinni í gang í ár en í 
eðlilegu árferði. „Við erum enn þá 
að bíða eftir að sumarið byrji, það 
er varla farið að spretta nokkurt 
gras,“ segir hann hlæjandi. „En það 
er þó orðið þó nokkuð að gera hjá 
okkur nú þegar. Enda er þetta ein-
mitt rétti tíminn til að gera sláttu-
vélarnar tilbúnar fyrir sumarið.“

Nú er rétti tíminn
Það borgar sig margfalt að láta yfirfara sláttuvélarnar fyrir sumarið, segir Jóhann 
Rúnar Gunnarsson, eigandi Sláttuvélamarkaðarins á Smiðjuvegi 11. MYND/GVA

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000
Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal jonl@365.is s. 512 5449 

Umsjónarmaður auglýsinga: Ívar Örn Hansen ivarorn@365.is s. 512 5429.

Það er fátt unaðslegra í 
sumartilverunni en ilmur 
af nýslegnu grasi og ekkert 
sem toppar þá upplifun að 
lifa og leika sér berfættur 
í grasgrænni, dúnmjúkri 
ábreiðu náttúrunnar.

Lifað á teppi 
náttúrunnar

Hamingjan á heima í grasinu, þar sem foreldrar breytast aftur í börn og leika glöð við 
afkvæmi sín í faðmi móður jarðar. NORDIC PHOTOS/GETTY

Nestisferð með uppdúkuðu veisluborði 
í iðagrænu grasi er himnesk upplifun og 
gefur öllu ferskara bragð.

Náttúran nærir okkur með ólgandi 
krafti sínum í formi grass og blóma, og 
einskær orkuáfylling að baða kroppinn í 
litríku sumarskrauti hennar.

Á sumrin er blátt áfram skylda að þurrka þvottinn úti á snúru og brakandi ferskt 
ævintýri að leggjast til hvílu í grasilmandi sængurfötum.

Börn breytast í mannlega grasmaðka 
þegar sól skín í gegnum strá og fyllast 
óheftri frelsistilfinningu og vilja hlaupa 
um mjúk og nýslegin tún.

Kelerí er náttúrulegur gjörningur og hvergi eins viðeigandi að veltast um í faðm-
lögum og á grænum grasbölum, enda grasangan í senn tælandi og alltumlykjandi.

Það tilheyrir fögrum sumardögum 
að setjast flötum beinum á grasbala 
borgarinnar og skapa með því tilefni til 
hvunndagsveislu.

Skoðaðu nýja og spennandi staði og taktu þér far með 
einhverju af þeim 15 flugfélögum sem fljúga frá Íslandi á árinu.

Prófaðu Dohop leitarvélina á Vísi, flug og gisting, 
öll hagstæðustu tilboðin á einum stað.



Úrval af 
sláttuvélum!

Vnr.  53323150-51

Sláttuvél
WARRIOR sláttuvél með fjórgengis 
mótor. Vélin er 3,75 hestöfl, stillanleg 
sláttuhæð, sláttubreidd 46 cm.

33.900
Verð frá

Vnr.  53323051

Flymo sláttuvél
FLYMO TURBO LITE 
sláttuvél, 330 SVIF. 
1150W sláttubreidd 33 
cm, sláttuhæð 10-30 
mm, þyngd 6,5 kg, 12 m 
löng rafmagnssnúra.

29.900

Vnr.  74830060

Sláttuvél
EINHELL sláttuvél BG-PM 46 P. Með 3,75 
hestafla fjórgengismótor, 
sláttubreidd er 46 cm, hægt að velja um 3 
hæðarstillingar, safnpoki er 60 l.

44.990

Vnr.  74830022

Sláttuvél
EINHELL rafmagnssláttuvél BG-EM 
1030, 1000W, sláttubreidd er 30 cm, 
hæðarstilling er 25-60 mm, safnkassi er 
28 l. Lítil og ódýr sláttuvél sem hentar 
fyrir minni grasbletti.

19.990
Vnr.  74891134

Sláttuvél
BOSCH rafmagnssláttuvél Rotak 
34, 1300W, sláttu breidd er 34 cm, 
hæðarstilling 20-70 mm, safnkassi er 
40 l. Kraftmikil sláttuvél sem hentar 
fyrir minni garða.

37.990
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Tími er kominn á slátt í görðum 
og bjóða verslanir BYKO 
fjölbreytt úrval garðsláttuvéla 
og garðverkfæra fyrir sumarið.

„Hjá BYKO er sennilega landsins 
mesta úrval af sláttubúnaði fyrir 
heimilið og sumarbústaðinn,“  
segir Agnar Kárason, verslunar-
stjóri hjá BYKO í Kauptúni, en 
sláttutraktorar, sláttu vélar og 
sláttuorf af ýmsum stærðum og 
gerðum fylla nú hillur og gólf í 
verslunum BYKO.

„Við erum með bensíndrifna 
fjórgengis sláttutraktora, 13,5 
hestöfl, en þeir eru hentugir fyrir 
heimili með stóra garða og fyrir 
fjölbýlishús og fasteignafélög. 
Þeir fást ýmist með eða án gras-
safnara og á þá er hægt að hengja 
kerru undir garðúrgang, moldar-
tilfærslu og fleira,“ segir Agnar. 

„Við seljum alltaf nokkra 
traktora á hverju ári, það er eng-
inn búmaður nema að eiga traktor, 
ekki satt?“ segir hann hlæjandi 

en bætir við að úrvalið af minni 
sláttuvélum fyrir minni grasflatir 
sé einnig gott, bæði af bensín-
drifnum vélum og rafdrifnum.

„Við  ættum að geta leyst þarfir 
flestra. Bensínsláttuvélarnar hjá 
BYKO eru allar svokallaðar fjór-
gengisvélar,  mótorinn er byggð-
ur eins upp og bílmótor, smurolían 
sér og bensínið bara beint af 
tanknum. Rafmagnsvélarnar eru 
mjög vinsælar á smærri grasflatir 
og mun meðfærilegri hvað varðar 
gangsetningu. Bara stinga í sam-
band eins og ryksugu, og slá.“

Agnar segir rafmagnsvélarnar 
bæði hljóðlátari en bensínvélarn-
ar og þær menga ekki umhverfið. 
Ferðafrelsið sé þó minna þar sem 
lengd framlengingarsnúrunnar 
ræður vegalengdinni sem hægt 
er að vinna á.  En getur snúran 
þvælst fyrir við sláttinn?

„Það getur komið fyrir  að fólk 
slái óvart snúruna. En þá gerist 
ekkert annað en það að hún fer í 
sundur. Það fær enginn straum þó 
þetta óhapp verði,“ segir Agnar.

Sláttuorf fást einnig í verslun-
um BYKO bæði bensín- og raf-
magnsorf. Orfin henta vel þegar 
slá þarf í halla. „Bensínsláttuorfin 
hjá BYKO eru öll tvígengis. Tví-
gengisvélar eru oftast mun léttari 
en fjórgengisvélar og mega snúa 
hvernig sem er, á meðan bensínið 
lekur ekki af vélinni. Vélin smyr 
mótorinn í gegnum bensínið og er 
því ekki eins viðkvæm fyrir mikl-
um halla. Rafmagnssláttuorfin 
eru einnig hentug á kanta en 
hreyfigeta sláttumannsins helg-
ast af lengd snúrunnar, en þau 
eru mun léttari og hljóðlátari en 
bensín orfin.“

Starfsmenn verslana BYKO 
ráðleggja viðskiptavinum um val 
á hentugri vél og geta einnig ráð-
lagt garðeigendum um umhirðu 
grasflatarinnar.

„Þeir starfsmenn BYKO sem 
vinna í árstíðadeildunum hafa  
sótt námskeið í áburðargjöf og 
hafa mjög góða þekkingu á því 
sem fólk vill oftast fræðast um,“ 
segir Agnar.

Leysum þarfir flestra
Agnar Kárason, verslunarstjóri í Kauptúni, segir BYKO sennilega búa yfir landsins besta úrvali af sláttubúnaði. MYND/GVA

Sláttuvélar eru ekki það eina 
sem þarf til að halda garðflötinni 
fallegri en verslanir BYKO bjóða 
fjölbreytt úrval af öðrum garð-
verkfærum, svo sem mosatætur-
um, hekkklippum og kerrum. 

„Mosatætarar eru verkfæri 
sem mikið er notað á vorin þegar 
mosi kemur í ljós í grasflötinni 
þegar hún fer að grænka. Mosinn 
er þá klóraður upp með mosatæt-
ara en við erum bæði með bensín-
drifna tætara og rafdrifna. Eftir 
að mosinn hefur verið tættur er 
borinn áburður á blettinn og kalk 
en áburð og algengustu plöntu-
lyf er einnig að finna hjá okkur,“ 
segir Agnar.

„Hekkklippur eigum við einnig 
bæði bensín- og rafdrifnar en 
fyrir heimilisgarð er yfirleitt 

nóg að eiga klippur sem ganga 
fyrir rafmagni, þær eru léttari 
en hinar og meðfærilegri. Muna 
þarf bara að smyrja hnífinn 
reglulega með þar til gerðri olíu, 
sem fæst að sjálfsögðu hjá okkur. 
Svo erum við einnig með kerrur 
fyrir jeppa eða fólksbíl þegar 
flytja þarf garðúrgang eða tæki. 
Í leigumarkaði BYKO er einnig 
hægt að fá flestar vélar á leigu 
og margir nýta sér það í stað þess 
að kaupa vélar sjálfir. Ég vil einn-
ig ráðleggja fólki að geyma sláttu-
vélarnar inni í upphituðu þurru 
rými og þegar sláttutímabilinu 
líkur að tappa bensíni af vél-
unum. Rafmagnsvél má hengja 
upp á vegg  í geymslunni, eins og 
önnur garðverkfæri, á milli þess 
sem hún er í notkun.“

Ekki bara sláttuvélar

Sláttuorf, hekkklippur, mosatætarar og 
fleira í garðverkin fæst einnig í BYKO.

MYND/GVA
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Til að forðast slys skulu allir 
sláttuvélaeigendur og -notend-
ur hafa mikilvæg öryggisatriði á 
hreinu. Helst ber þess að gæta að 
börn séu ekki nálægt sláttuvél í 
notkun, hvorki að ganga meðfram 
garðsláttuvél í notkun né nálægt 
henni en auk þess sem sláttuvél-
in sjálf getur verið hættuleg geta 
aðskotahlutir skotist frá vélinni 
meðan hún er í gangi.

Best er að miða við að börn 
yngri en fimm ára séu höfð inni 
og undir eftirliti annarra þegar 
garðurinn er sleginn enda börn á 
þeim aldri óútreiknanleg. Best er 
að ganga alltaf þannig frá garð-
sláttuvél að hún sé geymd þar sem 
börn ná ekki til.

Mikilvæg 
öryggisatriði

Börn skulu aldrei vera að leik í námunda 
við garðsláttuvél, hvort sem hún er í 
gangi eður ei.

Reglulegur garðsláttur getur 
komið í veg fyrir mosavöxt í garð-
inum, eða að minnsta kosti minnk-
að hann, en mosi safnast oftast í 
grasflatir sem ekki er hirt um. 
Oftast er mælt með því að fyrsti 
sláttur eigi sér stað um miðjan 
maí, en það getur verið mismun-
andi milli ára og fer eftir tíðarfari.

Ef óæskilegur mosi lætur á sér 
kræla getur það komið að gagni að 
þekja mosann með sandi en vert 
er að hafa í huga að garðurinn er 
ekki mikið fyrir augað meðan sú 
aðgerð stendur yfir. Ef fólk vill 
síður grípa til svo róttækra að-
gerða er gott húsráð að nota garð-
inn einfaldlega mikið og leyfa 
börnunum og nágrannabörnunum 
að nýta hann til leikja allt sumarið.  

Stappað ofan á 
mosanum 

Mörgum leiðist mosinn en til eru nokkur 
heimilisráð til að losna við hann.

● GÓÐ RÁÐ Í GARÐSLÆTTI 
 Þegar sumarið nálgast og grasið 
grænkar fer fólk að huga að garð-
slætti. Sláttur garðsins hefur áhrif á 
heildarútlit garðsins og því er gott 
að hafa í huga að láta grasið ekki 
verða of hátt þegar það er sleg-
ið. Ekki er heldur gott að slá það of 
mikið niður. Því hærra sem grasið 
verður því dýpra fara ræturnar í jörð-
ina. Einnig er gott að slá í mismun-
andi áttir í hvert skipti. Með því verð-
ur vöxturinn jafnari. Gott er að miða 
við að slá garðinn einu sinni í viku. 

● SLÁTTUVÉLIN FUNDIN UPP  Sláttu-
vélin var fundin upp af Edwin Beard Budding, 
verkfræðingi frá Englandi, árið 1830. Hann fékk 
hugmyndina þegar hann var í fataverksmiðju 
þar sem verið var að skera efnið og kantarn-
ir voru lagaðir eftir skurðinn. Honum datt í 
hug að svipað væri hægt að gera við garð-
slátt. Hann fór í samstarf við annan verkfræð-
ing, John Ferrabee, en þeir leyfðu öðrum fyrir-
tækjum að nota teikningar sínar með sérstöku 
leyfi. Í kringum 1850 runnu leyfin út og fleiri 
fyrirtæki gátu farið að framleiða sláttuvélar. 
Þá hófst frekari þróun sláttuvélanna og komu 
meðal annars hljóðlátari sláttuvélar á markað. 

DV: 10% – Fréttatíminn: 37% DV: 11% – Fréttatíminn: 49%

Við vitum sem er að dagblað á að vera skemmtilegt og upplýsandi. Það á að veita 
innsýn í líf fólks og varpa ljósi á atburði sem skipta okkur máli. Við hlustum á 
raddir lesenda og erum lifandi vettvangur fyrir skoðanaskipti. 

Allt sem þú þarft...

Yfirburðir Fréttablaðsins á 
dagblaðamarkaði staðfestir

Prentmiðlakönnun Capacent Gallup.
Janúar til mars 2011, meðallestur á tölublað 18–49 ára.

éttatíminn: 49%
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Fréttablaðið og Morgunblaðið kemur út sex daga vikunnar, 
á meðan DV kemur út þrisvar í viku og  Fréttatíminn einu sinni.


