Ogorul.ro –Solutii ideale pentru gradina ta
Scris de Sighet Online
Luni, 11 Septembrie 2017 07:15 -

Atunci cand vine vorba despre gradina ta, totul trebuie sa arate perfect. Desi este tratata ca un
hobby, amenajarea corespunzatoare a unei gradini necesita atat timp cat si resurse financiare.

Ogorul.ro este platforma online care faciliteaza procesul de cumparare a celor mai bune
produse, cu un raport calitate-pret excelent, necesare gradinaritului si agriculturii. Fie ca este
vorba despre seminte profesionalesau legume, erbicide sau ingrasamant,
drujbe
sau motocoase, aici veti gasi tot ce aveti nevoie.Ogorul Retail este parte a grupului BRISE, una
din cele mai importante companii de agro-business din Romania.

Pe langa metodele traditionale de plata, Ogorul.ro ofera clientilor sai posibilitatea contractarii
unui credit in vederea achizitionarii de produse si utilaje agricole, prin intermediul Credius.

Gazonul perfect e la un click distanta, insa intial ar trebui sa aveti in vedere cateva criterii de
achizitie:

·
Tipul masinii de tuns iarba – exista 3 categorii principale si anume masinile de tuns
iarba manuale, propulsate de puterea utilizatorului, masini de tuns iarba cu motor cunoscute si
sub denumirea de masini de tuns iarba pe benzina si masinile de tuns iarba electrice ce pot fi
cu cablu sau cu acumulatori;
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·
Suprafata – aici trebuie sa tineti cont de suprafata terenului si de obastacolele prezente
in gradina dumneavoastra. Initial un model manual sau electric va fi suficient, insa daca
dispuneti de o suprafata foarte mare, un model pe benzina va fi mult mai rentabil;

·
Alimentarea – aceasta este prezenta doar la modele motorizate ce pot fi actionate fie
de un combustibil, fie de puterea electrica. Puterea acestor masini va fi exprimata in wati si in
majoritatea cazurilor, cu cat aceasta putere este mai mare, cu atat este mai eficienta masina;

·
Functii disponibile – printre functiile des intalnite amintim capacitatea de taiere,
depozitarea rezidului colectat, prezenta dispozitivelor de mulcire si posibilitatea reglarii inaltimii
de taiere.

Acum tot ce mai lipseste pentru transformarea gradinii intr-un mic colt de rai este buna
dispozitie si cheful de munca.
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