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speciální protiběžné nože s velkým přesahem jsou uzpůsobeny 
pro vynikající sečení a vysávání nečistot z trávníku

31$4*)5$%6'%,�KONSTRUKCE
robustní konstrukce a litinová přední náprava, spolu s nejmoder -
nějšími bezpečnostními prvky stroje zaručujíb maximální funkč -
nost a odolnost v náročných podmínkách.

SPOLEHLIVÉ VÝKONNÉ MOTORY
travní sekačky jsou vybaveny výkonnými, moderními motory řady 
KAWASAKI o výkonu 20HP s dlouhou životností.

MODEL PRO ROK 2013
provedení s novou hydrostatickou nápravou, „palcové hřídele“, 
vým. čistič oleje. ROZŠÍŘENÝ MAXITUNEL o 35% ZARUČUJE 
sběr trávy a nečistot bez jakéhokoliv ucpávání tunelu.
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speciálnní pprottiiběžné nože s velkým přpp essaha emm jsou uzzpůppppppp sobeny

31$4**)))555$$%%%66'%%,�KONSTRUKCE
robustnníí kkononnsstrukce a litinová přední nááppprrava spolu s nejmoddododododdoder

SPPOLEEHHLLIIVVÉÉÉ VVÝKONNÉ MOTORY
travníí sesekakkaččkyky jsou vybaveny výkonnýmýmii mmodedernín mi momomomomomootory řady

MODEELL PPRRROO RROOK 2013
provedenenníí sss nnoovou hydrostatickou náppprraaavvouu palcové hřídelelelelele“
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POHODLNÉ
ANATOMICKÉ SEDADLO

 ELEKTRICKÉ VYPRAZDŇOVÁNÍ 
ZÁSOBNÍKU - VELIKOST ZÁSOBNÍKU 410 l 

- TUNEL ROZŠÍŘENÝ O 35 %

KAPOTA Z PLASTŮ ABS 
S UV FILTREM PROTI BLEDNUTÍ 

BAREV A VĚTŠÍ ODOLNOSTÍ 
PROTI POŠKRÁBÁNÍ

HYDROSTATICKÁ
PŘEVODOVKA - PLYNULÁ

REGULACE POJEZDU 
NOŽNÍM PEDÁLEM

LITINOVÁ NÁPRAVA
S KULOVÝMI ČEPY PRO

LEHČÍ ŘÍZENÍ

VELKÝ
NÁRAZNÍK

KULIČKOVÁ
LOŽISKA
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dokonalé řešení ocelových nábojů zajišťuje dlouhodobou životnost žacího ústrojí
unikátní unašeče nožů, chráněné patentem firmy Wisconsin, lze snadno demontovat při 
provádění údržby, což výrazně šetří čas
protiběžné otáčení nožů s 30mm překrytím zaručuje výborné sečení suché i mokré trávy

MOTOR KAWASAKI 20hp, 2 válce

PŘEVODY hydrostatické

PNEUMATIKY přední 15 x 6,0 - 6 zadní 20 x 10 - 8

ZÁSOBNÍK TRÁVY elektrické ovl. 410l

ŽACÍ ÚSTROJÍ záběr (mm) 1020 - 1220

výška řezu (mm) 30-100

počet nožů 2

překrytí nožů (mm) 30

DÉLKA 2720 mm se zásobníkem

ŠÍŘKA 1060 - 1245 mm

VÝŠKA 1150 mm

ROZVOR 1200 mm

ROZCHOD 735 mm

HMOTNOST 315 - 325 kg
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