
Dokonalý systém plovoucího žacího ústrojí se 
dvěma proti-běžnými, překrývajícími se noži, za -
ručuje nejkvalitnější sečení a odhoz trávy širo -
kým tunelem do 600L zásobníku.

Velmi pevná konstrukce a vysoce kvalitní sou -
části stroje jsou dimenzovány pro maximální 
zatížení stroje i v těch nejnáročnějších podmín -
kách.

Vodou chlazený motor Kubota s výborným krou -
tícím momentem v poměru ke spotřebě paliva, 
patří ke světové špičce mezi naftovými motory.

Velký výběr přídavného zařízení a možnost při -
pojení hydraulické jednotky pro použití aktivního 
nářadí umožňuje celoroční využití tohoto profe -
sionálního stroje.
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OBROVSKÝ TUNEL
Obří rozměry s integrovanou vyha -
zovací klapkou. Rovná konstrukce 
zajišťuje bezproblémový sběr mokré 
a vysoké trávy. Neucpává se!

POKROČILÁ HYDRAULIKA
Hydraulika připravená pro všestra -
nou celoroční práci s mnoha přídav -
nými zařízeními. Hydraulické zvedá -
ní sekání je standard

KOLOVÉ HYDROMOTORY
Bezúdržbové hydromotory s vyso -
kou účinností s přehledem zvládají 
práci i v náročném terénu.

VYSOKOZDVIŽNÝ ZÁSOBNÍK
Hydraulický vysokozdvižný zásob -
ník umožňuje nakládání trávy ve 
výšce až 1900 mm.

Pro více informací navštivte náš web: www.wisconsineng.cz. Nebo nás kontaktujte na: info@wisconsineng.cz
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