
ČESKÝ VÝROBCE

vysoce výkonný profesionální multifunk��� komunální stroj

Za bezkonkurenční pořizovací cenu přináší tento 
multifunkční stroj velmi vysokou užitnou hodnotu. V 
této cenové hladině navíc nabízí možnost vybavení 
vysokým zvedáním koše do výšky 195 cm, což se 
běžně objevuje u citelně dražších strojů.

BULLDOG bývá často používán v komunálních 
službách, jelikož spolehlivě zvládne nejen do -
konalé sečení rozlehlých ploch, ale navíc se díky 
přídavným zařízením dokáže postarat např. o mno -
ho prací při údržbě veřejných prostranství. Nejen 
komunální služby ocení možnost vysokého zvedání 
koše na vlek, při kterém odpadá problém s úklidem 
posečených hromad trávy. Nadprůměrný objem 
sběrného koše pak značně zkracuje čas vyplýtvaný 
zajížděním na místo vysypání.

Velmi pevná konstrukce a vysoce kvalitní součásti 
výrobku jsou dimenzovány pro maximální zatížení 
stroje i v těch nejnáročnějších podmínkách, přičemž 
si však stroj stále zachovává dlouhou životnost. 
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POHON
Výrobce a model motoru Kawasaki FD 731V

Výkon motoru (hp) 26

Objem palivové nádrže (l) 20

Rychlost vpřed / vzad (km/h) 12 / 6

Typ nápravy Hydrostatická
ŽACÍ ÚSTROJÍ

Šířka záběru (mm) 1220

Výška sečení (mm) 30 - 130

Počet nožů  2 protiběžné
SBĚRNÝ KOŠ

PNEUMATIKY
Přední 16 x 6,5 - 8

Zadní 23 x 8,5 - 12

PODVOZEK
Typ podvozku Svařenec

Přední náprava Kvalitní pevný kov

ROZMĚRY STROJE

ŽACÍ ÚSTROJÍ
Precizní sestřih a sběr trávy zajišťují dva 
robustní, proti sobě rotující nože. Unikátní 
design lopatek nožů zajišťuje efektivnější 
sání do sběrného koše.

KOVOVÉ DOMKY HŘÍDELÍ
Křehké odlitky hliníku na namáhaných 
komponentech u našich strojů nenajdete. 
My používáme pouze kovové dílce, na 
jejichž kvalitu sázíme 5 letou zárukou.

PATENTOVANÝ SENZOR
Senzor naplnění koše monitoruje proud 
vzduchu z žacího ústrojí přes odhozový 
tunel do sběrného koše. Při sepnuté 
funkci  hlídání plného koše senzor vypne 
pohon nožů, jakmile je sběrný koš z 90% 
naplněn. Zbylá kapacita umožní dosečení 
k požadovanému místu vyklopení.

OBROVSKÝ TUNEL
Mimorádné rozměry odhozového tun -
elu zamezují ucpání i při sekání vysoké 
nebo mokré trávy, která jiným strojům činí 
značné potíže.

PRVOTŘÍDNÍ MOTOR
Spolehlivý vodou chlazený motor 
světoznámé značky Kawasaki nabízí 
ohromný výkon při zachování překvapivě 
nízké spotřeby. Vyniká také sníženou 
hlučností a vibracemi.

I DO TĚŽKÉHO TERÉNU
Snadné ovládání ve všech podmínkách 
zaručuje hydrostatická náprava, posilovač 
řízení a kolové hydromotory. Naše sekací 
traktory také vynikají skvělou svahovou 
dostupností.

SNADNÁ MONTÁŽ NOŽŮ
Tvar unašeče usnadňuje výměnu nožů a 
zajišťuje jejich správnou pozici při instalaci. 
Patentované unašeče navíc nepodléhají 
korozi, zanešení a opotřebení. Navíc Vám 
můžeme nabídnout servisní zvedák.
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Kromě sečení může BULLDOG zvládnout mnoho dalších 
činností a zajistit tak využití stroje po celý rok. Mezi různorodými 
přídavnými zařízeními nabízíme např. shrnovací radlici, přívěsný 
vozík, mulčovací sadu, provzdušňovací válec, rozmetadlo a 
další. Přídavná hydraulická sada zase umožňuje připojení ak -
tivních zařízení jako sněhová frézu či zametací kartáč. 
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ČESKÝ VÝROBCE

Kapacita koše (l) nízký:  640 vysoký:  600

Vyklápění Hydraulické

Délka se sběrným košem (mm) 2910 2860

Šířka x Výška (mm) 1265 x 1280 1265 x 1680

Váha (kg) 550 610

Standardně dodáváno s počítadlem motohodin.
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