
Otočná sekačka WB

Montováno na přední závěs Typ Popis

Volitelné: Sečení vlevo

Volitelné: Řetízková ochrana

Volitelné: Zesílené držáky nožů s volným uchycením a zesílenými ložisky

Volitelné: Speciální senzor pro velmi šetrné obsekávání kolem křehkých překážek.

Volitelné: Hydrailické čerpadlo poháněné vývodovým hřídelem traktoru (1000 nebo 540 otáček)

Volitelné: Rchlovýměnný systém (např. mininakladač)
Volitelné: Hydraulcký boční posun (rozmezí 500 mm)

Podrobné informace a cenové nabídky si vyžádejte na martin.vasicek@farmingcz.cz, nebo navštivte www.farmingcz.cz

WB80F Hydraulický pohon, požadovaný výkon čerpadla 30 l/min při tlaku 180 barů. Účinná šířka sečení 80 cm, 

vhodné pro obsekávání překážek s průměrem od 4 cm do 23 cm po celém obvodu 360°. Minimální výška 

mezi povrchem půdy a spodním vodičem ohradníku, větví stromku, nebo jinou překážkou je 30 cm.  Sílu pro 

otočení sekačky kolem sloupku je možné nastavit změnou hydraulického tlaku v otočném pístu. Žací lišta je 

plovoucí a pohybuje se nahoru a dolů na paralelogramu. Ruční nastavení základní výška je v rozmezí 500 

mm. připojení typu II. Požadované hadraulické zapojení jsou dva dvoučinné ventily a jeden vratný betlakový 

ventil. Hmotnost přibližně 500 kg.  Stroj je vybaven třemi rotujícími hlavicemi s volně uchycenými žacími 

noži, všechny jsou vybavené spodním diskem. Standardně dodáván pro sečení vpravo a s gumovou 

ochrannou plachtou.

WB100F Hydraulický pohon, požadovaný výkon čerpadla 30 l/min při tlaku 180 barů. Účinná šířka sečení 80 cm, 

vhodné pro obsekávání překážek s průměrem od 4 cm do 23 cm po celém obvodu 360°. Minimální výška 

mezi povrchem půdy a spodním vodičem ohradníku, větví stromku, nebo jinou překážkou je 30 cm.  Sílu pro 

otočení sekačky kolem sloupku je možné nastavit změnou hydraulického tlaku v otočném pístu. Žací lišta je 

plovoucí a pohybuje se nahoru a dolů na paralelogramu. Ruční nastavení základní výška je v rozmezí 500 

mm. připojení typu II. Požadované hadraulické zapojení jsou dva dvoučinné ventily a jeden vratný betlakový 

ventil. Hmotnost přibližně 500 kg.  Stroj je vybaven třemi rotujícími hlavicemi s volně uchycenými žacími 

noži, všechny jsou vybavené spodním diskem. Standardně dodáván pro sečení vpravo a s gumovou 

ochrannou plachtou.


