
Otočná sekačka WB

Montováno na zadní závěs Typ Popis
WB80 Pohon vývodovým hřídelem. 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 tahu pružiny. Připojení typ I nebo II. Je potřebný vývod hydrauliky s jednočinným 

ventilem. Hmotnost přibližně 200 kg. Stroj je vybaven třemi rotujícími hlavicemi s volně uchycenými 

žacími noži, všechny jsou vybavené spodním diskem. Standardně dodáván pro sečení vpravo.

Volitelné: Sečení vlevo

Volitelné: Hydraulický pohon, minimální výkon čerpadla 35 litrů/180 barů.

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

Volitelné: Řetízkový nebo gumový ochranný kryt

WB100 Pohon vývodovým hřídelem. Účinná šířka sečení 100 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. Připojení typ I nebo II. Sílu pro otočení sekačky 

kolem sloupku je možné nastavit změnou tahu pružiny. Je potřebný vývod hydrauliky s jednočinným 

ventilem. Hmotnost přibližně 250 kg. Stroj je vybaven třemi rotujícími hlavicemi s volně uchycenými 

žacími noži, všechny jsou vybavené spodním diskem. Standardně dodáván pro sečení vpravo.

Volitelné: Sečení vlevo

Volitelné: Hydraulický pohon, minimální výkon čerpadla 35 litrů/180 barů.

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

Volitelné: Řetízkový nebo gumový ochranný kryt

WB120 Pohon vývodovým hřídelem. Účinná šířka sečení 120 cm, vhodné pro obsekávání překážek s průměrem od 

10 cm do 40 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 tahu pružiny. Připojení typ I nebo II. Je potřebný vývod hydrauliky s jednočinným 

ventilem. Hmotnost přibližně 300 kg. Stroj je vybaven třemi rotujícími hlavicemi s volně uchycenými 

žacími noži, všechny jsou vybavené spodním diskem. Standardně dodáván pro sečení vpravo.

Volitelné: Sečení vlevo

Volitelné: Hydraulický pohon, minimální výkon čerpadla 35 litrů/min při tlaku 180 barů.

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

Volitelné: Řetízkový nebo gumový ochranný kryt

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


