
ČESKÝ VÝROBCE kvalita, spolehlivost, tradice

oblíbený zahradní traktor pro domácí i firemní využití
• pohodlné precizní sečení bez námahy
• velmi kvalitní konstrukce vhodná i pro nasazení v k omunálních službách
• mnohá přídavná zařízení - od sněhové radlice po nákladní vozík
• náš nejprodávanější model - postupně modernizovaný 
  je vyráběn více než 15 let

Hlavní vlastnosti:

PROFI SEČENÍ    ALFAα NEUCPÁVÁ SE EXTRA KAPACITA ÚSPORNÝ MOTOR

pozinkování žacího ústrojí a opěrky na přání

Precizní sestřih a sběr 
trávy zajišťují dva robustní, 
proti sobě rotující synchro-
nizované nože s překrytím 
30 mm. Unikátní design 
lopatek nožů zajišťuje efe-
ktivnější sání do sběrného 
koše.

Šířka odhozového tunelu 
250 x 250 mm zamezuje 
ucpávání i při sečení vy-
soké nebo mokré trávy, 
které jiné stroje nezvládají 
posekat bez přerušování 
práce a čištění tunelu. 

Comfort W3532 má: • výkonnější motor Kohler (USA)
• robustnější konstrukci, posilovač řízení
• možnost aktivních příd. zařízení (zametač atd.)

Výkonný motor světoznámé 
značky Kawasaki vyniká 
svou nízkou spotřebou. 
Tlakové mazání umožňuje 
provozovat motor při ná-
klonu až do 25°. Výhodou 
značky Kawasaki je široká 
síť servisních středisek.

w  w  w  .  s  e  k  a  m  t  r  a  v  u  .  c  z
www.facebook.com/Ceske.Traktoryemail: info@wisconsineng.cz, tel.: 582 401 913
www.youtube.com/user/WisconEng

POROVNÁNÍ S VYŠŠÍM MODELEM

Pouhý stisk tlačítka stačí k 
vysypání objemného celo-
kovového koše s kapacitou 
410 l. Navíc je stroj vybaven 
patentovaným senzorem 
naplnění vypínající pohon 
nožů při 90% naplnění. Zby-
lá kapacita umožní doseče-
ní k místu vyklopení.

Navštivte naše stránky a podívejte 

se na videa strojů v akci!



ČESKÝ VÝROBCE kvalita, spolehlivost, tradice

radlice pro využití stroje i v zimě

TECHNICKÁ DATA

POHON

Motor Kawasaki, čtyřdobý, 2 válce

Výkon (hp) 20

Objem palivové nádrže (l) 9

Rychlost vpřed / vzad (km/h) 9 / 4,5

Převodovka Hydrostatická

Počítadlo motohodin Na přání
ŽACÍ ÚSTROJÍ

Šířka záběru (mm) 1020 nebo 1220

Výška sečení (mm) 30 - 100

Počet nožů  2 protiběžné

Kolečka kopírující terén 4
SBĚRNÝ KOŠ

Provedení Celokovové

Kapacita koše (l) 410

Systém vyklápění Elektronický spínač

Hlídání naplnění Patentovaný senzor
PNEUMATIKY
Přední 15 x 6,0 - 6

Zadní 20 x 10 - 8
PODVOZEK

Typ podvozku Svařený ocelový rám

Přední náprava Mohutná litinová
ROZMĚRY STROJE

Délka se sběrným košem (mm) 2720

Šířka x Výška (mm) 1245 x 1150

Váha (kg) 315 / 340 (s větším záběrem)

V zájmu neustálého vývoje našich strojů si vyhrazujeme právo 
na změnu technických údajů a konstrukce bez předchozího 
upozornění.

Wisconsin Engineering CZ
Vrahovická 41d, Prostějov, 796 01
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W2979 Riviéra

kryt proti kamenům není-li třeba sbírat

PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ

Kromě sečení může Riviéra zvládnout mnoho 
dalších činností díky přídavným zařízením:

   • přívěsný vozík pro převoz nákladu
   • rozmetadlo na zimní posyp i hnojiva
   • mulčovací sada a další

Dále je na přání možno pozinkovat žací ústrojí 
pro delší životnost a pořídit loketní opěrky.

SPOLEHLIVÁ KONSTRUKCE

PROFI ŘEŠENÍ POHONU
Snadné ovládání ve všech podmínkách  
a plynulou změnu rychlosti bez nut-
nosti přeřazování zaručuje hydrostat-
ická převodovka. Jedná se o nový typ 
převodovky Hydrogear s výměnným fil-
trem oleje pro 2x delší životnost.

POSÍLENO NA KRITICKÝCH MÍSTECH
Křehké odlitky hliníku zde na namáha-
ných komponentech nenajdete. Na stroji 
jsou kovové domky hřídelí, kevlarem 
zpevněné řemeny, kuličková ložiska v 
předních kolech, kulové čepy řízení nes-
rovnatelné s levnými čepy z ohnutých 
trubek a další kvalitní prvky.

PRO POHODLNOU PRÁCI
Madla kolem sedadla umožňují pohodlné 
nasedání a sesedání ze stroje, posky-
tují jistotu a bezpečí při sekání svažitých 
terénů a usnadňují manipulaci se stro-
jem. Také uzávěr nádrže s přehledným 
palivoměrem je pro nás samozřejmostí 
na rozdíl od jiných strojů této kategorie.

SNADNÁ ÚDRŽBA
Všechny údržbové části stroje jsou snad-
no dostupné, tvar unašeče usnadňuje 
výměnu nožů a zajišťuje jejich správnou 
pozici při instalaci. Pohon  žacího ústrojí 
řemeny namísto hřídele zlevňuje a zry-
chluje opravu. Náš servisní zvedák Vám 
může výrazně usnadnit práci.


