
ČESKÝ VÝROBCE kvalita, spolehlivost, tradice

Hlavní vlastnosti:

PROFI SEČENÍ    ALFAα NEUCPÁVÁ SE DVĚ VARIANTY PRVOTŘÍDNÍ MOTORY

vysokokapacitní koš se hodí při sběru listí

Precizní sestřih a sběr 
trávy zajišťují dva ro-

bustní, proti sobě rotují-
cí synchronizované nože 
s mimořádným překrytím 
80 mm. Unikátní design 
lopatek nožů zajišťuje efe-

ktivnější sání do sběrného 
koše.

Dokonalá konstrukce, kde 
tráva proudí přímo do koše 
otvorem o rozměrech 450 x 

450 mm, zamezuje ucpá-

vání i při sečení vysoké 
nebo mokré trávy. Otvor je 
vybaven čistící klapkou, kte-

rá z něho odstraní všechny 
zbytky trávy.

Srdcem Piraňa W3651 je 
spolehlivý dieselový třívá-

lec Kubota 20 hp se spotře-

bou pouze do 2 l na hodinu. 
Motory Kubota dlouhodobě 
používáme do našich strojů 
a jsme si jisti jejich spoleh-

livostí.
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www.facebook.com/Ceske.Traktoryemail: info@wisconsineng.cz, tel.: 582 401 913

Na výběr je ze dvou vysoko-

kapacitních košů: 640 l vy-

klápěný na zem, nebo 600 l
vyklápěný do max. výšky 
195 cm. Při vyklápění na 
vlek odpadá problém s do-

datečným úklidem poseče-

ných hromad trávy.

www.youtube.com/WisconEng

nejlepší mezi našimi komunálními sekacími traktory
• robustní konstrukce určená do nejnáročnějších komunálních podmínek
• moderní a úsporný dieselový vodou chlazený motor Kubota
• precizní sečení i přerostlých travních porostů
• na přání možnost vybavit TP pro provoz na veřejných komunikacích
• celoroční využití - na přání možno vybavit vyhřívanou kabinou
   a aktivními přídavnými zařízeními jako např. zametací kartáč
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vyhřívaná kabina a sněhová fréza

TECHNICKÁ DATA

POHON

Motor Kubota

Palivo, počet válců motoru nafta, 3

Výkon (hp) 20

Chlazení motoru vodou

Posilovač řízení ano

Uzávěrka diferenciálu na přání

Objem palivové nádrže (l) 20

Rychlost vpřed / vzad (km/h) 13/6
ŽACÍ ÚSTROJÍ

Šířka záběru (mm) 1220

Výška sečení (mm) 20–120

Počet nožů  2 protiběžné, časované

Zvedání sečení hydraulické

Speciální úprava žárové pozinkování na přání
SBĚRNÝ KOŠ

Provedení celokovové

Kapacita koše (l) nízký: 640 nebo vysoký: 600

Vyklápění hydraulické
OSTATNÍ

Přední hydraulické vývody ano

Pneumatiky přední 16 x 6,5 - 8

Pneumatiky zadní 23 x 8.5 - 12

Délka se sběrným košem (mm) 2950

Šířka x Výška (mm) 1265 x 1280/1680*

Váha (kg) 660/740*

Wisconsin Engineering CZ
Vrahovická 41d, Prostějov, 796 01
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hydraulický přední závěs a radlice 140 cm

PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍSPOLEHLIVÁ KONSTRUKCE

* podle vybrané varianty koše
V zájmu neustálého vývoje našich strojů si vyhrazujeme právo 
na změnu technických údajů a konstrukce bez předchozího 
upozornění.

Využití stroje lze rozšířit o:

 • zametací kartáč na sníh i nečistoty
 • rozmetadlo na zimní posyp a hnojiva
 • vyhřívaná kabina pro využití v zimě
 • přívěsný vozík pro převoz nákladu
 • a další přídavná zařízení

OD POHONU K SEČENÍ V MOKRU
Pohon samostatnými kolovými hydromo-

tory umožňuje výrazné zvětšení prostoru
pro výhoz trávy. Při zimním provozu 
může přijít vhod pořízení uzávěrky dife-

renciálu, která zvýší tah na kluzkém 
povrchu. 

POSÍLENO NA KRITICKÝCH MÍSTECH
Křehké odlitky hliníku zde na namáha-
ných komponentech nenajdete. Na 
stroji jsou kovové domky hřídelí, kevla-

rem zpevněný ozubený řemen a další 
zodolněné prvky. Robustní rám stroje 
nepovolí ani v náročných podmínkách.

SNADNÁ ÚDRŽBA
Všechny údržbové části stroje jsou 
snadno dostupné a navíc tvar unašeče 
usnadňuje výměnu nožů a zajišťuje je-

jich správnou pozici při instalaci. S našim 
servisním zvedákem se k nožům snad-

no dostanete.

CELOROČNÍ VYUŽITÍ
Kabina spolehlivě chrání před vlivy 
počasí a v kombinaci např. se sněhovou
frézou zajistí celoroční využití stroje. Pro
provoz na veřejných komunikacích je 
možno stroj vybavit homologovanou sa-

dou osvětlení a technickým průkazem.


