
8.390,-
Kč s DPH

Původní cena
9.390,- Kč

Akční cena

4
6in1

WB 455 SC 6in1
s variabilním pojezdem

Vlastní pojez ANO
Motor Weibang 6 HP
Model motoru 1P65A-OHV 

8,9 Nm - 159 ccm
Ovládání otáček motoru ANO
Startování ruční
Šířka sečení 460 mm
Centrální nastavení výšky ANO 20-70 mm
Třecí spojka nože ANO
Mulčování ANO
Výhoz do boku ANO
Kuličková ložiska ANO
Kola 180/220 mm
Objem koše 65 L
Rychlost pojezdu var. daná motorem 

3,0 - 4,4 km/hod.
Podvozek Kvalitní ocel
Rozměry výrobku 900x570x470 mm
Hmotnost 37 kg

VYSOKÁ KVALITA
BEZ KOMPROMISU
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Skvělá výbava      v prvotřídní kvalitě - to je travní sekačka WB455 SC

travní sekačka

Silný

6 HP
motor
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boční deflektor zadní výhoz, servisní dvířka 
k převodovce

objemný koš s protiprachovou 
ochranou obsluhy

profesionální sběrací nůž

masivní turbo nůž s třecí spojkou  
„BIG BLADE“

kovová pojezdová převodovka

ideálně tvarované šasi sekačky

Základem je kvalitní a silný OHV motor 
s unikátní technologií automatického sytiče, 
garantující snadné nastartování 
za jakékoliv situace.

Weibang patří již dlouhou dobu mezi světovou špičku ve výrobě travních sekaček.

Weibang 1P65FA OHV
kroutící moment  
8,9 Nm-2500 ot/min, 159 ccm

Motor OHV má všeobecně vyšší kroutící moment 
a nižší spotřebu paliva než technologicky starší 
motor se spodním rozvodem SV. 

Speciální pevnostní konstrukce kol

Tyto kola mají speciální strukturu, která 
je koncipovaná pro těžkou pracovní 
zátěž. Speciální materiál pneumatiky  
a konstrukce náboje kola zajišťuje ma-
ximální výkon, spolehlivost a dlouhou 
životnost. 

1.  materiál pneumatiky kola je ze 
speciální pryže (kaučuku) 

charakteristické znaky: 
-  perfektní jízdní a manipulační schop-

nosti 
-  vysoká odolnost vůči klimatickým 

vlivům 
-  při výrobě kola se kaučuk  vstřikuje 

do formy, ve které je zároveň  odléván 
a lisován i náboj kola. Touto unikátní 
technologií se náboj a pneumatika 
nikdy neoddělí. 

2. ložisko kola 

  speciální profesionální dvojité kuličko-
vé ložisko má dlouhou životnost a je 
zárukou lehkého bezproblémového 
chodu. 

3.  materiál náboje kola je zhotoven 
ze sklolaminátu a nylonových slitin 

 charakteristické znaky:
- vysoká pevnost a tuhost 
- dlouhá životnost 
- dobrá stabilita a odolnost vůči nárazům
-  vysoká odolnost v různých klimatických 

podmínkách 
- šetrná k životnímu prostředí
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