
Sekačky Weibang mílovými kroky předhánějí konkurenci
Profesionální pojezdové travní sekačky Weibang s hřídelovým pohonem

Silný 196 ccm OHV 
motor 7 HP s vývodem 
pro pohon s kardano-
vou tyčí.

Všechny ovládací kompo-
nenty jsou pro svoji 
masivnost kovové.

Profesionální 3-rychlostní 
převodovka.  
Garantovaná životnost 
více než 1500 moto-
-hodin.

Masivní žací nůž 
s velkými vyhazovacími 
lopatami a třecí spojkou 
nože. Skelet sekačky 
je upraven ve speciální 
tvrdovzdorné povrchové 
úpravě HARMMERED 
BLACK.

Hřídelový bezstrátový 
přenos pojezdové síly 
pomocí kardanové tyče.

Masivní kovové nastavení 
řidítek.
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Speciální pevnostní konstrukce kol
Tyto kola mají speciální strukturu, která je 
koncipovaná pro těžkou pracovní zátěž. 
Speciální materiál pneumatiky  a konstruk-
ce náboje kola zajišťuje maximální výkon, 
spolehlivost a dlouhou životnost. 

1. materiál pneumatiky kola je ze speci-
ální pryže (kaučuku) 
charakteristické znaky: 
- perfektní jízdní a manipulační schopnosti 
- vysoká odolnost vůči klimatickým vlivům 
-  při výrobě kola se 

kaučuk  vstřikuje 
do formy, ve které je 
zároveň  odléván a liso-
ván i náboj kola. Touto 
unikátní technologií se 
náboj a pneumatika 
nikdy neoddělí. 

2. ložisko kola 
speciální profesionální dvojité kuličkové 
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
 
Patentované hliníkové kolo WEIBANG 
Tyto speciální hliníková kola jsou navržena pro tu nejtěžší 

pracovní zátěž. Materiál pneumatiky ze speciální 
pryže. Nylonový ozubený věnec je nalisován do pev-
nostního náboje hliníkového kola 

charakteristické znaky:  
1.  vysoká pevnost a tuhost hliníkového odlitku 

náboje kola  
2.  nylonový ozubený věnec má nízké opotřebení 

a nízkou provozní hlučnost 
3.  speciální profesionální dvojité kuličkové ložisko má 

dlouhou životnost a je zárukou lehkého bezproblé-
mového chodu.

3.  Kompaktní celohliníkové  kolo je velice odolné vůči 
nárazům 
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Velký koš se speciální 
protiprachovou úpravou.


