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VENTRAC - 4 WD svahový stroj na celoroční práci a komplexní řešení 
Jeden stroj = nespočet možností 
 

 
5 HLAVNÍCH VÝHOD: 

 

1. Výkonný ale relativně lehký svahový stroj cca 700 kg, nedělá stopy na trávníku především díky 
dvoumontáži kol, nízké těžiště 

2. Kloub ve středu rámu umožňuje zadním kolům kopírovat dráhu předních 
3. Svahová dostupnost 30 stupňů 
4. 30 různých příslušenství – velká univerzálnost v profesionální kvalitě 
5. Snadná montáž a demontáž všech příslušenství – velmi rychlé přehození 
 
Řada Ventrac 4500 je standardně vybavena: 
 22 × 12-8 pneumatikami pro všechny terény.  
V nabídce jsou také pneumatiky: 22 x 11-10 turf a 21 x 11-8 bar 
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TECHNICKÉ PARAMETRY: 4500Y / 4500P 
Motor KUBOTA 3 válec diesel 25 hp / KAWASAKI 2 válec benzín 31 hp 
Objem nádrže cca 23 l 
Převodovka hydrost. 2 skupiny tj. vpřed: až 8 a 16 km/hod.; vzad: až 6 a 13 km/hod. 
Hmotnost 715 kg / 750 kg 
Rozměry (DxŠxV) 207 x 123 x 173 cm 
Rozvor 114 cm 
Světlost 13 cm 
Poloměr otáčení 99 cm 
 
 
 
MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:  
Tough Cut jednotka HQ680 
- určeno pro vysokou trávu, nálety, začištění okolí lesa atd. 
- tři extrémně silné čepele proti sobě zefektivňují sekání, nezacpává se  
- nastavitelná výška sekání: 75, 95, 105 mm 
  
Vřetenová sekačka 74'' MR740 
- šířka záběru: 190 cm  
- je navržena pro ultimátní výkon a kvalitu odvedené práce 

 
Kopírující deky MJ840 
- kopírující jednotka o 6 nožích 
- super na semirafy, kopíruje 40 st. do stran side deck motion a 5 st. 
předozadně 
- perfektní rozmělnění i mokré trávy, minimum zbytků/žmolků, zadní válečky 
zajišťují pruhování 

 

Finish deck MU720 
- standardní rotačka o 3 nožích 
- vhodné na golfové rafy, pro parky a zahrady 
- sečení od 2.5 cm a rychlé nastavení výšky centrální pákou  
Aerifikátor EA600 
- jediný stroj na světě, který umí aerifikovat i svažité plochy 
- odvaluje se na kolech, ale hlava je na excentru a aktivně pohání nože, které 
vibrují a pohybují se i do stran  
Boom Mower MA900 
- rameno s lištou pro ořez a zkracování živých plotů, přerostlých větví, ožínání 
strmých příkopů a dalších hůře přístupných ploch např. okrajů vodních ploch 
- dosah až do výšky 3,6 m (lišta ve vertikální poloze) 
- dosah až do šířky až 2,9 m (lišta v horizontální poloze) 
- nastavení úhlu lišty až do 45⁰ pod úroveň terénu, celkový rozsah 135⁰  
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Tiller KL480 
- půdní fréza do hloubky 15 cm 
- příprava půdy 
- zpracování půdy, opravy po rozrytí hřiště divokými prasaty  
Urovnávací brány KR502 
- pracovní záběr 125 cm 
- určené k rozhrnutí sypkých materiálů 
- vhodné k dorovnání povrchů  
Power Rake KP540 
- půdní fréza pro přípravu půdy (do hloubky 9 cm), vč. rozmělnění hrud 
- aktivní rotavátor obsahuje karbidové pracovní ústrojí 
- nastavitelný úhel, možnost zpětného chodu  
Čelní lopata HE 
- čelní nakladač pro přesun hmoty a materiálu z místa na místo bez možnosti 
zdvihu na valník 
- hydraulicky sklopná lžíce  
Drážkovač KY400 
- do 1 m hloubky a 14 cm šířky (vhodné i pro golf 10 cm trubky) 
- využitelný pro opravy závlah 
- práce i na hůře dostupných místech  
Slupovač drnů EC240 
- záběr 60 cm 
- maximální hloubka řezu 65 mm 
- pro přípravu cest, záhonů, stavebních prostor, aj.  
Rýhovačka ED202 
- ořezávač chodníků, lze použít i na některé bunkery (možno i s fukarem) 

 
Stump Grinder KC180 
- pařezová fréza 
- karbidové zuby zařízení se postarají o dokonalý chod i za přítomnosti 
kamenů, písku nebo suti  
Fukar ET200 
- hydraulické natáčení komínu o 360 st. ze sedadla traktoru 
- tichý chod 
- přední nárazník chrání komín před poškozením při nárazu  
Sněhový kartáč HB580 
- k zametání sněhu, listí, drobných nečistot, štěrku, atd. 
- hydraulické natáčení do čtyř směrů 
- ovládání rychlosti rotace i natočení kartáče  
Radlice rovná KD 
- 122, 152 popř. 183 cm záběr 
Radlice šípová KV552 
- záběr 122 cm  
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Sněhová fréza KX523 
- záběr 132 cm, šnek o průměru 40 cm 
- otočení odhozového komínu o 220 st 
- odházení cca 2 t sněhu za minutu, do vzdálenosti až 12 m  
Rozmetadlo ES220 
- pro rozmetání za ale i před strojem 
- elektronické ovládání otáček, vypínač 
- clona pro usměrnění toku rozmetaného materiálu volitelně  
Kabina 
- pro pohodlí a bezpečnost operátora 
- topení, USB port, stěrače předního skla, speciální konstrukce střechy pro 
odvod vody od skel, atd.  
a další na dotaz … 
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