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WR 870 Honda • WR 870 Honda PRO

WR 650 charger

labai lengva valdyti

Įvairių kampų valymas
 Puikūs rezultatai sniego 
valyme

Rankiniu būdu valdomas valytuvas

NAUJOS KARTOS



PANAUDOJIMAS IŠTISUS METUS

Šlavimo įrenginys pakraunamas ar Honda serijos yra 
draugai ir pagalbininkai tvarkant betkokia aplinką:
Naudojant lapų ar sniego šlavimui ar pašarų 
suvalymui žemės ūkio sektoriuje.

 Galingi šlavimo įrenginiai sušluoja beveik visus 
nešvarumus savo besisukančiais šepečiais.
Galimybė dirbti šiomis mašinomis ištisus metus daro 
juos vertingais pagalbininkais.

Pavasaris, vasara, ruduo ir žiema - kiekvienas sezonas sukelia nešvarumus ir daug darbo. Tai nėra problema jokiam 
mūsų rankiniu būdu valdomam šveistuvui!

Per žiemą be 
sniego!

Rudens metas, 
lapų laikas!

Valymas 
vasarąr!

Pavasario 
meto valymas!



Galingas žiemos metu: Įrenginio tipas WR 650 charger
Variklis 12-V-DC motor
Akumuliatorius 12V 18Ah gel battery
Pakrovėjas  specialus pakrovėjas su automatiniu 

išsijungimu (perkrovimo apsauga)
Naudojimo trukmė iki 45 minučių su pilnai pakrautu akumuliatoriumi
Šepetys Plastiko šerių
Darbinis plotis 650 mm
Šepečio sukimosi kryptis kairė/dešinė
Galimybės 1.500 m2/h
Šepečio aukštis 18 cm (aukštis su šepečiu)

Padangos 260/85 
Pagrindinis ratas 125er solid tyre
Svoris 26 kg
Priedai Pradalgės darytojas 650er

Nešvarumų bunkeris 650er
(Techniniai duomenys yra apytiksliai ir neįpareigojantys.)

WR 650 charger - „mažylis“
Westermann „mažylis“ - didelis panaudojime. Puikus sprendimas privatiems kiemams turintiems daug kampų ir 
plyšių!

    valymas pagal sieną

WR 650 charger su nešvarumų bunkeriu

Valyti sniegą? Nėra "mažyliui" 
problemų. Neslystantis dėl gilių 
ratų profilių, jis lengvai pašalina 
sniegą. Taigi, snieguotos zonos yra 
saugios, kad galėtumėte vaikščioti 
labai lengvai ir greitai

Vaizdo klipas
AKU 650

Privalumai ir savybės

• labai lengvas valdymas, beveik tylus veikimas

• pasiekia kiekvieną kampą, puikiai valo
netolygius paviršius

• pašalina didelės apimties ir ilgapluoščius 
nešvarumus

• puikus darbas valant
lapus ar sniegą

  Tinkamas žiemos metu:



WR 870 charger • WR 870 charger PRO
Galinga baterijomis varoma mašina skirta naudojimui visą dieną privačiose, žemės ūkio ir savivaldybės valdose dėl puikių 
rezultatų!

Fig.: WR 870 charger 
šalinimui šalia kraštų

WR 870 šėrimo takuose

sušluoti šiaudus - ne problema

siloso valymas

Puikiai tinka žirgynams.

Privalumai ir savybės

• labai lengvas valdymas, beveik tylus veikimas

• pasiekia kiekvieną kampą, puikiai valo
netolygius paviršius

• pašalina didelės apimties ir ilgapluoščius nešvarumus

• puikus darbas valant lapus ar sniegą

• su talpiu akumuliatoriumi ir galingu DC varikliu

• idealus tvartams su jautriais gyvūnais



Šepečio aukštis įtakoja skirtumus:
"870er" serijos mašinos su papildomu 
aprašymu "PRO" skiriasi tik šepečio 
aukščiu. Kuo didesnis šepečio 
aukštis, tuo didesni nešvarumai gali 
būti valomi

WR 870 charger • WR 870 charger PRO

valymas aplink namus

     valyti sniegą - taip greita
Abb.: WR 870 Akku

pavišių valymui

Perfect for horse yards.

WR 870 Charger ir WR 870 į Charger PRO lengvai pašalina didelę nešvarumų masę gatvėse, kiemuose ar bet 
kokiose valdose.

Tinkamas žiemos metu:

NAUJOS KARTOS

Mašinos tipas WR 870 charger WR 870 charger PRO
Variklis 12-V-DC motor
Akumuliatorius 12V 66Ah akumliatorius
Pakrovėjas specialus pakrovėjas su automatiniu 

išsijungimu (perkrovimo apsauga)
Naudojimo trukmė iki 2,5 valandos su pilnai įkrautu akumuliatoriumi
Šepetys Plastiko šerių
Darbinis plotis 870 mm
Šepečio sukimosi kryptis kairė/dešinė
Galimybės 2.500 m2/h
Šepečio aukštis 18 cm  23 cm 
Padangos  60/85 
Pagrindinis ratas 125er solid tyre 160er solid tyre
Svoris ~75 kg
Priedai Pradalgės darytojas 870 Pradalgės darytojas870 PRO

(Techniniai duomenys yra apytiksliai ir neįpareigojantys.)



WR 870 Honda • WR 870 Honda PRO
Galingos benzininės mašinos skirtos naudojimui visą dieną privačiose, žemės ūkio ir savivaldybės valdose dėl puikių rezultatų!

galingas silosinių valymui

puikiai tinka įvažiavimų valymui

galingas Honda variklis
Fig.: WR 870 Honda PRO

pašarų pristumimui gyvuliams

Fig.: WR 870 Honda

Alina ir eikvoja laiką sniego 
valymas žiemą?

MBR 800 Honda/WR 900 Honda šepečiai 
pašalina net sunkias ir šlapias sniego mases, 
nes yra sumontuoti galingi Honda varikliai.

Gilūs ratų profiliai neleidžia mašinai slysti ant 
sniego nuvalytų paviršių.

Teritorijas apimančias 2500 m2, įvažiavimus, 
stovėjimo aikšteles ar kt. galima nuvalyti per 
valandą, kad būtu saugu vaikščioti.

Privalumai ir savybės

• sumontuotas aukštos kokybės Honda variklis

• pasiekia kiekvieną kampą, puikiai valo
netolygius paviršius

• idealiai tinka didelėms šėrimo masėms 
pristumti gyvulininkystės ūkyje

• pašalina sunkius nešvarumus, sniegą

Papildoma komplektuojama įranga:

• pramoninis Honda GXV 160 OHV variklis

• dvigubi šeriai skirti teniso kortams ar sporto 
aikštėms valyti.



Galingas prieš samanas

• įspūdingas samanų šalinimas: efektyvus ir matomas
• nekenksmingas aplinkai ir visiškai be jokių cheminių medžiagų

• stabdo piktžolių augimą
• valymas iki kraštų

• Honda mašinos su vieliniais/plastikiniais šeriais
Molio išlyginimas tolygiai ir 
švariai - šis nuobodus teniso 
kortų priežiūros darbas praeityje 
su WR 870 Honda teniso mašina:

• važiavimas per kortų linijas
be jokių problemų

• balioninės padangos ir
trigubas pagalbinis ratas
padeda pašalinti tik
panaudotą molį

• lapai, šakos, pušies spygliai
ar sniegas - MBR 800 Honda
lengvai pašalina bet kokius
nešvarumus

• pasiekimas - švarus ir gerai
atrodantis teniso kortas

WR 870
Honda:
Teniso 
mašina

(Techniniai duomenys yra apytiksliai ir neįpareigojantys.)

tvirtas vielinis šepetys šluoja iki kraštųmatomi rezultatai

WR 870 Honda su vieliniu šepečiu labai lengvai pašalina didelius 
nešvarumus net gatvėse, kiemuose ar tvartuose.

Fig.: WR 870 Honda
with wire brush

wire brush

Įrangos pliusai:

Variklis: 4-taktų variklis, 
GCV 160 Honda OHC arba 
GXV 160 Honda OHV

Padangos: 13 x 6.5 

Puikiai tinkantis: teniso kortams, 
šlifuotiems paviršiams, dirbtiniai vėjai 
aikštelėms, šaligatviams, stovėjimo 
aikštelėms ir pėsčiųjų takams

Type of machine WR 870 Honda  WR 870 Honda PRO
Variklis Honda GCV 160 OHC (arba: GXV 160 OHV) 

4-taktų variklis
Naudojimo trukmė nuolat
Šepetys Plastikinis šepetys, vielos+plastiko, vielinis šepetys
Darbinis plotis 870 mm
Šepečio sukimosi kryptis kairė/dešinė
Galimybės 2.500 m2/h
Šepešio aukštis 18 cm   23 cm 
Padangos  260/85 
Pagrindinis ratas 125er solid tyre  160er solid tyre
Svoris ~ 83 kg
Priedai Pradalgės darytojas 870  Pradalgės darytojas 870 PRO

NAUJOS KARTOS



Galimi priedai:

 1: Šlavimo mašina 650er serijos

Rankiniu būdu valdoma mašina - iš pirmo žvilgsnio
Characteristikos
Įkraunami ar "Honda" serijos radialiniai šlavimo rankiniai įrenginiai  yra 
draugais ir padėjėjas įvairiose srityse dešimtmečiais: kai jie naudojami 
kaip lapų ar sniego masės valytuvai teritorijų priežiūroje, ar valo 
gyvūninės kilmės maistą žemės ūkio valdose. Galingi radialiniai valymo 
prietaisai pašalina beveik visas medžiagas su savo besisukančiais 
šepečiais

Netgi nelygumai ir kampai gali būti idealiai nuvalyti dėl šių mašinų 
šepečio kampo. Didelis mašinų privalumas yra didelės apimties ir 
ilgalaikio pluošto nešvarumų šalinimas tik per vieną praėjimą, kuris gali 
būti perduotas švariu vėju. Jei pageidaujama, purvą galima tiesiogiai 
surinkti į surinkimo sistemą ("Cleanbag").

 Šlavimo mašina palengvina darbą
Privati valda            takeliai, šaligatviai, įvažiavimai

žiemos darbai (sniego valymas)

Žemės ūkis/
Verslas 

Šėrimo takai, žirgynai, sodininkystė, 

sodininkystės ūkiai, pramonės ir 

prekybos vietos, žiemos darbai 

(sniego valymas)

Komunalinis ūkis pėsčiųjų takai, šaligatviai, 
viešosios erdvės (mokyklos, 
ligoninės kiemai, sporto 
kompleksai, žiemos darbai 
(sniego valymas)

2: Šlavimo mašina 870er serijos

Fig.: WR 870 charger

Surinkimo konteinerispradalgės darytojas 

Pradalgės darytojas 870 
Pradalgės darytojas 870 PRO

Jūsų atstovas:

Norite demonstracijos? Susisiekite! Tel.: +370 673 90915
Transportavimo išlaidas apmoka klientas. Mes neprisiimame atsakomybės už 
klaidą. Specifikacijos pakeitimai priklauso nuo mašinos techninės pažangos.

Adresas: UAB Fideka • Miesto a. 2i • LT-84148 Joniškis
 El.p: info@westermann.lt • Internetu: www.westermann.lt

Telefonas: +370 673  90915 •




