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DVOUSTUPŇOVÉ

DVOUSTUPŇOVÉ

Model XS2 61 SWE

M
ot

or

Zimní čtyřtaktní motor OHV Cub Cadet, 208 cm³

Jmenovitý výkon (kW / ot. za min) 4,0 / 3 600

Startér 230 V el. startér / ruční

Objem palivové nádrže 2 l

Fr
éz

ov
ac

í ú
st

ro
jí

Pracovní šířka / výška bunkru 61 cm / 53 cm

Systém odhozu Dvoustupňový s Xtreme-AugerTM frézovacím šnekem

Průměr šneku / materiál 30 cm / ocel

Průměr vertikální turbíny / hor. rotoru 30 cm

Lyžiny Polymerové – brání poškrábání podkladu

Ložiska šneku Ano

Po
je

zd

Rychlosti 6 vpřed / 2 vzad

Řízení Systém řízení s nulovým poloměrem otáčení

Pneumatiky 15" x 5", X-Trac zimní dezén

Vý
ho

z Otáčení komína Klika / 200°

Ovládání deflektoru komínu 2cestná páka

Ko
m

fo
rt Vyhřívané rukojeti Ano

Pracovní reflektor Ano

Hmotnost (přibližně) 84 kg

Obj. číslo 31AW5BKR603

Cena* 46 000 Kč* Akce 36 590 Kč**

 = ve výbavě – = není k dispozici        * doporučená cena s DPH v Kč        ** akční cena s DPH v Kč

Vyhřívané rukojeti
Aby vaše ruce zůstaly při odklízení sněhu  
v teple a v suchu, mají Cub Cadet sněhové frézy  
vyhřívané rukojeti.

Podpora snadného řízení  
s nulovým poloměrem otáčení
Sněhové frézy lze snadno a jednoduše ovlá-
dat díky unikátnímu systému s nulovým po-
loměrem otáčení.

Výhozový komín
Určete si sami směr výhozu sněhu. Výhozový  
komín je snadno ovladatelný pomocí joysticku 
na ovládacím panelu frézy.

3
ROKY*

ZÁRUKA

Sněhovová rAdlicE pro Sněhové frézy

Sněhovou radlici lze kombinovat se všemi dvoustupňovými a třístupňovými modely.
Pracovní šířka 100 cm, pozinkovaná, váha vč. balení 20 kg

Obj. číslo: 396-004-678
Cena: 16 690 Kč*
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TŘÍSTUPŇOVÉ

VYZKOUŠEJTE ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE NA VLASTNÍ KŮŽI cub cAdEt

tŘÍStupŇovÝ SyStéM odhozu Sněhu
Důmyslně zkonstruovaný třístupňový systém odhozu sněhu se 
skládá ze středového šneku, který se zařezává do sněhu ve směru 
jízdy, dále pak z dvojice pomocných šneků druhého stupně, které 
tlačí sníh do  prostoru vertikální turbíny, která tvoří třetí stupeň 
a odhazuje sníh daleko od stroje.

Inovativní řada Cub Cadet 3X s jedinečnou třístupňovou technologií odhozu sněhu se prokouše i zhutnělým, 
zmrzlým nebo mokrým sněhem, jako když razící štít razí tunel pod horou. Přesně tak funguje náš třístupňový 
šnekový systém, který neodkrajuje a nedrtí sníh, ale zavrtá se do něj a posouvá ho k dál k vertikální turbíně. 
Vertikální turbína sníh následně odhodí vysoko a daleko od stroje. Toto je jedna z revolučních technologií 
značky Cub Cadet.

tŘÍStupŇové
Sněhové 
frézy
3X-SÉRIE

XS3 66 SWE

XS3 71 SWE

XS3 76 SWE

XS3 76 TDE
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ocElovÝ vÝhozovÝ KoMÍn
U všech sněhových fréz řady 3X je komín vyroben ze silné a pevné  
oceli, aby spolehlivě sloužil po  mnoho let. Pomocí dálkově 
ovládaného deflektoru výhozového komínu můžete upravovat 
z  místa obsluhy vzdálenost a  výšku do  které se sníh odhazuje – 
od bezprostřední blízkosti stroje až do 18 m.

dálKové ovládánÍ vÝhozového KoMÍnu
Vyhozovým komínem lze snadno a rychle otáčet doleva a doprava 
v  uhlu 200° z  místa obsluhy. Odhozová vzdálenost se snadno 
a  rychle nastavuje pomoci páčky na  ovládacím panelu stroje. 
Veškeré nastavení lze provádět v  průběhu frézování bez nutnosti 
zastavení stroje či přerušení práce.

SyStéM vyváŽEnÍ - nAStAvEnÍ těŽiŠtě (XS3 76 TDE)

4. transportní poloha: V této pozici 
je přední část frézy dostatečně 
nadzvednuta tak, aby při transportu 
nedošlo k poškození stoje ani 
podkladu.

3. Štěrk, kameny: Této pozice lze využít 
při úklidu sněhu tam kde podklad tvoří 
štěrk nebo hrubé kamenivo. Přední část 
je nadzvednuta tak, aby nedocházelo 
ke kontaktu s podkladem.

2. Čerstvě napadaný sníh: Tato 
pozice je určena především pro 
úklid čerstvě napadaného sněhu při 
práci na zpevněném nebo pevném 
podkladu. 

1. zhutnělý, zmrzlý sníh: Přesunutím 
páky do této polohy se přenese 
váha stroje na přední část frézy, což 
napomáhá k proniknutí šneku do 
zhutnělé a zmrzlé vrstvy sněhu.

o KroK nApŘEd



www.cubcadet.cz

TŘÍSTUPŇOVÉ

TŘÍSTUPŇOVÉ

Model XS3 66 SWE XS3 71 SWE XS3 76 SWE XS3 76 tdE

M
ot

or

Zimní čtyřtaktní motor OHV Cub Cadet, 420 cm³ Cub Cadet, 420 cm³ Cub Cadet, 420 cm³ Cub Cadet, 420 cm³

Jmenovitý výkon (kW / ot. za min) 7,8 / 3 600 7,8 / 3 600 7,8 / 3 600 7,8 / 3 600

Startér 230 V el. startér / ruční 230 V el. startér / ruční 230 V el. startér / ruční 230 V el. startér / ruční

Objem palivové nádrže 4,8 l 4,8 l 4,8 l 4,8 l

Fr
éz

ov
ac

í ú
st

ro
jí

Pracovní šířka / výška bunkru 66 cm / 58 cm 71 cm / 58 cm 76 cm / 58 cm 76 cm / 58 cm

Průměr šneku / materiál 30 cm / ocel 30 cm / ocel 30 cm / ocel 30 cm / ocel

Průměr vertikální turbíny 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm

Systém odhozu 
3stupňový s Xtreme-AugerTM

frézovacím šnekem
3stupňový s Xtreme-AugerTM

frézovacím šnekem
3stupňový s Xtreme-AugerTM

frézovacím šnekem
3stupňový s Xtreme-AugerTM

frézovacím šnekem

Lyžiny
Polymerové –

brání poškození podkladu
Polymerové –

brání poškození podkladu
Polymerové –

brání poškození podkladu
Polymerové –

brání poškození podkladu

Ložiska šneku Ano Ano Ano Ano

Po
je

zd

Rychlosti 6 vpřed / 2 vzad 6 vpřed / 2 vzad 6 vpřed / 2 vzad 6 vpřed / 2 vzad

Řízení
Systém řízení s nulovým 

poloměrem otáčení
Systém řízení s nulovým 

poloměrem otáčení
Systém řízení s nulovým 

poloměrem otáčení
Systém řízení s nulovým 

poloměrem otáčení

Pneumatiky / pásy
16" x 4,8", X-Trac 

zimní dezén
16" x 6,5", X-Trac 

zimní dezén
16" x 6,5", X-Trac 

zimní dezén
Pásy

Vý
ho

z Otáčení komínu Klika / 200° Klika / 200° Klika / 200° Klika / 200°

Ovládání deflektoru komínu 2cestná páka 2cestná páka 2cestná páka 2cestná páka

Ko
m

fo
rt Vyhřívané rukojeti Ano Ano Ano Ano

Pracovní reflektory 2 x LED 2 x LED 2 x LED 2 x LED

Hmotnost 116 kg 118 kg 120 kg 125 kg

Obj. číslo 31AY5EVX603 31AY5EVY603 31AY5EVZ603 31AY7EVZ603

Cena* 66 000 Kč* Akce 55 990 Kč** 73 000 Kč* Akce 64 990 Kč** 80 000 Kč* Akce 69 500 Kč** 93 000 Kč* Akce 79 990 Kč**

– = není k dispozici        * doporučená cena s DPH v Kč         ** akční cena s DPH v Kč

3
ROKY*

ZÁRUKA



MTD Products Czech spol. s r.o., oblast prodeje Česká republika
Kancelář: Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká republika, e-mail: mtdczech@mtdproducts.com

© 2022 Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Německo
Více informací o produktech na www.cubcadet.cz

Autorizovaný prodejce:

Všechny ceny, texty, fotografie, údaje o rozměrech a výkonu byly připravovány s nejvyšší péči. Přesto však není možné zaručit naprostou aktuálnost uvedených informací.
Zejména se nezaručuje, že výrobky odpovídají vyobrazením po stránce technické, barevné, tvarové nebo vybavení, nebo že výrobky odpovídají vyobrazeným proporcím.

Změny v důsledku chyb tisku nebo omylů jsou vyhrazeny. Ceny jsou platné od 22. 09. 2022 do 31 .12 .2022.


