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ROKY*

ZÁRUKA

DVOUSTUPŇOVÉ

DVOJSTUPŇOVÉ

Vyhrievané rukoväte
Aby vaše ruky zostali pri odpratávaní snehu  
v teple, majú všetky 2 a 3-stupňové Cub Cadet 
snehové frézy vyhrievané rukoväte.

Systém riadenia s nulovým 
polomerom otáčania
Vďaka unikátnemu systému s nulovým polo-
merom otáčania sa dajú všetky 2 a 3-stupňové 
snehové frézy Cub Cadet jednoducho ovládať.

Vyhadzovací komín 
Sami si určite smer vyhadzovania snehu.  
Vyhadzovací komín je ľahko ovládateľný  
pomocou páčky na rukoväti. 

Model XS2 61 SWE

M
ot

or

Zimný štvortaktný motor OHV Cub Cadet, 208 cm³

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

Štartér Štart. rukoväť / 230 V el. štartér

Objem palivovej nádrže 2,0 l

Fr
éz
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í s
ys
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m

Pracovná šírka / výška vstupného otvoru 61 cm / 53 cm

Lyžiny Polymérové – bránia poškriabaniu podkladu  

Priemer závitovky / materiál 30 cm / oceľ

Frézovací systém 2-stupňový s Xtreme-AugerTM segmentom

Priemer rotora 30 cm

Ložiská v závitovke Mazacie

Po
ho

n

Riadenie Systém riadenia s nulovým polomerom otáčania

Rýchlosti 6 vpred / 2 vzad

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

Ko
m

ín Otáčanie komína Kľuka / 200°

Nastavenie vzdialenosti vymetania 2-cestná páka

Za
be

zpe
čen

ie
& K
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for

t Vyhrievané rukoväte

Pracovný reflektor 28 V / 28 W

Hmotnosť (približne) 84 kg

Obj. číslo 31AW5BKR603

Cena* / Akciová cena** 1 849,90 €* / 1 439,90 €**

 = vo výbave – = nie je k dispozícii        *doporučená cena s DPH           **Akciová predajná cena v EUR s DPH

SNEHOVÁ RADLICA K SNEHOVÝM FRÉZAM

Snehová radlica kombinovateľná so všetkými dvojstupňovými a trojstupňovými modelmi.
Pracovná šírka 100 cm, pozinkovaná, váha vrátane balenia 20 kg

Obj. číslo: 396-004-678
Cena: 599,90 €*



cubcadet.eu
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TROJSTUPŇOVÉ

TROJSTUPŇOVÉ
SNEHOVÉ
FRÉZY
3X-SÉRiA

XS3 66 SWE

XS3 71 SWE

XS3 76 SWE

XS3 76 TDE

1. 4.
2. 3. 

ZAŽiTE ŠPiČKOVÉ TECHNOLÓGiE NA VLASTNEJ KOŽi CUb CADET

TROJSTUPŇOVÝ OCEĽOVÝ 
ZÁVITOVKOVÝ SYSTÉM
Novo skonštruovaný závitovkový systém Xtreme-AugerTM sa skladá 
z centrálnej závitovky, ktorá sa zarezáva do snehu v smere jazdy. 
Na oboch stranách sú pomocné závitovky, ktoré sneh posúvajú ku 
strednému akcelerátoru, ktorý tlačí sneh do vertikálnej turbíny, ktorá 
ho vyhadzuje ďaleko od stroja.

Rad Cub Cadet 3X s revolučnou trojstupňovou technológiou sa dostane aj cez nepoddajný, zmrznutý alebo 
mokrý sneh. Ako keď raziaci stroj razí tunel pod horou – presne tak funguje náš nový závitovkový systém 
Xtreme-AugerTM, ktorý neodkrajuje a nedrví sneh, ale zavŕta sa do neho a posúva ho ďalej k vertikálnej 
turbíne, ktorá sneh následne odhodí vysoko a ďaleko od stroja. To je ďalšia revolučná technológia značky 
Cub Cadet.

OCEĽOVÝ KOMÍN S DEFLEKTOROM
Pri všetkých snehových frézach radu 3X je komín vyrobený zo silnej 
pevnej oceli, aby spoľahlivo slúžil veľa rokov. Pomocou diaľkovo 
ovládaného deflektoru môžete upravovať vzdialenosť a výšku, do 
ktorej sa sneh odhadzuje – od bezprostrednej blízkosti stroja až do 
18 m.

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE 
VYHADZOVACIEHO KOMÍNA
Vyhadzovací komín sa dá ľahko a rýchlo otáčať z ovládacieho panelu 
doľava a doprava v uhle 200°. Vzdialenosť odhadzovania  
sa jednoducho nastavuje pomocou páčky na ovládacom paneli.

VYVAŽOVACÍ SYSTÉM (XS3 76 TDE)

4. Transportná poloha: V tejto 
pozícii je kryt závitovky zdvihnutý 
zo zeme, aby pri transporte nedošlo  
k poškrabaniu dlažby.

3. Štrk: Táto pozícia sa používa 
pri upratovaní snehu zo štrku 
alebo kamenitého podkladu, aby 
nedochádzalo k ich naberaniu.

2. Normálny sneh: Táto pozícia 
umožňuje ľahké manévrovanie za 
normálnych snehových podmienok.

1. Utlačený sneh: Presunutím páky 
do polohy „utlačený sneh“ sa váha 
prenesie do prednej časti frézy  
a tlačí ju k zemi.
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TŘÍSTUPŇOVÉ

TROJSTUPŇOVÉ

Model XS3 66 SWE XS3 71 SWE XS3 76 SWE XS3 76 TDE

M
ot

or

Zimný štvortaktný motor OHV Cub Cadet, 420 cm³ Cub Cadet, 420 cm³ Cub Cadet, 420 cm³ Cub Cadet, 420 cm³

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

Štartér Štart. rukoväť / 230 V el. štartér Štart. rukoväť / 230 V el. štartér Štart. rukoväť / 230 V el. štartér Štart. rukoväť / 230 V el. štartér

Objem palivovej nádrže 4,8 l 4,8 l 4,8 l 4,8 l

Fr
éz

ov
ac

í s
ys

té
m

Pracovná šírka / výška vstupného otvoru 66 cm / 58 cm 71 cm / 58 cm 76 cm / 58 cm 76 cm / 58 cm

Lyžiny
Polymérové – bránia  

poškriabaniu podkladu
Polymérové – bránia  

poškriabaniu podkladu
Polymérové – bránia  

poškriabaniu podkladu
Polymérové – bránia  

poškriabaniu podkladu

Priemer závitovky / materiál 30 cm / oceľ 30 cm / oceľ 30 cm / oceľ 30 cm / oceľ

Frézovací systém
3-stupňový s Xtreme-AugerTM 

segmentom
3-stupňový s Xtreme-AugerTM 

segmentom
3-stupňový s Xtreme-AugerTM 

segmentom
3-stupňový s Xtreme-AugerTM 

segmentom

Priemer rotora 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm

Ložiská v závitovke Bezúdržbové Bezúdržbové Bezúdržbové Bezúdržbové

Po
ho

n

Riadenie
Systém riadenia s nulovým 

polomerom otáčania
Systém riadenia s nulovým 

polomerom otáčania
Systém riadenia s nulovým 

polomerom otáčania
Systém riadenia s nulovým 

polomerom otáčania

Rýchlosti 6 vpred / 2 vzad 6 vpred / 2 vzad 6 vpred / 2 vzad 6 vpred / 2 vzad

Pneumatiky
16" x 4,8", X-Trac 

zimný dezén
16" x 6,5", X-Trac 

zimný dezén
16" x 6,5", X-Trac 

zimný dezén
pásy so zimným dezénom

Ko
m

ín Otáčanie komína Kľuka / 200° Kľuka / 200° Kľuka / 200° Kľuka / 200°

Nastavenie vzdialenosti vymetania 2-cestná páka 2-cestná páka 2-cestná páka 2-cestná páka
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t Vyhrievané rukoväte

Pracovný reflektor 2x LED 2x LED 2x LED 2x LED

Hmotnosť (približne) 116 kg 118 kg 120 kg 125 kg

Obj. číslo 31AY5EVX603 31AY5EVY603 31AY5EVZ603 31AY7EVZ603

Cena* / Akciová cena** 2 639,90 €* / 2 199,90 €** 2 839,90 €* / 2 499,90 €** 3 209,90 €* / 2 649,90 €** 3 749,90 €* / 2 999,90 €**

 = vo výbave – = nie je k dispozícii        *doporučená cena s DPH           **Akciová predajná cena v EUR s DPH
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MTD Products Czech spol. s r.o., obchodná divízia Slovensko
Kancelária: Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 Praha 4, Česká republika 

e-mail: mtdslovakia@mtdproducts.com, mtdslovakiaservice@mtdproducts.com, © 2022 Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Nemecko
Viac informácií o produktoch na www.cubcadet.sk

Autorizovaný predajca:

Všetky texty a fotografie, údaje o rozmeroch a výkone boli pripravované s najvyššou starostlivosťou. Napriek tomu však nie je možné zaručiť absolútnu aktuálnosť uvedených informácií. 
Najmä sa nezaručuje, že výrobky zodpovedajú vyobrazeniam po stránke technickej, farebnej, tvarovej alebo vybavenia, alebo že výrobky zodpovedajú vyobrazeným proporciám.  

Zmeny v dôsledku chýb tlače alebo omylov sú vyhradené. Prečítajte si, prosím, návod na obsluhu a riaďte sa výstražnými označeniami na stroji samotnom. Zmeny cien sú vyhradené. 
Údaje v katalógu sú platné do vydania nového katalógu. Ceny sú platné od 22. 09. 2022 do 31 .12 .2022. 


