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Firma WRAG vyrábí zatloukače kůlů již 
15 let. S pomocí profesionálních uživatelů, 
dodavatelů oplocení, zemědělců, 
občasných uživatelů a provozovatelů 
strojních zařízení vyvinula fi rma WRAG 
zatloukače kůlů, jaké jinde nenajdete. 
Mnohostranná použitelnost a jakost 
výroby překonávají všechnu naši 
konkurenci.

Všechny modely Powerswing pracují 
pro zajištění velkého dosahu dozadu 
nebo se mohou alternativně hydraulicky 
natáčet o 90 stupňů, aby stroj a 
obsluha mohli pracovat vedle oplocení. 
Hydraulické zatloukání dovoluje obsluze 
pracovat kdekoli v rámci úhlu 90 stupňů. 
Například v těžko přístupných rozích, u 
nepravidelných hranic pozemků a kolem 
překážek, přičemž stroj zůstává „přátelský 
pro obsluhu“ a prostoje jsou naprosto 
minimální.

Nejlepší způsob předvídání budoucnosti…
je vymyslet si ji.

I když pro většinu prací stačí 200 kg 
provedení, můžete si u většiny modelů zvolit 
i provedení s 300 kg beranem a výkonný 
model Diadem je k dispozici s 400 kg 
beranem – důležité pro zrychlení práce.

• Nejvyšší úroveň zpracování – 
nepřekonatelná jakost výroby.

• Všestranný – může pracovat všude 
v 90stupňovém kvadrantu.

• Všestranný – nezná nepřístupné 
rohy. Kůly zatlučete všude, kde je to 
potřeba.

• Všestranný – poloha traktoru je méně 
podstatná, což vám poskytuje větší 
rychlost a manévrovatelnost.

• Všestranný – modulární konstrukce 
umožňuje komplexní výběr a 
flexibilitu alternativ dovolující kdykoli 
namontovat zvláštní příslušenství.

• Zatloukací deska – minimalizuje 
poškozování kůlů a udržuje kůl 
v poloze, která mu znemožňuje 
pohyb.



PowerswingPowerswing
DiademDiadem

„Přistoupím na každou práci a vím, že 
se do ní mohu hned pustit bez ohledu 
na podmínky, protože vím, že stroj 
zatluče kůly do všeho a skrz všechno.“

„Model Diadem lze uvést do jakékoli polohy a může 
kůl zatlouci kdekoli a v jakémkoli úhlu.“

WRAG představuje model Diadem 
vycházející z velice úspěšného a 
univerzálního modelu Commander X. Je 
maximálně všestranný a výkonný. Navržený 
pro impozantní beran o hmotnosti 300 kg 
nebo 400 kg. Kombinace hydraulického 
výložníku a stožáru poskytuje modelu 
Diadem kompletní rozsah pohybů i pro 
okamžiky, kdy budete potřebovat větší sílu 
a vyšší rychlost.

Zatloukací systém Powerslide

Zatloukací systém Powerslide pro 
zatloukače kůlů zkonstruovala fi rma 
WRAG. Tímto systémem došlo v odvětví 
zatloukačů kůlů k revoluci a k obecnému 
použití, ale originál je stále nejlepší! Ve 
spojení s výložníkem umožňuje zatloukači 
kůlů přesné natočení tam, kde je to 
potřeba, ať je to v zadní nebo boční poloze. 
Nepřístupné polohy se stávají záležitostí 
minulosti.

Teleskopický výložník

Zatloukací deska

Zatloukací deska je jednoduchá, avšak 
účinná, poškozené kůly jsou minulostí.

• Kůly každé velikosti jsou stále 
bezpečně přidržovány

• Je eliminováno praskání a tříštění 
vrcholu kůlu

Naklánění Powertilt

Umožňuje práci stožáru kdekoli v rozsahu 
360 stupňů, což znamená, že můžete stožár 
uvést vždy do vzpřímené polohy.

Samostatně stojící

Když je odpojený od traktoru, zatloukač 
kůlů může stát sám a lze ho tak bezpečně 
uložit.

Nesený na traktoru

Beran o hmotnosti 300 kg

Hydraulické zatloukání

Pracuje všude v 90stupňovém kvadrantu

Hydraulicky ovládané horní rameno

Světlá výška pod beranem 5 metrů

Zvláštní příslušenství

Zaváděcí vrtáky

Předrážecí trny

Beran o hmotnosti 400 kg

Předrážecí trn dělá z těžké práce lehkou. 
Vytváří zaváděcí otvor tam, kde by obtížný 
terén mohl bránit zatlučení kůlů.
Ať je terén kamenitý, štěrkovitý, zmrzlý nebo 
jenom vyprahlý a suchý, práce se vždy udělá.
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Commander OpusCommander Opus

„Nastala nová éra nepostradatelných zatloukačů 
kůlů. Model Opus patří k nejmodernějším 
výkonným zatloukačům kůlů na dnešním trhu – 
WRAG to zase dokázal!“

Diadem, jak napovídá název, je klenotem 
v produktech fi rmy WRAG, avšak vyžaduje 
silnější traktor, což nemusí být vždy pro 
farmáře nebo dodavatele oplocení příliš 
vhodné. Proto jsme přišli s modelem 
Commander Opus. Má všechny znaky 
modelu Diadem – mnohostrannost, 
přesnost a snadné ovládání. Technická 
stránka, kombinace výkonného výložníku, 
naklánění Powertilt a řízení stožáru 
jsou stejné jako u stroje Diadem, avšak 
požadavky na traktor odpovídají traktorům 
o výkonu 80 – 100 hp. Tento stroj si proto 
nachází širší publikum.

Zatloukací systém Powerslide

Zatloukací systém Powerslide pro 
zatloukače kůlů zkonstruovala fi rma WRAG. 
Tímto systémem došlo v odvětví zatloukačů 
kůlů k revoluci a k obecnému použití, 
ale originál je stále nejlepší! Ve spojení 
s výložníkem umožňuje zatloukači kůlů 
přesné natočení tam, kde je to potřeba, ať je 
to v zadní nebo boční poloze. Nepřístupné 
polohy se stávají záležitostí minulosti.

Zatloukací deska

Zatloukací deska je jednoduchá, avšak 
účinná, poškozené kůly jsou minulostí.

• Kůly každé velikosti jsou stále 
bezpečně přidržovány

• Je eliminováno praskání a tříštění 
vrcholu kůlu

Naklánění Powertilt

Umožňuje práci stožáru kdekoli v rozsahu 
360 stupňů, což znamená, že můžete stožár 
uvést vždy do vzpřímené polohy.

Samostatně stojící

Když je odpojený od traktoru, zatloukač kůlů 
může stát sám a lze ho tak bezpečně uložit.

„Model Opus je ideální 
pro použití za extrémních 
podmínek.”

Nesený na traktoru

Beran o hmotnosti 200kg

Hydraulické zatloukání

Pracuje všude v 90stupňovém kvadrantu

Hydraulicky ovládané horní rameno

Maximální výška stožáru 4,2 m

Robustní výložník

Zvláštní příslušenství

Beran o hmotnosti 300 kg

Zaváděcí vrtáky

Předrážecí trny

Předrážecí trn dělá z těžké práce lehkou. 
Vytváří zaváděcí otvor tam, kde by obtížný 
terén mohl bránit zatlučení kůlů.
Ať je terén kamenitý, štěrkovitý, zmrzlý nebo 
jenom vyprahlý a suchý, práce se vždy udělá.
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Commander XCommander X

„Dostane se do všech těžko 
přístupných rohů a míst, 
kam ostatní nemohou.“

„Podíval jsem se nahoru a dolů – a koupil jsem stroj 
WRAG kvůli jeho naprosté univerzálnosti. Jiný takto 
vhodný jsem nenašel.“

Pokud jste majitel velkého pozemku nebo 
službař, mysleli jsme při konstrukci modelu 
Commander X právě na vás. Ať je používán 
jako součást týmu nebo jednotlivec, ční 
Commander X nad konkurencí.

Je mnohostranný a fl exibilní jako žádný jiný.

Zatloukací systém Powerslide

Zatloukací systém Powerslide pro 
zatloukače kůlů zkonstruovala fi rma WRAG. 
Tímto systémem došlo v odvětví zatloukačů 
kůlů k revoluci a k obecnému použití, 
ale originál je stále nejlepší! Ve spojení s 
výložníkem umožňuje zatloukači kůlů přesné 
natočení tam, kde je to potřeba, ať je to 
v zadní nebo boční poloze. Nepřístupné 
polohy se stávají záležitostí minulosti.

Zatloukací deska

Zatloukací deska je jednoduchá, avšak 
účinná, poškozené kůly jsou minulostí.

• Kůly každé velikosti jsou stále 
bezpečně přidržovány

• Je eliminováno praskání a tříštění 
vrcholu kůlu

Naklánění Powertilt

Umožňuje práci stožáru kdekoli v rozsahu 
360 stupňů, což znamená, že můžete stožár 
uvést vždy do vzpřímené polohy.

Samostatně stojící

Když je odpojený od traktoru, zatloukač kůlů 
může stát sám a lze ho tak bezpečně uložit.

Nesený na traktoru

Beran o hmotnosti 200 kg

Hydraulické zatloukání

Pracuje všude v 90stupňovém kvadrantu

Hydraulicky ovládané horní rameno

Robustní podpěra

Hydraulická podpěra stožáru je třešnička 
na dortu umožňující stroji pracovat zcela 
nezávisle na traktoru.

Zvláštní příslušenství

Beran o hmotnosti 300 kg

Teleskopický výložník

Zaváděcí vrtáky

Předrážecí trny

Předrážecí trn dělá z těžké práce lehkou. 
Vytváří zaváděcí otvor tam, kde by obtížný 
terén mohl bránit zatlučení kůlů.
Ať je terén kamenitý, štěrkovitý, zmrzlý nebo 
jenom vyprahlý a suchý, práce se vždy udělá.
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BasicBasic

„Model Powerswing Basic byl cenově nejvýhodnější, 
a protože má WRAG možnost rozšíření, po 6 měsících jsem 
se vrátil, koupil různé doplňující položky a uzpůsobil svůj 
stroj tak, aby vyhovoval mé rostoucí firmě – WRAG odvedl 
dobrou práci!“

Powerswing Basic navazuje na model Thrift 
a umožňuje zákazníkům  nastoupit cestu 
k úspěchu. Byl zkonstruován pro malé 
farmáře, nebo začínající službaře, a proto 
má stavebnicovou konstrukci. Uživatel 
může v průběhu času přidat některé nebo 
všechny výbavy v pořadí, jaké mu nejlépe 
vyhovuje.

To vám poskytuje:

• Spokojenost
• Rozložení investičních nákladů
• Naprostou flexibilitu alternativ

Zatloukací deska

Zatloukací deska je jednoduchá, avšak 
účinná, poškozené plotové kůly jsou 
minulostí.

• Kůly každé velikosti jsou stále 
bezpečně přidržovány

• Je eliminováno praskání a tříštění 
vrcholu kůlu

Samostatně stojící

Když je odpojený od traktoru, zatloukač 
kůlů může stát sám a lze ho tak bezpečně 
uložit.

Nesený na traktoru

Beran o hmotnosti 200 kg

Hydraulické zatloukání

Pracuje všude v 90stupňovém kvadrantu.

Zvláštní příslušenství

Hydraulicky ovládané horní rameno

Teleskopický výložník

Beran o hmotnosti 300 kg

Naklánění Powertilt

Umožňuje práci stožáru kdekoli v rozsahu 
360 stupňů, což znamená, že můžete stožár 
uvést vždy do vzpřímené polohy.

Zatloukací systém Powerslide

Zatloukací systém Powerslide pro zatloukače 
kůlů zkonstruovala fi rma WRAG. Tímto 
systémem došlo v odvětví zatloukačů kůlů 
k revoluci a k obecnému použití, ale originál 
je stále nejlepší! Ve spojení s výložníkem 
umožňuje zatloukači kůlů přesné natočení 
tam, kde je to potřeba, ať je to v zadní nebo 
boční poloze. Nepřístupné polohy se stávají 
záležitostí minulosti.

Robustní podpěra

Hydraulická podpěra stožáru je třešnička 
na dortu umožňující stroji pracovat zcela 
nezávisle na traktoru.

Předrážecí trny

Předrážecí trn dělá z těžké práce lehkou. 
Vytváří zaváděcí otvor tam, kde by obtížný 
terén mohl bránit zatlučení kůlů.
Ať je terén kamenitý, štěrkovitý, zmrzlý nebo 
jenom vyprahlý a suchý, práce se vždy udělá.



HectorHector

„Konstrukce jeho zatloukací 
desky umožňuje jedním 
strojem zatloukat kůly všech 
velikostí, které existují!“

„Jeho elegantní, kompaktní design perfektně ladí s naší 
flotilou malých traktorů, ale zároveň nám poskytuje sílu 
na zatlučení našich kůlů.“

Hector stojí elegantně po boku svých 
partnerů v sortimentu WRAG a je 
zkonstruován a navržen speciálně pro:

• čelní nakladače
• smykem řízené nakladače
• bagry
• teleskopické manipulátory
• kompaktní traktory
• minirypadla

Součástí je příslušný držák pro váš stroj. 
Hector neztrácí nic z technických a 
výrobních kvalit svých kolegů. Nabízí také…

Zatloukací deska

Zatloukací deska je jednoduchá, avšak 
účinná, poškozené kůly jsou minulostí.

• Kůly každé velikosti jsou stále 
bezpečně přidržovány

• Je eliminováno praskání a tříštění 
vrcholu kůlu

Beran o hmotnosti 200 kg

Zvláštní příslušenství

Beran o hmotnosti 300 kg

Hydraulicky ovládané horní rameno

Stožár výšky 3,7 m / 12 ft

Naklánění Powertilt

Umožňuje práci stožáru kdekoli v rozsahu 
360 stupňů, což znamená, že můžete stožár 
uvést vždy do vzpřímené polohy.

Zaváděcí vrtáky

Předrážecí trny

Předrážecí trn dělá z těžké práce lehkou. 
Vytváří zaváděcí otvor tam, kde by obtížný 
terén mohl bránit zatlučení kůlů.
Ať je terén kamenitý, štěrkovitý, zmrzlý nebo 
jenom vyprahlý a suchý, práce se vždy udělá.



PennaPenna

Model Penna je navržen pro 
provozovatele, kteří nevyžadují otáčecí 
systém. Má teleskopické boční 
posouvací ústrojí, jehož vysouváním a 
zasouváním lze vyrovnávat stožár.

Základní model má manuální ustavení 
vzpřímené polohy stožáru, ale na přání 
je k dispozici verze s hydraulickým 
ustavením stejně jako naklánění stožáru 
a robustní podpěra.

Modely Penna200 a Penna300 se 
osvědčily jako dobrá volba pro čelní 
zvedací ramena traktoru a teleskopické 
manipulátory.

Samostatně stojící pro odstavení

Zatloukací deska

Zatloukací deska je jednoduchá, avšak 
účinná, poškozené plotové kůly jsou 
minulostí.

• Kůly každé velikosti jsou stále 
bezpečně přidržovány

• Je eliminováno praskání a tříštění 
vrcholu kůlu

Nesený na traktoru

Jen pro stranový provoz

Beran o hmotnosti 200 kg

Zvláštní příslušenství

Hydraulicky ovládané horní 
rameno

Hydraulické ustavení stožáru

Beran o hmotnosti 300 kg

Robustní podpěra

Předrážecí trny

ThriftThrift

Ideální pro příležitostné použití a běžnou 
zemědělskou práci

Samostatně stojící

Když je odpojený od traktoru, zatloukač kůlů 
může stát sám a lze ho tak bezpečně uložit.

Nesený vzadu

Standardní zatloukací deska

Beran o hmotnosti 200 kg

Zvláštní příslušenství

Beran o hmotnosti 300/400 kg

Naklánění Powertilt

Umožňuje práci stožáru kdekoli v rozsahu 
360 stupňů, což znamená, že můžete stožár 
uvést vždy do vzpřímené polohy.

Hydraulicky ovládané horní rameno

„Jednoduchý, snadno ovladatelný, 
hospodárný stroj pro občasnou práci.”



Diadem Opus Commander X Basic Hector Penna Thrift

Délka stožáru 3,7m/12ft 3m/10ft 3m/10ft 3,7m/12ft 3m/10ft 3,7m/12ft 3m/10ft 3,7m/12ft 3m/10ft 3,7m/12ft 3m/10ft

Beran 400kg 200kg 300kg 200kg 300kg 200kg 300kg 200kg 300kg 200kg 300kg 200kg 300kg 400kg

Zatloukací deska standardně standardně standardně standardně standardně standardně standardně

Hydraulicky 
ovládané horní 

rameno
hydr. hydr. hydr. man. / hydr. man. / hydr. man.

Podpěra man. man. man. / hydr. man. / hydr. man. man. / hydr. man.

Naklánění 
vpřed / vzad

standardně standardně standardně zvl. výbava zvl. výbava zvl. výbava zvl. výbava

Naklánění 
Powertilt  

standardně standardně standardně zvl. výbava zvl. výbava zvl. výbava zvl. výbava

Zatloukací sys.
Powerslide

standardně standardně standardně zvl. výbava zvl. výbava

Předrážecí trny zvl. výbava zvl. výbava zvl. výbava zvl. výbava zvl. výbava zvl. výbava zvl. výbava

Zaváděcí vrtáky zvl. výbava zvl. výbava zvl. výbava zvl. výbava zvl. výbava

Min. hydr. tlak 
[psi]

2200 2200 1800 1800 1800 1800 1800

Hmotnost 1560kg 950kg 820kg 60kg 550kg 750kg 450kg

Pozn. | tučné písmo: standardní výbava | normální písmo: k dokoupení jako zvl. výbava  Legenda| man.: manuální | hydr.: hydraulický

Marston Bank,
Rocester, Staffordshire,
ST14 5BT United Kingdom

Tel.: 01889 590 275
Fax: 01889 590 429
sales@wrag.co.uk
www.wrag.co.uk

NEWIA s.r.o.
Americká 404
345 61 Staňkov

Tel.: 379492552
Tel.: 602816858
info@newia.cz
www.zatloukace.cz


