
Całkowicie nowe nożyce do 
ścinania drzew serii WR to 
sprzęt przeznaczony głównie 
do cięcia i pozyskiwania drew-
na na dużą skalę. Do ścinan-
ia drzew rosnących w nie-
bezpiecznych miejscach, do 
pielęgnacji krajobrazu oraz 
prac konserwacyjnych. Sku-
teczne do pracy na stromych 
zboczach i trudno dostępnych 
miejscach.

The brand new WR Series 
Tree Shear is equipment 
mainly suitable for cutting 
and harvesting wood on a lar-
ge scale in woodlands, for the 
felling of unsafe trees, for cul-
tivation and landscape care 
and maintenance work. Ef-
fective for operating on steep 
slopes, steep terrain and diffi-
cult to access.

WOOD  R A P T OR

Ser i A  WR
®

WR 10 WR 15 WR 20

Waga koparki / Excavator weight t. 12 : 16 17 : 22 23 : 30

Waga* / Weight kg. 1.120 100 1.460 100 1.970 180

A mm. 950 950 1.200

B mm. 760 790 1.000

C mm. 1.500 1.600 1.900

Z t. 55 60 85

Tronco cesoiabile Ø max / Trunk Ø max / Tronc Ø max mm. 400 500 550

Carico moviment. / Movable load / Charge admissible max kg. 500 900 1.000

Pressione escav. / Working pressure / Pression pelle max bar 300 300 300

Portata olio / Excavator oil flow / Débit pelle max l/min. 80 100 150

Pressione rotaz. / Rotation pressure / Pression rotation max bar 175 175 175

Portata olio rotaz. / Rotation oil flow / Débit rotation max l/min. 40 40 40

 

 
* Podana waga dotyczy chwytaka w wersji rotacyjnej HD
*The mentioned weight refers to grapple with HD rotation version.
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1: Innowacyjny system cięcia z dwoma ostrza-
mi. Ostrza są wykonane z materiału odpornego 
na zużycie i są odwracalne. 
2: Centralne ramiona chwytaka z bezpośredn-
im połączeniem. 
3: Opcjonalny górny akumulator umożliwia 
wielokrotne cięcia i optymalizację cyklu pracy. 
4: Wieża widełkowa. Zwiększenie bezpieczeńs-
twa, ułatwienie obsługi i wydawania kłód. 
5: Serię WR można skonfigurować z różnymi 
systemami rotacji: 
a) wytrzymały układ (jeden silnik) 360° 
b) wytrzymały układ (dwa silniki) 360° o wy-
sokim momencie obrotowym 
c)  Podwójna przekładnia ślimakowa 2 x 50° 
6 Opcjonalny „postument” ułatwia manewry 
na stromym zboczu i zwiększa bezpieczeństwo.

1: Innovative twin-blade cutting system. Blades are made of wear-resistant material and are re-
versible.
2: Central gripper arms with direct link.
3: The optional upper accumulator allows multiple cuts and optimize the work cycle.
4: Fork tower. Increase the safety and facilitate the log handling and release.
5: The WR series can be configurated with different rotation systems:
a) 360° single motor system;
b) heavy-duty 360° high torque double motor system;
c) 2x50° slewing twin cylinders system;
6 The optional “pedestal” facilitate the translation maneuvers on the steep slope and increase the
safety.

Innowacyjny system cięcia z dwoma ostr-
zami znacznie poprawia penetrację ma-
teriału, nie strzępi pnia, nie uszkadza kory, 
gwarantując czyste cięcie.
Czyste cięcie zwiększa wartość kłód.

The innovative twin-blade cutting system 
significantly improves penetration into the 
material, does not fray the trunk, does not 
damage the bark, guaranteeing a clean 
cut. 
Therefore a clean cut increases the logs 
value.

Podwójne ostrze, środkowe i górne ramię chwytaka oraz
wieża są wykonana z odpornego na zużycie materiału          
HARDOX 400.

The double blade, the central and upper grapple arms, 
the tower are all in wear-resistant material HARDOX 400.
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