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Najlepsze efekty pracy
w ogrodzie tylko z Weibang®



* 5 lat gwarancji (na wybrane grupy produktów) przy zakupie konsumenckim i 1 rok w pozostałych przypadkach (gwarancja silnika wg producenta)

Kosiarki Weibang® 

na małe powierzchnie

Stalowa obudowa – malowana proszkowo, antykorozyjna, niezwykle wytrzymała

Centralna regulacja wysokości koszenia – przy pomocy jednej dźwigni

Niezwykle trwała przekładnia – może pracować 600 - 800 godzin

Łożyskowane koła – specjalnie wzmocnione 

koła posiadają dodatkowe łożyskowanie, 

aby prowadzenie kosiarki po trawniku 

było pewne i komfortowe

Prosty do złożenia uchwyt – ułatwia transport 

i przechowywanie kosiarki

Obudowa

Silnik

Poziom hałasu dB (A)

Napęd

Powierzchnia pracy (m2)

Szerokość koszenia (cm)

Wysokość koszenia (cm)

Pojemność kosza (l)

Kosz / wyrzut / mielenie

Średnica kół przód / tył

Waga netto (kg)

Numer katalogowy

stalowa

Loncin 1P65FE

96 dB

bez napędu

<600 m²

45 cm

2,0- 7,0 cm (8 stopni)

50 l

tak / tak / tak

7” / 9”

31 kg

WB455HC 3W1

WB455HC 3W1

NOWOŚĆ

Funkcja 3W1

Zbieranie do kosza, 
mielenie, wyrzut boczny

Centralna regulacja 
wysokości koszenia 

Przy pomocy jednej dźwigni 
precyzyjnie ustawimy długość 
skoszonej trawy
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stalowa

Loncin 1P65FE

96 dB

z napędem

<600 m²

45 cm

2,0- 7,0 cm (8 stopni)

50 l

tak / tak / tak

7” / 9”

37 kg

WB455SC 3W1

WB455SC 3W1

stalowa

Briggs&Stratton Seria 500E

96 dB

nie

<600 m²

45 cm

2,0 - 7,0 cm (8 stopni)

50 l

tak / tak / tak

7" / 9"

30 kg

WB454HB 3W1

WB454HB 3W1

stalowa

Briggs&Stratton Seria 500E

96 dB

tak

<600 m²

45 cm

2,0 - 7,0 cm (8 stopni)

50 l

tak / tak / tak

7" / 9"

33 kg

WB454SB 3W1

WB454SB 3W1

NOWOŚĆ

Mocne i niezawodne silniki 
Briggs&Stratton oraz Loncin 

Dają gwarancję i pewność 
wykonania zaplanowanej pracy

Materiałowy kosz 

Jest łatwy w czyszczeniu oraz 
konserwacji, dzięki specjalnemu 
uchwytowi łatwo opróżnić go z trawy



* 5 lat gwarancji (na wybrane grupy produktów) przy zakupie konsumenckim i 1 rok w pozostałych przypadkach (gwarancja silnika wg producenta)

Kosiarki Weibang® 

na średnie powierzchnie

Funkcja 3W1 – zbieranie do kosza, mielenie i wyrzut boczny

Łożyskowane koła – specjalnie wzmocnione koła posiadają dodatkowe 

łożyskowanie, aby prowadzenie kosiarki po trawniku było pewne i komfortowe

Mocne i niezawodne silniki Briggs&Stratton oraz Kohler

Materiałowy kosz – prosty w czyszczeniu 

oraz konserwacji, łatwo go opróżnić z trawy

Centralna regulacja wysokości koszenia 

– przy pomocy jednej dźwigni precyzyjnie 

ustawimy długość skoszonej trawy

Składany uchwyt – regulowany dwustopniowo,  

ułatwia transport i przechowywanie 

Obudowa

Silnik

Poziom hałasu dB (A)

Napęd

Powierzchnia pracy (m2)

Szerokość koszenia (cm)

Wysokość koszenia (cm)

Pojemność kosza (l)

Kosz / wyrzut / mielenie

Średnica kół przód / tył

Waga netto (kg)

Numer katalogowy

stalowa

B&S Seria 675 EX

96 dB

tak

600 - 1000 m²

49,2 cm

2,0 cm - 7,0 cm (8 stopni)

65 l

tak / tak / tak

8" / 9"

40 kg

WB506SB 3W1

WB506SB 3W1

Niezwykle trwała 
przekładnia

W obudowie aluminiowej może 
pracować 600 - 800 godzin

Regulacja układu 
napędowego

Wygodna manetka dostępna z pozycji 
operatora, pozwala dostosować 
prędkość jazdy do warunków 
terenowych oraz wysokości trawy
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stalowa

Kohler XT675

96 dB

tak

600 - 1000 m²

49,2 cm

2,0 - 7,0 cm (8 stopni)

65 l

tak / tak / tak

8" / 9"

44 kg

WB506SKL 3W1

WB506SKL 3W1

stalowa

Briggs&Stratton Seria 675 EX

98 dB

2 biegi

1000 - 3000 m²

53,0 cm

2,5 - 8,0 cm (8 stopni)

70 l

tak / tak / tak

8" / 9"

47 kg

WB536SB V 3W1

WB536SB V 3W1

stalowa

Kohler XT775

98 dB

tak

1000 - 3000 m²

53,0 cm

2,5 - 8,0 cm (8 stopni)

70 l

tak / tak / tak

8" / 9"

47 kg

WB536SKL 3W1

WB536SKL 3W1

Deflektor wyrzutu 
bocznego 

Dostępny w standardzie. 
Idealne rozwiązanie 
do koszenia wysokiej trawy

Stalowa obudowa

Antykorozyjna, 
niezwykle wytrzymała



* 5 lat gwarancji (na wybrane grupy produktów) przy zakupie konsumenckim i 1 rok w pozostałych przypadkach (gwarancja silnika wg producenta)

Obudowa

Silnik

Poziom hałasu dB (A)

Napęd

Powierzchnia pracy (m2)

Szerokość koszenia (cm)

Wysokość koszenia (cm)

Pojemność kosza (l)

Kosz / wyrzut / mielenie

Średnica kół przód / tył

Waga netto (kg)

Numer katalogowy

Stalowa

Loncin 1P70FA 

94,5 dB 

3 biegi

1000 - 2000 m²

50,7 cm

2,5- 7 cm

60 l

tak / tak / tak 

8’’ / 8,6’’

46 kg

WB507SC V 3W1

WB507SC V 3W1

Kosiarki Weibang® 

na duże powierzchnie

Przeniesienie napędu za pomocą wału Cardana – eliminuje uciążliwy serwis 

związany z wymianą i konserwacją paska (nie dotyczy WB567SB)

Nowa konstrukcja uchwytu – dzięki nowemu mocowaniu uchwytu do obudowy, 

manewrowanie kosiarką jest pewne i komfortowe dla operatora

Specjalna antykorozyjna farba obudowy oraz uchwytu – 

chroni przed korozją przez długie lata

Regulacja układu napędowego – przy pomocy wygodnej 

manetki dostępnej z pozycji operatora, pozwala dostosować 

prędkość jazdy do warunków terenowych, wysokości trawy 

Tylna rolka ugniatająca – pozwala na tworzenie 

eleganckich pasów na trawniku (WB567SB)  

Przeniesienie napędu 
za pomocą wału Cardana 

Zapewnia trwałość 
i niezawodność układu napędowego 
(nie dotyczy WB567SB)

Obudowa kosiarki

Pozbawiona osłony paska 
daje idealne efekty zbierania trawy
(nie dotyczy WB567SB)

NOWOŚĆ
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Ława regulacja wysokości 
i składanie uchwytu

Przy pomocy dwóch solidnych 
zacisków, ułatwia pracę oraz 
przechowywanie maszyny

Profesjonalna przekładnia 

W aluminiowej obudowie, 
wyposażona została w system 
regulacji prędkości (3 biegi)

stalowa

Loncin 1P70FA

95,1 dB

3 biegi

1000 - 3000 m²

53 cm

2,5- 8,5 cm

70 l

tak / tak / tak 

8’’ / 8,6’’

47 kg

WB537SC V 3W1

WB537SC V 3W1

aluminiowa

Loncin 1P70FA

95,1 dB 

3 biegi

1000 - 3000 m²

53 cm

2,5 – 8,5 cm

70 l 

tak / nie / nie

8’’ / 8,6’’

47 kg

WB537SC V AL

WB537SC V AL

aluminiowa

Briggs&Stratton Seria 850E

96 dB 

3 biegi

1000 - 3000 m²

56 cm

1,3 – 6,7 cm

90 l 

tak / nie / nie

7’’ / Rolka 5’’

57 kg

WB567SB V - R

WB567SB V-R

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ



* 5 lat gwarancji (na wybrane grupy produktów) przy zakupie konsumenckim i 1 rok w pozostałych przypadkach (gwarancja silnika wg producenta)

Dystrybutor w Polsce:
CEDRUS
Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp. k. Pieczątka dilera:

ul. Przemysłowa 1
95-060 Brzeziny
tel.: (+48) 46 874 13 11
www.cedrus.com.pl

Cedrus - Twoje najlepsze rozwiązania

Efektywna, fachowa pielęgnacja ogrodu, wymaga pracy z odpowiednimi maszynami, których użycie zapewni 

nam zamierzone rezultaty w krótkim czasie pracy. Poza bogatym asortymentem produktów, oferta Cedrus 

obejmuje także wsparcie techniczne i obsługę. 

Prace w ogrodzie są jedną z najbardziej popularnych czynności realizowanych w czasie wolnym, a koszenie 

trawy jest jedną z głównych prac ogrodowych. Chcąc utrzymać swój trawnik w doskonałej formie, trawa 

powinna być koszona przynajmniej raz w tygodniu. Takie prace wymagają czasu, ale z odpowiednio wybranym 

sprzętem koszenie trawy może stać się przyjemnością. Oferujemy sprzęty przeznaczone do każdych warunków 

pracy, specjalnie dla Ciebie.

Kosiarki Weibang®

Połącz przyjemność z perfekcją!


