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Od roku 1977, kdy jsme s tátou, bratrem, navrhli 
první sekačku, jsou stroje Walker záměrně odlišné 
od ostatních sekaček na trhu. V té době jsme 
se řešili jak rychle a jednoduše pečovat o naše 
pozemky  taky, abychom dosáhli uspokojivých 
výsledků. Na trhu nebyla žádná sekačka, která 
by odvedla práci, jakou jsme požadovali.Tak jsme 
navrhli a postavili vlastní sekačku. Jak můj táta 
vždy říkal: „Když to nemůžeš nikde koupit, tak si to 
vyrob sám.“ A tak jsme to také udělali.

V průběhu let jsme pokračovali ve zdokonalování 
designu našich sekaček, přičemž každá změna 
vedla ke zvýšení hbitosti, jednoduchosti ovládání 
a k vyšší kvalitě sečení. Naše rodina nastavila 
vysoký standard výkonu a každý aspekt sekaček 
Walker byl vytvářen s ohledem na tento standard. 

Dnes jsou sekačky Walker s hrdostí vyráběné 
ve spojených státě ve městě Fort Collins ve 
státě Colorado. Když si pořizujete stroj Walker, 
nekupujete pouze vysoce kvalitní  produkt, ale 
stáváte se členy rodiny Walker.   

Bob Walker, předseda 
představenstva  
Walker Manufacturing
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Terapie na zahradě
Zeke Rhodes se živí navrhováním vodovodních a klimatizačních systémů, ale opravdový život 
začíná, když se může se svým Walkerem starat o trávníky.

"Pokud má člověk někdy mít mrtvici, myslím, že nejlepší čas, je před tím, než se narodí." To jsou 

hluboká a velmi osobní slova Zekea Rhodese, 35letého manžela, otce a nadšence pro péči o travnaté 

plochy. To je přesně to, co se stalo Zekovi. Tomu právě kvůli mrtvici, není schopen žádných jemných 

motorických schopností na  po celé pravé straně těla. Ale od té doby, co se tak narodil, Zeke nikdy 

nepoznal nic jiného a nemusel se nic učit. Bylo to tak, jak to bylo. Svým způsobem, říká Zeke, mu to 

Profil zákazníka

Dokonce i po odchodu ze svého podnikání v krajinářství, Zeke Rhodes 
stále miluje sekání trávníků své rodiny v Newtonu v Utahu.
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dalo výhodu.

Zeke se narodil a vyrostl v malém 

městě Newton na severu Utahu a rád 

se stará o trávníky od doby, kdy sotva 

dosáhl na řídítka na staré domácí 

sekačce. Když bylo Zekeovi devět let, 

pán jménem Randy Rigby založil 

firmu na úpravu krajiny. „Randy se stal 

mým idolem, když jsem vyrůstal,“ říká 

Zeke.

Randy a jeho žena poznali Zekeovy 

rodiče, Kevina a Teri v kostele. „Moje 

žena o Zekovi, že je rozkošný a chtěla 

ho adoptovat,“ říkás úsměvem Randy. 

Zekovi rodiče měli lepší nápad. „Řekli 

mi, abych  pracovat u Randyho,“ říká 

Zeke. „A to jsem také udělal. 

Po krátké pracovním pohovoru Randy 

vyvedl Zekea ven, aby se podíval na 

nějaké zahradní vybavení.

„Nikdy nezapomenu, co mi Randy 

řekl, když mi to tu ukázal,“ vzpomíná 

Zeke. „Randy řekl:„ Víš, myslím, že tě 

dám na tuhle žlutou. Připravil si na 

zahradě jakousi překážkovou dráhu z 

kuželů a nechal mě jí projet Walkerem. 

Dělal jsem, co jsem mohl, a od té doby 

jsem na stylu řízení Walker závislý.“

Zeke si musel vést dobře, protože 

ho Randy ihned zaměstnal. Na 

rychlémpochopení řízení měl vliv 

systém snadného ovládání Walker. 

"S mou pravou rukou, by bylo složité 

ovládat zero-turn sekačky s typickými 

velkými pákami ," popisuje Zeke. "Na 

Walkerovi prostě něco je. Ovládání 

Walkera je prostě jednoduché, a to 

dělá ze sečení zábavu."

Zatímco Zeke to připisuje vlastnostem 

sekaček Walker, Randy za tím vidí 

něco jiného: Zekeovu postavu.

Nadšení a odhodlání

„Zeke pro naší firmu znamenal 

všechno,“ říká Randy. „Zeke nikdy od 

ničeho neustoupil a udělal všechno 

to, co by udělal kdokoliv jiný. Když 

dostal řidičák, dokonce jezdil jedním 

z našich aut a vyřizoval zakázky na 

vlastní pěst.“

„Jo, udělal bych skoro všechno, co by 

mi Randy řekl… kromě toho, že bych 

jel na Dixonovi,“ říká Zeke a rozesměje 

se. Mluví o kdysi slavné modré zero-

turn sekačce, která se od té doby 

dostala do učebnic dějepisu. Ale „ten 

žlutý“, jak se kdysi Randy zmínil o 

Walkerovi, je i dnes velkou součástí 

Zekeova života.

„Když jsem byl malý kluk a pracoval 

pro Randyho, všichni moji přátelé si 

kupovali motorky a podobné věci,“ 

Zeke Rhodes miluje svůj dvorek plný „hraček“. Zleva, Zeke Rhodes, Randy Rigby, a Zekeův otec, Kevin 
Rhodes. Zekeova flotila Walkerů zahrnuje také čtvrtou sekačku, která zde není na obrázku.

„...všichni mí přátelé kupovali motorky a podobné věci,  
ale já si šetřil peníze na svého vlastního Walkera.“
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vzpomíná Zeke. „Ale šetřil jsem si 

peníze, abych si mohl koupit vlastního 

Walkera.“ O rok nebo dva později se 

objevila příležitost.

Randy řekl Zekeovu otci o použitém 

Walkerovi, kterého viděl na prodej v 

Salt Lake City, asi 1,5 hodiny jižně od 

Newtonu. „Bylo to v cenovém rozpětí, 

které jsem si mohl dovolit, takže tehdy 

jsem si koupil svého prvního Walkera,“ 

říká Zeke.

Rhodes nakonec pracoval pro 

Randyho pět let, a pak další dva 

pro pána, kterému Randy prodal 

svou firmu. Poté, co se stal hrdým 

vlastníkem sekačky Walker, Zeke také 

začal pracovat sám na sebe. Zvládl 

dokonce vést firmu, i při studiu na 

vysoké škole.

Vášeň pro sečení

Dnes se Zeke živí navrhováním 

instalatérských a klimatizačních 

systémů. Je to daleko od toho, kvůli 

čemu chodil na vysokou, ale užívá si 

to. Také si stále užívá práci se svou 

sekačkou Walker. Ve současnosti 

má čtyři Walkery a k nim i pěknou 

sbírku příslušenství. Provzdušňovač, 

vyčesávač a jedna sekačka zůstává 

v domě Zekeových rodičů v 

Newtonu. Ostatní sekačky, spolu s 

postřikovačem a sněhovou frézou, 

jsou u Zekea v Prestonu, ve státě 

Idaho, asi půl hodiny na sever.

„Spolu s trávníkem mých rodičů se 

ještě starám o několik dalších ploch 

tady v Newtonu,“ říká Zeke a dodává, 

že by se nikdy nemohl zcela vzdát své 

vášně. "Víceméně jsem musel ukončit 

podnikání v péči o trávníky, jakmile 

se moje kariéra rozběhla. Vzhledem 

k tomu, jak je to tady se stavebním 

trhem, moje práce je prostě úžasná. 

Ale pořád miluju své hračky. Pro mě to 

není jen sekání trávy. Vyjet si se svým 

Walkerem na vlastní dvůr je terapie.“

Zekova máma, Teri, to cítí stejně. 

Práce na zahradě jsou v jejím domě 

přesně rozdělené. Zvládá sekání s 

Walkerem, strojem, kterým je stejně 

uchvácená jako Zeke. Zekeův táta, 

Kevin, má na starosti likvidaci plevele. 

Teri přiznala, že z této dohody vychází 

lépe. Připouští také, že je fanatik do 

pruhů a vzorů na trávníku stejně 

jako její syn. „Řekla jsem Zekovi, že 

bychom to tu mohli klidně prodat, 

kdyby se rozhodl, že si vezmě své 

sekačky zpátky do Idaha,“ říká Teri.

Být hrdý na svůj trávník

Je to docela pozoruhodné, 

opravdu. V den, kdy Walker Talk 

navštívil Rhodesovi, se redaktor 

trochu znepokojil, když odbočil 

na silnici vedoucí do domu rodiny 

Rhodesových v Newtonu. Díky 

suchému horskému klimatu nebyl 

dům, ke kterému by nepatřil krásný 

trávník. Ale když nám navigace 

oznámila: „Už jste tady,“ bylo to jako 

přesun do úplně jiného prostředí. 

Trávník před domem je nádherně 

udržovaný ostrůvky se zdravými 

stromy a živými ploty. Trávník vzadu 

je zavlažován, hnojen a ošetřován 

proti škůdcům a plevelům.

„Hrdost na svůj trávník“ je rozhodně 

něco, co leží hluboko v rodině 

Rhodesových. V Prestonu v Idahu 

jsou Zekeovi dva malí synové, 

desetiletý Jackson a pětiletý Brody, 

posedlí učením se ovládat sekačku 

Walker. 

„Teď, když mí synové trochu vyrostli 

a potřebují něco dělat, možná si tady 

najdu pár zákazníků, aby se nakonec 

mohli také zapojit na zvelebování 

krajiny,“ říká Zeke. Koneckonců, 

Zeke Rhrodes začal sekat se sekačkou 

Walker již jako malý kluk. "Pokud je v 

mém životě nějaké téma, je to Walker," 

říká Zeke. 

Podívejte se na Zekův 
příběh.

Zekovi rodiče chovají dobytek. 
Když k nim Zeke přijede s 

košem plným trávy, hladové 
krávy vědí, že  

je čas na svačinu.

Randy Rigby dal Zeka na "ten žlutý", když mu bylo jen  
12 let. Teď, když je Zekeovi 35, nechce sekat s ničím jiným.
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Už při vývoji první sekačky jsme se zaměřili na krásný 

střih. Umístění žací hlavy do přední části stroje je 

základem pro dosažení tohoto cíle. Žací hlava Walker  

snižuje dopad na trávník před sečením, což má za 

následek konzistentnější povrch podobný koberci. 

Tohoto výsledku je dosaženo přenesením hmotnosti 

kol žací hlavy, čímž se minimalizuje utužení trávy. 

Flexibilní odpružení žacího hlavy Walker zajišťuje 

plynulé a konzistentní sečení, protože přední nesená 

žací hlava se naklání nezávisle na traktoru a přesně 

kopíruje kontury terénu, čímž minimalizuje skalpování 

a poskytuje krásný střih.

Nosný rám Walker Torsion-Flex dovoluje žací hlavě 

laterální náklon, a tím vytvářet hladký řez, dokonce 

i v komplikovaném terénu. Díky tomu jsou sekačky 

Walker ideální pro sečení členitého terénu.

Těsné spojení předsazené žací hlavy Walker se 

strojem vytváří kratší vzdálenost mezi kolem žací 

hlavy a předním pojezdovým kolem sekačky. To 

umožňuje hlavám Walker přesněji kopírovat terén. Ve 

srovnání s žacími hlavami instalovanými uprostřed 

sekaček, jsou sekačky Walker šetrnější k trávníku 

(neskalpují) a nezanechávají neposečené ostrůvky 

trávy ve členitém terénu.

Přední sečení

Těsné připojení žací hlavy

Flexibilní odpruzení zací 
hlavy

Presné kopírování 
i ve clenitém terénu

Rovnomené secení Méne skalpování

Výhody Walker
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Každý Walker má sklápěcí karoserii, která usnadňuje 

přístup ke hnacím řemenům, elektrickému systému, 

motoru a hnacímu ústrojí. Toto usnadňuje servis a 

údržbu. Nejsou potřeba žádné speciální nástroje 

ani vybavení. Jednoduše uvolněte západku, kryt s 

plynovou pružinou se otevře a vy máte volný přístup 

ke všem pracovním komponentům sekačky Walker. 

Žací hlavy Walker lze díky jejich konstrukci rychle 

uvést do servisní polohy tím, že je jednoduše 

zvednete. Údržba se tak stává bezpečnou a snadnou. 

Odjištění, zdvihnutí a zajištění hlavy v servisní poloze, 

která poskytuje přístup k nožům, krytu a dopravnímu 

tunelu, trvá několik vteřin. Modely H mají také 

volitelný elektrický zdvih žací hlavy Power Tilt-Up®. 

Zdvihnutím žací hlavy Walker také minimalizujete 

prostor potřebný pro skladování sekačky.

Vyměnitelné žací hlavy a doplňky

Sklopné tělo stroje a výklopné žací hlavy

Ať už sečete trávu, sbíráte listí, uklízíte nečistoty 

nebo sníh, sekačky Walker jsou navrženy pro 

celoroční využití. U většiny modelů lze žací hlavy 

snadno vyměnit za větší nebo menší záběr pro sběr 

nebo mulčování tak, aby vyhovovaly danému úkolu. 

Navíc díky doplňkům, jako je vyčesávač, shrnovací 

radlice, sněhové frézy a kabiny, je Walker jednou z 

nejvšestrannějších sekaček na trhu.

Výmenazací 
hlavy

za doplnky

Snadný prístup  
k motoru a 

hnacímu ústrojí

Snadný a bezpecný 
prístup pro cistení a 
údrzbu
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Grass Handling System® (GHS)
Walker Grass Handling System® byl použit již na první 

sekačce a dosud zůstává nejúčinnějším způsobem 

sbírání trávy či vysávání listí a jiných nečistot z trávníku. 

Žací hlava seče a usměrňuje trávu do středového 

tunelu. Vestavěný ventilátor vytváří v tunelu podtlak 

a trávu či jiný materiál (listí) doslova nasává a dopravuje 

přímo do sběrného koše. Oscilační komín PowerFil® 

rovnoměrně ukládá sebraný materiál v koši. Díky 

signálu Grass-Pak® je pak obsluha upozorněna na 

naplněný koš. Vysypat koš je pak otázkou několika 

vteřin. Obsluha může koš vysypat buď ručně bočními 

rukojeťmi nebo použije  elektrický systém Power Dump 

či vysoký zdvih Hi-Dump® tlačítkem vedle sedadla.

Integrované komponenty
Sekačky Walker jsou navrženy tak, aby veškeré 

procesy související se sečením, sběrem a dopravou 

trávy probíhaly uvnitř stroje. Tento design umožnil 

sekačkám Walker zachovat si kompaktní rozměry. 

Nejsou zde žádné objemné trubky, hadice nebo 

pytle přesahující půdorys sekačky. Integrovaný 

ventilátor GHS zajišťuje výkonné nasávání posečené 

trávy a dá vašemu trávníku vzhled zeleného 

„koberce“ na jaře, v létě i na podzim.
Integrovaný GHS  

ventilátor   
26,67 cm

(Modely C19, C19i, T, D)

Na obrázku: S18 s volitelnou 

výbavou Power Dump

Ventilátory 
vytvárejí 
podtlak

Výhody Walker

S výhozem
Tunel

Integrovaný GHS 
ventilátor

Oscilačníkomín 
Powerfil®

Signalizace plného 
koše Grass-Pak®

Zvukové upo-
zornění

Sběrný koš

IntegrovanýGHS 
13,25”(33,66 cm) ventilátor

(Model C23i)

Integrovaný GHS  
ventilátor 32,38 cm

(Model S)
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Kompaktní rozměry

Na většině zelených ploch se setkáváme s větvemi, 

úzkými brankami nebo jinými těžko překonatelnými 

překážkami, které brání sečení. Kompaktní rozměry 

sekaček Walker umožňují tyto překážky překonávat a 

pracovat i v těsných místech.

Díky kompaktním rozměrům se Walker dostane i do 

takových míst, jako jsou branky, úzké cesty, zákoutí, a 

ostatní podobná místa.

Přesné řízení a snadné ovládání

Kombinace snadného ovládání konečky prstů a 

páky rychlosti vpřed dovoluje sekačce Walker jet 

přesně tam, kam potřebujete. Rychle a s minimální 

námahou.

Páka rychlosti vpřed 

Páka v poloze „vpřed“ slouží jako tempomat. Díky 

tomu může obsluha ovládat sekačku pouhým 

zatlačením na páky řízení. Chcete-li zastavit, není nic 

snazšího, než dát páku do polohy Neutral-Park.

Páky řízení 
Páky řízení sekaček Walker se aktivují v momentě, kdy 

na ně zatlačíte. Každá páka řízení má svou pružinu, 

která jí vrací zpět do „neutrálu“, což zajišťuje hladký 

chod stroje. Stroj můžete snadno řídit ovládáním 

obou pák jednou rukou pouze jemným tlakem 

konečků prstů. Systém řízení je navržen pro přesné 

řízení a manévrování za použití optimální geometrie a 

vysoce kvalitních komponentů.

Porovnání rozměrů: Walker T27i s žací hlavou 132 cm -  
 šířka 134,6 cm, délka 241,3 cm  

versus stroj Z Master s žací hlavou 132 cm -  
šířka 172,7 cm, délka 259 cm

Páka 
Rychlosti 
Vpred

Páky 
rízení  
pro 

precizní
rízení 

konecky 
prstů Mensí 

půdorys
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Transmission Oil Performance 
System (TOPS)™

Systém Walker TOPS™ přináší vylepšenou ochranu 

hnacího ústrojí u sekaček Walker vybavených 

hydrostatickými převodovkami Eaton Model 7 tím, že 

každých 38 vteřin aktivně cirkuluje a filtruje kapalinu 

převodového systému.

TOPSTM  zahrnuje:

•  Hliníkové olejové čerpadlo s integrovaným filtrem 

je poháněno hnacím řemenem převodovky a při 

běžícím motoru cirkuluje filtrovaný olej

•  Olejový filtr s prémiovou vložkou ze 

sklolaminátových vláken vyrobený v USA pro 

sekačky Walker

•  Přídavná hliníková nádrž na olej zvyšuje kapacitu 

oleje o 100 % a snižuje teplotu oleje

•  Plně syntetický olej vyvinutý speciálně pro 

prodlouženou životnost převodovky při vysokém 

zatížení a při extrémních teplotách

•  ISO-VG 220 viskozitní olej pro vynikající ochranu a 

vysoký výkon

•  Interval výměny oleje a filtru je 500 hodin po prvním 

100hodinovém záběhovém servisu

•  Prodloužená záruka na převodovku při dodržení 

servisních intervalů

Olejové vedení do 
převodovky

Olejové 
čerpadlo

Olejový filtr

Olejové vedení  
do čerpadla

Výhody Walker

Dalsí podrobnosti 
najdete na: 
walker.com/tops

TOPS™ olej
Mobil SHC™ 

630

 Olejový filtr 
TOPS™

TOPS™ = 
Delsí zivotnost 
prevodovky

A
Rozsírená záruka na 

prevodovku
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Kohler PRO 300, to je syntetický olej a filtr s prodlouženou 

životností poskytuje bezkonkurenční ochranu pro sekačky 

Walker vybavené motory Kohler. Tento plně syntetický olej 

10W-50 má 3x delší životnost, prodlužuje výměnu oleje 

a zároveň poskytuje ideální ochranu motoru ve všech 

ročních obdobích a za všech teplot.

•  3x delší interval výměny oleje

•  Vyvinut společností Amsoil výhradně pro motory Kohler

•  Plně syntetický olej, pro prodloužené intervaly výměny ve 

vzduchem chlazených  

motorech Kohler

•  Zaručený 300hodinový interval výměny oleje u většiny 

benzinových motorů KOHLER® v minulosti, současnosti a 

budoucnosti

•  10W-50 do jakýchkoli podmínek

•  Extra inhibitor koroze pro sezónní skladování a více 

sezónní použití

•  Nižší spotřeba oleje než u konvenčního oleje

• Schválená  záruka pro motory KOHLER

Kohler PRO 300 - pro prodloužený 
interval výměny oleje a filtru

Kohler PRO Synthetic 10W-50
Konvenční Motorový olej 

API-SN

Garantovaný interval výměny oleje 300 hodin

Extra ochrana proti korozi pro sezónní skladování

Vícesezónní provoz

Vynikající výkon při extrémně nízkých a vysokých pro-

vozních teplotách

Nižší spotřeba oleje

Kohler PRO Synthetic 10W-50--vs--konvenční motorový olej (API-SN)

Dalsí podrobnosti najdete na: 
walker.com/kohler-engine-oil

Standardní olej  
a filtr v 
motorech Kohler 
od firmy Walker

3x delsí interval 
výmeny oleje
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Alex Cembalisty z Bay View Turf Specialists, pečuje o pozemek 
jednoho ze svých klientů v Marionu, Massachusetts.
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Vášeň pro 
pěstování 
nádherných 
trávníků
Alex Cembalisty říká, že na střední nikdy nebyl 
jedničkář. „Jen jsem si chtěl obout boty a jít se bavit 

na zahradu,“ říká. „Rozvinula se u mě vášeň pro stromy, 

rostliny a trávníky. Dá se říct, že jsem měl vždycky ruce 

od trávy.“

Dnes je Alex majitelem krajinářské společnosti Bay 

View Turf Specialists v Dightonu v Massachusetts. 

Společnost poskytuje služby v oblasti údržby zahrad 

a trávníků širokému spektru klientů v celém jižním 

Massachusetts.

Alex začal podnikat v roce 2010 při zaměstnání. Jeho 

první zákazníci byla rodina a přátelé. Brzyse začaly 

objevovat první zakázky od sousedů. Se zákaznickou 

základnou rostla i Alexova vášeň pro péči o trávník. 

Stejně jako jeho touha se více učit.

„Je to vtipná historka,“ vypráví Alex. „Jednoho dne 

mi máma řekla: ‚ Víš, že tohle můžeš studovat na 

škole? ’Řekl jsem,‘ Na škole? Máma řekla:" Na oboru 

zahradnictví. Můžeš chodit do školy a učit se o trávě.“

Udělal jsem si malý průzkum a objevil Zemědělskou 

školu Stockbridge při univerzitě v Massachusetts 

Amherst. Přihlásil se do vědeckého programu. 

„Napoprvé jsem se tam nedostal a zlomilo mi to srdce,“ 

říká Alex. Ale vytrval jsem a zkusil to podruhé. Přijali ho 

v roce 2011.

„Nejsem si jistý, čeho si cením více. Jestli zkušeností z 

Profil zákazníka
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vysoké školy, vzdělání nebo lidí, které 

jsem potkal,“ říká Alex. „Potkal jsem 

tolik skvělých lidí, kteří se stali mými 

mentory. Pokud se dokážete obklopit 

lidmi, kteří mají vášeň pro totéž, a 

dáte se do tvrdé práce, svět je váš.“

Po absolvování vysoké školy, Alex 

začal s prodejem hnojiv pro výrobce se 

sídlem na Floridě. Užíval si to, ale necítil 

stejnou vášeň jako při práci na trávníku.

"Můj byznys v péčí o trávníky byl stále 

bokem," podotýká. "Když je vaše vášeň 

bokem, něco je prostě špatně. Byl čas 

odejít. Chtěl jsem se soustředit na své 

podnikání a pečovat o trávníky. Protože 

to bylo to, co jsem opravdu chtěl dělat."

Alexova krátká kariéra v prodeji 

hnojiv ho také spojovala s Willem 

Humberstonem, jedním z jeho 

dvou cenných zaměstnanců. Alex 

představil svou firmu studentům, 

kteří se věnovali stejnému oboru. Will 

byl jedním z těch studentů.

Ten druhý zaměstnanec, Mac 

Monteiro, je Alexův strýc. Mac je 

řidič náklaďáku v důchodu, kterého 

přestalo bavit sedět doma. Teď Mac 

sedí na sekačce každý den. „Macovo 

oblíbené slovo je OK,“ říká Alex s 

úsměvem. „Mac miluje práci venku a 

udělá téměř cokoliv.“

Jako společnost pro péči o trávník, Bay 

View Turf Specialisté děláme  téměř 

cokoliv, alespoň do určité míry.

Nalezení správné směsi

V den, kdy Walker Talk navštívil, 

Alex a Will si harmonicky notovali 

skutečnost, že v Bay View Specialists 

se řídí pouze dle nejvyšších standardů. 

Když společnost poskytující péči 

o trávník vytrvale usiluje o vyšší 

standardy, vše ostatní pakdává smysl. 

Kompletní servis pro péči o trávník 

zahrnuje sečení a údržba, hnojení, 

a hubení plevelů a hmyzu jak pro 

trávník, tak i pro okrasné rostliny. 

Klientská základna je široká,  od 

menších rezidencí až po honosné 

nemovitosti, komerční pozemky a 

dokonce i některé atletické stadiony.

„Pohybujeme se na mnoha rozličných 

pozemcích a snažíme se, aby byl 

standard kvality celkově sladěn,“ 

upozorňuje Will. „I z naprosto 

zanedbaného trávníku umíme 

udělat místo, které vypadá zatraceně 

dobře“ dodává Alex. "To jsou místa, 

kde vstupují do hry naše tři sekačky 

Walker."

Profesionalita Bay View Turf 

Specialists je také obecně udržována 

na vysoké úrovni. Alex říká, že jeho 

oddanost profesionalitě je jedna z 

věcí, která přitahuje Willa do jeho 

společnosti. Alex i Will mají zázemí 

na golfovém hřišti. A ten samý 

nablýskaný obraz se snaží vnést o 

svých zakázek.

Univerzálnost je dalším klíčovým 

principem Alexovy obchodní 

filozofie. Vyvážený mix klientů a 

služeb nejenže snižuje obchodní 

riziko, ale také pomáhá udržet si 

svěží a optimistickou mysl. Bay 

View Turf Specialist obvykle plánuje 

práceod pondělí do středy. Po po 

zbytek týdne se pak věnuje sečení.

"Nechápu, jak někdo může dělat 

nic jiného, než práci na zahradě po 

celý den, nebo nedělat nic jiného, 

než jen sekat každý den," říká Alex. 

"Jsem si jistý, že pro někoho je to v 

pořádku. Já ale mám rád rozmanitou 

práci. Různorodá činnost mě udrží v 

pohodě.“

Když už mluvíme o pracovní 

činnosti, Alex a Will využili své 

vědecké vzdělání, aby přišli s 

jedinečnými aplikacemi pro péči o 

trávník.

„Ve hře je toho mnohem víc než NPK,“ 

říká Alex v souvislosti s populárním 

hnojivem na trávu, které obsahuje 

dusík, fosfor a draslík. „Zamyslete se 

nad tím, kolik živin rostliny a trávník 

spotřebují. Bór. Měď. Niklák. Hořčík. 

Mangan. Kdy se ukázal odborník na 

péči o trávník, aby vám na trávník 

nastříkal koktejl? Když začnete 

používat tyto různé produkty, můžete 

vidět rozdíl. Rostliny to chtějí.“

Tým specialistů na z Bay View Turf, zleva:  
Mac Monteiro, majitel Alex Cembalisty a Will Humberstone.

Když svou práci děláte co nejlépe, výsledky se 
vždy dostaví. Při péči o trávník to platí také.
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Podívejte se na Alexův 
příběh na tomto videu.

Jak se Alex a Will učili na vysoké 

škole, péče o trávník je opravdu věda. 

Totéž lze říci o sečení a údržbě.

Existuje také "věda", která 
se zabývá sečením.

„Pokaždé, když přijdeme na pozemek, 

Will a já si promluvíme o tom, co 

chceme ten den dělat,“ říká Alex. "Měli 

bychom sekat na 3,5 palce, nebo 

možná jenom na 4? Kdy jsme začali 

s hnojením? Jak moc bude příští 

týden horko? Nechceme, aby byl 

ten trávník ve stresu. Řádné sečení a 

údržba je klíčovou součástí hodnoty, 

kterou přinášíme klientům. Vytvoření 

exkluzivních pruhů a zástřih okrajů je 

už tak trochu také věda.

" Abych byl schopen toto vytvořit, chci 

to nejlepší vybavení," pokračuje Alex. 

„  Chci ty nejlepší stroje, nejkrásnější 

náklaďák a nejlepší personál.    Chci 

být obklopen těmi nejlepšími. Sekačky 

Walker toto vše spojují.“

Bay View Turf Specialist provozuje 

tři sekačky Walker, všechny ve 

spojení s žacími hlavami 122 cm. Alex 

v minulosti provozoval Model C pro 

sečení menších obytných rezidencí. 

V současnosti ale mění strategii a 

pořizuje větší stroje řady T. Alex si 

neumí představit sebe, Willa nebo Maca 

sekat s ničím jiným. Will souhlasí.

„Když jsem pracoval na golfovém 

hřišti, sekal jsem s celou řadou strojů, 

od stand-up strojů až po velké zelené 

sekačky,“ říká Will. „Rychlost stroje 

mluví za vše a nic se nevyrovná 

kvalitě řezu sekačky Walker. Můžete 

zajet do neudržovaných trávníků a 

můžete si být jistí, že po přejezdu 

Walkerem bude trávník vypadat úplně 

jinak. Po sečení se můžete jít podívat 

po trávníku a uvidíte, jak čisté ty stébla 

trávy jsou. Nejsou vůbec rozžvýkaná. 

Jsou zdrava, a to je to, co chceme."

Nastavení vysoké příčky v 
oblasti údržby trávníků

Alex Cembalisty je rád, že šel 

na vysokou kvůli své vášni pro 

krajinářství. Je rád, že opustil 

práci prodejce hnojiv, aby se mohl 

soustředit na svou firmu na péči o 

travnaté plochy. Ze všeho nejvíc je 

spokojený s tím, kam se jeho firma 

dostala.

„Pravděpodobně bychom mohli být 

větší,“ říká Alex. „Ale když víc roste, 

musíš ho více krmit. Chceme se 

soustředit na udržení standardu, který 

jsme si stanovili. Ale to neznamená, 

že nerosteme jiným způsobem. 

Vždy se musíte učit a snažit se o 

to, abychom se neustále zlepšovali. 

Tímto způsobem přinášíme našim 

zákazníkům hodnotu.“

Alex také přináší hodnotu svým 

zákazníkům zimní údržbou. Pokusil 

se jak o péči o stromy, tak o odklízení 

sněhu. Ne, děkuji. "Nemůžu vystát 

ty dlouhé zimy tady v Nové Anglii," 

říká Alex. Když se jaro vrátí zpět do 

Massachusetts, opět začínáme s péči 

o trávníky. 

„Když milujete to, co děláte, nikdy 

nebudete líní,“ říká Alex. „Já to miluji. 

Dokončíme dlouhý den plný sečení 

a já řeknu klukům, že si jdu domů 

posekat vlastní trávník. Mac se mě 

vždy ptá jestli jsem se nezbláznil. Ale 

já to prostě miluji. Jdu domů pracovat 

se svou nádhernou sekačku, úžasným 

Walkerem, nadělat parádní pruhy. To 

je pro mě pocit k nezaplacení. Před pár 

dny jsem aplikoval hnojiva. Perfektní.“

Alex Cembalisty využívá svých vědomostí z univerzity a vytváří unikátními 
„chemickými koktejly“ pro výživu trávníků a rostlin.

Will jezdil s celou řadou strojů. Od stand-on sekaček až po velké zelené 
sekačky. Říká, že ve hbitosti a kvalitě řezu se Walkerovi nic nevyrovná.



Model

Model S je typická Walkerova 

sekačka. Model S, inspirovaný 

původním prototypem z roku 

1977, je jednoduchý a snadno 

ovladatelný a velmi efektivní 

při sečení rezidenčních 

nemovitostí. Díky Walker 

's Grass Handling System®, 

patentovanou konstrukcí 

vývodového hřídele Blower 

Shaft PTO® snížené hmotnosti a 

nižší cenou je model S tzv. entry 

model sekaček Walker,  která 

nabídne stejnou kvalitu sečení a 

hbitost, jako její větší modely.

16

Základní sekacka se 
sberem, ideální pro 
mensí nemovitosti
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Na obrázku: S18 s žací hlavou pro sběr o šířce 122 cm.

Vlastnosti modelu S

 ▪ Přesné řízení a snadné ovládání 

 ▪ Páka rychlosti vpřed (páka FSC)

 ▪ Grass Handling System® (GHS)

 ▪ Sběrný koš o objemu 246 l

 ▪ Vysokokapacitní vzduchová filtrace komerčních motorů

 ▪ Převodovky Hydro-Gear ZT3100

 ▪ Sklopné tělo stroje a výklopné žací hlavy

 ▪ Flexibilní nosný rám žací hlavy

 ▪ Integrovaný ventilátor o průměru 32,38 cmThru-Shaft® 

 ▪ Oscilační  komínPowerFil® se zvukovým signálem 

naplnění koše Grass-Pak ®

Oblíbené doplňky pro Model S

 ▪ Elektrické vyklápění Power Dump

 ▪ LED světlomety

 ▪ Nastavitelné opěrky nohou

 ▪ Vyčesávač

 ▪ Shrnovací radlice 122 cm

 ▪ Jednostupňová sněhová fréza 91 cm

 ▪ Rozmetadlo Spyker®

 ▪ Komfortní sedadlo

 ▪ Motor Briggs a Stratton Vanguard, 18 HP 

 ▪ Profesionální 2-válcový motor s tlakovým 

mazáním

 ▪ Rychlost až 12 km/h

 ▪ Palivová nádrž 15,1 l 

 ▪ Žací hlavy: pro sběr 91 cm - 122 cm, mulčování 

91 cm - 122 cm, s výhozem 91 cm - 142 cm

Model

Vycesávac

Snehová fréza 91 cm

Dalsí podrobnosti 
najdete na: 
walker.com/model-s



Model
Model C je původní komerční 

sekačka Walker. Od svého 

zavedení v roce 1986 je model 

C neustále zdokonalován 

a vylepšován s ohledem na 

komerční provozovatele, 

zejména na ty, kteří udržují 

rezidenční nemovitosti. 

Model C je kompaktní a 

všestranná sekačka s působivou 

produktivitou.

18

Komercní sekacka se sberem, 
ke které lze pripojit celou 
radu výkonných doplnků
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Vlastnosti Modelu C

 ▪ Přesné řízení a snadné ovládání

 ▪ Páka rychlosti vpřed (páka FSC)

 ▪ Grass Handling System® (GHS)

 ▪ Sběrný koš o objemu 246 l

 ▪ Palivová nádrž 15,1 l

 ▪ Kohler PRO 300 - prodloužený interval výměny oleje

 ▪ Dobře vyvážený pro vynikající stabilitu na svazích

Oblíbené doplňky pro Model C

 ▪ LED světlomety

 ▪ Vyčesávač

 ▪ Plátěná kabina (C19, C19i)

 ▪ Nosič nářadí s elektrickým zdvihem (C19, C19i)

 ▪ Dvoustupňová sněhová fréza 107 cm

 ▪ Komfortní sedadlo

 ▪ Elektrické vyklápění Power Dump (C19, C19i)

 ▪ Shrnovací radlice 122 cm

 ▪ Motor Kohler Command Pro ECH630 EFI, 19 HP

 ▪ Vynikající spotřeba, snadné startování a vysoký 

výkon

 ▪ Převodovky Eaton Model 7 s litinovými 

koncovými převody

 ▪ Transmission Oil Performance System (TOPS)TM

 ▪ Žací hlavy: Po sběr 91 cm - 132 cm, mulčování 

91 cm - 132 cm, s výhozem 91 cm- 152 cm 

 ▪ Motor Kohler Command Pro CH620, 19 HP

 ▪ Sběrný koš o objemu 360 l

 ▪ Převodovky Eaton Model 7 s litinovými 

koncovými převody

 ▪ Transmission Oil Performance System (TOPS)TM

 ▪ Žací hlavy: Po sběr 91 cm - 122 cm, mulčování 

91 cm - 132 cm, s výhozem 91 cm- 152 cm

 ▪ Motor Kohler Command Pro ECH630 EFI, 23 HP

 ▪ Sběrný koš o objemu 360 l

 ▪ Žací hlavy: Po sběr 107 cm - 132 cm, mulčování 

107 cm - 132 cm, s výhozem 107 cm - 152 cm

Obrázek: C19i s žací hlavou pro sběr 107 cm.

Komfortní 
sedadloNovinka pro 

rok 2023
Model C23!

Dalsí podrobnosti 
najdete na: 
walker.com/model-c

Model

Model

Model
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Model
Model T je TOP model 

s benzínovým motorem 

a standard toho, co 

provozovatelé očekávají od 

sekačky na trávu. Každý aspekt 

modelu T je určen speciálně 

pro komerční použití a byl 

navržen tak, aby splňoval 

nejnáročnější očekávání 

provozovatelů, kteří chtějí 

rychlé a snadné sečení s 

krásnými výsledky. Walker 

Model T  je oblíbená komerční 

sekačka pro nejnáročnější 

zákazníky.

Výkonná a 
vsestranná sekacka 

se sberem
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Obrázek: T23 s žací hlavou pro sběr 122 cm.

Vlastnosti Modelu T

 ▪ Přesné řízení a snadné ovládání 

 ▪ Páka rychlosti vpřed (páka FSC)

 ▪ Grass Handling System® (GHS)

 ▪ Sběrný koš o objemu 360 l

 ▪ Vysokokapacitní vzduchová filtrace s turbínovým 

předfiltrem

 ▪ Převodovky Eaton Model 7 s litinovými 

koncovými převody

 ▪ Flexibilní nosný rám žací hlavy

 ▪ Sklopné tělo stroje a výklopné žací hlavy

 ▪ Palivová nádrž 17,8 litrů

 ▪ Integrovaný GHS ventilátor o průměru 26,67 cm 

 ▪ Transmission Oil Performance System (TOPS)TM

 ▪ Kohler PRO 300 - prodloužený interval výměny oleje

Oblíbené doplňky pro Model T

 ▪ Vysoký zdvih koše Hi-Dump® do výšky až 170 

cm s automatickým otevíráním

 ▪ Elektrické vyklápění Power Dump

 ▪ LED světlomety

 ▪ Vyčesávač

 ▪ Nosič nářadí s elektrickým zdvihem

 ▪ Dvoustupňová sněhová fréza 107 cm

 ▪ Shrnovací radlice 122 cm

 ▪ Rozmetadlo Spyker®

 ▪ Motor Kohler Command Pro CH680, 23 HP

 ▪ Komerční sekačka s karburátorovým motorem

 ▪ Komfortní sedadlo

 ▪ K dispozici i jako verze bez sběru

 ▪ Žací hlavy: Po sběr 91 cm - 132 cm, mulčování 91 

cm - 132 cm, s výhozem 91 cm - 188 cm

 ▪ Motor Kohler Command Pro ECH749 EFI, 27 HP

 ▪ Vynikající spotřeba 

 ▪ Komfortní sedadlo

 ▪ K dispozici i jako verze bez sběru

 ▪ Žací hlavy: Po sběr 91 cm - 132 cm, mulčování 91 

cm - 132 cm, s výhozem 91 cm - 188 cm

Model

Model

Dalsí podrobnosti 
najdete na: 
walker.com/model-t

Vysoký zdvih Hi-Dump®
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Model
Model D je Top model s 

dieselovým motorem Kubota s 

působivým výkonem a hbitostí. 

Model D je jediná sekačka 

Walker s dieselovým pohonem 

vybavená systémem Walker 

Grass Handling System® (GHS). 

Model D bez námahy zvládá 

sečení i v těch nejnáročnějších 

podmínkách, aniž by to ohrozilo 

jeho účinnost nebo výkon. 

 Naftou pohánená,
univerzální, 

komercní sekackase 
sberem
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Obrázek: D21d s žací hlavou pro sběr 132 cm

Vlastnosti Modelu D

 ▪ Přesné řízení a snadné ovládání 

 ▪ Páka rychlosti vpřed (páka FSC)

 ▪ Grass Handling System® (GHS)

 ▪ Automatické předehřívání žhavicích svíček

 ▪ Příčné uložení motoru

 ▪ Chlazení kapalinou 

 ▪ Točivý moment 46 Nm 

 ▪ Vysokokapacitní vzduchová filtrace s turbínovým 

předfiltrem

 ▪ Převodovky Eaton Model 7 s litinovými kon-

covými převody

 ▪ Sedadlo Grammer s nastavitelným odpružením 

 ▪ Sklopné tělo stroje a výklopné žací hlavy

 ▪ Flexibilní nosný rám žací hlavy

 ▪ Vysokovýkonný 40-ampérový nabíjecí systém

 ▪ Integrovaný GHS ventilátor o průměru 26,67 cm 

 ▪ Oscilační  komínPowerFil® s se zvukovým 

signálem naplnění koše Grass-Pak®

 ▪ Transmission Oil Performance System (TOPS)TM

Oblíbené doplňky pro Model D

 ▪ Vysoký zdvih koše Hi-Dump® do výšky až 170 cm 

s automatickým otevíráním

 ▪ Elektrické vyklápění Power Dump

 ▪ LED světlomety

 ▪ Vyčesávač

 ▪ Plátěná kabina

 ▪ Nosič nářadí s elektrickým zdvihem

 ▪ Dvoustupňová sněhová fréza 107 cm

 ▪ Shrnovací radlice 122 cm

 ▪ Tříválcový vznětový motor Kubota D722, 21 HP

 ▪ Sběrný koš o objemu 360 l

 ▪ Žací hlavy: Po sběr 91 cm - 132 cm, mulčování 91 

cm - 132 cm, s výhozem 91 cm - 188 cm

Plátená kabina a  
snehová fréza 107 cm

Dalsí podrobnosti 
najdete na: 
walker.com/model-d

Model
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Model
Model R je ideální sekačkou 

nejen pro soukromé zákazníky. 

Díky řemenovémupřevodu 

je provoz plynulý a tichý, to 

vše při zachování všech výhod 

sekaček Walker. Model R Model 

R vám tak nabízí prvotřídní 

sečení, které se pro vás stane 

příjemným zážitkem.

Nejmensí mulcovací sekacka 
Walker se vsemi atributy vyssích 
modelů, urcená pro soukromé 

zákazníky.
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Obrázek: R21 s s žací hlavou se stranovým výhozem 122 cm.

 ▪ Přesné řízení a snadné ovládání

 ▪ Páka rychlosti vpřed (páka FSC)

 ▪ Motor Kohler KT620, 21 HP s tech-

nologiíSmart-Choke® pro snadné startování v 

horkém a chladném počasí

 ▪ Převodovky Hydro-Gear EZT 

 ▪  Elektromagnetická spojka a brzda nožů Ogura®

 ▪ Sklopné tělo stroje a výklopné žací hlavy

 ▪ Palivová nádrž o objemu 11,4 l s hladinoměrem

 ▪ Flexibilní nosný rám žací hlavy

 ▪ Automatické napínání řemenu pro pohon nožů a 

pohon pojezdu

 ▪ Kohler PRO 300 - prodloužený interval výměny 

oleje

Oblíbené doplňky pro Model R

 ▪ Komfortní sedadlo

 ▪ Závěs

 ▪ Mulčovací hlava se spodními  

přepážkami a ozubenými křidélky nožů

 ▪ Boční koš Akcelerátor® 120 l  

 (pouze pro USA)

 ▪ Sada LED světel

 ▪ Shrnovací radlice A44

3
R

O
K

Y
30

0

MTH  
V případě soukromého užívání 
se na Model R vztahuje záruka 

3 roky nebo 300 MTH. Všechny 
komponenty jsou chráněny proti 

vadám výrobce.

 ▪ Žací hlavy pro mulčování: 107 cm, 122 cm nebo 

137 cm

 ▪ Řemeny poháněné nože s automatickým 

napínáním pro hladký a tichý chod

 ▪ Vřetena nožů s maznicí a  

odvzdušňovacím ventilem

 ▪ Deflektor pro boční výhoz

Vlastnosti Modelu R

Shrnovací radlice, novinka 
pro rok 2023!

Dalsí podrobnosti 
najdete na: 
walker.com/model-r

Model

Kos na trávu Accelerator®

Pro mulcování
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Model
Model B je kompaktní a rychlá 

sekačka. Je navržena tak, 

aby pracovala na obtížných 

pozemcích se členitým 

terénem a překážkami a 

při tom dělala krásný střih. 

Model B je konfigurovatelný 

a všestranný, aby splňoval 

očekávání profesionálů.

Stranový výhoz nebo 
mulcování, lehký, 

snadno ovladatelný a  
skvelý na jakémkoli 

terénu
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Obrázek: B27i s mulčovací žací hlavou 122 cm  
a s volitelnou ložnou korbou a volitelným odpruženým sedadlem.

Vlastnosti Modelu B

 ▪ Přesné řízení a snadné ovládání 

 ▪ Páka rychlosti vpřed (páka FSC)

 ▪ Vysokokapacitní filtr vzduchu pro komerční 

motory

 ▪ Převodovky Hydro-Gear ZT3100

 ▪ Maximální rychlost pojezdu13 km/h

 ▪ Flexibilní nosný rám žací hlavy

 ▪ Sklopné tělo stroje a výklopné žací hlavy

 ▪ Kohler PRO 300 - prodloužený interval výměny oleje

Oblíbené doplňky pro Model B

 ▪ Ložná korba (pouze USA) 

 ▪ Jednostupňová sněhová fréza 91 cm

 ▪  Rozmetadlo Spyker®

 ▪ Shrnovací radlice 122 cm

 ▪ LED světlomety

 ▪ Odpružené sedadlo

 ▪ Sada velkých kol

 ▪ Závěs

 ▪ Vyčesávač

 ▪ Nosič nářadí

 ▪ Lopata

 ▪ Boční koš  

Akcelerátor®120 l  

(pouze pro USA)

 ▪ Motor Kohler Command Pro CH680, 23 HP 

 ▪ Komerční sekačka s karburátorovým motorem

 ▪ Elektromagnetická  spojka Ogura® s funkcí Soft Start

 ▪ Komfortní sedadlo

 ▪ Palivová nádrž 17,8 litrů

 ▪ Žací hlavy: Pro mulčování 91 cm - 132 cm, s 

výhozem 91 cm - 188 cm

 ▪ Motor Kohler Command Pro ECH749  

EFI, 27 HP 

 ▪ Nízká spotřeba paliva díky elektronickému 

vstřikování

 ▪ Elektromagnetická  spojka Ogura® s funkcí Soft Start

 ▪ Komfortní sedadlo

 ▪ Palivová nádrž 17,8 litrů

 ▪ Žací hlavy: Pro mulčování 91 cm - 132 cm, s 

výhozem 91 cm - 188 cm

Dalsí podrobnosti 
najdete na: 
walker.com/model-b

Model

Model

 Rozmetadlo Spyker®
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Model
Walker Model H tvoří 

samostatnou třídu pro vysoce 

výkonné sečení s nejvyšší 

efektivitou. Rychlost a 

krásný střih, a to v jakýchkoli 

podmínkách.Model H je určen 

pro ty nejnáročnější zákazníky. 

Široká řada příslušenství a 

doplňků dělá z Modelu H vysoce 

produktivní stroj po celý rok.

Vysoká produktivita, stranový 
výhoz nebo mulcování,  

výkonná komercní sekacka
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Obrázek: H37i (levý a prostřední) a H24d (pravý), obě s žací hlavou  
163 cm se zadním výhozem.

Vlastnosti Modelu H

 ▪ Přesné řízení a snadné ovládání

 ▪ Páka rychlosti vpřed (páka FSC)

 ▪ Sedadlo Grammer s nastavitelným odpružením 

 ▪ Vysokokapacitní vzduchová filtrace komerčních 

motorů

 ▪ Převodovky Hydro-Gear ZT3400

 ▪ 3 žací hlavy pro model H s integrovaným nas-

tavením výšky sečení a nastavitelnou opěrkou 

nohou

 ▪ Flexibilní nosný rám žací hlavy

 ▪ Sklopné tělo stroje a výklopné žací hlavy

 ▪ 2 palivové nádrže o celkovém objemu 35,6 l

 ▪ Žací hlavy: Pro mulčování 122 cm - 155 cm, s 

výhozem 122 cm - 188 cm

Oblíbené doplňky pro Model H

 ▪ Elektrické sklápění žací hlavy Tilt-Up®

 ▪ LED světlomety

 ▪ Adaptér pro připevnění dalších  

6 typů žacích hlav Walker

 ▪ Nosič nářadí s elektrickým zdvihem

 ▪ Pevná kabina

 ▪ Dvoustupňová sněhová fréza 127 cm

 ▪ Rotační kartáč 152 cm

 ▪ Shrnovací radlice 152 cm

Dalsí podrobnosti 
najdete na: 
walker.com/model-h

 ▪ Dieselový motor Kohler KDW1003, 24 HP

 ▪ Motor uložen na silentblocích

 ▪ Chlazení kapalinou se samočistícím chladičem

 ▪ Ochranný rám ROPS a ložná korba

Model

 ▪ Motor Kohler Command Pro ECH749 EFI, 27 HP

 ▪ Kohler PRO 300 - prodloužený interval výměny oleje

 ▪ Vynikající spotřeba 

 ▪ Nejlehčí Model H, minimální poškození trávníku

Model

 ▪ Motor Briggs&Stratton Vanguard s el. 

vstřikováním paliva, 38 HP 

 ▪ Vynikající spotřeba 

 ▪ Vysokovýkonný 50-ampérový el. systém

Model

 ▪ Motor Kohler Command Pro ECH980 EFI, 38 HP

 ▪ Vyšší zdvihový objem a točivý moment

 ▪ Cyklónový vysokokapacitní vzduchový filtr

Model
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Profil zákazníka

Pohodová práce bez 
stresu

Kory Knutz z Valley Green Landscape sečsoukromý pozemek 
jednoho ze svých klientů v McMinnville v Oregonu.
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Kory Knutz doslova zbožňuje údržbu trávníků. „Nemám 

žádnou touhu po instalačních projektech,“ vysvětluje. „Vlastně 

je to dokonce i na mém pozdravu do hlasové schránky. Údržba 

je pro mě to pravé. Údržba je moje sladké místo.“

Ne vždy to tak bylo pro majitele Valley Green Landscape v 

McMinnville v Oregonu. Až do roku 1995 se Kory věnoval pouze 

svému podnikáni v oblasti sečení, odmítal Kory objednávky 

zákazníků v oblasti stavebních služeb, kterým se věnoval dlouhé 

roky. Pak se začalo opravdu hodně stavět  a Koryho to nalákalo. Ale 

pak v roce 2008 praskla bublina a jako všichni začali krachovat.

„Naštěstí se mi podařilo přežít. Musel jsem prodat své vybavení, 

nakladače a náklaďáky,“ říká. „Vždy jsem měl rád návrhy zahrad 

a realizaci. Ale to zanamenalo příliš mnoho zaměstnanců, příliš 

mnoho vybavení a příliš mnoho administrativy. Bylo toho tolik, že 

mě to hodně vyčerpávalo. Věděl jsem, že nedělám něco správně, 

protože jsem si to prostě neužíval. Údržba trávníků mě ale vždy 

bavila a můžu upřímně říct, že si to užívám víc a víc každý rok.“

Kory si už 33 let užívá práci v údržbě zahrad. Vše začalo, když  

ve 12 letech poprvé začal „sekat trávníky u babičky“. Nyní, je mu 

už 45 a stále sestará o tyto trávníky, spolu s několika dalšími 
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Kory tvrdí, že jeho podnikbyl 

revoluční - z hlediska efektivity,což 

mu umožnilo rychle přibírat další 

zákazníky. To mu dodalo sebevědomía 

začal detailně vyhodnocovat zakázky, 

aby zjistil, kde byla nižší efektivita 

a tím pádem i nižší zisk. Chtěl se 

zaměřit na ty pozemky, které byly 

„vhodné pro sekačky Walker“, a kde by 

odvedl kvalitní práci a zvýšil efektivitu 

potřebnou k vybudování seriózního 

podnikání.

"Prostě už nemám pocit, že bych 

musím být 'kluk pro všechno' a brát 

jakoukoli zakázku," pokračuje Kory. 

"Zjistil jsem, že dává větší smysl zjistit, 

v čem jste opravdu dobrý, věnovat se 

tomu a neustále se snažit být lepší. 

Takhle můžeš vydělat mnohem víc 

peněz. Také jsem zjistil, že budu 

mnohem šťastnější.“

Dalším klíčem k tomu, jak si užít práci, 

zvýšit efektivitu a vydělávat dobré  

peníze, je pracovat na strojích Walker.  

Kory se snaží sekat co nejméně s  

malými sekačkami.

„Sekat s malými sekačkami je jako 

sbírat nikláky,“ říká Kory. „Vždy chci 

využít potenciál sekaček Walker na 

maximum. Proto raději beru zakázky 

na pozemcích, které jsou tzv. Walker-

Friendly. Dokonce jsem pomohl 

jednomu klientovi rozšířit vjezd, abych 

se dostal s Walkerem na jeho pozemek.“

Kory má pro své sekačky Walker k 

dispozici 10 žacích hlav. Na trávnících 

s vyšší trávou sbírá. Krátce střižeé 

pozemky zpracovává žacími hlavami 

se stranovým výhozem. Kory si 

obzvlášť oblíbil práci se žací hlavou 

se zadním výhozem na modelu H. 

„Při práci s touto žací hlavou  na vás 

"nevybouchne" hlína, když najedete 

na nerovný terén a nemusíte se bát, že 

budete trávu vyhazovat do strany, kde 

jsou třeba záhony,“ vysvětluje.

Pracovat s Walkery pro mě znamená 

více než jen pouhé sekání. Řízenía 

ovladatelnost z nich činí ideální 

volbupro úklid listí, vyrovnání terénu 

nebo třeba pro úklid sněhu.

Kory má dvě sněhové frézy, které 

jsou podle něj ideální pro 1,5 m široké 

chodníky. „Dokážou sníh opravdu 

pozemky soukromých zákazníků, 

bank, průmyslových parků, které 

zaměstnávají celou jeho posádku po 

celou sezónu.

Dělej to, v čem jsi dobrý

Knutz pořídil svou první sekačku 

Walker v roce 1995, nedlouho poté, 

co dokončil střední školu a začal 

podnikat. „Walker se ke mně poprvé 

dostal, když jsem uviděl jiné trávníky, 

které byly posekány Walkerem,“ 

vzpomíná. „Zajímalo by mě, s čím 

konkurence sekala, protože ty 

trávníky vypadaly úplně jinak, než ty 

o který jsem se staral já. Takže jsem 

pořídilsvého prvního Walker a o rok 

později dalšího."

sebrat a odhodit a jsou perfektní 

do našich sněhových nadílek, kdy 

kolikrát napadne i 20 cm sněhu,“ říká 

Kory. „V zimě si mohu vydělat dalších 

5 000 až 10 000 dolarů za odklízení 

sněhu.“

Kory se těší na to, jak na podzim 

vyzkouší nové příslušenství a ušetří 

spoustu času při úklidu listí. „Pořídili 

jsme nový fukar pro Walkery. Ten 

generuje desetinásbně větší proud 

vzduchu zádový fukar, který jsem 

normálně používal k úklidu listí,“ říká.

Pro další využití svých Walkerů si ale 

Kory staví příslušenství i sám.

„Třeba pro zvýšení efektivity při 

hnojení jsem k zadní části modelu 

H připevnil téměř 100 l nádrž na pro 

postřikovač,“ říká Kory. „Dokážu pokrýt 

mnohem větší plochu, než když 

chodím se zádovým postřikovačem. S 

touto nádrží, aplikuji až 15 l za hodinu.

„"Pro sběr listí jsem vyrobil několik 

pevných chráničů, které zvyšují  

odolnost ocelových bočních krytů na 

žací hlavě," pokračuje Kory.   S těmito 

chrániči mohu bezpečně sbírat listí 

i na plochách s pevným povrchem, 

jako například na parkovištích. 

například. Zaměstnanci sfoukávají 

listí do řádků a Kory je pak vysává 

sekačkou. „Nemohu se dočkat, 

až uvidím, jak bude tento systém 

fungovat letos na podzim s novým 

fukarem listí,“ říká Kory. „Měli bychom 

být schopni uklidit ohromné množství 

listí za mnohem kratší dobu.“

Také jsem přestavěl jednu starší žací 

hlavu na škrabku. Často jí používám 

při renovaci trávníků. „Úprava terénu 

je pak stejně jednoduchá jako sečení,“ 

říká Kory.

Kory Knutz a dva jeho věrní 
parťáci: jeho pes Wally a 

Walker Model H.

 „Vždy chci využít potenciál sekaček Walker na maximum. 
Proto raději beru zakázky na pozemcích, které jsou tzv. 

Walker-Friendly. Dokonce jsem pomohl jednomu klientovi 
rozšířit vjezd, abych se dostal s Walkerem na jeho pozemek.“
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Stále v jednom kole,  
ale bez stresu

Kory hojně využívá flotilu svých strojů 

Walker i na svém rozlehlém pozemku. 

Je to komplex se strmými svahy, 

přírodním jezírkem, obklopen stromy 

a keři, za nimiž je spousta relaxačních 

míst s ohništi a terasami. Když Kory 

doma nastartuje Walkera a jede 

s ním na místo sečení po pěší stezce, 

jeho pes Wally jde vždy vedle něj a 

doprovází ho. Kory si nasadí sluchátka 

pro ochranu sluchu, sepne nože a 

ztratí se v jediné věci, kterou miluje 

už od svých šesti let - v sečení trávy. 

Wally se zase vydá prozkoumat rybník.

Když Kory nepečuje o svůj pozemek, 

on a jeho zaměstnanec Gary Harper se 

starají o spoustu dalších nemovitostí 

v okolí. Kromě toho, že Kory preferuje 

nemovitosti Walker-Friendly, také 

dává přednost pozemkům, které 

nejsou daleko od jeho "centrály". 

Samozřejmě se Korymu líbí, když 

s Garym dokončí zakázku v co 

nejkratším čase.

Jednou z výjimek je prestižní vinice 

a vinařství, které Valley Green 

Landscape pomáhá udržovat. Vinice 

má svůj vlastní personál, ale během 

sezóny potřebuje pracovní síly, 

které pomohou s údržbou trávníků. 

Správce budovy vinařství býval 

jedním z Koryho zaměstnanců, 

takže partnerství bylo logické. Dva 

zaměstnanci na částečný úvazek, Paul 

Carden a Matthew Nettrouer, se každý 

pátek připojí ke Korymu a Garymu, 

aby zvelebili okolí vinařsví.

„Na všech 4 Walkerech tam strávíme 

celý den,“ říká Kory. Model T23 se 

122cm žací hlavou seče a sbírá trávu 

na reprezentačních trávnících u 

vinařství. Tři modely H, s žacími 

hlavami se stranovým výhozem 

(157 až 188 cm), se starají o rozlehlé 

plochy kolem. Koryho obří nádrž 

postřikovače se také hodí na tomto 

obrovském pozemku.

Jakkoli rozlehlý je tento pozemek, 

Kory tvrdí, že je relativně rovný a 

předvídatelný, což je přesně důvod, 

proč v první řadě miluje údržbu 

krajiny. Pryč jsou dny, kdy jsem 

dělal na stavbách, kdy jsem většinu 

dne strávil odpovídáním na dotazy 

klientům, vytvářením nabídek, 

shánením materiálu a prováděním 

dalších administrativních prací.

„V dnešní době, kdy se plně 

soustředím na údržbu, trávím se svou 

účetní asi hodinu týdně a to je vše,“ 

říká Kory. Pak se sedne zpět do sedadla 

jednoho ze svých čtyř Walkerů.

„Jedna věc, která se mi na údržbě líbí, 

je rutina,“ říká Kory. „Ale také se mi 

líbí, že se nikdy nepřestanete učit, ať 

už se jedná o novou rostlinu nebo o 

ošetření plevele nebo o efektivnější 

způsob sečení. Nikdy se nepřestaneš 

učit. V momentě, kdy se přestanete 

chtít učit,  začnete nenávidět svou 

práci."

Kory Knutz začal svou práci nenávidět 

už v roce 2008. Teď už ne. Teď udržuje 

pozemky, které jsou vhodné pro 

Walkera, a přitom je téměř bez stresu.

„Kdo by si pomyslel, že sekání trávníků 

po více než 30 let mě nebude nudit?“ 

Kory přemýšlí. "Já nevím, možná jsem 

jen opravdu jednoduchý člověk." Nebo 

možná jen našel svou vášeň.

Kory Knutz je hrdý na svůj klub, který zároveň slouží jako ústředí 
Valley Green Landscape. S dekoracemi Korymu pomohl jeho 

prodejce Walker a dal mu pár Walker nápisů.

Kory Knutz má 10 
žacích hlav pro své 
čtyři Walkery. Pro 

sečení velkých ploch 
používá model H 
s žací hlavou se 

stranovým výhozem 
o šířce 188 cm. Tuto 
konfiguraci používá i 
na svém pozemku.

Podívejte se na příběh 
Koryho Knutze zde:
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Každá žací hlava Walker je jedinečně nakonfigurována 

tak, aby splňovala velmi specifické požadavky na 

výkon. Ať už je nejdůležitějším hlediskem při hledání 

dokonalé žací hlavy šířka sečení, manipulace s 

odřezky trávy, kapacita materiálu nebo typ trávy, je 

zde Walker žací hlava, která splní specifické potřeby 

pro údržbu travnatých ploch.

Mulčovací žací hlavy a sady pro mulčování

Mulčovací hlavy jsou navrženy tak, aby efektivně 

nařezaly materiál na jemné části, vracely jej zpět do 

trávníku a zanechávaly krásný střih. 

M36 

• 91 cm 

• Převodový pohon

•  Kompatibilní s modely 

S, C19, C19i, T, D a B

M42

• 107cm 

• Převodový pohon

•  Kompatibilní s modely 

S, C, T, D a B

M42B

• 107cm

• Převodový pohon

•  Kompatibilní s modely 

S, C, T, D a B

Mulčovací sada S42-R

•  Mulčovací sada pro 

S42-R 

•  Kompatibilní pouze s  

modelem R

M48

• 122 cm 

• Převodový pohon

•  Kompatibilní s modely 

S, C, T, D, B a H*

Mulčovací sada S48-R

•  Mulčovací sada pro 

S48-R 

•  Kompatibilní pouze s  

modelem R

M52

• 132 cm 

• Převodový pohon

•  Kompatibilní s modely 

T, D, B a H*

Mulčovací sada S52

• Mulčovací sada pro S52

• P/N 8691

•  Kompatibilní s modely 

C, T, D, B a H*

Mulčovací sada S54-R

•  Mulčovací sada pro 

S54-R 

•  Kompatibilní pouze s  

modelem R

Mulčovací sada S61

• Mulčovací sada pro S61

• P/N 2692-1

•  Kompatibilní pouze s  

modelem H 

 

Žací hlavy Walker: Mulčování a sběr

*Vyžaduje sadu adaptéru P/N 2430-10. 

Noze s ozubenými 
kridélky pro 

jemné mulcování

Náboje nozů s 
recirkulacními kridélky

Jedinecný design 
k usmernování 
proudení vzduchu

Dalsí podrobnosti o 
mulcovacích hlavách najdete 

na adrese:
walker.com/decks#mulching
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Standardní vs. reverzní rotace
Při standardní rotaci se nože “potkávají” v přední části 

žací hlavy a směřují materiál přímo do dopravního 

tunelu. Žací hlavy se standardní rotací jsou ideální 

pro uživatele, kteří potřebují sbírat silnou a hustou 

trávu včetně listí a dalších nečistot.

Nože s reverzní rotací se “potkávají” v  zadní části 

žací hlavy a směřují materiál kolem okrajů hlavy před 

tím, než je nasměrován do dopravního tunelu. Žací 

hlavy s reverzní rotací jsou ideální pro uživatele, 

kteří hledají výjimečnou kvalitu sečení suché trávy a  

nepotřebují sbírat listí či další nečistoty.

Reverzní rotace:
Výjimecná kvalita secení 

suché trávy

Standardní rotace:
Vhodné pro secení vsech 

trav a úklid listí

Žací hlavy pro sběr 
Žací hlavy pro sběr jsou kompatibilní se všemi modely 

GHS®S, C, T a D. Posečená tráva je odváděna od nožů 

integrovaným ventilátorem a oscilačním komínem 

ukládána ve sběrném koši.

C36R 

• 91 cm  

• Reverzní rotace

•  Kompatibilní s modely 

S, C19, C19i, T a D

C42 

• 107 cm  

• Standardní rotace

•  Kompatibilní s modely 

S, C, T a D

C42R 

• 107 cm  

• Reverzní rotace

•  Kompatibilní s modely 

S, C, T a D

C48 

• 122 cm  

• Standardní rotace

•  Kompatibilní s modely 

C, T a D

C48R 

• 122 cm 

• Reverzní rotace

•  Kompatibilní s modely 

S18, C, T a D

C52R 

• 132 cm  

• Reverzní rotace

•  Kompatibilní s modely 

C19i, T a D

Více o zacích hlavách pro sber: 
walker.com/decks#collection

Podívejte se, jak 
funguje systém 
Walker GHS

walker.com/grass-handling-system
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Žací hlavy se stranovým výhozem
Žací hlavy se stranovým výhozem rovnoměrně 

vyhazují posečenou trávu deflektorem do strany a 

jsou kompatibilní se všemi sekačkami Walker.

Žací hlavy Walker: se stranovým a zadním výhozem

S36 

• 91 cm  

• Převodový pohon

•  Kompatibilní s modely S, 

C19, C19i, T, D a B

S42

• 107 cm  

• Převodový pohon

•  Kompatibilní s modely 

S, C, T, D a B

S42-R

• 107 cm  

• Řemenový pohon 

•  Kompatibilní pouze s  

modelem R

S48-R

• 48” 122 cm  

• Řemenový pohon 

•  Kompatibilní pouze s  

modelem R

S48 

• 122 cm  

•  Pohon Převodový i 

řemenový pohon

•  Kompatibilní s modely 

S18, C, T, D, B a H*

S52 

• 132 cm  

• Řemenový pohon

•  Kompatibilní s modely 

C, T, D, B a H*

S54-R

• 137 cm  

• Řemenový pohon 

•  Kompatibilní pouze s  

modelem R

S56

• 142 cm  

• Převodový pohon

•  Kompatibilní s modely 

S18, C, T, D, B a H*

S60

• 153 cm  

• Řemenový pohon

•  Kompatibilní s modely 

C, T, D a B

S61

• 155 cm  

• Řemenový pohon 

•  Kompatibilní pouze s  

modelem H

S74

• 188 cm 

• Převodový pohon

•  Kompatibilní s modely T, 

D, B a H*

Pracovní 
zábery od 

188 cm 

az po 
91 cm

Dalsí podrobnosti o  
zacích hlavách se stranovým 

najdete na adrese:
walker.com/decks#discharge

*Vyžaduje sadu adaptéru P/N 2430-10. 
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Žací hlavy se zadním výhozem  
Tyto žací hlavy jsou navržené speciálně pro Model H 

pro vysokou efektivitu a rychlost sečení. Díky jejich 

konstrukci je posečená tráva nařezána na drobné 

části, které jsou pak rovnoměrně ukládány zadním 

deflektorem do trávníku.

Převodový vs. řemenový pohon
Žací hlavy Walker poháněné převodovkami využívají 

hliníkové nebo litinové převodovky Zerol pro tichou 

a dlouhodobou práci. Časované nože poskytují 

výjimečnou kvalitu řezu a typické pruhy na trávníku. 

Kompaktní design umožňuje snadné trimování a 

manévrování.

Žací hlavy Walker s řemenovým pohonem používají 

vřetena robustní konstrukce a napínací řemenici. 

Jsou vhodné do drsnější podmínek sečení, kde 

dochází ke kontaktu nožů s nečistotami nebo zemí. 

Žací hlavy Walker poháněné řemenem umožňují 

výměnu řemene bez použití nářadí a snadnou 

udržobu vřeten nožů.

R52 

• 132 cm 

• Řemenový pohon 

•  Kompatibilní pouze s  

modelem H 

R64 

• 163 cm 

• Řemenový pohon 

•  Kompatibilní pouze s  

modelem H  

 

Prevodový pohon:
Hladký, výjimecná kvalita rezu

Remenový pohon:
Flexibilní secení i  

v drsných podmínkách 

H27i se zací hlavou 
se zadním výhozem 

o sírce 163 cm

Žací hlava 

S48-2 

Žací hlava 

S48-3 
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Doplňky žacích hlav *

• Vyčesávač  

•  Nafukovací kola žací 

hlavy

•  Centrální nastavení 

výšky sečení

 •   Nastavitelné opěrky 

nohou

•   Rozmetadlo hnojiva 

Spyker®

•  Usměrňovač proudu 

vzduchu

• Obrubníkový  nájezd

•  Elektrické sklápění žací 

hlavy Power Tilt-Up® 

pro S61, R52, R64 

(pouze pro model H)

•  Boční koš pro sběr 

trávy Accelerator® 

(pouze pro USA)

• Postřikovač 

•  Výkyvné nože

*Pro ověření kompatibility nás kontaktujte na  

Univerzální žací hlava
Univerzální žací hlava Walker je navržena pro 

zákazníky, kteří chtějí sbírat i používat boční výhoz 

po celou sezónu, a představuje nákladově efektivní 

způsob, jak mít dva styly sečení v jedné žací hlavě. 

Tato tichá, řemenem poháněná hlava využívá 

flexibilní torzní rám k optimálnímu kopírování terénu 

a nádhernému střihu. A stejně jako ostatní žací 

hlavy Walker lze i tuto snadno sklopit pro pohodlné 

nastavení a údržbu.

Sber 
konfigurace 

Jedna zací hlava pro více 
pouzití

Stranový výhoz 
konfigurace 

Žací hlavy Walker: Univerzální žací hlava a doplňky

U48 

• 122 cm 

• Řemenový pohon 

•  Kompatibilní s modely S, C, T a D 

Výkyvné noze

Zjistete více o vásni a 
filozofii, které stojí za 
designem plosin Walker:
www.cime.cz

Postrikovac
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• • Kompatibilní.  Pouze modely C19i a C23i.   
Vyžaduje sadu adaptéru P/N 2430-10.

Sber

S výhozem

Pro 
mulcování

Univerzální 
zací hlava

Kompatibilita žacích hlav

Modely

S C T D R B H

   Sběr

C36R •• •• •• ••

C42/R  •• •• •• ••

C48 •• •• ••

C48R •• •• •• ••

C52R •• ••

   S výhozem

S36 •• •• •• •• ••

S42 •• •• •• •• ••

S42-R ••

S48-R ••

S48 •• •• •• •• ••

S52 •• •• •• ••

R52 ••

S54-R ••

S56 •• •• •• •• ••

S60 •• •• •• ••

S61 ••

R64 ••

S74 •• •• ••

   Pro mulčování

M36 •• •• •• •• ••

M42 •• •• •• •• ••

M42B •• •• •• •• ••

S42-R Kit ••

S48-R Kit ••

M48 •• •• •• •• ••

M52 •• •• ••

S52 Kit •• •• •• ••

S54-R Kit ••

S61 Kit ••

    Univerzální žací hlava

U48 •• •• •• ••

Žací hlavy / sady
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Eliseo Mauricio z Mauricio Lawn & Landscape 
Maintenance, seče pozemek jednoho ze svých 

klientů ve městě Amarillo, Texas.
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Profil zákazníka

Eliseo Mauricio, majitel společnosti Mauricio Lawn & 
Landscape Maintenance v Amarillu v Texasu, se naučil, jak 
se správně starat o trávníky už jako malý kluk. Pomáhal při 

údržbě trávníků ve firmě svého otce za neuvěřitelných 40 

dolarů měsíčně. „Pro dítě to tenkrát byla spousta peněz,“ říká 

Eliseo.

A co je důležitější, Eliseo pracoval se svým tátou. Také zistil, 

jak moc se mu líbí pracovat venku a dělat lidem radost tím, že 

jejich trávníky vypadají krásně.

Eliseo měl ale druhou vášeň: matematiku. Stejně jako on 

a jeho otec „šířili radost“ ze záviděníhodného trávníku, 

Eliseo chtěl šířit radost z matematiky. „No, alespoň tak jako 

průměrný člověk může shledat matematiku radostnou,“ říká s 

úsměvem Eliseo.

Po úspěšném ukončení střední školy se Eliseo rozhodl jít 

na vysokou školu. Pokračoval s prací ve firmě svého otce a 

zároveň pracoval na svém studiu matematiky. Po absolvování 

se Eliseo stal středoškolským učitelem matematiky, ale stále si 

přivydělával sečením trávy.

„Deset let jsem byl učitelem,“ upozorňuje Eliseo. „Moje vedlejší 

podnikání v údržbě trávníků začalo asi s pěti zákazníky. Pak se 

přidalo dalších 10. Chtěl jsem to nechat na tomto čísle, ale pak 

jsem se rozhodl nechat věci plynout tak jak měly. Hned po 30 

zákaznících jsem se rozhodl, že se do toho chci pustit a dělat 

to na plný úvazek.“

To bylo v roce 2017. Dnes Mauricio má zhruba 60 zákazníků, 

především s pozemky o průměrné velikosti, na kterých 

Učitel 
matematiky v 
sedle Walkera

pracuje kolem 30 až 45 minut. „Mám jednu komerční 

nemovitost,“ dodává Eliseo. „Je to skladiště. Dělám to jen 

proto, že majiteli se starám o rezidenci. Snažil jsem se dostat 

zakázky na jiných komerčních plochách, ale moje nabídka 

byla vždy příliš vysoká. Ale jak jsem řekl své ženě, Adrianě, 

raději budu drahý a bez zakázek, než abych měl nejnižší cenu 

a nebyl pak schopen odvést dobrou práci.“

Jít po cestě za svým cílem

Prvních několik let v podnikání Eliseo preferoval pracovat 

sám. Během posledních několika let však začal rozvíjet své 

myšlení.

„Protože už pět let pracuji na plný úvazek, uvědomil jsem 

si, že si nepotřebuji nechat všechny peníze pro sebe,“ říká 

Eliseo. „K čemu jsou vám všechny ty peníze, když jste příliš 

vyčerpaní na to, abyste něco dělali po práci? Práce bylo tolik, 

že to začínalo mít vliv na mé zdraví, a to zase začalo mít vliv 

na mou ženu a tři dcery."

I když bylo hezké mít za posledních pár let sezónního 

pomocníka, Eliseo zdůrazňuje skutečnost, že si najme pouze 

někoho, na koho se může spolehnout, že dodrží stejné 

standardy, kterými je Eliseo posedlý. Právě tyto vysoké 

standardy pomohly vybudovat firmu bez jakékoli reklamy. 

Eliseův náklaďák a přívěs nejsou nijak polepené reklamou. 

Nemá ani vizitky. Zákazníci přicházejí pouze na základě práce, 

jakou jsem odvedl na trávnících jejich sousedů.

„Jsem hodně hrdý na to, co dělám, a nechci pouze sekat,“ říká. 

„Myslím, že to je to, co přidalo na mé zákaznické základně. 
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záření, které ho chrání před vedry a 

slunečním zářením a zároveň vypadá 

profesionálně.

Eliseo se také učí přizpůsobovat se 

rostoucím cenám paliv. Na otázku, 

jaký dopad to mělo na ziskovost 

v letošním roce, vytáhne mistr 

matematiky svůj chytrý telefon, 

několikrát přejede po obrazovce 

a řekne: „Vypadá to, že nákladyna 

palivo jsou zatím asi 5,5 % třžeb. Není 

to konec světa.“

Jedna věc, která pomohla, je přechod 

na ruční stroje s akumulátorovým 

pohonem. Eliseo má dokonce baterií 

poháněnou 54cm tlačenou sekačku 

pro speciální úzká místa, kde se 

neprotáhne ani Walker.

„Do výbavy aku nářadí jsem 

investoval před dvěma lety,“ říká 

Eliseo. "Neměli jsme žádné problémy. 

V přívěsu mám spoustu záložních 

baterií. Jediný problém byl, když jsem 

přes noc zapomněl dobít baterky. 

Pro jistotu, mám v přívěsu nějaké 

nářadí na benzín jako zálohu. S aku 

nářadím mám celkem úspěch, kromě 

fukaru. Pokud chci uklidit opravdu 

velké množství listí, raději používám 

benzínový zádový fukar.”

Do budoucna Eliseo doufá, že 

nebude zapomínat nabíjet baterie 

přes noc. Vlastně doufá, že se ani 

nebude muset snažit vzpomenout 

si. Nedávno investoval do sady 

solárních panelů na střechu jeho 

přívěsu. To mu umožní dobíjet 

Moji zákazníci očekávají a oceňují 

kvalitu a jsou velmi milí a loajální. 

Velkou roli také hrají i ostatní práce 

jako odstraňování plevele nebo 

úprava okrajů. Ale jedna věc, o 

které spousta zákazníků moc neví, 

jsou vzory, které dělám na jejich 

trávnících. Střídám čtyři různé vzory: 

rovnoběžné s domem, kolmé k 

domu a dvě diagonály. Zákazníci to 

prostě milují a zejména ti, kteří jsou 

velcí fanoušci baseballu. Tento stroj 

(Walker) je úžasný v tvorbě těchto 

pruhů."

Abychom si věci ujasnili, každý 

trávník dostane každý týden stejnou 

péči a stejný vzor. Když se Eliseo 

dostane na pozemek, vždy stráví pár 

minut hledáním vzoru, které po sobě 

zanechal, když naposledy sekal ten 

vzor. Pokud slunce nesvítí správně a 

nemůže je najít, začne znovu. Ať tak 

či onak, zákazník dostane nádherný 

šachovnicový vzor, který ho přiměl, 

aby najal Elisea.

V Amarillu je opravdu horké a větrné 

prostředí. Eliseo říká, že trávníky, 

které seká,, mají výborný systém 

závlahy. Mají také výborný plán 

výživy, často od samotného Elisea.

„85 % zákazníků nejen seču, ale 

starám se i hnojení,“ říká Eliseo. 

„Většina produktů, které používám, 

jsou granulované. K tomu používám 

rozmetadlo Spyker pro stroje Walker. 

Práce s ním je kvalitní a rychlá. 

Pondělky a pátky mám obvykle 

volnější. To si chystám můj Walker s 

rozmetadlem. Konec tohoto jara byl 

nezvykle deštivý, a já jsem měl často 

velice napilno. Tak jsem si do přívěsu 

dal rozmetací vozík a pracoval s ním. 

Jedna věc, kterou jsem se naučil v 

podnikání je, že se musíte naučit se 

přizpůsobit.“

Adept na adaptaci

Když už mluvíme o adaptaci, 

spalující podnebí Amarilla může být 

dokonce trestem pro někoho, kdo 

vyrostl v Texasu. Eliseo musí vypít 

litr vody pokaždé, když dorazí na 

pozemek. Také si oblíbil své košile 

z prodyšného materiálu s dlouhým 

rukávem a ochranou proti UV 

Eliseo Mauricio, 
majitel Mauricio 

Lawn & Landscape 
Maintenance v 
Amarillo, Texas
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Eliseo Mauricio říká, že mnoho jeho zákazníků jsou baseballoví 
fanoušci a oceňují šachovnicový vzor, který vytváří na jejich trávníku.

Podívejte se na příběh 
Elisea zde:

baterie přímo na místě v přívěsu, 

zatímco bude se svým Walkerem 

vytvářet typické vzory na trávnících.

Abych byl přesný, Eliseo má víc než 

jednoho Walkera. První, který si 

koupil, byl model C v roce 2010 při 

podnikání na částečný úvazek. O 

pár let později koupil svůj další stroj, 

silnější a větší Model T. Před dvěma 

lety pořídil model B, se kterým začal 

nabízet mulčování.

"V této oblasti existuje mnoho 

kontraktorů, kteří používají sekačky 

Walker a většina trávu pouze sbírá," 

říká. „Sbíránímvždy odvedete kvalitní 

práci.Ale v létě, kdy je vždy opravdu 

hodně práce, jsem začal mulčovat. 

Zákazníci jsou opravdu spokojení se 

vzhledem trávníku po mulčování. 

Spousta zákazníků ani nepozná 

rozdíl. Kvalitní práce je důkaz 

kvalitního produktu, který Walker 

vyrábí. Zároveň poskytuji novou 

službu, protože jsem schopen vrátit 

živiny zpět do trávníku v době, kdy 

je trávník v důsledku horkého počasí 

velice stresován."

Slovo "STRESOVÁN" znají kontraktoři 

jako Eliseo Mauricio až příliš dobře.

„Moje žena si pořád myslí, že 

pracuju až moc,“ říká Eliseo. „A já 

jsem opravdu moc rád. Moje žena 

podpořila každé mé rozhodnutí. 

Jediná věc, která mě držela zpátky od 

toho, abych šel na plný úvazek dřív, 

byl příjem. Jako učitel matematiky 

jsem vydělával dost peněz. Věděli 

jsme, že příjem ze sečení tam 

nakonec bude, jen ne hned. Proto 

bylo tak důležité, abychom se do 

toho pustili bez dluhů. Všechno jsme 

prodali a už pár let žijeme v karavanu, 

zatímco stavíme náš nový dům. Je už 

80 % hotový. Jsme opravdu rádi.“

Eliseo Mauricio vesvém podnikání 

spojil  své vášně: péči o trávníky   

a matematiku.

Eliseo Mauricio koupil svou první sekačku Walker v roce 
2010, když podnikal pouze na částečný úvazek. Říká, 
že jeho růst produktivity byl okamžitý, což mu dodalo 

odvahu začít o tom přemýšlet na plný úvazek.

„Sbíráním vždy uděláte vždy kvalitní práci.  
  Ale v létě, kdy je vždy opravdu hodně práce, jsem 
začal mulčovat.   Zákazníci jsou opravdu spokojení 

se vzhledem trávníku po mulčování. Spousta 
zákazníků ani nepozná rozdíl.
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Nosič nářadí

Nosič nářadí se na sekačku montuje místo žací 

hlavy. Výměna je otázkou minuty. Jednotlivé nářadí 

se pak připojí k závěsu a zajistí. Součástí nosiče 

jsoustupačky pro obsluhu a elektrický zdvih nářadí. 

Spínač slouží k polohování nářadí. Pro pohodlné 

ovládání je připevněn k páce FSC 

Modely C, T, D: ............................................. P/N H10 
Model H: ....................................................... P/N H19
Model B: ........................................................ P/N H21

Nářadí se na většinu modelů Walker montuje 

pomocí nosiče nářadí s elektrickým zdvihem. Pro 

vyvážení stroje lze použít i přídavné zadní závaží.

Volitelné zadní závaží

Zadní závaží slouží k vyvážení stroje při používání 

předního nářadí, jako je sněhová fréza, nakládací 

lopatanebo rotační kartáč. Také zlepšuje manipulaci 

při použití větších žacích hlavna lehčích modelech. 

Litinová závaží jsou přišroubována přímo  

k rámu stroje nebo zadní části dělené nápravy. 

Model B: 22,5 kg .....................................P/N 4647-10

Extra závaží 22,5 kg................................P/N 4647-11

Model H: 22,5 kg ....................................P/N 2647-10

Model H: 25 kg ........................................P/N 2647-11

Extra závaží 25 kg ...................................P/N 2647-6

Model C19, C19i, T, D: 38,5 kg .............P/N 7647

Extra závaží 4,5 kg ..................................P/N 7647-5

Doplňky: Nářadí

Nosic náradí umoznuje 
pripojit sirokou radu 

náradí k sekacce 
Walker.

Zadní závazí vyvazuje 
stroj pri pouzívání 
predního náradí.

Podívejte se na  
vsechna 
náradí Walker: 
walker.com/addons#implements



45

Rotační kartáč

Rotační kartáč o šířce 120 cm nebo 152 cm s pěti 

polohami nastavení úhlu je ideální pro zametání 

nečistot nebo sněhu z tvrdého povrchu.

Rotační kartáč je vhodný pro úklid štěrku a nečistot 

z travnatých ploch podél silnic, cesta hřišť a může 

být také použit pro vyčesávání trávníku. Zatížení 

kartáče určujípružiny, které lze nastavit a získat tak 

optimální zametací účinek při minimálním opotřebení 

na jakémkoli povrchu. Rotační kartáč je dalším 

nástrojem, díky kterému stoupá využitelnost sekaček 

Walker. Vyžaduje připojení pomocí nosiče nářadí (viz 

strana 44).

Modely B, C, T, D: 120 cm .......................P/N H13

Model H: 152 cm.......................................P/N H20

Volitelná podpěrná kola: 

Pro nastavení výšky záběru kartáče. 

Toto je velmi užitečné příslušenství při 

práci na trávníku. P/N I399

Ideální pro úklid necistot 
snehu a sterku.

Pet poloh 
nastavení  
úhlu kartáce
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Shrnovací radlice 122 cm nebo 152 cm

Shrnovací radlice je výkonný nástroj, který si poradí 

s řadou úkolů, jako je úklidsněhu či jakékoli shrnování 

a zahrnování. Je navržena a vyrobena společností 

Walker s využitím nejnovějších výrobních technologií 

přesného obrábění a kvalitního zpracování. 

Konstrukce radlice je vybavena jednoduchým nožním 

mechanismem pro nastavení úhlu, který umožňuje 

obsluze rychle nastavit radlici do pěti různých 

poloh. Deisgn také využívá ochranu proti přetížení 

s nastavitelným předpětím a  +/-5° náklonu od 

obrysu terénu pro rovnoměrné čištění v celé šířce 

radlice a integrované opěrky nohou. Ocelový břit je 

vyměnitelný, se čtyřmi polohami pro prodlouženou 

životnost.

Vyžaduje připojení pomocí nosiče nářadí (viz strana 44).

Modely C, T, D, B, H: 122 cm .........................P/N H11

Modely T, D, V: 152 cm ............................... P/N H16  

K dispozici je volitelná sada pryžových břitů:

 122 cm ....................................................P/N 6625-10

152 cm .....................................................P/N 6625-11

Lopata

Nakládací lopata, všestranný nástroj pro terénní 

úpravy, bude hrnout, nabírat, převážet a srovnávat 

kámen, štěrk a mulč. Zvedá přibližně 82 kg, pojme 

64 litrů materiálu a má světlou výšku 36 cm pro 

přepravu. Lopata má vysoce pevnou ocelovou řeznou 

hranu a naklápěcí mechanismus pohání elektrickým 

píst. Je k dispozici pro použití na modelech B, C, T 

a D. Vyžaduje připojení pomocí nosiče nářadí (viz 

strana 44). P/N H18

Doplňky: Nářadí

Vymenitelné 
brity
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Fukar

Fukar je užitečný při úklidu nečistot, zejména listí. 

Rychle se připevní na nosič nářadí a umožňuje plné 

využití během celé sezóny.

Ventilátor o průměru 34,3 cm vyvine proud vzduchu 

o rychlosti 200 km/h a má 230° manuální směrové 

ovládání. Kvalitní konstrukce, kterou najdete u každé 

z našich komerčních sekaček, je zabudována do 

každého nářadí Walker. Je k dispozici pro použití na 

modelech B, C, T a D. Vyžaduje připojení pomocí 

nosiče nářadí (viz strana 44). P/N H14

Dvoustupňová sněhová fréza 107 cm 
nebo 127 cm

Tato výkonná fréza odhazuje sníh až do vzdálenosti 

12 metrů. Součástí je výpusť, kterou lze otáčet o 228 

stupňů přímo ze sedadla obsluhy. Nastavitelný deflektor 

výpusti umožňující ovládání úhlu a vzdálenosti odhozu 

je dodáván s volitelnou el. ovládanou sadou Díky 

elektrickému zdvihu nosiče nářadí zvládne sněhová 

fréza rychle i ten nejhlubší sníh. Vyžaduje připojení 

pomocí nosiče nářadí (viz strana 44).

Modely C, D, T, B, H: 107 cm........................... P/N H12

Model H: 127 cm ............................................... P/N H17

Volitelná sada ovládání deflektoru výpustě::P/N 6623-4 

Poznámka: Lze použít pouze s pevnou kabinou. 

Odhodí sníh 
az 12 metrů 

daleko
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Tyto jednotlivé doplňky lze používat na většině 

modelů Walker, přičemž nevyžadují použití nosiče 

nářadí. Některá příslušenství se připevňují k rámu stroje 

a některá k žací hlavě nebo místo ní. 

Plátěná kabina 

Plátěná kabina chrání obsluhu před zimním 

počasím při použití sněhovéfrézy, rotačního kartáče 

nebo radlice. Disponuje výklopnými dveřmi s pevným 

čelním sklem, elektrickým stěračem a LED světlomety. 

P/N A17

Modely D, T Montážní sada: ...................P/N 7660-23 

Model B Montážní sada: ..........................P/N 7660-24 

Model C Montážní sada: ..........................P/N 7660-25

Prodlužovací plachta přední části kabiny  

chrání obsluhu při použití shrnovací radlice:P/N 7661-4

Pevná kabina 

Pevná kabina chrání obsluhu před zimním počasím 

při použití sněhové frézy, rotačního kartáče nebo 

radlice. Součástí jsou dvoje výklopné dveře, čelní sklo 

s elektrickým stěračem, LED světlomety a cirkulační 

ventilátor. Pro instalaci je potřeba sada ROPS (viz strana 

49). Kompatibilní pouze s modely H. P/N A33

Volitelné topení k pevné kabině  

 Pouze pro model H37i:P/N 2200-24

Sada pro nastavení úhlu radlice  

Použití s radlicí 152 cm:P/N 6623-10

Souprava pro ovládání komínu sněhové frézy  

 Použití se sněhovou frézou 152 cm:P/N 6623-4

Doplňky: Příslušenství

Ochrana proti 
nepríznivému 

pocasí.

Podívejte se na  
vsechna príslusenství: 
walker.com/addons#attachments
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Jednostupňová sněhová fréza 91 cm

91 cm široká sněhová fréza se je vhodnápro 

úklid chodníků a příjezdových cest. Montuje se 

přímo ke stroji místo žací hlavy. Jednoduchý, ruční 

zvedacímechanismus stupačky jsou integrovány 

do držáku sněhové frézy. K upevnění ke stroji není 

potřeba nosič nářadí. Sněhová fréza je kompatibilní s 

modely S, C, T, D a B. Sněhová fréza je dokonalým 

doplňkem pro zimní sezónu, který poskytuje strojů 

Walker celoroční využití. Jedná se o kompaktní a 

výkonný doplněkkterý odhazuje sníh až 6 m daleko. 

P/N A11

Rozmetadlo Spyker®

Rozmetadlo  Spyker® kombinuje rozmetadlo Spyker® 

S80-12010 Pro-Series se všestrannou sekačkou 

Walker. K připevnění rozmetadla k nosnému rámu 

žacích hlav Walker 42”, 48” nebo 52”s převodovým 

pohonem nejsou zapotřebí žádné nástroje.

 Rozmetadlo Spyker® ...................................... P/N A39

Pouze montážní sada Spyker® ...................... P/N A38

ROPS

Ochranný konstrukce proti převrácení (ROPS)se 

skládá z vysokopevnostního ocelového rámu a 

bezpečnostníhopásu. Pro pohodlnější přepravu nebo 

uskladnění stroje lze ocelový rám sklopit. 

 

Modely H27i, H24d ....................................... P/N A30

Model H37i, H38i ........................................... P/N A34

Modely C, D, T ................................................ P/N A37*

*Bezpečnostní pás objednaný samostatně. Odpružené 
sedadlo (6103-14) P/N 2302-8, standardní sedadlo (5103) 
P/N 5103-9, komfortní sedadlo (6104-31) P/N 6104-7.

ROPS je standardní 
výbavou na  
modelu H24d

Bez nutnosti nosice 
náradí
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Vyčesávač

Vyčesávač je ideálním doplňkem pro rychlé vyčesání 

stařiny a mechů po zimním období. Při použití 

se systémem GHS® na modelech S, C, T a D jsou 

stařina a mechy rovnou “vysávány” do sběrného 

koše. Vyčesávač má přední kola, která umožňují 

udržovat pracovní pozici pružinových prstů na 

členitém terénu. 

Vyčesávač se snadno připevní k žacím hlavám Walker  

s převodovým pohonem. Ovládací páka s nožním 

spouštěčem zvedne vyčesávač do přepravní polohy 

při jízdě mimo trávník. Přední kola jsou nastavitelná 

pro vyladění pracovní výšky prstů. Skládací rukojeť 

umožňuje uložit vyčesávač na stěnu nebo na k 

bočnici přívěsu. P/N A10

Volitelný držák na stěnu: 

 Mimo sezónu lze vyčesávač bezpečně uložit do držáku 

na stěně. P/N 6606-11

Doplňky: Příslušenství

Vycesete a 
seberete  
starinu a 
mechy 

snadno a 
rychle

Instalace bez 
pouzití náradí
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Postřikovač

Postřikovač je užitečný doplněk pro údržbu trávníku. 

Lze ho snadno namontovat na většinu žacích hlav 

a nabízí pracovní šířku až 244 cm. Hubení plevele 

nebo doplňování živin v trávníku je díky tomuto 

postřikovači daleko snadnější a rychlejší. Stříkací 

pistole a 6m hadice umožňuje aplikovat postřik i do 

míst, kam se se strojem nedostanete. Tryska pistole má 

několik možností nastavení,od lehké mlhy až po úzký 

paprsek a celkový dosah je až 11 m. Nádrž má 95 litrů 

umožňuje snadné čištění celého systému. P/N A16

Instalace postřikovače na žací hlavy 132 a 157 cm 

vyžaduje sadu držáků P/N B037

Shrnovací radlice pro model R 122 cm

Model A44, navržený speciálně pro model Walker 

Model R, je ideální pro nástrojem pro úklid sněhu z 

chodníků nebo příjezdových cest. Funguje také jako 

nástroj pro shrnování listí, mulče nebo jiných materiálů. 

Vlastnosti radlice A44: pět poloh pro nastavením úhlu 

nožním ovladačem, ochranu proti přetížení, +/-5° 

boční náklon pro kopírování terénu a rovnoměrné 

shrnování, ruční zdvihací pákou s nožním spouštěčem 

a integrovanými opěrkami nohou. P/N A44

Shrnovací radlice 122 cm

Odolná a jednoduchá radlice s ručním zvedacím 

mechanismem, která nevyžaduje připojení přes 

nosič nářadí. Břit Dozeru je vybaven nožním, úhlem 

nastavitelným mechanismem, který umožňuje obsluze 

rychle nastavit břit na pět různých úhlů. Radlice má 

ochranu proti přetížení s nastavitelným předpětím, 

aby se obsluha mohla soustředit na práci, a ne na to, 

co se skrývá pod sněhem. Standardně je dodávána 

vyměnitelný ocelový břit a volitelně je k dispozici také 

pryžový břit. P/N A32

Pro připojení radlice A32 jsou potřeba tyto sady:

Modely B, SP/N 4300-16

Modely C, T, D ........................................P/N 5628-10

Volitelná výbava radlice A32:

Pryžový břit 122 cm P/N 6625-10

Elektrický zdvih radlice P/N 6622-17

Vymenitelné brity

Novinka pro 
rok 2023!
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Komfortní sedadlo

Komfortní sedadlo, standardní výbava modelů T a 

B, je navrženo na zakázku s vylepšeným vyztužením 

a zádovým profilem pro lepší držení těla a podporu. 

Sedák má elastometrickou vrstvu, která výrazně 

snižuje vibrace a zvyšuje pohodlí během provozu. 

Loketní opěrky jsou k dispozici jako volitelná výbava. 

Modely T, D ............................................... P/N 6104-8 

Modely B, S, C ........................................... P/N 6104-9 

Model R ......................................................P/N 6104-10

Volitelné loketní opěrky .......................... P/N 6104-17

Odpružené sedadlo

Toto sedadlo vyrobené společností Grammer, 

umožňuje nastavení sklonu opěrky zad, nastavení 

bederní opěrky a celkové odpružení v závislosti na 

hmotnosti obsluhy. Loketní opěrky jsou standardní 

výbavou odpruženého sedadla. Tímto odpruženým 

sedadlem jsou standardně vybaveny modely D21d a 

H24d. P/N 6103-14

Montážní sada modelů B23, B27i ........... P/N 6103-51

Montážní sada modelu C ......................... P/N 6103-52

Montážní sada modelu H ......................... P/N 6103-53

Montážní sada modelu T .......................... P/N 6103-54

Loketní opěrky

Sklopnými loketními opěrkami mohou být 

dovybaveny komfortní i standardní sedadla. Nabízejí 

zvýšené pohodlí a bezpečnost obsluhy. Lze  

 je sklopit. Područky jsou standardní výbavou 

odpruženého sedadla.

Standardní sedadlo: ............................... P/N 5885 

Komfortní sedadlo: ................................ P/N 6104-17

Doplňky: Volitelné

Odpruzené 
sedadlo 
pohlcuje 

vibrace pri 
jízde po 

nerovném 
terénu

Komfortní 
sedadlo s 
logem a 

prosváním

Podívejte se na  
vsechna volitelné  
doplnky:
walker.com/addons#options
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Ložná korba (pouze USA)

Korba nahrazuje zadní konstrukci u Modelu B a slouží 

pro přepravu materiálu nebo nářadí. Díky funkčnosti 

ručního vyklápění přidává korba také všestrannost 

modelu B nebo H24d. Je standardem u modelů 

H24d. P/N 4650-2

Světlomety

LED světlomety jsou z odolné hliníkové slitiny 

a každý má 4 žárovky. LED žárovek. Světla jsou 

umístěna tak, aby osvětlovala přední část a strany 

žací hlavy. 

Modely C, H27i, H24d ............................P/N 5989-13

Model B ....................................................... P/N 5989-17

Model S ....................................................P/N 5989-14

Model R ....................................................P/N 5989-15

Modely D, T .............................................P/N 7989-14

Model H37i, H38i ....................................P/N 2989-12

Kryt přístrojové desky

Plátěný kryt přístrojové desky chrání přístrojovou 

desku na modelech D a T při parkování sekačky venku 

nebo při přepravě na přívěsu za deště. P/N 7307-2

Držák nápojů

Díky jedinečnému provedení předního držáku 

nápojů má obsluha snadný přístup ke svému nápoji. 

Rám držáku hrnku je kovový s práškovou povrchovou 

úpravou a obsahuje pryžové pojistky pro zajištění 

různých velikostí a tvarů hrnků a lahví až do průměru 

8 cm. Není kompatibilní s modelem R. P/N 5744-9 

Vyssí bezpecnost pri 
omezených svetelných 

podmínkách
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Elektrické vyklápění Power Dump

Elektrické vyklápění Power Dump umožňuje 

pohodlnější vyprazdňování koše tak, že obsluha 

vyprázdní plný koš pouhým stiskem tlačítka bez 

toho, aniž by musela opustit sedadlo. Pákový spínač 

ovládá 12V elektrický pohon, zajišťuje vyklápění a 

otevírání koše.

Model S18 ................................................P/N 7620-18

Model C19, C19i .....................................P/N 7620-14

Modely T, D .............................................P/N 8620-2

Doplňky: Volitelné

Zvedne do  
výsky 170 cm

Vysoký zdvih Hi-Dump®

Vysoký zdvih Walker Hi-Dump® zvedne koš do výšky 

až 170 cm a vysype sebranou trávu a nečistoty do 

nákladního vozu nebo kontejneru, aniž by obsluha 

musela opustit sedadlo. Je poháněn 12V 12voltovým 

elektricko-hydraulickým systémem a je ovládán 

dvěma spínači z místa obsluhy. Je k dispozici pro 

modely D a T. P/N A21

Vysypte trávu, 
aniz byste opustili 

sedadlo
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Záchytná mřížka s velkými oky

Tato mřížkaje vhodná pro sečení ve vlhkých 

podmínkách. Větší oka zabraňují ucpávání a 

napomáhá k rovnoměrnému uložení materiálu v koši. 

Je snadno zaměnitelná se standardní mřížkou.

245l Sběrný koš ......................................P/N 7512-13 

360l Sběrný koš ......................................P/N 7512-11

Vaky na trávu

Látkové vaky výrazně usnadňují úklid na pracovišti. 

Jsou dimenzovány tak, aby odpovídaly rozměru 

víka sběrného koše, což umožňuje obsluze čistou 

manipulaci s trávou při vyprazdňování koše.

360l Sběrný koš ......................................P/N 5598-2

Vkládací koše

Vkládací koše se umístí do 360l sběrného koše a 

usnadňují následné vyprazdňování koše, kdy není 

žádoucí vysypání posečené trávy na trávník. To je 

obzvláště užitečné pro samostatnou obsluhu, která 

pracuje sama.

Sada vkládacích košů .............................P/N 8510-11 

Levý koš ...................................................P/N 8510-9

Pravý koš ..................................................P/N 8510-10

Deflektor pro výhoz z koše

Deflektor pro výhoz z koše se snadno přimontuje do 

rámu víka sběrného koše a umožňuje sečení se zadním 

výhozem „bez sběru“ u modelů se sběrem. Posekaná 

tráva je směřována dolů a rozprostřena po terénu.

245l Sběrný koš ......................................... P/N 7500-2

360l Sběrný koš ......................................... P/N 8500-2

Sada pro odpojení ventilátoru GHS

Díky této sadě lze odpojit ventilátor GHS ®. Je 

vhodná při práci s modely GHS, kdy není třeba sbírat 

posečenou trávu. Odstavením ventilátoru se zvýšil 

výkon přenášený na žací hlavu nebo jiné příslušenství 

či nářadí, které je poháněného vývodovým hřídelem. 

Odpojením ventilátoru zabráníte vniknutí trávy nebo 

sněhu do sběrného koše. P/N 7541-1

Deflektor pro 
výhoz z kose

Záchtná 
mrízka 
s velkými  
oky

Vypnete 
ventilátor, 
pokud ho 
nepouzíváte
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Centrální nastavení výšky sečení

Centrální nastavení výšky žací hlavy se instaluje přímo 

na žací hlavu Walker. Nabízí rychlé a snadné nastavení 

výšky sečení v krocích po 6 mm pomocí jedné páky v 

dosahu sedadla obsluhy.

C36R, S36, M36 .............................................. P/N A22

C42, S42, M42 ................................................. P/N A23

C48, S48, M42B, M48 .................................... P/N A24

C48R, C52R ..................................................... P/N A25

S52* .................................................................. P/N A26

S62** ................................................................ P/N A27

S56 .................................................................... P/N A28

C42R ................................................................. P/N A29

*A26 S/N 163318 a předchozí žací hlavy S52.  

**A27 S/N 187999 a žací hlavy S62.

Podložky nastavení výšky sečení

Podložky umožňují jemnější nastavení výšky sečení. S 

jejich použitím můtete nastavit výšku v krocích po 6 mm. 

žací hlavy 36”, 42”, 48”, 52”, 54”, 56” s převodovým 

pohonem nebo žací hlavy s řemenovým  

pohonem ......................................................... P/N 5727-1

52”, 62” řemenový pohon, 74” převodový  

pohon............................................................... P/N 8727

Obrubníkový nájezd

Tento nájezd umožňuje sekačkám Walker snadno 

překonat vyšší obrubníky nebo jiné zvýšené překážky. 

Nájezd lze uložit na rám žací hlavy, kde pak funguje 

jako rozšířená podnožka. 

Standardní žací hlavy ...................................... P/N 5597

Žací hlavy s centrálním nasvatením výšky  

sečení .................................................................. P/N 5597-1

Doplňky: Volitelné

Pro jemné doladení výsky secení

Snadno pres vysoké obrubníky

Slouzí i jako 
pohodlná 
podnozka
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Mechanický zdvih žací hlavy

Díky mechanickému zdvihu zvednete přední kola žací 

hlavy o několik cm nad pro pohodlnější přejezdy mezi 

sečenými  plochami. Montuje přímo na stroj a žací 

hlavu. Kompatibilní pouze se standardním sedadlem. 

Model B ........................................................P/N 4645

Výkyvné nože

Jejich používání doporučujeme hlavně v takových 

podmínkách, kde je riziko nadměrného kontaktu 

nožů s kameny a jinými překážkami. Výkyvné nože 

snižují nárazy a rázové zatížení pohonu žací hlavy 

a poškození čepele. Řezné čepele lze snadno 

vyjmout a naostřit či vyměnit.

S56 ...................................................... P/N 5705-32

S42 ...................................................... P/N 5705-33

S74 ...................................................... P/N 5705-34

S48 ...................................................... P/N 7705-8

Power Tilt-Up®

Power Tilt-Up®, je k dispozici pro model H, Usnadňuje 

sklopení žací hlavy pro údržbu, přepravu a skladování. 

Systém využívá 12voltový elektrický pohon, který lze 

snadno namontovat na jakýkoli Model H vybavený 

žací hlavou  S61, R52 nebo R64. Doporučujeme 

použít se zadním závaží (viz strana 44).

Modely H27i, H37i ...................................... P/N A35

Model H24d................................................. P/N A36

Vyhnete se  
rucnímu zvedání; 

pouzijte  
Power Tilt-Up®

Zvednete zací 
hlavu pri jízde 
pro pohodlnejsí 

prejezdy

Nizsí riziko 
poskození pri 

nárazu na 
prekázku
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Usměrňovač proudu vzduchu

Proudění vzduchu a obrys žací hlavy mají tendenci 

tlačit trávu na samých okrajích žací hlavy pryč od 

žacích nožů. Usměrňovač funguje jako vzduchový 

kanál pro nasměrování trávy na okraji žacího ústrojí 

do dráhy žacího nože.

C36R ........................................................... P/N 7704-2

C48R ........................................................... P/N 7704-4

C52R ........................................................... P/N 7704-5

Dvojité zadní kolo

Dvojité zadní kolo je standardně u modelů T a D. Díky 

dvěma nezávislým kolům je odpor při otáčení menší 

než u jednoduchého širokého zadního kola.  

P/N 7420-20

Rozšířená zadní náprava

Díky rozšířené zadní nápravě jedou zadní kola ve stejné 

linii s hnacími koly a na trávníku nevytvářejí středový 

pruh. od středového zadního kola. Snadněji tak 

udržíte řízení v přímém směru a zvýšíte stabilitu při 

práci na svazích. 

Rozšířená zadní náprava ......................... P/N 7420-3

Sada pro přemístění nádrže pro D21P/N 7420-8

Doplňky: Volitelné

Sirsí rozvor =
vyssí stabilita svahu

Usmernuje trávu 
prímo do dráhy nozů

Ryhlejsí otácení = vyssí 
agilita



Nastavitelné opěrky nohou

Tyto nastavitelné opěrky nohou se upínají na nosný 

rám žací hlavy. Rychlá instalace a nastavení. Zvyšují 

pohodlí obsluhy. 

36”, 42”, 48”, 52” ........................................P/N 8662-10

74” ..............................................................P/N 8662-9

Široké zadní kolo

Jednoduché široké zadní kolo vytváří jednotný pruh 

uprostřed sečeného pruhu pro čistě vypadající 

pruhovaný vzor. Nedoporučuje se pro práci na 

jemných trávnících s modelem D nebo se stroji 

vybavenými vysokým zdvihem Hi-Dump® kvůli 

zvýšenému tření při otáčení a vyššímu zatížení 

zadního kola. P/N 8049

Vytvárí jeden, 
jednotný pruh

Maximální pohodlí i pro 
vyssí operátory
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Sada velkých kol

Tato sada je dostupná pouze pro Model B, obsahuje 

20” hnací kola spolu s vyššími vidlicemi pro zadní 

kola a kola žací hlavy. Díky této sadě je možné 

nastavit maximální výšku sečení až na 13 cm. Je také 

zvýšená rychlost pojezdu a vyšší komfort obsluhy na 

nerovném terénu.

Vetsí,  
20” hnací 

kola

Vyssí vidlice 
zadních kol

Sada vidlic pro 8” kola žací hl ................ P/N 5076-12

Sada vidlic pro 11” kola žací hlavy ........ P/N 5076-13

Poznámka: 20” kola je potřeba koupit samostatně 

jako sadu P/N 5076 travních kol nebo P/N 8070-20 

terénních kol.

Aerace zadního kola

Systém využívá elektromagnetický zámek zadního 

kola k jeho přidržení v poloze „rovně vpřed“. To 

zlepšuje schopnost vytvářet rovné pruhy a zvyšuje 

stabilitu při sečení ve svahu. Spínač je umístěný 

na páce FSC a umožňuje tak ovládání aretace ze 

sedadla obsluhy. P/N 8540

Doplňky: Volitelné

Zaaretujte zadní kolo 
v poloze „rovne vpred“ 
a vytvárejte dokonale 

rovné pruhy

Pro rychlejsí a 
pohodlnejsí ovládání

Vyssí vidlice kol 
zací hlavy
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Travní pneumatiky

Travní pneumatiky 18 x 7-8

Jsou ideální pro použití s úzkými žacími hlavami, 

příslušenstvím nebo nářadím. Celková šířka stroje 

zůstává v rámci šířky žacích hlav 91 cm. Kompatibilní 

s modely S, C, T, D, R a B. P/N 5033-6

Travní pneumatiky 18 x 8,5-10

Mají nízkoprofilovou bočnicí pro vyšší stabilitu 

na svazích a nižší pružnost v zatáčkách. Udržují 

celkovou šířku traktoru menší než 107 cm. Jsou 

ideální pro užší žací hlavy, přídavná zařízení nebo 

nářadí. Tato pneumatika je standardní u modelů B, C, 

S18 a modelů T a D s ROPS. Kompatibilní s modely S, 

C, T, D, R a B. P/N 5075-3

Travní pneumatiky 18 x 9,5-8

Představují optimální rovnováhu mezi nízkým 

zatížením trávníku, pohodlím obsluhy a přesahem 

žací lišty pro sečení kolem překážek. Jedná se o 

standardní pneumatiky pro model T a model D 

Walker sekačky bez ROPS. Kompatibilní s modely S, 

C, T, D, R a B. P/N 7070-2

Travní pneumatiky 18 x 10,5-10

Poskytují optimální trakci a velkou kontaktní 

plochu, snižují tlak na půdu a chrání tak trávník. 

Nízkoprofilová bočnice přispívá k vyšší ovladatelnosti 

stroje na svahu. Vzhledem ke své šířce by měly být 

spárovány s žacími hlavami se záběrem od 122 cm. 

Kompatibilní s modely C, T, D a B. P/N 8075-4

Travní pneumatiky 22 x 10,5-12

Zajišťují optimální trakci a zároveň minimalizují 

poškození trávníku za běžných podmínek sečení. 

Tyto pneumatiky jsou standardem pro model H. 

Kompatibilní s modelem H. P/N 2071

Pouzití na úzkých 
palubách

Pro delikátní  
trávník a svahy

Standard pro model H

Standard pro modely T  
a D bez ROPS

Standard pro modely B, C,  
S a T & D s ROPS
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Terénní pneumatiky 23 x 10,5-12

Vyznačují se mírně agresivním, obousměrným 

dezénem běhounu, který je ideální pro práci v 

náročném terénu. Zlepšují trakci a jízdní vlastnosti 

modelu H. Kompatibilní s modelem H. P/N 2071-4

Terénní pneumatiky 18 x 11-10

Tyto pneumatiky jsou ideální tam, kde je potřeba 

vysoká rakce, jako je sečení na svahu nebo odklízení 

sněhu. Mají také nízkoprofilovou bočnici pro vyšší 

stabilitu a výkon. Kompatibilní s modely C, T, D a B. 

P/N 8070-12

Doplňky: Volitelné

Terénní pneumatiky 18 x 8,5-10

TTyto agresivní pneumatiky s vysokou přilnavostí 

mají zvýšenou trakci užitečnou pro odklízení sněhu, 

shrnování při náročných podmínkách sečení. Šířka 

pneumatik maximalizuje přesah žací hlavy pro lepší 

ořez, stejně jako přesah shrnovací radlice pro zvýšení 

bočního dosahu. Kompatibilní s modely S, C, T, D, R a 

B. P/N 8070-9

Směrové terénní pneumatiky 18 x 7-8

Tyto pneumatiky mají směrový dezén  s vysokou 

trakcí. Jsou ideální pro práce jako úklid sněhu, 

odhrnování a sečení tam, kde jsou potřeba úzké, 

agresivní pneumatiky. JJsou dokonale spárovány s 

91cm jednostupňovou frézou, 122cm shrnovací radlicí 

nebo žacími hlavami 91 a 107 cm. Kompatibilní s 

modely S, C, T, D, R a B.

 

Levá pneumatika: P/N 5034-1

Pravá pneumatika: P/N 5034-2

Terénní pneumatiky Ideální s 91cm snehovou 
frézou, 122cm shrnovací 

radlicí nebo zacími 
hlavami 91-107 cm

Úzký profil stroje - 
velký presah zací hlavy 

a shrnovací radlice

Zvýsená trakce a výkon 
pri práci na svazích
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Sněhové řetězy

Sněhové řetězy se používají pro extra trakci při 

odklízení sněhu se sněhovou frézou, rotačním 

kartáčem nebo shrnovací radlicí. Sněhové řetězy jsou 

k dispozici pro všechna kola strojů Walker.

18 x 6,5-8 ............................................. P/N 5675

18 x 8,5-8 ............................................. P/N 5675-2

18 x 9,5-8 ............................................. P/N 5675-3

22x10,5-12 ........................................... P/N 5675-6

Směrové terénní pneumatiky 23 x 10,5-12

Poskytují lepší trakci modelu H a jsou ideální do 

sněhu a do náročných podmínek sečení. Směrový 

dezén má samočistící schopnost, i přesto se 

pneumatiky hladce pohybují i na upraveném 

trávníku. Kompatibilní s modelem H.

 

Levá pneumatika: P/N 2070-5

Pravá pneumatika: P/N 2070-6

Pryží plněná kola žací hlavy

Žádné prostoje kvůli defektu pneumatiky. Pryží 

plněné pneumatiky jsou z lisované strukturální pryže 

s dutým jádrem a jsou standardní výbavou většiny 

žacích hlav Walker. Kompatibilní s modely S, C, T, D 

a B.

 

Kompletní kolo: P/N 5715-23

Pouze pneumatika: P/N 5715-16 

Nafukovací kola žací hlavy

Pro ty, kteří mají rádi možnost doladit výkon, 

nabízíme možnost nafukovacích kol. Ty nahrazují 

standardní pryží plněné pneumatiky a umožňují 

nastavení tlaku vzduchu. Kompatibilní s modely S, C, 

T, D a B.

 

Pouze pneumatiky a duše: P/N 5715-15

Kompletní kolo: P/N 5715-24

Kola žacích hlav

Ideální do snehu a 
nárocných podmínek 

secení

Standardní pneumatiky  
pro vetsinu zacích hlav 

Walker

Lze nastavit tlak 
vzduchu
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• Kompatibilní.  Kompatibilní pouze s modely C19 a C19i, nikoliv C23i.  
1 Nutný pro použití kompatibilního nářadí.  2 Úplný seznam kompatibilních žacích hlav najdete na walker.com.

Doplňky: Kompatibilita

S C T D R B H

   Nářadí

Nosič nářadí1 •• •• •• ••

Rotační kartáč 120 cm  •• ••

Rotační kartáč 152 cm ••

Shrnovací radlice 122 cm •• •• •• ••

Shrnovací radlice 152 cm •• •• ••

Lopata •• •• ••

Fukar •• •• ••

Dvoustupňová sněhová fréza 107 cm •• •• ••

Dvoustupňová sněhová fréza 127 cm ••

   Příslušenství

Plátěná kabina •• •• ••

Pevná kabina ••

ROPS •• •• ••

Jednostupňová sněhová fréza 91 cm •• ••

Vyčesávač2 •• •• •• •• ••

Postřikovač 2 •• •• •• •• •• ••

Shrnovací radlice 122 cm •• •• •• ••

 Rozmetadlo Spyker® •• •• •• •• ••

   Volitelné

Komfortní sedadlo •• •• •• •• •• ••

Odpružené sedadlo •• •• •• •• ••

Loketní opěrky •• •• •• •• •• •• ••

Ložná korba (pouze USA) •• •• ••

Světlomety •• •• •• •• •• •• ••

Držák nápojů •• •• •• •• •• ••

Kryt přístrojové desky •• ••

Zadní závaží •• •• •• •• ••

Elektrické vyklápění Power Dump •• •• ••

Modely
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• Kompatibilní. 2 Navštivte walker.com pro úplný seznam kompatibilních 
žacích hlav. 3 Navštivte walker.com pro úplný seznam kompatibilních 
pneumatik.  

S C T D R B H

   Volitelné (pokračování)

Vysoký zdvih Hi-Dump® •• ••

Záchytná mřížka s velkými oky  •• •• •• ••

Deflektor pro výhoz z koše •• •• •• ••

Sada pro odpojení ventilátoru GHS •• •• ••

Vaky na trávu •• •• •• ••

Vkládací koše •• ••

Centrální nastavení výšky plošiny 2 •• •• •• •• •• ••

Podložky nastavení výšky sečení 2 •• •• •• •• •• ••

Obrubníkový nájezd 2 •• •• •• •• •• ••

Power Tilt-Up® ••

Mechanický zdvih žací hlavy ••

Výkyvné nože2 •• •• •• •• ••

Nastavitelné opěrky nohou2 •• •• •• •• •• ••

Usměrňovač proudu vzduchu 2 •• •• •• ••

Rozšířená zadní náprava •• •• ••

Dvojité zadní kolo •• ••

Široké zadní kolo •• ••

Aerace zadního kola •• ••

Travní pneumatiky 18 x 7-8 •• •• •• •• •• ••

Travní pneumatiky 18 x 8,5-10 •• •• •• •• •• ••

Travní pneumatiky 18 x 9,5-8 •• •• •• •• •• ••

Travní pneumatiky 18 x 10,5-10 •• •• •• ••

Travní pneumatiky 22 x 10,5-12 ••

Směrové terénní pneumatiky 18 x 7-8 •• •• •• •• •• ••

Terénní pneumatiky 18 x 8,5-10 •• •• •• •• •• ••

Terénní pneumatiky 18 x 11-10 •• •• •• ••

Terénní pneumatiky 23 x 10,5-12 ••

Směrové terénní pneumatiky 23 x 10,5-12 ••

Pryží plněná kola žací hlavy2 •• •• •• •• ••

Nafukovací kola žací hlavy2 •• •• •• •• ••

Sněhové řetězy 3 •• •• •• •• •• •• ••

Modely
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