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Svahová sekačka CANYCOM CMX 2402 
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Svahová sekačka CANYCOM CMX 2402  
 
Canycom je japonská společnost, která po více než půl století navrhuje, vyrábí a zlepšuje své 

jedinečné produkty. Canycom se specializuje na pásové nosiče, dumpery a minidumpery a 

profesionální svahové mulčovače. 

V současné době stroje Canycom dominují japonskému trhu pro dopravu v zemědělství, 

stavebnictví, lesnictví a další odvětví. 

Canycom již po více než 30 let exportuje své výrobky do více než 40 zemí po celém světě. 

 

 

Standardní výbava stroje:  
 

 

  

Úsporný a výkonný 2-válcový motor Honda GX690, výkon 24 HP, elektrický startér 

Objem palivové nádrže 20 l 

Dvoustupňová hydrostatická převodovka, chladič hydraulického oleje 

Max. rychlost 15,2 km/h vpřed / 5 km/h 

Pohon 4x4 s možností 2x4, pohon přední nápravy kloubovým hřídelem 

Rozdělení točivého momentu mezi nápravami 50:50 

Uzávěrka diferenciálu řazená pod zatížením 

Záběrové pneu 4,00x7“ vpředu a 17x8.00-8“ vzadu 

Minimální poloměr otáčení 0,45 m 

Sedačka a volant s podélnou a svislou regulací polohy 

Pracovní záběr sečení 975 mm, pohon sečení kloubovým hřídelem 

Výška sečení 0 – 150 mm, 21 poloh, elektricky nastavitelné 

Výkyvné oboustranné žací nože na pevném unašeči 

Max. pracovní výkon 7.800 m2/hod 

Rozměry ( D x Š x V ) 1.947 x 1.020 x 840 mm 

Rozvor 1.300 mm 

Hmotnost 368 kg 

Svahová dostupnost 25° 
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Fotogalerie: 
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Poznámka: obrázky a fotografie mají pouze informatvní charakter a mohou se od skutečného produktu v některých 
detailech lišit. 
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