
Powerswing Post Drivers
THE FUTURE IN FENCING

Zatloukače kůlů Powerswing
BUDOUCNOST STAVBY PLOTŮ



WRAG Powerswing Post Drivers
WRAG have been manufacturing Post Drivers for 25
years. With the help of professional users, fencing 
contractors, farmers, the occasional user and plant 
machinery operators, WRAG has developed Post 
Drivers that are second to none. The versatility and the 
manufacturing quality surpasses all our competition.

All Powerswing models work to a rear position for extra 
reach or alternatively will hydraulically slew through up to 
180 degrees to enable the operator to work up a fence 
line. The Hydraulic Slew enables the operator to work 
anywhere within the 180 degrees dependant upon model. 
For example in awkward corners, irregular boundaries 
and around obstacles, keeping the machine ‘operator
friendly’ and downtime to an absolute minimum.

Even though 200kg models are adequate for most 
sized jobs, a 300kg hammer is an option on most
models and the powerful Diadem model comes with a
400kg hammer – important when speed is optimum.

• Manufactured to the highest standards
– build quality is second to none. 

• Versatile – Can work anywhere within 180 
degrees dependant upon model.

• Versatile – No awkward corners impossible.
Drive posts where they need to be driven.

• Versatile – The tractors position is less integral 
giving you more speed and manoeuvrability.

• Versatile – Modular design allowing complete 
choice and flexibility of options allowing 
you to bolt on extras over time.

• Post Plate – bespoke postplates available 
for any specific post application.

• Weight options – 100kg/150kg/200kg/300kg/400kg

• Net Unroller

• Rock Spike – The Rockspike makes light of hard 
work. It gives a pilot hole where difficult terrain
could prevent posts being driven. Whether the
terrain is stone, flint, shale, frost hard or just simply 
hot and dry the job will always get done.

• Tow Bar

• Electric control (option for Diadem and Opus)  

The best way to 
predict the future...
is to Invent it

Společnost WRAG vyrábí zatloukače kůlů již 25 let. S po-
mocí profesionálních uživatelů, dodavatelů oplocení, 
zemědělců, občasných uživatelů a provozovatelů strojních 
zařízení vyvinula společnost WRAG zatloukače kůlů, jaké 
jinde nenajdete. Mnohostranná použitelnost a jakost výro-
by překonávají všechnu naši konkurenci.

Všechny modely Powerswing pracují pro zajištění velkého 
dosahu dozadu nebo se alternativně mohou hydraulicky 
natáčet až o 180 stupňů, aby mohla obsluha pracovat 
vedle oplocení. V závislosti na modelu dovoluje hydraulické 
zatloukání obsluze pracovat kdekoli v rámci úhlu 180 stup-
ňů. Například v těžko přístupných rozích, u nepravidelných 
hranic pozemků a kolem překážek, přičemž stroj zůstává 
„přátelský pro obsluhu“ a prostoje jsou naprosto minimální.

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

Zatloukače kůlů WRAG Powerswing

Nejlepší způsob 
předvídání budoucnosti... 
je vymyslet si ji.

  Nejvyšší úroveň zpracování 
– nepřekonatelná jakost výroby.

  Všestranný – v závislosti na modelu může pracovat všu-
de v rozsahu 180 stupňů.

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

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

  Všestranný – modulární konstrukce umožňuje komplexní 
výběr a fl exibilitu alternativ dovolující kdykoli namontovat 
zvláštní výbavu.

  Zatloukací deska – pro všechny zatloukače jsou stan-
dardně k dispozici na zakázku vyrobené zatloukací desky.

  Varianty beranu – 100 kg / 150 kg / 200 kg / 300 kg / 
400 kg

  Zařízení na rozvinutí pletiva

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

  Tažný závěs

  Elektrické ovládání (zvláštní výbava pro modely Diadem 
a Opus)



Powerswing Diadem
The ultimate in versatility and power. Engineered 
to carry an impressive 300kg or 400kg hammer. 
The combination of the hydraulic beam, the mast 
and the unique beam clamp, gives the Diadem
a complete range of movements for those times 
when you need some extra punch and speed.

Beam Clamp 
Ensures the beam remains precisely in position,
reducing twisting and wear (patents pending).

“I can agree any job and know I can go
straight in, irrelevant of conditions 
because I know the machine will drive
posts into and through anything”

“The Diadem can be put into any 
position and can drive a post in 
at any angle, anywhere”

Powerswing Diadem
Je maximálně všestranný a výkonný. Navržený pro 
impozantní beran o hmotnosti 300 kg nebo 400 kg. 
Kombinace hydraulického výložníku, stožáru a jedi-
nečného uložení výložníku poskytuje modelu Diadem 
kompletní rozsah pohybů i pro okamžiky, kdy budete 
potřebovat větší sílu a vyšší rychlost.

Upínač výložníku
Zajišťuje, že výložník zůstává přesně ve své poloze, 
snižuje tendenci k otáčení a opotřebení (patentováno).

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

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



Powerswing
Opus
The Diadem as the name suggests is WRAG’s jewel in
the crown but often the tractor requirement is greater
than large estates and contractors want to assign to
fencing duties. So the Opus was introduced. It has
all the attributes of the Diadem – versatility, accuracy 
and ease of use. The engineering, the combination of 
powerbeam, powertilt and mast control is as the Diadem
but suited to 80 – 100hp tractors. Thereby allowing
the ultimate machine to reach a wider audience.

“A new era for indispensable post drivers has arrived. 
The Opus compliments the most modern powerful post driver range 
on the market today – WRAG you’ve done it again!”

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

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



Powerswing
Commander XL
Building on the highly successful Commander X, 
WRAG introduced the Commander XL. Whilst
offering all the versatility of its sister, the Commander 
XL has the added benefit of a telescopic beam. 
Used in conjunction with the Powerslide headstock,
fencing in awkward field corners or over a ditch will 
no longer be difficult at best or even impossible.

Powerswing
Commander X
If you are the owner of a large estate or a 
contractor the Commander X is engineered with
you in mind. Whether used in part of a team 
or as a one man operation the Commander
X towers above the competition. It has
versatility and flexibility second to none.

Powerslide Headstock
The Powerslide Headstock was designed for Post
Drivers by WRAG. Now it has revolutionised the
Post Driver industry but the original is still the best!
In conjunction with the beam it allows the Post
Driver to angle precisely where needed whether
in a rear position or side position. Awkward ‘no
go’ areas will become a thing of the past.

“I looked high and low - and bought 
the WRAG machine because of 
its sheer versatility. I couldn’t
find another to match it”

“It can get into all the awkward corners 
and spaces that no other can get to”

Powerswing
Commander XL
WRAG zavedl model Commander XL vycházející 
z velice úspěšného modelu Commander X. Nabízí 
mnohostrannost svého sesterského modelu a na-
víc má výhodu teleskopického výložníku. Když se 
používá spolu se systémem natáčení Powerslide, 
není již obtížné nebo dokonce nemožné vybudovat 
oplocení v nepřístupných rozích pole nebo nad 
příkopem.

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

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

Powerswing
Commander X
Pokud jste majitel velkého pozemku nebo posky-
tovatel služeb, mysleli jsme při konstrukci modelu 
Commander X právě na vás. Ať je používán jako 
součást týmu nebo jednotlivec, ční Commander X 
nad konkurencí. Je mnohostranný a fl exibilní jako 
žádný jiný.

Zatloukací systém Powerslide
Zatloukací systém Powerslide pro zatloukače 
kůlů zkonstruovala společnost WRAG. Tento 
systém provedl v odvětví zatloukačů kůlů revoluci 
a obecně se rozšířil, ale originál je stále nejlepší! 
Ve spojení s výložníkem umožňuje zatloukači kůlů 
přesné natočení tam, kde je to potřeba, ať je to 
v zadní nebo boční poloze. Nepřístupné polohy se 
stávají záležitostí minulosti.



Penna
The Penna is designed for operators who do not 
require a swing around system. It has a telescopic 
side shift always giving that flexibility of sliding 
‘in and out’ for post alignment. The introduction 
model has a manual mast upright adjustment but 
a hydraulic adjustment is an option as is mast 
tilt and powerleg. The Penna200 and Penna300 
have proved to be a good option for tractor
mounted linkage and telescopic handlers.

Powerswing Basic Range

BASIC XL

Bridging the gap between the Commander models and 
the Basic range, the Basic XL is ideal for the user who
doesn’t require the power slide headstock but wants a
good value and efficient post driver for larger projects. 

BASIC POWERTILT

Allows the mast to work anywhere within
360° which means you will always
get the mast into an upright position.

BASIC SEMI

A highly popular option built with small contractors 
in mind, the Basic Semi has 2 of the most popular
Basic options already factory fitted as standard.

BASIC

The basic is of modular design. The user can
add some or all of the options across a period 
of time in the order that best suits them.

Thrift
Ideal for occasional fencing and general farm
work the Thrift is supplied with a 200kg hammer
and can be rear mounted, or free standing. 
When unhitched from the tractor, this versitile 
post driver can stand alone for safe storage.

“The Basic Powerswing 
was the best value around
and because WRAG have
this add-on arrangement I
tailored my machine to suit
my increasing business -
well done WRAG!”

“A good option for tractor mounted
linkage and telescopic handlers.”

“Simple, easy to
use, cost effective 
machine for a 
small operator”

Thrift
Model Thrift je ideální pro příležitostné použití a 
všeobecnou zemědělskou práci. Dodává se s be-
ranem o hmotnosti 200 kg a lze ho namontovat na 
záď traktoru nebo volně postavit. Když je odpojený 
od traktoru, zatloukač kůlů může stát sám a lze ho 
tak bezpečně uložit. 

„Model Powerswing Basic byl 
cenově nejvýhodnější, a pro-
tože má WRAG tuto možnost 
rozšíření, uzpůsobil jsem svůj 
stroj tak, aby vyhovoval mé 
rostoucí fi rmě – WRAG odvedl 
dobrou práci!“

Modelová řada 
Powerswing Basic
BASIC XL
Model Basic XL představuje mezičlánek mezi modely 
Commander a řadou Basic. Je ideální pro uživatele, 
který nevyžaduje systém Powerslide (boční posuv), 
avšak chce hodnotný a účinný zatloukač kůlů pro 
větší projekty.

BASIC POWERTILT
Naklánění Powertilt umožňuje práci stožáru kdekoli 
v rozsahu 360°, což znamená, že můžete stožár uvést 
vždy do vzpřímené polohy.

BASIC SEMI
Velmi populární volba, při jejíž konstrukci jsme mysleli 
na malé poskytovatele služeb. Modely Basic Semi 
mají dvě nejpopulárnější položky zvláštní výbavy řady 
Basic již standardně namontované z továrny.

BASIC
Basic má modulární konstrukci. Uživatel může 
v průběhu času přidat některé nebo všechny výbavy 
v pořadí, jaké mu nejlépe vyhovuje.

Penna
Model Penna je navržen pro provozovatele, kteří 
nevyžadují otáčecí systém. Má teleskopické boční 
posouvací ústrojí, jehož vysouváním a zasouváním 
lze vyrovnávat stožár. Základní model má manuální 
ustavení vzpřímené polohy stožáru, ale na přání je 
k dispozici verze s hydraulickým ustavením stejně 
jako naklánění stožáru a robustní podpěra. Modely 
Penna200 a Penna300 se osvědčily jako dobrá 
volba pro čelní zvedací ramena traktoru a 
teleskopické manipulátory.

„Dobrá volba pro čelní zvedací ramena 
traktoru a teleskopické manipulátory.“

„Jednoduchý, snadno 
ovladatelný, hospo-
dárný stroj pro občas-
nou práci.“



Hector Range
Standing smartly alongside its stablemates in 
the WRAG range, the Hector is engineered 
and designed specifically for;

• front end loaders
• skid steers
• back actors
• telescopic handlers
• compact tractors
• mini diggers

HECTOR 
SKIDSTEER

HECTOR EXCAVATOR
2 - 30 TON

HECTOR 
COMPACT

HECTOR EXCAVATOR
1.5 - 2.5 TON

HECTOR 
TELESCOPIC HANDLER/
FORE-END LOADER

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

 čelní nakladače
 smykem řízené nakladače
 bagry
 teleskopické manipulátory
 kompaktní traktory
 minirypadla

HECTOR
TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR/
ČELNÍ-ZADNÍ NAKLADAČ

HECTOR RYPADLO
1,5–2,5 TUNY

HECTOR
SMYKEM ŘÍZENÝ 
NAKLADAČ

HECTOR RYPADLO
2–30 TUN

HECTOR
COMPACT



Post Driver Vzdálenost 
pod beranem Beran (kg)* Podpěra 

sloupu 
Podpěry 
rámu (packy)

Naklápění 
„Powertilt“

Boční posuv 
„Powerslide“

Teleskopický 
výložník Předražeč Hmotnost 

cca kg

Diadem 5,1 m 400/300 HYD STD STD N/ A STD OPT 1675/1475

Opus 4 m 300/200 HYD STD STD N/ A STD OPT 1000

Commander XL 3,1 m 300/200 HYD OPT STD STD STD OPT 975/870

Commander X 3,1 m 300/200 HYD OPT STD STD OPT OPT 930/825

Basic XL 3,1 m 200/300 HYD OPT STD N/A STD OPT 720/880

Basic Powertilt 3,1 m 200/300 OPT OPT STD N/A OPT OPT 675/780

Basic Semi 3,1 m 200/300 OPT OPT OPT N/A OPT OPT 600

Basic 3,1 m 200/300 OPT OPT OPT N/A OPT OPT 600

Hector Compact různé 100/150/200 N/A N/A OPT N/A N/A OPT 550

Hector smykem 
řízený nakl. různé 150/200/300/400 N/A N/A OPT N/A N/A OPT 550

Hector rypadlo 
1–2,5 tuny různé 100/150/200 N/A N/A OPT N/A N/A N/ A 450

Hector rypadlo 
2–20 tun různé 150/200/300/400 N/A N/A OPT N/A N/A OPT 450

Hector teleskopic-
ký manipulátor/ 
čelní nakladač

N/ A 200/300/400 OPT N/A OPT N/A N/A OPT 590/695

Penna 3,3 m 200/300 HYD STD STD N/A STD OPT 740/860

Thrift 3 m 200/300 OPT N/ A OPT N/A N/A OPT 580/695

HYD = hydraulicky ovládané
OPT = na přání
STD = standardně
N/A = na dotaz
* = tučně vytištěné položky představují standardní výbavu.


