
MKM szárzúzó 40-120 LE

1 Szabadonfutó biztonsági tengelykapcsolóval rendelkező hajtómű
2 Duplaspirálos rotor (akár 24%-os energia-megtakarítás) 
3 II. kategóriás hárompont-függesztés
4 Munkaeszköz: Kalapács-kések
5 Hidraulikus vízszintes irányú elmozdítás

6
A géptest a függőleges síkban -65º tól + 90ºig hidraulikusan 
elforgatható

7 Mechanikus biztonsági kapcsoló akadályra történő ráfutás esetére

8
Kettős paralelogramma felfüggesztés a géptest dőlésszögének
szabályozása céljából

9 Szabályozott úszó pozíció
10 Tárolást segítő támasztólábak
11 Állítható magasságú támasztóhenger

12
AGRI típusú csapágyakkal szerelt-, vagy dupla belső csapágyazású
(opció) támasztóhenger

13 Cserélhető csúszótalpak
14 Cserélhető kettős palásttal rendelkező gépház (opció)
15 Könnyen kivitelezhető szíjfeszítés és karbantartás
16 Fém védőfüggöny

3* cm5* cm
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FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

KOMMUNÁLIS +++
MEZŐGAZDASÁG ++

SZŐLÉSZET +
ÜLTETVÉNY ++
ZÖLD FELÜLETEK +++

Az MKM típusú szárzúzó út menti füves területek tisztántartására, valamint

ültetvényeknél a fák közötti-, illetve a lombkorona alatti területek ápolására ajánljuk.

Mindemellett kitűnően felhasználható a mezőgazdaságban a szármaradványok
aprítására és mulcskészítésre is. A szárzúzó a függőleges síkban felfelé +90º-ban,

lefelé - 65º-ban billenthető, ez által kiválóan alkalmas töltések talajtakaró
növényzetének, gátak, árkok, és egyéb egyenetlen zöld területek ápolására. Fokozott

igénybevételre alkalmas berendezés. A paralelogramma függesztő szerkezet és a

hidraulikus munkahenger segítségével a munkagép a traktor nyomvonalán kívülre is

kitolható. Munkaeszköznek a kalapács-kések alkalmazása javasolt. A berendezés
mechanikus biztonsági szerkezettel rendelkezik, amely megakadályozza a gép
károsodását abban az esetben, ha az akadályra futna. A szárzúzó a traktor mögé
csatlakoztatható. PROFI 300 vagy EURO 280 típusú frontálisan függesztett
szárzúzókkal kombinálva kiterjedt területeken történő munkavégzésre is alkalmas. E

gépkapcsolatokkal egy menetben akár 5 méter szélességben is végezhetünk
szárzúzást. Az beépített duplaspirálos rotor által a gép energiafelhasználása kisebb,

a szükséges traktorteljesítmény alacsonyabb, továbbá a csapágyak és részegységek
igénybevétele is mérsékeltebb.

4

ÚJ



MKM szárzúzó

Modell MKM 130 MKM 160 MKM 190 MKM 225 MKM 245

Munkaszélesség [cm] 132 162 192 227 242

INO Vibration control ○ ○ ○ ○ ○
II. kategóriás hátsó hárompont-függesztés ● ● ● ● ●

Teljesítmény igény  [kW/LE] 30-40/40-55 38-50/50-70 53-70/70-95 60-80/80-110 65-90/90-120

A traktor minimális tömege [kg] ** 1800 2200 2400 2600 2800

A traktor minimális szélessége [cm]** 160 180 200 200 200

Kalapács-kések száma [db]]  ● 16 20 24 28 30

Y- kések száma [db]  ○ 32 40 48 56 60

Vágás magasság MIN-MAX [mm] 30-80 30-80 30-80 30-80 30-80

Kardán tengely fordulatszáma 540 min¯¹ ● ● ● ● ●
Kardán tengely fordulatszáma 1000 min¯¹ -- -- -- -- --

Speciális kardántengely ○ ○ ○ ○ ○
Dupla belső csapágyazású támasztóhenger ○ ○ ○ ○ ○

Cserélhető kettős palást lemez ○ ○ ○ ○ ○
Munkaszélesség A [cm] 132 162 192 227 242

Kinyúlás B [cm] 200 200 200 200 200

Kinyúlás C [cm] 31 34 34 34 34

Kinyúlás D [cm] 218 245 275 310 325

Kinyúlás E [cm] 104 134 164 199 219

Szélesség [cm] 152 182 212 247 262

Tömeg [kg] 546 587 684 765 890

● Alapfelszereltség        ○ Opció      -- Nem rendelhető       * Páratartalomtól és a fa fajtájától függően ** Ajánlott érték
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