MK

MK 110 Sweeper

Zametací kartáč k trávním traktorům
Kehrmaschine für Rasentraktoren
Sweeping brush for lawn tractors
Zametací kartáč MK 110 SWEEPER je určen v agregaci s travním
traktorem k zametání cest, chodníků, parkovišť, továrních hal,
v zimním kobdobí k odklízení sněhu a pod.
Die Kehrmaschine MK 110 Sweeper ist in Verbindung mit dem
Rasentraktor zum Fegen von Straßen, Gehwegen, Parkplätzen,
Fabrikhallen u.ä. und im Winter zum Schneeräumen bestimmt.
The MK 110 SWEEPER brush is designed for aggregation with
a lawn tractor for sweeping roads, pavements, parking lots,
production halls, or for clearing snow in winter etc.

MK 110 Sweeper

Zametací kartáč MK 110 SWEEPER je určen v agregaci s travním traktorem
k zametání cest, chodníků, parkovišť, továrních hal, v zimním kobdobí k odklízení
sněhu a pod. Zametací kartáč s vlastním benzínovým motorem, díky kterému není
kartáč závislý na výkonu motoru travního traktoru a pohodlně se sladí rychlost
pojezdu vůči otáčkám kartáče.Snadná a rychlá montáž i demontáž, není potřeba
nářadí. Do adaptéru kartáče lze upevnit také: shrnovací radlici či sněžnou frézu.
Při práci traktor nenese hmotnost kartáče, pouze jej tlačí. Snadná vyměnitelnost
zametacích válců za provzdušňovací, činí stroj univerzálním a využitelným
v každém ročním období a zvyšuje tím i využití travního traktoru.

Ovládání
Steuerung
Control

MK 110 Sweeper

Die Kehrmaschine MK 110 Sweeper ist in Verbindung mit dem Rasentraktor zum
Fegen von Straßen, Gehwegen, Parkplätzen, Fabrikhallen u.ä. und im Winter zum
Schneeräumen bestimmt. Die Kehrbürste hat einen eigenen
Benzinmotor und ist so nicht von der Motorleistung des Rasentraktors abhängig.
Die Fahrgeschwindigkeit kann bequem mit den Bürstenumdrehungen abgestimmt
werden. Einfacher und schneller Ab- und Abbau, es ist kein Werkzeug erforderlich.
In den Adapter für die Bürste kann auch ein Schubschild oder eine Schneefräse
angeschlossen werden. Bei der Arbeit drückt der Traktor die Bürste nur und trägt
nicht ihr Gewicht. Das einfache Auswechseln der Bürste gegen eine
Belüftungswalze macht die Maschine universell und nutzbar zu jeder Jahreszeit
und erhöht so auch die Ausnutzung des Rasentraktors.
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Krycí clona
Schutzschild
Protection shield
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Sběrná nádoba
Sammelbehälter
Collecting box
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MK 110 Sweeper

The MK 110 SWEEPER brush is designed for aggregation with a lawn tractor for
sweeping roads, pavements, parking lots, production halls, or for clearing snow in
winter etc. The sweeper brush has its own petrol engine, thanks to which it is not
dependent on the engine of the lawn tractor and it can comfortably adjust the
drive speed to the brush rotations. It is fast and easy to assemble and disassemble
without the need for any tools. You can also attach the following to the brush
adapter: a scraper blade or snow blower. When the tractor is in operation it does
not bear the weight of the brush – it only pushes it. The sweeping cylinders are
easy to exchange with aeration cylinders, making the machine universal and useful
in all seasons and thus increasing the use of the lawn tractor.

Poháněn vlastním motorem o výkonu 5,5 Hp.
Ovládání z místa řidiče, natáčení vlevo, vpravo
pomocí páky natáčení. Zvedání kartáče je řešeno
pomocí páky zvedání. Výška zametání je regulována
regulačním šroubem, kterým nastavíte potřebnou
výšku metení, pro vhodnou plochu. Snadné a rychlé
připojení k travnímu traktoru, pomocí jednoho čepu.
Regulování otáček motoru - ovládací pákou z místa
řidiče, 4 polohy - sytič, plný plyn (pracovní) volnoběh,
zhasnutí motoru. Velmi snadné ovládání, snadná
obsluha, rychlé připojení k travnímu traktoru a velký
záběr 110 cm, to jsou přednosti tohoto zametacího
kartáče.
Technické parametry

Zametací válce
Kehrwalzen
Sweeping rollers

Grundausstattung: Stützräder, vordere
Abdeckung, Abstellständer, Adapter für den
Anschluss an den Rasentraktor. Die Kehrbürste
kann mit verschiedenem Zubehör ergänzt
werden. Kehrmaschnine MK 110 SWEEPER
können auch verschiedene
Zubehörteile: Einfache Austauschbarkeit
Kehrwalzen zur Belüftung, ist eine universelle
Maschine und nutzbar zu jeder Jahreszeit,
wodurch die Benutzerfreundlichkeit
und Gras Traktor.

Technische Daten

Technical Data
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It is powered by its own motor with 5.5 Hp.
Operated from the operator’s seat, rotation to
the left and right using the rotation lever. The
sweeper brush can be raised by using the lift
lever. The sweeping height is regulated by
a locking nut, with which the required height for
sweeping is adjusted based on the surface.
Regulation of brush rotation – using the control
lever from the operator’s seat, 4 positions –
choke, full throttle (working), idle, stalling.
Very easy to control, easy to operate, quick
connection to the lawn tractor and a large scope
of 110 cm – those are the main features of this
MK 110 Sweeper

Pracovní záběr v mm

Arbeitsbreite / mm

Working width (mm)

1100

Průměr válců v mm

Der Durchmesser der Zylinder / mm

The diameter of the cylinders (mm)

400

Pohon

Antriebs

Lifting Machine

Hmotnost v kg

Gewicht/kg

Weight (kg)

Druh válců

Kehrwalzen

Sweeping rollers

Honda 5.5 Hp
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