MK

MK 130 PROFI

Zametací kartáč k ATV
Kehrmaschine für ATV
Sweeping brush for ATV

Zametací kartáč MK 130 PROFI je určen v agregaci se čtyřkolkou ATV k zametání velkých ploch, cest,
chodníků, parkovišť, továrních hal, v zimním období k odklízení sněhu a pod. Zametací kartáč
s vlatním benzínovým motorem, díky kterému se pohodlně sladí rychlost pojezdu vůči otáčkám
kartáče. Snadná a rychlá montáž i demontáž, není potřeba nářadí.
Die Kehrmaschnine MK 130 PROFI ist in Verbindung mit einem Quad zum Fegen von Straßen,
Gehwegen, Parkplätzen, Fabrikhallen u.ä. und im Winter zum Schneeräumen bestimmt.
Die Kehrbürste hat einen eigenen Benzinmotor und die Fahrgeschwindigkeit kann bequem
mit den Bürstenumdrehungen abgestimmt werden.
The MK 130 PROFI brush is designed for aggregation with an ATV quad 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.
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Zametací kartáč MK 130 PROFI je určen v agregaci se čtyřkolkou ATV
k zametání velkých ploch, cest, chodníků, parkovišť, továrních hal,
v zimním období k odklízení sněhu a pod. Zametací kartáč s vlatním
benzínovým motorem, díky kterému se pohodlně sladí rychlost
pojezdu vůči otáčkám kartáče. Snadná a rychlá montáž i demontáž,
není potřeba nářadí. Do adaptéru kartáče lze upevnit také shrnovací
radlici. Jednoduché ovládání a zvedání zametače pomocí navíjáku
čtyřkolky.

1

MK 130 Profi

2

Natáčení
Schiessen
Shooting

Die Kehrmaschnine MK 130 PROFI ist in Verbindung mit einem Quad
zum Fegen von Straßen, Gehwegen, Parkplätzen, Fabrikhallen u.ä.
und im Winter zum Schneeräumen bestimmt. Die Kehrbürste hat
einen eigenen Benzinmotor und 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
angeschlossen werden. Einfache Bedienung und Anheben der Bürste
mit Winde des Quads.
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The MK 130 PROFI brush is designed for aggregation with an ATV
quad 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 a scraper blade
to the brush adapter. The sweeping cylinders are easy to exchange
with aeration cylinders, making the machine universal and useful in
all seasons. Easy control and lifting of the sweeper brush using the
ATV winch.

Robustní konstrukce, uložení zametacích válců
v ložiskách, velká vodící kola, silný motor a velký
pracovní záběr jsou výhodou tohoto zametacího
kartáče. Poháněn vlastním motorem o výkonu
6,5 Hp. Ovládání z místa řidiče, natáčení vlevo,
vpravo pomocí páky natáčení. Zvedání kartáče
je řešeno pomocí navíjáku ATV. Regulování
otáček motoru - ovládací pákou z místa řidiče,
4 polohy - sytič, plný plyn (pracovní) volnoběh,
zhasnutí motoru.

Technické parametry

Zametací válce
Kehrwalzen
Sweeping rollers

Robuste Konstruktion, spart die Kehrwalze Lager,
Freilaufrollen großen, leistungsstarken Motor
und einem großen Arbeits-up ist ein Vorteil der
Kehrbürste. Hebe Kehrmaschinen wird mit einer
Seilwinde ATV gelöst.Regelung der
Motordrehzahl Kehrmaschinen Verwendung
durch den Fahrer gesteuert, 4 Positionen - Choke
Vollgas (Arbeits-), Leerlauf, Abwürgen.

Technische Daten

Technical Data

Motor
Antrieb
Engine

Vodící kola
Führungsgleiter
Guiding glider
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Robust construction, saving the sweeping roller
bearings, idlers large, powerful engine and
a large work-up is an advantage of the
sweeping brush. It is powered by its own motor
with 6.5 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 ATV winch.
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Pracovní záběr v mm

Arbeitsbreite / mm

Working width (mm)

1300

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 6,5 Hp
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