ATV

Přídavná zařízení ke čtyřkolkám ATV-UTV
Anbaugeräte für QUAD ATV-UTV
Additional equipment QUAD ATV-UTV

Přídavná zařízení ke čtyřkolkám ATV-UTV, jsou výhodou pro každého majitele čtyřkolky.
V naši nabídce naleznete celou řadu přídavných zařízení pro celoroční využití.
Sonderausstattung ATV ATV-UTV, die Vorteile für jeden Besitzer Quads. Wir bieten eine breite
Palette an Anbaugeräten für den ganzjährigen Einsatz.
Additional equipment ATV ATV-UTV, the benefits to each owner quads. We offer a wide range
of attachments for year-round use.
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Zametací kartáče jsou určeny
v agregaci se čtyřkolkou ATV
k zametání cest, chodníků, parkovišť,
továrních hal, v zimním období k
odklízení sněhu a pod. Lze je doplnit
o různá příslušenství jako sběrná
nádba, boční přimetací kartáč či
provzdušňovací sadu.

Kehrmaschine für QUAD ATV-UTV
zum Kehren von Strassen, Gehsteigen,
Parkhäuser , Fabrikhallen , Winter term
auf Schnee und unten. Sie können mit
verschiedenen Accessoires wie das
Sammeln zu schaffen übermäßige,
Seite Bürste oder Belüften Satz ergänzt
werden.

Sweeping brushes for an ATV are
for sweeping roads, pavements, car
parks, factory halls, winter term to
snow and below. They can be
supplemented with various accessories such as collecting creating
excessive, side brush or
aerating set.

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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Shrnovací radlice je jedním z řady
zimního příslušentsví. Především
pro Vaši bezpečnost, ale i pro
ochranu Vašeho vybavení, je radlice
odpružená a proto se po nárazu
do cizí překážky jednoduše sklopí
a cizí předmět nepoškodí.
Při shrnovaní můžete využít čelní
polohy shrnování, nebo radlici
natočit vlevo či vpravo - 5 poloh
a tak sníh shrnou například
z chodníku na komunikaci.

Schneepflug ist eine aus einer Reihe
von Winter ein Accessoire. Vor allem
für Ihre Sicherheit, sondern auch um
Ihre Geräte zu schützen, ist Blade
suspendiert und daher nach einer
Kollision mit einem ausländischen
Hindernis einfach falten und einen
Fremdkörper beschädigt. Wenn Sie den
vorderen Rechen Rechen Position oder
Blade links oder rechts drehen - und
5-Positionen wie zum Beispiel Schnee
vom Bürgersteig auf die Straße
zusammengefasst.

Scraper blade is one of a series
of winter an accessory. First of all, for
your safety, but also to protect your
equipment, blade is suspended and
therefore after a collision with
a foreign obstacle simply fold and
a foreign object damaged. When
you use the front raking raking
position, or blade rotate left or
right - and 5 positions as
summarized for example snow
from the pavement on the road.
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Tažený sklopný vozík je výborným
pomocníkem při převážení různých
druhů nákladů jako například
posečená tráva, kůra, stavební
materiál nebo palivové dřevo.
Vozík je manuálně sklopný, má
výsuvné a zcela odnímatelné zadní
čelo. Designové provední vozíku
a vysoká funkčnost, jsou přednosti
tohoto vozíku.

Hydraulisch klappbare Rollstuhl ist eine
große Hilfe beim Transport von
verschiedenen Arten von Fracht, wie
gemähtes Gras, Rinde, wie Baustoffe
oder Brennholz. Der Truck ist
hydraulisch klappbar und verfügt über
eine Heckklappe und seitliche Stirn.
Design-Gehäuse und hohe Funktionalität
sind die Vorteile dieser Wagen.

Hydraulically folding wheelchair
is a great help in transporting various
types of cargo such as cut grass,
bark, such as building materials
or firewood. The truck is hydraulically
foldable and has a tailgate and side
forehead. Truck design housing
and high functionality are the
advantages of this truck.

Multifunktionale Trolley geeignet für
private, kommunale und kommerzielle
Nutzung vorbereitet. Dieser LKW ist
universell, kann es mit Staubsaugen
Blätter, Exkrementen, Tassen, Papier ...,
verwendet werden, da mit ihm können
Äste zerkleinern bis zu einem
Durchmesser von 6 cm. Der Truck ist
manuell oder mechanisch Fatlen. Qualität
Briggs & Stratton garantieren hohe
Leistung und geringe
Geräuschentwicklung. Kann für ATV,
Rasentraktor, Traktor, sogar ein Auto
angeschlossen werden.

Multi-truck, suitable for domestic,
municipal and commercial use.
This cart is universal, it can be
vacuuming leaves, excrement, cups,
paper ..., then you can crush him
with branches up to 6 cm
in diameter.The trolley is manuayll
or mechanically tilted.Quality
Briggs & Stratton engines ensure
high performance and low noise.
Connect is a four-wheeler, lawn
tractor, a tractor and a car.
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vozík vhodný pro
VMF Multifunkční
domácí, obecní i komerční použití.

Tento vozík je universální, lze s ním
vysávat listí, exkrementy, kelímky,
papíry ..., dále s ním můžete drtit
větve až do průměru 6 cm.
Vozík je ručně, nebo mechanicky
sklopný. Kvalitní motory
Briggs&Stratton zaručují
vysoký výkon a nízkou hlučnost.
Připojit lze za čtyřkolku, travní traktor,
traktor i za osobní automobil.
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Váš český výrobce komunální a zahradní techniky
Od roku 1991 jsme tu pro Vás..
Der tschechische Hersteller von Kommunaltechnik und Gartengeräte
Da 1991 wir sind für Sie..
The Czech producer of municipal and garden equipment
Since 1991 we are here for you..
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