FM

FM 100

Travní mulčer k ATV - UTV
Grasmulcher für ATV - UTV
Mulching lawn mower for ATV - UTV
Travní mulčer FM 100 je určen v agregaci se čtyřkolkou ATV k sečení - mulčování udržovaných
i neudržovaných travnatých ploch, náletů a pod. Travní mulčer s pohonem vlastním benzínovým
motorem HONDA, se pohodlně sladí s rychlostí pojezdu ATV vůči otáčkám mulčeru. Snadná
a rychlá montáž i demontáž na ATV, není potřeba nářadí.
Der Grasmulcher FM 100 ist für die Aggregation mit dem Quad-Bike ATV für das Mähen – Mulchen
von gepﬂegten und nichtgepﬂegten Grasﬂächen, Besamungen u. Ä. bestimmt. Der mit eigenem
Benzinmotor HONDA angetriebene Grasmulcher passt sich der Geschwindigkeit des Fahrantriebs
des ATV in Bezug auf die Drehzahl des Mulchers perfekt an. Einfache und schnelle Montage und
Demontage am ATV ohne Werkzeug.
The FM 100 Mulching lawn mower is intended for mounting on four-wheel ATVs to carry out mowing
and mulching of both maintained and non-maintained lawns, self-seeding areas, etc. The mulching
lawn mower is self-propelled by a HONDA gas engine and the mulching mower rotation speed can be
easily synchronized with the ATV travel speed. Mounting on and dismounting from the ATV is fast and
easy without tools.
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Travní mulčer FM 100 je určen v agregaci se čtyřkolkou ATV k sečení - mulčování
udržovaných i neudržovaných travnatých ploch, náletů a pod. Travní mulčer
s pohonem vlastním benzínovým motorem HONDA, se pohodlně sladí s rychlostí
pojezdu ATV vůči otáčkám mulčeru. Snadná a rychlá montáž i demontáž na
ATV, není potřeba nářadí. Do adaptéru mulčeru lze upevnit také zametací kartáč
či shrnovací radlici. Jednoduché ovládání a zvedání mulčeru vše z místa řidiče
čtyřkolky. Díky uchycení v přední části čtyřkolky lze s mulčerem snadno a lehce
manipulovat, snadno posečete podél plotů, stromů, rohů a různých překážek.

FM 100

Der Grasmulcher FM 100 ist für den Verbund mit dem Quad-Bike ATV für das
Mähen – Mulchen von gepﬂegten und ungepﬂegten Grasﬂächen, Besamungen
u. Ä. bestimmt. Der mit eigenem Benzinmotor HONDA angetriebene
Grasmulcher passt sich der Geschwindigkeit des Fahrantriebs des ATV in Bezug
auf die Drehzahl des Mulchers perfekt an. Einfache und schnelle Montage und
Demontage am ATV ohne Werkzeug. Am Adapter des Mulchers kann auch
eine Kehrbürste oder ein Räumschild befestigt werden. Einfache Bedienung
und leichtes Anheben des Mulchers, alles vom Fahrersitz des Quad-Bikes aus.
Die Halterung im vorderen Teil des Quad-Bikes erleichtert das Handling mit
dem Mulcher. Sie mähen spielend leicht entlang der Zäune, Bäume, Ecken und
verschiedener Hindernisse.
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Stavitelná výška
Einstellbare Höhe
Adjustable height

3

Vodící kola
Führungsgleiter
Guiding glider

FM 100

The FM 100 Mulching lawn mower is intended for mounting on
four-wheel ATVs to carry out mowing and mulching of both maintained
and non-maintained lawns, self-seeding areas, etc. The mulching lawn
mower is driven by a HONDA gas engine and the mulching mower
rotation speed can be easily synchronized with the ATV travel speed.
Mounting on and dismounting from the ATV is fast and easy without tools.
The mulching mower adaptor can hold a sweeper brush or a scraper
blade. The mulching mower can be easily operated and raised from the
four-wheeler rider‘s position. The mulching mower mounting position
in the front part of the four-wheeler allows easy operation. You can easily
mow along fences, around trees, corners, and other obstacles.

Oproti taženým mulčerům, které se tahají za
čtyřkolkou se snadno vyhnete, nebo objedete
překážku, lépe vidíte sečenou plochu a rychle
reagujete na sečený terén. Mulčovací nože jsou
speciálně navržené pro sečení neudržovaného
travnatého porostu i pravidelně udržovaných
travnatých ploch. Průchodnost terénem je díky
stavitelné výšce pojezdových kol a válce sečení
univerzální. Nastavení výšky sečení je snadné
a rychlé v několika stupních. Poháněn vlastním
motorem HONDA GX-270. Zvedání mulčeru je
řešeno pomocí navíjáku ATV.

Technické parametry

Mulčovací ústrojí
Mulchmechanismus
Mulching mechanism

Gegenüber den hinter dem Quad-Bike gezogenen
Mulchern weichen Sie bequem aus oder umfahren
das Hindernis. Sie sehen besser die gemähte Fläche
und reagieren schneller auf das zu mähende Terrain.
Die Mulchmesser sind speziell für das Mähen nicht
gepﬂegter Grasvegetation sowie regelmäßig gepﬂegter
Rasenﬂächen bestimmt. Die Geländegängigkeit ist dank
der einstellbaren Höhe der Räder und der Mähwalze
universell. Die Einstellung der Mähhöhe erfolgt schnell
in nur wenigen Schritten. Eigener Antriebsmotor
HONDA GX-270. Das Anheben des Mulchers wird
mithilfe der ATV-Winde gelöst.

Technische Daten

Technical Data
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Unlike the towed mowers, you can easily get
around the obstacles, you have a better view
of the mowed area and you can respond faster
to the conditions of the terrain where you are
mowing. The mulching blades are speciﬁcally
designed for mowing of non-maintained areas
as well as maintained lawns. The terrain
passability is versatile due to an adjustable height
of the carrying wheels and the cutting roller.
The cutting height can be adjusted quickly and
easily in several steps. Driven by its own HONDA
GX-270 engine. The mulching mower can be
raised using an ATV winch.
FM 100

Pracovní záběr v mm

Arbeitsbreite / mm

Working width (mm)

Výška strniště

Stoppelhöhe

Stubble height

4 - 20 cm

Pohon

Antriebs

Lifting Machine

HONDA GX-270 - 9,0 Hp

Hmotnost v kg

Gewicht/kg

Weight (kg)

Druh sekacího ústrojí

Art der Mähmechanismus

Cutting mechanism

1000
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Cepové nože - Zapfenmesser - Pivot blades
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