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Ubijak Wibracyjny

Wyjątkowo wyważona konstrukcja, maksymalna efektywność pracy i minimalny wysiłek operatora

Ergonomiczny, prosty i nowoczesny wygląd

Bezpieczeństwo i komfort pracy w drobiazgowych detalach

Łatwa i bezproblemowa obsługa maszyny podczas normalnej pracy

Dzięki technologii 3D udało się uzyskać unikalny wygląd, a futurystyczne kształty osłon dopełniają funkcjonalność oraz jego niesamowitą równowagę.

KONSTRUKCJA  „Naprzeciw oczekiwaniom”

TECHNOLOGIA  Technologiczna ewolucja osiągnęła nowy wymiar

Układ paliwowy
Dwu i pół litrowy (2,5l) zbiornik 

paliwa. Podwójny system  filtracji 

w zbiorniku oraz f iltr paliwa 

w linii paliwowej w połączeniu 

z nowoczesnym przeponowym 

gaźnikiem daje nam 

najnowocześniejszy oraz bardzo 

ekologiczny napęd silnikowy.

Filtr powietrza
Kompletnie zmieniona i rozbudowana konstrukcja, 

podwójny układ cyklonów (1),  filtr wstępny 

gąbkowy (2) oraz  filtr główny papierowy (3) daje 

nam potrójną f iltrację powietrza (DHC) zasysanego 

do kolektora ssawnego silnika. Kilkukrotnie 

wydłuża cykl „żywotności" silnika oraz obniża 

koszty eksploatacji.

Rolka załadunkowa
Nowa bardziej odporna 

rolka i uchwyt  pozwalają 

w łatwy sposób załadować 

i rozładować maszynę.

Unikalna stopa
Mikasa ma swoją, opatentowaną 

technologię produkcji stopy, jest 

ona formowana z jednego kawałka 

sprasowanego drewna by uzyskać 

wyższą odporność nawet podczas 

pracy w bardzo surowych warunkach.

MTX-70

U B I J A K I   W I B R A C Y J N E
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Rączka  
Rączka jest w pełni zintegrowana z systemem 

antywibracyjnym (HAV), posiada również 

zabezpieczenie przeciążeniowe na wypadek 

ponadnormatywnych uderzeń (np. podczas 

upadku).

System osłon silnika
Pokrywy boczne silnika absorbują drgania 

i osłaniają rozrusznik ręczny silnika.

Pompa zasysająca
Wbudowana pompa 

zasysająca pozwala na 

szybki rozruch silnika.

Dźwignia gazu
Nowo zaprojektowana dźwignia gazu 

zintegrowana z zaworem paliwa 

i wyłącznikiem paliwa, pozwala 

sterować maszyną tylko jedną dźwignią.

Oryginalny licznik 
motogodzin (pozycja OFF) 
oraz obrotomierz (pozycja ON)
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SPECYFIKACJA

MTX-70

MTX-60

VAS

VAS

 filtr cyklonowy
VAS

(VAS) system tłumienia drgań

model ciężar wymiary wymiary stopy wysokość skoku siła uderzenia ilość uderzeń 1/min.
pojemność zbiornika paliwa 

(l)

MTX-60 64kg
H: 1,025mm
W: 350mm
L: 713mm

W1:265mm
L1:340mm

50-80mm
13.6kN

(1,390kgf )
644-695 2.5

MTX-70
75kg

H: 1,027mm
W: 350mm
L: 788mm

W1:285mm
L1:340mm

50-80mm
14.9kN

(1,520kgf )
644-695

MTX / Specy fikacja

2.5

MTX Seria

Ciężar zawiera: ciężar maszyny, smary oleje, 50% paliwa i 50% wody jeśli maszyna posiada zbiornik na wodę

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Honda: GX100 benzyna
moc max. 2.1 kW (2.9KM)

Gaźnik membranowy

MTX-60 MTX-60E

MTX-70 MTX-70E

Silnik

Model

MTX-60

6
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SeriaMT

Ubijak Wibracyjny
MT-65  H MTR-40F

Zalety

Solidna stalowa manetka

Osłona (miech)

Filtr wstępny (gąbkowy)

Filtr wstępny (od środka)

Korek paliwa z zabezpieczeniem
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65H
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Rolka załadunkowa
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SPECYFIKACJA

MTR-40F

W

 filtr cyklonowyW

model ciężar wymiary wymiary stopy wysokość skoku siła uderzenia
ilość uderzeń 

1/min.
pojemność 

zbiornika paliwa (l)
napęd

MTR-40F 46kg
H: 1,110mm
W: 350mm
L: 620mm

W1:150mm
L1:270mm

40-55mm
5.4kN

(550kgf )
644-695 2.0

Subaru
EH09-2F - benzyna

moc max. 2.1kw(2.8PS)

MT-65H 66kg
H: 1,070mm
W: 370mm
L: 730mm

W1:285mm
L1:340mm

50-80mm
12.7kN

(1,300kgf )
644-695 2.0

Honda 
GX100 - benzyna

moc max. 2.1kW(2.9PS)

Ciężar zawiera: ciężar maszyny, smary oleje, 50% paliwa i 50% wody jeśli maszyna posiada zbiornik na wodę

MT / Specy fikacja

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

MTR-40FMTR-40F

W

MT-65HMT-65H
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Pojemność

�  F60 F70 11 

F80 13 

T90 13 

Zalety

VAS - system tłumienia 

drgań na rączce operatora

MVC-T90H VAS

Zagęszczarka Jednokierunkowa
MVC-F60H VAS F80H VAS T90H VAS

Opcja

Zbiornik na wodęKółka transportowe
� �    (MVC-F60F70 F80)

H1 H

WL1

L

Standard

Z A G Ę S Z C Z A R K I
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potrzeby klientów. 

system antywibracyjny MIKASA VAS.

Nowoczesna konstrukcja i materiały przyjazne środowisku

Szeroka gama maszyn od 60 do 100 kg wypełnia w 100%

Wszystkie zagęszczarki wyposażone w oryginalny

Wszystkie maszyny wyposażone

w zbiornik na wodę oraz zraszacz

do zagęszczania asfaltu

Rama osłaniająca silnik służy
jednocześnie jako uchwyt
do podnoszenia przez dźwig

Wzmocniona, podwójna 
struktura tylnej części
płyty zwiększa odporność
i żywotność maszyny

Samoczyszcząca płyta minimalizuje
odkładanie się piasku i gliny na płycie

Aluminiowa osłona przekładni pasowej
odporna na podwyższoną temperaturę
i uszkodzenia mechaniczne

Zbiornik na wodę
- montaż i demontaż bez użycia narzędzi.
Wyposażony w zawór odcięcia wody
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SPECYFIKACJA

model ciężar wymiary
wymiary

płyty
częstotliwość maksymalna 

drgań siła odśrodkowa
maksymalna

prędkość
maksymalne
nachylenie

silnik

MVH-308DSZ-PAS
345kg

(360kg)*
(375kg)**

H: 1030mm
L: 1540mm

W: 445mm
(595mm)*
(745mm)**

73Hz
(4400 obr./min)

45kN
(4600kgf )

24m/min 35%

HATZ
1B30 - diesel

moc max. 6,7KM/3300
(Rozrusznik El.)

MVH-408DSZ-PAS
408kg

(423kg)*
(438kg)**

H: 1030mm
L: 1570mm

W: 500mm
(650mm)*
(800mm)**

L1: 900mm

73Hz
(4400 obr./min)

50kN
(5100kgf )

25 m/min 35%

HATZ
1B50- diesel

moc max. 9,1KM/2500
(Rozrusznik El.)

MVH-508DSZ-PAS
525kg

(540kg)*
H: 1070mm
L: 1600mm

W: 650mm
(800mm)*

L1: 900mm

69Hz
(4150 obr./min)

65kN
(6600kgf )

25 m/min 35%

HATZ
1D81- diesel

moc max. 12,1KM/2500
(Rozrusznik El.)

VAS

Ilość świecących diod LED jest 
wprost proporcjonalna do stop-
nia zagęszczenia gruntu.
 Jeżeli wilgotność jest zbyt duża, 
stopień zagęszczania może 
nawet maleć wraz z ilością wyko-
nanych cykli zagęszczania. Ilość 
świecących diod również będzie 
maleć.

Zależność pomiędzy stopniem 
zagęszczenia a diodami LED

czujnik wibracji

elektryczny starter  filtr cyklonowy
VAS

(VAS) system tłumienia drgań
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Stopień wilgotności 
   (zakres)

Stopień wilgotności
   (zakres)

[Uwagi]

Ilość zapalonych diod LED nie podaje 
nam wartości absolutnych stopnia 
zagęszczenia. W celu dokonania 
dokładnego pomiaru zagęszczenia 
zawsze należy zastosować test 
obciążeniowy płyty i test obciążenia 
dynamicznego (FWD).

Ilość cykli zagęszczania 
(przejazdów)

9~15

5~9

1~5

Numer diody LED

8

6

6

1

Kruszywo (C-40)

red

MVH / Specy fikacja

Ciężar zawiera: ciężar maszyny, smary oleje, 50% paliwa i 50% wody jeśli maszyna posiada zbiornik na wodę

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

( )* - wartości zmierzone z płytami poszerzającymi 75mm
( )** - wartości zmierzone z płytami poszerzającymi 150mm

VASVAS

Kruszywo 

8-
-

)
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MVH-308GH

Zagęszczarka 
Rewersyjna
MVH-120GH VAS 150GH VAS 206GH

308DSY 308GH 408DSY 408GH 508DSZ

Szeroka oferta zagszczarek rewersyjnych od lekkich do super 

ciężkich.

Dostępne zagęszczarki od 120 kg idealne do zagęszczania 

wykopów i wyrównywania nawierzchni.

Maszyny z silnikami benzynowymi HONDA od lekkich 120 kg 

do 400 kg.

Solidne maszyny do zagęszczania fundamentów i podłoży (od 

MVH-206 do MVH-508).

Kształt płyty umożliwia łatwe 

czyszczenie pyty wibracyjnej 

z kamienia i żwiru

Pyty poszerzające 75 mm i 150 mm

(do modeli MVH308/408)

Regulacja prędkości jazdy

Regulacja wysokosci dyszla

Automatyczna blokada dyszla

Wytrzymała pyta żeliwna

Oryginalny licznik motogodzin 

i obrotomierz

Uchwyt do podnoszenia

VAS

Zalety

Zalety
Pełna stalowa osłona

Filtr cyklonowy

Z A G Ę S Z C Z A R K I
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Płyta poszerzająca 75 mm w standardzie MVH-508DSZ i MVH-508DSZ-PAS

elektryczny starter  filtr cyklonowy
VAS

(VAS) system tłumienia drgań

Filtr wstępny (cyklonowy) zdecydowanie zwiększa wydajność całego 

układu filtracji. Niezbędne do pracy w środowiskach zapylonych. 

Filtr cyklonowy

� 4 x zwiększa zdolność do wyłapywania 

zanieczyszczeń w porównaniu 

z pojedynczym filtrem

� Automatycznie wyrzuca zalegające 

cząsteczki kurzu na zewnątrz (patrz rys.)

� Redukuje zatykanie się filtrów głównych

� Zdecydowanie wydłuża okresy 

międzyprzeglądowe!

MVH-508DSZ

VAS

filtr główny

zasysanie

separacja odśrodkowa

wylot cząstek kurzu

kurz
14
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MVH-150GH VAS

MVH-120GH VAS

MVH-206GH

VAS

VAS

VAS

W

H

L1

L

model ciężar wymiary wymiary płyty
drgania maksymalna siła 

częstotliwość odśrodkowa
maksymalna

szybkość
maksymalne
nachylenie

silnik

MVH-120GH VAS
H: 990mm

118kg
L: 1,130mm

W: 400mm 100Hz
L1: 585mm

22.5kN
(6,000V.P.M)

23m/min 35%
(2,300kgf )

Honda GX160
moc max. 3.6kW(4.9PS)

MVH-150GH VAS
H: 920mm

152kg
L: 1,130mm

W: 430mm
L1: 700mm

90Hz
(5,400V.P.M)

27.0kN
25m/min 35%

(2,750kgf )
Honda GX200

moc max. 4.1kW(5.6PS)

MVH-206GH 214kg
H: 1,100mm
L: 1,380mm

W: 600mm
L1: 720mm

87Hz
(5,200V.P.M)

35kN
(3,570kgf )

22m/min 35%
Honda GX240 gasoline
moc max.5 .3kW(7.2PS)

Ciężar zawiera: ciężar maszyny, smary oleje, 50% paliwa i 50% wody jeśli maszyna posiada zbiornik na wodę
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

MVH-206GHMVH-206GH

MVH / Specy fkacja

Z A G Ę S Z C Z A R K I
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elektryczny starter  filtr cyklonowy
VAS

(VAS) system tłumienia drgań

SPECYFIKACJA

MVH-308DSC

MVH-508DSZ

MVH-408GH

Ciężar zawiera: ciężar maszyny, smary oleje, 50% paliwa i 50% wody jeśli maszyna posiada zbiornik na wodę
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

( )* - wartości zmierzone z płytami poszerzającymi 75mm
( )** - wartości zmierzone z płytami poszerzającymi 150mm

VAS

MVH / Specy fkacja

model ciężar wymiary
wymiary

płyty
częstotliwość maksymalna siła 

drgań odśrodkowa
maksymalna

prędkość
maksymalne
nachylenie

silnik

MVH-308GH
310kg

(325kg)*
(340kg)**

H: 1030mm
L: 1540mm

W: 445mm
     (595mm)*
     (745mm)**
L1: 860mm

73Hz
(4,400V.P.M)

45.0kN
(4,600kgf )

24 m/min 35%
HONDA 

GX270 - benzyna
Moc max. 8,6KM/3600

MVH-308DSZ
345kg

(360kg)*
(375kg)**

H: 1030mm
L: 1540mm

W: 445mm
     (595mm)*
     (745mm)**

73Hz
(4,400V.P.M)

45.0kN
(4,600kgf )

24 m/min 35%

HATZ
1B30 - diesel

Moc max. 6,7KM/3300
(Rozrusznik El.)

MVH-408GH
364kg

(379kg)*
(394kg)**

H: 1030mm
L: 1570mm

W: 500mm
     (650mm)*
     (800mm)**
L1: 900mm

73Hz
(4,400V.P.M)

55.0kN
(5,600kgf )

25 m/min 35%
HONDA

GX390 - benzyna
Moc max. 11,9KM/3600

MVH-408DSZ
408kg

(423kg)*
(438kg)**

H: 1030mm
L: 1570mm

W: 500mm
     (650mm)*
     (800mm)**
L1: 900mm

73Hz
(4,400V.P.M)

50kN
(5100kgf )

25 m/min 35%

HATZ
1B50 - diesel

Moc max. 9,1KM/2500
(Rozrusznik El.)

MVH-508DSZ
525kg

(540kg)*
H: 1070mm
L: 1600mm

W: 650mm
(800mm)*

L1: 900mm

69Hz
(4150 obr./min)

65kN
(6600kgf )

25 m/min 35%

HATZ
1D81 - diesel

Moc max. 12,1KM/2500
(Rozrusznik El.)

MVH-408GHMVH-408GH

MVH-308DSCMVH-308DSC

VASVAS

MVH-308DSCMVH-308DSC

VAS

VAS

16

www. .eu



elektryczny starter

1

2

3

4

5

1

3

4

5

Walce wibracyjne
MRH-600DSA 700DSA 700DSCA

Walce wibracyjne MIKASA wyposażone są w pompę hydrauliczną do napędu jazdy co ułatwia sterowanie maszyn.

W standardzie są wyposażone w: zderzaki, re flektor pracy, zbiornik na wodę, osłonę, zabezpieczenie jazdy do tyłu, 

wskaźniki oleju hydraulicznego i poziomu paliwa oraz niezależny podwójny system wibracji. (MRH-700)

reflektor pracy i zderzak stopery

osłona

wskaźnik oleju hydraulicznego wskaźnik poziomu paliwa

sprzęgło elektromagnetyczne załączenia 
wibracji

hamulec

zabezpieczenie jazdy do tyłu (dead man)

W pełni hydrauliczny układ jazdy

MRH-700DSCA

Zalety

Zalety

 ltr cyklonowy

1

2 3 4

5

W A L C E   W I B R A C Y J N E
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SPECYFIKACJA

W

H

L

MRH-700DSA

Filtr cyklonowy dostpny w modelu MRH-700DSCA (z silnikiem Yanmar)

Wstępny filtr cyklonowy zwiększa poziom filtracji, 

idealny do miejsc silnie zapylonych. 

Filtr cyklonowy

• 4 x zwiększa zdolność do wyłapywania 

zanieczyszczeń w porównaniu z pojedynczym filtrem

• Automatycznie wyrzuca zalegające cząsteczki kurzu 

na zewnątrz (patrz rys.)

• Redukuje zatykanie się filtrów głównych

• Z decydowanie wydłuża okresy międzyprzeglądowe!

Ciężar zawiera: ciężar maszyny, smary oleje, 50% paliwa i 50% wody jeśli maszyna posiada zbiornik na wodę
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

MRH-600DSA

model ciężar wymiary wymiar bębna
częstotliwość

wibracji
siła

odśrodkowa
prędkość

jazdy
max. 

pochylenie
zbiornik 

wody
silnik

MRH-600DSA 620kg
(chłodzony wodą)

H: 1,130mm
W: 692mm
L: 2,620mm

rednica: 355mm
szer.: 650mm

55Hz
(3,300V.P.M)

10.8kN
(1,100kgf )

0-3km/h 35% 40ltrs

Kubota
EA330 - diesel

rozrusznik elektryczny
moc max. 4.6kW(6.3PS)

MRH-700DSA 730kg
(chłodzony wodą)

H: 1,170mm
W: 692mm
L: 2,670mm

rednica:  406mm
szer.: 650mm

55Hz
(3,300V.P.M)

23.5kN
(2,400kgf )

0-3km/h 35% 40ltrs

Yanmar
TF70V-EKMK - diesel

rozrusznik elektryczny
moc max. 5.5kW(7.5PS)

MRH-700DSCA 700kg
(chłodzony powietrzem)

H: 1,170mm
W: 692mm
L: 2,670mm

rednica:  406mm
szer.: 650mm

55Hz
(3,300V.P.M)

23.5kN
(2,400kgf )

0-3km/h 35% 40ltrs

Yanmar
L100N - diesel

rozrusznik elektryczny

MRH / Specyf ikacja

moc max. 7.4kW(10.0PS)

filtr główny

zasysanie

separacja odśrodkowa

wylot cząstek kurzu

kurz

18
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VAS
(VAS) system tłumienia drgań elektryczny starter

8

-

)

VAS

Na sucho

MD-DA:

Do cięcia asfaltu

Dry Blade (tylko do asfaltu) (białe)

model rozmiar 
ostrza

grubo średnica 
wew. tarczy

12"MD-DA 12" 3.4mm 27mm

14"MD-DA 14" 3.4mm 27mm

Przecinarka do cięcia na sucho z zasobnikiem pyłu
MCD-RY14

MCD-RY14

Metoda cięcia jedynie przy użyciu 

specjalnych typów ostrzy (do cię-

cia asfaltu na sucho) daje wysoką 

sprawność odsysania pyłu i zbiera-

nia go w specjalnym pojemniku.

Bezpyłowe cięcie na sucho 

99% pyłu powstałego podczas cięcia tra fia do zasobnika

Mała, lekka, kompaktowa

Do cięcia asfaltu na sucho

Cięcie na sucho z systemem 

zasysania pyłu

Zalety

P R Z E C I N A R K I
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1

2

3

4

5 6

7

8

9

2

SPECYFIKACJA

dioda ostrzegawcza sygnalizująca pełny 

pojemnik pyłu #2

sygnał dźwiękowy sygnalizujący pełny 

pojemnik pyłu #2

wysuwana szuflada (pojemnik pyłu 20l) #1

Wskaźnik napełnienia pojemnika na pył #2

#1  pył szczelinowy jest gromadzony w pojemniku

#2  pojemnik na pył jest wyposażony w diodę i sygnał dźwiękowy 

Hamulec postojowy Rączki antywibracyjne Licznik motogodzin i obrotomierz

pyłu szczelinowego

szczelna osłona ostrza absorbująca hałas

peny

1

2

3

4

5 6

7

8

9

wyjątkowo skuteczny system zbierania 

Ciężar zawiera: ciężar maszyny, smary oleje, 50% paliwa i 50% wody jeśli maszyna posiada zbiornik na wodę
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zalety

model ciężar wymiary ostrze głębokość cięcia
otwór 

mocowania 
ostrza

system regulacji gł. 
cięcia 

chłodzenie silnik

MCD-RY14 142kg
H: 970mm
W: 610mm
L: 1,679mm

319mm(12")
370mm(14")

50mm(12")
100mm(14")

27mm centralny śrubowy brak

Subaru
EX27DS - benzyna

moc max.
6.6kw(9.0PS)

MCD / Specy fikacja

rozrusznik elektryczny

1

2

3 4 5

6 87 9
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elektryczny starter

SPECYFIKACJA

Przecinarka
MCD-218CEH

Możliwość cięcia do głębokości od 70 do 170 mm 

Możliwość zastosowania na każdym placu budowy

Kompaktowe, łatwe w załadunku

MCD-218CEH

licznik motogodzin, obrotomierzwłasny napęd

zbiornik na wodę z odpor-
nego tworzywa

rozrusznik elektryczny osłony pasków hamulec postojowy podwójne rurki wodne, by chłodzić ostrze z 
obu stron

Ciężar zawiera: ciężar maszyny, smary oleje, 50% paliwa i 50% wody jeśli maszyna posiada zbiornik na wodę
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Zalety

Zalety

model ciężar wymiary ostrze
głębokość 

cięcia

otwór 
mocowania 

ostrza

system regulacji 
gł. cięcia 

chłodzenie
zbiornik na 

wodę
silnik

MCD-218CEH 184kg
H: 981mm
W: 585mm
L: 1,990mm

254mm(10")
~

457mm(18")

70mm
~

170mm
27mm

centralny 
śrubowy

woda 45l

Honda 
GX390 - benzyna

moc max. 8.2kw(11.1PS)

MCD / Specyf ikacja

rozrusznik elektryczny

MCD-218CEH
Możliwość montażu ostrzy od 250 do 450 mm

MCD-218CEHMCD-218CEH

P R Z E C I N A R K I
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Zalety

Nowoczesny design

Solidna zwarta konstrukcja

Duża siła odśrodkowa 18kN

Maszyna Made in Poland!

Zagszczarka Jednokierunkowa
BULLY 110

Nowoczesna i trwaa osona pasków wykonana z laminatuNowoczesna i trwała osłona pasków wykonana z laminatu

SPECYFIKACJA
Ciężar zawiera: ciężar maszyny, smary oleje, 50% paliwa i 50% wody jeśli maszyna posiada zbiornik na wodę
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

model ciężar wymiary wymiary płyty
drgania maksymalna siła 

częstotliwość odśrodkowa
maksymalna

szybkość
maksymalne
nachylenie

silnik

BULLY110 116kg
H: 1,000mm
H1: 590mm
L: 930mm

W:500mm
H: 650mm

98Hz 18kN 25m/min 35%
Honda

GX160 - benzyna

BULLY110 / Specy fikacja

moc max.3.6kW(4.9PS)

Zagszczarka JednokierunkowaZagszczarka Jednokierunkowa

Mamy przyjemność zaproponować Państwu super nowo 2015 ! 

Jest to całkowicie nowa zagęszczarka jednokierunkowa model BULLY110 (116 kg). Maszyna posiada centralnie 

położony duży wibrator o mocy 21kN zapewniający znakomitą efektywność pracy oraz prędkość posuwu. 

Wszystkie elementy zostały zaprojektowane z pewnym przewymiarowaniem czyniąc maszynę niezawodną. 

Idealna do wszelkich prac ziemnych, brukarskich oraz remontów cząstkowych dróg. Składany dyszel znacznie 

zmniejsza wymiary transportowe. Po jego złożeniu maszynę można przewozić nawet samochodem osobowym.

BULLY 110
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5

SPECYFIKACJA
Ciężar zawiera: ciężar maszyny, smary oleje, 50% paliwa i 50% wody jeśli maszyna posiada zbiornik na wodę

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego poinformowania.

model ciężar wymiary ostrze
głębokość 

cięcia
max obroty 

ostrza

średnica 
otworu 
ostrza

otwór 
mocowania 

ostrza

system regulacji 
gł. cięcia

chłodzenie
(poj. 

zbiornika)
silnik

SHARKY 351 54kg
L: 960mm
W: 450mm
H: 820mm

300-350mm 115mm 3100obr/min 1’ 27mm
HONDA

GX200 - benzyna
Moc max. 5,5KM/3600

SHARKY 400 85kg
L: 1000mm
W: 500mm
H: 920mm

350-400mm 130mm 2800obr/min 1’ 27mm
HONDA

GX270 - benzyna
Moc max. 8,0KM/3600

SHARKY 500 90kg
L: 1000mm
W: 500mm
H: 920mm

400-500mm 180mm 2200obr/min 1’ 27mm
HONDA

GX390 - benzyna

SHARKY 500

SHARKY / Specyf ikacja

Moc max. 11,0KM/3600

Wyłącznik bezpieczeństwa oraz czujnik położenia 

osłony zwiększają bezpieczeństwo pracy operatora

Uchwyt transportowy umożliwia łatwy transport 

maszyny przy pomocy dźwigu, koparki itp

Wskaźnik głębokości cięcia, możliwość 

stałego monitorowania głębokości cięcia

Płynna regulacja głębokości cięcia  

w zasięgu ręki

Stabilne podwozie, spawana mocna 

konstrukcja wyposażona w 4 

ułożyskowane koła

1

2

3

4

5

SHARKY 351 400 500

Przecinarka

SHARKY 351

SHARKY 400SHARKY 400SHARKY 400

P R Z E C I N A R K I
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ręczny
śrubowy

centralny 
śrubowy

centralny 
śrubowy

woda (20l)

woda (40l)

woda (40l)



konstrukcji, przekazywania do użytku oraz  
AUTORYZOWANY PARTNER: Dział Handlowy 

tel. +48 68 470 72 57, 59
mobile 604 520 273 
mobile 785 400 003
handlowy@techbud.eu

ul. Gorzowska 12
65-127 Zielona Góra 

tel. +48 68 470 72 50
fax +48 68 470 72 51
www.techbud.eu
techbud@techbud.eu
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