Dvoustupňové
sněhové frézy

Jednostupňové
sněhové frézy
10 990,—

Jednostupňová
sněhová fréza MTD
je d í k y or iginálnímu řešení poháněná samohybným
šnekem s pryžovými
hranami, což zajišťuje
pohon pojezdu frézy.
Díky tomuto originálnímu řešení se podstatně snižují nároky na
obsluhu a je zaručen čistý sběr sněhu. Sníh je
dopravován do odhozové skříně a odtud je rotorem vyhazován odhozovým hrdlem ven, ve vámi
zvoleném směru. Výhodou robustního komínku
je rychlé a snadné nastavení směru odhozu až
o 180 °. Polymerový materiál pak zabraňuje rezavění, zamrzání, zanášení se a v neposlední řadě
také lepení sněhu na stěny komínku.

Tato jednostupňová fréza se díky své hmotnosti vyznačuje velice snadnou manévrovatelností. Pogumovaný šnek
z polymeru perfektně vyčistí frézovaný povrch, aniž by ho
poškodil. Drobné zmrazky potom odstraní škrábací nůž, který je připevněn k šasi za šnekem. Fréza má skládací rukojeť,
takže ji převezete v autě a v létě Vám zabere minimum prostoru v garáži. Tento typ je vhodný pro rychlé odklízení sněhu
z cest, nájezdů, chodníků a menších dvorků.

MTD M 53
Motor:
Pracovní výkon:
Maximální výkon:
Šířka záběru (cm):
Pojezd:
Rychlost vpřed/vzad:
Kola/vzorek:
Průměr šneku (cm):
Výška bunkru (cm):
Otočný komín:
Nastavení komínu:
Elektrostartér:
Reflektor:
Power steering:
Balanční systém:
Rukojeť:
Nádrž benzín/olej (l):
Hmotnost (kg):

14 990,—

ThorX 35 OHV, 123 cm3, 4-takt
2,3 kW/3,1 HP
2,9 kW/4 HP
53
šnekem
ne
7 x 1,7”, Diamond
22
28
180°
ruční
ne
ne
ne
ne
plně složitelná
1,9/0,6
36

Dvoustupňové sněhové frézy MTD jsou vybaveny jedinečnou konstrukcí ocelového
přihrnovacího šneku (Xtreme-AugerTM). Ten
si díky speciálnímu tvaru zubů na povrchu
dokonale poradí i se zledovatělým sněhem
a jeho úkolem je v první fázi dokonale přihrnout sníh k ústí vyhazovací turbíny. Ve druhé
fázi je sníh pomocí této turbíny vytlačen do
výhozového komínku. Díky této technologii
je fréza schopná zpracovat daleko více sněhu
za kratší časový úsek. Motory mají mechanický regulátor s prodlouženou dekompresí pro
snadný start i za velmi nízkých teplot. Stejně
jako jednostupňové sněhové frézy mají i tyto
robustní polymerový komínek, který umožňuje rychlé a snadné nastavení směru odhozu
až o 180 °. Polymerový materiál pak zabraňuje
rezavění, zamrzání, zanášení se a v neposlední řadě také lepení sněhu na stěny komínku.
Tyto typy jsou vhodné pro rychlý úklid sněhu
z větších ploch, chodníků, cest, parkovišť a podobně.

19 990,—

17 790,—

Základní model dvoustupňové frézy, se kterým si můžete
troufnout i na jednodušší terén v podhorských oblastech. Má
konstrukci s nízkým profilem, která zlepšuje stabilitu stroje
a rozložení váhy. Pojezd vpřed odstraňuje nutnost tlačení
stroje a umožňuje tak snadnou obsluhu. Polymerový komínek snižuje riziko namrzání a lepení sněhu na stěny a snižuje
hmotnost stroje. Velká rukojeť startovací šňůry umožňuje
snadné spouštění motoru i bez sundání rukavic.

Základní výhodou této frézy je použití vícestupňové převodovky, která Vám dovolí nastavit optimální rychlost pro
konkrétní sněhové podmínky. Stroj má konstrukci s nízkým
profilem, která zlepšuje stabilitu stroje a rozložení váhy.
Polymerový komínek, ovládaný pohodlně z místa obsluhy,
snižuje riziko namrzání nebo lepení sněhu na stěny a snižuje hmotnost stroje. Velká rukojeť startovací šňůry umožňuje
snadné spouštění motoru i bez sundání rukavic.

Výborně vybavená fréza nastavující vynikající poměr mezi cenou a výkonem. Slušný záběr, velká kola a silný motor dovoluje mnohem více, než jenom úklid příjezdových cest nebo malých dvorků. Komfort obsluhy zvyšuje elektrostart na 220 V
a reflektor umožňující práci i za ztížených světelných
podmínek.

MTD M 56

MTD M 61

MTD ME 61

Motor:
Pracovní výkon:
Maximální výkon:
Šířka záběru (cm):
Pojezd:
Rychlost vpřed/vzad:
Kola/vzorek:
Průměr šneku (cm):
Výška bunkru (cm):
Průměr turbíny (cm):
Otočný komín:
Nastavení komínu:
Elektrostartér:
Reflektor:
Power steering:
Balanční systém:
Rukojeť:
Nádrž benzín/olej (l):
Hmotnost (kg):

ThorX 55 OHV, 179 cm3, 4-takt
3,0 kW/4,0 HP
4,0 kW/5,5 HP
56
ano
1 vpřed
10 x 4”, Snow Hog
24,1
41
25,4
180°
ruční
ne
ne
ne
ne
plně složitelná
1,9/0,6
55

Motor:
Pracovní výkon:
Maximální výkon:
Šířka záběru (cm):
Pojezd:
Rychlost vpřed/vzad:
Kola/vzorek:
Průměr šneku (cm):
Výška bunkru (cm):
Průměr turbíny (cm):
Otočný komín:
Nastavení komínu:
Elektrostartér:
Reflektor:
Power steering:
Balanční systém:
Rukojeť:
Nádrž benzín/olej (l):
Hmotnost (kg):

ThorX 55 OHV, 179 cm3, 4-takt
3,0 kW/4,0 HP
4,0 kW/5,5 HP
61
ano
5/2
13 x 4”, Snow Hog
30
53
30
180°
dálkové, na řídítkách
ne
ne
ne
ne
plně složitelná
1,9/0,6
77

Motor:
Pracovní výkon:
Maximální výkon:
Šířka záběru (cm):
Pojezd:
Rychlost vpřed/vzad:
Kola/vzorek:
Průměr šneku (cm):
Výška bunkru (cm):
Průměr turbíny (cm):
Otočný komín:
Nastavení komínu:
Elektrostartér:
Reflektor:
Power steering:
Balanční systém:
Rukojeť:
Nádrž benzín/olej (l):
Hmotnost (kg):

ThorX 70 OHV, 208 cm3, 4-takt
3,9 kW/5,3 HP,
5,0 kW/6,9 HP
61
ano
6/2
15 x 5”, Snow Hog
30
53
30
180°
dálkové, na řídítkách
ano
halogen
ne
ne
plně složitelná
1,9/0,6
79

90

80
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Elektrostartér 220 V, účinný halogen, natáčení komínku
joystickem, zvýšený odhozový komínek, velká nádrž a další
praktické prvky dělají z této frézy optimálního pomocníka do
středně těžkých podmínek. Konstrukce ovládacího panelu je
snadno dostupná a přehledná. Obsluha může jednoduše
zvolit optimální nastavení rychlostí. Ovládání jednou rukou
umožňuje nastavit směr odhozu sněhu za plného provozu
bez nutnosti zastavení.

Jedná se o středně velkou sněhovou frézu s výtečnými výkonovými parametry a velkým záběrem, vhodnou i do náročných
podmínek. Všechny ovládací prvky jsou přehledně sdruženy na
ovládacím panelu a na zadním panelu motoru, takže jsou vždy
snadno dostupné. Obsluha může sama jednoduše zvolit optimální nastavení rychlostí. Ovládání jednou rukou umožňuje
nastavit směr odhozu sněhu za plného provozu bez nutnosti
zastavení. Elektrostart 220 V, silný motor OHV, nastavitelná výška
záběru či halogen jsou v této třídě samozřejmostí.

Tato sněhová fréza je vybavena posilovačem řízení Power Steering,
elektrostartérem 220 V, ovládacím joystickem a robustními řiditelnými pásy s ostruhami, které zajišťují vynikající tah, stabilitu a rovnováhu i na svažitém či zledovatělém povrchu. Páčkové řízení směru pásového pohonu Power Steering je ovladatelné pouze lehkým
pohybem prstů. Balanční systém umožňuje optimální rozložení
váhy stroje, a proto můžete bez obav frézovat i sníh z povrchů, kde
by jinak mohlo hrozit poškození podloží bunkrem frézy (štěrk, trávník, ploché střechy ap). Ovládání jednou rukou umožňuje nastavit
směr odhozu sněhu za plného provozu bez nutnosti zastavení.

MTD ME 66

MTD ME 76

MTD ME 66T (pásová)

Motor:
Pracovní výkon:
Maximální výkon:
Šířka záběru (cm):
Pojezd:
Rychlost vpřed/vzad:
Kola/vzorek:
Průměr šneku (cm):
Výška bunkru (cm):
Průměr turbíny (cm):
Otočný komín:
Nastavení komínu:
Elektrostartér:
Reflektor:
Power steering:
Balanční systém:
Aretace chodu šneku:
Rukojeť:
Nádrž benzín/olej (l):
Hmotnost (kg):

Motor:
Pracovní výkon:
Maximální výkon:
Šířka záběru (cm):
Pojezd:
Rychlost vpřed/vzad:
Kola/vzorek:
Průměr šneku (cm):
Výška bunkru (cm):
Průměr turbíny (cm):
Otočný komín:
Nastavení komínu:
Elektrostartér:
Reflektor:
Power steering:
Balanční systém:
Aretace chodu šneku:
Rukojeť:
Nádrž benzín/olej (l):
Hmotnost (kg):

Motor:
Pracovní výkon:
Maximální výkon:
Šířka záběru (cm):
Pojezd:
Rychlost vpřed/vzad:
Kola/vzorek:
Průměr šneku (cm):
Výška bunkru (cm):
Průměr turbíny (cm):
Otočný komín:
Nastavení komínu:
Elektrostartér:
Reflektor:
Power Steering:
Balanční systém:
Aretace chodu šneku:
Rukojeť:
Nádrž benzín/olej (l):
Hmotnost (kg):

ThorX 80 OHV, 277 cm3, 4-takt
5,4 kW/7,3 HP
6,4 kW/8,7 HP
66
ano
6/2
16 x 4,8”, Snow Hog
30
53
30
180°
joystick (2 směry)
ano
halogen
ne
ne
ano
plně složitelná
4,7/1,1
105

ThorX 90 OHV, 357 cm3, 4-takt
7,4 kW/10 HP
8,8 kW/12 HP
76
ano
6/2
16 x 6,5”, Snow Hog
30
53
30
180°
joystick (2 směry)
ano
halogen
ne
ne
ano
plně složitelná
4,7/1,1
118

ThorX 80 OHV, 277 cm3, 4-takt
5,4 kW/7,3 HP
6,4 kW/8,7 HP
66
ano
6/2
pás s ostruhami
30
53
30
180°
joystick (2 směry)
ano
halogen
ano
ano
ano
plně složitelná
4,7/1,1
110
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