VYSAVAČ/FOUKAČ
DRTIČE, ŠTÍPAČE

otvor pro
velké větve

násypka pro
drobné větve
a zelený odpad

sklopená násypka
pro spadené listí

465
V červené řadě MTD naleznete mnoho unikátních produktů, které mají na trhu jen minimum konkurentů. K
nim se řadí hlavně unikátní řada benzínových drtičů,
které skvěle poslouží všude tam, kde chybí zásobení
elektrickým proudem anebo je objem práce takový,
že by ho malé elektrické drtiče zkrátka nezvládly.
Skvělým pomocníkem do lesa nebo na chalupu je
i benzínový štípač dřeva s výjimečným tlakem 25t.
Nabídku doplňuje výkonný elektrický vysavač/foukač a kombinovaný benzínový vysavač/drtič, vhodný
i pro profesionální zatížení.

BV 2400 E
Motor (V): elektrický
Výkon (W):
Otáčky (U/min):
Proud vzduchu (km/h):
Objem nasávaného vzduchu (m3/h):
Drtící poměr:
Objem vaku(l):
Hmotnost (kg):

Cena (Kč):

230
2 400
14 000
270
780
10:1
45
5,1

1 490,-

25 tun

LS 550

202
Motor:
B&S OHV PB, 825 Series, 190 cm
Výkon (kW/PS):
3,6/4,9
Funkce:
vysavač, drtič
Sběrací vak (l):
106
Sací výkon (m3/h):
980
Pracovní záběr (cm):
60
Drtící ústrojí (nože):
2 řezné, 2 drtící
Drtící výkon (cm):
5
Pohon kol:
ano
Výšková regulace:
stupňovitě
Průměr kol (mm):
254 x 100, pneu
Hmotnost (kg):
69
- možno vybavit sací hadicí 3,5 m,
obj. č. OEM-290-005, cena 5 490 Kč
- ochranné brýle součástí dodávky
3

Cena (Kč):

34 990,-

Motor:
B&S L-Head, 650 Series, 190 cm3
Max. délka polena (cm):
63,5
Štípací tlak (t):
25
Pracovní poloha:
horizontální i vertikální
Průměrná rychlost (cm/s):
6,7
Rychlost návratu do pracovní polohy (cm/s): 6,7
Pracovní tlak (bar):
11,4
Objem hydraulického oleje (l):
13,2
Kola (“):
16x4,8
Hmotnost (kg):
238

Cena (Kč):

49 990,-

Motor:
B&S OHV PB, 1150 Series, 249 cm3
Výkon (kW/PS):
5,9/8
Max. drtící výkon (cm):
7,5
Drtící ústrojí (nože):
2 řezné, 12 drtících
Tělo stroje:
ocel
Objem koše (l):
90
Průměr kol (mm):
254x100, pneu
Hmotnost (kg):
56
-zahradní odpad je možné vkládat násypkou, která
se dá sklopit k nabírání lehkého odpadu přímo ze
země nebo násypkou pro drcení větví. Bezpečnostní
brýle a sběrací koš jsou součástí dodávky.

Cena (Kč):

25 990,-

