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HMM-130 Hidraulikus elülső fűkasza, kaszálógép, fűnyíró. 

Cikkszám: 1755000  

 

A HMM-130 hidraulikus elülső kaszát, elölről szerelt hidraulikus meghajtásra tervezték, 

használható a mezőgazdaságban, magánterületen vagy településgazdálkodásban, zöldfelület 

karbantartásban.   

 

A hidraulikus meghajtásnak köszönhetően rugalmasan alkalmazható, és különösen alkalmas a 

legelők, rétek és kissé elhanyagolt területek gondozására. Fás szárú aljnövényzetet is aprítja, 

levágja. 

Az Euro-szerelvénye mellett az HMM-130 első fűkasza nem csak traktorok számára 

alkalmas. A hidraulikus meghajtásnak köszönhetően ez a fűnyíró általánosan alkalmazható, és 

így alkalmas kerekes rakodókra csatlakozásra, a közúti járművekre stb.  

A járműnek rendelkeznie kell egy leeresztő vezetékkel! 

 

A 22 speciálisan keményített, 350 g-os súlyú kalapácskések a lehető legrövidebbre vágja a 

tarlót. Még a nagyon magas fű, a bozótos vagy a fás szárú gyomok sem jelentenek gondot 

ezzel a fűnyíróval! A csapok spirál alakú elrendezése biztosítja az ideális szívóhatást, a jobb 

teljesítményelosztást és a mulcsozó csendes működését.  

 

 

 

Ezenkívül a mulcsozón a vágási magasság beállítható a hátsó görgők és az első kerekek 

között. A fűnyíró blokk elején horganyzott lamellák megakadályozzák a kövek kilökődését.  

A 3 beépített fogas ékszíj, túlterhelésnél is biztosan működik.  

 

A szerszámhordozónak legalább 15 lóerősnek kell lennie, és rendelkeznie kell egy hidraulikus 

vezérlő körrel és leeresztő vezetékkel.  

 

Teszt, és próbalehetőség, előzetes egyeztetés alapján történik melyet telefonon,  

vagy e-mailben kérünk egyeztetni! 



Műszaki adatok: 

Meghajtás: Hidraulikus (+ 3 db ékszíjjal) 

Munkaszélesség: 1300 mm 

Teljes szélesség: 1400 mm 

A ház magassága: 600 mm 

Teljesítmény igény hidraulika oldalon: min. 50 l / perc, 180 bar 

Szükséges olajnyomás: 180 - 200 bar 

Kötelező olajmennyiség: 50 - 60 liter / perc. 

Kalapácskések: 350 g / db, 22 darab 

Euro homlokrakodóra: igen 

Dupla spirálú rotor (110 mm Ø) 

Állítható magasságú hátsó görgő (100 mm Ø) 

Tarlómagasság állítás: 2 hátsó görgőn az első házon  

Elülső védelem: szabadon lengő, horganyzott kilökődés gátló lemezek. 

Súly: kb. 320 kg 

Csomagolás: fa dobozban. 

Csomagolási méretek: 155 x 84 x 81 cm (LxSxH) 

A csomagolás súlya: kb. 345 kg 

 

 

Megjegyzés: 

A járműnek rendelkeznie kell egy leeresztő vezetékkel! 

A készülék jól csomagolt, és részlegesen beszerelték egy acél keretben.  

A végleges összeszereléshez és üzembe helyezéshez 2-3 órát kell tervezni. 50 liter 

hidraulikaolajra van szüksége, hogy először töltse fel a készüléket. Itt ajánljuk, az  

Optimal HLP46 osztályú hidraulika olajat, amely széles körben elérhető.  

Az összeszerelés nem jelenthet problémát, ebben a mellékelt részletes útmutató nyújt 

tájékoztatást.  

 

Kérdések vagy problémák esetén szívesen segítünk. 

 

Kert Max Kertészeti Áruház Kft.  

2092 Budakeszi Törökvész u. 14. 

Nyitva: hétfőtől péntekig: 8-16 ig. 

Bejelentkezés látogatás előtt, ajánlott.  

Telefon: +36 30/846-4675 

e-mail: info@kertmax.hu 

Több eszköz vásárlása esetén kérjen egyedi ajánlatot! 
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