MUG-II
De ideale machine voor snel en efficiënt
mechanische onkruidbestrijding
MUG-II
onkruidborstelmachine
De MUG-II is een profesionele
onkruidborstelmachine
Het is een kleine en lichte machine die zijn werk uitstekend
doet.
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De MUG-II is een “Walk-behind” onkruidborstelmachine. Ideaal voor
randen, paden, parkeerplaatsen, terrassen etc. de MUG-II heeft het
voordeel dat hij naast onkruid ook vuil verwijderd, dus het verwijderen van vruchtbare grond waarin nieuw onkruid kan groeien. het
geeft ook een direct effect, omdat onkruid weghalen effectiever is dan
doodmaken en achterlaten zoals bij andere methoden
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De motor heeft weinig trillingen, geluid en goede emissiewaarden.
(Euro 2 / US CARB/ EPA Certificering)
De motor wordt afgesteld op een laag toerental voor zo laag mogelijk
geluidsniveau (LpA 79 dB)
Het trillingsniveau van de MUG-II voldoet aan de standaard volgens BS
EN ISO 5349
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Deze compacte walk behind machine wordt veelal ingezet op
•
Parkeerterreinen
•
Trottoirs
•
Paden
•
Terrassen
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Optioneel leverbaar:
•
Borstelbescherming (Foto A)
•
Wielspatlappen (Foto B)
•
Steunwiel (Foto C)
•
Massief rubber wielen (Foto D)
•
Diverse borsteluitvoeringen (Foto E)
•
Hijsbeugel (Foto F)
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Segmentenborstel, eenvoudiger te transporteren/vervangen (Foto 1)
Stevige dodemanshendel en ergonomische handgrepen (Foto 2)
De duwboom is in hoogte verstelbaar (Foto 3)
De hoogteverstelling is met een centrale vergrendeling te bedienen (Foto 4)
De borstel borstelt buiten de machine voor het werken langs muren etc. (Foto 5)
Trillingsdempers in de duwboom zijn onder een hoek gemonteerd (Foto 6)
De spatlap is onder de machine gemonteerd (Foto 7)
De MUG-II is voorzien van een gashendel (Foto 8)

Technische Gegevens
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Motor
Borsteldiameter
Borstelkop
Afmeting LxBxH
Aandrijving
Gewicht

Alle technische gegevens zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 29-08-2014 DJD
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Honda GX 160 - 3,6 KW / 4,1 PK
570 mm (4 segmenten)
Verstelbaar in alle richtingen
1900mmx586mmx890>1060mm
Mechanisch
82 kg.

