Narzędzia do
mulczerów leśnych

FAE

KFS542-1
Młotek wymienny ze stopu twardego wersji „C“ do mulczera leśnego FAE
Młotek z osadzonymi końcówkami z węglików spiekanych i gwintem drobnozwojowym M20
Wersja standardowa

Ciężar sztuki
1,59 kg

10

Zalecenie eksploatacyjne
■■ do prac ziemnych
■■ nadaje się do większości zastosowań
Pasujące akcesoria
KSI109, KSI110, KSI114

KFS542-P
Młotek wymienny ze stopu twardego wersji „C“ do mulczera leśnego FAE
Młotek z osadzonymi końcówkami z węglików spiekanych, dodatkowym opancerzeniem KingGrit™ i gwintem
drobnozwojowym M20
Wersja o wysokiej wytrzymałości
Ciężar sztuki
1,60 kg

10

Zalecenie eksploatacyjne
■■ Zastosowanie na zewnętrznych pozycjach rotora
Pasujące akcesoria
KSI109, KSI110, KSI114

KFS543
Młotek wymienny ze stopu twardego wersji „C“ do mulczera leśnego FAE
Młotek z innowacyjnymi łopatkami z węglików spiekanych i gwintem drobnozwojowym M20
Wersja do cięcia agresywnego

Ciężar sztuki
1,59 kg
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10

Zalecenie eksploatacyjne
■■ Materiał wolny od materiałów obcych
■■ optymalna, gdy wymagane jest agresywne cięcie
Pasujące akcesoria
KSI109, KSI110, KSI114

KHS001
Uchwyt narzędziowy wersji „C“ do mulczera leśnego
FAE
Uchwyt z otworem mocującym M20 do rotorów o promieniu r = 98 mm
Wersja standardowa

5

Pasujący młoteki wymienne:
KFS542-1, KFS542-P, KFS543

akcesoria

KSI109
Śruba
M20x1,5x60mm

Ciężar sztuki
0,22 kg

25
50

KSI110
Podkładka
M20 Podkładka Schnorr

FAE

Ciężar sztuki
2,95 kg

Zalecenie eksploatacyjne
■■ do wszystkich rodzajów zastosowań

Ciężar sztuki
0,01 kg

500

KSI114
Podkładka Nordlock
M20 Nordlock

Ciężar sztuki
0,01 kg

25
200
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Narzędzia do
mulczerów leśnych

FAE

KFS1226
Młotek wymienny ze stopu twardego wersji „C3“ do mulczera leśnego FAE
Młotek z osadzonymi końcówkami z węglików spiekanych i
jednym otworem mocującym na śrubę z łbem młoteczkowym
Wersja standardowa

Ciężar sztuki
1,43 kg

10

Zalecenie eksploatacyjne
■■ do prac ziemnych
■■ nadaje się do większości zastosowań
Pasujące akcesoria
KSI140, KSI137, KSI146

KFS1268
Ząb wymienny ze stopu twardego wersji „STCL3“ do
mulczera leśnego FAE
Ząb z dwoma węglikami spiekanymi do zastosowań na
gruntach kamienistych, z jednym otworem mocującym
na śrubę z łbem młoteczkowym
Wersja o wysokiej wytrzymałości
Ciężar sztuki
1,43 kg

10

Zalecenie eksploatacyjne
■■ nadaje się do gruntów zakamienionych
Pasujące akcesoria
KSI140, KSI137, KSI146

KFS1264
Ząb wymienny wersji „C3“ do mulczera leśnego FAE
Ząb z odpornej na zużycie stali i jednym otworem
mocującym na śrubę z łbem młoteczkowym
Wersja do cięcia agresywnego
Zalecenie eksploatacyjne

■■ optymalna, gdy wymagane jest agresywne cięcie
Ciężar sztuki
1,43 kg
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15

Pasujące akcesoria
KSI140, KSI137, KSI146

akcesoria

KSI140
Śruba z łbem młoteczkowym
M20x1,5x130 12.9

Ciężar sztuki
0,45 kg

25

Ciężar sztuki
0,04 kg

100

Ciężar sztuki
0,02 kg

100

KSI137
Nakrętka
M20x1,5 - 10.9 DIN980

KSI146
Tarcza dociskowa
M20, 36/21x5

KFS1216
Zgarniacz boczny ze stopu twardego typu „MH“ do mulczera leśnego i stabilizatora podłoża FAE

FAE

Młotek z osadzoną ochroną z węglików spiekanych i
dwoma gwintami drobnozwojowymi M16
Wersja lewa

Ciężar sztuki
3,70 kg

4

Zalecenie eksploatacyjne
■■ do prac ziemnych
■■ nadaje się do większości zastosowań

KFS1217
Zgarniacz boczny ze stopu twardego typu „MH“ do mulczera leśnego i stabilizatora podłoża FAE
Młotek z osadzoną ochroną z węglików spiekanych i
dwoma gwintami drobnozwojowymi M16
Wersja prawa
Zalecenie eksploatacyjne

Ciężar sztuki
3,70 kg

4

■■ do prac ziemnych
■■ nadaje się do większości zastosowań
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Narzędzia do
mulczerów leśnych

FAE

KFS456
Młotek wymienny ze stopu twardego wersji „C“ do mulczera leśnego FAE
Młotek z osadzonymi końcówkami z węglików spiekanych i dwoma gwintami drobnozwojowymi M16
Wersja standardowa

Ciężar sztuki
1,58 kg

12

Zalecenie eksploatacyjne
■■ do prac ziemnych
■■ nadaje się do większości zastosowań
Pasujące akcesoria
SI302, SI303, KSI111

KFS541
Młotek wymienny ze stopu twardego wersji „C“ do mulczera leśnego FAE
Młotek z osadzonymi końcówkami z węglików spiekanych, dodatkową ochroną z węglików spiekanych na
korpusie i dwoma gwintami drobnozwojowymi M16
Wersja o wysokiej wytrzymałości
Ciężar sztuki
1,62 kg

Zalecenie eksploatacyjne

10

■■ Zastosowanie na zewnętrznych pozycjach rotora
Pasujące akcesoria
SI302, SI303, KSI111

KHS002
Uchwyt narzędziowy wersji „C“ do mulczera leśnego
FAE
Uchwyt z dwoma otworami mocującymi M16 do rotorów
o promieniu r = 98 mm
Wersja standardowa
Zalecenie eksploatacyjne

Ciężar sztuki
2,95 kg
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■■ do wszystkich rodzajów zastosowań
5

Pasujący młoteki wymienne:
KFS456, KFS541

Śruba
M16x1,5x70-12.9 DIN912

Ciężar sztuki
0,09 kg

25
100

SI303
Śruba
M16x1,5x40-12.9 DIN912

Ciężar sztuki
0,09 kg

100

Ciężar sztuki
0,01 kg

500

KSI111
Podkładka
M16 Podkładka Schnorr

FAE

akcesoria

SI302
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Narzędzia do
mulczerów leśnych

FAE

KFS345
Młotek wymienny ze stopu twardego wersji „A“ do mulczera leśnego FAE
Młotek z osadzoną końcówką z węglików spiekanych i
dwoma gwintami drobnozwojowymi M16
Wersja standardowa

Ciężar sztuki
2,36 kg

6

Zalecenie eksploatacyjne
■■ do prac ziemnych
■■ nadaje się do większości zastosowań
Pasujące akcesoria
SI307, SI308

KFS1171-1
Młotek wymienny ze stopu twardego wersji „A“ do mulczera leśnego FAE
Młotek z osadzoną końcówką z węglików spiekanych,
dodatkową ochroną z węglików spiekanych i dwoma
gwintami drobnozwojowymi M16
Wersja o wysokiej wytrzymałości
Ciężar sztuki
2,35 kg

6

Zalecenie eksploatacyjne
■■ do prac ziemnych
■■ ścierne warunki podłoża (np. piasek)
Pasujące akcesoria
SI307, SI308

KFS546
Młotek wymienny ze stopu twardego wersji „A“ do mulczera leśnego FAE
Młotek z końcówką z węglików spiekanych i dwoma
gwintami drobnozwojowymi M16
Wersja odporna na uderzenia
Zalecenie eksploatacyjne

Ciężar sztuki
2,47 kg
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■■ Rozdrabnianie i frezowanie w podłożu kamienistym
6

Pasujące akcesoria
SI307, SI308

KFS1139
Młotek wymienny ze stopu twardego wersji „F“ do frezarki karczownika FAE
Młotek z ekstra dużym węglikiem spiekanym do łamania
kamieni i dwoma gwintami drobnozwojowymi M16
Wersja o wysokiej wytrzymałości

Ciężar sztuki
3,05 kg

Zalecenie eksploatacyjne
■■ Rozdrabnianie i frezowanie w podłożu kamienistym
6

Pasujące akcesoria
SI307, SI308

Śruba
M16x1,5x80-12.9 DIN912

Ciężar sztuki
0,16 kg

25
50

SI308
Śruba
M16x1,5x120-12.9 DIN912

Ciężar sztuki
0,21 kg

FAE

akcesoria

SI307

50
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Narzędzia do
mulczerów leśnych

FAE

KFS1173-2
Młotek wymienny ze stopu twardego wersji „A3“ do
mulczera leśnego FAE
Młotek z osadzoną końcówką z węglików spiekanych i
dwoma gwintami drobnozwojowymi M16
Wersja standardowa

Ciężar sztuki
2,68 kg

Zalecenie eksploatacyjne
■■ nadaje się do większości zastosowań
6

Pasujące akcesoria
SI302, SI306, KSI111

KFS1240
Młotek wymienny ze stopu twardego wersji „F3“ do frezarki karczownika FAE
Młotek z ekstra dużym węglikiem spiekanym do łamania
kamieni i dwoma gwintami drobnozwojowymi M16
Wersja o wysokiej wytrzymałości

Ciężar sztuki
3,14 kg

Zalecenie eksploatacyjne
■■ Rozdrabnianie i frezowanie w podłożu kamienistym
6

Pasujące akcesoria
SI302, SI306, KSI111

akcesoria

SI302
Śruba
M16x1,5x70-12.9 DIN912

Ciężar sztuki
0,09 kg

25
100

SI306
Śruba
M16x1,5x100-12.9 DIN912

Ciężar sztuki
0,11 kg

70

Ciężar sztuki
0,01 kg

500

KSI111
Podkładka
M16 Podkładka Schnorr
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BF14-2
Młotek wsuwany ze stopu twardego wersji „A“ do mulczera leśnego FAE
Młotek wsuwany z osadzoną końcówką z węglików spiekanych i otworem poprzecznym zabezpieczającym
Wersja standardowa

Ciężar sztuki
1,43 kg

10

Zalecenie eksploatacyjne
■■ do prac ziemnych
■■ nadaje się do większości zastosowań

KHR010
Uchwyt narzędziowy wersji „A“ do mulczera leśnego
FAE

FAE

Uchwyt z pionową oprawą zęba i bocznym otworem
przelotowym na trzpień zabezpieczający M18
Wersja standardowa

Ciężar sztuki
3,75 kg

Pasujący młoteki wymienne:
BF14-2
5
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Narzędzia do
mulczerów leśnych

FAE

KFS476
Młotek wymienny ze stopu twardego wersji „B“ do mulczera leśnego i frezarki karczownika FAE
Młotek z osadzoną końcówką z węglików spiekanych i
gwintem drobnozwojowym M24
Wersja standardowa

Ciężar sztuki
2,11 kg

6

Zalecenie eksploatacyjne
■■ nadaje się do większości zastosowań
■■ do prac ziemnych
Pasujące akcesoria
KSI107, KSI108

KHS003
Uchwyt narzędziowy wersji „B“ do mulczera leśnego i
łamacza kamieni FAE
Uchwyt z otworem mocującym M24 do rotorów o promieniu r = 169 mm
Wersja standardowa

Ciężar sztuki
2,47 kg

akcesoria
76

Zalecenie eksploatacyjne
■■ do wszystkich rodzajów zastosowań
6

Pasujący młoteki wymienne:
KFS476

KSI107
Śruba
M24x2x70-12.9DIN912

Ciężar sztuki
0,38 kg

25
50

KSI108
Podkładka
M24 Podkładka Schnorr

Ciężar sztuki
0,02 kg

200

KFS1174-2
Młotek wymienny ze stopu twardego wersji „B3“ do
mulczera leśnego i frezarki karczownika FAE
Młotek z osadzoną końcówką z węglików spiekanych i
gwintem drobnozwojowym M24
Wersja standardowa

Ciężar sztuki
2,17 kg

6

Zalecenie eksploatacyjne
■■ do prac ziemnych
■■ nadaje się do większości zastosowań

KFS1203-1
Młotek wymienny ze stopu twardego wersji „G3“ do
mulczera leśnego i frezarki karczownika FAE

FAE

Młotek z ekstra dużym węglikiem spiekanym do łamania
kamieni i z gwintem drobnozwojowym M24
Wersja o wysokiej wytrzymałości

Ciężar sztuki
3,03 kg

6

Zalecenie eksploatacyjne
■■ rozdrabnianie i frezowanie w podłożu kamienistym
■■ bardzo ścierne zastosowania

KFS12
Młotek wymienny ze stopu twardego do mulczera
leśnego FAE
Swobodnie poruszający się młotek z osadzonymi kołkami z
węglików spiekanych, pasujący do osi 35 mm
Wersja o wysokiej wytrzymałości

Ciężar sztuki
2,71 kg

5

Zalecenie eksploatacyjne
■■ materiał wolny od materiałów obcych
■■ zastosowania ścierne

77

Narzędzia do
mulczerów leśnych

FAE

KFS18
Młotek wymienny ze stopu twardego do mulczera
leśnego FAE
Swobodnie poruszający się Młotek z płytami z węglików
spiekanych, pasujący do osi 30 mm
Wersja standardowa

Ciężar sztuki
1,68 kg

10

Zalecenie eksploatacyjne
■■ materiał wolny od materiałów obcych
■■ zastosowania ścierne
Pasuje do nast. modeli:

■■ FMM

KFS1015
Młotek wymienny opancerzony do mulczera leśnego
FAE
Swobodnie poruszający się młotek z ochroną przed
zużyciem KingGrit™, pasujący do osi 30 mm
Wersja odporna na uderzenia

Ciężar sztuki
1,77 kg

10

Zalecenie eksploatacyjne
■■ materiał zanieczyszczony z wielką ilością elementów obcych
■■ do prac ziemnych
Pasuje do nast. modeli:
■■ FMM

KFS1041-P
Opancerzony młotek wymienny ze stopu twardego do
mulczera leśnego FAE
Swobodnie poruszający się młotek z ochroną przed
zużyciem KingGrit™, pasujący do osi 25 mm
Wersja odporna na uderzenia
Zalecenie eksploatacyjne

Ciężar sztuki
1,68 kg
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10

■■ materiał zanieczyszczony z wielką ilością elementów obcych
■■ do prac ziemnych

KFS1207
Młotek wymienny wersji „E“ do mulczera leśnego FAE
Młotek z odpornej na zużycie stali z naostrzonymi ostrzami i gwintem drobnozwojowym M14
Wersja obustronna do agresywnego cięcia
Zalecenie eksploatacyjne
■■ optymalna, gdy wymagane jest agresywne cięcie
Ciężar sztuki
0,51 kg

30

KFS1208
Młotek wymienny ze stopu twardego wersji „EHD“ do
mulczera leśnego FAE

FAE

Młotek z 3 osadzonymi końcówkami z węglików spiekanych i jednym gwintem drobnozwojowym M14
Wersja o wysokiej wytrzymałości
Zalecenie eksploatacyjne

Ciężar sztuki
0,53 kg

30

■■ materiał wolny od elementów obcych
■■ zastosowania ścierne

akcesoria

KSI194
Śruba
M14x1,5x30 12.9 DIN912

Ciężar sztuki
0,08 kg

25
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