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KONFORLU ve GÜVENLİ
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HAVUZ KASA
*Dar havuz kasa 83 cm genişliğindeki kapılar ve
geçişlerin olduğu yerlerde kullanılması İçin imal edildi.
*Aynı zamanda seralar ve benzeri yerlerde size
kolaylık sağlayacak ideal bir ürün olduğunu
söyleyebiliriz.

cm

Açılır kasa kapakları ile
kolay yükleme ve boşaltma imkanı sağlar.

MT-T2

ÇEKİŞ GÜCÜ		

: ÖNDEN ÇEKİŞ

MOTOR			: HONDA GX-270

TAŞIMA KAPASİTESİ

: 750KG

MOTOR GÜCÜ		

GENİŞLİK			: 115 CM

: 9 HP

YAKIT				: KURŞUNSUZ BENZİN

UZUNLUK			: 245 CM

YAKIT KAPASİTESİ

YÜKSEKLİK			: 179 CM

:6L

VİTES				: 1 İLERİ, BOŞ, 1 GERİ

123 cm

46,5 cm

HIZ				: 8-10 KM/S

BÜYÜK
HAVUZ KASA

“

*Daha geniş taşıma alanıyla
büyük yükler taşımaya imkan sağlar.
*750 kg yük taşıma kapasitesiyle yük taşımalarında
kolaylık ve konfor sağlar.

cm
124

BÜTÜN SEKTÖRLERDE
UZUN SOLUKLU
ÇÖZÜM ORTAĞINIZ
KULLANIM ALANLARI
Her türlü inşaat işlerinde
Şehircilik, park-bahçe, peyzaj
Temizlik, yol ve saha düzenleme işlerinde
Golf sahaları ve futbol sahalarında
Hava alanları hizmetlerinde
Geri dönüşüm tesislerinde
Maden ve mineral işleme tesislerinde
Maden ocaklarında ve maden tünellerinde
Endüstriyel tesislerde
Üretim ve iç lojistik işlerinde
Seracılıkta
• Sebze, meyve, bağ, bahçe, narenciye ve fındık üretiminde
Çay üretiminde
Orman İşlerinde
Genel çiftlik işlerinde
Hayvancılık işlerinde
Tarım işlerinde
Tavuk çiftliklerinde
At haralarında

DOUBLE KOVA KASA ATAŞMANLARI

MT-T3

*Yeşil alanlar, çevre, peyzaj, saha
düzenleme işlerinde etkili bir ataşman.
*Maden tünelleri, maden ve mineral
işletmeleri, köprü, menfez inşaatları ve
bakımlarında hayvancılık ve tarımın her
alanında, seracılık işlerinde en yakın
yardımcınız.

129,5 cm

77,5

MT-KR

cm

69,5 cm

DOUBLE
KOVA KASA

KÜRÜYÜCÜ
*Üç yöne açılı çalışma özelliği.
*Dayanıklı ( çelik ve kauçuk ) ilavesi ile sulu ve kuru zeminlerde tercih
edeceğiniz başarılı bir ataşman.
*Belediyeler,akaryakıt istasyonları,sosyal
tesisler,siteler,fabrikalar,özel mülkler,depo gibi yerlerde kar kürüme
ve diğer işlerinizde önemle tercih edeceğiniz bu ataşman saniyeler
içinde makinenin önüne takılır veya çıkartılır.

MT-SR

SIYIRICI
*Üç yöne açılı çalışma özelliği.
*Dayanıklı kauçuk ilavesi ile sulu ve kuru zeminlerde tercih edeceğiniz
başarılı bir ataşman.
*Hayvan ahırlarının temizlenmesinde önemli çözüm ortağınız olarak
bedensel iş gücünüzü azaltır yorulmanıza fırsat vermez verimliliğinize
katkı sağlar.
*Saniyeler içinde makinenin önüne takılır veya çıkartılır.

MT-FR

FIRÇA
*Üç yöne açılı çalışma özelliği.
*Kaba atıklar ve genel temizlik işlerinde kullanabileceğiniz bu ataşman
bedensel iş gücünüzü azaltır yorulmanıza fırsat vermez verimliliğinize
katkı sağlar.
*Hayvancılık sektörü,akaryakıt istasyonları,sosyal
tesisler,siteler,fabrikalar,özel mülkler,depo gibi yerler için tercih
edeceğiniz başarılı bir ataşman.
*Saniyeler içinde makinenin önüne takılır veya çıkartılır.

124 cm

MT-TR
*Römork takılı araç boyu: 423,5 cm

Açılır kasa kapakları ile
kolay yükleme ve boşaltma imkanı sağlar.

“

MT-BPM400-D
69,5 cm

RÖMORK

123 cm

BARTECH
PM400-D İLAÇLAMA
*Depo kapasitesi 400 lt’dir.
MT-BPM200
*200 lt’ lik model

“

Açılır kasa kapakları ile
kolay yükleme ve boşaltma imkanı sağlar.

İHTİYACINIZ OLAN HERYERDE
SİZE KOLAYLIK SAĞLAR

www.motorik-a.com
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SİZE NE SAĞLAR
Yük taşımacılığında ve ulaşımda kullanılan ilkel yöntemlerin yerini alacak olan

Trak modelini sizin için ürettik.

						

Ergonomik olarak tasarlanan Trak siz ve yüklerinizi istediğiniz yere ulaşımınızı sağlar.
Ürünümüzde devrilme kazalarına karşı güvenlik sunan emniyet çerçevesi bulunmaktadır.
Önden çift çeker çekiş sistemi sayesinde yüksek performans sunmaktadır.
Yanal tandem arka aks ve dümenleme sistemi ile en dar alanlarda bile
manevra yapabilme özelliği
Ergonomik ve konforlu sürüş için ileri ve geri vites ile gaz ve fren pedalı
Güvenli sürüş için sağ ve sol dikiz aynaları bulunurken güvenli park için ise park freni
Kasaların hidrolik sisteme gerek kalmadan kolay açılıp kapanabilme özelliği

							İLE İŞLER DAHA HIZLI

Tarım, seracılık, ormancılık, hayvancılık ve arıcılık, inşaat peyzaj ve şehircilik, sanayi ve
geri dönüşüm gibi işlerinizi kolaylaştırması için ürünümüzün ilave ataşman seçenekleri de
bulunmaktadır.

KOLAY TAŞINABILIR, PRATIK KULLANIM

2.5 Ton
Çeki sistemiyle, eğimli olmayan ve düz zeminlerde 2.5 tona
kadar tüm yüklerinizi çekme kabiliyetiyle, en güçlü yardımcınız.

750kg

yük

kapasitesi

HAYVANCILIK
TARIM VE SERA

İNŞAAT, PEYZAJ VE
ŞEHİRCİLİK
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@motorik_a

Motorik-a Mini Damper

@motorikaelarabasi

Motorik-a bir Fazlı TÜRKER İş Makinaları Endüstri ve Ticaret A.Ş. markasıdır.
Adres: 75. Yıl (Sultandere Mah.) 11276.Sk. No 35 Yunusemre Kobi Sanayi Sitesi A2 Blok
Odunpazarı / ESKİŞEHİR / TÜRKİYE
GSM: +90 549 407 02 22 E-posta: info@motorik-a.com

