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MULTIFUNCTION 75 E je stroj navržený pro bezkonkurenční produktivitu výkopových 
prací. Díky široké škále příslušenství můžete dokončit celou stavbu pouze s jedním
strojem. To vám umožňuje ušetřit čas při realizaci prací, uspořit zdroje na staveništi, 
vyhnout se zbytečné dopravě, produkovat méně zbytečného odpadu, mít nižší náklady
a vyšší ziskovost.
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VLASTNOSTI A VÝHODY
Víceúčelový, vysoce výkonný a vysoce produktivní dálkově řízený stroj pro použití při vícepracích,
jako je hloubení mikro a minivýkopů, výkopy pro trakční vedení, frézování asfaltu, čištění silnic atd. 
Je kompaktní, robustní, ekologický, ekonomický, se snadnu údržbou. Díky hydraulické rychlospojce
a dálkovému ovládání je MULTIFUNCTION 75 E určený pro široké využití.

RYCHLOUPÍNACÍ ZAŘÍZENÍ

Standardně dodávaná rychlospojka,
je robustní, bezpečná a spolehlivá.
Uvolnění a opětovné připojení zařízení 
probíhá hydraulicky prostřednictvím 
rádiového ovládání.

SATELITNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM

Volitelný systém satelitní lokalizace 
stroje umožňuje zobrazit přesnou polohu, 
provozní parametry a termíny provedení 
kontroly z počítače nebo chytrého 
telefonu.

KOMPAKTNÍ KONSTUKCE

Kompaktní rozměry pro 
rýhování v stísněných 
prostorech nebo chodnících.
Všechny komponenty 
konstrukce se vyznačují  
vysokou kvalitou
materiálu a zpracování.

MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST

Výborná viditelnost a přehled 
o aktuální situaci na pracovišti.
Vysoká bezpečnost obsluhy.

PRODUKTIVITA A SPOLEHLIVOST

Velký a robustní rám pro těžkou práci.
Výkonný, hospodárný a spolehlivý 
motor Kubota 75 HP Stage V.
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PŘÍPOJNÁ ZAŘÍZENÍ
MULTIFUNCTION 75 E je určen pro široké využití díky možnosti připojení několika přípojných zařízení pro 
různé pracovní úkony - čištění a zametání ulic, chodníků a silnic, rýhování drážky pro pokládky kabelů či 
potrubí a dalších inženýrských sítí, frézování chodníků, asfaltových nebo betonových povrchů atd.

ZAMETAČ
MSW 1500_________________________________________________________________________

RÝHOVAČ
MCT 140___________________________________________________________________________

FRÉZOVACÍ KOLO
S VYHAZOVACÍM PÁSEM

MSW 540 NASTRO__________________________________________________________________

FRÉZOVACÍ KOLO
MWS 630_____________________________________________________________________
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POLOAUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ
Díky volitelnému poloautomatickému řízení je ponechána obsluze větší volnost při ovládání výkopové 
práce. Stroj sám sleduje stopu na zemi a automaticky upravuje rychlost výkopu v závislosti na tvrdosti 
terénu. Když je stopa přerušena nebo se objeví překážka kolmo ke směru výkopu, stroj se zastaví
a vy můžete jeho činnost obnovit pomocí dálkového ovládání.

RYCHLÁ VÝMĚNA PŘÍSLUŠENSTVÍ
Díky dálkově řízenému hydraulickému systému pro odpojení a opětovné připojení příslušenství můžete 
snadno, rychle a bezpečně vyměnit nástroj. Na stroji je k dispozici několik pomocných hydraulických 
zásuvek a elektrické zásuvky na 12V pro napájení různých pomocných nástrojů.

KOMFORT A BEZPEČNOST
Vše je monitorováno prostřednictvím dálkového ovládání. Bezpečnost práce je naší prioritou. Použití 
dálkového ovládání s širokým dosahem umožňuje pracovat v naprostém bezpečí bez přímého vystavení 
obsluhy rizikům způsobeným provozem stroje, jako je hluk, vibrace, výfukové plyny, odlétávání materiálů 
atd.

SATELITNÍ MONITORING
Stroje Garbin jsou vybaveny inovativním systémem monitorování, který je navržen tak, aby ušetřil čas
a peníze. Svůj vozový park lze kontrolovat kdykoli a odkudkoli, a využívat cenné informace, které máte
k dispozici pro plánování údržby a optimalizaci práce strojů. Díky satelitnímu systému můžete kontrolovat 
všechny provozní parametry, kde, kdy a jak váš stroj pracuje, být varován před neoprávněným použitím 
nebo pohybem stroje, dostávat e-maily s upozorněním na zabezpečení stroje.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Délka 2 320 mm

Šířka 1 100 mm

Výška 1 910 mm

Hmotnost (bez zařízení) 2 440 kg

Motor Kubota V3307-CR-TE 5B EU Stage 5

Obsah 3 331 cm³

Výkon max. 55,4 kW (75 HP)

Krouticí moment max. 260 Nm

Startér a el.systém elektrický, 2 V alternátor 18 Ah

Objem palivové nádrže 70 l

Spotřeba při max. výkonu 12 l/h

Max. průtok hydrauliky 111 l/min

Max. tlak hydrauliky 230 bar (23 Mpa)

Objem hydraulické nádrže 70 l

Převodovka hydrostatická s výtlačným čerpadlem

Hydraulický systém 4x čerpadlo (1x stroj, 1x výkop, 2x zařízení)

Vermeer CS s.r.o.
Pod altánem 9/105
100 00 Praha 10 – Strašnice

Prodej strojů 
Tel: +420 585 207 500
E-mail: info@vermeercs.cz


