
Firma Moderntech istnieje na rynku od 2011 roku i posiada dwa profile działalności. Pierwszym jest 
produkcja maszyn komunalnych. Drugi natomiast to produkcja tulei poliuretanowych stosowanych w 
zawieszeniach samochodowych oraz elementów z poliuretanu wykorzystywanych m.in. przy produkcji 
naszych maszyn. 

Celem firmy jest ciągłe doskonalenie i podnoszenie standardu produkowanych przez nas maszyn oraz tulei.

Przez lata zaangażowanie, innowacyjność, nowoczesność i najwyższa jakość sprawiły, że maszyny                                     
i urządzenia konkurują na międzynarodowych rynkach i z sukcesem je zdobywają.

Wysoką jakość i niezawodność naszych maszyn i tulei gwarantuje nowoczesny park maszynowy oraz                   
wykwalifikowani pracownicy.

Produkowane przez nas maszyny jesteśmy w stanie dostarczyć do klientów na terenie całej Europy,                        
gwarantując również ich serwis oraz dostęp do części zamiennych.
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Mieszalnik MT  to samozaładunkowa maszyna głównie wykorzystywana przez firmy 
budowlane, brukarskie oraz gospodarstwa rolne. Maszyna przeznaczona jest do 
mieszania betonu, żwiru oraz ziemi, jednocześnie rewelacyjnie sprawdzi się przy 
przygotowaniu podsypki pod kostkę brukową oraz mieszaniu paszy dla zwierząt.

Łyżka do mieszania betonu sprawdza się w miejscach bez dostępu do energii 
elektrycznej np. odległe pola, nieużytki, gdyż zawsze jest zasilana poprzez napęd 
hydrauliczny maszyny na której jest zamontowana.

Produkowane przez naszą firmę mieszalniki wyposażone są w nowoczesne 
przekładnie w obudowie żeliwnej gwarantujące bezawaryjną pracę, a silniki 
zabezpieczone zostały zaworami przelewowymi przed tzw. strzałami ciśnienia. 
Zastosowana krata chroni mieszalnik przed dostaniem się kamieni i innych 
zanieczyszczeń, które mogą spowodować uszkodzenie bądź zablokowanie układu 
mieszającego.

Główny element mieszający został wykonany z utwardzonej stali trudnościeralnej 
natomiast lemiesz maszyny z Hardoxu. 

Poza nowoczesną konstrukcją nasze mieszalniki wyróżniają się możliwością adaptacji 
do każdej maszyny  za pomocą przykręcanego, wymiennego mocowania.

Opcjonalnie do łyżki istnieje możliwość zastosowania rury spustowej, dzięki której 
można dokładnie prowadzić i dozować wymieszany materiał.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

-   napęd z układem hydraulicznym
-   mocowanie do wyboru: SMS, EURO
-   ślimak mieszający
-   spust otwierany hydraulicznie
-   zawór bezpieczeństwa

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

-   rura spustowa fi 150 mm
-   mocowanie dostosowane do maszyny klienta

MIESZALNIK MT

DANE TECHNICZNE
Szerokość całkowita A [mm]

Szerokość robocza B [mm]

Głębokość max C [mm]

Pojemność max  - C [l]

Głębokość efektywna D [mm]

Pojemność efektywna - D [l]

Przekładnia kątowo-walcowa

Średnica mieszadła [mm]

Grubość elementu
mieszającego [mm]

Spust dolny-hydrauliczny

Średnica rury spustowej [mm]

Mocowanie

Elektrozawór - sterowanie 
z kabiny

Waga [kg]

Silnik hydrauliczny 

Przepływ oleju [l/min] roboczy

max.

Ciśnienie [bar]

max.

Model MT-120 MT-140 MT-160 MT-180

1540 1740 1940 2140

1200 1400 1600 1800

725 725 725 725

494 576 658 740

645 645 645 645

422 492 562 632

TAK TAK TAK TAK

500 500 500 500

12-15 12-15 12-15 12-15

TAK TAK TAK TAK

150 150 150 150

wg 
ustaleń

wg 
ustaleń

wg 
ustaleń

wg 
ustaleń

TAK TAK TAK TAK

502 546 590 634

160 160 160 160

57/75 57/75 57/75 57/75

68/95 68/95 68/95 68/95

170/170 170/170 170/170 170/170

190/275 190/275 190/275 190/275
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Łyżka do mieszania betonu MTp jest nowym, ulepszonym konstrukcyjnie typem mieszalnika 
MT. Nowościami zastosowanymi w mieszalniku są:

  • rura spustowa Ø 225 mm
  • osłona spustu i siłownika hydraulicznego zasuwy dolnej
  • zmiana mieszadła
     - budowa przyspieszająca opróżnianie mieszalnika z urobionej masy
     - dodatkowa wstęga mieszająca w środkowej części przyspieszająca proces 
       mieszania
  • wzmocniona przekładnia zębata z napędem hydraulicznym
  • zoptymalizowany kształt kraty zabezpieczającej ułatwiający napełnianie

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

-   napęd z układem hydraulicznym
-   mocowanie do wyboru: SMS, EURO
-   ślimak mieszający
-   spust otwierany hydraulicznie
-   zawór bezpieczeństwa

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

-   rura spustowa fi 225 mm
-   mocowanie dostosowane do maszyny klienta

MIESZALNIK MTp

DANE TECHNICZNE
Szerokość całkowita A [mm]

Szerokość robocza B [mm]

Głębokość max C [mm]

Pojemność max  - C [l]

Głębokość efektywna D [mm]

Pojemność efektywna - D [l]

Przekładnia kątowo-walcowa

Średnica mieszadła [mm]

Grubość elementu
mieszającego [mm]

Spust dolny-hydrauliczny

Średnica rury spustowej [mm]

Mocowanie

Elektrozawór - sterowanie 
z kabiny

Waga [kg]

Silnik hydrauliczny 

Przepływ oleju [l/min] roboczy

max.

Ciśnienie [bar]

max.

Model MTp-180 MTp-200 MTp-220

2140 2340 2540

1800 2000 2200

660 660 660

655 727 800

580 580 580

549 610 671

TAK TAK TAK

500 500 500

12-15 12-15 12-15

TAK TAK TAK

225 225 225

wg 
ustaleń

wg 
ustaleń

wg 
ustaleń

TAK TAK TAK

664 706 748

160 160 160

57/75 57/75 57/75

68/95 68/95 68/95

170/170 170/170 170/170

190/275 190/275 190/275
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Łyżka do przesiewania naturalnych materiałów takich jak żwir, piasek lub kruszywa 
różnego rodzaju.

Elementem napędzającym maszynę jest silnik z przekładnią zębatą wykorzystujący 
złącza hydrauliczne maszyny do której został zamontowany, dodatkowo zabezpieczony 
zaworami przelewowymi.

Kosz łyżki posiada wymienne sita o różnych rozmiarach oczek: 30x30, 40x40, 50x50, 
60x60.

Produkowany przez nas przesiewacz może zostać wyposażony w jedno z dwóch 
dostępnych mocowań: górne - do koparek lub adapter z tyłu do ładowarek czołowych                             
lub teleskopowych.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

-   napęd z układem hydraulicznym
-   panele przesiewające 50x50
-   lemiesz HB500

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

-   mocowanie
-   panele w innych rozmiarach
-   panele ze stali HB500
-   rama mocowania przedniego - adapter

ŁYŻKA PRZESIEWAJĄCA PSB

DANE TECHNICZNE
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Masa nośnika [t]

Masa własna [kg]

Średnica kosza [mm]

Głębokość kosza [mm]

Pojemność całkowita [l]

Przepływ oleju min. [l/m]

Model PSB-500

7-12

 580

930

824

500

 40



Zamiatarka przeznaczona dla branży rolniczej. Projektowana z myślą                                      
o porządkowaniu dużych powierzchni magazynowych, hal, parkingów. 

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

-  szczotki z bardzo wytrzymałego włókna polipropylenowego o średnicy włosa 
     3mm i wysokości 250mm, ułożonych w rzędach. Pierwszy rząd szczotek ma układ          
     litery „V”, co skutkuje bardziej precyzyjnym zbieraniem zanieczyszczeń;
-  stopki podporowe, które po zakończonej pracy uniemożliwiają odkształcenie się 
     włosia, a co za tym idzie, zwiększają jego żywotność;
-  trzy rodzaje mocowań: kieszenie na widły, mocowanie typu TUZ II kategorii,  
     mocowanie na lemiesz łyżki ładowarki. 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

-   Poliuretanowy lemiesz zgarniający
-   Mocowanie dostosowane do maszyny klienta

Szerokość robocza  A[mm]
Ilość rzędów szczotek [szt.]
Długość zespołu szczotek [mm]
Wysokość zespołu szczotek [mm]

Model ZL 150 ZL 200 ZL 250
1500 2000 2500
  7  7  7
400 400 400
250 250 250

ZAMIATARKA ZL

DANE TECHNICZNE
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Przedstawiana maszyna dostępna jest w dwóch długościach:

-   Zamiatarka ZL - wyposażona w 7 rzędów szczotek
-   Zamiatarka ZL „LONG”- wyposażona w 13 rzędów szczotek

ZL ZL „LONG”

ZL 300

400

3000
 7

250

Szerokość robocza  A[mm]
Ilość rzędów szczotek [szt.]
Długość zespołu szczotek [mm]
Wysokość zespołu szczotek [mm]

Model ZL LONG 150 ZL LONG200 ZL LONG 250
1500 2000 2500
13 13 13
780 780 780
250 250 250

ZL LONG 300

780

3000
13

250



Zamiatarka, której budowa opiera się na spawanej modułowej konstrukcji do                      
samodzielnego złożenia przez klienta. Składana konstrukcja ma również na celu       
ułatwić magazynowanie oraz transport zamiatarki i co za tym idzie  zmniejszyć jego 
koszty (zamiatarka dostarczana złożona na półpalecie). 

Maszyna wyposażona jest w szczotki z bardzo wytrzymałego włókna 
polipropylenowego o średnicy 3mm i wysokości 250mm, ułożonych w rzędach. 

Zamiatarka została zaprojektowana z myślą o porządkowaniu dużych powierzchni  
magazynowych, hal, parkingów, itp. gdzie nie można pozwolić na zbytnie zapylenie
i zakurzenie sprzątanego terenu.

Konstrukcja  zamiatarki została wyposażona w stopki podporowe, które po                      
zakończeniu pracy dbają o nie odkształcanie się włosia, co za tym idzie zwiększa się
jego żywotność.
 
W standardzie maszyna została wyposażona w dwa rodzaje mocowań: kieszenie na 
widły (załączony klucz do przymocowania), mocowanie typu TUZ II kategorii.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

-   kieszenie na widły
-   mocowanie typu TUZ II kat.
-   stopki podporowe
-   polipropylenowe szczotki listwowe
-   klucz to mocowania zamiatarki w kieszeniach na widły

ZAMIATARKA ZL/S

DANE TECHNICZNE
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Przedstawiana maszyna dostępna jest w dwóch długościach:

-   Zamiatarka ZL/S - długość 300 mm
-   Zamiatarka ZL/S „LONG”- długość 600 mm

TYP A (cm) B (cm) C (cm) D (cm) E (cm) F (cm)
ZL/S 150
ZL/S 200
ZL/S 250

150 162 30 54 ~ 25 86
200 212 30 54 86
250 262 30 54 86

~ 25
~ 25

ZL/S ZL/S „LONG”

TYP A (cm) B (cm) C (cm) D (cm) E (cm) F (cm)
ZL/S LONG 150
ZL/S LONG 200
ZL/S LONG 250

150 162 30 85 ~ 25 86
200 212 30 85 86
250 262 30 85 86

~ 25
~ 25



ZAMIATARKA ZL/P

DANE TECHNICZNEZamiatarka przeznaczona do przemysłu. Projektowana z myślą o porządkowaniu 
dużych powierzchni magazynowych, hal, parkingów, do miejsc, w których nie można
pozwolić na zapylenie i zakurzenie sprzątanego terenu. 

Zastosowanie pokrywy w zamiatarce ma na celu ograniczenie, w znacznym stopniu,
wzbijania się kurzu podczas pracy. 

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

- szczotki z bardzo wytrzymałego włókna polipropylenowego o średnicy 
     3mm i wysokości 250mm, ułożonych w rzędach. Pierwszy rząd szczotek ma układ          
     litery „V”, co skutkuje bardziej precyzyjnym zbieraniem zanieczyszczeń;
-  stopki podporowe, które po zakończonej pracy uniemożliwiają odkształcenie się 
     włosia, a co za tym idzie, zwiększają jego żywotność;
-  trzy rodzaje mocowań: kieszenie na widły, mocowanie typu TUZ II kategorii,  
     mocowanie na lemiesz łyżki ładowarki. 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

-   poliuretanowy lemiesz zgarniający
-   mocowanie dostosowane do maszyny klienta

Przedstawiana maszyna dostępna jest w dwóch długościach:

-   Zamiatarka ZL/P - wyposażona w 7 rzędów szczotek
-   Zamiatarka ZL/P „LONG”- wyposażona w 13 rzędów szczotek

Szerokość robocza  A[mm]
Ilość rzędów szczotek [szt.]
Długość zespołu szczotek [mm]
Wysokość zespołu szczotek [mm]

Model ZL/P 150 ZL/P 200 ZL/P 250
1500 2000 2500
  7  7  7
400 400 400
250 250 250

ZL/P ZL/P „LONG”
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Szerokość robocza  A[mm]
Ilość rzędów szczotek [szt.]
Długość zespołu szczotek [mm]
Wysokość zespołu szczotek [mm]

Model ZL/P LONG 150 ZL/P LONG 200 ZL/P LONG 250
1500 2000 2500
13 13 13
780 780 780
250 250 250



ZAMIATARKA ZML

DANE TECHNICZNE
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Zamiatarka ZML została zaprojektowana z myślą o małych i dużych 
przedsiębiorstwach prywatnych oraz komunalnych, sprawdzi się idealnie w 
utrzymaniu czystości dużych powierzchni: asfaltowych, betonowych, kostki brukowej, 
dróg oraz placów.
Sztywna konstrukcja maszyny pozwala na dostosowanie szerokości pracy roboczej do 
potrzeb klienta zaczynając od 120 cm do 240 cm.

W naszych zamiatarkach elementy gumowe zostały zastąpione elementami 
wykonanymi z poliuretanu, dzięki temu zwiększyło to żywotność 
maszyny.
 
Innowacyjnym rozwiązaniem jest zastosowanie szczotki o włosiu polipropylenowym, 
stalowym lub mieszanym o średnicy 60 cm.
 
Maszyna wyposażona została w oryginalne pływające mocowanie, które dostosowuje  
się do zamiatanego terenu.
 
Standardowym wyposażeniem zamiatarki są mocowania pasujące do większości   
ładowarek na rynku: SMS, EURO ,TUZ oraz kieszenie na widły.

Zamiatarka ZML jest jedyną maszyną z możliwością rozbudowania o kolejne                   
podzespoły wspomagające i usprawniające jej pracę, takie jak: pojemnik na odpady, 
szczotka boczna, system zraszania szczotek oraz hydrauliczną regulację kąta pracy 
zamiatarki.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

-   koła gumowe pełne
-   regulacja mechaniczna kąta pracy
-   złącza hydrauliczne
-   mocowanie EURO, SMS, TUZ

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

-   szczotki mieszane
-   pojemnik na odpady
-   lemiesz z poliuretanu 
-   osłona antyodpryskowa (przy zakupie pojemnika na odpady) 
-   szczotka boczna o średnicy 50cm (możliość montażu 2 szt.)
-   system zraszania o pojemności 200 L
-   regulacja hydrauliczna kąta pracy 
-   wzmocnione koła poliuretanowe
-   mocowanie dostosowane do maszyny klienta

100 100 100 100 100 100 100
116 116 116 116 116 116 116



ZAMIATARKA ZE

DANE TECHNICZNE
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Odśnieżarko - zamiatarka serii ZE najduje szerokie zastosowanie przy oczyszczaniu 
powierzchni dróg asfaltowych, chodników i placów. Szczotka robocza w wyposażeniu 
podstawowym składa się z poliuretanowych pierścieni nakładanych na metalowy wał 
w systemie ZIG-ZAG. Układ pierścieni w ten sposób zapewnia bardzo dokładne 
i równomierne czyszczenie powierzchni. 

Zamiatarka ZE napędzana jest dzięki systemowi hydraulicznemu maszyny na której 
została zamontowana. Funkcjonalność zamiatarki zwiększa regulacja kąta pracy, 
standardowo odbywa się to mechanicznie i umożliwia ustawienie urządzenia pod 
kątem 15° (opcjonalnie kątem pracy można sterować za pomocą siłownika 
hydraulicznego). 

W zamiatarce zastosowany jest  innowacyjny układ zawieszenia wykorzystujący 
sprężynę poliuretanową nadającą maszynie funkcję kopiowania terenu. 

W standardzie do wyboru posiadamy trzy mocowania SMS, EURO lub TUZ. 
Produkujemy również mocowania na indywidualne zamówienie klienta.

ZALETY

-   Szerokości zamiatania od 1200 do 2400 mm
-   Zwarta sztywna budowa
-   Możliwość dostosowania do każdego rodzaju ładowarki, wózka widłowego
-   Szybka i łatwa wymiana zużytych szczotek.
-   Szczotki o średnicy 500mm – szczotki polipropylenowo-stalowe
-   Może służyć jako odśnieżarka (szczotki do śniegu)

Szerokość robocza - A [mm]
Szerokość całkowita - B [mm]
Wysokość - C [mm]
Długość - D [mm]
Wysokość z mocowaniem- D [mm]
Średnica szczotki [mm]

Model ZE 120 ZE 160 ZE 180 ZE 200
1200 1600 1800 2000
1556 1956 2156 2356
558 558 558 558
1229 1229 1229 1229
860 860 860 860
500 500 500 500

Waga [kg] 100 130 160 180

ZE 220
2200
2556
558
1229
860
500
210

ZE 240
2400
2756
558
1229
860
500
240

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

-   koła gumowe pełne
-   silnik hydrauliczny ze złączkami
-   stopki    
-   mocowanie do wyboru: EURO, SMS, TUZ
-   szczotki polipropylenowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

-   szczotki polipropylenowo-stalowe 
-   szczotki do śniegu
-   wzmocnione koła poliuretanowe
-   mocowanie dostosowane do maszyny klienta
-   hydrauliczne sterowanie kątem zamiatania



ZAMIATARKA ZS

DANE TECHNICZNE
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Zamiatarka ZS została zaprojektowana z myślą o przedsiębiorstwach prywatnych,  
komunalnych oraz do zastosowań w gospodarstwach rolnych. Maszyna przeznaczona 
jest do utrzymania czystości dużych powierzchni: asfaltowych, betonowych, kostki 
brukowej, dróg oraz placów. Uniwersalność maszyny wyróżnia ją wobec innych gdyż 
może być stosowana jako zamiatarka zamontowana na dowolną łyżkę lub można 
pracować samą łyżką po zdemontowaniu szczotki dzięki zastosowanemu 
systemowi szybkiego demontażu.

ZS wyposażona jest w płynną regulację docisku szczotki do podłoża oraz 
odsunięcia szczotki zamiatającej od łyżki ładowarki.

Szczotka robocza o średnicy 500 mm w wyposażeniu podstawowym składa się z 
poliuretanowych pierścieni nakładanych na metalowy wał w systemie ZIG-ZAG. Układ 
pierścieni w ten sposób zapewnia bardzo dokładne i równomierne czyszczenie 
powierzchni. Zamiatarka ZS napędzana jest dzięki systemowi hydraulicznemu 
maszyny na której została zamontowana. 

ZALETY

-   napęd hydrauliczny
-   ręczna regulacja wysokości szczotki
-   system szybkiego demontażu, pozwala w prosty sposób odpiąć zamiatarkę 
    i pracować samą łyżką.
-   zamiatarkę można w prosty sposób zamontować do większości dostępnych na  
    rynku łyżek i szufli.

Szerokość robocza szczotki - A [mm]
Szerokość robocza łyżki - B [mm]
Szerokość całkowita zamiatarki - C [mm]*
Wysokość całkowita zamiatarki - D [mm]**
Wysokość całkowita łyżki - E [mm]

Model ZS 120 ZS 140 ZS 160
1270 1470
1400 1600
1660 1860
810 810
700 700

ZS 180
1670
1800
2060
810
700

ZS 200
1870
2000
2260
810
700

ZS 220
2070
2200
2460
810
700

Długość całkowita łyżki - F [mm]
Długość całkowita zamiatarki - G [mm]
Pojemność łyżki [0,4m3]

880 880
1390 1390
0,46 0,53

880
1390
0,6

880
1390
0,66

880
1390
0,72

Średnica szczotek [mm]
Masa łyżki [kg]

500 500
175 185

500
195

500
205

500
215

Masa zamiatarki [kg]
Przepływ oleju [l/min]
Ciśnienie oleju min/max [bar]

90 95
40-60 40-60

140/170 140/170

100
40-60

140/170

105
40-60

140/170

110
40-60

140/170

1070
1200
1460
810
700

880
1390
0,4
500
165
85

40-60
140/170

* Wysokość zamiatarki jest zależna od wysokość łyżki na której jest zamontowana.
** Długość zamiatarki jest regulowana i zależy od rodzaju łyżki na której jest zamontowana.

 A 

 B 
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ZAMIATARKA ZMC

DANE TECHNICZNE
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Zamiatarka ciężka o zwartej konstrukcji ze zintegrowanym pojemnikiem na odpady, 
która sprawdzi się idealnie w utrzymaniu czystości dużych powierzchni: asfaltowych, 
betonowych, kostki brukowej, posadzek przemysłowych, itp.

Zamiatarka napędzana jest dzięki systemowi hydraulicznemu maszyny na której 
została zamontowana. W wyposażeniu podstawowym składa się z poliuretanowych 
pierścieni nakładanych na metalowy wał tworząc zwartą szczotkę czyszczącą. 

Maszyna posiada płynną regulację pracy szczotki (siłę docisku do podłoża) oraz 
pojemnik na odpady opróżniany hydraulicznie.

W  zamiatarce w opcjonalnym wyposażeniu może zostać zamontowany system 
zraszania wraz z 200 L pojemnikiem na wodę z możliwą rozbudowy o kolejny. Aby 
maszyna była dostosowana do charakterystyki pracy klienta można ją dodatkowo 
wyposażyć w szczotkę boczną montowaną z prawej lub lewej strony lub w dwie 
szczotki jednocześnie.

Model

Szerokość całkowita [cm]

Szerokość robocza [cm]
Średnica szczotki [mm]

Masa całkowita [kg]

Prędkość max. [km/h]

Przepływ oleju min. [l]

Przepływ oleju max. [l]

Ciśnienie oleju min. (bar)
Ciśnienie oleju max. (bar)

ZMC-180 ZMC-200 ZMC-220 ZMC-240

213 233 253 263

180 200 220 240
600 600 600 600

420 450 480 510

10 10 10 10

40 40 40 40

60 60 60 60

70 70 70 70

175 175 175 175

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

-   lemiesz z poliuretanu
-   regulacja wysokości pracy szczotki
-   zintegrowany zbiornik na zamiatany materiał
-   gumowe lane koła
-   bezinwazyjny system zmiany typu mocowania

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

-   podmiatarka boczna ( możliwość 2 szt.)
-   szczotki polipropylenowo-stalowe
-   wzmocnione koła poliuretanowe
-   system zraszania wodą
-   2 zbiorniki na zraszanie
-   mocowanie dostosowane do maszyny klienta



POSYPYWARKA PSS

DANE TECHNICZNE
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Posypywarka samozaładunkowa przeznaczona jest do zimowego posypywania piasku, 
soli lub ich mieszanki na ulicach, parkingach, chodnikach, osiedlach. Posypywarka 
może służyć również do wapnowania trawników i boisk.

Rozsypywanie nie uszkadza mijanych samochodów, nie stanowi zagrożenia dla 
przechodniów dzięki stałej szerokości wysypywania nośnika.
Posypywarka zasilana jest poprzez napęd hydrauliczny maszyny na której jest 
zamontowana.

Urządzenie wyposażone jest w regulację intensywności sypania, za pomocą docisku 
przesłony tylnej do wałka dozującego.

W standardzie posypywarka wyposażona jest w mocowanie trójpunktowe TUZ 
kategorii II. Na indywidualne zamówienie możliwe jest wykonanie dowolnego 
mocowania dostosowanego do sprzętu klienta.

Oświetlenie tylne umożliwia pracę posypywarką na drogach publicznych.

Model*
Szerokość robocza - A [cm]
Szerokość transportowa - D [cm]
Moc ciągnika [KM]
Kat. zaczepu TUZ
Wymagana ilość przełączy hydraulicznych
Rodzaj napędu
Wydatek oleju [l / min.]
Ciśnienie oleju [bar]
Pojemność (teoretyczna) [m3]
Wymiary gabarytowe (UZ) C / D / B [cm]
Max. prędkość robocza [km/h]
Max. prędkość transportowa [km/h]
Masa bez ładunku [kg]
Masa z ładunkiem (dla piasku / 1m3 – 1520 kg ) [kg] 

PSS 160
157,5
179

od 50
II

4 (2x2 pary)
hydrauliczny

55-70
150
0,85

169 / 179 / 115
15
25
557

1849

PSS 200
197,5
219

od 60
II

4 (2x2 pary)
hydrauliczny

55-70
150
1,05

169 / 219 / 115
15
25
700

2295

PSS 220
237,5
259

od 70
II

4 (2x2 pary)
hydrauliczny

55-70
150
1,25

169 / 259 / 115
15
25
843

2743
*inne szerokości na życzenie klienta

ZALETY

-   nie stanowi zagrożenia dla samochodów i przechodniów
-   regulacja intensywności sypania
-   system samozaładunku
-   możliwość szybkiego opróżniania
-   precyzyjne posypywanie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

-   mocowanie dostosowane do maszyny klienta



POSYPYWARKA PSM

DANE TECHNICZNE
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Posypywarka przeznaczona jest do posypywania piasku, soli lub ich mieszanki. 
Posypywarka PSM sprawdzi się na wąskich osiedlowych ulicach, alejkach i chodnikach. 
Posypywarka rozsypuje materiał za pomocą obracającego się walca o stałej szerokości  
nie powodując uszkodzeń budynków i pasów zieleni oraz umożliwia jazdę w pobliżu 
przechodniów. 

Niewielkie gabaryty posypywarki powodują, że może być używana z niewielkimi 
ciągnikami, ładowaczami czołowymi oraz ładowarkami samojezdnymi, zarówno              
z przodu jak i z tyłu maszyny. 

Posypywarka zasilana jest poprzez napęd hydrauliczny maszyny na której jest 
zamontowana. 

ZALETY

-   mobilność
-   zwarta budowa
-   precyzyjne posypywanie
-   niewielkie gabaryty i masa

Model*
Szerokość robocza - A [cm]
Szerokość transportowa - D [cm]
Wymagana ilość przełączy hydraulicznych
Rodzaj napędu
Wydatek oleju [l / min.]
Ciśnienie oleju [bar]
Pojemność (teoretyczna) [m3]
Wymiary gabarytowe (bez mocowania)C / D / B [cm]
Max. prędkość robocza [km/h]
Max. prędkość transportowa [km/h]
Masa bez ładunku [kg]
Masa z ładunkiem (dla piasku / 1m3 – 1520 kg ) [kg] 

PSM 100
100
125

2 (1 para)
hydrauliczny

55-70
150
0,26

83 / 125 / 73
15
25

220
615

PSM 120
120
145

2 (1 para)
hydrauliczny

55-70
150
0,31

83 / 145 / 73
15
25

240
710

PSM 140
140
165

2 (1 para)
hydrauliczny

55-70
150
0,36

83 / 165 / 73
15
25

260
810

*inne szerokości na życzenie klienta

PSM 160
160
185

2 (1 para)
hydrauliczny

55-70
150
0,41

83 / 185 / 73
15
25
280
905

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

-   oświetlenie
-   mocowanie dostosowane do maszyny klienta



WAŁ ŁĄKOWY

DANE TECHNICZNE
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Wał ugniatająco-¬wałujący używany jest do zagęszczania wierzchniej warstwy ziemi 
oraz wałowania płytko zasianych nasion. Powoduje to większe podsiąkanie wody, co 
wpływa na przyspieszenie tworzenia się pożytecznej mikroflory glebowej i rozkładu 
materii organicznej, wpływając  bezpośrednio na polepszenie wzrostu roślin. 

Wał służy również do wyrównywania powierzchni roli przed siewem lub sadzeniem 
oraz likwidowania kretowisk i nierówności.

Dzięki zastosowaniu kół jezdnych z podnoszeniem hydraulicznym oraz regulowany 
dyszel ze śrubą centralną, wał można z łatwością transportować.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

-   Obrotowy zaczep holowiniczy
-   Stopki podporowe
-   Dyszel transportowy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

-   Śruba centralna do regulacji wysokości dyszla
-   Oświetlenie
-   Zgarniacz poliuretanowy
-   Ogumienie specjalne (Flotation Starco, Alliance)

Model

Masa własna

Masa wału z wodą

A - Wysokość [mm]

B - Szerokość [mm] - całkowita

C - Długość [mm]

Szerokość [mm] - robocza

Prędkość transportowa

Średnica wału

W-250 W-275 W-300 Średnica [mm] Docisk [kg]

1220
Bez obciążenia wody Z zobciążeniem wody

850 2020

Możliwy do uzyskania docisk, na metr szerokości roboczej maszyny.

Fi 1220 Fi 1220 FI 1220

2090 2190 2290

5040 5415 5790

1400 1400 1400

3150 3425 3650

4600 4600 4600

2500 2750 3000

30 30 30



WYGARNIACZ WG

DANE TECHNICZNE
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Wygarniacz typu WG01 dokładnie wymiata obornik, liście, gałęzie oraz uschnięte 
chwasty z rzędów drzew, co pozwala na utrzymanie idealnej czystości w sadzie i 
budynkach inwentarskich. Maszyna jest napędzana silnikiem hydraulicznym i jest 
wyposażona w bardzo wytrzymałe zgarniacze poliuretanowe.

Wygarniacz poliuretanowy nie uszkadza drzew, głowica jest umieszczona niżej, lepiej 
równa kretowiska oraz nie niszczy instalacji nawadniającej.

Kąt pracy wymiatacza jest regulowany w trzech płaszczyznach, dzięki czemu istnieje
gwarancja znakomitej jakości wygarniania.
Szerokość pola roboczego to 120cm.

ZALETY

-   lekka i wytrzymała konstrukcja;
-   łatwa wymiana zgarniaczy;
-   możliwość dopasowania mocowania do różnych maszyn
-   mechaniczna funkcja podnoszenia

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

-   mocowanie TUZ
-   zgarniacze poliuretanowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

-   mocowanie dostosowane do maszyny klienta

 3100 

 8
87

 

 2500 

 1200 

Szerokość po złożeniu:  1900 mm
Szerokość po maksymslnym rozłożeniu 3100 mm
Szerokość pola roboczego 1200 mm
Ciśnienie oleju 130 bar.
Przepływ oleju 25 - 60 L
Waga 80 kg.



SZCZOTKA DO CHWASTÓW SDC

DANE TECHNICZNE

w
w

w.
mo

de
rn

te
ch

.p
l

Szczotka serii SDC jest skutecznym narzędziem, które z łatwością usuwa różnego 
rodzaju chwasty, porosty, mech, itp. z wszelkiego rodzajów powierzchni 
utwardzonych, parkingów, chodników i krawędzi blisko krawężników drogowych.

Głównymi elementami składowymi maszyny są:
 • stalowa szczotka mocowana na podporze z silnikiem hydraulicznym, której 
  zmiany kątów pracy (obrót i pochylenie) dokonywane są ręcznie,
 • ramienia roboczego będącego częścią łączącą ramę nośną (mocowanie) 
     z elementem roboczym czyli szczotką, mogącego przemieszczać się po łuku 
          i pochylać w górę lub dół (regulacja dokonywana jest przy użyciu śrub rzymskich),
  •  standardowego mocowania typu TUZ kat.I i II (istnieje możliwość dostosowania 
       mocowania pod konkretne zamówienie klienta),
  •  opcjonalnie kół podporowych o dużej wytrzymałości na ścieranie, których bieżnia 
       wykonana jest z poliuretanu.

Konstrukcja szczotki umożliwia szybkie przestawienie ramienia roboczego ze szczotką 
w stosunku do mocowania (w prawo lub lewo do kierunku jazdy).

Maszyna jest przyjazna środowisku. Usuwanie chwastów realizowane jest metodą 
mechaniczną bez użycia herbicydów i innych środków chemicznych.

Wysokość A [mm] min / max

Szerokość B [mm] min / max

Zakres pracy R1 [mm] 

Średnica szczotki D [mm]

Model SDC

850 / 1050

1300 / 2650

2000

800

~ 90

kat. 1 i 2

130 - 170

Wychylenie kątowe [°]

Mocowanie TUZ [standard] 

Ciśnienie oleju [bar] min / max

60 - 75Przepływ oleju [bar] min / max

180Waga [kg]



ZGT-250 Wielofunkcyjne urządzenie mające zastosowanie przy równaniu 
nieutwardzonych dróg polnych i leśnych, spychaniu zwałów ziemi, piasku i innych 
materiałów sypkich. 
W sezonie zimowym może służyć do odśnieżania.

Położenie odkładnicy jest ustalane płynnie za pomocą siłowników hydraulicznych.

Solidne koła podporowe zapobiegają zbytniemu zagłębianiu się lemiesza w podłożu.

NIWELATOR TERENU

DANE TECHNICZNE
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Szerokość robocza [mm]

Długość [mm] 

Wysokość [mm] 

Wymagana ilość gniazd hydraulicznych

Model ZGT 250

2500

2100

1200

2

500

22

1 gniazdo zapalniczki 12 V

Masa własna [kg]

Zapotrzebowanie mocy [kW] 

Instalacja elektryczna 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

dokręcane poszerzenia zwiększające 
szerokość roboczą do 3 m



Zrywaki do korzeni typu ZRK, przeznaczone są do wyrywania korzeni lub karp.
Wydajność pracy zrywakiem jest dużo większa niż w przypadku zastosowania 
tradycyjnej łyżki.

Dodatkowo zastosowanie takiego osprzętu daje możliwość otrząsania ziemi                          
z wyrwanych korzeni.

Lemiesz tnący oraz końcówki zęba wykona są ze stali trudnościeralnej HB500.

Istnieje możliwość przystosowania mocowania do każdego rodzaju koparki.

Posiadamy zrywaki w dwóch wariantach: z jednym lub dwoma zębami.

ZRYWAK DO KORZENI zrk

DANE TECHNICZNE
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Masa bez mocowania [kg]

Wysokość [mm] A

Szerokość [mm] B

Długość zęba [mm] C

Model ZRK-01

115

 855

349

901

ZRK-02

160

 855

349

901



AKCESORIA I karetki do wideł
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- Maszyny domyśne wyposażone są w mocowanie EURO.
- Wykonanie mocowania na indywidualne zamówienie klienta.

PPN

Pierścienie polipropylenowe - gięte
MateriałŚrednica wewnętrzna [mm] Średnica zewnętrzna [mm]

5” 500

PPN/stal

Szczotka talerzowa
MateriałŚrednica [mm] Średnica [mm]

320 500

Pierścienie stalowe
MateriałŚrednica wewnętrzna [mm] Średnica zewnętrzna [mm]

Koło aluminiowo-poliuretanowe
Średnica koła Szerokość

180 mm 60 mm

PPN

Szczotka listwowa
MateriałSzerokość [mm] Wysokość [mm]

500 250

Mocowania

guma

Koło metalowo-gumowe
MateriałŚrednica koła [mm] Szerokość bieżni [mm]

200 40

stal5” 600

PPN6 3/8” 600 Średnica otworu

20 mm
Szerokość bieżni

47 mm
200 mm 60 mm20 mm 47 mm

PPN1000 250

Waga [kg]
3,5

guma200 70 7

Maty elastomerowe
Grubość [mm]Szerokość [mm] Długość [mm]

700 500 6
600 500 6
750 500 7
680 480 8
900 600 10

Ilość

Ilość

Ilość

Lemiesze poliuretanowe
Grubość [mm]Długość [mm] Wysokość [mm]

735 150 20, 25, 30
1000 150 20, 25, 30
1500 150 20, 25, 30
2000 150 20, 25, 30
2500 150 20, 25, 30
3000 150 20, 25, 30

Rolki wózków paletowych
Oznaczenie łożyska Szerokość

6204 lub 6004 60 mm
Średnica otworu

20 / 17 mm
Średnica

80 mm
70 mm20 / 17 mm 80 mm6204 lub 6004
80 mm20 / 17 mm 80 mm6204 lub 6004
90 mm20 / 17 mm 80 mm6204 lub 6004

stal6 3/8” 600

AKCESORIA DO ZAMIATAREK ELEMENTY POLIURETANOWE

PPN

Pierścienie polipropylenowe do śniegu
MateriałŚrednica wewnętrzna [mm] Średnica zewnętrzna [mm]

5” 500

Amortyzatory poliuretanowe przeznaczone są do agregatów talerzowych 
wykazujących bardzo dobrą mechanikę jak i elastykę pracy. 

Amortyzatory do agregatów

PU

Wzmocnione koło poliuretanowe
MateriałŚrednica koła [mm] Szerokość bieżni [mm]

200 50
Waga [kg]

7
PU200 60 7,5

Średnica: 55 - 75mm
- Zapewnia zabawę
- Zapewnia dystrakcję - zapobiega agresywnym zachowaniom.
- Gryzak/piłka wykonany z poliuretanu, natomiast części metalowe 
  wykonane ze stali nierdzewnej

Piłki antystresowe dla tuczników

Magnetyczne nakładki na widły
Poliuretanowe magnetyczne osłony wideł zaprojektowane z myślą 
o zabezpieczeniu transportowanych ładunków przed ześlizgnięciem się 
z wideł oraz ochronie ładunków, które mogły by zostać uszkodzone lub 
porysowane podczas kontaktu z powierzchnią wideł

NASZEJ PRODUKCJI
Karetki wykonane z wysoko jakościowej stali, przeznaczone do wideł do koparek, 
ładowaczy, ładowarek oraz wózków widłowych. 
Karetki posiadają skokową regulację rozstawu, dzięki czemu gwarantują 
dopasowanie  do wideł.
Ramka 2A w standardzie posiada wspawane tuleje na zęby kute 880mm, 
dzięki czemu można wykorzystać ją jako widły do transportu np. balotów.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

-   mocowanie EURO
-   skokowa regulacja rozstawu wideł

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

-   mocowanie dostosowane do maszyny klienta

Szerokość ramki [mm]
Wysokość ramki [mm]
Waga ramki [kg]
Udźwig [kg]

Model 2 A 3 A
1200 1200
407  508
59 106

do 2500 do 5000
* W OFERCIE POSIADAMY WIDŁY DO W/W KARETEK



TULEJE DO JAZDY CODZIENNEJ 
DLA ZWIĘKSZENIA STABILNOŚCI, KOMFORTU I BEZPIECZEŃSTWA

PEŁNA OFERTA DOSTĘPNA NA WWW.MPBS.PL

NIEZRYWALNE UCHWYTY UKŁADU WYDECHOWEGO

OFF-ROAD DRIFTSPORTTUNING

NIEZAWODNE PODCZAS DYNAMICZNEJ JAZDY
DOSKONALE PODNOSZĄ OSIĄGI AUTA

Tuleje poliuretanowe
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