
ВСЕСЕЗОННА МУЛЬТИФУНКЦІЙНА МАШИНА
ДЛЯ СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКИХ РОБІТ

KS 7HP-MFM

www.ks-power.com.ua

 

НОВИНКА!
Dimax Int. GmbH (Німеччина) представляє 
самохідну мультифункційну машину 
з активним навісним обладнанням 
від ТМ “Könner & Söhnen”

Модель
KS 7HP-MFM
Привід - прямий
Модель двигуна - KS 220
Тип двигуна - бензиновий
Потужність двигуна - 6,5 к.с.
Коробка передач +2 +1 0 -1 -2
Вага - 57 кг

Це ефективна машина, яка поєднує велику кількість функцій для виконання сільсько-господарських 
робіт протягом всього року. Головною особливістю даної машини є самохідність та активне навісне 
обладнання, завдяки чому машина не потребує додаткових зусиль з боку користувача та майже 
сама впорається з широким спектром завдань. Асортимент різноманітних насадок, що 
встановлюються на мотоблок мультифункційної машини можна використовувати для таких робіт як 
прибирання снігу, пилу, бруду, опалого листя або іншого сміття, обробка землі, підстригання трави, 
заготовка сіна, покос зернових культур або диких рослин, планування ґрунту та багато іншого. 
Машина з такими можливостями стане в нагоді не тільки в приватному будинку з двором, дачі, а й 
для готельних комплексів, заміських будинків відпочинку, садових товариств та ін.

СНІГООЧИЩУВАЧ

КОСАРКА СЕГМЕНТНА 

ПЛУГ ТА ГРУНТОЗАЧЕПИКУЛЬТИВАТОР

ЩІТКА ПРИБИРАЛЬНА 
ЩІТКА ПРИБИРАЛЬНА З

КОНТЕЙНЕРОМ ДЛЯ СМІТТЯ 

ЛОПАТА-ВІДВАЛ 

МУЛЬТИФУНКЦІЙНА МАШИНА «KÖNNER & SÖHNEN» ЦЕ:
НЕЗАМІННИЙ ПОМІЧНИК В БУДЬ-ЯКУ ПОРУ РОКУ 

ЕКОНОМІЯ МІСЦЯ ПРИ ЗБЕРІГАННІ

ЕКОНОМІЯ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА В ОБСЛУГОВУВАННІ
ЕКОНОМІЯ ЧАСУ - НЕ МАЄ ПОТРЕБИ ЗБИРАТИ ТА  РОЗБИРАТИ
РІЗНІ АГРЕГАТИ, ЛИШЕ ЗАМІНІТЬ НАСАДКУ 

ТРАДИЦІЙНА НІМЕЦЬКА ЯКІСТЬ ДОСТУПНА КОЖНОМУ!



ТРАДИЦІЙНА НІМЕЦЬКА ЯКІСТЬ ДОСТУПНА КОЖНОМУ!

www.ks-power.com.ua

КІЛЬКІСТЬ ШВИДКОСТЕЙ

Дозволяє підібрати оптимальну 
швидкість для кожної операції

+2 вперед
-2 назад

ВСЕСЕЗОННА
ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

0

1800

180

 

ПОТУЖНИЙ ДВИГУН K&S

ЛЕГКИЙ РУЧНИЙ СТАРТ

ЕРГОНОМІЧНА ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

МАНЕВРЕНІСТЬ ТА
УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

ВИСОКОПРОТЕКТОРНА
ВСЕСЕЗОННА РЕЗИНА

РЕДУКТОР ПРЯМОГО ПРИВОДУ

ЗМЕНШЕНА ВИТРАТА ПАЛИВА

АНТИКОРОЗІЙНЕ ПОКРИТТЯ  

 
 

ШВИДКА ЗМІНА НАСАДОК

ЯКІСНІ З’ЄДНАННЯ 

₴

ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Компактний розмір та малий кут розвороту 
забезпечують універсальність даної моделі 
та легкі маневри з усім асортиментом 
навісного обладнання навіть в 
обмеженому просторі

Шестрирьончата трансмісія з 
валом відбору потужності 

забезпечує високу продуктивність 
даної моделі та найкращі 

показники при використанні 
машини з широким спектром 

навісного обладнання

Надійний фірмовий двигун K&S 
потужністю 6,5 к.с. спеціально 

розроблений для всесезонного 
використання, відповідає 

найсучаснішому екологічному  
стандарту EURO-V

Редуктор прямого приводу має 
більшу потужність та продуктивність 

на відміну від ремінного. Кількість 
передач дозволяє підібрати 

оптимальну швидкість для кожної 
операції. Черв’ячний тип приводу має 
меншу вібрацію та сприяє більш тихої  

роботи апарату

Простий і зручний спосіб
запуску мультимашини

Для заміни насадок немає потреби в
додаткових навичках та наявності

складних інструментів

Зменшена витрата палива та
місткий паливний бак дозволять
обробити велику територію без

перерв для дозаправки

Регулювання ручок по вертикалі на 1800 
та горизонталі на 1800 дає можливість для 
налаштування агрегату для будь-якого 
користувача та робить пристрій 
компактним  при зберіганні

Спеціальне електростатичне фарбування 
захистить вашу машину від корозії та 
забезпечить її тривале використання
в будь-яку пору року 

Якісні пневматичні колеса з 
високопротекторною всесезонною 
резиною забезпечують відмінну 
прохідність як по ґрунту, так і по снігу  

Всі з’єднання та вузли кріплень 
досконало продумані, розроблені з 
запасом міцності, з розрахунком на 
великі  навантаження

29 999₴

QUALITY
CONTROL

ВСЕСЕЗОННА МУЛЬТИФУНКЦІЙНА МАШИНА
ДЛЯ СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКИХ РОБІТ

KS 7HP-MFM

Високопродуктивна мультифункційна машина “Könner & Söhnen” обладнана 
надійним бензиновим двигуном K&S потужністю 6,5 к.с., відповідає всім 
європейським стандартам якості, в тому числі сучасному екологічному 
стандарту EURO-V. Машина має збільшену кількість передач та вал відбору 
потужності, що дозволяє підібрати потрібну швидкість руху, кут повороту та 
нахилу для кожної окремої насадки, значно підвищуючи ефективність 
проведених робіт.

насадки отдельно
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ВСЕСЕЗОННА МУЛЬТИФУНКЦІЙНА МАШИНА
ДЛЯ СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКИХ РОБІТ

KS 7HP-MFM

ТРАДИЦІЙНА НІМЕЦЬКА ЯКІСТЬ ДОСТУПНА КОЖНОМУ!

НАВІСНЕ ОБЛАДНАННЯ

 

KS 7HP-MFM-TI

KS 7HP-MFM-SB

KS 7HP-MFM-SW
KS 7HP-MFM-SW-DB

ЩІТКА ПРИБИРАЛЬНА

СНІГООЧИЩУВАЧ

КУЛЬТИВАТОР

Універсальна прибиральна щітка зі спеціальною щетиною 
підходить для роботи в будь-яку пору року. Швидко та ефективно 
впорається з пилом, брудом, опалим листям, сніговими заметами. 
Може бути оснащена контейнером для збору сміття та пилу для 
захисту від розпилювання при прибиранні на високій швидкості. 
Це незамінний помічник для підтримки ідеальної чистоти у дворі, 
присадибних ділянках, інших прилеглих територіях.

Ефективна снігоочищувальна насадка з потужним зубчатим 
шнеком швидко впорається з великими сніговими заметами та 
завалами, з будь-яким типом снігу. 
Корпус снігоочищувача виконаний з високоміцного металу, всередині 
якого вміщено шнековий вал з можливістю обертання. Пристрій 
виконує свою функцію за рахунок обертання валу при роботі 
пристрою. Сніг відкидається на відстань до 6 метрів за рахунок 
потужних поштовхів. Напрямок викиду регулюється завдяки 
можливості обертання металевого жолобу (труби) викиду  на 2700. 

За допомогою насадки-культиватора можна легко та швидко 
розпушити ґрунт, провести, обробити цілину, здійснити боротьбу з 
бур'янами і забезпечити вологозбереження. Ковані шаблевидні фрези 
та можливість регулювання глибини культивації забезпечить обробку 
будь-якого типу ґрунту, як  цілинного так і більш доглянутого за прохід 
на потрібну глибину. Регулювання  ширини обробки забезпечує 
універсальність даної насадки.

320 мм
900 мм

± 250

0-50 мм
38/51 кг

ДІАМЕТР ЩІТКИ
ШИРИНА ОБРОБКИ
РЕГУЛЮВАННЯ КУТА ПОВОРОТУ
РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ ЩІТКИ
ВАГА

2700

6 м
560 мм
510 мм
35,2 кг

ОБЕРТАННЯ ЖОЛОБУ
ДАЛЬНІСТЬ ВІДКИДАННЯ СНІГУ
МАКСИМАЛЬНА ШИРИНА ОБРОБКИ
МАКСИМАЛЬНА ТОВЩИНА ШАРУ ОБРОБКИ
ВАГА

310 мм
200 мм

420-560 мм
6*4 фрез
320 об/хв

28,1 кг

ДІАМЕТР ФРЕЗ
ГЛИБИНА ОБРОБКИ
ШИРИНА ОБРОБКИ
КІЛЬКІСТЬ ФРЕЗ
ШВИДКІСТЬ
ВАГА

14 999 ₴

17 498 ₴

KS 7HP-MFM-SW

KS 7HP-MFM-SW-DB

високоякісна щетина
з жорстким ворсом
додатковий ряд щетини для
подвійного захисту від пилу
висока маневреність завдяки
колесам, що обертаються на 3600

місткий контейнер для збору
пилу та сміття 

 
   

гострі зубчасті краї впораються
навіть з залежалим снігом
посилений ковш з 
ребрами жорсткості 
надійний редуктор з 
шестеренчатою трансмісією
лопатка для очищення жолобу
та шнеку від снігу в комплекті
регульовані колодки дозволяють
прибирання снігу навіть на
доріжках зі щебню або гравію
не захоплюючи в ковш каміння 

ковані шаблевидні фрези із 
загартованої сталі для обробки
найжорсткішого ґрунту  
міцний захисний кожух та регульовані  
бічні панелі утримують ґрунт,
що викидається в зоні обробки
сталевий зубчастий задній щиток
розрівнює оброблений ґрунт  
висока швидкість обертання 
фрез до 320 об/хв

12 999 ₴

11 999 ₴
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ВСЕСЕЗОННА МУЛЬТИФУНКЦІЙНА МАШИНА
ДЛЯ СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКИХ РОБІТ

KS 7HP-MFM

ТРАДИЦІЙНА НІМЕЦЬКА ЯКІСТЬ ДОСТУПНА КОЖНОМУ!

НАВІСНЕ ОБЛАДНАННЯ

≤ 850 мм
0-50 мм

± 250

1,5 км/г
3,7 км/г
22,5 кг

ШИРИНА ОБРОБКИ
РЕГУЛЬОВАННЯ ВИСОТИ
РЕГУЛЮВАННЯ КУТА ОБЕРТУ
МІНІМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ РОБОТИ
МАКСИМАЛЬНА ШВИДКІСТЬ РОБОТИ
ВАГА

 

KS 7HP-MFM-GC

KS 7HP-MFM-PMW
ПЛУГ ТА МЕТАЛЕВІ КОЛЕСА

KS 7HP-MFM-SP
ЛОПАТА-ВІДВАЛ

КОСАРКА СЕГМЕНТНА 

Насадка лопата-відвал призначена не тільки для прибирання снігу, 
піску та інших сипучих матеріалів, а також підходить для зрізання і 
планування ґрунту. Ця насадка імітує маленький бульдозер, легко 
та швидко впорається з прибиранням у дворі, на парковці на та 
іншій території з твердим покриттям. Край залізного шнеку 
захищений спеціальною накладкою для захоплення снігової маси 
та  її відгортання  не пошкоджуючи поверхню доріжки.

Насадка-косарка - це найкращий помічник в обробці зарослих 
ділянок, підстриганні трави, заготівлі сіна на корм худобі, покосі 
зернових культур. Ця косарка впорається навіть з зрізанням 
молодих дерев з товщиною стовбуру до 2,5 см. Може працювати на 
площах iз самим складним та нерівним рельєфом. Ріжучі елементи 
рівномірно зрізують траву навіть на самих щільних, зарослих та 
важкодоступних місцях. Ножі косарки виготовлені зі зносостійкої 
сталі, леза мають гострі зуби для уникнення ковзання по стеблах 
трави, завдяки чому зістригання трави здійснюється майже біля 
самого кореня.  

Навісне обладнання значно полегшує обробку великих за площею 
ділянок. Плуг допоможе виорати землю, або зробити борозни для 
подальшої посадки рослин. Грунтозацепи забезпечують 
оптимальне зчеплення з ґрунтом та збільшення тягової сили 
машини. Якість обробки землі значно збільшується, завдяки чому 
підвищується продуктивність врожаю. 

≤ 970 мм
20-60 мм
920 см/хв

30 кг

ШИРИНА ОБРОБКИ
РЕГУЛЬОВАНА ВИСОТА ОБРОБКИ
ЗВОРОТНО-ПОСТУПАЛЬНА ШВИДКІСТЬ
ВАГА

300 мм
420 мм
700 мм
370 мм
22,5 кг

ГЛИБИНА ОБРОБКИ ПЛУГОМ
ДІАМЕТР МЕТАЛЕВИХ КОЛЕС
МАКСИМАЛЬНА ВІДСТАНЬ МІЖ КОЛЕСАМИ
МІНІМАЛЬНА ВІДСТАНЬ МІЖ КОЛЕСАМИ
ВАГА

посилена металева конструкція з ребрами 
жорсткості має три додаткових 
потужних борти по всій довжині лопати    
за допомогою ковзаючих ніжок
регулюється зазор між лопатою
та очищуваною поверхнею
на кромку шнеку встановлений
щільний пластиковий ніж
поворотний механізм для
регулювання кута оберту до 500

 
   

принцип дії пристрою базується на 
зворотно-поступальних рухах двох ріжучих
лез, одне з яких є не рухомим, друге-рухомим
міцні пилкоподібні ножі мають 
спеціальну конструкцію, що виключає
можливість ковзання по стеблах рослин
загострені леза виготовлені з
зносостійкого сплаву не потребують
додаткової підготовки для роботи
можливість зрізання на мінімальній
висоті - майже біля самого кореня
особливо якісне зрізання навіть
товстих стовбурів 

6 500₴

4 799₴

14 999₴

ВСЕСЕЗОННА
ЕКСПЛУАТАЦІЯ 

ЕКОНОМІЯ МІСЦЯ ПРИ ЗБЕРІГАННІ
ЕКОНОМІЯ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЕКОНОМІЯ В ОБСЛУГОВУВАННІ
ЕКОНОМІЯ ЧАСУ

МУЛЬТИМАШИНА ВІД «KÖNNER & SÖHNEN» 

ПЕРЕГЛЯНУТИ
ВІДЕООГЛЯД 

На відео ви маєте змогу побачити:
- процес запуску машини
- як легкозмінюються насадки
- як регулюється поворот насадок
- як працює щітка прибиральна
- як працює косарка та як легко вона впорається з 
молодим деревом 
- як працює сніоприбиральна насадка
- ознайомитись з панеллю керування та важелями на ній 
- процес регулювання  ручок по вертикалі на 1800  та 
обертання на 1800 по горизонталі
 


