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KOMUNÁLNÍ STROJE

PROFESIONÁLNÍ JEDNOOSÉ STROJE



M 9M 9
JE PŘIZPŮSOBEN  
STOUPAJÍCÍM NÁROKŮM

Díky kompaktní konstrukci, 
dokonalému tvaru, širokému 
rozchodu a excelentní svahové 
dostupnosti je REFORM 
M 9 nezbytným partnerem 
v extrémním terénu.Hydrostatický 
nosič nářadí M 9 se vyznačuje 
plynulým hydrostatickým pohonem 
(ovládaným na přání sklopným 
spínačem), jemně dávkovatelným 
hydraulickým řízením a celkově 
jednoduchým ovládáním

VŽDY A VŠUDE

Rozsáhlý program příslušenství ho 
činí neopomenutelným pracovním 
nástrojem pro obce, firmy 
a zemědělce.

LEHKÝ, VŠESTRANNÝ, KOMFORTNÍ

Model  M 9 mech. M 9 el. hydr.

Motor ROBIN, OHV Benzín

Typ EH 41 D, 9,9 kW/13,5 PS ·
reverzní startér ·

Pojezd hydrostatický, bezstupňový ·
nastavitelný páčkou ·
nastavitel. sklop. spínačem - 
elektrohydraulicky

·

Rychlost vpřed 0–8 km/h ·
vzad 0–3,6 km/h ·

Řízení jemně dávkovatelnými ventily řízení ·
páky řízení s lehkým chodem na 
řidítkách 

·

Řidítka s tlumením vibrací ·
výškově nastavitelná ·
výškově a stranově nastavitelná ·

Pneumatiky sériově 5,00-10 AS ·
Doplňkové pneumatiky Terra 21x11.00-8 nebo 23x8.50-12 ·
Dvojitá a mřížová kola na přání s rychloupínáním ·
Šířka stopy vnější v mm 773/ 1048/ 956

rozšířená stopa v mm 1053/ 1328/ 1236

Hmotnost v kg základní stroj cca. 140 146
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Portální sekačka Reform s protiběžnou žací lištou, specialista pro sekání překážek

SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK

Při vývoji byl nejvyšší důraz 
kladen na bezpečnost, 
spolehlivost při každodenním 
využití, ergonomii ovládání 
a nízkou hmotnost stroje.

KOMFORT A OHLEDUPLNOST 
K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Nastavitelná řidítka s tlumením vibrací, 
vázací oka, rychloupínací přípojka pro 
přídavné nářadí 
a motor s nízkými hodnotami emisí, 
který plní hodnoty CARB, to vše je 
u Reform M 9 samozřejmostí.

Motor se silným zátahem

Mechanické nastavování 
pojezdu

Elektrohydraulické 
nastavování pojezdu

Rychloupínací systém

M 9 s půdní frézou, silná a snadno ovladatelná kombinace
 pro zahradnictví



M 14M 14
ULEHČENÍ PRÁCE

Díky plynule nastavitelné poloze 
nápravy umožňující optimální 
nastavení těžiště pro příslušné 
přídavné zařízení a pracovní 
podmínky je vždy zajištěná příjemná 
práce. K tomu přispívají velmi 
jemně dávkovatelné řízení obou 
jednotlivých kol a nastavení pojezdu 
sklápěcím spínačem.

SNADNÝ SERVIS

Díky odklápěcím kapotám 
a přehledné konstrukci je zaručen 
optimální přístup pro všechny 
servisní práce. Pod kapotou má 
své místo dokonce i nářadí pro 
drobné seřizování přídavných 
zařízení.

BEZPEČNOST PRO KAŽDÝ 
DEN

Pro zajištění co možná nejvyšší 
bezpečnosti pro obsluhu při práci 
v těžko dostupném terénu je

SILNÝ, VYTRVALÝ, OVLADATELNÝ

Model M14 M14

Motor OHV, benzín 2 válec 2 válec

Typ B&S Vanguard, 11,9 kW/ 16 PS ·
B&S Vanguard, 14,7 kW/ 20 PS ·
Startér, sériově/na přání reverzní/elektro reverzní/elektro

Pojezd hydrostatický, bezstupňový ·
nastavitelný sklápěcím spínačem ·

Rychlost vpřed 0–9 km/ h ·
vzad 0–4 km/ h ·

Řízení jemně dávkovatelnými ventily řízení ·
páky řízení s lehkým chodem na řidítkách  ·

Řidítka s tlumením vibrací ·
výškově i stranově nastavitelná ·

Pneumatiky sériově 23 x 8.50-12 ·
Doplňkové pneu dvojitá kola 23 x 8.50-12 ·

Mřížová kola  na přání s rychloupínáním ·
Šířka stopy vnější v mm 908/ 1098

rozšířená stopa v mm 1188/ 1378

Hmotnost v kg  základní stroj ca. 230 234
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REFORM M 14 vybaven 
bezpečnostními zařízeními, které 
hledají polohu ve Vaší úrovni. 
Tak například při současném 
stisknutí obou řídicích pák je pohon 
nastaven zpět na nulu.

HOSPODÁRNOST

Díky velice rozsáhlému programu 
příslušenství je možné dosáhnout vysokého 
vytížení stroje v průběhu celého roku, 
nezávisle na tom, zda REFORM M 14 slouží 
na nějaké obci, na dvoře správy silnic, 
v zahradnictví, při kultivaci krajiny anebo 
u zemědělce a firmy.

Snadná údržba

Motor a páka pro nastavování 
nápravy

Přípojka pro přístroje a vázací oko

Dvojitá a mřížová kola

Nastavování nápravy 
pro zajištění optimálního 
rozložení hmotnosti za všech okolností



M 14M 14

M 14 s dvouportálovou protiběžnou žací lištou pro použití v horském zemědělství, 
rybníkářství a údržbu svahů

M 14 s kombinovanou 
sekačkou

Sada pro rozšířenou stopu

M 14 UNIVERZÁLNÍ 
A KOMFORTNÍ 
KOMBINOVANÁ 
SEKAČKA 

s osvědčenou prstovou žací 
lištou typ T 61 s pracovním 
záběrem o šířce 2,05 m 
a s pásovým obracečem 
s tichým chodem udělají z M 14 
v mžiku kombinovanou sekačku 
pro každodenní výrobu čerstvého 
krmení.

Pro široké sečení je možné 
několika málo pohyby pásový 
obraceč odstranit. Pomocí oje 
dodávané na přání a vypojením 
kol je možné sekačku bez 
problémů zapojit do vleku.
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M 9 s komunální žací lištou 
a pohonem Rotoflex

M 9 s dvouportálovou protiběžnou 
žací lištou

M 9 se sadou pro rozšíření 
stopy a prstovou žací lištou

Prstová žací lišta s vnějším sečením

Komunální žací lišta

M 9 s portálovou protiběžnou 
žací lištou

Prstová žací lišta s vnějšími 
návleky

Univerzální žací lišta

PŘÍDAVNÉ NÁŘADÍ PRO VŠECHNY DRUHY POUŽITÍ …

Přídavné nářadí (šířka v m)       M 9                   M14                         M14

Sekačky Prstová žací lišta 1,45/1,6/1,9/2,05

Kombinovaná lišta - 2,05

Univerzální žací lišta 1,17/1,48

Komunální žací lišta 1,22/1,42/1,62

Protiběžná žací lišta 1,2/1,45/1,6/1,76/1,85



Mulčovač

Srpový mulčovač

Pásový obraceč/ shrnovač

Bezpečnostní mulčovač

Horizontální mulčovač

Půdní fréza

Rotační brány

Rotační brány/secí stroj

Vibrační brány

… NA VŠECH MÍSTECH …

Přídavné nářadí (šířka v m ) M 9 M 14 M 14

Sekačky Mulčovač 0,8 1,0

Bezpečný mulčovač 0,85 1,05 1,05/1,25

Srpový mulčovač 0,8 - -

Trávníková sekačka 1,0

Pásový obraceč
Čechrání, obracení 
a pokos

1,6/1,8

Zemní práce Vibrační brány 1,5

Rotační brány 0,75/0,9 0,9/1,0 0,9/1,0/1,25

Secí stroj 0,75/0,9 0,9/1,0

Půdní fréza 0,8 0,9/1,0
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Rotační brány

Rotační brány/secí stroj

Vibrační brány

Bezpečnostní mulčovač

… PO CELÝ ROK

Metač Fréza na pařezy

Odstraňovač plevele Zametací stroj Zametací stroj s postranními kartáči

Sněhová fréza Sněhový pluh Sypač

Přídavné nářadí (šířka v m ) M 9 M 14 M 14

Údržba areálů Zametací stroj 1,1/1,2 1,1/1,2/1,3

Metač 1,0 1,2

Přístroj pro čištění 
cest

0,75/0,9 0,9/1,0

Drtička •

Zimní služby Sněhový pluh 1,3

·Sněhová fréza 0,8 1,0

Sypač •
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OBRATNÝ, OVLADATELNÝ, PŘÍJEMNÝ NA OBSLUHU

PŘÍJEMNÝ NA OBSLUHU

Ovládací prvky jsou pro zajištění 
jednoduché obsluhy optimálně 
rozmístěny. Řidítka je samozřejmě 
možné výškově i bočně nastavovat 
bez použití nářadí. Tímto je umožněno 
pohodlné nastavování ovládacích prvků 
tak, jak je to obsluze příjemné a to 
i v dírách, anebo podél překážek.

SÍLA A VYTRVALOST

Vestavěný 2 válcový motor Briggs & 
Stratton Vanguard o výkonu 11,9 kW 
(16 PS) zaručuje enormní výkon 
a disponuje velikou rezervou síly. 
K tomu je celé hnací ústrojí provedeno 
bez čelního kola a úhlové převodovky 
což zajišťuje enormní úsporu výkonu, 
jelikož jak je všeobecně známo, 
převodovka je vždy příčinou úbytku 
výkonu.

HYDROSTATICKÝ POHON

Díky bezstupňovému hydrostatickému 
pohonu je možné nastavit rychlost 
pomocí páky pojezdu přesně podle 
momentálních podmínek. Tímto je 
možné bez přerušení pojezdu měnit 
mezi jízdou vpřed a vzad. 

Nasávání chladícího vzduchu ve výšce s nízkou 
prašností.

Model Cutter 100

Motor OHV, benzín 2 válec

Typ B&S Vanguard, 11,9 kW/16 PS ·
Startér, sériově/na přání reverz./elektro

Pohon hydrostatický, bezstupňový ·
nastavitelný sklopným spínačem ·

Rychlost vpřed 0–8,2 km/ h ·
vzad 0–4,1 km/ h ·

Řízení jemně dávkovatelnými ventily řízení ·
páky řízení s lehkým chodem na 
řidítkách 

·

Řidítka výškově i stranově nastavitelná ·
Pneumatiky Terra 21 x 11,00 - 8 ·
Mřížová kola s rychloupínáním na přání

Pracovní šířka v mm 1000

Výška řezu v mm 45–100

Hmotnost v kg 315
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Robustní jednotka mulčovače

Vysoké vodicí kolo a nájezdová ochrana

Na přání oblouk pro ochranu rukou

Mřížová kola dodávaná na 
přání

Výškově a do strany 
nastavitelná řidítka 
umožňují za každé 
situace nalézt 
optimální polohu pro 
vedení stroje

Toto je obrovská výhoda na 
neschůdném terénu a svazích.

SVAHOVÁ DOSTUPNOST 
A NÁJEZDOVÝ ÚHEL

S nízkotlakými Terra pneumatikami 
s rozměry 21 x 11.00 - 8 a nízko 
položeným těžištěm stroje je 
sečení na svazích hračkou. Pro 
externí použití může být Cutter 100 
dodatečně vybaven mřížovými koly 
s rychloupínáním. Také nájezdový úhel 
je tak veliký, že je téměř nemožné 
aby Vám stroj zůstal zaklíněný za 
podvozek.

OBRATNÝ A OVLADATELNÝ

Cutter 100 je vybaven jemně 
dávkovatelnými ventily řízení, které 
zaručují perfektní ovládání stroje ve 
všech podmínkách.

MULČOVAČ

Jednotka mulčovače je dimenzována 
pro tvrdé profesionální použití. Tak 
například „Y nože“ jsou vyrobené 
z materiálu o tloušťce 6 mm. Také 
hřídel a uložení mulčovače jsou pro 
dlouhou životnost velmi robustně 
dimenzovány. Nastavování výšky řezu 
se provádí pomocí velkých předních 
kol.

Úhledné a přehledné 
pracoviště
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KVALITA V TECHNICE 
A SERVISU

S komunálními a jednoosými 
stroji REFORM se setkáte 
na celém světě, kde 
slouží při péči a úklidu ulic 
a nejrůznějších ploch, aby tím 
vyhověli požadavkům na čisté 
a udržované životné prostředí. 

Celosvětový úspěch je nutné 
přičíst plošně pokryté síti 
zastoupení s kvalifikovanými 
službami orientovanými 
na zákazníka a odborným 
poradenstvím.

K výkonnému vozidlu patří také 
excelentní služba zákazníkům. 
Rozsáhlá servisní organizace 
REFORM zákazníkům nabízí 
rozsáhlé poradenské služby 
a školení, kompletní servisní balík 
a servisní základny v tuzemsku 
tak i zahraničí a samozřejmě 
také rychlé dodání originálních 
náhradních dílů REFORM

Stroj REFORM je výkonově 
vždy na vrcholné úrovni. Při 
vývoji a výrobě našich vozidel 
jsou hlavními kritérii kvalita 
a dlouhá životnost. To samé 
platí také pro jízdní komfort. 
Ergonomicky tvarované ovládací 
prvky a snadná manipulace 
zajišťují práci, která, i když to pro 
jednou bude trvat déle, nebude 
neúnosně únavná.

Jinými slovy:

Hospodárné řešení pro naše 
zákazníky!

Domluvte si prezentaci a vyzvěte 
nás, protože naše kompetence 
spočívá ve výzvách.
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Bösch 1

CH-6331 Hünenberg

Postfach 142

Tel. 0041 / (0)41 / 784 20 20

Fax 0041 / (0)41 / 784 20 22

www.agromont.ch 

e-mail: info@agromont.ch

Bauer & Co., Gesellschaft m.b.H.

A-4600 Wels, Haidestraße 40

Postfach 192

Tel. 0043 / (0)7242 / 232 - 0

Fax 0043 / (0)7242 / 232 - 4

www.reform.at

email: info@reform.at
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Výhradní zastoupení pro ČR:

TopKarMoto s.r.o.  
Dlouhoňovice 22  
564 01 Žamberk

tel.: +420 465 381 281 
fax: +420 465 381 284  

e-mail: topkarmoto@topkarmoto.cz

www.topkarmoto.cz


