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KEEROO 120A 

KEEROO 120A 

Keeroo 120A - вирівнювач із фіксованою 
робочою шириною 120 сантиметрів, 
оснащений великими пневматичними 
колесами. Це робить Keeroo 120A придатним 
для вирівнювання грубих поверхонь. 
Використовується для ландшафтних робіт, для 
вирівнювання  пляжів, критих майданчиках 
для пляжного волейболу, спортивних 
майданчиках для верхової їзди. 120A 
оснащений лезом із нержавіючої сталі, таким 
чином вирівнювач Keeroo потребує 
незначного догляду.
Ціна Part No. K10010 € 853,83

ЩІТКА 

Щітка, шириною 120 см, для прибирання піску. Леза знімаються з вирівнювача Keeroo і основа 
щітки кріпиться до 3 болтів . Пісок рівномірно розподіляється на площині, завдяки рівномірній дії 
щітки на поверхню.

Ціна Part No. K20011 € 170,77

ГРАБЛІ

Граблі, шириною 120 см, призначені для загрібання поверхні та 
посіву насіння трави. Леза знімаються з вирівнювача Keeroo, і 
основа грабель кріпиться  до 3 болтів.

Ціна Part No. K20021 € 170,77
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ЗУБЧАТЕ ЛЕЗО

Зубчастий лезо для Keeroo 120A ідеально підходить для 
вирівнювання грубих ділянок, таких як пляжні волейбольні 
майданчики та майданчики для верхової їзди. Завдяки 
зубчатому лезу грунт обробляється легко і швидко. Крім 
того, зубчате лезо можна використовувати для 
рівномірного зіскаблювання поверхні.

Ціна Part No. K20040 € 423,33

РОЛИК

Коли оснащених коліс для регулювання висоти недостатньо, 
наприклад, для високих бордюрів або скошених бордюрів, 
може бути використаний цей пластиковий ролик. Він має 
ширину 120 мм і може досягати висоти 25 см, від нижньої 
частини леза. Додаткова посилююча пластина, яка 
встановлюється між лезом та роликом для додаткової 
міцності.

Ціна Part No. K20050 € 77,49
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KEEROO 350A 

KEEROO 350A 

Keeroo 350A - це вирівнювач з регульованою робочою шириною від 35 до 60 сантиметрів, 
оснащений великими непневматичними колесами. 350A ідеально підходить для земляних робіт, 
для фундаментів і бетонної плитки. 350A оснащений лезами з нержавіючої сталі та великими 
непневматичними колісними дисками, тому Keeroo потребує незначного догляду.

Ціна Part No. K10020 € 739,03

РОЛИК

Коли оснащених коліс для регулювання висоти недостатньо, 
наприклад, для високих бордюрів або скошених бордюрів, 
може бути використаний цей пластиковий ролик. Він має 
ширину 120 мм і може досягати висоти 25 см, від нижньої 
частини леза. Додаткова посилююча пластина, яка 
встановлюється між лезом та роликом для додаткової 
міцності.

Ціна Part No. K20050 € 77,49
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KEEROO 712A 

KEEROO 712A 
Keeroo 712A - це вирівнювач з  робочою шириною 
від 70 до 120 сантиметрів і обладнаний 
непневматичними колесами. Леза можуть  
налаштовуватись рівно, для створення рівної 
поверхні, але їх також можна встановити під кутом  
таким чином, щоб вони були нахилені до 
зовнішніх сторін. Це робить Keeroo ідеальним у 
створенні рівної поверхні для укладання черепиці. 
Цей вирівнювач оснащений лезами з нержавіючої 
сталі та великими непневматичними колісними 
дисками, тому Keeroo вимагає незначного 
догляду. Крім того, пристрій має дві ручки , що 
значно полегшує його транспортрування. 

Ціна Part No. K10035 € 853,83

ЩІТКА

Щітка, шириною 80 см, для прибирання. Леза виймаються з Keeroo, і основа 
щітки кріпиться до 3 болтів. Пісок рівномірно розподіляється по площині, 
завдяки ріномірній дії щитки на поверхню. 

Ціна Part No. K20010 € 136,33

Граблі

Граблі з шириною 80 см, призначені для загрібання поверхні та 
посіву насіння трави. Леза знімаються з вирівнювача Keeroo, і основа 
грабель кріпиться  до 3 болтів.

Ціна Part No. K20020 € 136,33
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РАДІУСНІ ЛЕЗА

Щоб створити радіус на поверхні, використовуються радіусні леза, 
які розміщуються на вирівнювачі Keeroo. Це створює невеликий 
радіус на поверхні, який особливо підходить для мощення доріг і 
дорожніх плиток.

Price Part No. K20030 € 423,33

ЗУБЧАТЕ ЛЕЗО

Зубчаті леза для Keeroo 712A ідеально підходить для 
вирівнювання грубих ділянок, таких як пляжні волейбольні 
майданчики та майданчики для верхової їзди. Завдяки 
зубчатому лезу грунт обробляється легко і швидко. Крім 
того, зубчате лезо можна використовувати для 
рівномірного зіскаблювання поверхні.

Ціна Part No. K20041 € 423,33

РОЛИК

Коли оснащених коліс для регулювання висоти недостатньо, 
наприклад, для високих бордюрів або скошених бордюрів, 
може бути використаний цей пластиковий ролик. Він має 
ширину 120 мм і може досягати висоти 25 см, від нижньої 
частини леза. Додаткова посилююча пластина, яка 
встановлюється між лезом та роликом для додаткової 
міцності.

Ціна Part No. K20050 € 77,49
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KEEROO 1200A 

KEEROO 1200A 

Keeroo 1200A - це вирівнювач із робочою шириною від 120 до 210 сантиметрів і обладнаний 
непневматичними колесами. Леза можуть  налаштовуватись рівно, для створення рівної поверхні, 
але їх також можна встановити під кутом  таким чином, щоб вони були нахилені до зовнішніх 
сторін. Це робить Keeroo ідеальним у створенні рівної поверхні для укладання черепиці. Цей 
вирівнювач оснащений лезами з нержавіючої сталі та великими непневматичними колісними 
дисками, тому Keeroo вимагає незначного догляду. 

Ціна Part No. K10040 € 1097,78

ЩІТКА

Щітка, шириною 120 см, для прибирання. Леза виймаються з Keeroo, і основа щітки кріпиться до 3 
болтів. Пісок рівномірно розподіляється по площині, завдяки ріномірній дії щитки на поверхню. 

Ціна Part No. K20011 € 170,77

ГРАБЛІ

Граблі з шириною 120 см, призначені для загрібання поверхні та 
посіву насіння трави. Леза знімаються з вирівнювача Keeroo, і 
основа грабель кріпиться  до 3 болтів.

Ціна Part No. K20021 € 170,77
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РАДІУСНІ ЛЕЗА

Щоб створити радіус на поверхні, використовуються радіусні 
леза, які розміщуються на вирівнювачі Keeroo. Це створює 
невеликий радіус на поверхні, який особливо підходить для 
мощення доріг і дорожніх плиток.

Ціна Part No. K20031 € 538,13

ЗУБЧАТІ ЛЕЗА

Зубчаті леза для Keeroo 1200A ідеально підходить для вирівнювання грубих ділянок, таких як 
пляжні волейбольні майданчики та майданчики для верхової їзди. Завдяки зубчатому лезу грунт 
обробляється легко і швидко. Крім того, зубчате лезо можна використовувати для рівномірного 
зіскаблювання поверхні.

Ціна Part No. K20042 € 538,13

РОЛИК

Коли оснащених коліс для регулювання висоти недостатньо, 
наприклад, для високих бордюрів або скошених бордюрів, 
може бути використаний цей пластиковий ролик. Він має 
ширину 120 мм і може досягати висоти 25 см, від нижньої 
частини леза. Додаткова посилююча пластина, яка 
встановлюється між лезом та роликом для додаткової 
міцності.

Ціна Part No. K20050 € 77,49
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KEEROO 3000A 

KEEROO 3000A 

Keeroo 3000A - це вирівнювач із робочою шириною від 210 до 300 сантиметрів. Цей пристрій 
забезпечений двома ручками, тому Keeroo 3000A керуються двома особами. Леза можуть  
налаштовуватись рівно, для створення рівної поверхні, але їх також можна встановити під кутом  
таким чином, щоб вони були нахилені до зовнішніх сторін. Це робить Keeroo ідеальним у створенні 
рівної поверхні для укладання черепиці. Цей вирівнювач оснащений лезами з нержавіючої сталі та 
великими непневматичними колісними дисками, тому Keeroo вимагає незначного догляду. 

Ціна Part No. K10050 € 1470,88

РОЛИК

Коли оснащених коліс для регулювання висоти недостатньо, 
наприклад, для високих бордюрів або скошених бордюрів, 
може бути використаний цей пластиковий ролик. Він має 
ширину 120 мм і може досягати висоти 25 см, від нижньої 
частини леза. Додаткова посилююча пластина, яка 
встановлюється між лезом та роликом для додаткової 
міцності.

Ціна Part No. K20050 € 77,49
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ATTACHMENTS KEEROO 

ОПИС ФОТО Part No. Ціна

Лезо для Keeroo 120A K30010 € 423,33

Лезо для Keeroo 350A K30011 € 365,93

Лезо для Keeroo 700A K30012 € 423,33

Лезо для Keeroo 1200A K30013 € 538,13

Лезо для Keeroo 3000A K30014 € 710,33
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ОПИС ФОТО Part No. Ціна

Непневматичне 
колесо для Keeroo
1200A та 3000A

K30020 € 50,23

Пневматичне 
колесо для Keeroo
120A 

K30022 € 107,63

Непневматичне 
колесо для Keeroo
350A та 712A

K30021 € 78,93

Комплект із 2 коліс 
для регулювання 
висоти

K30030 € 136,33

Рукоятка для всіх типів 
Keeroo, окрім 712А

K30040 € 121,98

Лазерний стержень*

*постачається без ресівера K20060 € 55,97
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K30041 € 121,98




