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Robuste og pålidelige, lette at håndtere og nemme at bruge, Efco fræsere er  

designet til at lette jordbearbejdning og dyrkning af store områder. 

Designet til sikkerhed og fremstillet af holdbare materialer, Efco fræsere giver 

betydelige fordele for professionelle brugere (gartnere, avlere, landskabspleje, 

entreprenører), også anvendelige for alle med haveinteresse. 

Kædekassen er forstærket til at modstå flyvende sten og util-

sigtede påvirkninger. Toughkæde transmissionen har 3 års  

garanti. 

Forhjulet er inkluderet til transport, og kan hæves, når  

maskinen skal fræse i jorden. 

Gearvælgeren, er ergonomisk udformet og let tilgængelig. 

Styret er fuldt justerbare: op og ned, for at kunne tilpasses til 

brugerens højde, og sidelæns (offset), hvilket gør det muligt for 

brugeren at gå ved siden af fræseren uden at træde på den ny- 

fræsede jord. 

Trækkrog for trailer. - Sharp Pro.  

Front kontravægt (ekstraudstyr) til at skabe bedre balance i 

maskinen (MZ 2500R - MZ 2600R). 

Der tages forbehold for ændringer af priser, specifikationer samt trykfejl. 

Anførte priser er vejledende udsalgspriser 

Styret er justerbart og kan skråtstilles, så brugeren kan  

bevæge sig frit rundt selv ved meget lidt plads, uden at træde 

på den nyfræsede jord (MZ2080R - MZ2090R). 



Kompakt kultivator til privat brug 
 

Ideel til private brugere, som har små haver, der kræver periodisk vedligeholdelse og        

forskelligartede aktiviteter såsom jordbearbejdning forud for såning (græsplæne), oprettelse 

af furer for plantning af blomster, små planter og grøntsager og andre operationer som  

plænelufter og fejemaskine.   

 

 * Fås som standard med 4 knive hvilket giver en arbejdsbredde på 30 cm. Knivene er  

    uafhængige, så du kan arbejde med kun 2 knive og dermed begrænse maskinens 

    arbejdsbredde til 15 cm, hvilket gør det muligt at fræse mellem rækker af planter  

    (kartoffelplanter, grøntsager osv.) . 

 * Ekstra tilbehør: sæt med 4 speciel knive til bearbejdning af let jord, kost,  

    mosrive og plov. 

 * Robust aluminiumshus med tandhjul og snekkegear. 

 * 180 ° vendbar styr, som gør det muligt for brugeren at skubbe maskinen og bruge den med 

     tilbehør som kost til at rydde fortove. Styret er foldbart for nem opbevaring og transport  

     (f.eks. i bagagerummet på en bil).  

 * Integreret  tænd / sluk kontakt, som er monteret på styret sammen med gashåndtaget, for 

    maksimal tilgængelighed og bekvemmelighed. 

 * Simple knive, der er lette at montere (uden redskaber) og passer på akslen for enkel  

    justering af drifts-bredde. 

 MZ 2030 

0686.09101 

Motor Honda GX 25 

Slagrvolumen 25 cm³ 

Gear 1 gear frem 

Knive 2 + 2 knive 

30 cm 

Styr Vendbart 

Gearkasse Aluminium 

Pris 3760,00 ex. moms 

4700,00 incl moms 

0686.02001 Fræserknive til let jord 

0686.02003 Mosrive 0686.02002 Kost 0686.02004 Plov 

244,00 ex. moms 

305,00 incl moms 

1420,00 ex. moms 

1775,00 incl moms 

  828,00 ex. moms 

1035,00 incl moms 768,00 ex. moms 

960,00 incl moms 



Fræsere til privat brug 
 

Designet til grøntsags- og blomsterhaver, eller små bedrifter. Disse modeller er udstyret med 

en glimrende kombination af let håndtering, styrke, holdbarhed og overlegen ydelse. 

Kompakte og lette. De giver problemfri jordbearbejdning selv i mindre haver eller omkring 

lav vegetation. 

 

 * Maksimal pålidelighed takket være kædetransmission med 3 års garanti. 

 * Forstærket kædekasse kan modstå flyvende sten og andre utilsigtede påvirkninger. 

 * Ergonomisk designet håndtag og greb, alle inden for rækkevidde, sikrer konstant kontrol 

    af maskinen når den er i bevægelse. 

 * Fuldt justerbart styr (MZ 2050 - MZ 2060 - kun højdeindstilling) for bedre komfort under  

    arbejde med alle typer af jordbund. 

 * Med styret i sidelæns position, kan brugeren gå ved siden af fræseren uden at træde på  

    det jordbearbejdede området. 

 * Forhjulet, der anvendes til transport, kan hæves, når maskinen er i drift. 

 * R-modeller har et bakgear. 

Efco 

 

MZ 2060 

0686.99069 

Motor B&S Intek 800 OHV 

Cylindervolumen 205 cm³ 

Gear 1 gear frem 

Knive 2 + 2 knive 

60 cm 

Styr Højdejusterbart 

Forstærket  

gearkasse 

3 års garanti 

Pris 4952,00 Ex. moms 

6190,00 Incl. Moms 

Efco 

 

MZ 2050RK 

0686.79103 

Motor Emak K700H OHV 

Cylindervolumen 183 cm³ 

Gear 1 gear frem + 

1 bakgear 

Knive 2 + 2 knive 

60 cm 

Styr Højdejusterbart 

Forstærket  

gearkasse 

3 års garanti 

Pris 3460,00 Ex. moms 

4325,00 Incl. Moms 



Efco 

 

MZ 2080R 

0686.99064 

MZ 2080RK 

0686.99080 

Motor B&S Intek Emak 

K 800 H OHV 

Cylindervolumen 205 cm³ 183 cm³ 

Gear 1 gear frem + 

1 bakgear  

Knive 3 + 3 knive 

80 cm  

Styr Højde / side justerbart  

Forstærket  

gearkasse 

3 års garanti  

Pris 5460,00 ex. moms 

6825,00 incl. moms 

4672,00 ex moms 

5840,00 incl. moms 

Efco 

 

MZ 2090RX 

0686.99074 

Motor Honda GX 160 

Cylindervolumen 163 cm³ 

Gear 1 gear frem + 

1 bakgear 

Knive 3 + 3 knive 

80 cm 

Styr Højde / side justerbart 

Forstærket  

gearkasse 

3 års garanti 

Pris 5596,00 ex. moms 

6995,00 incl. moms 



Jordfræsere til professionel brug. 
 

De professionelle modeller er ideelle  til dyrknings opgaver og generel landskab vedlige-

holdelse. Designet til at give exceptionelle præstationer, selv med hård og ujævn jordbund. 

Den ideelle maskine til gartnere og frugtavlere. 

 

 * Gear i oliebad garanterer maksimal driftssikkerhed. 

 * Forstærket kædekasse kan modstå flyvende sten og andre utilsigtede påvirkninger. 

 * Fås med flere fremadgående gear, der giver mulighed for større alsidighed i brug:  

    første gear kan vælges til primær jordbearbejdning og grødeskæring; de andre gear er  

    velegnede til operationer, der kræver større præcision, typisk forberedelse af plantebede. 

 * Bakgearet giver  maksimal manøvredygtighed. 

 * Gearvælgeren, er ergonomisk udformet og let tilgængelig. 

 * Udstyret med fuldt justerbart styr for maksimal fleksibilitet under brug, således at 

    maskinen kan bruges tæt på planter og afgrøder. 
  

Efco 

 

MZ 2100R 

0686.19026 

Motor Honda GX 160 

Cylindervolumen 163 cm³ 

Gear 2 gear frem + 

1 bakgear 

Knive 3 + 3 knive 

90 cm 

Styr Højde / side justerbart 

Pris  10328,00 ex. moms 

12910,00 incl. Moms 



 

0686.00007 Fræserforlængersæt fra 60 til 80 cm. 

 

 Passer til: MZ 2060 

 

 

 

0686.00001 Transporthjul 

 

 Passer til: Alle modeller 

 

 

 

0686.00006 Justerbar plov. 

 

 Passer til: MZ 2060 - MZ 2080R - MZ 2090R 

 

 

0686.00005 Justerbar plov. 

 

 Passer til: MZ 2100R 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

0686.00002 Hjulsæt  

 

 Passer til: MZ 2100R 

 

 

 

0686.00003 Hjulholder til montering af dæk 

 

 Passer til; MZ 2100R 
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