
LS-ZMG1-800

kod produktu szerokość 
łyżki

ilość zębów typ zębów masa kg 
(bez zaczepu)

pojemność 
dm3

szerokość lemiesza

LS-ZMG1-800 800 mm - - 37 59 #12x110 HB500 dla łyżek 
skarpowych

typy zaczepów, które mogą być zamocowane  
(masa zaczepów)

- Lenhoff MS01 (8 kg)
- Lenhoff MS01-SY (10 kg)
- WLenhoff MS01-SYx2 (12 kg)
- Verachtert CW00 (8 kg)
- Verachtert CW05 (10 kg)
- Pod sworznie fi 25 (10 kg)
- Pod sworznie fi 30 (12 kg)
- MartinM02 (6 kg)
- MartinM03 (8 kg)

kolor - RAL 7021 popiel 
- RAL 9005 czarny 
- inny za dopłatą po uzgodnieniu

standard wykonania związany z gatunkiem 
materiałów (do wyboru)

- S355 konstrukcyjny twardy
- HD o podwyższonej wytrzymałości materiał hb400

materiał przedniego ostrza HB 500

Łyżka do koparek skarpowa sztywna / do maszyn o tonażu 1 - 2 T / współpracuje 
z koparką przedsiębierną, służąc do prac wykonywanych z poziomu wykopu.

LS-ZMG1-800



LS-ZMG1-1000

kod produktu szerokość 
łyżki

ilość zębów typ zębów masa kg 
(bez zaczepu)

pojemność 
dm3

szerokość lemiesza

LS-ZMG1-1000 1000 mm - - 46 75 #12x110 HB500 dla łyżek 
skarpowych

typy zaczepów, które mogą być zamocowane  
(masa zaczepów)

- Lenhoff MS01 (8 kg)
- Lenhoff MS01-SY (10 kg)
- WLenhoff MS01-SYx2 (12 kg)
- Verachtert CW00 (8 kg)
- Verachtert CW05 (10 kg)
- Pod sworznie fi 25 (10 kg)
- Pod sworznie fi 30 (12 kg)
- MartinM02 (6 kg)
- MartinM03 (8 kg)

kolor - RAL 7021 popiel 
- RAL 9005 czarny 
- inny za dopłatą po uzgodnieniu

standard wykonania związany z gatunkiem 
materiałów (do wyboru)

- S355 konstrukcyjny twardy
- HD o podwyższonej wytrzymałości materiał hb400

materiał przedniego ostrza HB 500

Łyżka do koparek skarpowa sztywna / do maszyn o tonażu 1 - 2 T / współpracuje 
z koparką przedsiębierną, służąc do prac wykonywanych z poziomu wykopu.

LS-ZMG1-1000



LS-ZMG1-1100

kod produktu szerokość 
łyżki

ilość zębów typ zębów masa kg 
(bez zaczepu)

pojemność 
dm3

szerokość lemiesza

LS-ZMG1-1100 1100 mm - - 50 83 #12x110 HB500 dla łyżek 
skarpowych

typy zaczepów, które mogą być zamocowane  
(masa zaczepów)

- Lenhoff MS01 (8 kg)
- Lenhoff MS01-SY (10 kg)
- WLenhoff MS01-SYx2 (12 kg)
- Verachtert CW00 (8 kg)
- Verachtert CW05 (10 kg)
- Pod sworznie fi 25 (10 kg)
- Pod sworznie fi 30 (12 kg)
- MartinM02 (6 kg)
- MartinM03 (8 kg)

kolor - RAL 7021 popiel 
- RAL 9005 czarny 
- inny za dopłatą po uzgodnieniu

standard wykonania związany z gatunkiem 
materiałów (do wyboru)

- S355 konstrukcyjny twardy
- HD o podwyższonej wytrzymałości materiał hb400

materiał przedniego ostrza HB 500

Łyżka do koparek skarpowa sztywna / do maszyn o tonażu 1 - 2 T / współpracuje 
z koparką przedsiębierną, służąc do prac wykonywanych z poziomu wykopu.

LS-ZMG1-1100



LS-ZMG1-1200

kod produktu szerokość 
łyżki

ilość zębów typ zębów masa kg 
(bez zaczepu)

pojemność 
dm3

szerokość lemiesza

LS-ZMG1-1200 1200 mm - - 64 91 #12x110 HB500 dla łyżek 
skarpowych

typy zaczepów, które mogą być zamocowane  
(masa zaczepów)

- Lenhoff MS01 (8 kg)
- Lenhoff MS01-SY (10 kg)
- WLenhoff MS01-SYx2 (12 kg)
- Verachtert CW00 (8 kg)
- Verachtert CW05 (10 kg)
- Pod sworznie fi 25 (10 kg)
- Pod sworznie fi 30 (12 kg)
- MartinM02 (6 kg)
- MartinM03 (8 kg)

kolor - RAL 7021 popiel 
- RAL 9005 czarny 
- inny za dopłatą po uzgodnieniu

standard wykonania związany z gatunkiem 
materiałów (do wyboru)

- S355 konstrukcyjny twardy
- HD o podwyższonej wytrzymałości materiał hb400

materiał przedniego ostrza HB 500

Łyżka do koparek skarpowa sztywna / do maszyn o tonażu 1 - 2 T / współpracuje 
z koparką przedsiębierną, służąc do prac wykonywanych z poziomu wykopu.

LS-ZMG1-1200



LSH-ZMG1-800

kod produktu szerokość 
łyżki

ilość zębów typ zębów masa kg 
(bez zaczepu)

pojemność 
dm3

szerokość lemiesza

LSH-ZMG1-800 800 mm - - 79 59 #12x110 HB500 dla łyżek 
skarpowych

typy zaczepów, które mogą być zamocowane  
(masa zaczepów)

- Lenhoff MS01 (8 kg)
- Lenhoff MS01-SY (10 kg)
- WLenhoff MS01-SYx2 (12 kg)
- Verachtert CW00 (8 kg)
- Verachtert CW05 (10 kg)
- Pod sworznie fi 25 (10 kg)
- Pod sworznie fi 30 (12 kg)
- MartinM02 (6 kg)
- MartinM03 (8 kg)

kolor - RAL 7021 popiel 
- RAL 9005 czarny 
- inny za dopłatą po uzgodnieniu

standard wykonania związany z gatunkiem 
materiałów (do wyboru)

- S355 konstrukcyjny twardy
- HD o podwyższonej wytrzymałości materiał hb400

materiał przedniego ostrza HB 500

Łyżka do koparek skarpowe hydrauliczne / do maszyn o tonażu 1 - 2 T / dzięki 
skrętnej konstrukcji hydraulicznej pozwala na bardziej precyzyjne manewrowanie 
maszyną podczas wykonywania prac ziemnych

LSH-ZMG1-800



LSH-ZMG1-1000

kod produktu szerokość 
łyżki

ilość zębów typ zębów masa kg 
(bez zaczepu)

pojemność 
dm3

szerokość lemiesza

LSH-ZMG1-1000 1000 mm - - 87 75 #12x110 HB500 dla łyżek 
skarpowych

typy zaczepów, które mogą być zamocowane  
(masa zaczepów)

- Lenhoff MS01 (8 kg)
- Lenhoff MS01-SY (10 kg)
- WLenhoff MS01-SYx2 (12 kg)
- Verachtert CW00 (8 kg)
- Verachtert CW05 (10 kg)
- Pod sworznie fi 25 (10 kg)
- Pod sworznie fi 30 (12 kg)
- MartinM02 (6 kg)
- MartinM03 (8 kg)

kolor - RAL 7021 popiel 
- RAL 9005 czarny 
- inny za dopłatą po uzgodnieniu

standard wykonania związany z gatunkiem 
materiałów (do wyboru)

- S355 konstrukcyjny twardy
- HD o podwyższonej wytrzymałości materiał hb400

materiał przedniego ostrza HB 500

Łyżka do koparek skarpowe hydrauliczne / do maszyn o tonażu 1 - 2 T / dzięki 
skrętnej konstrukcji hydraulicznej pozwala na bardziej precyzyjne manewrowanie 
maszyną podczas wykonywania prac ziemnych

LSH-ZMG1-1000



LSH-ZMG1-1000

kod produktu szerokość 
łyżki

ilość zębów typ zębów masa kg 
(bez zaczepu)

pojemność 
dm3

szerokość lemiesza

LSH-ZMG1-1100 1100 mm - - 92 83 #12x110 HB500 dla łyżek 
skarpowych

typy zaczepów, które mogą być zamocowane  
(masa zaczepów)

- Lenhoff MS01 (8 kg)
- Lenhoff MS01-SY (10 kg)
- WLenhoff MS01-SYx2 (12 kg)
- Verachtert CW00 (8 kg)
- Verachtert CW05 (10 kg)
- Pod sworznie fi 25 (10 kg)
- Pod sworznie fi 30 (12 kg)
- MartinM02 (6 kg)
- MartinM03 (8 kg)

kolor - RAL 7021 popiel 
- RAL 9005 czarny 
- inny za dopłatą po uzgodnieniu

standard wykonania związany z gatunkiem 
materiałów (do wyboru)

- S355 konstrukcyjny twardy
- HD o podwyższonej wytrzymałości materiał hb400

materiał przedniego ostrza HB 500

Łyżka do koparek skarpowe hydrauliczne / do maszyn o tonażu 1 - 2 T / dzięki 
skrętnej konstrukcji hydraulicznej pozwala na bardziej precyzyjne manewrowanie 
maszyną podczas wykonywania prac ziemnych

LSH-ZMG1-1100



LSH-ZMG1-1200

kod produktu szerokość 
łyżki

ilość zębów typ zębów masa kg 
(bez zaczepu)

pojemność 
dm3

szerokość lemiesza

LSH-ZMG1-1200 1200 mm - - 96 91 #12x110 HB500 dla łyżek 
skarpowych

typy zaczepów, które mogą być zamocowane  
(masa zaczepów)

- Lenhoff MS01 (8 kg)
- Lenhoff MS01-SY (10 kg)
- WLenhoff MS01-SYx2 (12 kg)
- Verachtert CW00 (8 kg)
- Verachtert CW05 (10 kg)
- Pod sworznie fi 25 (10 kg)
- Pod sworznie fi 30 (12 kg)
- MartinM02 (6 kg)
- MartinM03 (8 kg)

kolor - RAL 7021 popiel 
- RAL 9005 czarny 
- inny za dopłatą po uzgodnieniu

standard wykonania związany z gatunkiem 
materiałów (do wyboru)

- S355 konstrukcyjny twardy
- HD o podwyższonej wytrzymałości materiał hb400

materiał przedniego ostrza HB 500

Łyżka do koparek skarpowe hydrauliczne / do maszyn o tonażu 1 - 2 T / dzięki 
skrętnej konstrukcji hydraulicznej pozwala na bardziej precyzyjne manewrowanie 
maszyną podczas wykonywania prac ziemnych

LSH-ZMG1-1200



LK-ZMG1-200

Łyżka do koparek podsiębierna / przeznaczona do koparek, które mogą pracować 
zarówno powyżej jak i poniżej poziomu terenu na którym stoją

kod produktu szerokość 
łyżki

ilość zębów typ zębów masa kg 
(bez zaczepu)

pojemność 
dm3

szerokość lemiesza

LK-ZMG1-200 200 mm 2 Mini JCB 
na lemiesz 
#16

19 17 #16x150 HB500 dla łyżek 
podsiębiernych

typy zaczepów, które mogą być zamocowane  
(masa zaczepów)

- Lenhoff MS01 (8 kg)
- Lenhoff MS01-SY (10 kg)
- WLenhoff MS01-SYx2 (12 kg)
- Verachtert CW00 (8 kg)
- Verachtert CW05 (10 kg)
- Pod sworznie fi 25 (10 kg)
- Pod sworznie fi 30 (12 kg)
- MartinM02 (6 kg)
- MartinM03 (8 kg)

kolor - RAL 7021 popiel 
- RAL 9005 czarny 
- inny za dopłatą po uzgodnieniu

standard wykonania związany z gatunkiem 
materiałów (do wyboru)

- S355 konstrukcyjny twardy
- HD o podwyższonej wytrzymałości materiał hb400

materiał przedniego ostrza HB 500

LK-ZMG1-200 



LK-ZMG1-250

Łyżka do koparek podsiębierna / przeznaczona do koparek, które mogą pracować 
zarówno powyżej jak i poniżej poziomu terenu na którym stoją

kod produktu szerokość 
łyżki

ilość zębów typ zębów masa kg 
(bez zaczepu)

pojemność 
dm3

szerokość lemiesza

LK-ZMG1-250 250 mm 2 Mini JCB 
na lemiesz 
#16

21 23 #16x150 HB500 dla łyżek 
podsiębiernych

typy zaczepów, które mogą być zamocowane  
(masa zaczepów)

- Lenhoff MS01 (8 kg)
- Lenhoff MS01-SY (10 kg)
- WLenhoff MS01-SYx2 (12 kg)
- Verachtert CW00 (8 kg)
- Verachtert CW05 (10 kg)
- Pod sworznie fi 25 (10 kg)
- Pod sworznie fi 30 (12 kg)
- MartinM02 (6 kg)
- MartinM03 (8 kg)

kolor - RAL 7021 popiel 
- RAL 9005 czarny 
- inny za dopłatą po uzgodnieniu

standard wykonania związany z gatunkiem 
materiałów (do wyboru)

- S355 konstrukcyjny twardy
- HD o podwyższonej wytrzymałości materiał hb400

materiał przedniego ostrza HB 500

LK-ZMG1-250 



LK-ZMG1-300

Łyżka do koparek podsiębierna / przeznaczona do koparek, które mogą pracować 
zarówno powyżej jak i poniżej poziomu terenu na którym stoją

kod produktu szerokość 
łyżki

ilość zębów typ zębów masa kg 
(bez zaczepu)

pojemność 
dm3

szerokość lemiesza

LK-ZMG1-300 300 mm 3 Mini JCB 
na lemiesz 
#16

23 29 #16x150 HB500 dla łyżek 
podsiębiernych

typy zaczepów, które mogą być zamocowane  
(masa zaczepów)

- Lenhoff MS01 (8 kg)
- Lenhoff MS01-SY (10 kg)
- WLenhoff MS01-SYx2 (12 kg)
- Verachtert CW00 (8 kg)
- Verachtert CW05 (10 kg)
- Pod sworznie fi 25 (10 kg)
- Pod sworznie fi 30 (12 kg)
- MartinM02 (6 kg)
- MartinM03 (8 kg)

kolor - RAL 7021 popiel 
- RAL 9005 czarny 
- inny za dopłatą po uzgodnieniu

standard wykonania związany z gatunkiem 
materiałów (do wyboru)

- S355 konstrukcyjny twardy
- HD o podwyższonej wytrzymałości materiał hb400

materiał przedniego ostrza HB 500

LK-ZMG1-300 



LK-ZMG1-350

Łyżka do koparek podsiębierna / przeznaczona do koparek, które mogą pracować 
zarówno powyżej jak i poniżej poziomu terenu na którym stoją

kod produktu szerokość 
łyżki

ilość zębów typ zębów masa kg 
(bez zaczepu)

pojemność 
dm3

szerokość lemiesza

LK-ZMG1-350 350 mm 3 Mini JCB 
na lemiesz 
#16

26 35 #16x150 HB500 dla łyżek 
podsiębiernych

typy zaczepów, które mogą być zamocowane  
(masa zaczepów)

- Lenhoff MS01 (8 kg)
- Lenhoff MS01-SY (10 kg)
- WLenhoff MS01-SYx2 (12 kg)
- Verachtert CW00 (8 kg)
- Verachtert CW05 (10 kg)
- Pod sworznie fi 25 (10 kg)
- Pod sworznie fi 30 (12 kg)
- MartinM02 (6 kg)
- MartinM03 (8 kg)

kolor - RAL 7021 popiel 
- RAL 9005 czarny 
- inny za dopłatą po uzgodnieniu

standard wykonania związany z gatunkiem 
materiałów (do wyboru)

- S355 konstrukcyjny twardy
- HD o podwyższonej wytrzymałości materiał hb400

materiał przedniego ostrza HB 500

LK-ZMG1-350 



LK-ZMG1-400

Łyżka do koparek podsiębierna / przeznaczona do koparek, które mogą pracować 
zarówno powyżej jak i poniżej poziomu terenu na którym stoją

kod produktu szerokość 
łyżki

ilość zębów typ zębów masa kg 
(bez zaczepu)

pojemność 
dm3

szerokość lemiesza

LK-ZMG1-400 400 mm 3 Mini JCB 
na lemiesz 
#16

29 41 #16x150 HB500 dla łyżek 
podsiębiernych

typy zaczepów, które mogą być zamocowane  
(masa zaczepów)

- Lenhoff MS01 (8 kg)
- Lenhoff MS01-SY (10 kg)
- WLenhoff MS01-SYx2 (12 kg)
- Verachtert CW00 (8 kg)
- Verachtert CW05 (10 kg)
- Pod sworznie fi 25 (10 kg)
- Pod sworznie fi 30 (12 kg)
- MartinM02 (6 kg)
- MartinM03 (8 kg)

kolor - RAL 7021 popiel 
- RAL 9005 czarny 
- inny za dopłatą po uzgodnieniu

standard wykonania związany z gatunkiem 
materiałów (do wyboru)

- S355 konstrukcyjny twardy
- HD o podwyższonej wytrzymałości materiał hb400

materiał przedniego ostrza HB 500

LK-ZMG1-400 



LK-ZMG1-450

Łyżka do koparek podsiębierna / przeznaczona do koparek, które mogą pracować 
zarówno powyżej jak i poniżej poziomu terenu na którym stoją

kod produktu szerokość 
łyżki

ilość zębów typ zębów masa kg 
(bez zaczepu)

pojemność 
dm3

szerokość lemiesza

LK-ZMG1-450 450 mm 4 Mini JCB 
na lemiesz 
#16

32 47 #16x150 HB500 dla łyżek 
podsiębiernych

typy zaczepów, które mogą być zamocowane  
(masa zaczepów)

- Lenhoff MS01 (8 kg)
- Lenhoff MS01-SY (10 kg)
- WLenhoff MS01-SYx2 (12 kg)
- Verachtert CW00 (8 kg)
- Verachtert CW05 (10 kg)
- Pod sworznie fi 25 (10 kg)
- Pod sworznie fi 30 (12 kg)
- MartinM02 (6 kg)
- MartinM03 (8 kg)

kolor - RAL 7021 popiel 
- RAL 9005 czarny 
- inny za dopłatą po uzgodnieniu

standard wykonania związany z gatunkiem 
materiałów (do wyboru)

- S355 konstrukcyjny twardy
- HD o podwyższonej wytrzymałości materiał hb400

materiał przedniego ostrza HB 500

LK-ZMG1-450 



LK-ZMG1-500

Łyżka do koparek podsiębierna / przeznaczona do koparek, które mogą pracować 
zarówno powyżej jak i poniżej poziomu terenu na którym stoją

kod produktu szerokość 
łyżki

ilość zębów typ zębów masa kg 
(bez zaczepu)

pojemność 
dm3

szerokość lemiesza

LK-ZMG1-500 500 mm 4 Mini JCB 
na lemiesz 
#16

35 53 #16x150 HB500 dla łyżek 
podsiębiernych

typy zaczepów, które mogą być zamocowane  
(masa zaczepów)

- Lenhoff MS01 (8 kg)
- Lenhoff MS01-SY (10 kg)
- WLenhoff MS01-SYx2 (12 kg)
- Verachtert CW00 (8 kg)
- Verachtert CW05 (10 kg)
- Pod sworznie fi 25 (10 kg)
- Pod sworznie fi 30 (12 kg)
- MartinM02 (6 kg)
- MartinM03 (8 kg)

kolor - RAL 7021 popiel 
- RAL 9005 czarny 
- inny za dopłatą po uzgodnieniu

standard wykonania związany z gatunkiem 
materiałów (do wyboru)

- S355 konstrukcyjny twardy
- HD o podwyższonej wytrzymałości materiał hb400

materiał przedniego ostrza HB 500

LK-ZMG1-500 



LK-ZMG1-600

Łyżka do koparek podsiębierna / przeznaczona do koparek, które mogą pracować 
zarówno powyżej jak i poniżej poziomu terenu na którym stoją

kod produktu szerokość 
łyżki

ilość zębów typ zębów masa kg 
(bez zaczepu)

pojemność 
dm3

szerokość lemiesza

LK-ZMG1-600 600 mm 4 Mini JCB 
na lemiesz 
#16

41 65 #16x150 HB500 dla łyżek 
podsiębiernychLK-ZMG1-700 700 mm 4 47 77

LK-ZMG1-800 800 mm 5 53 89

typy zaczepów, które mogą być zamocowane  
(masa zaczepów)

- Lenhoff MS01 (8 kg)
- Lenhoff MS01-SY (10 kg)
- WLenhoff MS01-SYx2 (12 kg)
- Verachtert CW00 (8 kg)
- Verachtert CW05 (10 kg)
- Pod sworznie fi 25 (10 kg)
- Pod sworznie fi 30 (12 kg)
- MartinM02 (6 kg)
- MartinM03 (8 kg)

kolor - RAL 7021 popiel 
- RAL 9005 czarny 
- inny za dopłatą po uzgodnieniu

standard wykonania związany z gatunkiem 
materiałów (do wyboru)

- S355 konstrukcyjny twardy
- HD o podwyższonej wytrzymałości materiał hb400

materiał przedniego ostrza HB 500

LK-ZMG1-600 



LK-ZMG1-700

Łyżka do koparek podsiębierna / przeznaczona do koparek, które mogą pracować 
zarówno powyżej jak i poniżej poziomu terenu na którym stoją

kod produktu szerokość 
łyżki

ilość zębów typ zębów masa kg 
(bez zaczepu)

pojemność 
dm3

szerokość lemiesza

LK-ZMG1-700 700 mm 4 Mini JCB 
na lemiesz 
#16

47 77 #16x150 HB500 dla łyżek 
podsiębiernych

typy zaczepów, które mogą być zamocowane  
(masa zaczepów)

- Lenhoff MS01 (8 kg)
- Lenhoff MS01-SY (10 kg)
- WLenhoff MS01-SYx2 (12 kg)
- Verachtert CW00 (8 kg)
- Verachtert CW05 (10 kg)
- Pod sworznie fi 25 (10 kg)
- Pod sworznie fi 30 (12 kg)
- MartinM02 (6 kg)
- MartinM03 (8 kg)

kolor - RAL 7021 popiel 
- RAL 9005 czarny 
- inny za dopłatą po uzgodnieniu

standard wykonania związany z gatunkiem 
materiałów (do wyboru)

- S355 konstrukcyjny twardy
- HD o podwyższonej wytrzymałości materiał hb400

materiał przedniego ostrza HB 500

LK-ZMG1-700 



LK-ZMG1-800

Łyżka do koparek podsiębierna / przeznaczona do koparek, które mogą pracować 
zarówno powyżej jak i poniżej poziomu terenu na którym stoją

kod produktu szerokość 
łyżki

ilość zębów typ zębów masa kg 
(bez zaczepu)

pojemność 
dm3

szerokość lemiesza

LK-ZMG1-800 800 mm 5 Mini JCB 
na lemiesz 
#16

53 89 #16x150 HB500 dla łyżek 
podsiębiernych

typy zaczepów, które mogą być zamocowane  
(masa zaczepów)

- Lenhoff MS01 (8 kg)
- Lenhoff MS01-SY (10 kg)
- WLenhoff MS01-SYx2 (12 kg)
- Verachtert CW00 (8 kg)
- Verachtert CW05 (10 kg)
- Pod sworznie fi 25 (10 kg)
- Pod sworznie fi 30 (12 kg)
- MartinM02 (6 kg)
- MartinM03 (8 kg)

kolor - RAL 7021 popiel 
- RAL 9005 czarny 
- inny za dopłatą po uzgodnieniu

standard wykonania związany z gatunkiem 
materiałów (do wyboru)

- S355 konstrukcyjny twardy
- HD o podwyższonej wytrzymałości materiał hb400

materiał przedniego ostrza HB 500

LK-ZMG1-800 



Masz pytania? Nasi specjaliści służą pomocą.
Dział Obsługi Klienta
Marzena Murawska
tel. +48 607530010
zmg@zmg.pl

Dział Logistyki i Transportu
tel. +48 607159987

Dział Zaopatrzenia
tel. +48 175817787
boguslawa@zmg.pl

Dział Techniczno-Konstrukcyjny
tel. +48 607530010

Zakład Metalowy Mirosław Głowa
Tuszów Narodowy 388
39-332 Tuszów Narodowy
woj.podkarpackie / Polska

tel. +48 17 5817787
tel. +48 17 7844850
tel.+48 607530010
zmg@zmg.pl / www.zmg.pl

NIP PL 817-132-54-28
REGON 690537435
Bank Polskiej Spódzielczości S.A.
09 9183 1031 2003 3000 7895 0001



NEW ZMG 
SERIES

CATALOG 2021
MINI EXCAVATOR
BUCKETS ZMG1 
1 - 2 T 

 

The leading manufacturer 
of accessories for construction machinery. 
Your trusted heavy duty partner.  


