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CATALOG 2021
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1 - 2 T 

 

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



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 
skarpowychLS-ZMG1-1000 1000 mm - - 46 75

LS-ZMG1-1100 1100 mm - - 50 83

LS-ZMG1-1200 1200 mm - - 64 91

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

Łyżki do koparek skarpowe sztywne / współpracujące z koparką przedsiębierną, 
służące do prac wykonywanych z poziomu wykopu.

LS-ZMG1 / 1 - 2 T



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 
skarpowychLSH-ZMG1-1000 1000 mm - - 87 75

LSH-ZMG1-1100 1100 mm - - 92 83

LSH-ZMG1-1200 1200 mm - - 96 91

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

Łyżki do koparek skarpowe hydrauliczne / dzięki skrętnej konstrukcji hydraulicznej 
pozwalają na bardziej precyzyjne manewrowanie maszyną podczas wykonywania 
prac ziemnych

LSH-ZMG1 / 1 - 2 T



LK-ZMG1-800

Łyżki do koparek podsiębierne / przeznaczone 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 
podsiębiernychLK-ZMG1-250 250 mm 2 21 23

LK-ZMG1-300 300 mm 3 23 29

LK-ZMG1-350 350 mm 3 26 35

LK-ZMG1-400 400 mm 3 29 41

LK-ZMG1-450 450 mm 4 32 47

LK-ZMG1-500 500 mm 4 35 53

LK-ZMG1-600 600 mm 4 41 65

LK-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 / 1 - 2 T 



NOWOŚĆ W NASZEJ OFERCIE. 

Łyżki do minikoparek z serii ZMG1 
przeznaczone do maszyn o tonażu 1-2 T. 
Zakład Metalowy Mirosław Głowa produkuje łyżki do koparek w przedziale 
wagowym od 1 do 100 ton. Łyżki do koparek wykonywane są z materiału 
konstrukcyjnego twardego lub trudnościeralnego o podwyższonej wytrzymałości. 
Na zlecenie klienta wykonujemy również łyżki koparek o specjalnym przeznaczeniu. 
Stosujemy zęby przykręcane lub spawane w zależności od przeznaczenia i rodzaju 
łyżki. Produkty wykonane są w najwyższych standardach jakości i posiadają roczną 
gwarancję.

Łyżki ZMG1 cechują się nowoczesnym wzornictwem, modułową budową oraz 
nowymi funkcjonalnościami i wykonane są z materiału konstrukcyjnego twardego. 
Łyżki wagą i gabarytami dostosowane są do tonażu maszyny. Łyżki mogą być 
wykonane pod sworznie lub pod szybkozłącze na maszynie. Łyżki można uzbroić 
w zęby przykręcane lub spawane. 

Linia ZMG1 obejmuje 3 typy łyżek:

LS-ZMG1 
Łyżki do koparek skarpowe sztywne - to łyżki współpracujące z koparka 
przedsiębierną, służące do prac wykonywanych z poziomu wykopu.

LSH-ZMG1
Łyżki do koparek skarpowe hydrauliczne - to lyzki, które dzięki skrętnej konstrukcji 
hydraulicznej pozwalają na bardziej precyzyjne manewrowanie maszyną podczas 
wykonywanych prac ziemnych.

LK-ZMG1 
Podsiębierne łyżki do koparek - to łyzki przeznaczone do koparek, które mogą 
pracować zarówno powyżej jak i poniżej poziomu terenu na którym stoją.



ZMG to mała rodzinna firma, która swoją przygodę w branży obróbki metali rozpoczęła 
w przydomowym warsztacie w 1998 roku. Obecnie ZMG to jeden z Polskich liderów  
w produkcji osprzętu do maszyn budowlanych takich jak łyżki do koparek, ramiona 
czy pługi do odśnieżania. Nowoczesna siedziba firmy oraz hale produkcyjne znajdują 
się w Tuszowie Narodowym w województwie Podkarpackim, w bliskim sąsiedztwie 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. 
 
W ZMG stawiamy na ciągły rozwój, dlatego nieustannie inwestujemy we wzornictwo 
naszych nowych produktów oraz w nowoczesne technologie produkcji i zarządzania 
przedsiębiorstwem. Wspieramy również miejscową społeczność zatrudniając około 
50 osób. Nasze produkty od ponad 20 lat trafiają do polskich i europejskich klientów,  
a my dokładamy wszelkich starań, aby każdy produkt sygnowanym znakiem ZMG 
cechował się najwyższą jakością oraz ponad przeciętną wytrzymałością.

Około 70% naszej produkcji kierowane jest na rynki Unii Europejskiej. Gwarancją 
jakości produkowanych przez nas osprzętów są rewelacyjne opinie dealerów takich 
marek jak KOMATSU, CASE, NEW HOLLAND, JCB, VOLVO czy HYUNDAI.  

ZMG Twój zaufany partner do ciężkich zadań. 
 

Posiadamy własny dział inżynieryjno - konstrukcyjny wyposażony w najnowocze- 
śniejsze narzędzia do projektowania CAD w środowisku Solid Works i Solidworks 
Symulator. Nad procesami produkcyjnymi opiekę sprawuje specjalistyczne 
oprogramowanie MES - LANTEK INTEGRA, które pozwala zoptymalizować zarządza-
nie produkcją od początkowego procesu sprzedaży po końcowe wsparcie techniczne. 
Możesz być pewien, że zrealizujemy każde Twoje zamówienie na czas.

100% KONTROLI

— Toczenie CNC (DOOSAN i DEMATEC)
— Frezowanie CNC (DOOSAN i DEMATEC)
— Toczenie manualne
— Frezowanie manualne
— Gięcie na prasie krawędziowej
— Rolowanie na walcarce
— Cięcie gilotynowe
— Cięcie plazmowe

Nasz bogato wyposażony park maszynowy pozwala zrealizować proces produkcyjny 
produktów w całości w naszym zakładzie. Samodzielnie wykonujemy:

IN HOUSE

— Cięcie gazowo-tlenowe
— Montaż łyżek
— Spawanie zrobotyzowane (roboty FANUC)
— Spawanie manualne
— Montaż hydrauliki
— Śrutowanie (Śrutownica wirnikowa typu 
zawieszkowego Blastron)
— Gratowanie po spawaniu
— Malowanie



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


