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Aries Power Equipment
dystrybutorem Mikasa
Firma Aries Power Equipment została
oficjalnie generalnym dystrybutorem
maszyn budowlanych japońskiej marki
Mikasa. Cenione nie tylko w Japonii,
ale w całej Azji oraz w Stanach
Zjednoczonych, produkty Mikasa są
także popularne w krajach europejskich
takich jak Włochy, czy Francja.
W planach dystrybutora jest, aby za
kilka lat Mikasa miała mocną pozycję
również w Polsce.

W ofercie Aries Power
Equipment znajdzie się m.in.
zagęszczarka rewersyjna
Mikasa MVH-508DSZ
o wadze 525 kg
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Sztandarowymi produktami Mikasa
(od których wszystko się zaczęło) są
ubijaki. Pierwszy ubijak wibracyjny
Mikasa został wyprodukowany przeszło 50 lat temu. Od tego momentu firma cały czas poszerzała zakres
oferty, by w pełni spełnić oczekiwania
użytkowników poszukujących lekkich
maszyn budowlanych.
Najnowsze ubijaki Mikasa serii MTX
są połączeniem materialnych i niematerialnych umiejętności, wiedzy
oraz pasji tworzenia.
Aries Power Equipment wprowadza na rynek polski cztery najpopularniejsze modele ubijaków Mikasa:
MTX-60 (64 kg), MTX-70 (75 kg),
MT-65H (65 kg), MTR-40F (46 kg).
Najliczniejszą grupą towarową Mikasa są zagęszczarki rewersyjne. Mika-
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sa może się tu pochwalić pełną gamą
produktów w przedziale wagowym od
120 do 550 kg: MVH-120GH (118
kg), MVH-150GH (152 kg), MVH-206GH (208 kg), MVH-308GH (310
kg), MVH-308DSY (341 kg), MVH-408GH (364 kg), MVH-408DSY
(407 kg), MVH-508DSZ (525 kg).
Maszyny o ciężarze powyżej 300 kg
zostały w 2014 roku zmodernizowane. Wyposażono je w nowoczesną i solidną osłonę, filtry cyklonowe i liczniki motogodzin. W tej grupie znajdą
się również trzy maszyny z systemem
Compas, który monitoruje stopień zagęszczenia podłoża: MVH-308DSY-PAS (341 kg), MVH-408DSY-PAS
(407 kg), MVH-508DSY-PAS (525
kg). Aries Power Equipment zaproponuje 11 modeli zagęszczarek z silni-

kami benzynowymi Honda oraz diesla Yanmar i Hatz.
Najpopularniejszą grupą towarową są
lekkie zagęszczarki jednokierunkowe. Mikasa proponuje tu trzy modele
w przedziale wagowym od 78 do 101 kg.
Wszystkie standardowo wyposażono w zbiorniki na wodę i zraszacze,
a także system tłumienia VAS, który
zmniejsza do minimum drgania przenoszone na uchwyt operatora.
Z oferty przecinarek firmy Mikasa,
Aries Power Equipment na początek
wybrał model MCD-218CEH z własnym napędem, o uniwersalnym zastosowaniu. Takie rozwiązanie pozwala na płynną i zdecydowanie
wydajniejszą pracę niż w przypadku klasycznych maszyn bez napędu.
Urządzenie będzie uzupełnieniem
produkowanych przez Aries Power
Equipment przecinarek z serii Sharky. W przyszłości firma planuje wprowadzenie przecinarki MCD-RY14.
Jest to jedna z nielicznych konstrukcji do cięcia na sucho, którą wyposa
żono w zasobnik pyłu.

