
Sweeping Across 
The World

“The McKay-Empire-Wiese group focuses on three primary markets – tillage tools, rotary tiller tines, and rail 
sleeper fasteners.

Our tillage tools handle all crops from cereals, grains and oil seeds, to fibers, fruits and vegetables.
Would your company be interested in distributing or importing our products ?

Come and visit us at our website. Let us show you who we are and what we make!”

w w w . w i e s e i n d u s t r i e s . c o m
w w w . m c k a y e m p i r e . c o m

„A McKay-Empire-Wiese csoport három fő piacra koncentrál – talajművelő eszközök, rotációs boronafogak és vasúti 
talpfa-rögzítők.

Talajművelő eszközeink mindenféle terményhez alkalmasak, a gabonáktól, szemes terményektől és olajos magvaktól 
a gyümölcsökig és zöldségekig.

Érdekelné az Ön cégét termékeink forgalmazása vagy importálása?
Látogasson el weboldalunkra. Hadd mutassuk meg Önnek, hogy kik vagyunk, és mivel foglalkozunk!”

VégigszántjukVégigszántjukVégigszántjuk
a Világota Világota Világot

http://www.wieseindustries.com
http://www.mckayempire.com


Who we are

Chisel spikes

Rib plow shares

The Mckay-Empire-Wiese Group comprises three manufacturing plants and offers a full 
range of stamping, forming and heat treating capabilities. Our products are made from 
mild to high carbon steel, as well as the use of alloys such as boron and manganese.

Our plants are in Regina, Saskatchewan, Canada (McKay); Cleveland, Ohio, USA (Empire); 
and Perry, Iowa, USA (Wiese).

Our production equipment comprises a range of forging, stamping and bulldozer presses; 
shearing presses, plasma cutters, milling and drilling machines; a full range of welding 
equipment including robots, mig and stick; heat treating featuring austempering, polymer 
synthetic quench, oil quench and temper; and finishing equipment such as wheelabrators, 

grinders and deburrers, paint lines, assembly and packaging.

Major markets and customers
The McKay-Empire-Wiese Group focuses on three primary markets – agricultural tillage 
tools; lawn and garden tiller tines; and railroad rail tie fasteners.

The Group offers the widest range of tillage tools in the world, handling all crops from 
cereals, grains and oil seeds, to fibers, fruits and vegetables. We serve the farming 
community through an extensive network of dealers and distributors in North America, 
Europe and Australia, as well as exposure through our major OEM customers. OEM 
customers with a world-wide presence include Case-New Holland; Flexicoil; Bourgault; 

  srerutcafunam tnemelpmi naciremA htroN gnidael eht ylppus ew dna ,hcsroH dna ;sirroM
– John Buhler; Bush Hog; Landoll; DMI and many others. Tillage tools are produced in 
all three plants.

Our plant in Cleveland, Ohio is North America’s largest supplier of garden rotary tiller 
tines, supplying 15 OEM accounts including MTD and Electrolux. Tines are available in 
all major configurations and steel characteristics, featuring two-ended, four-ended, 
and bolo designs.

The plant in Regina, Saskatchewan is a primary supplier to the major USA railroads of 
spring steel rail fasteners. The McKay Elastic Clip rail fastening system extends track 
life by providing a more positive and lasting rail alignment under the most severe 
operating conditions. The clip is quickly but positively locked into position. It is made 
from manganese spring steel that maintains its high load bearing capacity and can be 
installed in timber, concrete or steel sleepers.
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A McKay-Empire-Wiese Csoport három gyártó üzemmel rendelkezik, melyek 

kovácsoló, formázó és hőkezelő műveletek teljes skáláját kínálják. Termékeink 

alacsony és nagy széntartalmú acélból, valamint olyan ötvözetek felhasználásával 

készülnek, mint a bór és mangán.

Telephelyeink: Regina, Saskatchewan, Kanada (McKay); Cleveland, Ohio, Egyesült 

Államok (Empire); és Perry, Iowa, Egyesült Államok (Wiese).

Gyártóberendezéseink között megtalálható a kovácsoló, bélyegzőprések, 

lemezhajlító gépek, présollók, plazmavágók, maró- és fúrógépek széles köre, 

hegesztő berendezések teljes skálája, beleértve a robotokat, AFI- és pálcás 

hegesztők; ezenkívül hőkezelés, például ausztemperálás (sófürdős edzés), olajban 

edzés és megeresztés; valamint megmunkáló gépek, mint például a kerekes 

szélezők, csiszolók és –sorjázók, festősorok, összeszerelés és csomagolás.

A McKay-Empire-Wiese Csoport három fő piacra koncentrál – mezőgazdasági 

talajművelő eszközök, pázsit- és kertművelő boronafogak és vasúti talpfa-rögzítők.

A Csoport a talajművelő eszközök legszélesebb skáláját kínálja az egész világon, 

melyek mindenféle terményhez alkalmasak, a gabonáktól, szemes terményektől 

és olajos magvaktól a gyümölcsökig és zöldségekig. A gazdálkodókat kiterjedt 

kereskedői és forgalmazói hálózattal szolgáljuk ki Észak-Amerikában, Európában 

és Ausztráliában, valamint vezető eredetiberendezés-gyártó (OEM) partnereink 

segítségével szerte a világon. OEM partnereink közé tartozik a Case-New Holland; a 

Flexicoil; a Bourgault; a Morris; és a Horsch, és beszállítói vagyunk a vezető észak-

amerikai szerszámgyártóknak, mint a John Buhler; a Bush Hog; a Landoll; a DMI és 

mások. Talajművelő eszközöket mindhárom telephelyünkön gyártunk.

Az Ohio állambeli Cleveland-ben található gyárunk a kerti rotációs boronák 

legnagyobb beszállítója Észak-Amerikában, 15 OEM-ügyféllel, köztük az MTD-vel és 

az Electrolux-szal. A boronafogak minden konfigurációban és acéltulajdonságokkal 

kaphatók, vannak egy-, két- és négyélű fogakkal rendelkezők is.

A Saskatchewan állambeli Regina-i telephelyünk a rugós acélsín-rögzítők elsőszámú 

beszállítója a vezető egyesült államokbeli vasúttársaságok számára. A McKay Elastic 

Clip rugalmas sínrögzítő-rendszere meghosszabbítja a pályák élettartamát, tartósabb 

és biztosabb sínrögzítést kínálva a legnehezebb üzemelési körülmények között is. A 

rögzítő gyorsan, de biztosan rögzül a kívánt helyzetbe. Mangánacélból készül, mely 

megőrzi nagy teherbírását, és beszerelhető fa-, beton- vagy acél-talpfákba.

Kik vagyunk miKik vagyunk miKik vagyunk mi
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Agricultural

Slimwedge  •  Chisel Plow Sweeps  •  Field Cultivator Sweeps  •  Row Crop Sweeps  •  Nok-On Sweeps 
  •  stnioP reliosbuS  •  sdradnatS raB looT  •  slevohS & sekipS ,hteeT lesihC  •  sretsuB & sreworruF •

Reversible Points  •  Vegetable Tools  • Moldboard Plow Parts  •  Fertilizer Knives • Discs & Coulters

Made from high carbon steel. Heat treated for extra 

toughness.

Slimwedge System 

Chisel Plow Sweeps
Available in 43,47,50 and 54 degree angles. Sizes 8” up to 28”, 
thickness in ¼” and 5/16”.
Standard chisel plow sweeps have a unique bend at the top of 
the wing that increases wing strength approx 30%.
Dart chisel plow sweeps have a specially engineered raised 
section along the centre line which allows the sweep to retain 
its sharpness as it wears and also protects the bolt heads.
Low Crown chisel plow sweeps are designed to provide 
improved scouring and easier pulling, with a minimum of 
ridging in the field regardless of speed.
Penetrator chisel plow sweeps are designed for hard soil zones. 
Approx 70% of the blade is inclined at 37 degrees, while the 
remainder is flattened out to 10 degrees. Testing has proven 
that the Penetrator required 35-55% less load to penetrate 
hard ground than the standard sweep.
Parallel Wing sweeps maintain their original cutting width, 
and are available on all chisel plow and field cultivator 
sweeps.

Field Cultivator Sweeps (Bolt-On)
Available in 41 and 47 degree angles. Sizes 4” up to 12”, 
thickness in ¼” and 3/16”.
101 Series – 47 degrees, 1 ¾” centers, 3/8” bolts
202 Series – 47 degrees, 1 ¾” centers, 7/16’ bolts
303 Series – 41 degrees, 1 5/8-1 ¾” centers, 3/8” bolts
Curved Wing (Vipers) – 47 degrees, 1 5/8-1 ¾” centers, 

7/16” bolts

202 Sweep

16” Slimwedge

Parallel Wing 
Dart 16” Penetrator

Designed for field cultivators, chisel plows, air drills and air 
seeders to optimize dry-land farming techniques. Available 
in sizes from 2” up to 16”, thickness ¼” and 5/16”. The XLL 
series features an extra long nose that allows the sweep to 
be pulled easier and to last longer than any other sweep on 
the market. A full array of adapters, fertilizer tubes and cast 
points facilitate use on any machine and can achieve any 
width of desired opening. Clips and retainers are available to 
suit all machines.  The system is also available in "Bolt-On" 
format. Featuring the same low soil disturbance feature, BLD 
products are available in 14/16" with 5/16" thickness. 

14” Bolt on Low
Disturbance

12” Low Crown

Slimwedge – keskeny ék • Lazító kapatestek • Talaj kultivátor kapatestek • Sormûvelõ kapatestek 
• „Nok-On” kapatestek • Barázdanyitó és feltörõ ekék • Talajlazító fogak, tüskék és lapátok • Gerendelyek 

• Altalajlazítók • Váltva forgató ekék • Zöldségmûvelõ eszközök • Kormánylemezes ekerészek 
• Mûtrágyázó kések • Tárcsák és csoroszlyák

Nagy széntartalmú acélból készülnek. Hőkezeltek az extra 

keménység érdekében.

Slimwedge – keskeny ék rendszer
Kultivátorokhoz, talajlazítókhoz, magszedőgépekhez, 

sorvetőgépekhez a száraz talajon való munkák 

optimalizálására. 2”-től 16”-ig méretben, ¼” és 5/16” 

vastagságban gyártjuk. Az XXL sorozathoz extra hosszú orr 

tartozik, mely lehetővé teszi, hogy a kapatestet könnyebb 

legyen húzni, és tovább tartson, mint bármelyik másik 

kapatest a piacon. Adapterek, műtrágyacsövek és öntött 

hegyek könnyítik meg bármely gépen való használatát és 

bármilyen kívánt szélesség elérhető. Kapcsok és rögzítők 

kaphatók minden géphez. A rendszer „felcsavarozható” 

formátumban is kapható. Ugyanazzal az alacsony talajzavaró 

tulajdonsággal, a BLD termékek14/16" méretben kaphatók 

5/16" szélességgel.

Talajlazító kapatestek
43,47,50 és 54 fokos szöggel kaphatók. 8”-tól 28”-ig méret, 

¼” és 5/16” vastagság. 

A Standard talajlazító kapatesteknek sajátos hajlásszögük van 

a szárny tetejénél, mely a szárny erősségét kb. 30%-kal növeli.

A Nyíl talajlazító kapatesteknek egy speciálisan kidolgozott 

megemelt részük van a középső tengelyüknél, melynek 

köszönhetően a kapatest megőrzi élességét, és megvédi a 

csavarfejet is.

Az Alacsony koronájú talajlazító kapatesteket úgy terveztük, 

hogy jobb legyen a tisztítás, és egyszerűbb legyen a 

vontatás, minimális barázdával sebességtől függetlenül.

A Penetrátor kapatesteket a kemény talajrészekre 

terveztük. A kés kb. 70%-a 37 fokos szögben hajlik, a 

maradék kiegyenesedik 10 fokosra. Tesztek kimutatták, 

hogy a Penetrátornak 35-55%-kal kevesebb terhelésre 

van szüksége a kemény földbe való behatoláshoz, mint a 

hagyományos kapatesteknek.

A Párhuzamos szárnyú kapatestek megtartják eredeti 

vágószélességüket, és mindenféle lazítókhoz és 

kultivátorhoz kaphatók.

Kultivátor kapatestek (felcsavarozható)
41 és 47 fokos szöggel kaphatók. 4”-tól 12”-ig méret, ¼” és 

3/16” vastagság.

101 sorozat – 47 fokos szög, 1 ¾” közép, 3/8” csavarok

202 sorozat – 47 fokos szög, 1 ¾” közép, 7/16’ csavarok

303 sorozat – 41 fokos szög, 1 5/8-1 ¾” közép, 3/8” csavarok

Ívelt szárny (vipera)– 47 fokos szög, 1 5/8-1 ¾” közép, 7/16” 

csavarok

16” keskeny ék kés 14” felcsavarozható 
Alacsony Talajzavarás

Párhuzamos 
szárnyú nyíl

16” penetrátor

12” alacsony 
korona

202 kapatest
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Row Crop Sweeps (Bolt-On)
Available in 55 degree angle, thickness ¼”.
Flanged Stem (11/12) cultivator sweeps feature a low crown 
and wide wing for extra strength and wear. Sizes 4” up to 30” 
(also available in 3/16” thickness)
Joyce Cotton (112) sweeps feature a flanged stem and 
higher crown and wing-lift for greater soil disturbance. Sizes 
6” up to 24”.
Universal Economy (E150) sweeps feature a straight wing 
for long wear. 
Peanut (131/132) sweeps feature a low crown and low 
wing lift (56 degree angle)

Nok-On Sweeps for Field Cultivators
Available in 43 and 47 degree angles. Sizes 2” up to 12”, 
thickness 3/16” and ¼”. Reduces change over time by up to 
75%.
Sweeps are knocked into place using a unique fastening clip. 
The sweeps are also available with longer nose and curved

wings (vipers).

Furrowers and Busters
Multipurpose ridge builders for any application. Removes weeds 
from under the ridge and reshapes the ridge.
32 Series – Sizes 8” up to 16”, ¼” thickness
H11 Series – Heavy duty, sizes 10” up to 18”, ¼” thickness
700 Series – Planter Wing sweeps, sizes 14” up to 26”, ¼” 
thickness
S10 Series – High Wing furrowers, sizes 8” up to 18”, 3/16” 
thickness
E-27-3 Series – Economy furrowers, sizes 8” up to 12”, 3/16” 
thickness
Reversible Furrow/Chisel Plow Shovels – 16” x ½”, ¼ or 
5/16” thickness

Chisel Teeth, Spikes and Shovels
A full range of reversible chisels designed for most applications 
and conditions for all your deep 
tillage needs.
Heavy Duty Chisels – 2-21/2” wide, 5/16” to 1” thick, 12” to 
20” long. The longest wearing.
Twisted Chisels – 3-4” wide, 3/8” to ½” thick, 20” to 26” 
long.
Chisel Teeth (182 Series) – 2” wide, 5/8” thick, 15” long.
Cultivator Steels – 1 ¾” and 2” wide, thickness ½” and 5/8”, 
length 11” and 13”

Toolbar Standards
Designed to hold tools on a rigid toolbar. Mostly used for 
cultivation or seed preparation.
Available in straight, side offset, rear offset and reversible 
patterns. Width 1 ½” to 3”, thickness 5/8” to 1”, length 26” 
to 36”

Subsoiler Points
Designed for extra-deep tillage to break up the soil pan. 
Available with welded boot and non-booted points. Wings 
available (41B) to 10”. Chrome points available for added life.
SS Series – 1 ¼” to 2 ½” wide, thickness 1” to 1 ¼”, length 
8 ½” to 12”
41B Series – 1 ½” to 2 ½” wide, thickness ¾” to 1 ½”, length 

8” to 13” 

Reversible Points
One of the widest varieties for every application. Straight and 
twisted for both cultivators and chisel plows.
DF Series – 1 ¾” to 2” wide, thickness ¼”, length 9” to 11”
IF Series – 1 ½” to 3” wide, thickness 5/16”, length 10 ½”

DP Series – 2” wide, thickness 3/8”, length 11 ¾”

Chisel teeth Twisted chisel

Standard

Furrower

Viper

4” Furrow 
Shovel

Sub-Soiler Sub-Soiler

Reversible point

Joyce Cotton 
Sweep

Sorművelő kapatestek (felcsavarozható)
55 fokos szöggel, Ľ” vastagsággal kapható.

Karimás szárú (11/12) kapatestek alacsony koronával és 

széles szárnnyal az extra erősségért és kopásállóságért. 

4”-30” méretben (3/16” vastagságban is kapható)

Joyce Cotton (112) kapatestek karimás szárral és magasabb 

koronával és szárnnyal rendelkeznek a nagyobb talajzavarás 

végett. Méretek 6”-tól 24”-ig

Universal Economy (E150) kapatestek egyenes szárnnyal a 

hosszabb élettartamért.

Peanut (131/132) kapatestek alacsony koronával és 

alacsony szárnyemeléssel (56 fokos szög)

Nok-On kapatestek a kultivátorokhoz
43 és 47 fokos szöggel kaphatók. 2”-12” méretben, 3/16” és 

¼” vastagsággal. 75%-kal rövidebb idő alatt felhelyezhető.

A kapatesteket csak fel kell kattintani a speciális rögzítő 

kapoccsal.

A kapatestek hosszabb orral és ívelt szárnyakkal (vipera) is 

kaphatók.

Barázdanyitó és feltörő ekék  
Többcélú barázdakészítők bármely alkalmazáshoz. 

Eltávolítja a gyomokat a barázda alól és átformálja a barázdát.

32 sorozat –8”-16” méret, ¼” vastagság

H11 sorozat – Nagy teljesítményű, 10”-18” méret, ¼” vastagság

700 sorozat – Ültető szárnyú kapatestek, 14”-26” méret, 

¼” vastagság

S10 sorozat – Magas szárnyú barázdanyitók, 8”-18” méret, 

3/16” vastagság

E-27-3 sorozat – Gazdaságos barázdanyitók, 8”-12” méret, 

3/16” vastagság

Váltva forgató barázdanyitó/Talajlazító lapát – 16” x ½”, ¼ 

vagy 5/16” vastagság

Talajlazító fogak, tüskék és lapátok
Váltva forgató lazítók teljes skálája, melyek a legtöbb 

alkalmazáshoz és körülményhez megfelelőek a 

mélylazítás során.

Nagy teljesítményű lazítók – 2-21/2” széles, 5/16”-1” vastag, 

12”-20” hosszú. A leghosszabb élettartamú.

Csavart lazítók – 3-4” széles, 3/8”-½” vastag, 20”- 26” hosszú.

Talajlazító fogak (182 sorozat) – 2” széles, 5/8” vastag, 15” hosszú.

Kultivátor acél – 1 ¾” és 2” széles, vastagság ½” és 5/8”, 

hosszúság 11” és 13”

Gerendelyek
Az eszközök merev rúdon tartására tervezzük. Kultiválásra 

és mag-előkészítésre.

Kapható egyenes, oldalán eltolt, hátulján eltolt és reverzibilis 

kivitelekben. Szélesség 1 ½”-től 3”-ig, vastagság 5/8” -tól 

1”-ig, hossz 26” -tól 36”-ig

Altalajlazítók
A különösen mélyműveléshez, a szilárd altalaj feltöréséhez.

Kaphatók hegesztett karimával és karima nélküli heggyel. 

Szárnyak kaphatók (41B) a 10”-hez. Króm hegyek 

rendelhetők a hosszabb élettartam érdekében.

SS sorozat – 1 ¼”- 2 ½” széles, vastagság 1”- 1 ¼”, 

hosszúság 8 ½”-12”

41B sorozat – 1 ½”- 2 ½” széles, vastagság ¾”- 1 ½”, 

hosszúság 8”-13”

Váltva forgató ekék
Az egyik legszélesebb kínálat minden alkalmazáshoz. 

Egyenes vagy csavart, kultivátorokhoz és lazítókhoz.

DF sorozat – 1 ¾” - 2” széles, vastagság ¼”, hosszúság 9” - 11”

IF sorozat – 1 ½” - 3” széles, vastagság 5/16”, hosszúság 10 ½”

DP sorozat – 2” széles, vastagság 3/8”, hosszúság 11¾”

Vipera 

4” barázdanyitó 
lapát

Talajlazító fogak

Barázdanyitó

Csavart lazító

Altalajlazító Altalajlazító

Standard

Váltva forgató ekék

Joyce Cotton 
kapatest



Vegetable Tools
Designed for close cultivation of vegetable crops. The most 
popular vegetable tool range in North America. We offer 
Crescent Hoe side knives, Tender Plant hoes, Bed knives and 
Beet hoes.

Moldboard Plow Parts
Wiese plow parts are the dominant brand in North America. The 
LW series plowshares are upset forged, making the nose section 
resistant to wear. We offer a full range of moldboards, plow 
shares, landsides and shins to fit all makes of North American 
produced moldboard plows. We also sell the Kverneland 53090 

plow point.

Fertilizer Knives
The knives are manufactured with universal hole and slot 
punches to fit most side-mounted fertilizer applications. 
Most knives are available with high-chrome alloy inserts for 
superior wear and durability. There is a full range of tubes, tube 
protectors and other accessories, including tubes made from 
stainless steel. We offer both front-swept and back-swept 
knives, plus dual tillage knives that allow the application of 
fertilizer and seed bed preparation in one pass.

Discs and Coulters
McKay discs and coulters are made from high carbon steel 
and are renowned for long life. We offer all hole patterns 
in sizes from 14” to 24”, in thickness from 3mm to 6.5mm. 
Discs are available in plain, notched or fluted configurations. 
McKay coulters are the product of choice for most Canadian 

produced air-seeders.

Moldboard Plow Share

24” Coulter

Plant Hoes

Fertilizer Knife

Strong. Dependable. Proven.

Erős. Megbízható. Bizonyított.

Ültető kapák

Zöldségművelő eszközök
A zöldségtermények kézzel történő művelésére. A 

legnépszerűbb zöldségművelő eszközök Észak-Amerikában. 

Sarló alakú késeket, ültető kapákat, ágyásművelő késeket és 

répakapákat kínálunk.

Kormánylemezes ekerészek
A Wiese ekerészei a vezető márkának számítanak 

Észak-Amerikában. Az LW sorozat ekevasai zömítő 

kovácsolással készülnek, mely kopásállóbbá teszi az 

orr-részt. Kormánylemezek, ekevasak, tartólapok teljes 

skáláját kínáljuk, melyek illenek az összes észak-amerikai 

gyártmányú kormánylemezes ekéhez. Kverneland 53090 

ekék értékesítésével is foglalkozunk.

Műtrágyázó kés  
A késeket univerzális lyukakkal gyártjuk, hogy a legtöbb 

oldalra szerelt műtrágyaszóróhoz passzoljanak. A legtöbb 

kés nagy krómtartalmú ötvözetből készült betétekkel 

kapható, a tökéletes tartósság érdekében. Csövek, 

csővédők és egyéb alkatrészek teljes skáláját kínáljuk, 

köztük rozsdamentes acélból készült csöveket. Előre- és 

hátrahajlított késeket is kínálunk, valamint kettős talajművelő 

késeket, melyek a műtrágya és a magágy-előkészítés 

alkalmazását egyszerre teszik lehetővé.

Tárcsák és csoroszlyák
A McKay tárcsák és csoroszlyák nagy széntartalmú acélból 

készülnek, és hosszú élettartamukról híresek. Mindenfajta 

lyukmintával kínáljuk őket, 14”-24” méretben, 3-6,5mm 

vastagsággal. A tárcsák sima, hornyos vagy barázdált 

változatban kaphatók. A McKay csoroszlyái a leggyakoribb 

választás a legtöbb kanadai vetőgép számára.

Kormánylemez

Műtrágyázó kés

24” csoroszlya

Ekevas



Rotary tiller tines
Our garden rotary tiller tines are the longest wearing tines in the industry. Production 
is located in our Cleveland, Ohio facility, and our heat treat process capabilities include 
oil quench and temper; polymer quench and temper; and salt bath austempering.

Rotary tiller tines have a broad range of uses in agriculture, garden, landscaping and 
construction. Our tines are manufactured in various sizes, thickness, and weight to suit 
all applications. We offer Bolo and Double-Ended tines in sizes 10” to 14”. The 4-Ended 
tine sizes are available upon request.

Bolo Tine – This is our premium tine. Made from high carbon steel and heat treated 
so they will not shatter if broken. The tilling edge is self-sharpening and will maintain 
a cutting edge throughout its long life. Bolo tines churn the ground leaving a high 
degree of tilth and a very mellow surface to plant into. This tine is suitable for rental 
and commercial markets.

Double-Ended Tine – These tines are designed to take more punishment than the 
bolo tines, and will work in rougher terrain and areas new to tillage. Double-ended 
tines operate at a shallower depth and leave less tilth. This tine is also suitable for 
rental and commercial markets.

4-Ended Tine – This is our budget tine. It offers the same four tine circular action as a 
the bolo tine, but is made from thinner material. It typically operates without a central 
hub, is not self sharpening and has a shorter operating life. It is consequently better 
suited for established garden or tilled areas for private use.

Rotary tiller tines

Double-Ended 
tine

4-Ended TineBolo tine
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Egyélű boronafog Kétélű boronafog Négyélű boronafog 

Kerti rotációs boronafogaink a leghosszabb élettartamú boronafogak az egész 

iparágban. A gyártás az Ohio állambeli Cleveland-ben folyik, és hőkezelési eljárásaink 

között szerepel az olajban edzés és megeresztés, a polimeres edzés és megeresztés 

valamint a sófürdős edzés (austempering).

A rotációs boronafogaknak széles felhasználási körük van a mezőgazdaság, 

kertépítés, tájvédelem és –építés területén. Boronafogainkat különböző méretekben, 

vastagsággal és súllyal gyártjuk, hogy minden igénynek megfeleljenek. Egy- és kétélű 

fogakat kínálunk 10”-14” méretben. A négyélű fogak méreteit megrendelés után 

alakítjuk ki.

Egyélű boronafog – Ez a vezető boronafogunk. Nagy széntartalmú acélból készül és 

hőkezelésnek vetjük alá, így nem törnek össze akkor sem, ha megrepednek. Az éle 

önélező, és megtartja élességét a teljes hosszú élettartamán keresztül. Az egyélű 

fogak porhanyítják a talajt, megfelelő minőségű magágyat és nagyon lágy felületet 

hagyva a vetéshez. Ez a boronafog alkalmas a bérlési és kereskedelmi piacokra.

Kétélű boronafog – Ezek a fogak nagyobb igénybevételre vannak tervezve, mint az 

egyélűek, és a keményebb talajokat és az újonnan művelés alá vont területeket is 

megdolgozzák. A kétélű fogak kisebb mélységben dolgoznak, és kevesebb magágyat 

hagynak. Ez a fog is alkalmas a bérlési és kereskedelmi piacra.

Négyélű boronafog – Ez a mi alacsony költségvetésű boronafogunk. Ugyanazt a 

négyfogú körkörös mozgást biztosítja, mint az egyélű boronafog, de vékonyabb 

anyagból készül. Általában központi tengely nélkül működik, nem önélező és rövidebb 

az élettartama. Következésképpen jobban alkalmas már megművelt kerti területeken 

privát használatra.

Rotációs boronafogakRotációs boronafogakRotációs boronafogak

http://www.mckayempire.com


The McKay elastic clip rail

For more information contact David Pitt, President, at 

ralphmckay9@aol.com 
or visit our website: www.mckayempire.com

                          

manufactures tillage tools, sweeps, spikes and other openers. Would your 
company be interested in distributing or importing McKAY tillage products? 

Come and visit us at our website. Let us show you who we are and what we 
make for distributors and OEMs.

McKAY-EMPIRE-WIESE

The McKay elastic clip rail 
fastening system
The system consists of a clip, a shoulder, a pad and an insulator. The clip 
is locked into position by simple hand tools. It is made from manganese 
sprung steel that maintains its high load bearing capacity after many years 
in operation.

Safety and security are assured. The clip cannot work loose from the shoulder, 
even in the unlikely event of a break, and can be easily inspected visually. The 
McKay clip retains its high hold down force of between 16kN and 22kN, even 
after repeated removal and replacement.

Track geometry is kept consistent under the harshest of conditions, minimizing 

maintenance on both track and rolling stock.

McKAY-EMPIRE-WIESE
talajművelő eszközök, kapatestek, peckek és egyéb talajlazítók gyártója. Érdekelné az Ön 

cégét a McKAY talajművelő eszközök forgalmazása vagy importálása?

Látogasson el weboldalunkra. Hadd mutassuk meg Önnek, hogy kik vagyunk, és milyen 
termékeket gyártunk forgalmazóink és eredetiberendezés-gyártó (OEM) partnereink számára!”

További információért keresse Elnökünket, David Pitt urat a következő e-mail címen

ralphmckay9@aol.com
vagy látogasson el weboldalunkra: www.mckayempire.com

A rendszer egy kapocsból, egy támasztóból, egy alátétből és 

szigetelésből áll. A kapcsot egyszerű kéziszerszámokkal helyére lehet 

rögzíteni. Mangánacélból készül, mely hosszú évek működése után is 

megőrzi nagy teherbírását.

A biztonság garantált. A kapocs nem lazul le a támaszról, még akkor 

sem, ha esetleg eltörne, és szabad szemmel is könnyen megvizsgálható. 

A McKay kapocs megtartja kivételes leszorító erejét 16kN és 22kN között 

még ismételt eltávolítás és csere után is.

A vágánygeometria állandó marad a legzordabb körülmények között is, 

minimalizálva mind a vágányok, mind a gördülőállomány karbantartását.

A McKay rugalmas sínrögzítő 
rendszere
A McKay rugalmas sínrögzítő 
rendszere
A McKay rugalmas sínrögzítő 
rendszere
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Sweeping Across The World
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Végigszántjuk a VilágotVégigszántjuk a VilágotVégigszántjuk a Világot

http://www.wieseindustries.com
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