Stranový příkopový mulčovač profl

Patentované mechanické jištění
proti nárazu

Zesílená ochrana
převodovky

Plynulé přizpůsobování
nerovnostem povrchu

•
Hydraulický boční a
vertikální pohyb
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Učelové protiostří
přišroubované ve dvou
řadách

i

Kryt z dvojitého plechu
vyšší kvality

l

Ochrana gumovým
krytem

Robustní
bezpečnostní
splazy
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Jednoduše nastavitelná
pracovní výška

• Patentované provedení dvojitého kloubu zajišťuje
rovnoměrné i současné odtažení a zvednutí bočního
mulčovače při střetu s překážkou. To umožňuje
bezpečný přechod kolem překážky. Návrat stroje do
pracovní pozice zajišťují tažné pružiny.
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• Klidný provoz umožňuje elektronicky vyvážený rotor s
patentovaným rozložením kladiv Low Vib (LW). Ten
zajišťuje menší zdroj vibrací, minimální deformaci v
ohybu a napětí, což prodlužuje životnost mulčovače.
• Robustní paralelogram umožňuje mulčování povrchů
se sklonem do 90° nahoru a 60° dolů za nebo laterálně
od traktoru. Provedení připojení umožňuje plynulé
přizpůsobování nerovnému terénu.
Kryt z dvojitého plechu vyšší kvality dává strojí
konstrukční robustnost a odolnost.

MB profi

• Větší boční posuv je umožněn převodovkou, která je
umístěna na vnější straně stroje a opatřena ochranným
rámem.
Patent Low Vib (LW) umožňuje rychlejší otáčení
rotoru s vyšší obvodovou rychlostí kladiv, což citelně
zlepší účinek mulčování.
• Speciální tvar vyměnitelných účelových
protíostřípřišroubovaných ve dvou řadách zlepší drobící
účinek při mulčování.
• Speciálně tvarovaná masivní kladiva z kované ocele
způsobují při mulčování turbulenci vzduchu a vakuum a
tím zvedání půdní masy.

Stranový příkopový mulčovač profi
MB profi- LW
Pracovní záběr (cm)
Posun stroje (cm)
Počet femenů (kus)
Počet otaček (min-1)
Počet kladiv (kus)
Výkon traktoru (kW)
Výkon traktoru (KS)
Min. hmotnost traktoru (kg)
Hmotnost stroje (kg)

MB 170 LW

MB 200 LW

MB 220 LW

170
150
4
540
16
44-66
60-90
4000
847

200
150
5
540
18
51 -74
70 - 100
4500
894

220
150
5
540
20
59-81
80-110
5000
926

