Мулчер Tehnos MU profi LW

Цена: Запитване
Номер на обявата: 77541
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка: мулчер - друг
Модел: Мулчери Мулчер Tehnos MU profi LW
Година: 2018
Универсален надробител MU profi LW

Те се използват за мулчиране на остатъци от реколтата в селското стопанство (царевица,
слама, картофени кълнове, слънчоглед, зелен тор), съоръжения (крайпътни пространства,
железопътни линии, инфраструктурни обекти, насипи и по протежение на водни пътища),
овощарство и лозарство (клони, лозови клонки, тревни площи), както и за разчистване
на пасища.

Гладкото функциониране се осигурява от електронно балансиран ротор с
патентовано нисковибрационно (LW) разпределение на чуковете. Това осигурява

намалени вибрации, минимални деформации и напрежения от огъване, което удължава
експлоатационния живот на надробителя.

Патентът Low Vib (LW) позволява по-бързо въртене на ротора и по-висока периферна
скорост на чуковете, което значително увеличава ефекта от мулчирането.

Предимства:

Гладкото функциониране се осигурява от електронно балансиран ротор с
патентовано нисковибрационно (LW) разпределение на чуковете
. Това осигурява намалени вибрации, минимални деформации и напрежения от
огъване, което удължава експлоатационния живот на надробителя.
Висококачественият корпус от двойна ламарина дава на машината здравина и
издръжливост.
Двете положения на задната ролка (вътрешно/външно) позволяват по-лесно
настройване на надробителя към различни работни условия.
Специалната форма на сменяемите специални контраножове, закрепени с болтове в
два реда, подобрява ефекта от раздробяването по време на мулчиране.
Специално проектираните масивни чукове, изработени от кована стомана, създават
турбуленция и вакуум по време на мулчирането, като по този начин повдигат масата
от земята.
Патентът Low Vib (LW) позволява по-бързо въртене на ротора и по-висока периферна
скорост на чуковете, което значително увеличава ефекта от мулчирането.
Гладкото плъзгане на подвижната навесна система се осигурява чрез самосмазващи
полиамидни втулки.
Предавателната кутия със свободно колело предпазва задвижването на трактора и
позволява използването на традиционен ВОМ.
Те са здрави и издръжливи и затова са подходящи за използване в тежки работни
условия.

Оборудване:

Заден монтаж; Преден/заден монтаж (принадлежности)
Ръчно изместване вляво/вдясно; Хидравлично изместване вляво/вдясно
(принадлежности)
Гумена защита на клапата (принадлежности)
Повдигащи ножове за повдигане на клони (принадлежности)
Висококачествен корпус от двойна ламарина

Автоматично натягане на ремъка
Специализирани контраножове, закрепени с болтове в два реда
Самосмазващи плъзгащи втулки
Лесно регулируема работна височина
Ръчно отваряне/затваряне на капака
Предавателна кутия със свободно колело
Предупредителни бордове със светлини (принадлежности) за голяма работна ширина
Гумена защита на клапата и веригата (принадлежности)
Навесна система от категория 1 или 1N за малка работна дължина (принадлежности)
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