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ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ 
 

Mulčovač 9 m 

 

ROTOROVÝ MULČOVAČ 820 MULTI CUT 

 

Tento nový mulčovač pracuje s pěti rotory, které jsou 

namontovány do tří sekcí. Takovéto uspořádání 

zajišťuje dobré přizpůsobení profilu terénu, perfektní 

střih a rovnoměrné rozložení posečené hmoty. Systém 

nožů umožňuje pracovní rychlost 17 až 18 km/h. příkon 

činí minimálně 132 kw/180 k, vyšší výkon zajišťuje 

důraznost. 

 

820 Multi Cut :  - záběr 8,2 m  

 - přepravní šířka 2,9 m 

 - příkon 180 – 350 k 

 - přenosový výkon převodovek 350 k  

 - krycí ochranný kruh 

 - podpěrné talíře na každém rotoru 

 - 3 nože na jeden rotor, 5 rotorů 

 - širokoúhlý kloubový hřídel 

 - 8 kol 10.00/80-12 

 - osvětlení 

 - volnoběžka 

 - hmotnost 4 130 kg 

 - tandemová osa střední sekce 

 - 40 km/h osy s brzdovou soustavou 
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ROTOROVÉ MULČOVAČE 

Spearhead nabízí sérii od velmi robustních rotorových mulčovačů s pracovním záběrem 

od 1,6 m do 6,2 m. Stroje do pracovního záběru 3 m jsou montovány vzadu nebo na přání 

vpředu, přes 3 m jsou tažené a hydraulicky sklopné. 

Všechny modely mají přímý pohon s těžkými noži s nasávacím efektem a zanechávají 

perfektní pokos s velmi dobrým rozvrstvením. 

Na základě své robustní konstrukce jsou mulčovače schopny splnit každý úkol. Jestli je to 

údržba luk, zeleně nebo plochy ležící ladem, stejně jako lehký porost stromků, zanechávají 

mulčovače při stejnoměrném vyšším plošném výkonu s perfektním výsledkem. 

 

 

Technika, která přesvědčuje: 

 

 

Multi Cut řezný systém se silnými noži se silnými 

ventilačními účinky zanechává perfektní pokos. 

Multi Plate třecí spojka na každém rotoru. 

 

 

 

Ochranné talíře na každém 

rotoru jsou ve standardu. 

Podpěrný talíř zabraňuje 

přímému kontaktu nožů 

s půdou.  

 

 

 

 

Velmi dobré kopírování pozemku. 

 

 

     Jednoduché, paralelní nastavení výšky. 

 

 

 

 

 

 

Ve velmi krátké době změna z transportní do pracovní polohy.   

 


