
UPRAWY SPECJALNE
KOSIARKI BIJAKOWE DEDYKOWANE 
SADOWNICTWU, UPRAWIE WINOROŚLI 
ORAZ INNYM UPRAWOM SPECJALNYM



Rolnictwo, pielęgnacja terenów zielonych czy uprawy spec-
jalne – niezawodne działanie i optymalny efekt mulczowa-
nia, bez względu na miejsce i sposób pracy. W dodatku każda 
kosiarka bijakowa firmy Müthing to specjalistka w rozdrabni-
aniu i wytwarzaniu najwyższej jakości mulczu. 

Na naszych kosiarkach bijakowych można polegać,  
ponieważ tworzymy maszyny z myślą o klientach oraz  
wyzwaniach, z którymi się zmagają. 

Optymalne mulczowanie  
dzięki maszynom Müthing
Dzięki utrzymywaniu stałego kontaktu z użytkownikami 
oferowanych maszyn możemy budować kosiarki bijakowe, 
które potrafią sprostać wysokim wymaganiom w codzien-
nym użytkowaniu i odpowiadają potrzebom naszych kli-
entów. 

Jako rodzinne przedsiębiorstwo z Niemiec konstruujemy 
i projektujemy w Soest nowoczesne kosiarki bijakowe, 
których obsługa jest prawdziwą przyjemnością. 

PROFESJONALNE ROZDRABNIANIE NA POWIERZCHNIACH  
PRZEZNACZONYCH POD UPRAWY SPECJALNE
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DLACZEGO WARTO MULCZOWAĆ

 • Tworzenie warstwy próchnicy poprzez nagromadzenie 
substancji odżywczych ze zmulczowanego materiału, który 
pozostaje na powierzchni

 • Zoptymalizowana struktura podłoża poprawia parametry 
umożliwiające jazdę po danym terenie 

 • Ułatwienie pracy, ponieważ wyeliminowana jest np.  
konieczność ręcznego usuwania gałęzi z plantacji

 • Szybszy rozkład substancji organicznych dzięki zwiększonej 
powierzchni

Intensywnie pielęgnowane powierzchnie wymagają stabilnych 
kosiarek bijakowych do dużej ilości przyrostu, a intensywnie 
pielęgnowane powierzchnie wymagają doskonałego rozdrob-
nienia. Szeroki asortyment kosiarek bijakowych firmy Müthing 
oferuje odpowiednią kosiarkę bijakową o żądanej szerokości 
roboczej dla prawie każdego rodzaju uprawy, co gwarantuje 
uzyskanie optymalnych wyników we wszystkich obszarach zas-
tosowania.

Kosiarki bijakowe firmy Müthing można precyzyjnie dostoso-
wać do indywidualnych potrzeb, niezależnie od tego, czy celem 
jest stosowanie metod ekonomicznych i ekstensywnych, czy też 
podejmowanie wydajnych i intensywnych działań umożliwia-
jących osiąganie na wybranej powierzchni doskonałych rezul-
tatów.

Rezultat pracy ma znaczenie zarówno dla właścicieli winnic i 
sadowników, jak i dla bezpośrednich sprzedawców oraz pro-
ducentów warzyw.

Istotne jest całkowite rozdrobnienie gałęzi i wszelkiego rodzaju 
przyrostów zielonych. Podstawą efektywnego działania jest ws-
pomaganie naturalnych procesów zachodzących w przyrodzie:

 • (Kolejne) prace pielęgnacyjne bez użycia środków chemicz-
nych mogą być wykonywane w sposób zapewniający lepsze 
wykorzystanie materiału i zapobiegający przypadkom zap-
chania, ponieważ grube elementy roślin zostały już rozdrob-
nione w procesie mulczowania

 • Czyste zbiory, ponieważ powierzchnia jest czysta i skoszona, 
a zanieczyszczenia są mniej podatne na przyleganie 

 • Prewencyjna ochrona roślin, ponieważ grzyby z rodzaju 
fusarium i szkodliwe owady zostają pozbawione pokarmu

 • Ochrona przed erozją dzięki rozdrobnionym gałęziom  
pozostawionym na powierzchni

 • Regulacja zrównoważonej gospodarki wodnej w wyniku pro-
cesu mulczowania, który ogranicza wzrost roślin zielonych

 • Gryzonie są mniej chronione ze względu na brak możliwości 
ukrycia się na drobno zmulczowanych powierzchniach

MULCZOWANIE: EFEKTYWNA OBRÓBKA PRZYROSTÓW  
ZIELONYCH I GAŁĘZI W UPRAWACH SPECJALNYCH
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Gospodarstwa sadownicze i szkółki drzew oczekują, że materiał 
pochodzący z karczowania, gałęzie i przyrosty zielone zostaną drobno zmulczowa-
ne w celu szybkiego rozkładu. Do tego celu niezbędna jest elastyczna i wytrzymała 
kosiarka bijakowa.

Uprawie warzyw często towarzyszą resztki pozostałe po poprzednich zbiorach, 
które muszą zostać optymalnie rozdrobnione, dzięki czemu późniejsza obróbka gleby, 
siew i sadzenie przebiegają bez zakłóceń. 

Uprawa winorośli prowadzona w sposób przyjazny dla środowiska wymaga 
użycia kosiarki bijakowej o uniwersalnym zastosowaniu. Dla wielu różnych szerokości 
rzędów oferujemy szeroką gamę wąskich kosiarek bijakowych, które nie uszkadzają 
roślin i nie niszczą podpórek i tyczek. Gałęzie i przyrosty zielone również muszą być 
niezawodnie wychwytywane i rozdrabniane między rzędami.

Truskawki, jagody i maliny wymagają regulacji wielkości plonu.   W tym  
przypadku dużym ułatwieniem pracy jest wykonanie efektywnego cięcia oczyszcza-
jącego za pomocą kosiarki bijakowej. W warunkach sprzedaży prowadzonej  
bezpośrednio z gospodarstwa należy zadbać o odpowiedni stan wizualny dróg  
wykorzystywanych podczas zbiorów.

Chmiel - międzyplony przeznaczone do zrównoważonej uprawy i tworzenia 
warstwy próchnicy zapobiegają erozji i magazynują substancje odżywcze. W wyniku 
procesu rozdrabniania są one ponownie dostępne w uprawie głównej. Odpowiednio 
przeprowadzone mulczowanie w okresie jesiennym hamuje wzrost przy niewielkim 
nakładzie pracy. Wiosną proces rozkładu ulega przyspieszeniu dzięki intensywnemu 
rozdrobnieniu.

Otoczenie terenu uprawy jako granica między drogami a powierzchnią 
uprawy ma duże znaczenie ekologiczne. Oprócz zróżnicowanych gatunków owadów 
występuje tam również wiele rodzajów dzikich ziół. Mulczowanie na krótko przed for-
mowaniem się nasion skutecznie zapobiega ich przedostawaniu się na powierzchnię 
uprawy. Silne rozdrobnienie pozwala na szybki wzrost, dzięki czemu otoczenie terenu 
uprawy ponownie pokrywa się nasyconą zielenią.   

MULCZOWANIE W UPRAWACH SPECJALNYCH,  
SADOWNICTWIE I UPRAWIE WINOROŚLI
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KOSIARKI BIJAKOWE  
MÜTHING W DETALACH

DLACZEGO KOSIARKI BIJAKOWE  
MÜTHING POTRAFIĄ WIĘCEJ

Suma wszystkich szczegółów sprawia, że kosiarki bijakowe  
Müthing stanowią doskonałe rozwiązanie o wszechstronnym 
zastosowaniu. 

Na przykładzie MU-O 200 Vario:

3 6

5

1. Wysokiej jakości wahadłowe klapy ochronne 
ze stali sprężynowej zapewniają bezpieczeństwo 
użytkownikowi, osobom trzecim i ciągnikowi. Ciała 
obce są skutecznie zatrzymywane, co ogranicza 
ewentualne szkody.

3. Stal drobnoziarnista to materiał, z którego 
wykonano kosiarki bijakowe firmy Müthing. Dosko-
nałe parametry ścieralności i wysoka wytrzymałość 
umożliwiają konstruowanie lżejszych maszyn oraz 
zmniejszenie obciążenia dla ciągnika i podłoża.

QStE

4. Listwy rozdrabniające typu „płetwa rekina” 
zapewniają równomierne rozdrobnienie wszystkich 
cząsteczek. Długi materiał jest w trakcie przepływu 
kierowany przez rotor do drugiego cięcia, a materiał 
już rozdrobniony po prostu przechodzi przez rotor. 
Rezultatem jest homogeniczna struktura zmulczo-
wanego materiału. Listwy mają właściwości  
samoczyszczące i są wymienne. 

6. Hydrauliczny przesuw boczny* daje możliwość 
pracy wokół słupków i drzew lub pracy z maszyną 
odsuniętą od toru ciągnika. Na poboczach dróg i 
skarpach ciągnik pozostaje na nawierzchni jezdni, 
natomiast kosiarka bijakowa może pracować obok.

2. Certyfikat TÜV Nord na wyrzut kamieni 
gwarantuje, że dołożono wszelkich starań w celu 
zagwarantowania bezpieczeństwa użytkownikowi 
oraz osobom przebywającym w otoczeniu roboczym 
kosiarki bijakowej. Odstępy bezpieczeństwa zmnie-
jszają się tym samym do 2 m obok maszyny oraz 8 m 
z przodu i z tyłu maszyny.

✓
ISO/WD
17101-2

5. Mechaniczny przesuw boczny umożliwia 
dopasowanie mulczera do śladu ciągnika lub 
poprzeczne przemieszczenie urządzenia. Usta-
wienie można wprowadzić ręcznie w przypadku 
stałej pozycji roboczej bez dodatkowych wymagań 
dotyczących ciągnika.

2
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KLUCZOWE CECHY  
SPRAWIAJĄ, ŻE OD RAZU WIDAĆ RÓŻNICĘ

(częściowo dostępny opcjonalnie*)

8. Kozioł przedni/tylny* oferuje możliwość zamo-
cowania przed lub za ciągnikiem bez dodatkowych 
czynności montażowych. W zależności od przez-
naczenia i modelu ciągnika należy zdecydować, czy 
montaż zostanie wykonany z przodu, czy z tyłu.

9. Napełnianie olejem syntetycznym zapewnia 
standardowo wysoką smarowność i odporność na 
temperaturę.

Na przykładzie MU-O 200 Vario:

8

4

STOP 7. Wolnobieg w przekładni / silniku olejowym 
chroni rotor przed gwałtownym hamowaniem, a 
ciągnik przed zbyt wysokim momentem obrotowym 
przy wyłączonym wałku przekaźnikowym. Błędna 
obsługa napędu nie jest już możliwa.

1

7
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SYNTHETIC
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13. Rotor z podwójną spiralą zapewnia równo-
mierną pracę maszyny. Zmniejsza to zużycie paliwa 
i jednocześnie minimalizuje obciążenie układu 
przeniesienia napędu. Okres użytkowania przekład-
ni i wałków przekaźnikowych ulega wydłużeniu. 
Wewnętrzne łożyskowanie i wystające obudowy 
łożysk pełnią funkcję ochrony przed ciałami obcymi 
i nawijaniem.

12. Styczne uchwyty narzędzia roboczego unoszą 
rotor nad przeszkodami i chronią go przed niewyważe-
niem. Podłączenie do rotora zostało udoskonalone 
dzięki dłuższemu spawowi, co zapobiega zrywaniu 
uchwytów narzędzi roboczych.

Na przykładzie 
MU-O 200 Vario:

10. Łożyskowanie walca wsporczego Starinth® 
to niezwykle wytrzymałe łożyskowanie walca ws-
porczego marki Müthing. Niewymagające smarowa-
nia łożysko zostało zabezpieczone uszczelnieniem 
labiryntowym i umieszczone w zespole, który jest 
zawieszony w obudowie o kształcie gwiazdy i zabez-
pieczony przed skręcaniem. Oddziaływania na łożys-
ko są zminimalizowane dzięki kształtowi gwiazdy, a 
żywotność łożyska została zoptymalizowana.

11. Regulacja wysokości walca wsporczego  
umożliwia ustawianie różnych głębokości  
roboczych. Równie możliwe jest dokładne  
mulczowanie resztek pożniwnych, jak i darni  
z bujną zielenią.

KOSIARKI BIJAKOWE  
MÜTHING W DETALACH

11
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KLUCZOWE CECHY  
SPRAWIAJĄ, ŻE OD RAZU WIDAĆ RÓŻNICĘ

(częściowo dostępny opcjonalnie*)

16. Potrójne noże typu Y* wymagają użycia  
niewielkiej siły i mogą być stosowane zamiennie z 
bijakami młotkowymi typu M. Generują mniejszy 
ruch powietrza, co ogranicza zanieczyszczenie 
pyłem.

15. Nóż na szekli typu M* ma zastosowanie tam, 
gdzie należy spodziewać się częstego kontaktu z 
ciałami obcymi. Szekla zapewnia nożowi niezbędną 
swobodę ruchu, pozwalającą omijać ciała obce. 
Chroni to przed uszkodzeniem i umożliwia  
bezproblemową pracę.

14. Bijaki młotkowe typu M wyróżniają się  
odpornością na zużycie oraz dużą skutecznością. 
Bijak młotkowy typu M zapewnia zarówno czyste 
cięcie trawy, jak i doskonałe rozdrobnienie  
zdrewniałych gałęzi krzewów.
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17. System MU-Vario® umożliwia dopasowanie 
kosiarki bijakowej do aktualnych warunków dzięki 
zoptymalizowanemu kształtowi wlotu i obudowy 
oraz bezstopniowej regulacji dokładności rozdrob-
nienia i rozwłóknienia.

✓
ISO/WD
17101-2

Element systemu MU-Vario®:

SYSTEM MU-VARIO®  
MARKI MÜTHING

KOSIARKI BIJAKOWE  
MÜTHING W DETALACH

Odpowiednia obróbka w każdych warunkach dzięki  
regulowanej bezstopniowo szynie docinającej Vario.
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KONTROLA KANAŁU WYRZUTOWEGO  
POTWIERDZONA CERTYFIKATEM TÜV NORD

O KROK DO PRZODU DZIĘKI  
CERTYFIKATOWI BEZPIECZEŃSTWA!

 • Europejscy producenci maszyn rolniczych muszą produ-
kować swoje maszyny zgodnie z dyrektywami maszy-
nowymi uprawniającymi do umieszczania oznaczenia CE.

 • Umieszczenie znaku CE jest równoznaczne z deklaracją 
przestrzegania dyrektyw CE.

 • Tytuł jednej z dyrektyw maszynowych CE brzmi: „Kont-
rola kanału wyrzutowego i kryteria akceptacji kosiarek 
bijakowych zgodnie z ISO/WD 17101-2”.

 • Poszliśmy o krok dalej i zleciliśmy sprawdzenie spełnie-
nia wymogów dyrektywy maszynowej przez niezależny, 
akredytowany instytut – TÜV Nord – co zostało potwier- 
dzenia certyfikatem.

ZALETA: MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORTOWE UŻYTKOWANIE

przy zachowaniu bezpiecznych odstępów 8 m do przodu i do tyłu oraz 2 m w prawo i w lewo.

✓
ISO/WD
17101-2
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✓
ISO/WD
17101-2

QStE

STOP

SYNTHETICOPTYMALNE ROZWIĄZANIE  
DO STOSOWANIA W UPRAWIE  
WINOROŚLI, WARZYW I CHMIELU

 • Przydatność przez cały rok: do rozdrabniania gałęzi, 
przyrostów zielonych i wycinania liści

 • Kompaktowa konstrukcja o głębokości 1 m i nisko  
położonym punkcie ciężkości umożliwia bezpieczną 
pracę na zboczu oraz dużą zwrotność na uwrociu

 • Wyjątkowo wąska: szerokość robocza + 8 cm  
odpowiada szerokości transportowej

 • Wyjątkowo wytrzymała: ochrona najazdowa i fazowana  
osłona zabezpieczająca pasek klinowy

 • Wszystkie śruby zaopatrzone w zaokrąglone łby  
zapobiegające ewentualnym uszkodzeniom uprawy 

 • Szerokość robocza dostosowana do indywidualnych 
potrzeb

 • Możliwość montażu z tyłu lub z przodu (opcjonalnie)

MU-W

0 KM 150 KM

Moc napędu w KM:

1,0 m 3,0 m

Szerokość robocza w metrach:

35 90

1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0
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KOMPAKTOWA JAKOŚĆ  
W PRZYPADKU WĄSKICH UPRAW RZĘDOWYCH

MU-W 100 120 130 140 150 160 180 200

Szerokość robocza (cm) 100 120 130 140 150 160 180 200

Szerokość transportowa (cm) 108 128 138 148 158 168 188 208

Prędkość obrotowa wału odbioru 
mocy* (obr./min)

540 / 1.000 540 / 1.000 540 / 1.000 540 / 1.000 540 / 1.000 540 / 1.000 540 / 1.000 540 / 1.000

Ciężar (kg) 320 375 390 405 425 450 490 525

Liczba bijaków młotkowych typu M 8 10 10 12 12 14 16 16

Dane techniczne

Belki zgrabiające do gałęzi niezawodnie 
wychwytują zdrewniałe fragmenty nawet w 
śladzie ciągnika dzięki szybkiej regulacji  
głębokości (opcjonalnie).

Seryjny, wytrzymały kozioł mocujący Kat. 1+2 
umożliwia doczepienie z przodu lub z tyłu.

Poprawiona sterowność i trakcja w przypadku 
montażu przedniego dzięki sprężynowemu pa-
kietowi odciążającemu z przodu (opcjonalnie).

Długi okres użytkowania dzięki wymiennemu 
wkładowi ścieralnemu (opcjonalnie).

Kozioł mocujący Kat. 1+2 umożliwia eksploa-
tację zarówno przy montażu z przodu, jak i z 
tyłu (opcjonalnie).

Wyższe podnoszenie kosiarki bijakowej  
dla ciągników o małej wysokości doczepiania  
Kat. 1+2 (opcjonalnie).

Wąskie, wykonane w pionie, ścieralne płozy 
boczne zapobiegają ścinaniu i uszkadzaniu 
roślin w wyniku niekontrolowanej zmiany kursu 
na stoku.

Hydrauliczny przesuw boczny zapewnia 
elastyczność między rzędami i na uwrociu 
(opcjonalnie).

Przekładnia z podwójnym wolnobiegiem 
umożliwia stosowanie w ciągnikach o różnych 
kierunkach obrotów WOM (opcjonalnie).
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✓
ISO/WD
17101-2

QStE

STOP

SYNTHETICDEDYKOWANY OBSZAR  
ZASTOSOWANIA: SADOWNICTWO 
ORAZ INNE UPRAWY SPECJALNE

 • Kompaktowa, wytrzymała konstrukcja o nisko  
położonym punkcie ciężkości umożliwia bezpieczną  
pracę na zboczu oraz dużą zwrotność na uwrociu

 • Wzmocniony rotor jest w stanie wytrzymać ekstremalne 
obciążenia

 • Seryjny montaż systemu MU-Vario®

 • Szerokość robocza dostosowana do indywidualnych 
potrzeb

 • Możliwość montażu z tyłu lub z przodu (opcjonalnie)

 • Długi okres użytkowania dzięki wewnętrznemu  
łożyskowaniu walca wsporczego Starinth®

MU-O Vario

0 KM 150 KM

Moc napędu w KM:

1,0 m 3,0 m

Szerokość robocza w metrach:

40 130

1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 
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UNIWERSALNA I WYTRZYMAŁA,  
ZARÓWNO DO CIĘŻKICH, JAK I DO LEKKICH ZADAŃ

Belki zgrabiające do gałęzi niezawodnie 
wychwytują zdrewniałe fragmenty nawet w 
śladzie ciągnika dzięki szybkiej regulacji  
głębokości (opcjonalnie).

Hydrauliczny przesuw boczny zapewnia 
elastyczność między rzędami i na uwrociu 
(opcjonalnie).

Poprawiona sterowność i trakcja w przypadku 
montażu przedniego dzięki sprężynowemu 
pakietowi odciążającemu z przodu (1) i wyż- 
szemu podnoszeniu (2) kosiarki bijakowej dla 
ciągników o małej wysokości doczepiania  
Kat. 1+2 (opcjonalnie).

MU-Vario® oferuje zoptymalizowany kształt 
wlotu i obudowy oraz możliwość bezstop-
niowego wyboru dokładności rozdrobnienia. 
Dzięki temu można osiągnąć idealną jakość 
mulczowania i rozwłóknienia.

Regulacja walca wsporczego umożliwia, 
dzięki łatwemu przesuwaniu w pionie, zasto-
sowanie zarówno na użytkach zielonych, jak i 
do rozdrabniania gałęzi.

Dodatkowe akcesoria hydrauliczne, takie 
jak wygarniacz do gałęzi, dysk koszący lub 
głowica żyłkowa, umożliwiają wszechstronne 
zastosowanie (opcjonalnie).

Specjalnie ukształtowane płozy ścieralne i so-
lidna, wytrzymała płyta prowadząca zapewniają 
optymalny przepływ materiału (opcjonalnie).

Długi okres użytkowania dzięki wymiennemu 
wkładowi ścieralnemu (opcjonalnie).

Przekładnia z podwójnym wolnobiegiem 
umożliwia stosowanie w ciągnikach o różnych 
kierunkach obrotów WOM (opcjonalnie).

MU-O Vario 160 180 200 220 250

Szerokość robocza (cm) 160 180 200 220 250

Szerokość transportowa (cm) 177 197 217 237 267

Prędkość obrotowa wału odbioru 
mocy* (obr./min)

540 / 1.000 540 / 1.000 540 / 1.000 540 / 1.000 540 / 1.000

Ciężar (kg) 625 660 690 760 810

Liczba bijaków młotkowych typu M 14 16 16 18 22

Dane techniczne
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SERWIS

SERYJNA  
NIEZAWODNOŚĆ

Punkt wyjścia dla trwałości
Już we wczesnej fazie projektowania kosiarki bijakowej 
Müthing niezawodność jest dla nas jednym z najważnie- 
jszych kryteriów. 

Nieważne, czy chodzi o sezonowy szczyt obciążenia pracą, 
ciężkie warunki w codziennej pracy, czy intensywne użytko-
wanie w trybie ciągłym. Pragniemy, by użytkownik mógł  
polegać na swojej kosiarce bijakowej Müthing.

Szybka pomoc
Pod tym pojęciem rozumiemy nieskomplikowaną pomoc w 
możliwie najkrótszym czasie – dokładnie wtedy, gdy ma to 
znaczenie. Zależy nam na tym, aby kosiarka bijakowa firmy 
Müthing jak najszybciej odzyskała pełną gotowość do pracy.

Oryginalne części zamienne
Części zamienne firmy Müthing zostały zaprojektowane z 
myślą o dotrzymaniu naszego przyrzeczenia jakości. Wybór 
doskonałych komponentów gwarantuje długi okres użytko-
wania.

Oferujemy wysokiej jakości części zamienne do każdego  
modelu kosiarki bijakowej. Nawet jeśli minęło już dużo czasu 
od podjęcia decyzji o zakupie kosiarki bijakowej Müthing.

Można na nas polegać. Oryginalne części zamienne Müthing 
gwarantują szybkie i długotrwałe rozwiązanie w razie potrze-
by. 
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KLUCZOWA KOMPETENCJA:  
PŁYNNIE PRACUJĄCE ROTORY

Centralny punkt każdego mulczera: rotor i jego narzędzia 
robocze. Płynna praca rotora ma duży wpływ na jego żywot-
ność, równy tryb prac i nieprzerwaną dostawę mocy. Każdy 
rotor marki Müthing został zaprojektowany z myślą o długim 
okresie użytkowania mimo intensywnej eksploatacji.

 

Czasami dochodzi do awarii: jeśli rotor zostanie uszkodzo-
ny przez ciała obce, może wystąpić zjawisko niewyważenia. 
Dzięki naszej wyważarce możemy szybko i bezproblemowo 
służyć pomocą w ramach usług serwisowych.

PRACA NIE MOŻE CZEKAĆ

Własna wyważarka Doświadczeni eksperci  Trzystopniowe, oryginalne narzędzia robocze 
Müthing o określonym ciężarze (po 20 g)

Nasze usługi serwisowe: 
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DANE TECHNICZNE

MU-W MU-O Vario

Wymiary i ciężar

Szerokość robocza (cm) 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 160 | 180 | 200 | 220 | 250

Szerokość transportowa (cm) 108 | 128 | 138 | 148 | 158 | 168 | 188 | 208 177 | 197 | 217 | 237 | 267

Ciężar (kg) 320 | 375 | 390 | 405 | 425 | 450 | 490 | 525 625 | 660 | 690 | 760 | 810

Moc napędu

Zapotrzebowanie na moc* od – do (KM) 35 - 75 / 90 35 - 100 / 130

Prędkość obrotowa wału odbioru mocy* (obr./min) 540 / 1.000 540 / 1.000

Wolnobieg g g

Liczba pasków klinowych 1 wzmocniony pasek klinowy 4

Montaż

Przód c c

Tył c c

Przód i tył Kat. 1+2 Kat. 1+2

Przedłużenia cięgieł dolnych c c

Mechaniczny przesuw boczny c g

Hydrauliczny przesuw boczny c c

Urządzenia sterujące min. 1 DD min. 1 DD

Rotor

Średnica (cm) 14 16 

Efektywna średnica (cm) 40 42

Liczba narzędzi (wyposażenie seryjne) 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 14 | 16 | 16 | 18 | 22

Bijak młotkowy typu M g g

Nóż typu M na szekli c c

Potrójny nóż typu Y c c

– niedostępny g seryjny c opcjonalny

* Niektóre serie można przezbroić z 540 obr./min na 1000 obr./min, co pozwala stosować napędy o większej mocy. W tym przypadku podawane są każdorazowo dwie wartości KM.

Część rysunków przedstawia elementy wyposażenia opcjonalnego.  
Zastrzega się możliwość zmian technicznych. Ilustracje nie muszą odpowiadać ostatniej wersji seryjnej.

Bijak młotkowy typu M
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MU-W MU-O Vario

Utrzymywanie głębokości

Walec wsporczy g g

Pozycja z przodu / z tyłu stała regulowana

Średnica (cm) 14 19

Regulacja wysokości cięcia (cm) 1,9 | 3,6 | 5,0 0,1 | 2,3 | 4,5 | 6,5 

Obudowa

Wkład ścieralny c c

Płozy ścieralne Hardox g c

Szyna docinająca Vario – c

Listwa rozdrabniająca (płetwa rekina) g g

Druga listwa rozdrabniająca (płetwa rekina) c c

Belki zgrabiające do gałęzi c c

Wyposażenie specjalne

Sprężynowy pakiet odciążający z przodu c c

Mechanizm odciążający MU-SOFA® c c

Płyta prowadząca – c

Tablice ostrzegawcze z urządzeniem oświetleniowym c c

Tablice ostrzegawcze z urządzeniem oświetleniowym LED c c

Licznik godzin pracy c c

– niedostępny g seryjny c opcjonalny

* Niektóre serie można przezbroić z 540 obr./min na 1000 obr./min, co pozwala stosować napędy o większej mocy. W tym przypadku podawane są każdorazowo dwie wartości KM.

Potrójny nóż typu Y

Wykonany ze stopu twardego nóż 
typu M na szekli
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Müthing GmbH & Co. KG Soest
Am Silberg 23
D-59494 Soest

Tel. +49 (0) 2921 96510
Fax + 49 (0) 2921 73080

soest@muething.com

Müthing GmbH & Co. KG Uffenheim
Am Brünnlein 2
D-97215 Uffenheim

Tel. +49 (0) 9842 98660
Fax + 49 (0) 9842 986667

uffenheim@muething.com

www.muething.com

Kontakt:
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OPTYMALNE MULCZOWANIE DZIĘKI 
MASZYNOM MÜTHING


