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Podstawa  
długofalowego sukcesu 

Firma Müthing zalicza się do przodujących firm europejskich, 
oferujących rozwiązania w dziedzinie technik mulczowania. 
Klienci z 32 krajów od wielu lat łączą z marką Müthing 
wysokiej jakości produkty „Engineered in Germany”. 

Firma Müthing powstała w roku 1898 w Sauerland i zajmowała 
się handlem kosiarkami oraz częściami zamiennymi. Już w 
roku 1998 firma Müthing zaprojektowała, skonstruowała 
i sprzedała pierwszą kosiarkę bijakową a dwa lata później 
kosiarki bijakowe eksportowano do wielu krajów.  

Firma rodzinna z ponad 120-letnią tradycją. Pasja i 
doświadczenie połączone z działaniem zorientowanym 
na potrzeby klienta to motory napędowe firmy rodzinnej 
prowadzonej już przez 4. pokolenie.

Niezawodność i niezależność sprawiły, że klienci, pracownicy 
i partnerzy systemowi obdarzyli ją ogromnym zaufaniem. To 
gwarancja długofalowego sukcesu firmy. 

 

Od wielu lat firma Müthing dzięki swoim kosiarkom 
bijakowym Vario, wytyczającym ścieżki ku przyszłości, jest 
synonimem doskonałych rezultatów pracy.

We współpracy z partnerami technologicznymi z dziedziny 
naukowo-badawczej oraz klientami z wielu krajów, stale 
rozwijamy nowe produkty, łączące w sobie rolnictwo ze 
zrównoważonym rozwojem. 

Stałe innowacje są kluczem do kształtowania profesjonalnej 
i zgodnej z duchem czasu techniki pielęgnacji wraz z 
długofalową ochroną przed szkodnikami, co służy ochronie 
całego systemu ekologicznego. Dzięki ciągłemu dialogowi 
z użytkownikami, nasza rodzinna firma może produkować 
kosiarki bijakowe, mogące sprostać wysokim wymaganiom 
stawianym przez codzienne użytkowanie ich w praktyce. 

Założona w 1898 przez Josefa Müthinga (na zdjęciu w ramce), jako firma 
handlująca częściami zamiennymi i kosiarkami. Od lewej do prawej: 
Romanus Müthing, dr Michael Müthing

Centrum badawczo-dystrybucyjne z halami montażowymi firmy Müthing 
GmbH & Co. KG Soest.

Zadowoleni klienci to cel naszej pracy.
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DLACZEGO WARTO MULCZOWAĆ

ŚCIERNISKA ZBÓŻ Równomierne rozdrobnienie i rozprowadzenie resztek 
pożniwnych gwarantuje płynny przebieg prac związanych z obróbką gleby i wysiewem 
oraz zapewniają równomierne zasilanie substancjami odżywczymi i są gwarancją jed-
norodnej uprawy. Szybki rozkład resztek pożniwnych i optymalne kiełkowanie osypa-
nego ziarna zbóż pozwalają ograniczyć stosowanie środków ochrony roślin w następ-
nej uprawie głównej. Równomiernie rozprowadzone resztki pożniwne zapewniają 
równomiernie rozprowadzenie substancji odżywczych i jednorodną uprawę główną.

ŚCIERNISKA KUKURYDZY I SŁOMA KUKURYDZIANA Zniszczone po 
kłącza ścierniska nie stanowią ochrony dla larw omacnicy prosowianki i bardzo szybko 
ulegają degradacji. Podczas zbiorów nie występują utrudnienia związane z wieloletnimi 
ścierniskami. Mocno rozdrobniona słoma kukurydziana ulega szybkiemu rozkładowi, co 
zapobiega rozwojowi grzybów z rodzaju fusarium. Oprócz lepszej jakości następnej upra-
wy, znacznie zmniejsza się również ryzyko zbyt wysokiej zawartości DON*. *zawartość DON 
= poziom deoksyniwalenolu (mykotoksyny, toksyny wytwarzanej przez pleśnie)

ŚCIERNISKA RZEPAKU Mulczowanie powoduje pękanie gumowatych łuszczyn 
i uwalnianie nasion rzepaku. Odkładanie mulczowanego materiału przed walcem ws-
porczym umożliwia równomierne rozprowadzanie i dociskanie resztek pożniwnych i 
osypanych ziaren. Dzięki temu proces kiełkowania nasion rzepaku jest bardzo efek-
tywny. Okres przetrwania chorób i grzybów w słomie rzepakowej jest bardzo długi, po-
dobnie jak czas trwania naturalnych procesów rozkładu. Intensywne rozdrobnienie pr-
zyspiesza ten proces, utrudniając jednocześnie rozwój grzybów tworzących zarodniki.

OBRZEŻA PÓL Obrzeża pól mają jako granica między drogami a gruntami rolny-
mi duże znaczenie ekologiczne. Oprócz wielu gatunków owadów i dzikiej zwierzyny 
występuje tam również wiele rodzajów dzikich ziół. Mulczowanie na krótko przed for-
mowaniem się nasion skutecznie zapobiega ich przedostawaniu się na grunty orne. 
Silne rozdrabnianie pozwala na szybki wzrost, dzięki czemu obrzeża pola ponownie 
pokrywają się nasyconą zielenią.

UGORY Na ugorach obróbka gleby została wstrzymana, co sprzyja rozrostowi pio-
nierskich gatunków roślin. Dzięki corocznej pielęgnacji poprzez mulczowanie ich wz-
rost jest ograniczony, co skutecznie zapobiega niekontrolowanemu zarastaniu dziką 
roślinnością i zaburzeniom równowagi gatunkowej na danym obszarze. Ponadto 
zmulczowany materiał przyczynia się do tworzenia warstwy próchnicy i poprawia żyz-
ność gleby. Optymalny rezultat można osiągnąć dzięki ekstensywnemu rozdrabnianiu 
i dużej prędkości jazdy.

UŻYTKI ZIELONE Wypasane zwierzęta unikają mniej pożywnych i smacznych roś-
lin, a także traw rosnących wokół zwierzęcych odchodów. Dzięki temu trawy te mogą 
się łatwo rozmnażać i obniżać jakość paszy pastwiskowej. Rezultatem mulczowania 
zużytej powierzchni pastwisk jest ograniczenie wzrostu tych gatunków i rozprowadze-
nie żyznej gleby. Luźne odkładanie zmulczowanego materiału za walcem wsporczym 
umożliwia proces rozkładu tlenowego bez tworzenia się pleśni. Dodatkową korzyścią 
jest szybki wzrost wysokiej jakości traw.

MIĘDZYPLONY Międzyplony stosowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rol-
nictwa sprzyjają tworzeniu się warstwy próchnicy i zapobiegają zjawisku erozji. Skład-
niki odżywcze można gromadzić i po rozłożeniu ponownie wykorzystać w następnym 
zbiorze głównym. Odpowiednio przeprowadzone mulczowanie jesienią hamuje wzrost 
przy niskiej intensywności. Wiosną rozkład ulega przyspieszeniu dzięki intensywnemu 
rozdrobnieniu, dzięki czemu gleba może szybciej obeschnąć i szybciej się rozgrzać. 
Proces mulczowania jest więc kluczowym elementem sukcesu nowoczesnego rolnic-
twa i stanowi przyjazną dla środowiska alternatywę w ramach zazieleniania.

 • Równomierne rozłożenie zmulczowanego materiału 
zapobiega erozji gleby, wspomaga jej ogrzewanie i  
uzdatnianie wody.

 • Gruba warstwa zmulczowanych międzyplonów sku-
tecznie zapobiega wysiewaniu się nasion, dzięki czemu 
następna uprawa główna nie jest narażona na za-
chwaszczenie.

Mulczowanie grubą warstwą międzyplonów wydłuża czas 
uwalniania związanych substancji odżywczych i zapobiega 
ich wypłukiwaniu.

Drobno mulczowane obrzeża pól zapobiegają przedostawa-
niu się nasion na powierzchnię i po krótkim czasie stają się 
ponownie atrakcyjnym elementem krajobrazu.

Z kosiarkami bijakowymi Müthing można osiągnąć wymaga-
ne rezultaty w zależności od obszaru zastosowania. Dzięki 
naszemu systemowi Vario® kosiarkę bijakową można od-
powiednio dostosować, umożliwiając wydajne i intensywne 
rozdrabnianie, jak również ekonomiczną i ekstensywną pracę.

Współczesne rolnictwo to znacznie więcej niż tylko produk-
cja żywności. Klienci i konsumenci oczekują nie tylko okre-
ślonych produktów, ale także wysokiego poziomu metod 
produkcji.

 • Znikoma ilość środków ochrony roślin lub ich brak

 • Metody uprawy nieszkodliwe dla środowiska

 • Zrównoważone rolnictwo z uwzględnieniem  
uwarunkowań krajobrazowych

 • Poprawa żyzności gleby

Elementem skutecznego wdrażania tych kryteriów jest wspo-
maganie naturalnych procesów zachodzących w przyrodzie. 

 • Drobno zmulczowane resztki pożniwne sprzyjają szyb-
kiemu rozkładowi. Dzięki temu możliwe jest skuteczne 
eliminowanie chorób oraz szkodników. 

 • Szybko przetworzone resztki pożniwne pełnią funkcję 
substancji odżywczych w kolejnych uprawach. Równo-
mierne rozprowadzanie resztek oznacza również równo-
mierne zasilanie substancjami odżywczymi.

DŁUGOFALOWY SUKCES W UPRAWIE ROLI

MULCZOWANIE: WAŻNY ELEMENT  
W NOWOCZESNYM ROLNICTWIE
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KOSIARKA BIJAKOWA MÜTHING  
W SZCZEGÓŁACH

DLACZEGO KOSIARKI BIJAKOWE  
MÜTHING POTRAFIĄ WIĘCEJ

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

KLUCZOWE CECHY POWODUJĄ, 
ŻE WIDAĆ RÓŻNICĘ

(*częściowo dostępny opcjonalnie)

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

2. 2 sekcje wysokiej jakości wahadłowych klap 
ochronnych ze stali sprężynowej stanowią zaa-
wansowaną ochronę w przypadku bardzo dużych 
prędkości narzędzi roboczych. Ten podwyższony po-
ziom bezpieczeństwa zapewniają wszystkie modele 
MU-Farmer® firmy Müthing.

3. Certyfikat TÜV Nord na zabezpieczenie przed 
wyrzutem kamieni gwarantuje, że dołożono wszel-
kich starań w celu zagwarantowania bezpieczeńst-
wa użytkownikowi oraz osobom przebywającym w 
otoczeniu roboczym kosiarki bijakowej. Odstępy 
bezpieczeństwa zmniejszają się tym samym do 2 m 
obok maszyny oraz 8 m z przodu i z tyłu maszyny.

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

5. Płetwa rekina ma właściwości samoczyszczące i 
jest wymienna. Zapewnia równomierne rozdrobnie-
nie wszystkich cząstek. Długi materiał jest w trakcie 
przepływu kierowany przez wirnik do drugiego cię-
cia, a materiał już rozdrobniony po prostu przecho-
dzi przez wirnik. Rezultat: homogeniczna struktura 
zmulczowanego materiału.

6. Mechaniczny przesuw boczny umożliwia do-
pasowanie kosiarki bijakowej do śladu traktora lub 
boczne przestawienie kosiarki. Ustawienie można 
wprowadzić ręcznie w przypadku stałego położenia 
roboczego bez dodatkowych wymagań dotyczących 
ciągnika.

7. Hydrauliczny przesuw boczny* daje możliwość 
pracy wokół słupków i drzew lub pracy z kosiarką bi-
jakową odsuniętą od śladu traktora. Na poboczach 
dróg i skarpach ciągnik pozostaje na nawierzchni 
jezdni, natomiast kosiarka bijakowa może pracować 
obok.

8. Wolnobieg przekładni / silnika hydrauliczne-
go olejowego zapobiega uszkodzeniu sprzęgła wału 
odbioru mocy wskutek ostrego hamowania przy 
zbyt dużym momencie obrotowym. Błędna obsługa 
napędu nie jest już możliwa.

Przykład MU-M 280 Vario:

9. Kozioł przedni/tylny* daje możliwość doczepie-
nia przed lub za ciągnikiem, bez dodatkowych czyn-
ności montażowych. W zależności od przeznaczenia 
i modelu ciągnika należy zdecydować, czy montaż 
będzie przeprowadzony z przodu, czy z tyłu.

10. Automatyczny naciąg paska napręża pasek 
napędowy niezależnie od tego, czy jest zimny, czy 
ciepły, nowy, czy już dotarty. Po ustawieniu napręże-
nia jest ono automatycznie utrzymywane na tym 
samym poziomie.

QStE

STOP

✓
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11. Łożyskowanie walca wsporczego Starinth® 
to niezwykle wytrzymałe łożyskowanie walca wspo-
rczego 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 łoży-
sko są zminimalizowane dzięki kształtowi gwiazdy, a 
żywotność łożyska została zoptymalizowana.

12. Regulowany walec wsporczy* umożliwia eks-
ploatację kosiarki bijakowej przez cały rok. W przy-
padku pielęgnacji pastwisk lub na poboczach dróg 
przednia pozycja walca zapewnia luźne odkładanie 
za walcem, a tym samym szybki rozkład. Tylna pozy-
cja walca wsporczego gwarantuje w uprawie rzepaku 
szybkie i efektywne kiełkowanie osypanych nasion.

13. Regulacja wysokości walca wsporczego / kół 
podporowych* umożliwia ustawianie różnych głę-
bokości roboczych. Równie możliwe jest dokładne 
mulczowanie resztek pożniwnych, jak i darni z bujną 
zielenią.

14.  Walec wsporczy z bezstopniową regulacją 
wysokości umożliwia precyzyjne ustawienie wy-
sokości cięcia w każdym terenie. Walec wsporczy o 
regulowanej wysokości umożliwia uzyskanie rów-
nomiernego obrazu koszenia z pasami wskazujący-
mi kierunek jazdy i optymalnym rozprowadzeniem 
zmulczowanego materiału – regulacja dokonywana 
jest za pomocą kilku prostych ruchów.

15. Styczne uchwyty narzędzia roboczego unoszą 
wirnik nad przeszkodami i chronią go przed niewywa-
żeniem. Podłączenie do wirnika zostało udoskonalone 
dzięki dłuższemu spawowi, co zapobiega zerwaniu 
uchwytów narzędzi roboczych.

16. Wirnik z podwójną spiralą zapewnia równo-
mierną pracę wirnika. Zmniejsza to zużycie paliwa i 
jednocześnie minimalizuje obciążenie układu przenie-
sienia napędu. Okres użytkowania przekładni i wałków 
przekaźnikowych ulega wydłużeniu. Wewnętrzne łoży-
skowanie i wystające obudowy łożysk pełnią funkcję 
ochrony przed ciałami obcymi i nawijaniem.

17. Bijak typu M-DuraX to narzędzie robocze sto-
sowane w kosiarkach bijakowych firmy Müthing. 
Wyróżnia się odpornością na zużycie i dużą skutecz-
nością. Wysokiej klasy bijak typu M-DuraX zapewnia 
zarówno czyste cięcie trawy, jak i doskonałe roz-
drobnienie zdrewniałych gałęzi krzewów.

18. Wirnik z nożami na szekli typu M* stosuje się 
tam, gdzie należy spodziewać się częstego kontaktu 
z ciałami obcymi. Szekla zapewnia nożowi niezbęd-
ną swobodę ruchu, pozwalającą omijać ciała obce. 
Chroni to przed uszkodzeniem i umożliwia bezprob-
lemową pracę.

20. Potrójne noże typu „Y”* wymagają użycia 
niewielkiej siły i można je stosować zamiennie z bi-
jakami typu M. Generują mniejszy ruch powietrza, co 
ogranicza zanieczyszczenie pyłem.

21. Bijak MU-Farmer® to niezniszczalne narzędzie 
stosowane w naszych kosiarkach bijakowych. Wal-
cowany bijak o masie 2,7 kg oferuje wyjątkową trwa-
łość nawet przy dużym natężeniu przepływu masy 
lub słabym kontakcie z gruntem.

Przykład MU-M 280 Vario:

(*częściowo dostępny opcjonalnie)

KOSIARKA BIJAKOWA MÜTHING  
W SZCZEGÓŁACH

KLUCZOWE CECHY POWODUJĄ, 
ŻE WIDAĆ RÓŻNICĘ

19. Wirnik z podwójnym nożem 2Cut i bijakiem 
typu M-DuraX * umożliwia wydajną pracę dzięki 
specjalnemu układowi narzędzi bijakowych: o 75% 
większa liczby narzędzi powoduje wzrost częstotli-
wości docinania o 100%. Rozmieszczenie narzędzi 
pozwala uzyskać rezultaty podwójnej częstotliwości 
docinania konwencjonalnych wirników i umożliwia 
wzrost prędkości pracy przy zredukowanej liczbie ob-
rotów.

 * Dostępny do modeli MU-PRO Vario, MU-PRO/S Vario,  
MU-PRO/F Vario oraz MU-M/F 600 Vario.

Bijak M-DuraX wykonany z wysokoodpornej stali sto-
powej z dodatkiem boru charakteryzuje się wysoką 
odpornością na zużycie. Umożliwia to wydłużenie 
czasu zastosowania nawet o 50%. Optymalne er-
gonomiczne właściwości umożliwiają uzyskanie  

TERAZ Z NOWEGO STOPU!

idealnego rezultatu mulczo-
wania. Bijak M-DuraX łatwo 
ostrzy się samoczynnie i um-
ożliwia uzyskanie niskiego 
zużycia oleju napędowego.

NOWOŚĆ

98



Maksymalny komfort pracy 
i elastyczność na wyciągnięcie ręki

22. System Vario® dzięki optymalnemu wlotowi i 
kształtowi obudowy, różnym zakresom prędkości 
wału odbioru mocy, szynie docinającej Vario z be-
zstopniową regulacją oraz wychylnemu walcowi 

wsporczemu umożliwia dostosowanie kosiarki bijakowej do 
indywidualnych warunków. 

Regulowana szyna docinająca umożliwia elastyczne 
ustawienie stopnia rozdrobnienia mulczowanego materiału. 

Możliwość elastycznego wyboru stopnia  
rozwłókniania

NASZE RADY NA FILMACH: 
MULCZOWANIE Z VARIO 
Rozwiązanie zapewniające udaną uprawę roślin
Jak mulczowanie pomaga w lepszej uprawie 
roślin, można zobaczyć na YouTube. Wystarczy 
zeskanować kod QR!

1. Regulowana szyna docinająca umożliwia bezstopnio-
we dopasowanie stopnia rozwłókniania i rozdrabniania do 
określonego zapotrzebowania. 

 • Optymalny rezultat mulczowania także w przypadku wil-
goci, kolein, małego udziału masy lub składników masy o 
niskich właściwościach rozwłókniania. 

 • Zbieranie zmiażdżonych pozostałości roślin metodą zasy-
sania o dużej wydajności.

 • Indywidualny wybór optymalnego rozwłókniania w za-
leżności od uprawy, zarówno w przypadku mulczowania 
słomy kukurydzianej, jak i międzyplonów. 

Wyższa prędkość jazdy i wydajność powierzchniowa przy 
zachowaniu niezmiennie wysokiej jakości pracy dzięki możli-
wości bezstopniowego wyboru stopnia rozwłókniania. 

Opcjonalnie dostępna jest regulowana szyna docinająca 
– tylko w modelu MU-PRO –również z regulacją hydraulicz-
ną. Ustawianie stopnia rozdrabniania może dzięki temu 
następować wygodnie z kabiny. 

2. Płetwa rekina: 

 • Równomierne rozdrabnianie wszelkich pozostałości i jed-
nolitego materiału mulczowanego

 • Długi materiał jest w trakcie przepływu kierowany przez 
wirnik do drugiego cięcia, a materiał już rozdrobniony po 
prostu przechodzi przez wirnik. 

 • Samoczynne oczyszczanie i możliwość wymiany

 • Brak zanieczyszczania kosiarki bijakowej ziemią

Indywidualne dostosowanie do różnych  
upraw – jak mulczowanie rzepaku, ściernisk,  
kukurydzy, międzyplonów oraz pielęgnacja użytków 
zielonych.

SZCZEGÓŁOWE DANE KOSIARKI 
BIJAKOWEJ MÜTHING

KLUCZOWE CECHY POWODUJĄ, 
ŻE WIDAĆ RÓŻNICĘ

Obróbka optymalnie dostosowana 
do rodzaju upraw

SYSTEM MU-VARIO®  
MARKI MÜTHING

4. Stabilna szyna zgarniająca walców wsporczych (opcja) 
gwarantuje skuteczne mulczowanie również przy występow-
aniu skrajnej wilgoci.

A   Walec wsporczy standardowo z przodu: 

 • Odkładanie zmulczowanego materiału luźno za walcem  
wsporczym

 • Idealne ustawienie do pielęgnacji łąk i poboczy dróg
 • Optymalne rozwłóknienie międzyplonów z luźniejszym odkładaniem
 • Szybki rozkład mulczowanego materiału
 • Precyzyjne utrzymywanie głębokości

B   Walec wsporczy odchylony do tyłu: 

 • Odkładanie zmulczowanego materiału przed walcem 
wsporczym.

 • Docisk materiału mulczowanego przez walec wsporczy.
 • Optymalne zagęszczenie gleby zapewnia bezpośrednie 

kiełkowanie osypanych ziaren.
 • Niewielkie zabrudzenie pyłem w przypadku doczepiania 

z przodu.
 • Niezakłócona obróbka gleby.

B

A

3. Wychylny walec wsporczy umożliwia używanie kosiarki 
bijakowej przez cały rok. Odkładanie materiału mulczowa-
nego jest możliwe przed lub za walcem wsporczym (opcja 
dostępna od serii MU-M).  

Wysoki stopień rozwłóknienia

Niski stopień rozwłóknienia

TERAZ NOWOŚĆ: WARIANT 
HYDRAULICZNY VARIO-SHIFT!
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„ Nie ma alternatywy dla mulczowania.”
Sebastian Bauer,  
rolnik zajmujący się terenami zielonymi, Rhön

Tu w Rhön techniki mulczowania używamy już od 17 lat. 
Obecnie do pielęgnacji pastwisk i innych powierzchni stosu-
jemy MU-M 600. Idealnym rozwiązaniem jest tu regulowana 
szyna docinająca, umożliwiająca uzyskanie zwiększonej sku-
teczności zasysania i lepszego rozdrabniania. Powierzchnie 
trawiaste bardzo się poprawiły i są wyraźnie odporniejsze na 
nacisk. 

Poprzez mulczowanie uzyskuje się optymalne warunki do 
ponownego siewu. Mamy wyraźnie lepszy rozkład materiału. 
Wspomaga to powstawanie próchnicy i długofalowo zdrowie 
roślin. 

Oto fakty: na pastwiskach, które 3 razy do roku poddawano 
mulczowaniu, można intensywnie wypasać bydło także 3 
razy do roku, pomimo suchego lata. 

23. Mechaniczne zabezpieczenie najazdowe 
(wysięgnik boczny) zapobiega uszkodzeniom w 
przypadku kolizji. Rozwiązanie to nie wymaga do-
datkowych ustawień, zabezpieczenie najazdowe jest 
dopasowane do kosiarki bijakowej. Bez ryzyka przy-
padkowego przestawienia lub niewłączenia – zabez-
pieczenie najazdowe jest zawsze gotowe do działania.  
Patent firmy Müthing.

24. Hydrauliczne zabezpieczenie najazdowe* 
(wysięgnik boczny) zapewnia użytkownikowi indy-
widualne możliwości. W przypadku lżejszego ciągni-
ka lub grubego krzewu wystarczy ustawić ciśnienie 
uruchomienia odpowiednio do zadań i przewidywa-
nych prac: dopasowanie jest trwałe i niezawodne. 

(*częściowo dostępny opcjonalnie)

KOSIARKA BIJAKOWA MÜTHING  
W SZCZEGÓŁACH

POROZMAWIAJMY Z PRAKTYKAMI –  
TO ONI SĄ EKSPERTAMI

Zachwyt naszych klientów
Zadowolenie klientów leży nam bardzo na sercu. Poniżej 
zamieszczamy opowieści o sukcesach osiągniętych dzięki 
zastosowaniu naszych kosiarek bijakowych.

„ W moich oczach kosiarka bijakowa 
 jest istotnym elementem składowym 
 całego systemu”

Kierownik zakładu Maximilian von Laer 

W majątku Fürstenberg (Nadrenia Północna-Westfalia) już od 
wielu lat stosuje się połączenie czołowej kosiarki bijakowej z 
tylno-boczną kosiarką bijakową do pielęgnacji obrzeży pól i 
poboczy drogowych. Podczas uprawy pożniwnej pracujemy 
z zastosowaniem kosiarki bijakowej o szerokości roboczej 6 
m. W ten sposób efektywnie zapobiegamy atakowi omacnicy 
prosowianki. Poza tym wyraźnie zmniejszamy ryzyko ataku 
grzybów z rodziny fusarium w czasie kolejnej uprawy. 

Dzięki mulczowaniu możemy rozwiązać też problem pozost-
ałości porzepakowych w trakcie obróbki ścierniska porzepa-
kowego. Odnośnie do kiełkowania nasion rzepaku lub po-
zostałości porzepakowych, kosiarka bijakowa w pierwszym 
przebiegu roboczym ma decydujące zalety w stosunku do 
mechanicznej obróbki gleby. Zasysa nasiona i pozostałości 
pożniwne, otwiera jeszcze zamknięte strąki i pozostawia za 
sobą płaską, luźną warstwę zmulczowanego materiału. Są to 
optymalne warunki do kiełkowania!
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MECHANIZM ODCIĄŻAJĄCY MU-SOFA®
JAKO WYPOSAŻENIE DODATKOWE

KONTROLA KANAŁU WYRZUTOWEGO 
POTWIERDZONA CERTYFIKATEM TÜV NORD

 • Wyraźnie poprawia sterowność oraz przyczepność ciągni-
ka z zamontowanymi urządzeniami przednimi.

 • Zapewnia znacznie wyższy komfort operatora zarówno w 
trakcie transportu, jak i wykonywania prac.

 • Poprawia utrzymanie głębokości oraz dopasowanie do 
podłoża urządzeń montowanych z przodu, co usprawnia 
ich funkcjonowanie.

 • Ułatwia utrzymanie równomiernego odstępu od podłoża 
i zabezpiecza przed uszkodzeniami spowodowanymi zbyt 
gwałtownym kontaktem z podłożem.

 • Zapewnia łatwe ustawienie funkcji odciążającej w 
zależności od określonych wymagań co do masy lub 
rodzaju wykonywanych prac.

 • Chroni zamontowane urządzenia i tłumi drgania podczas 
prac i transportu.

 • Nie wymaga montowania dodatkowych urządzeń np. 
wirnika przedniego czy odciążenia sprężynowego.

REGULOWANY, HYDROPNEUMATYCZNY MECHANIZM ODCIĄŻAJĄCY 
MU-SOFA® DO WSZYSTKICH URZĄDZEŃ MONTOWANYCH Z PRZODU:

O KROK DO PRZODU DZIĘKI CERTY- 
FIKATOWI 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 potwierd-
zone 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.

Urządzenie montowane na ciągniku MU-SOFA®

Urządzenie montowane bezpośrednio na ciągniku szyb-
ko reguluje siłę nacisku w zależności od zmieniających 
się urządzeń montowanych z przodu, jak np. kosiarki bi-
jakowe, kosiarki dyskowe czy pługi śnieżne. Urządzenie 
MU-SOFA® można łatwo zamontować na wszystkich zna-
nych obwodach hydraulicznych z hydrauliką czołową  
(czas montażu ok. 4 godzin).

Montaż urządzeń MU-SOFA® 

MU-SOFA® mobil umożliwia solidne mocowanie na danym 
urządzeniu do montażu. Ponadto do hydraulicznego przewo-
du doprowadzającego ciągnika podłączany jest dodatkowy 
trójnik.
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NASZA OFERTA

MU-ECOTOP Doczepienie z tyłu

 • Podstawowy model klasycznej maszyny do małych 
powierzchni

 • Łatwe mulczowanie terenów przydomowych

 • Jakość marki Müthing w inauguracyjnej cenie 

 • Możliwość stosowania z napędami o mocy od 30  
do 75 KM*

 • Szerokość robocza: 1,60 m / 1,80 m / 2,00 m 

MU-H Vario Doczepienie z przodu lub z tyłu

 • Podstawowy model z profesjonalnym wyposażeniem  
i możliwościami wprowadzania ustawień 

 • Lekkie prace związane z mulczowaniem terenów  
rolniczych

 • Hydrauliczny przesuw boczny i system MU-Vario®

 • Możliwość stosowania z napędami o mocy od 35  
do 75/90 KM*

 • Szerokość robocza: 1,20 m / 1,40 m / 1,50 m / 1,60 m / 
1,80 m / 2,00 m / 2,20 m

MU-H/S Vario Doczepienie z tyłu 

 • Podstawowy model tylno-bocznej kosiarki bijakowej 
doczepianej do mniejszych i lżejszych ciągników 

 • Specjalista od pielęgnacji krawędzi pól 

 • Uniwersalne zastosowanie dzięki dużemu zasięgowi 
obrotu. Opatentowane zabezpieczenie najazdowe 

 • Możliwość stosowania z napędami o mocy od 55  
do 90 KM

 • Szerokość robocza: 1,40 m / 1,60 m / 1,80 m / 2,00 m 

MU-L/S Vario  Doczepienie z tyłu

 • Wszechstronna kosiarka bijakowa tylno-boczna  
o dużej wydajności powierzchniowej 

 • Duża szerokość robocza w wersji bocznej  
również w przypadku średnich ciągników 

 • Bardzo duży zakres przesunięcia i opatentowane  
zabezpieczenie najazdowe 

 • Możliwość stosowania z napędami o mocy od  
75 do 130 KM

 • Szerokość robocza: 2,00 m / 2,20 m / 2,50 m 

MU-L Vario Doczepienie z przodu i/lub z tyłu

 • Uniwersalna kosiarka bijakowa o dużej szerokości 
roboczej

 • Doczepienie z przodu również w przypadku mniejszych  
i lżejszych ciągników 

 • System MU-Vario® z walcem wsporczym z możliwością 
zmiany pozycji (opcjonalnie)

 • Możliwość stosowania z napędami o mocy od 45  
do 100/130 KM*

 • Szerokość robocza: 1,80 m / 2,00 m / 2,20 m / 2,50 m / 
2,80 m 

Najszersza oferta kosiarek bijakowych do zastosowań w rol-
nictwie. Dopasowane do indywidualnych potrzeb – nieza-
leżnie od tego, jak nietypowa jest sytuacja, w której przebie-
ga rozdrabnianie. Doskonały wynik mulczowania to wspólna 
cecha wszystkich kosiarek bijakowych firmy Müthing. Są 
precyzyjne i niezawodne.

MUOZNACZA MULCZOWANIE 
ZA POMOCĄ MASZYN  
MÜTHING

strona 24–25

strona 32–33

strona 30–31

strona 26–27

strona 28–29

NIESTRASZNE NAM ŻADNE WYZWANIE  
– PROFESJONALIŚCI W ROZDRABNIANIU

MU-CONNECT 200 Doczepiane z przodu

 • Zaczep ładowarki kołowej do mocowania kosiarki 
bijakowej serii MU-E Hydro Vario

 • Do pojazdów o o wydajności hydrauliki do 90 l/min
strona 22–23

* Część rysunków przedstawia elementy wyposażenia opcjonalnego. Zastrzega się możliwość zmian technicznych. Ilustracje nie muszą odpowiadać ost-
atniej wersji seryjnej. 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.
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NASZA OFERTA
NIESTRASZNE NAM ŻADNE WYZWANIE  
– PROFESJONALIŚCI W ROZDRABNIANIU

MU-M/S Doczepienie z tyłu

 • Boczna kosiarka bijakowa do skarp z możliwością  
stosowania na płaskich powierzchniach 

 • Regulacja pochylenia głowicy koszącej 
umożliwia elastyczne dopasowanie do skarp i rowów 

 • Regulowane hydrauliczne zabezpieczenie najazdowe 
zapewnia maksymalne bezpieczeństwo 

 • Możliwość stosowania z napędami o mocy od 95  
do 160 KM

 • Szerokość robocza: 1,80 m / 2,00 m / 2,20 m / 2,50 m 

MU-PRO Vario  Doczepienie z przodu i z tyłu

 • Wytrzymuje długą pracę w trudnych warunkach, dużą 
moc napędu i dużą ilość resztek pożniwnych 

 • Regulowana klapa prowadząca materiał umożliwia 
prawidłowy przepływ i optymalne odkładanie 
rozdrobnionego, zmulczowanego materiału za lub przed 
walcem wsporczym

 • Zmienne ustawienie stopnia rozdrabniania

 • Możliwość stosowania z napędami o mocy od 95  
do 250 KM

 • Szerokość robocza: 2,50 m / 2,80 m / 3,00 m / 3,20 m 

MU-PRO/F Vario  Doczepienie z tyłu

 • Składana, wielkopowierzchniowa kosiarka bijakowa 

 • Funkcjonalne zalety MU-PRO w każdym module

 • Wykonana z niezwykle odpornej  
stali drobnoziarnistej S700

 • Ciężar operacyjny i wymiary zgodne z niemieckim  
prawem o ruchu drogowym (StvZO) 

 • Możliwość stosowania z napędami o mocy do 400 KM

 • Szerokość robocza: 8,60 m

strona 40–41

strona 42–43

Strony 46–47

MU-Agriline Vario Doczepienie z tyłu

 • Efektywne połączenie różnych trybów pracy 
realizowanych przez kosiarkę bijakową, bronę 
chwastownik i walec 

 • Walec nadążny firmy Güttler o średnicy 38 cm, 
charakteryzujący się sprawdzonym efektem ubijania 
gleby "owcze kopyto". 

 • Zintegrowana brona chwastownik firmy Güttler z 16 
zębami Non-Stop

 • Nowa generacja wirników 2Cut

 • Możliwość stosowania z napędami o mocy od 130  
do 250 KM

 • Szerokość robocza: 2,80 m 

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

strona 44–45

MU-M/F Vario  Doczepienie z tyłu

 • Centralnie składana kosiarka bijakowa 
umożliwia zwiększenia efektywności i wydajności  
powierzchniowej 

 • Łatwa obsługa i szybkie zawracanie bez podnoszenia 
dzięki obracanym o 360° kołom podporowym  

 • Hydraulicznie napędzany wykaszacz środkowy

 • Możliwość stosowania z napędami o mocy od 130  
do 300 KM

 • Szerokość robocza: 6,00 m 

strona 38–39

MU-M Vario  Doczepienie z przodu i z tyłu

 • Standardowa kosiarka bijakowa dla rolników  

 • Wszechstronne możliwości wprowadzania ustawień. 
Duży prześwit dzięki wychylnemu walcowi wsporczemu. 
Do montażu z przodu i z tyłu oraz automatyczny naciąg 
pasków klinowych. Walec wsporczy z wytrzymałym 
łożyskowaniem Starinth®

 • Zmienne ustawienie stopnia rozdrabniania

 • Możliwość stosowania z napędami o mocy od 75  
do 160 KM

 • Szerokość robocza: 2,20 m / 2,50 m / 2,80 m / 3,00 m

strona 34–35

strona 36–37

MU-Vario-Shark 2.0 Doczepienie z przodu i z tyłu

 • Uprawa roli, edycja specjalna w specjalnym kolorze, 
do doczepiania z przodu i z tyłu, z rozszerzonym 
wyposażeniem

 • Możliwość stosowania we wszystkich obszarach 
rolnictwa

 • Kozioł mocujący zaprojektowany z myślą o dużych 
traktorach

 • Zoptymalizowany odstęp między walcem wsporczym  
a wirnikiem umożliwia precyzyjne rozdrabnianie nawet 
długich źdźbeł

 • Możliwość stosowania z napędami o mocy do 200 KM

 • Szerokość robocza: 2,80/3,00 m

NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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MUSISZ TO ZOBACZYĆ? 
NIE MA PROBLEMU!

Chcesz na żywo zobaczyć, jak w praktyce sprawują się kosi-
arki bijakowe marki Müthing? Jasne! Poddaj nas próbie i 
uzgodnij termin prezentacji z Dealerem maszyn Müthing z 
Twojej okolicy.

MU-Farmer®  Doczepienie z przodu lub z tyłu

 • Wytrzymała konstrukcja do niezwykle dużych  
ilości resztek pożniwnych  

 • Ceniona na całym świecie dzięki wyjątkowej jakości 
mulczowania i maksymalnej wytrzymałości przy wysokiej 
wydajności powierzchniowej

 • Zaprojektowana w myślą o gospodarstwach rolnych, 
spółdzielniach maszyn rolniczych i firmach  
usługowych 

 • Możliwość stosowania z napędami o mocy od 120 do 250 KM

 • Szerokość robocza: 2,80 m / 3,00 m / 3,30 m 

MU-Farmer® 670  Doczepienie z tyłu

 • Kosiarka bijakowa do stosowania na dużych  
powierzchniach na całym świecie 

 • Urządzenie do transportu wzdłużnego, komfortowe  
i łatwe zastosowanie 

 • Wysoka częstotliwość cięcia. Jedyny w swoim rodzaju bijak 
z walcowanej stali MU-Farmer®, z 3-letnią gwarancją na 
pęknięcie

 • Możliwość stosowania z napędami o mocy od 240 do 300 KM

 • Szerokość robocza: 6,70 m 

MU-PRO/S Vario  Doczepienie z tyłu

 • Tylno-boczna kosiarka bijakowa o wytrzymałej  
konstrukcji do profesjonalnego użytku  

 • Nowa konstrukcja prostoliniowego układu przeniesienia 
napędu z przekładniami wychylnymi  

 • Największy na rynku zasięg wychyłu w tej klasie mocy 

 • Możliwość stosowania z napędami o mocy od 180  
do 220 KM

 • Szerokość robocza: 2,50 m 

MU-PRO/F Trail Vario  Doczepienie z tyłu

 • Ciągana wielkopowierzchniowa kosiarka bijakowa

 • Idealna do pojazdów ciągnących bez przedniego wału 
odbioru mocy 

 • Podwozie zapewniające wysoki komfort jazdy i hydraulicznie 
dostosowane położenie robocze oraz transportowe 

 • Szybkie składanie i rozkładanie przy szerokości 
transportowej poniżej 3 m

 • Możliwość stosowania z napędami o mocy do 500 KM

 • Szerokość robocza: 8,60 m

NASZA OFERTA
SPRAWDŹ W PRAKTYCE KOSIARKI BIJAKOWE MARKI 
MÜTHING – PODDAJ NAS PRÓBIE

Strony 50–51

Strony 48–49

Strony 52–53

Strony 54–55

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

NOWOŚĆ
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✓
ISO/WD
17101-2

QStE

STOP

0,8 m 3,0 m

Szerokość robocza w metrach:

 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0

0 m 120 l/min

Silnik hydrauliczny olejowy l/min:

50                                  90

ZACZEP ŁADOWARKI KOŁOWEJ  
DO MOCOWANIA KOSIAREK  
BIJAKOWYCH  
SERII MU-E HYDRO VARIO

 • Do montażu na małych lub średnich ładowarkach 
kołowych i podwórzowych do 90 l/min

 • Szybki montaż dzięki dokładnie dopasowanym częściom 
montażowym dla każdego pojazdu 

 • MU-CONNECT 200 nie tylko utrzymuje dokładną wyso- 
kość cięcia, ale również pozostawia niezbędną elastycz-
ność pozwalającą na dostosowanie do każdego terenu

 • Niewielkie obciążenia walców wsporczych zapobiegają 
ścieraniu ogumienia przy ruchach kierownicy i chronią 
przy tym podłoże

Mocowanie do  
podnośników palet

Mocowanie EURO 3 Schäffer KR Kramer

Części montażowe dostosowane do pojazdu: niski punkt mocowania za-
pewnia dobrą widoczność dzięki głęboko osadzonym wahaczom. Dobry 
dostęp do połączeń hydraulicznych.

W przypadku nierównego podłoża znaczniejsze ruchy wahadłowe i mane-
wry zapewniają optymalne dopasowanie do podłoża.

Hydrauliczny przesuw boczny z drogą przesuwu wynoszącą 26 cm.  
Przesunięcie boczne mulczowania względem ciągnika zapewnia  
elastyczność w przypadku pracy w pobliżu drzew, bram wjazdowych  
lub innych przeszkód (opcja dodatkowa). Mechaniczny przesuw boczny 
jest dostępny seryjnie.

MU-CONNECT 200

Dane techniczne

MU-E Hydro Vario 140 160 180 200

Szerokość robocza (cm) 140 160 180 200

Szerokość zewnętrzna (cm) 155 175 195 215

Ciężar (kg) 280 330 360 380

Liczba noży typu „M” 24 28 32 36

Ilość oleju l/min 50-90 50-90 50-90 50-90

EKONOMICZNA I WYDAJNA 
ŁADOWARKA

Trójkąt 
sprzęgający 
kat. 0

Rama szybkiego  
montażu Schäffer

Weidemann z 
blokadą hydrau-
liczną

Wirtualny punkt zaczepienia – patent firmy Müthing: kosiarka bijakowa 
jest ciągnięta przy niewielkim oporze toczenia, a nie pchana i dzięki 
temu doskonale podąża za konturem podłoża. 

Doskonały stopień bezwładności przy jeździe na zakrętach – maszyna 
zmienia tor jazdy zgodnie z promieniem skrętu.
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✓
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STOP

Dane techniczne
MU-ECOTOP 160 180 200

Szerokość robocza (cm) 160 180 200

Szerokość zewnętrzna (cm) 177 197 217

maks. KM ciągnika, 540/1000 obr./
min

60/75 60/75 60/75

Ciężar (kg) 352 372 390

Liczba bijaków typu M-DuraX 14 16 16

0 KM 500 KM

Moc napędu w KM:

1,0 m 10,0 m

Szerokość robocza w metrach:

30 75

1,6 | 1,8 | 2,0

STAWIAMY NA TO,  
CO NAJWAŻNIEJSZE

 • Wszechstronne możliwości – od pielęgnacji pastwisk  
po mulczowanie terenów przydomowych

 • Jakość mulczowania Müthing dzięki  
odpowiedniemu wyposażeniu

 • Łatwa obsługa: na etapie montażu i w trakcie pracy

Kozioł mocujący modelu MU-ECOTOP można zamocować zarówno be-
zpośrednio za ciągnikiem, jak i bliżej lewej krawędzi maszyny patrząc 
w kierunku jazdy.

Regulowany walec wsporczy zapewniający utrzymywanie głębokości. 

Typowe rozwiązania Müthing, wysoka jakość komponentów w mode-
lach podstawowych.

Bezpośrednie przenoszenie siły za pomocą wstępnie naprężonych 
pasów pierwszorzędnej jakości.

MU-ECOTOP POCZĄTEK LEPSZEGO MULCZOWANIA
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QStE

STOP

0 KM 500 KM

Moc napędu w KM:

1,0 m 10,0 m

Szerokość robocza w metrach:

35 90

1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2

KORZYSTANIE ZE WSZYSTKICH  
MOŻLIWOŚCI 

 • Lekka kosiarka bijakowa do każdego terenu. Możliwość  
stosowania małych ciągników, co liczy się zwłaszcza  
w pracy na terenach górskich

 • Dostępny system MU-Vario®

 • Możliwość doczepienia MU-H Vario zarówno  
z przodu, jak i z tyłu ciągnika (opcjonalnie)

 • Szerokość robocza dostosowana do indywidualnych 
potrzeb

 • Przekładnia z podwójnym wolnobiegiem, do zmiennego 
kierunku obrotu wału odbioru mocy (opcjonalnie)

Możliwość doczepienia zarówno z przodu, jak i z tyłu (opcjonalnie).

Hydrauliczny przesuw boczny: przesunięcie boczne względem ciągni-
ka zapewnia elastyczność w przypadku pracy w pobliżu drzew, bram 
wjazdowych lub innych przeszkód (opcjonalnie).

Zabezpieczenie przeciwpyłowe dla pojazdów nośnych zapobiega  
pogorszeniu pola widzenia i nadmiernemu zabrudzeniu nisko położ-
onych punktów zasysania powietrza w pojazdach nośnych (opcjonal-
nie).

MU-Vario® oferuje zoptymalizo-
wany kształt wlotu i obudowy 
oraz możliwość bezstopniowego 
wyboru dokładności rozdrobnie-
nia. Dzięki temu można osiągnąć 
idealną jakość mulczowania i 
rozwłóknienia.

Możliwe wartości prędkości obrotowej wału odbioru mocy: 540 lub 
1000 obr./min.

MU-H Vario
UNIWERSALNE ROZWIĄZANIE  
W KLASIE PODSTAWOWEJ

MU-H Vario 120 140 150 160 180 200 220

Szerokość robocza (cm) 120 140 150 160 180 200 220

Szerokość zewnętrzna (cm) 137 157 167 177 197 217 237

maks. KM ciągnika, 540/1000 obr./
min

75/90 75/90 75/90 75/90 75/90 75/90 75/90

Ciężar (kg) 380 465 480 500 535 555 615

Liczba bijaków typu M-DuraX 10 12 12 14 16 16 18

Dane techniczne

Ratownik owadów: dzięki specjalnie zaprojektowanemu, hydraulicznie 
składanemu pałąkowi ze zintegrowanymi wygiętymi zębami płoszy on 
owady i najmniejsze zwierzęta będące przed kosiarką bijakową i zmusza 
je do ucieczki. (opcjonalnie do szerokości roboczych od 2,0 m do 2,20 m)
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QStE

STOP

140 160 180 200
A 55 55 55 55
B 100 100 100 100
C 185 185 185 185
D 295 315 335 355
E 90 90 90 90
F 60 60 60 60

E Zakres kątowy w górę
F Zakres kątowy w dół

Zakresy robocze (°) 

A Zakres przesunięcia w lewo ok.
B Zakres przesunięcia w prawo ok. 
C Długość transportowa do tyłu ok.
D Całkowity zakres roboczy  
z uwzględnieniem szerokości urządzenia ok.

Zakres roboczy / zakres przesunięcia (cm) 

0 KM 500 KM

Moc napędu w KM:

1,0 m 10,0 m

Szerokość robocza w metrach:

55 90

1,4 | 1,6 | 1,80 | 2,0

KOSIARKA BIJAKOWA DO  
PIELĘGNACJI PRZEZNACZONA  
DO MAŁYCH CIĄGNIKÓW

 • Kompaktowa budowa umożliwia łatwe mulczowanie 
między przeszkodami, takimi jak drzewa

 • Dostępny system MU-Vario®

 • Dzięki obudowie o wysokości zaledwie 44 cm  
możliwe jest efektywne mulczowanie powierzchni  
pod ogrodzeniem

 • Niezależnie od tego, czy chodzi o rowy, nasypy,  
czy skarpy, model MU-H/S Vario umożliwia kopiowanie 
dowolnego kształtu podłoża

 • Dwa urządzenia sterujące dwustronnego  
działania zapewniają pełną kontrolę  
nad maszyną

 • Mulczowanie zarówno z tyłu,  
jak i z boku ciągnika

MU-H/S Vario WPROWADZENIE DO HIGIENY W UPRAWIE ROLI

Dane techniczne
MU-H/S Vario 140 160 180 200

Szerokość robocza (cm) 140 160 180 200

maks. KM ciągnika 90 90 90 90

Ciężar (kg) 650 660 690 720

Liczba bijaków typu M-DuraX 12 14 16 16

Minimalny ciężar traktora (kg) 1.800 2.000 2.200 2.400

Bardzo duży zasięg wychyłu umożliwia pracę zarówno z tyłu, jak i z 
boku ciągnika. Można równie efektywnie mulczować zarówno wąskie 
drogi dojazdowe jak i obrzeża pól.

Dużo miejsca na montaż do ciągnika oraz wychylny wałek przekaźni-
kowy.

MU-Vario® oferuje zoptymalizowa-
ny kształt wlotu i obudowy oraz 
możliwość bezstopniowego  
wyboru dokładności rozdrobnie-
nia. Dzięki temu można osiągnąć 
idealną jakość mulczowania i 
rozwłóknienia. 

Mechaniczne, opatentowane zabezpieczenie najazdowe gwarantuje 
niezawodne działanie. Głowica kosząca samoczynnie powraca do 
położenia roboczego.

Solidne mocowanie obrotowych tablic ostrzegawczych z oświetleniem  
oraz nośnikiem oświetlenia, bez ruchomych części konstrukcyjnych
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QStE

STOP

0 KM 500 KM

Moc napędu w KM:

1,0 m 10,0 m

Szerokość robocza w metrach:

45 130

1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8

URZĄDZENIE UNIWERSALNE  
DO MAŁYCH I ŚREDNICH  
GOSPODARSTW

 • Doskonałe rozwiązanie na potrzeby uprawy roli  
i pielęgnacji użytków zielonych

 • Dostępny system MU-Vario®

 • Możliwość doczepienia MU-L Vario zarówno z przodu,  
jak i z tyłu ciągnika (opcjonalnie)

 • Szerokość robocza dostosowana do indywidualnych 
potrzeb

 • Opcjonalna możliwość odkładania materiału również  
przed dużym walcem wsporczym

 • Wysoka żywotność dzięki wewnętrznemu łożyskowaniu 
walca wsporczego Starinth®

Możliwość doczepienia zarówno z przodu, jak i z tyłu (opcjonalnie).

Hydrauliczny przesuw boczny: przesunięcie boczne względem ciągni-
ka zapewnia elastyczność w przypadku pracy w pobliżu drzew, bram 
wjazdowych lub innych przeszkód (opcjonalnie).

MU-Vario® oferuje zoptymalizo-
wany kształt wlotu i obudowy  
oraz możliwość bezstopniowego 
wyboru dokładności rozdrobnie-
nia. Dzięki temu można osiągnąć 
idealną jakość mulczowania i 
rozwłóknienia.

Możliwe wartości prędkości 
obrotowej wału odbioru mocy: 
540 lub 1000 obr./min możliwe 
w modelu MU-L Vario 180-250.

Łożyskowanie walca wsporczego Starinth®.

Zastosowanie dwóch stabilnych adapterów montażowych umożliwia 
efektywne odkładanie materiału również przed walcem wsporczym 
(opcjonalnie).

MU-L Vario WSZECHSTRONNE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA 

Dane techniczne
MU-L Vario 180 200 220 250 280

Szerokość robocza (cm) 180 200 220 250 280

Szerokość zewnętrzna (cm) 197 217 237 267 297

maks. KM ciągnika, 540/1000 obr./
min

100/130 100/130 100/130 100/130 --/130

Ciężar (kg) 640 670 740 790 885

Liczba bijaków typu M-DuraX 16 16 18 22 24
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QStE

STOP

200 220 250
A 70 70 70
B 105 105 105
C 200 200 200
D 375 395 425
E 90 90 90
F 60 60 60

0 KM 500 KM

Moc napędu w KM:

1,0 m 10,0 m

Szerokość robocza w metrach:

75 130

2,0 | 2,2 | 2,5

E Zakres kątowy w górę
F Zakres kątowy w dół 

Zakresy robocze (°) 

A Zakres przesunięcia w lewo ok.
B Zakres przesunięcia w prawo ok. 
C Długość transportowa do tyłu ok.
D Całkowity zakres roboczy  
z uwzględnieniem szerokości urządzenia ok.

Zakres roboczy / zakres przesunięcia (cm) 

WYDAJNOŚĆ ZARÓWNO NA  
OBRZEŻACH, JAK I NA  
POWIERZCHNI POLA

 • Pełna elastyczność przy dużej szerokości roboczej 

 • Dostępny system MU-Vario®

 • Niezależnie od tego, czy chodzi o rowy, nasypy, czy  
skarpy, model MU-L/S Vario umożliwia kopiowanie  
dowolnego kształtu podłoża

 • Dwa urządzenia sterujące dwustronnego  
działania zapewniają pełną kontrolę  
nad maszyną

 • Wysoka żywotność dzięki wewnętrznemu łożyskowaniu  
walca wsporczego Starinth®

 • Wytrzymały wysięgnik tylno-boczny

 • Mulczowanie zarówno z tyłu,  
jak i z boku ciągnika

Dużo miejsca na montaż do ciągnika oraz wychylny wałek przekaźnikowy.

Bardzo duży zasięg wychyłu umożliwia pracę zarówno z tyłu, jak i z 
boku ciągnika. Można równie efektywnie mulczować zarówno wąskie 
drogi dojazdowe jak i obrzeża pól.

Łożyskowanie walca wsporczego Starinth®.

MU-L/S Vario
ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI POWIERZCHNIOWEJ 
W KAŻDYCH WARUNKACH

Dane techniczne
MU-L/S Vario 200 220 250

Szerokość robocza (cm) 200 220 250

maks. KM ciągnika 130 130 130

Ciężar (kg) 910 930 950

Liczba bijaków typu M-DuraX 16 18 22

Minimalny ciężar traktora (kg) 2.800 3.200 3.500

MU-Vario® oferuje zoptymalizowa-
ny kształt wlotu i obudowy oraz 
możliwość bezstopniowego wyboru 
dokładności rozdrobnienia. Dzięki 
temu można osiągnąć idealną ja-
kość mulczowania i rozwłóknienia.

Mechaniczne, opatentowane zabezpieczenie najazdowe niezawod-
nie się uaktywnia w sytuacji zagrożenia i samoczynnie powraca do 
położenia roboczego.

Solidne mocowanie obrotowych tablic ostrzegawczych z oświetleniem oraz 
nośnikiem oświetlenia, bez ruchomych części konstrukcyjnych
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0 KM 500 KM

Moc napędu w KM:

1,0 m 10,0 m

Szerokość robocza w metrach:

2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0

75 160

WYSOKI STANDARD  
DLA WSZYSTKICH ROLNIKÓW

 • Uniwersalne rozwiązanie do każdego obszaru  
zastosowania

 • Dostępny system MU-Vario®

 • Seryjny montaż z przodu i z tyłu

 • Seryjny hydrauliczny przesuw boczny

 • Seryjna możliwość odkładania materiału również przed 
dużym walcem wsporczym. Na przykład w celu zape-
wnienia efektywności kiełkowania osypanych nasion 
rzepaku oraz do zastosowań w trudnych warunkach

 • Wysoka żywotność dzięki wewnętrznemu łożyskowaniu  
walca wsporczego Starinth®

 • Szybka konserwacja dzięki łatwo dostępnym i wyraźnie 
oznakowanym punktom smarowania oraz 
automatycznemu naprężaniu paska

 • Niezwykle wąskie, wymienne płozy ścieralne gwarantują 
pracę bez zapychania się urządzenia materiałem oraz 
powstawania pryzm przed płozami

Wytrzymały kozioł mocujący przód i tyłoraz 
hydrauliczny przesuw boczny (droga  
przesuwania 56 cm).

Łatwe przestawianie wychylnego walca wsporczego, również bez pomocników.  

Zgarniacz utrzymuje walec 
wsporczy w czystości i redukuje 
wytwarzanie pyłu (opcja).

Podłużne otwory kat. 2 w punktach mocowa-
nia cięgieł górnych i dolnych w połączeniu z 
wychylnym walcem wsporczym umożliwiają 
bardzo dobre dopasowanie do gleby.

MU-Vario® oferuje zoptymalizowany kształt wlo-
tu i obudowy oraz możliwość bezstopniowego 
wyboru dokładności rozdrobnienia. Dzięki temu 
można osiągnąć idealną jakość mulczowania i 
rozwłóknienia.

Bezawaryjna i bezobsługowa praca dzięki 
efektywnemu, automatycznemu naciągowi 
pasków klinowych.

Wysoka żywotność dzięki wymiennemu 
wkładowi ścieralnemu oraz płozom ścieral-
nym ze stopu twardego.

Łożyskowanie walca wsporczego Starinth®.

MU-M Vario
DUŻA WYDAJNOŚĆ WSZECHSTRONNEGO  
ROZWIĄZANIA ŚREDNIEJ KLASY

MU-M Vario 220 250 280 300

Szerokość robocza (cm) 220 250 280 300

Szerokość zewnętrzna (cm) 240 270 300 320

maks. KM ciągnika 1000 obr./min 160 160 160 160

Ciężar (kg) 905 975 1.010 1.085

Liczba bijaków typu M-DuraX 18 22 24 26

Dane techniczne

Sprężynowy pakiet odciążający zapewnia 
optymalne dopasowanie do gleby i poprzez 
dociążenie przedniej osi gwarantuje lepszą 
trakcję i sterowność ciągnika (opcja).
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0 KM 500 KM

Moc napędu w KM:

1,0 m 10,0 m

Szerokość robocza w metrach:

 2,8 | 3,0

75 200

Bezawaryjna i niemal 
bezobsługowa praca dzięki 
efektywnemu, automatycz-
nemu naciągowi pasków.

Doczepianie z przodu lub z tyłu zapewniające dużą wytrzymałość z 
hydraulicznym przesuwem bocznym 
(droga przesuwania 56 cm).

Łatwe przestawianie wychylnego walca wsporczego, również bez 
pomocników.

Zgarniacz utrzymuje walec wsporczy w czystości i zmniejsza zapylenie 
(opcja).

Hydrauliczny przesuw boczny posiada rury przesuwne na prowadni-
cach z tworzywa sztucznego, co gwarantuje odporność na zużycie i 
możliwość pracy w trybie ciągłym. 

Łożyskowanie walca wsporczego Starinth®. 

PROFESJONALNY 
SPRZĘT DO UPRAWY ROLI 

 • Uprawa roli, edycja specjalna w specjalnym kolorze, do 
doczepiania z przodu i z tyłu, z rozszerzonym wyposażeniem

 • Możliwość stosowania we wszystkich obszarach rolnictwa

 • Kozioł mocujący zaprojektowany z myślą o dużych 
traktorach

 • Hydrauliczny przesuw boczny z rurami przesuwowymi 
osadzonymi na prowadnicach z tworzywa sztucznego

 • Bezstopniowe ustawianie stopnia rozdrobnienia dzięki 
systemowi MU-Vario®

 • Hydrauliczna szyna docinająca w celu szybkiego dopaso-
wania maszyny do różnego rodzaju upraw i warunków

 • Opcjonalnie dostępny zgarniacz

 • Zoptymalizowany odstęp między walcem wsporczym  
a wirnikiem umożliwia precyzyjne rozdrabnianie nawet 
długich źdźbeł

 • Przykręcana listwa rozdrabniająca, system: „Płetwa 
rekina” – patent firmy Müthing 

 • Hydrauliczne odciążanie MU-SOFA® (opcjonalne)

MU-Vario-Shark 2.0
EDYCJA SPECJALNA Z MOŻLIWOŚCIĄ DOCZEPIANIA 
Z PRZODU I Z TYŁU PRZY MOCY DO 200 KM

Dane techniczne
MU-Vario-Shark 2.0 280 300

Szerokość robocza (cm) 280 300

maks. KM ciągnika 200 200

Ciężar (kg) 1.112 1.193

Liczba bijaków typu M-DuraX 24 26

Minimalny ciężar traktora (kg) 1.112 1.193

3736



✓
ISO/WD
17101-2

QStE

STOP

0 KM 500 KM

Moc napędu w KM:

1,0 m 10,0 m

Szerokość robocza w metrach:

130 300

6,0

WYSOKA WYDAJNOŚĆ  
POWIERZCHNIOWA, SZYBKA  
ZMIANA POLA I ŁATWA OBSŁUGA

 • Łatwe zawracanie i manewrowanie dzięki obracanym  
o 360° kołom podporowym

 • Dostępny system MU-Vario®

 • Hydrauliczne składanie umożliwia szybką zmianę pola 
bez wysiadania z ciągnika

 • Napędzanym hydraulicznie wykaszaczem środkowym 
można zmulczować wszystko do ostatniego źdźbła

 • Wysokość koszenia można regulować bezstopniowo,  
bez użycia narzędzi

 • Oszczędność miejsca dzięki złożeniu maszyny przed 
odstawieniem

 • Nowa generacja wirników 2Cut (opcjonalnych)

 • Możliwość zastosowania walca wsporczego zamiast kół 
podporowych (opcjonalnie)

Możliwość szybkiego przestawienia z położenia transportowego w położenie robocze.  
Przejrzyste położenie transportowe o szerokości 2,85 m i wysokości 3,60 m.

Maksymalna zwrotność na uwrociu.

Dzięki przemyślanej konstrukcji 
kosiarkę bijakową MU-M/F Vario 
można złożyć przed odstawie-
niem, dzięki czemu zajmuje mało 
miejsca.

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

Śruba rzymska umożliwia szybkie ustawienie prawidłowej wysokości cięcia.

Bezawaryjna i bezobsługowa praca 
dzięki efektywnemu, automa-
tycznemu naciągowi pasków 
klinowych.

Duże, wychylne walce wsporcze do wyboru wyrzutu materiału 
za albo przed walcem oraz do ustawiania wysokości roboczej 
(opcjonalnie).

MU-M/F Vario WYSOKA WYDAJNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ

Dane techniczne

MU-M/F 600 Vario 600

Szerokość robocza (cm) 600

Szerokość zewnętrzna (cm) 634

maks. KM ciągnika 300

Ciężar (kg) 2.700

Liczba bijaków M-DuraX seryjnie/2Cut 52/96

Hydraulicznie napędzana kosiarka bijakowa do pasów – wymagana 
liczba przyłączy hydraulicznych: 1 przewód ciśnieniowy z wtykiem BG 2, 
1 bezciśnieniowy powrót z mufą BG 3, (opcjonalnie)
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180 200 220 250
A 120 120 120 120
B 165 165 165 165
C 345 365 385 415
E 90 90 90 90
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✓
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QStE

STOP

0 KM 500 KM

Moc napędu w KM:

1,0 m 10,0 m

Szerokość robocza w metrach:

1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5

95 160

E Zakres kątowy w górę
F Zakres kątowy w dół

Zakresy robocze (°) 

A Montaż boczny w prawo ok.
B Zakres przesunięcia w prawo ok. 
C Szerokość zewnętrzna w prawo ok.

Zakres roboczy / zakres przesunięcia (cm) 

WYMÓG PROFESJONALISTY:  
JAKOŚĆ PRACY – NIEWAŻNE W  
JAKIM ZASTOSOWANIU

 • Niezmienny rezultat mulczowania na powierzchni  
dzięki wahadłowemu zawieszeniu obudowy kosiarki 
bijakowej

 • Seryjny przesuw boczny zapewnia stabilność ciągnika 
i ułatwia dostęp do głębokich rowów i wykopów

 • Niezależnie od tego, czy chodzi o rowy, nasypy,  
czy skarpy, model MU-M/S samoczynnie kopiuje  
kształt podłoża

 • Stałe, hydrauliczne zabezpieczenie najazdowe

 • Wysoka żywotność dzięki wewnętrznemu 
łożyskowaniu walca wsporczego Starinth®

Krótka konstrukcja – środek ciężkości blisko ciągnika. 

Łatwy dostęp do zabezpieczenia transportowego.

Stabilny kozioł trzypunktowy kat. 2 i 3 z trzema punktami mocowania.

W nagłych wypadkach stałe, hydrauliczne zabezpieczenie najazdowe 
efektywnie odchyla kosiarkę bijakową z obszaru zagrożonego kolizją. 

MU-M/S
WYDAJNOŚĆ NA PŁASKIEJ POWIERZCHNI  
UNIWERSALNOŚĆ NA SKARPACH I W ROWACH

Dane techniczne
MU-M/S 180 200 220 250

Szerokość robocza (cm) 180 200 220 250

maks. KM ciągnika 1000 obr./min 160 160 160 160

Ciężar (kg) 1.140 1.210 1.280 1.380

Bijak typu M-DuraX 16 16 18 22
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Szerokość robocza w metrach:
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95 250

MAKSYMALNE: PRZEPŁYW,  
ROZDROBNIENIE, WYDAJNOŚĆ

 • Dopasowanie do indywidualnych potrzeb, bogate  
wyposażenie standardowe

 • Dostępny system MU-Vario®

 • Seryjny montaż z przodu i z tyłu

 • Znaczna ilość biomasy dzięki dużemu prześwitowi  
w obudowie MU-Vario®

 • Seryjna możliwość odkładania materiału również przed 
dużym walcem wsporczym. Na przykład w celu zape-
wnienia efektywności kiełkowania osypanych nasion 
rzepaku oraz do zastosowań w trudnych warunkach

 • Szybka konserwacja dzięki łatwo dostępnym  
i wyraźnie oznakowanym punktom smarowania  
oraz automatycznemu naprężaniu pasków

 • Nowa generacja wirników 2Cut (opcjonalnych)

 • Wysoka żywotność dzięki wewnętrznemu 
łożyskowaniu walca wsporczego Starinth®

 • Niezwykle wąskie, wymienne płozy ścieralne gwarantują 
pracę bez zapychania się urządzenia materiałem oraz 
powstawania pryzm przed płozami

Wytrzymały kozioł mocujący z przodu i z tyłu 
z hydraulicznym przesuwem bocznym (droga 
przesuwu 56 cm) oraz punktami mocowania 
kat. 2+3.

Łatwe przestawianie wychylnego walca wsporczego, również bez pomocników. Zintegrowana płyta prowadząca 
materiał zapewnia odkładanie bez 
ryzyka zapchania. 

Zgarniacz utrzymuje duży walec wsporczy 
w czystości i redukuje wytwarzanie pyłu 
(opcja). 

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

Bezawaryjna i bezobsługowa praca dzięki 
efektywnemu, automatycznemu naciągowi 
pasków klinowych.

Łożyskowanie walca wsporczego Starinth®. Podłużne otwory w punktach mocowania 
cięgieł górnych i dolnych umożliwiają w 
połączeniu z wychylnym walcem wsporczym 
bardzo dobre dopasowanie do gleby.

MU-PRO Vario PRO – DLA PROFESJONALNYCH UŻYTKOWNIKÓW

MU-PRO Vario 250 280 300 320

Szerokość robocza (cm) 250 280 300 320

Szerokość zewnętrzna (cm) 270 300 320 340

maks. KM ciągnika 220 220 220 220

Ciężar (kg) 1.330 1.400 1.460 1.500

Liczba bijaków M-DuraX seryjnie/2Cut 22/38 24/42 26/46 28/48

Dane techniczneNowa, regulowana 
hydrauliczna szyna 
docinająca Vario-Shift 
umożliwia szybkie, bez-
stopniowe dostosowa-
nie stopnia rozwłókni-
enia i rozdrobnienia 
do indywidualnych 
wymogów, bezpośred-
nio z kabiny operatora 
(opcjonalnie dostępna 
do modeli MU-PRO 
Vario 280, 300, 320).
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130 250

MU-Agriline Vario
ŁĄCZY W SOBIE KOSIARKĘ BIJAKOWĄ, BRONĘ 
CHWASTOWNIK I WALEC W JEDNYM URZĄDZENIU

ŁĄCZY W SOBIE KOSIARKĘ  
BIJAKOWĄ, BRONĘ  
CHWASTOWNIK I WALEC 
W JEDNYM URZĄDZENIU 

 • Efektywne połączenie różnych trybów pracy realizowa-
nych przez kosiarkę bijakową, bronę chwastownik i walec

 • Optymalne rozwłóknianie i rozłożenie resztek pożniw-
nych zapewnione przez system MU-Vario®

 • Poprawione warunki kiełkowania dla osypanych nasion 
rzepaku 

 • Zwalczanie omacnicy prosowianki

 • MU-PRO Vario 2,80 m do doczepiania z przodu i z tyłu 
oraz ciągników o mocy maks. 250 KM

 • Hydraulicznie regulowana szyna docinająca MU-Vario® 
(opcjonalna)

 • Nowa generacja wirników 2Cut (opcjonalnych)

 • Zintegrowana brona chwastownik firmy Güttler 
z 16 zębami Non-Stop 

Zintegrowane brony chwastowniki firmy 
Güttler z 16 zębami Non-Stop służą do 
wyprostowania przygniecionego ścierniska 
przed mulczowaniem i wytworzenia frakcji 
drobnoziarnistej. 

Walec nadążny firmy Güttler o średnicy 38 
cm charakteryzujący się sprawdzonym efek-
tem ubijania gleby „owcze kopyto” w połąc-
zeniu z frakcją drobnoziarnistą zapewniają 
uzyskanie idealnego zagęszczenia roli. 

Vario-Shift: czytelny wyświetlacz informuje 
operatora o obecnym ustawieniu stopnia 
rozwłóknienia przez szynę docinającą  
(opcjonalnie).

MU Agriline Vario 280

Szerokość robocza (cm) 280

Szerokość zewnętrzna (cm) 300

maks. KM ciągnika 250

Ciężar (kg) 2.230

Bijak typu M-DuraX 42

Dane techniczne

Walca i brony chwastownika można używać 
osobno po łatwym i szybkim (de-) mon-
tażu. Zastosowanie samodzielne – nie ma 
problemu!

Dodatkowo wzmocniony kozioł mocujący 
wytrzyma nawet silne obciążenia.

Bezawaryjna i bezobsługowa praca dzięki 
efektywnemu, automatycznemu naciągowi 
pasków klinowych.

 • Walec nadążny firmy Güttler o średnicy 38 cm, charak-
teryzujący się sprawdzonym efektem ubijania gleby 
„owcze stado”.

 • Idealnie nadaje się też do pielęgnacji terenów zielonych

Tablice ostrzegawcze z oświetleniem i 
nośnikiem oświetlenia solidnie zamocowa-
ne, zapewniające bezpieczny transport po 
drogach publicznych (opcjonalnie).
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Dane techniczne
MU-PRO/F 860 Vario 860 280

Szerokość robocza (cm) 860 280

Szerokość zewnętrzna (cm) 900 300

maks. KM ciągnika 1000 obr./min 400 250

Ciężar (kg) 3.600 1.400

Liczba bijaków M-DuraX seryjnie/2Cut 56/96 24/42

Nowa, regulowana hydrau-
liczna szyna docinająca 
Vario-Shift umożliwia szybkie, 
płynne dostosowanie stopnia 
rozwłóknienia i rozdrobnienia 
do indywidualnych wymogów, 
bezpośrednio z kabiny operato-
ra (opcjonalnie).

MAKSYMALNA: 
WYDAJNOŚĆ POWIERZCHNIOWA

 • Przemyślana konstrukcja offsetowa umożliwia  
zastosowanie napędu o mocy do 400 KM

 • Łatwa obsługa na uwrociach za pomocą jednego  
ruchu ręki

 • Dostępny system MU-Vario®

 • Wyważenie: w połączeniu z przednią kosiarką bijakową 
MU-PRO Vario można uzyskać optymalny rozkład ciężaru

 • Maksymalna szerokość robocza w polu 8,60 m, położenie 
transportowe o szerokości 2,85 m i całkowitej wysokości 
znacznie poniżej 4 m zapewniające dobrą widoczność

 • Stal drobnoziarnista S700MC zapewnia niski ciężar  
własny przy niezwykle wysokiej wytrzymałości

 • Wysoka żywotność dzięki wewnętrznemu łożyskowaniu 
walca wsporczego Starinth®

 • Perfekcyjne dopasowanie do gleby dzięki hydropneuma-
tycznemu pakietowi odciążającemu MU-SOFA®

 • Nowa generacja wirników 2Cut (opcjonalnych)

MU-PRO/F Vario WERSJA PRO – MAKSYMALNE OSIĄGI I WYDAJNOŚĆ 

Krótka konstrukcja pozycjonuje środek cięż-
kości blisko ciągnika (możliwość stosowania 
zaczepu typu Quickhitch).

Przekładnia: Przeznaczona do napędów  
o mocy do 400 KM.

Specjalna konstrukcja umożliwia złożenie 
kosiarki bijakowej MU-PRO/F Vario przed 
odstawieniem, dzięki czemu zajmuje mało 
miejsca.

Głowice koszące można podnosić również osobno.

Przemyślana konstrukcja offsetowa umo- 
żliwia zastosowanie wydajnej podwójnej 
przekładni i przełożenie mocy z podziałem 
na strony.

Uporządkowanie: układ hydrauliki pokłado-
wej z hydropneumatycznym pakietem  
odciążającym MU-SOFA®.

Bezawaryjna i bezobsługowa praca dzięki 
efektywnemu, automatycznemu naciągowi 
pasków klinowych.

Po złożeniu: minimalna wysokość urządzenia 
dzięki zawieszeniu obu głowic na równo-
ległoboku.

 • Oszczędność miejsca dzięki złożeniu przed odstawieniem

 • Szybka konserwacja dzięki łatwo dostępnym  
i wyraźnie oznakowanym punktom smarowania  
oraz automatycznemu naprężaniu pasków

NASZA PORADA WIDEO 

Zastosowanie kosiarki bijakowej 
marki Müthing MU-PRO/F Vario 
na ścierniskach po zbiorze zboża, 
rzepaku i kukurydzy zobaczysz na You-
Tube. Wystarczy zeskanować kod QR!
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Dane techniczne
MU-PRO/F 860 Vario 860

Szerokość robocza (cm) 860

Szerokość zewnętrzna (cm) 900

maks. KM ciągnika 1000 obr./min 500

Ciężar (kg) 6.500

Liczba bijaków M-DuraX seryjnie/2Cut 56/96

0 KM 500 KM

Moc napędu w KM:

1,0 m 10,0 m

Szerokość robocza w metrach:

8,6

200          500 
 

Optymalne położenie robocze można wygod-
nie wybrać na czytelnym wyświetlaczu.

CIĄGNIĘTA  
WIELKOPOWIERZCHNIOWA 
KOSIARKA BIJAKOWA DO NIEMAL  
KAŻDEGO POJAZDU CIĄGNĄCEGO O 
MOCY MAKS. 500 KM

 • Idealna do pojazdów ciągnących bez przedniego wału 
odbioru mocy zapewniająca maksymalną wydajność 
powierzchniową

 • Optymalne rozwłóknianie i rozdrobnienie resztek  
pożniwnych zapewnione przez system MU-Vario®

 • Hydrauliczna szyna docinająca w celu szybkiego dopaso-
wania maszyny do każdego rodzaju upraw i warunków 
(opcjonalnie)

 • Podwozie zapewniające wysoki komfort jazdy i hydrau-
licznie dostosowane położenie robocze i transportowe 

 • Szybkie składanie i rozkładanie przy szerokości transpor-
towej poniżej 3 m 

 • Duży, wychylny walec wsporczy do ustawiania wyrzutu 
masy za albo przed walcem w celu zapewnienia  
optymalnych warunków kiełkowania

 • Przykręcana listwa rozdrabniająca, system: „Płetwa 
rekina” – patent firmy Müthing

 • Hydrauliczne odciążanie  
MU-SOFA® 

 • Płozy ścieralne z blachy Hardox, przykręcane

 • Łożyskowanie walca wsporczego Starinth®.

Idealna do pojazdów ciągnących bez 
 przedniego wału odbioru mocy.

Przemyślana konstrukcja umożliwia zasto-
sowanie wydajnej podwójnej przekładni i 
przełożenie mocy z podziałem na strony.

MU-PRO/F Trail
IDEALNA DO ZAPEWNIENIA MAKSYMALNEJ 
WYDAJNOŚCI POWIERZCHNIOWEJ

Szybkie składanie i rozkładanie przy szero-
kości transportowej poniżej 3 m.

Hydraulicznie dostosowane położenie 
robocze i transportowe zapewnia uzyskanie 
wysokości transportowej poniżej 4 m.

Uporządkowanie: układ hydrauliki pokłado-
wej z hydropneumatycznym pakietem  
odciążającym MU-SOFA®.

Bezawaryjna i bezobsługowa praca dzięki 
efektywnemu, automatycznemu naciągowi 
pasków klinowych.

NASZA PORADA WIDEO 

Zastosowanie kosiarki bijakowej 
marki Müthing MU-PRO/F Trail 
na ścierniskach po zbiorze zboża, 
rzepaku i kukurydzy zobaczysz na You-
Tube. Wystarczy zeskanować kod QR!
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Moc napędu w KM:

1,0 m 10,0 m

Szerokość robocza w metrach:

2,5

180 220

E Zakres kątowy w górę
F Zakres kątowy w dół

Zakresy robocze (°) 

A Zakres przesunięcia w lewo ok.
B Zakres przesunięcia w prawo ok. 
C Długość transportowa do tyłu ok.
D Całkowity zakres roboczy z uwzgl. szerokości urządzenia ok.

Zakres roboczy / zakres przesunięcia (cm) 

MAKSYMALNA ZWROTNOŚĆ,  
PEŁNA MOC W KAŻDYM  
POŁOŻENIU ROBOCZYM

 • Optymalny przepływ mocy dzięki przekładniom  
wychylnym

 • Dostępny system MU-Vario®

 • Gwarancja trwałości: masywna rama montażowa, 
hydrauliczne zabezpieczenie najazdowe i seryjny wkład 
ścieralny

 • Sprawna obsługa mimo masywnej konstrukcji

 • W połączeniu z urządzeniami montowanymi z przodu 
stanowi idealne uzupełnienie szerokości roboczej  
w terenie

 • Silne zakrzaczenie w rowach, na obrzeżach pól  
i w zaroślach nie stanowi dla niego przeszkody

 • Wysoka żywotność dzięki wewnętrznemu 
łożyskowaniu walca wsporczego Starinth®

 • Szybka konserwacja dzięki łatwo  
dostępnym i wyraźnie oznakowanym  
punktom smarowania oraz  
automatycznemu naciągowi pasków

 • Mulczowanie zarówno z tyłu,  
jak i z boku ciągnika

 • Nowa generacja wirników 2Cut  
(opcjonalnych)

MU-PRO/S Vario
PRO WŚRÓD MULCZERÓW NA 
WYSIĘGNIKU BOCZNYM

Dane techniczne
MU-PRO/S Vario 250

Szerokość robocza (cm) 250

maks. KM ciągnika 220

Ciężar (kg) 1.900

Liczba bijaków M-DuraX seryjnie/2Cut 22/38

Minimalny ciężar traktora (kg) 7.000

Odporny na skręcanie kozioł mocujący kat. 3 
wytrzymuje również obciążenia przy maksy-
malnym wychyleniu.

Łatwe przestawianie wychylnego walca wsporcze-
go, również bez pomocników. Zintegrowana płyta 
prowadząca materiał zapewnia odkładanie  
bez ryzyka zapchania. 

Uporządkowanie: ułożenie węży hydraulicz-
nych.

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

Trwałe mocowanie tablic ostrzegawczych  
z oświetleniem oraz nośnikiem oświetlenia, 
bez ruchomych części konstrukcyjnych

W nagłych wypadkach stałe, hydrauliczne za-
bezpieczenie najazdowe efektywnie odchyla 
kosiarkę bijakową z obszaru zagrożonego 
kolizją. 

Przekładanie wychylne w osiach ruchu umo- 
żliwiają pokonanie maksymalnej drogi przy 
niezmiennej mocy.

250
A 103
B 193
C 370
D 546
E 90
F 60
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Dane techniczne
MU-Farmer® 280 (F/H) 300 (F/H) 330 (H)

Szerokość robocza (cm) 280 300 330

Szerokość zewnętrzna (cm) 300 320 350

maks. KM ciągnika 1000 obr./min 250 250 250

Ciężar (kg) 1.860/1.770 1.940/1.850 2.200

Liczba bijaków typu MU-Farmer® M-DuraX 18 20 22

0 KM 500 KM

Moc napędu w KM:

1,0 m 10,0 m

Szerokość robocza w metrach:

120 250

2,8 | 3,0 | 3,3 Podwójna pewność dzięki podwójnej  
kurtynie z klap wahadłowych ze stali  
sprężynowej.

Chroniące glebę koła podporowe umożliwiają regulację wysokości w 
modelu MU-Farmer® doczepianym z tyłu.  Możliwość obrotu o 180° za-
pewnia dużą zwrotność na uwrociu. Całopowierzchniowe utrzymywanie 
głębokości za pomocą dużego walca wsporczego w modelu MU-Farmer® 
doczepianym z przodu.

Rozszerzone zabezpieczenie ochronne: maksymalne bezpieczeństwo dla 
ciągnika i otoczenia (opcja).

Rezerwa mocy: duży, masywny wirnik. Niezniszczalny: walcowany bijak MU-Farmer® 
o masie 2,7 kg zapewnia wyjątkową trwałość 
nawet przy dużym natężeniu przepływu masy 
lub słabym kontakcie z gruntem.

Niezakłócona i prawie bezobsługowa praca dzięki efektywnemu,  
automatycznemu naciągowi pasków.

MU-Farmer® ZBUDOWANY DO CIĘŻKIEJ PRACY

SZYBKA, MOCNA –  
MU-FARMER®

 • Duża ilość biomasy i wysoka prędkość jazdy – z modelem 
MU-Farmer® to możliwe

 • Ograniczenie do istotnych kwestii, bez ruchomych części  
w celu zapewnienia maksymalnej trwałości

 • Duży odstęp między horyzontem pracy a potężnym  
wirnikiem zapewnia pewność pracy

 • Przy bezpośrednim kontakcie z podłożem: praca blisko 
podłoża jest możliwa nawet w trudnych warunkach

 • Wysoka żywotność dzięki wewnętrznemu łożyskowaniu 
walca wsporczego Starinth®

 • to najwyższa prędkość cięcia na rynku

 • MU-Farmer® – najlepsze rozwiązanie do tworzenia  
warstwy próchnicy

Trwałość nawet w najtrudniejszych warunkach dzięki stabilnej  
konstrukcji ramy obudowy.

Wydajny napęd o mocy do 250 KM. Przykręcony na stałe kozioł  
trzypunktowy kat. 2+3, bez ruchomych części, które mogłyby się przy- 
czynić do unieruchomienia maszyny.
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Dane techniczne
MU-Farmer® 670 670

Szerokość robocza (cm) 670

Szerokość zewnętrzna (cm) 712

Długość transportowa w cm 972

maks. KM ciągnika 1000 obr./min 300

Ciężar (kg) 4.460

Liczba bijaków typu MU-Farmer® M-DuraX 44

0 KM 500 KM

Moc napędu w KM:

1,0 m 10,0 m

Szerokość robocza w metrach:

6,7

240 300

SZEROKO, SZYBKO, WYDAJNIE –  
MU-FARMER® 670

 • Duża ilość biomasy i wysoka prędkość jazdy – z modelem 
MU-Farmer® to możliwe

 • Odkładanie bez ryzyka zapchania również w przypadku 
dużych ilości rozdrobnionej biomasy dzięki nadążnym 
kołom podporowym

 • Specjalny bijak MU-Farmer® z 3-letnią gwarancją  
na złamanie. To walcowane narzędzie robocze oferuje  
niezwykle wysoką trwałość

 • Duży odstęp między horyzontem pracy a potężnym  
wirnikiem zapewnia pewność pracy

 • Ochrona podłoża i bezpieczna eksploatacja dzięki  
dużym, kołom podporowym

 • Przy bezpośrednim kontakcie z podłożem: praca blisko 
podłoża jest możliwa nawet w trudnych warunkach

 • Maksymalna stabilność dzięki litej obudowie

 • Rozdrabnianie? MU-Farmer®: to najwyższa prędkość 
cięcia na rynku

 • Szybka i bezpieczna zmiana pola dzięki urządzeniu  
do transportu wzdłużnego (opcja)

 • MU-Farmer® – najlepsze rozwiązanie do tworzenia  
warstwy próchnicy

MU-Farmer® 670 CIĘŻKA PRACA TO JEGO CHLEB POWSZEDNI

4 chroniące glebę koła podporowe umożliwiają regulację wysokości w modelu MU-Farmer®  
doczepianym z tyłu.  Możliwość obrotu o 180° zapewnia dużą zwrotność na uwrociu.

Wydajny, obustronny napęd o mocy do 300 KM. Trwałość nawet w naj- 
trudniejszych warunkach dzięki stabilnej konstrukcji ramy obudowy.

Podwójna pewność dzięki podwójnej  
kurtynie z klap wahadłowych ze stali  
sprężynowej.

Rezerwa mocy: duży, masywny wirnik. 

Szybkie przygotowanie do pracy: odczepić maszynę i ustawić urządzenie do transportu wzdłużnego w położeniu roboczym / drążkiem szybkosprzęga-
jącym zaczepić MU-Farmer® 670 do ciągnika i przyłączyć wał przegubowy.

Podwójna pewność i bezobsługowa praca dzięki efektywnemu,  
automatycznemu naciągowi pasków.

Niezniszczalny: walcowany bijak MU-Farmer® 
o masie 2,7 kg zapewnia wyjątkową trwałość 
nawet przy dużym natężeniu przepływu masy 
lub słabym kontakcie z gruntem.

NASZA PORADA WIDEO 
Kosiarka bijakowa Müthing  
MU-Farmer® 670
Zastosowanie do ugorowania, na ścier-
nisku po kukurydzy i do rozdrabiania 
słomy kukurydzianej obejrzysz na You-
Tube. Wystarczy zeskanować kod QR!
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KLUCZOWA KOMPETENCJA:  
PŁYNNIE PRACUJĄCE WIRNIKI

Centralny punkt każdej kosiarki bijakowej: wirnik i jego  
narzędzia robocze. Płynna praca wirnika ma duży wpływ na 
jego żywotność, równomierny rezultat pracy i stałe zapotrze-
bowanie mocy. Każdy wirnik marki Müthing został zapro-
jektowany z myślą o długiej żywotności mimo intensywnej 
eksploatacji.

 

Czasami dochodzi do awarii: jeśli wirnik ulegnie uszkodze-
niu przez ciała obce, może wystąpić zjawisko niewyważenia. 
Dzięki naszej wyważarce możemy szybko i bezproblemowo 
służyć pomocą w ramach usług serwisowych.

SERWIS PRACA NIE MOŻE CZEKAĆ

SERYJNA  
NIEZAWODNOŚĆ

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

Nieważne, czy chodzi o sezonowy szczyt obciążenia pracą, 
ciężkie warunki w codziennej pracy, czy intensywne użytko-
wanie w trybie ciągłym. Pragniemy, by użytkownik od począt-
ku 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 zaprojektowano z myślą o 
dotrzymaniu naszego przyrzeczenia jakości. Wybór dosko-
nałych komponentów gwarantuje długą żywotność.

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

Można na nas polegać. Części zamienne Müthing gwarantują 
szybkie i długotrwałe rozwiązanie w nagłym wypadku. 

Własna wyważarka Doświadczeni eksperci Trzystopniowe, oryginalne narzędzia robocze 
Müthing o określonej masie (różnica co 20 g)

Nasze usługi serwisowe: 

Nowe narzędzie do mulczowania M-DuraX przekonuje op-
tymalnymi właściwościami ergonomicznymi połączonymi 
z bardzo wytrzymałą ulepszoną cieplnie stalą z dodatkiem 
boru, co zapewnia idealny rezultat mulczowania i nawet do 
50 % dłuższą żywotność.

TERAZ Z 
NOWEGO STOPU!
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* 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.

– niedostępny g seryjny c opcjonalny

DANE TECHNICZNE
MU-PRO Vario MU-AGRILINE MU-PRO/F Vario MU-PRO/F Trail Vario MU-PRO/S Vario MU-Farmer® – tył MU-Farmer® – przód MU-Farmer® 670

Wymiary i ciężar

Szerokość robocza (cm) 250|280| 
300|320 280 860 860 250 280|300| 

330 280|300 670

Szerokość transportowa (cm) 270|300| 
320|340 300 285 285 160 300|320| 

350 300|320 238

Ciężar (kg) 1330|1400| 
1460|1500 2.230 3.600 6.500 1.900 1860|1940| 2200 1770|1850 4.460

Moc napędu

Wymagana moc* (KM) 95 - 250 220 200 - 400 200 - 500 180 - 220 120 - 250 120 - 250 240 - 300

maks. moc napędu (KM) 250 220 400 500 220 250 250 300
Prędkość obrotowa wału 

odbioru mocy* (obr./min) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Wolnobieg g g g g g g g g

Liczba pasków klinowych 5 5 10 10 5 5 5 10

Montaż

Przód – – – – – – Kat. 2+3 –

Tył – – Kat. 3+4 Kat. 3+4 Kat. 3 Kat. 2+3 – Kat. 3

Przód i tył Kat. 2+3 Kat. 2+3 – – – – – –

Mechaniczny przesuw boczny (cm) – – – – – – –

Hydrauliczny przesuw boczny (cm) g g – – g – – –

Wychylanie (°) – – – -60° do +90° – – –

Urządzenia sterujące min. 1 DD min. 1 DD min. 2 DD min. 2 DD min. 2 DD – – –

Zakres roboczy / zakres przesunięcia

A: Zakres przesunięcia w lewo / 
A: Montaż boczny w prawo b.d. b.d. – – 103 – – –

B: Zakres przesunięcia w prawo b.d. b.d. – – 193 – – –

C: Długość transportowa do tyłu /  
C: Szerokość zewnętrzna w prawo b.d. b.d. – – 370 – – –

D: Całkowity zakres roboczy  
z uwzgl. szerokości urządzenia b.d. b.d. – – 546 – – –

E: zakres kątowy w górę – – – – 90° – – –

F: zakres kątowy w dół – – – – 60° – – –

Wirnik

Średnica (cm) 20 20 20 20 20 27 27 27

Efektywna średnica (cm) 47 47 47 47 47 69 69 69

Bijak Farmer® – – – – – g g g

Bijak typu M-DuraX g g g g g – – –
Wykonany ze stopu twardego 

nóż typu M na szekli c c – – c – – –

Potrójny nóż typu Y c c – – c – – –

Utrzymywanie głębokości

Walec wsporczy g g g g g – g –

Pozycja z przodu / z tyłu obrotowa obrotowa obrotowa obrotowa obrotowa – stała –

Średnica (cm) 24 24 24 24 24 – 24 –

koła podporowe c c c c – g – g

Obudowa

Wkład ścieralny c c g g g g g g

Płozy ścieralne z blachy Hardox g g g g g g g g

Szyna docinająca Vario c c c c c – – –

Listwa rozdrabniająca (płetwa rekina) g g g g g g g g

Druga listwa rozdrabniająca c c c c c g g g

Wyposażenie specjalne

Sprężynowy pakiet odciążający z przodu c c – – – – – –

Mechanizm odciążający MU-SOFA® c c – – – – – –

Tablice ostrzegawcze  
z oświetleniem c c – – c c c –

Tablice ostrzegawcze  
z oświetleniem LED c c – – – – g

Licznik godzin pracy c c c c c c c c

ECOTOP MU-H Vario MU-H/S Vario MU-L Vario MU-L/S Vario MU-M Vario MU-Vario-Shark 2.0 MU-M/F Vario MU-M/S

Wymiary i ciężar

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

250|280 200|220|250 220|250|280|300 280|300 600 180|200| 
220|250

Szerokość transportowa (cm) 177|197|217 137|157|167|177|
197|217|237 b.d. 197|217|237| 

267|297 b.d. 240|270|300|320 300|320 285 345|365| 
385|415

Ciężar (kg) 352|372|390 380|465|480|500| 
535|555|635 650|660|690|720 640|670|740| 

790|885 910|930|950 905|975| 
1.010|1.085 1.112|1.193 2.700 1140|1210| 

1280|1380

Moc napędu

Wymagana moc* (KM) 30-60/75 35-75/90 90 100/130 130 160 95 - 200 130 - 300 160

maks. moc napędu (KM) 75 90 90 130 130 160 200 250 160
Prędkość obrotowa wału 

odbioru mocy* (obr./min) 540/1.000 540/1.000 540 540/1.000 540 1.000 1.000 1.000 1.000

Wolnobieg g g g g g g g g g

Liczba pasków klinowych 3 3 4 4 4 4 4 5 4 / 5

Montaż

Przód – c – c – – – – –

Tył Kat. 1+2 c Kat. 2 g Kat. 2 – – Kat. 2+3 Kat. 2+3

Przód i tył – Kat. 1+2 – Kat. 1+2 – Kat. 2 Kat. 2 – –

Mechaniczny przesuw boczny (cm) – g – g – – – – –

Hydrauliczny przesuw boczny (cm) – c g c g g g – g

Wychylanie (°) – – -60° do +90° – -60° do +90° – – – -60° do +90°

Urządzenia sterujące – min. 1 DD min. 2 DD min. 1 DD min. 2 DD min. 1 DD min. 1 DD min. 2 JD min. 2 DD

Zakres roboczy / zakres przesunięcia

A: Zakres przesunięcia w lewo / 
A: Montaż boczny w prawo – b.d. 55|55|55|55 b.d. 70|70|70 b.d. b.d. – 120|120|120|120

B: Zakres przesunięcia w prawo – b.d. 100|100|100|100 b.d. 105|105|105 b.d. b.d. – 165|165|165|165

C: Długość transportowa do tyłu /  
C: Szerokość zewnętrzna w prawo – b.d. 185|185|185|185 b.d. 200|200|200 b.d. b.d. – 345|365|385|415

D: Całkowity zakres roboczy  
z uwzgl. szerokości urządzenia – b.d. 295|315|335|355 b.d. 375|395|425 b.d. b.d. – b.d.

E: zakres kątowy w górę – – 90° – 90° – – – 90°

F: zakres kątowy w dół – – 60° – 60° – – – 60°

Wirnik

Średnica (cm) 14 14|14|14|14|14|14|16| 14 16|16|16|16|18 16 17|17|17|19 17|19 20 16

Efektywna średnica (cm) 40 40|40|40|40|40|40|42| 40 42|42|42|42|44 42 44|44|44|45 44|45 47 42

Bijak Farmer® – – – – – – – – –

Bijak typu M-DuraX g g g g g g g g g

Wykonany ze stopu twardego 
nóż typu M na szekli – c c c c c c – c

Potrójny nóż typu Y – c c c c c c – c

Utrzymywanie głębokości

Walec wsporczy g g g g g g g g g

Pozycja z przodu / z tyłu regulowana regulowana regulowana regulowana regulowana obrotowa obrotowa obrotowa regulowana

Średnica (cm) 14 14 14 19 19 19 19 19 24

koła podporowe – – – – – c c g –

Obudowa

Wkład ścieralny – c c c c c c g c

Płozy ścieralne z blachy Hardox – c c c c g g g g

Szyna docinająca Vario – c c c c c c c –

Listwa rozdrabniająca (płetwa rekina) g g g g g g g g g

Druga listwa rozdrabniająca – c c c c c c c c

Wyposażenie specjalne

Sprężynowy pakiet odciążający z przodu – c – c – c c – –

Mechanizm odciążający MU-SOFA® – c – c – c c – –

Tablice ostrzegawcze z  
oświetleniem c c c c c c c – c

Tablice ostrzegawcze  
z oświetleniem LED – – – – – c c – –

Licznik godzin pracy – c c c c c c c c
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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

OPTYMALNE MULCZOWANIE DZIĘKI 
MASZYNOM MÜTHING

Kontakt:
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