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Фреза-розпушувач MeriCrusher серії MJFS 
для універсального використання 

 

    

 

 

 

 
Фрези-розпушувачі MeriCrusher серії MJFS розроблено і спроектовано відповідно до найвищих 

вимог до ефективності, надійності і довговічності. 
Вони призначені для установки на важкі трактори потужністю до 750 к.с. 

Застосування новітньої технології дозволяє розпушувачам здійснювати фрезерування грунту на 

глибину до 400 мм. 
 

Технічні характеристики та комплектація фрез серії MJFS : 

 
Діапазон потужності STX / DTX 280 - 400 к.с. / 280 – 750 к.с. 

Трансмісія Механічний ВОМ 

Редуктор Х-серія  

Захисна муфта POC-3XL 

Діаметр ротора/ширина, мм 800 / 2440 
Кількість різців, шт 108 (Ротор - UNTH) 

Робоча глибина, мм до 400  

 
 

  

Одна або дві шестеренних передачі серії Х, 

що мають модульну конструкцію, 
дозволяють при необхідності здійснювати 
модернізацію обладнання та заміну вузлів. 

Посилена рама дозволяє уникнути деформацій 

конструкції приводу від ВВП, покращуючи 
ефективність і практичність обладнання. 
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Рама 
 

Структура рами легка і міцна.     
Зношувальна пластина HARDOX  

Пластина HDX-Wear кріпиться зварюванням, після 
чого  її можна замінити. 
 

Термічно оброблені зустрічні ножі тверді і міцні. 
Виготовлені з високоміцної сталі. Органічний матеріал 
роздавлюється між ротором і зустрічними лопастями. 

Леза кріпляться на болтах і можуть бути замінені - 
болт на / болт 
 

 
 
Бічні пластини (ПЛУГИ) 

 

Бічні пластини ріжуть ґрунт / рослинність і звільняють 

місце для фінального редуктора при роботі під 
землею. Бічні пластини запобігають витіку матеріалу з 
боку і покращують потік матеріалу до ротора. 

 
МОНТАЖНІ КРОНШТЕЙНИ 
Монтажні кронштейни підйомного важеля кріпляться 

на болтах. При необхідності їх легко поміняти на більш 
довгі або на інші. 
 

 
 
Ротор 

 Ротор UNTH підходить для складних умов, коли 
потрібна висока зносостійкість і ударостійкість в 
поєднанні з максимальною витратою матеріалу.  

Ротор доступний з міцними тримачами різців D22. 
. 

 
Різці 

 РІЗЕЦЬ 84010X (spring lock only) D22 
Карбід широкий і злегка входить в корпус.  
Різець 84022 стопорного замка D22. Карбід має 

форму гриба і проникає глибоко в тіло 
 Форма і більша кількість карбіду роблять його більш 
стійким до зносу і ударів. Карбід на 5 мм ширше, ніж у 

84010X що забезпечує дуже хороше покриття твердим 
сплавом для різання. Хвостовик 22 мм робить корпус 
дуже міцним 

Різець 8402225 гайка стопорна, необертальна D22 
Карбід має гостру і широку форму, що дозволяє дуже 
добре різати деревину і органічний матеріал 

 
 
 

 
 

UNTH-D22 

84010X 

8402225 UNT+UNTH 

84022 D22 Варіанти різака 



Силова рама 
  

Рама ротора шарнірно з'єднана через лінію вторинного 

вала Т-образної шестерні. Це дозволяє регулювати 
висоту ротора 270 мм, не впливаючи на кути і висоту 
карданного валу. Шарнірно-зчленована рама допомагає 

при подрібненні високих пнів або валки дерев. 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Трансмісія 

 Трансмісія складається з Т-образної коробки передач, 

вторинних карданних валів, запобіжних муфт і кінцевих 
редукторів 
Редуктори мають масляне мастило і циліндричні 

шестерні. 
STX- має одну заключну коробку передач більшого 
діапазону потужності, а  

DTX має дві заключні коробки передач більшого 
діапазону потужності 
Промисловий карданний вал DIN 

 
 
 

 
 
 

POC - захисна муфта 
 POC - зчеплення призначене для захисту трансмісії. 

Зчеплення знімає пікові навантаження через трансмісію, 

як дробарки, так і трактора. 
Suokone запатентував POC - муфта працює від тиску. 
Тиск легко відрегулювати відповідно до потужності ВВП 

трактора.               
Кінцеві коробки передач серії X мають більші муфти 
POC 

 
 
 

 
 

 Система сигналізації SLIP ALARM (опціонально) 

 

 Сигналізація прослизання інформує оператора про 
прослизанні запобіжної муфти. 
Сигналізація ковзання працює від напруги 12 В 

постійного струму і може бути підключена до розетки 
прикурювача або аналогічного джерела живлення.. 

 

 
 



КОМПЛЕКТАЦІЯ ФРЕЗИ СИСТЕМА UP-ROTATION 
 
  

В режимі UP-ROTATION різці піднімаються між 
трактором і дробаркою. 
Напрямок обертання ротора впливає на спосіб роботи 

 
 
 

 
 
 

Передня плита 
 

 У режимі UP-ROTATION передня пластина запобігає 

потраплянню каменів та інших предметів на трактор. 
(необхідне обладнання) 
Пластина покращує подачу матеріалу до ротора. 

 
 
 

 
 
 

Поворотний екран (Сито) встановлений ззаду 
 

 В UP-ROTATION екран повинен бути встановлений на 

тильну сторону. 
Регулюючи положення сита, потрібний шар 
подрібненого матеріалу проштовхується через отвори 

сита. Завдяки цьому досягається кращий результат 
подрібнення. 
Екран кріпиться до центральної осі ротора. Це дозволяє 

безступінчатий регулювати зазор відкрити вікно за 
допомогою гідроциліндрів. 
Пластина екрану виготовлена з високоміцної сталі. 

 
 
 

 
Задній каток 

 Задній каток використовується для ущільнення 

результату дроблення при русі вперед і може 
використовуватися для регулювання глибини 
дроблення. 

При русі назад каток можна використовувати для 
опускання дерев і кущів. Каток можна використовувати 
для притиснення матеріалу до землі, що робить 

дроблення більш ефективним 
Задній каток з гідравлічним приводом 
 

 
 
 

 
 
 



Задня плита (механічна) 
 Задня пластина може бути зібрана механічно, коли 

вона рухається з роликом. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

ВАРІАНТИ КОМПЛЕКТАЦІЇ ФРЕЗИ в UP – ROTATION 

 

 ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ  

ПОВОРОТНИЙ ТАБЛИЧНИЙ ЕКРАН  
ЗАДНІЙ КАТОК- 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
КОМПЛЕКТАЦІЇ ФРЕЗИ СИСТЕМА DOWN-ROTATION 
 

 При обертанні вниз різаки опускаються між трактором і 
дробаркою. 
Напрямок обертання ротора впливає на спосіб роботи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОВОРОТНИЙ ЕКРАН, ВСТАНОВЛЕНО Стаціонарно 
 

 У DOWN-ROTATION екран повинен бути встановлений 

на лицьову сторону. 
Регулюючи положення сита, потрібний шар подрібненого 
матеріалу проштовхується через отвори сита. Завдяки 

цьому досягається кращий результат подрібнення. 
Екран кріпиться до центральної осі ротора. Це дозволяє 
безступінчатий регулювати зазор відкрити вікно за 

допомогою гідроциліндрів. 
Пластина екрану виготовлена з високоміцної сталі 

 
 



 

Задня плита 
 

 При обертанні вниз задня пластина запобігає киданню 
каменів і інших предметів. (необхідне обладнання) 

Пластина може використовуватися для контролю / 
регулювання потоку матеріалу до ротора 
Плита має гідравлічний привід, що дозволяє притискати 

до ротора пні та інші матеріали. 
 
 

 
 
 

Задній каток 

 Задній каток використовується для ущільнення 
результату дроблення при русі вперед і може 
використовуватися для регулювання глибини дроблення. 

При русі назад каток можна використовувати для 
опускання дерев і кущів. Каток можна використовувати 
для притиснення матеріалу до землі, що робить 

дроблення більш ефективним. 
Задній каток з гідравлічним приводом. 

 
 
 
 
 

Задня плита (механічна) КОМБІНАЦІЯ ЗАДНІХ РОЛИКІВ 
  

ЗАДНЯ пластина може бути зібрана механічно, коли вона 
переміщається за допомогою ролика 
. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ВАРІАНТИ КОМПЛЕКТАЦІЇИ ФРЕЗИ в DOWN – ROTATION 
  

ПОВОРОТНИЙ ЕКРАН  
ЗАДНЯ ПАНЕЛЬ встановлена попереду 
ЗАДНІЙ РОЛИК 
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