
 
 

                                                                                                          08335 Київська обл, Бориспільський район 
                                                                                                      с. Іванків, вул. Харківська, 1В 

                                                                                                          (067)656-54-07, (063)304-17-87, (063)304-1774 
 

                                                                                                         www.ltec.com.ua  
                                                                                                           E-mail: office@agrosvit.com 

 
 

 

Фреза-розпушувач MeriCrusher серії MJH 

 

     

 
 

 
 

Багатофункціональна фреза для універсального дроблення - MeriCrushers серії MJH-241 DTG 
відрізняється високою якістю, довговічністю та економічністю.  
Ідеально підходять для широких діапозонів потужностей тракторів - 50 - 180 к.с. 

 
Технічні характеристики та комплектація фрез серії MJ (в залежності від моделі): 
 
Потужність трактора  200-400 к.с. 

Трансмісія Механічний ВОМ 

Редуктор Х-серія  

Захисна муфта РОС-3; POC-3XL 
Діаметр ротора/ширина, мм 600 / 2410  

Кількість різців, шт 106 (Ротор - T25) 

Робоча глибина, мм до 400  

 
 
 

  

Передача потужності на ротор здійснюється 
за допомогою двох шестеренних передач 

серії G, оснащених запатентованими 
запобіжними муфтами POC виробництва 

компанії Suokone. 

Ротор призначений для експлуатації в складних 
умовах, і підходить для професійного 

використання і встановлюється на середні і великі 
трактори потужністю до 400 к.с. 
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Корпус фрези 
 

Корпус легкий і міцний (на зображенні червоного 
кольору). 
Виготовлений із зносостійкого металу HARDOX (HDX). 
Може бути демонтований і замінений на новий. 
Протиріжучі пластини - контрножі (на зображенні 
синього кольору), виготовлені з високоміцної сталі і 
термооброблені що дає їм твердість і міцність при 
роботі з абразивом. Подрібнюваний матеріал (пні і 
дерева) подрібнюється між ротором і контрножем. 
Закріплені до рами болтами і можуть бути замінені при 
потребі 

 
 
Ротори 

 Ротор UNT підходить для важких умов, де потрібна 

висока зносостійкість і ударостійкість. 
 
 
Ротор UNTH підходить для важких умов, де потрібна 
висока зносостійкість і ударостійкість, в поєднанні з 
максимальною пропускною спроможністю матеріалу, 
що подрібнюється фрезою. 
 
Ротор STB підходить для важкого грунту і густиї 

рослинності. У порівнянні з матеріалом ротора UNT – 
має вище пропускну здатність і більш якісне 
дроблення. 

 
 

Різці 
 Різець 84007 (Пружинний замок) має широку «юбку», 

гостре долото, злегка входить в корпус тримача. 
Різець 84004 (стопорний замок) має широку «юбку», 
тупий наконечник. Наконечник має форму гриба і 
злегка сідає в корпус тримача, що робить його більш 
стійким до зносу і ударів. 
Різець 8401925 (фіксація гайкою, без повороту). 
Наконечник має гостру і широку форму, що дозволяє 
дуже добре різати деревину і органічні матеріали. 
Великий корпус добре утримує долото і на 100% 
покриває тримач. Що значно знижує знос  

Трансмісія 
 Трансмісія складається з Т-образної коробки передач 

(зображено зеленим кольором), вторинних карданних 
валів, запобіжних муфт (зобажено червоним кольором) і 
бічних коробок передач. 
Бічні коробки передач мають масляну ванну і 
шестеренчастий привід на ротор. 
Привід ротора з коробками з двох сторін 
 

 
 
 
 
 



 
POC - захисна муфта 

 Призначена для захисту ВВП трактора, центрального 
редуктора фрези, карданів, бічних редукторів фрези від 
перевантажень і раптової зупинки ротора. 
POC - запатентований Suokone - муфта працює під 
тиском. 
Тиск легко регулюється відповідно до потужності ВВП 
трактора. 

 
 
 
 
 

 Система сигналізації SLIP ALARM (опціонально) 

 
 Сигналізація ковзання інформує оператора про будь-які 

прослизання в запобіжній муфті. 
Сигнал ковзання працює при напрузі 12 Вт постійного 
струму і може бути підключений до гнізда прикурювача 
або подібного джерела живлення. 

 
 
 
КОМПЛЕКТАЦІЯ ФРЕЗИ СИСТЕМА UP-ROTATION 

 
  

В UP-ROTATION ротор обертається в напрямку 
трактора (див картинку). Ефективний роботи ротора з 
подрібнення залежить від типу подрібнення і видів 
виконуваних робіт  

 
 
 
 

 
 
Передня плита 
 

 В UP-ROTATION передня панель запобігає 
потраплянню каменів та інших предметів на трактор 
(необхідна опція). Плита може використовуватися для 
контролю і регулювання потоку матеріалу на ротор. 
Пластина має гідравлічний привід, що дозволяє 
притискати пні і інші подрібнювані матеріали до ротора 

 
 
 
Задній ролик  

Задній ролик використовується для ущільнення 
результату дроблення при русі вперед, і його можна 
використовувати для регулювання глибини дроблення. 
При русі заднім ходом каток можна використовувати для 
нахилу дерев і чагарників і притиску матеріалу до землі, 
що робить дроблення більш ефективним 
Задній ролик з гідравлічним приводом 

 



 
Задня плита (механічна) 

 

Задня плита механічно інтегрована з заднім катком і 
регулюється в залежності від рівня котка 

 
 
Валочна балка 

 Валочна балка не може використовуватися з катком.  
Вона кріпиться до задніх роликовим кронштейнів на рамі. 
Балка має регулювання гідравлікою. 
ВАлочна балка використовується для штовхання і 
виривання дерев та рослинності.  
Рама має зуби, щоб вирувать дерева і коріння. 

 

 
 

ВАРІАНТИ КОМПЛЕКТАЦІЇ ФРЕЗИ с UP – ROTATION 

 

 - Передня плита 
- Задній ролик 
- Задня плита інтегрована з катком 
- Валочна балка (монтується без котка) 

 
 
 
 
 
 
 

 
КОМПЛЕКТАЦІЇ ФРЕЗИ СИСТЕМА DOWN-ROTATION 
 
 У DOWN-ROTATION ротор обертається в напрямку від 

трактора (див картинку). Ефективність роботи ротора з 
подрібнення залежить від типу подрібнення і видів 
виконуваних робіт. 

 
 
 
 
 
 

Задня плита 
 

 У DOWN-ROTATION задня плита запобігає потраплянню 
каменів та інших предметів на трактор (необхідна опція). 
Плита може використовуватися для контролю і 
регулювання потоку матеріалу на ротор. Пластина має 
гідравлічний привід, що дозволяє притискати пні і інші 
подрібнювані матеріали до ротора. 

 



 
 

Задній ролик 

 

Задній ролик використовується для ущільнення 
результату дроблення при русі вперед, і його можна 
використовувати для регулювання глибини дроблення. 
При русі заднім ходом каток можна використовувати 
для нахилу дерев і чагарників і притиску матеріалу до 
землі, що робить дроблення більш ефективним 
Задній ролик з гідравлічним приводом 

 

Задня плита (механічна) 
 Задня плита (червоного кольору) механічно інтегрована з 

заднім катком (синього кольору) і регулюється в 
залежності від рівня котка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скрин 
 Екран-сито для більш дрібного подрібнення маси 

• У DOWN-ROTATION скрін повинен бути встановлений 
на передній частині машини 
• Скрін з гідравлічним приводом. 
• Весь подрібнений матеріал проходить через отвори в 
ситі. Завдяки цьому досягається кращий результат 
дроблення 
• Пластина екрану виготовлена з високоміцної сталі 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Валочна балка 
 Валочна балка не може використовуватися з катком.  

Він кріпиться до задніх роликових кронштейнів на рамі. 
Балка має регулювання гідравлікою. 
Валочного балка використовується для штовхання і 
виривання дерев та рослинності. Рама має зуби, щоб 
виривати дерева і коріння. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ВАРІАНТИ КОМПЛЕКТАЦІЇИ ФРЕЗИ с DOWN – ROTATION 

 

 
- передня плита 
- задня плита 
- задня плита інтегрована з катком 
- задній ролик 
- валочні балка (неможлива установка з заднім катком) 
- скрін - екран-сито (тільки фронтальний монтаж) 
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