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Фреза-розпушувач MeriCrusher серії MJHS 
для роботи в умовах, коли потрібне додаткове подрібнення грунту. 

 

    

 

 

 

 
Фреза MeriCrusher серії MJHS, заснована на новітній технології фрезерування, ідеально 
підходить для середніх і великих тракторів. Фрези MeriCrusher серії MJHS ROTO-SCREEN 
оснащені ситом «ковзаючого» типу і застосовуються для найвимогливіших робіт з розчищення.  
 

Базові технічні характеристики фрез серії MJHS: 
 

Потужність трактора  200-750 к.с. 

ВОМ  1000 об / хв. 

Максимальна робоча глибина 30 см 

Ротор  T25 STB 

Діаметр/ширина ротора  600 / 3110 мм 

Різці 110-134 шт 

Вал карданний у комплексі  

 
 

 

 

Запатентована Suokone запобіжна муфта РОС надійно захищає трансмісію від перевантажень. 
Незмінно високий результат в будь-яких умовах забезпечується завдяки різним варіантам 

виконання ротора і «ковзаючого» сита. Завдяки модульній конструкції, завжди є можливість 
підібрати найбільш підходящі опції з точки зору ефективності та можливості оновлення. 
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Технічні характеристики та комплектація фрез серії MJHS (в залежності від моделі): 
 

МОДЕЛЬ MJHS-241 DTG MJHS-241 STX MJHS-241 DTX MJHS-311 STX MJHS-311 DTX 

Загальна 
ширина (м) 

2.9 2.9 3.0 3.6 3.6 

Роюоча ширина 

(м) 

2.4 2.4 2.4 3.1 3.1 

Необхідна 
потужність 
трактора (к/с) 

200 200 400 200 400 

Максимальна 
потужність 
трактора (к/с) 

400 400 700 400 700 

Ріжучий діаметр 
ротора (мм) 

600 600 600 600 600 

Кількість різців, 

шт 

106 106 106 136 136 

Категория 
кріплення 

Категорія 3 Категорія 3 Категорія 3 Категорія 3 Категорія 3 

ВОМ 1000 1000 1000 1000 1000 

Вага (кг) 2500 2500 2950 2850 3250 

Бортовий 
редуктор 

Шестеренчатий 
(G-серії) 

Шестеренчатий 
(Х-серії) 

Шестеренчатий 
(Х-серії) 

Шестеренчатий 
(Х-серії) 

Шестеренчатий 
(Х-серії) 

Муфта 
запобіжна 

РОС-3XL РОС-3XL РОС-3XL РОС-3XL РОС-3XL 

Робоча глибина 
(мм) 

300 300 300 300 300 

  

  
 

Комплектація 

Протиріжучий ніж на болтах 
Рама - Hardox 
СИЛОВА рамка - гідравлічно регульована 
Ротора UNT, UNTH, STB з долотами з карбітними наконечниками 
POC - захисна муфта (SUOKONE - патент) 
Можливість зміни напрямку руху ротора  



 

 
 
Ротори 

 

Ротор UNT підходить для важких умов експлуатації, 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 густої 
рослинності. Висока пропускна здатність ротора і 
результат дроблення більш стабільний в порівнянні з 
UNTH. 

 
 

Різці 

 

Різець 84007 (Пружинний замок) Широкий карбідний 

наконечник злегка входить в корпус різця. 
Різець 84004 (стопорний замок) Карбідний наконечник 

має форму гриба і глибоко входить в корпус різця. 
Форма і велика площа карбіду робить його більш 
стійким проти зносу і ударів. 
Різець 8401925 (фіксація гайкою, без повороту). 
Наконечник широкий та має гостру форму, що 
подрібнює дерево і органічний матеріал дуже добре. 
Широке посадочне місце не дає обертатися різцю і 
закриває тримач на 100%, що в свою чергу значно 
зменшує знос власника. 
 

Трансмісія 

 

Трансмісія складається з центрального Т-редуктора, 
вторинних карданних валів, запобіжної муфти РОС і 
бічних коробок передач 
Бічні приводні коробки передач мають масляну ванну. 
Модель STX- має одну коробку передач зі збільшеним 
діапазоном потужності,  
 
 
 

Рама 
 

 

 
Рама легка і міцна. 
Піддон Ротора з HARDOX 

Піддон ротора виготовлений з HARDOX, приварений і 
може бути замінений після зносу 
Протиріжучі ножі 
• термооброблені противорізи дуже тверді і міцні. 
Виготовлені з високоміцної сталі. Органічний матеріал 
подрібнюється між ротором і противорізом 
• противорізи змонтовані на болтах і можуть бути замінені. 

   STX 



 

 

 
DTX - має дві коробки передач зі збільшеним 
діапазоном потужності,  
 
 
 
 
 
 
DTG -дві коробки передач з стандартним діапазоном 
потужностей 
Посилений карданний вал з фланцем 

 
POC - захисна муфта 

 

POC - захисна муфта призначена для захисту трансмісії 
трактора і фрези від пікових перевантажень. 
РОС - запатентовану Suokone і регулюється тиском в 
системі. Тиск виставляється в залежності від потужності 
трактора. 
Бічні редуктора в X-серії мають більш потужну захисну 
муфту POC 3 XL 

 
 Система захисту від перевантажень 

 

 

Система захисту інформує тракториста про прослизанні 
в захисних муфтах 
Система захисту працює від 12V DC і може бути 
підключена до прикурювачу в кабіні трактора або 
іншими джерелами живлення 

 
Лижі 

 

Лижі прорізають грунт і рослинність і регулюють рівень 
заглиблення ротора і навантаження на редуктора. 

 
  

DTX 

DTG 



 
 
КОМПЛЕКТАЦІЯ ФРЕЗИ СИСТЕМА UP-ROTATION 

 

 

 
В UP-ROTATION - ротор обертається від фрези до 
трактора (знизу - вгору) 
Напрямок руху ротора впливає на ефективність 
подрібнення при різних підходах до роботи. 

 
Передня плита 

 

В UP-ROTATION передня плита запобігає потраплянню 
каменів та інших предметів на трактор. (необхідне 
обладнання) 
Плита може бути використана для контролю потоку 
матеріалу до ротора 
Гідравлічне управління 

 
Скрин-сито (тип – рото, монтаж ззаду) 

 

 
В UP-ROTATION скрін повинен бути встановлений ззаду 
(обладнання в комплекті). 
Регулюючи ступінь висунення скріна ми отримуємо 
ступінь подрібнення маси який проштовхується через 
отвори. Цим досягається більш дрібний результат 
дроблення. 
Скрін кріпиться до центрального валу ротора. Це 
дозволяє плавно регулювати зазор між ротором і скрін за 
допомогою гідроциліндрів. 
Корпус скрін виготовлений з високоміцної сталі. 

 
СКРИН-СИТО (дверного типу), ЗАДНЄ ВСТАНОВЛЕННЯ 

 

 
У UP-ROTATION скрін повинен бути встановлений ззаду 
Скрін з гідравлічним приводом 
Весь подрібнений матеріал проходить через отвори в 
ситі. Завдяки цьому досягається більш тонкий результат 
дроблення. 
Пластина скрін виготовлена з високоміцної сталі 
При використанні з заднім роликом, задній ролик повинен 
бути обладнаний удленітелямі 200мм 

 
 
 



 
Задній каток 

 

Задній каток використовується для ущільнення 
подрібненої маси при русі вперед, і регулювання глибини 
обробки. 
При русі заднім ходом каток можна використовувати для 
нагинання дерев і чагарників. Ролик може бути 
використаний для притиску матеріалу до землі, що 
робить дроблення більш ефективним. 
Задній каток з гідравлічної регулюванням рівня. 

 

Валочна балка 

 

Валочна балка не може використовуватися з катком. Він 
кріпиться до задніх роликових кронштейнів на рамі. Рама 
має гідравлічний привід. 
Валочна балка використовується для штовхання і рубки 
дерев і рослинності. Рама має граблі, щоб рубати дерева 
на прямій лінії. 
Гідравліка оснащена клапаном скидання тиску, що 
потребує вільного доступу до магістралі бака трактора 

 

UP – ROTATION фреза зі всіма опціями 

 

 
ПЕРЕДНЯ ПЛИТА 

СКРИН, ЗАДНЄ ВСТАНОВЛЕННЯ 

ЗАДНІЙ РОЛИК 

 

 

 

КОМПЛЕКТАЦІЇ ФРЕЗИ СИСТЕМА DOWN-ROTATION 
 

 

У DOWN-ROTATION - ротор обертається від трактора до 
фрези (зверху - вниз) 
Напрямок руху ротора впливає на ефективність 
подрібнення при різних підходах до роботи. 



 

СКРИН-СИТО (тип - рото, монтаж спереду) 
 

 

У DOWN-ROTATION скрін монтується попереду 
Регулюючи ступінь висунення скріна ми отримуємо 
ступінь подрібнення маси який проштовхується через 
отвори. Цим досягається більш дрібний результат 
дроблення. 
Скрін кріпиться до центрального валу ротора. Це 
дозволяє плавно регулювати зазор між ротором і скрін за 
допомогою гідроциліндрів. 
Корпус скрін виготовлений з високоміцної сталі.. 

 

ЗАДНЯ ПЛИТА гідравлічно-регульована (монтаж ззаду) 

 

 
У DOWN-ROTATION задня плита запобігає вилітанню 
каміння з-під ротора (необхідна опція) 
Плита може бути використана для контролю потоку 
матеріалу до ротора 
Гідравлічний привід. 

 

СКРИН-СИТО (дверного типу), ПЕРЕДНЄ ВСТАНОВЛЕННЯ 

 

 
У DOWN-ROTATION скрін повинен бути встановлений 
на лицьовій стороні 
Скрін з гідравлічним приводом 
Весь подрібнений матеріал проходить через отвори в 
ситі. Завдяки цьому досягається більш тонкий результат 
дроблення. 

 

Задній ролик 

 

 
Задній каток використовується для ущільнення 
подрібненої маси при русі вперед, і регулювання 
глибини обробки. 
При русі заднім ходом каток можна використовувати для 
нагинання дерев і чагарників. Ролик може бути 
використаний для притиску матеріалу до землі, що 
робить дроблення більш ефективним. 
Задній каток з гідравлічної регулюванням рівня. 

 
 
 
 



 

Валочна балка 

 

Валочна балка не може використовуватися з катком. Він 
кріпиться до задніх роликових кронштейнів на рамі. Рама 
має гідравлічний привід. 
Валочна балка використовується для штовхання і рубки 
дерев і рослинності. Рама має граблі, щоб рубати 
дерева на прямій лінії. 
Гідравліка оснащена клапаном скидання тиску, для чого 
потрібно вільний доступ до магістралі бака трактора. 

 
ФРЕЗИ с DOWN – ROTATION з опціями  

 
 

 
СКРИН, ПЕРЕДНЯЯ ВСТАНОВЛЕННЯ 
 
ЗАДНЯ ПЛИТА 
 
ЗАДНИЙ РОЛИК 
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