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Фреза-ротоватор MeriCrusher серії MJS-G-Hydraulic 
для важких підрядних робіт 

 

    

 

 

 

 
Фреза MeriCrusher серії MJS / G призначена для здійснення підрядних робіт у жорстких умовах 
експлуатації та ідеально підходить для установок на колісних та гусеничних машинах потужністю до 250 
к.с. Двохскоростні гідравлічні двигуни та редуктори серії G використовуються для передачі потужності 
ротора, призначеному для глубокого фрезерування грунту. Завдяки надзвичайно високому рівню 
крутного моменту та ідеальній швидкості повернення ротора гідравлічної фрези серії MJS / G можна 
використовувати практично в будь-яких умовах.  
Фреза оснащена конічними різцями з твердого сплаву та високопромисловими кованими тримачами 
різьбових деталей, що дозволяє істотно знизити витрати на експлуатації обладнання. 

 
Базові технічні характеристики фрез серії MJS-G-H: 
Трансмісія Гідравлічна 

Гідромотор Високого тиску, двошвидкісний 

Боковий редуктор G-серія 

Діаметр/ширина ротора, мм 500 / 1610 

Кількість різців  72 шт. (Т25 Ротор) 

Робоча глибина, до мм 250  

Параметри машини:  

Довжина/ширина/висота, мм 1000/1610 /1050 

  

Особливості 
- Болтові леза зустрічних лопатей 
- Болтовий вкладиш hardox (рама) 
- Надмірна рама hardox 
- Ротор з економічно ефективними 

твердосплавними фрезами 
- Можливість повернути напрямок ротора 

Опції 
- Штовхач (фіксований 3-позиційний) 
- Задній каток (гідравлічний) 
- Направляюча пластина  (фіксована 

спереду 3-позиційна) 
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РАМА 

 

Структура рами легка і міцна. 
HARDOX з*єднання 
Пластина HDX-Wear встановлена на болтах і може 
бути замінена. Болт на болті відкручений 
ЛЕЗА 
Термооброблені зустрічні леза дуже тверді та міцні. 
Вони виготовлені з високоміцної сталі. Органічний 
матеріал подрібнюється між ротором і зустрічними 
лопатями. Зустрічні лопаті легко поміняти болт на 
болті. 
Леза встановлюються на болтах і можуть бути 
замінені. 

 
РОТОР 

 

Ротор UNT підходить для вимогливих умов, де 
потрібна висока зносостійкість. 
Різець 84007 (лише пружинний замок) 
Карбід широкий і трохи входить у тіло. 
Різець 84004 стопорний замок 
Карбід має грибну форму і проникає глибоко в тіло. 
Форма і більша кількість карбіду роблять його 
міцнішим проти зносу і ударів. 
Різець 8401925 Гайка, що не закручується, 
твердосплавний карбід має гостру форму і широку 
форму, завдяки чому він дуже добре ріже деревину 
та / або матеріал. Великий корпус, що не 
обертається, добре підтримує карбід і на 100% 
покриває тримач. Які значно зменшують знос 
тримача. 

 
ТРАНСМІСІЯ 

 

Трансмісія складається з гідравлічного двигуна / 
планетарного редуктора з подвійним об'ємом та 
кінцевої коробки передач. 
На кінцевій коробці передач є мастило на гвинтових 
передачах і циліндрична коробка передач. 
ГІДРАВЛІЧНИЙ МОТОР + ПЛАНЕТАРНИЙ 
РЕГУЛЯТОР 

 Двигун з подвійним робочим об'ємом 20 
куб.м. ^ 3 - 110 куб.м. ^ 3 

 Планетарна передача i = 1: 6,0 

 Двигун з подвійним об'ємом працює на 
електричному струмі 12 В. 

 Водотоннажність можна змінювати під час 
роботи. 

 Мінімальний робочий об'єм = вищі об / хв / 
менший крутний момент у роторі. 

 Мінімальне переміщення регулюється. 

 Макс. Робочий об'єм = менші об / хв / 
більший крутний момент у роторі. 

 
 

 

 



КОМПЛЕКТАЦІЯ В UP-ROTATION 

 

Під час обертання кутери піднімаються між 
трактором та дробаркою 
Обертання ротора, спрямоване на ефективну 
роботу 

 

МОНТАЖНИЙ КРОНШТЕЙН 

 

КОМПАКТНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ SAE J2513 

 

ПЕРЕДНЯ ПЛИТА фіксована 

 

Під час обертання вгору передня пластина 
запобігає появі каменів та інших предметів, 
що кидаються на трактор. (необхідне 
обладнання) 
Пластина може використовуватися для 
управління потоком матеріалу до ротора 
Позиція тарілки може регулюватися механічно 
3-позиційними. 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАДНІЙ КОТОК 

 

Задній каток використовується для 
ущільнення результату дроблення при руху 
назад, і його можна використовувати для 
регулювання дроблення глибини 
Під час руху вперед ролик можна 
використовувати для відштовхування дерев і 
кущів. Валик можна використовувати для 
притискання матеріалу до ґрунту, що робить 
подрібнення більш ефективним 
Задній каток має гідравлічний привід 

 

РУХЛИВА РАМА 

 

Зрубний каркас використовується для 
зрушення дерев і рослинності більшого 
діаметру в потрібному напрямку 
Висота штовхання регулюється через основи 
машин 
Регулювання висоти збільшує силу штовхання 
та робить роботу більш ефективною 
Зрубний каркас закріплений у 3-х позиціях 

 

UP-ROTATION З УСІМА ОПЦІЯМИ 

 

ПЕРЕДНЯ ПЛИТА 
РУХЛИВА РАМА 

 

 

 

 



 

DOWN-ROTATION 

 

Різці опускаються між трактором і дробаркою 
Обертання ротора, спрямоване на 
ефективну роботу 

 

МОНТАЖНИЙ КРОНШТЕЙН 

 

КОМПАКТНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ SAE J2513 

 

ЗАДНЯ ПЛИТА 

 

Задня пластина запобігає викиданню каменів 
та інших предметів (необхідне обладнання) 
Пластина може використовуватися для 
управління потоком матеріалу до ротора 
Позиція тарілки може регулюватися 
механічно 3-позиційними. 

 

 

 

 



ЗАДНІЙ КОТОК 

 

Задній ролик використовується для 
ущільнення результату дроблення при русі 
назад, і його можна використовувати для 
регулювання глибини дроблення (необхідне 
обладнання) 
Під час руху вперед ролик можна 
використовувати для відштовхування дерев та 
кущів. А також для притискання матеріалу до 
землі, що робить дроблення більш 
ефективним 
Задній каток має гідравлічний привід 

 

РУХЛИВА РАМА 

 

Зрубний каркас використовується для 
відштовхування дерев і рослинного покриву 
більшого діаметру вправо 
Висота штовхання регулюється через 
гідроциліндр 
Регулювання висоти збільшує силу 
штовхання та робить роботу більш 
ефективною 
Зрубний каркас закріплений у 3-х позиціях 

 

DOWN-ROTATION З УСІМА ОПЦІЯМИ 

 

РУХЛИВА РАМА 
ЗАДНЯ ПЛИТА 
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