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Фреза-розпушувач MeriCrusher серії MС-4 HYDRAULIC 
для компактних навантажувачів (з безредукторним гідравлічним приводом) 

 

    

 

 

 

Гідравлічні фрези MeriCrusher серії МС4 з безредукторним приводом спроектовані для різних 
видів робіт з розчищення місцевості. 
Гідромотор встановлений безпосередньо на роторі, що спрощує і полегшує конструкцію. 
MC4 - ідеальний робочий пристрій для малих і середніх навантажувачів потужністю до 100 к.с. 
 

Технічні характеристики та комплектація фрез серії MС-4 (в залежності від моделі): 

Трансмісія Гідравлічна 

Гідромотор Низький тиск, змонтований прямо на роторі 

Діаметр/ширина ротора, мм 400 / 1350; 1750; 2250 

Кількість різців  60;76; 96 (Т25 Ротор) 

Робоча глибина, до мм 200 

Параметри машини:  

Довжина/ширина/висота, мм 915/ 1 720; 2120; 2620 /930 

Вага, кг 600 – 1100 

 
  

 
 

Поєднання високого крутного моменту 
роторів і малої ваги забезпечує мінімальний 

час розгону ротора після зупинки. 

Завдяки низькій швидкості різання робота 
поблизу будівель і транспорту безпечна в 

порівнянні з високооборотними мульчерами. 
Двигун з прямим приводом дозволяє обертати 

ротор в обох напрямках. 

http://www.ltec.com.uae-mail/


 
РОТОР 

 

STD / STE 

Ротор гарантує безперебійну роботу та дуже тонкий 
результат дроблення. Ротор STE надає широкий 
вибір різців. 

РІЗЦІ 
 

 

Різець 84000 гайка стопорна (STD) 
Карбід має форму циліндра і входить у корпус. Корпус 
різака йде на 6 мм до тримача і бере циліндричну 
опору з тримача. 
Різець 84006X гайка (STD) 

Карбід має грибну форму, і він заглиблюється в 
організм. Карбід більшого діаметру краще проти 
зносу. Корпус різака йде на 6 мм до тримача і бере 
циліндричну опору з тримача. 
Розривач плити 614342 Болт зафіксовано (STD) 

Пластинчастий тип різака виготовлений з 
термообробленої борної сталі. Різак підходить для 
різання деревини, пнів та інших органічних матеріалів. 
Пластинчастий різак є пасивним різанням, і він дуже 
підходить для низькопотужних базових машин. 
Пасивне різання не спричиняє зупинки ротора 
настільки легко. Різак симетричний, і всі чотири ріжучі 
кромки можна використовувати. 
Різець 84004 стопорний замок (STE) 

Карбід має форму гриба, і він заглиблюється в 
механізм. Карбід більшого діаметру краще проти 
зносу. 

 

РІЗЕЦЬ 8401925 Гайка запірна, не обертається 

(STE) 
Карбід має гостру форму і широкий, що робить 
його різаним 
дерево та органічний матеріал дуже добре. 
Великий корпус, що не обертається, добре 
підносить карбід і на 100% покриває тримач. Які 
значно зменшують знос тримача. 
РІЗЕЦЬ 84000 фіксація гайок (STE) 

Карбід має форму циліндра і входить у корпус. 
РІЗЕЦЬ 84007 (лише пружинний замок) (STE) 

Карбід широкий і трохи входить до тіла. 



 
 

РАМА 

 

Структура рами легка і міцна. 
HARDOX Пластина 
Пластина HDX-Wear кріпиться за допомогою 
зварювання, після чого її можна замінити. 

ТРАНСМІСІЯ 

 

Коробка передач складається з ротора, 
гідравлічного двигуна та вільного бокового 
підшипника. Двигун безпосередньо підключений до 
ротора. Прямий привід спрощує конструкцію і 
дозволяє обертати ротор в обидві сторони. Це 
дуже корисна функція, коли ротор заклинюється 
під час роботи. 
DT = 2 х гідравлічних двигуна, вільний бічний 
підшипник не потрібен. 

 
 
 

ГІДРАВЛІЧНИЙ МОТОР OMVW 315 
 

ГІДРАВЛІЧНИЙ 
МОТОР 

Maкс 240 bar  

Масл.потік l/min Розмір 
мотору 

Обертання 
RPM 

60-70 L/min 315 cc 190-220 

80-100 L/min 315 cc 250-315 

110-125 L/min 315 cc 350-380 

130-160 L/min 315 cc 410-500 
 

 

 
РЕГУЛЯЦІЙНИЙ КЛАПАН ТИСКУ 

 

Гідравлічний двигун може бути оснащений 
додатковим PRV. Рекомендується для базових 
машин з тиском понад 240 бар та для всіх моделей 
екскаваторів 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

КРІПЛЕННЯ КРОНШТЕЙНІВ НА 
НАВАНТАЖУВАЧІ  

Необхідний монтажний кронштейн легко замінити, 
встановити на болт  

AVANT – кріплення 
SKID-STEER - SAE J2513 Кріплення 
U-PLATE FLAT - Для екскаваторів та навісного 
обладнання  
УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПЛОСКИЙ НАВІЗНИК ДЛЯ 
НАВАНТАЖУВАЧІВ - кронштейни, зварені 
замовником згодом (Vila, Kunta, Trima, Volvo 
також) 

КРІПЛЕННЯ КРОНШТЕЙНІВ НА ЕКСКАВАТОР 
U-PLATE FLAT - Для екскаваторів та навісного 
обладнання 
NPT-10 ДЛЯ ЕКСКАВАТОРІВ - Ротор 90 
градусів до стріли 
NPT-10 ДЛЯ ЕКСКАВАТОРІВ - Ротор, 
паралельний стрілі 

 
Ротатор (для екскаваторів 12-25 метричних тонн) 

 

Ротатор дозволяє оператору розміщувати дробарку 
в потрібному робочому положенні. Безпечне, 
ефективне та універсальне позиціонування 
зменшує переміщення носіїв. Використовуючи 
ротатор, можна виконати роботу під час коливання 
стріли або нормального переміщення стріли. 
Робота можлива в більш вузьких, обмежених 
середовищах, де використання стаціонарної 
дробарки було б неможливим або набагато 
складнішим. 
Плоска плита та обертач 
- Не включає поворотну муфту або гідравлічні 
шланги 
- Поворот обмежений цим варіантом через 
обмеження шланга 

 

Плоска / обертальна / поворотна муфти 

- П'ятиканальна поворотна муфта з 1-дюймовим 
шланговим з'єднанням забезпечує безперешкодний 
приплив масла до двигуна 
- Включає в себе всі гідравлічні з'єднання між 
двигуном і стяжкою 
- Безперервне обертання на 360 градусів без 
відкритих гідравлічних шлангів 
Гідравлічні вимоги екскаватора 
Двигун: Напірна та зворотна лінія. Відокремлена 
лінія бака для зливу корпусу мотора. 
Ротатор: подвійна і зворотна лінія подвійної дії. 

 

Плоска плита 
Плоска плита оснащена кількома отворами. 
Можливість встановлення кронштейнів екскаватора, 
що закріплюються на болтах. Як варіант, 
кронштейни можна прикріпити зварюванням. 



UP-ROTATION 

 

• У режимі UP-ROTATION різці піднімаються між 
трактором та дробаркою 
• Напрямок обертання ротора впливає на спосіб 
роботи 
• Напрямок обертання можна змінити, 
повертаючи кріпильний кронштейн або 
обертаючи ротор 

 
ЗУСТРІЧНЕ ЛЕЗО 

 

• HDX-зустрічне лезо виготовлено з 
високоміцної сталі. Органічний матеріал буде 
подрібнений між ротором і протилезом. 
• Зустрічне лезо закріплене на болтах, і його 
легко регулювати та замінювати. 
Червона гумова пластина перешкоджає 
роздавленню матеріалу до основи машини. 
Гумова пластина закріплена болтами 
і може бути вилучений у разі потреби. 

 
Опорні полози поворотні 

 

 

Опорні полози поворотні. Полози рухаються і 
підтримуються подрібненою поверхнею, що 
дозволяє дуже легко і точно регулювати робочу 
глибину. Покриття можна використовувати для 
обмеження робочої глибини при подрібненні 
льоду з паркувальних майданчиків та інших 
ділянок над бруківкою, бетоном чи іншими 
поверхнями. 

 
DOWN-ROTATION 

 

• В DOWN-ROTATION фрези опускаються між 
трактором та дробаркою 
• Напрямок обертання ротора впливає на спосіб 
роботи 
• Напрямок обертання можна змінити, 
повертаючи кріпильний кронштейн або 
обертаючи ротор 

 
 
 



Зустрічне лезо 

 

 

• HDX-зустрічне лезо виготовлено з високоміцної 
сталі. Органічний матеріал буде подрібнений між 
ротором і протилезом. 
• Зустрічне лезо прикручене болтами, його легко 
регулювати та замінювати. 
• Зустрічне лезо можна встановити у два різні 
положення. 
- Вказівка вниз більше підходить для ожеледиці, 
прибирання твердого снігу та для утримання 
гравійної дороги та паркової доріжки. 
- Рекомендується спрямовуватись вгору під час 
загальних робіт з очищення рослинності. 
Рослинність, яку потрібно подрібнити, має 
кращий доступ до ротора 
Червона гумова пластина перешкоджає 
попаданню подрібненого матеріалу вперед, 
дозволяючи працювати поблизу будівель та 
автомобілів при подрібненні льоду з місць для 
паркування тощо. 

 
Опорні полози поворотні 

 

 

Опорні полози поворотні. Полози рухаються і 
підтримуються подрібненою поверхнею, що 
дозволяє дуже легко і точно регулювати робочу 
глибину. Покриття можна використовувати для 
обмеження робочої глибини при подрібненні 
льоду з паркувальних майданчиків та інших 
ділянок над бруківкою, бетоном чи іншими 
поверхнями. 
 

 
ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ 
ГІДРАВЛІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ГЛИБИНИ 

 

• Для обмеження та регулювання глибини 
різання ротора використовується гідравлічне 
регулювання заносу / глибини. 
• Регулювання глибини полегшує роботу на 
поверхнях, де удари між ротором і поверхнею 
повинні бути мінімізовані. 
• Шарнірні полози розміщуються проти землі. 
Нахиліть ротор на глибину, дозволену 
регулятором глибини. Таким чином, машина / 
ротор спирається на три опорні точки. Це 
полегшує управління та роботу. 
• Занос можна підняти циліндром, тоді це не 
обмежує глибину роботи. 
 



 

• Регулювання глибини встановлюється за 
допомогою болта. Його можна додати згодом. 

 
ПЛАСТИНА РІВНЕННЯ І КОНТРОЛЮ ПОТОКУ 
Примітка! Тільки машини DownRotation. 

 

Вирівнююча плита та регулятор потоку ідеально 
підходять для використання влітку під час 
утримання гравійних доріг та паркових паркетів. 
 
Вирівнююча пластина стискає і вирівнює 
подрібнену поверхню. Пластина кріпиться на 
болтах. 
Регулювання потоку запобігає виходу 
зіпсованого матеріалу в сторону. Регулювання 
потоку дозволяє працювати близько до країв. 
Наприклад, на стиках гравію та трав’яної 
поверхні, де не бажано, щоб гравій ґрунтувався 
на поверхні трави. Регулювання потоку кріпиться 
до гідравлічного регулювача глибини. 
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