
Гідравлічна валочна балка і

задній ролик роблять дроблення

більш ефективним. Валочна

балка допомагає нахилити

дерева, а каток утримує їх на

землі і вирівнює подрібнену

поверхню.

STD ротор C / W має спеціальні

конічні різці, які ідеально працюють

на середній швидкості ротора.

Змінний протирізальний ніж дає

дуже хороші результати

дроблення.

Suokone виробляє бічні ланцюгові

редуктора призначені для інтенсивного

використання та легкого обслуговування.

Додаткове зчеплення POC захищає

трансмісію трактора і фрези від

перевантажень під час різких

екстремальних зупинок ротора.

MeriCrushers також можуть поставлятися з

гідравлічними коробками передач

Е-mail: secretar@agrosvit.com www.ltec.com.ua

08335, Киевская область, Бориспольский р-н, 
с.Иванков, ул.Харьковская 1в 

ООО «ЛАНДТЕХНИК»
ТОВ «ЛАНДТЕХНІК»

08335, Київська обл., Бориспільський р-н, 

с. Іванків, вул. Харківська, 1-В

Тел. (044) 599-45-96, факс. (044) 361-74-07

E-mail: secretar@agrosvit.com

Фреза-ротоватор

Suokone MeriCrusher серії MJ

Багатофункціональна фреза для вимогливих професіоналів - MeriCrushers серії MJ 

відрізняється високою якістю, довговічністю та економічністю. 

Ідеально підходять для широких діапозонів потужностей тракторів -50 - 180 к.с.
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БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ МАШИНИ

Противоріжучий ніж на болтах

Рама з Hardox

STD Ротор з твердосплавними різцями

Можливість зміни направлення руху ротора

ОПЦІЇ

POC - запобіжна муфта з регулюванням тиску (запатентована SUOKONE)

Валочна балка (гідравлічна)

Задній ролик (гідравлічний)

Захистна плита (фиіксована спереду)

Гідравлічна верхня тяга

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ФРЕЗИ MERICRUSHER

08335, Киевская область, Бориспольский р-н, 
с.Иванков, ул.Харьковская 1в 

ООО «ЛАНДТЕХНИК»тел. +38(067)656-54-06 ф.(044) 361-74-07

Лісове господарство
•Подрібнення пеньків, гілок, залишків дерев

•Підготовка транспортних і пожежних просік

•Підготовка ділянок під висадку

•Вирівнювання лісових доріг

Сільське господарство
•Подрібнення пеньків, гілок, залишків дерев біля посадок

•Підготовка польових і насипних доріг

•Очищення територій від рослинності і кореневищ

•Подрібнення льоду

Будівництво
•Зачистка будівельних майданчиків

•Подрібнення пеньків і дерев, подрібнення льоду

•Очищення майданчиків перед розбивкою і висадкою парків

•Зачистка узбіч доріг від рослинності

Модель Необхідна

потужність

трактора, 

к.с.

Діаметр

ротора, 

мм

Ширина 

ротора, 

мм

Загальна

ширина 

фрези, 

мм

Вага, 

кг

Робоча 

глибина, 

см

Кіл-ть

різців, 

шт

MJ-1.4 ST 50 - 90 400 1350 1800 1050 200 60

MJ-1.8 ST 70 - 90 400 1750 2200 1390 200 76

MJ-1.8 DT 90—180 400 1750 2200 1480 200 76

MJ-2.3 ST 90—150 400 2250 2700 1080 200 96

MJ-2.3 DT 90—180 400 2250 2700 1230 200 96

Е-mail: secretar@agrosvit.com www.ltec.com.ua
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тел. (044) 599-45-96.  ф.(044) 361-74-07
Технічні вимоги до трактору

Трактор 4 WD

Навіска CAT 2

Гідровиходи 2 пари. 

ВОМ (540) / 1000 об/хв

Робоча швидкість от 0,5 км/час (понижаючий редуктор)

Технічні дані: ST DT

Потужність трактора ST /DT 70-90 л.с. 90-180 л.с.

Трансмісія Механічний ВОМ

Редуктора 2-х рядний цепок

Зчеплення POC-2 або FT44

Діаметр ротора/ширина 400 / 2250мм

Кількість резців 96 шт (Ротор - T25)

Рабоча глубина 200 мм

Параметри машини:

Довжина 1550 мм

Ширина 2700 мм

Висота 1220 мм

Вага ST / DT 1080 / 1230 кг

Вага з опціями ST / DT 1580 / 1730 кг
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СЕРІЯ MJ

Е-mail: secretar@agrosvit.com www.ltec.com.ua

РАМА

Рама легка і міцна.               

Піддон Ротора з HARDOX

Піддон ротора виготовлений з HARDOX, приварений і може бути замінений

після зносу.

РОТОР

STD ротор гарантує плавну роботу і дуже хороший результат по

дробленню при подрібненні пнів.

Різець 84000 зі стопорною гайкою. Карбідний наконечник має

форму циліндра і глибоко входить в корпус різця

Різець 84006X зі стопорною гайкоюКарбідний наконечник має

форму грибка і глибоко входить в корпус різця. Карбідний наконечник

більшого діаметра набагато стійкий проти зносу.

ТРАНСМІСІЯ

Трансмісія складається з центрального Т-подібного редуктора, 

карданних валів, запобіжних муфт і бортових редукторів на ланцюговій

передачі

Бічні редуктора складаються з зірочок і двострумкового ланцюга в 

масляній ванні.

ST модель - має один приводний редуктор зліва

DT модель - має два бічних редуктора

Захисні МУФТИ ЗЧЕПЛЕННЯ

Зчеплення призначене для захисту редукторів фрези і коробки передач 

трактора. 

Захисні муфти зчеплення в пікові навантаження відключають потік

крутиться моменту між трактором і фрезою

ВИДИ зчеплення:

POC - захисна муфта зчеплення з накладками Fricon, яка 

дозволяє гідравлічно регулювати навантаження на прослизання зчеплення в 

залежності від потужності трактора і видів виконуваних робіт

FT - захисна муфта зчеплення з фрикційними дисками

MERICRUSHER
MJ-2.3 ST \ MJ-2.3 DT
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СЕРІЯ MJ

Е-mail: secretar@agrosvit.com www.ltec.com.ua

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

ПРОТИРІЖУЧИЙ НІЖ (монтаж спереду)      

Термооброблені протиріжучі ножі виготовлені з 

високоміцної сталі, завдяки чому вони дуже тверді і міцні.     

• Органічний матеріал подрібнюється між ротором і 

протиріжучою пластиною.    

• Пластини встановлені на болтах і можуть бути замінені.

ПЕРЕДНЯ ПЛИТА ФІКСОВАНА

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

ЗАДНІЙ РОЛИК

Задній ролик 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 ролик з гідравлічним приводом.

ОПЦІЯ —UP-ROTATION

MERICRUSHER
MJ-2.3 ST \ MJ-2.3 DT

mailto:secretar@agrosvit.com


ОПЦІЯ—UP-ROTATION

СЕРИЯ MJ
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MERICRUSHER
MJ-2.3 ST \ MJ-2.3 DT

ВАЛОЧНА БАЛКА
Валочна балка використовується для штовхання

дерев і рослинності більшого діаметра в потрібному

напрямку.

Висота регулюється за допомогою гідравлічного

циліндра. Регулювання висоти збільшує силу

притиснення і робить роботу більш ефективною.

Валочна балка може бути механічною (фіксованою)

або з гідравлічним приводом

UP – ROTATION фреза з усіма опціями

передня плита
Прітоворез, монтаж 
попередувалочні балка
задній каток
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ОПЦІЯ — DOWN-ROTATION

СЕРИЯ MJ
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MERICRUSHER
MJ-2.3 ST \ MJ-2.3 DT

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.

Протиріжучий НІЖ (монтаж ззаду)

• Термооброблені протиріжучі ножі виготовлені з високоміцної

сталі, завдяки чому вони дуже тверді і міцні

• Органічний матеріал подрібнюється між ротором і 

протиріжучою пластиною.    

• Пластини встановлені на болтах і можуть бути замінені.

ЗАДНІЙ РОЛИК

• Задній ролик 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 ролик з гідравлічним приводом.

ВАЛОЧНА БАЛКА

Валочні балка використовується для штовхання дерев і

рослинності більшого діаметра в потрібному напрямку.

Висота регулюється за допомогою гідравлічного

циліндра. Регулювання висоти збільшує силу притиснення і

робить роботу більш ефективною.

Валочні балка може бути механічною (фіксованою) або з

гідравлічним приводом
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ОПЦІЯ—DOWN-ROTATION

СЕРИЯ MJ

Е-mail: secretar@agrosvit.com www.ltec.com.ua

MERICRUSHER
MJ-2.3 ST \ MJ-2.3 DT

DOWN – ROTATION 
Фреза з усіма опціями: 

валочна балка
задній каток
протирізальна пластина, монтаж ззаду
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