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РОТАЦІЙНА КОСАРКА-МУЛЬЧЕР  
SCHULTE 5026 

 

 

 

 

1. Роторний ніж шириною 26 футів швидко впорається з косінням або подрібненням. 

2. Привід на 1000 об / хв з посиленими фрикційними муфтами і карданним шарніром рівних 

кутових швидкостей 80. 

3. Круглі піддони на стандартній установці. 

4. Змінні двокомпонентні полози на крилах. 

5. Палуба 10 GA із захисними кільцями. 

6. Шини для легких вантажівок 7,00 x 15 в кількості 6 або 8 штук. 

7. Гідравлічні циліндри фазирования для горизонтального підйому. 

8. Циліндри підйому крил двостороннього дії з механічним поплавком. 

9. Втулки з пружинного стали у всіх основних точках повороту. 

10. Підвіска для центральної і крильевой рам. 

11. Транспортні фіксатори центроплана і крил. 

12. Для поліпшеного подрібнення доступний додатковий комплект фіксованих ножів для 

подрібнення. 

13. Роздільник на 50 градусів скорочує довжину приводних ліній і робить машину більш 

компактною. 
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КОМПЛЕКТАЦІЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 50-градусний спліттер забезпечує унікальне розташування роторів 

2. Доступні шини - 7,00 х 15 нових 8-вантажних легких вантажівок або 30 х 9,5 х 14-кратно 

використаних літаків 

3. Захист від ковзання зчеплення на всіх коробках вниз 

4. Гідравлічна фазова система з незалежною пружинною підвіскою 

5. Регульовані стандарти коліс для міжряддя або ходові осі 

6. Регульовані бічні стрічки для каструлі або фіксованого ножа 

7. 2 частини змінного взуття. Т-100 матеріал 

8. 10-ти калібрувальний пристрій, легко чистять передню та задню палубу 

9. Доступний екран: 

- одноланцюгові F&R, 

- подвійні ланцюги F&R, одноланцюгові F&R з передньою гумою або одноланцюгові 

спереду з переднім і заднім ременем для різних застосувань 

10. Високоякісні прямокутні коробки передач високої якості 

11. Доступні навіски: 

- Зчіпка у стилі CV з відкритим ключем, суцільним язичком або прецизійною зчіпкою або Не 

запатентована 

- CV рівнокутова зчіпка 
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Ширина різу, м 7,98 

Загальна ширина , м 8,15 

Повна довжина , м 5,13 

Транспортна ширина , м 2,9 

Транспортна висота , м 3,76 

Товщина деки 10 GA , мм 4,6 

Вага (залежить від конфігурації) , кг 3 034 

Вага зчіпки (залежить від конфігурації) , кг 1 089 

Мінімальна потужність трактора , к.с.  120 

Рекомендована потужність трактора , к .с. 200 

Висота зрізу, мм 25-356 

Дорожній просвіт , мм 42,5 

Ріжуча здатність , мм 50 

Перекриття леза , мм 152 

Потужність центрального редуктора, к.с.  260 

Потужність бокового редуктора на роторі, к.с. 210 

Швидкість кінчика леза при  швидкості ВВП - 1000 об/хв  

Центр  

Крило  

 
4869 
4788 

Робочий діапазон крила  15° вниз і 45° вгору 

 

Супер широкий 

Ширина різання 26’2 ” 

Робоча ширина понад 26 дюймів гарантує швидке 
виконання великих завдань. Schulte 5026 призначений 
для зрізання всього, від легкої щітки до рослинних 
залишків, таких як стебла кукурудзи, стерня пшениці та 
бавовняні стебла. Для посилення дії рубання доступні 
спеціальні набори лез. Ця машина ідеально підходить 
для зрізання таких культур, як конюшина солодка, для 
внесення в якості сидератів. Schulte 5026 має 
регульовані стандарти коліс, які легко поміщаються в 
міжряддях від 30 до 1 метра. При максимальній ширині 
секції рами 10 ’Schulte 5026 добре справляється із 
дотриманням нерівних контурів землі 

 

 

  



SCHULTE 5026 

Створений для роботи з тракторами в діапазоні від 120 до 200 к.с. Подача електроенергії 

здійснюється за допомогою спеціально сконструйованої коробки передач, що розділяє 260 к.с. 

Schulte 5026 з фіксованим набором для подрібнення ножів руйнує та розподіляє пожнивні 

залишки та забезпечує швидше розщеплення врожаю за рахунок цього руйнуючого ефекту. 5026 

дуже добре слідкує за землею з незалежним підвісом на всіх ділянках, і його можна легко підняти 

для транспортування з поля в поле. 

Колоди містять 6-дюймову центральну секцію та два 10-дюймові крила. Цей пакет забезпечує 

розумну транспортну ширину (126 ”) і висоту (148”). Надзвичайно широка центральна секція 

тримає машину стабільною під час транспортування. Унікальна система підвіски амортизує 

передню навіску, а також стандарти коліс, не викликаючи коливання будь-якої сторони. 

 
 

 
5026 в рисовом полі  Обслуговування пасовищ 

 
 

 
Технічне обслуговування 

аеропорту 
5026 в кукурудзному полі 5026 вхлопковому полі 

 

Відмінне подрібнення та розподіл 

 

  



 

Показаний фіксований блок ножів 

 

Показаний блок перемички кукси (Wings Up) 

 

Подрібнення соломи пшениці 

 

Регульований клівс 

 

Точна зчіпка 

 

Твердий язик 

 

Зчепка клевіса 

 

Необов’язковий комплект вентилятора для сміття на 
палубі 

 

  



 

ОПЦІЇ 5026  

 Задня навіска у стилі CV,  

 рівнокутова зчіпка без CV,  

 фіксований блок ножів із лопатками з висхідним потоком або плоским дном,  

 комплект з двома лезами,  

 комплект з двома лезами з лезами для подрібнення,  

 різні захисні кожухи для ланцюгів / гуми,  

 6 або 8 комплектів шин набори для рядових урожаїв або прогулянкових осей,  

 комплект освітлювальних приладів,  

 набір вентиляторів для сміття Cyclone Deck 
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