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РОТАЦІЙНА КОСАРКА-МУЛЬЧЕР  
SCHULTE FX-1800 

 

 

 

 

 

 

 

1. 15-дюймова фреза для середніх навантажень. Роторна косарка-мульчер 

2. Однокупольна дека з постійною сваркою 7 робить цю роторну фрезу надзвичайно простою у 

очищенні, запобігає нагріванню води та ржавчину, а також допомагає видалити мусор. 

3. Перекриття левії 6,5 дюйма і висока швидкість острії лезвії. 

4. Привод з четирьмя коробками передач з незалежними фрикційними муфтами. У FX-1800 

використовуються надпрофільні та надзвичайно надійні редуктори Bondioli. Разветвитель 

має вхідну та вихідну вали з 20 шліцами розміром 1 3/4 дюйма і розсчитаний на 260 л.с. (194 

кВт). Центральний і боковий коробки мають вхідні вали на 1 3/4 дюйма 20, нижні вали 2 3/8 

дюйма і розсчитані на потужність 225 л.с. (168 кВт) *. 

5. Вал CV 80 градусів забезпечує плавну передачу потужності у час крутих поворотів. CV для 

540 об / хв відноситься до категорії 6, а до 1000 об / хв - до категорії 5. Трансмісія на самому 

резюме використовує саморегульовані фрикційні муфти, щоб захистити ваші пропозиції та 

завжди працювати з максимальною продуктивністю. Всі мульти доступні під основним щитом 

для зручності обслуговування. 

6. Пневматичні перемички 7-го розміру (круглі піддони), виготовлені методом 

центрифугування, забезпечують прочність і рівновага. 

7. Доступний з приводом на 540 або 1000 об / хв. 
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КОМПЛЕКТАЦІЯ 

 

1. 7 каліброва безперервно зварена однокупольна палуба 

2. Підвісна система підйому крила 
3. Потужна система приводу 
4. Збільшена 13 глибина кадру 5/8 ” 
5. Паралельне нівелювання з мастильними фаркопами 
6. Підвіска центру важких вантажів 

  

Показаний фіксований блок ножа Поворотне обертання леза на фіксованій моделі ножа 
утримує матеріал від збивання під палубою 

    

Єдина центральна система 
блокування 

Система блокування крила 
кульового крана 

225 к.с. прямокутні 
коробки передач, 

Важкі вхідні вали 1 3/4 ”, 2 
3/8” вниз вали 

260 к.с. важкий спліттер 
коробка з 

1 3/4 ”шлицеві вали 

1 

2 

3 

4 

5 
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Вузька транспортна 

надцентрова конструкція 

крила 



Мульчери Шульте є легендарними у всій галузі косіння, оскільки є найскладнішими та 
надійнішими. FX-1800/ FX-1200 продовжує цю відому традицію за економічною ціною. 

Змащувані шарнірні опори допомагають зменшити знос і сприяють тривалому терміну служби 
паралельного підйомного механізму фрези. 

Бічні спідниці FX-1800 / FX-1200 мають глибину 13 5/8 ". Це додаткове приміщення під палубою, 
разом із високими швидкостями наконечника леза, забезпечує кращий крій та кращий 
матеріальний потік. 

 

На цьому різаку ми використовуємо надзвичайно міцні та довговічні 517 маточини та шпинделі 
з вбудованими металевими захисними кожухами для вирішення будь-якого типу місцевості. 

Цілісний центральний щит забезпечує легкий і повний доступ до трансмісій, муфт і редукторів 
на центральній секції. У цього різака є змінні башмаки, виготовлені з товстої до стирання сталі 3/8 
". 

Стандарт центрального колеса побудований з великих круглих трубок HSS товщиною 5 9/16 "O.D. 
x 3/8", а стандартні колеса крил виготовляються з круглих труб HSS товщиною 4 "O.D. X 3/8". 

 

Schulte має безліч варіантів навіски, включаючи навісну скобу, регульовану скобу, точну навіску 
або твердий язик, щоб допомогти створити кращий fi т та зменшити знос тяги трактора. 

 

Леза Schulte Industries Super Suction 1/2 "x 4" нічого не 
залишають позаду. Лопаті Шульте зміцнюються в 
процесі затвердіння, що збільшує ударну міцність леза. 
Лезо закріплено фаскою навколо отвору для болта леза, 
щоб забезпечити плавний перехід поверхонь область 
болта леза з високим напруженням. Лопаті також 
підбиваються, щоб викликати корисні напруження 
стискувальної поверхні на всю довжину клинка. Це 
підвищує довговічність і продовжує термін служби леза, 
що втомлюється. жорсткіший край, тим самим 
продовжуючи термін служби леза 

 

Ексклюзивний болт для леза Пентагона від Schulte 
Industries забезпечує максимальний опір обертанню там, 
де лезо прикріплене до підшипників кукси. 

 

Усі точки повороту використовують 1-дюймові змащувані 
шпильки. 

Палубні кільця є стандартними для FX-1800 / FX-1200. Кільця палуби захищають колоду різака 
від лез, що піднімаються при зустрічі перешкод. 

 

Кільця для захисту палуби є стандартними 



 

Потужна лита петля з ущільнювачами склоочисників 

 

Змащувані регульовані поворотні пряжки для 
паралельного вирівнювання 

 

13 5/8 ”глибина рами для максимального потоку 
матеріалу 

 

Потужна система приводу для максимальної 
продуктивності 

 

Металеві захисні кожухи на 517 ступицях 

 

Однорівнева вирівнювальна штанга з насадкою 

 

7-ми калібровані сформовані каструлі-пенькові 
перемички 

 

  



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Ширина різу, м 4,57 

Загальна ширина , м 4,83 

Повна довжина , м 5,13 

Транспортна ширина , м 2,60 

Транспортна висота , м 2,13 

Товщина деки 7GA , мм 4,6 

Вага (залежить від конфігурації) , кг 2 540 

Вага зчіпки (залежить від конфігурації) , кг 762 

Мінімальна потужність трактора , к.с.  50 

Рекомендована потужність трактора , к .с. 90 

Висота зрізу, мм 14,5 – 44,5 

Дорожній просвіт , мм 42,5 

Ріжуча здатність , мм 102 

Перекриття леза , мм 165 

Потужність центрального редуктора, к.с.  194 

Потужність бокового редуктора на роторі, к.с. 168 

Швидкість кінчика леза при  швидкості ВВП - 1000 об/хв  

Центр  

Крило  

 
4869 
4788 

Робочий діапазон крила  25° вниз і 87° вгору 

Діапазон плавання крила  25° вниз і 30° вгору 

 

    

Болт на осях Регульований клівс Точна зчіпка Твердий язик 

    

Зчіпка клевіса Шини для 
навантажувачів 

Шини для важких 
умов експлуатації  

Тверді ламінатні шини 

 

  



ОПЦІЇFX-1800 / FX-1200 

 Центральні ходові осі  
 Наскрізні осі  
 Нерухомі ножі  
 Шини для літаків  
 Тверді ламіновані шини  
 Шини для навантажувачів  
 Варіанти шин 4, 6 або 8  
 Одно- або подвійні запобіжні ланцюги 

спереду та ззаду  
 Комплект захисних ліхтарів  
 Стандартний кронштейн Усуває знос дишля)  
 Суцільний язик •  
 Набір лезових подрібнювачів  
 Зчіпка з рівним кутом - лише для приводу без 

обертання 540 об / хв  
 Натяжна тяга  
 Вирівнююча штанга (Додавання другої тяги) 
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