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РОТАЦІЙНА КОСАРКА-МУЛЬЧЕР  
SCHULTE FX-315 

    
Мульчер Schulte FX-315 призначений для скошування та подрібнення будь-якого виду рослинності від 
стерні кукурудзи, соняшнику, ріпаку, пшениці до невеликих чагарників і дерев 

 

 
 

Ультравузька транспортна 
ширина 

 

 
 

Показний європейський 
автостоп 

1 Нова система розподілу залишків забезпечує максимальний 
розподіл при збереженні безпечного робочого середовища. 
2 Потужний привідний пакет включає сплітерну коробку 
потужністю 260 к.с. та прямокутні коробки 210 к.с. Спліттер має 
1 3/4 "20 шлицевих вхідних і вихідних валів, вниз коробки мають 
1 3/4" 20 вхідних валів хребта і 2 3/8 " 
пухові вали. 
3 Однокупольна чиста конструкція палуби виключає надлишкову 
вагу порівняно з конкурентними двопалубними конструкціями, 
зменшує накопичення сміття та допомагає запобігти іржі від 
вологи. Міцні металеві блокування 7 калібру, що утворюють 
неперевершену міцність палуби. 
4 Опалубка із змінним положенням дозволяє змінити потік 
матеріалу під різаком, щоб максимізувати подрібнення та 
розподіл. 
5 Нове патентне кільце, яке очікує на розгляд патенту. 
6 Система вирівнювання швидкості зводить до мінімуму 
налаштування та перемикання часу для вирівнювання спереду 
назад, для різних висот тяги від трактора до трактора. 
7 Надзвичайно вузька транспортна ширина 99 дюймів на FX-315. 
8 Глибина рами 13 3/8 ”і збільшена швидкість наконечника леза 
призводять до чудового різання та подачі матеріалу. 
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Система трансмісійних приводів Двигуни FX-315 походять від елітної 
серії трансмісій SFT Bondioli, яка встановлює галузеві стандарти 
безпеки, продуктивності та характеристик. Двигуни на фрезі 
відносяться до категорії 5, вхідний вал 1000 об / хв - до категорії 5, а 
вхідний вал до 540 об / хв - до категорії 6. 
80-градусний CV Бондіолі забезпечує надзвичайно щільний поворот, 
зберігаючи при цьому плавну передачу потужності. Саморегулюючі 
муфти забезпечують безпеку ваших трансмісій та надзвичайно прості в 
обслуговуванні. Пластикові екрани SFT забезпечують чудову безпеку 
на 360 градусів, в той же час роблячи надзвичайно легким доступ до 
приводного механізму знизу для сервісних цілей. 

 
 

Система вирівнювання 
швидкості 

 

 

Прямокутні редуктори потужністю 210 к. С. 

Важкі вхідні вали 1 3/4 ". 2 3/8" конічні та 
шліцевані вали. П’ятирічна гарантія на коробку 
передач. 

 

Розділювальна коробка потужністю 260 к.с. із 
шлицевими валами на 1 ¾ ”для максимальної 
міцності. 

Пакет з важким режимом роботи Порожнисті структурні труби по периметру Управління змінним положенням 

Розподіл залишків Одиночна 7-купольна колода Шпинделі на болтах Система фіксованих ножів 



 

Муфти, що встановлюються вперед 

 

Центральна підвіска 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Болт у шпинделях Надзвичайно міцний та 

довговічний 517 ступиць та болт у шпинделях 
на цьому фрезі для вирішення будь-якого типу 
місцевості 

 Ексклюзивний болт леза Пентагону із 
замінними втулками C1045, що забезпечує 
максимальний опір обертанню та меншу 
комбінацію напружень. Доступно лише на блоці 
перемички пеньків 
 

Новий FX-315 - це ідеальний поворотний різак на 15 футів, що стосується розподілу та 
продуктивності. Новий патент, що очікує на розподіл залишків та перекриття з можливістю змінного 
положення, дозволяє вам налаштувати можливості розподілу вашого FX-315 відповідно до будь-
якого матеріалу або стану різання у своєму класі. Дошка розподілу залишків регулюється, щоб ви 
могли відкрити її або закрити, залежно від ваших вимог. Захист змінним положенням дозволяє 
змінити потік матеріалу під різаком, щоб максимізувати подрібнення або розподіл. 
 
Весь периметр цієї фрези побудований з квадратних і прямокутних трубок (21/2 ”x 21/2” x 3/16 ”) 
(21/2 ”x 21/2” x 1/4 ”) (3” x 2 ”x 3/16”), який надзвичайно міцний і стійкий до скручування. До цієї труби 
приварені литі сталеві петлі, щоб забезпечити жорстку та надійну петлю. У нашій петлі 
використовується 1 "холоднокатаний штифтовий матеріал. 
 
8 "тактові фазові циліндри зменшують гідравлічний тиск, необхідний для підйому та опускання 
машини, що в свою чергу означає більш тривалий термін експлуатації гідравлічної системи. 
 
Бічна спідниця FX-315 має глибину 13 3/8 ". Це додаткове приміщення під палубою разом із високими 
швидкостями наконечника леза забезпечує кращий зріз та кращий матеріальний потік. 
 
Стандарт середнього колеса побудований з великих 6-дюймових круглих труб HSS товщиною 6 
дюймів x 1/4 ". 
 
Прецизійний навісний пристрій Шульте усуває ударні навантаження, що передаються від фрези на 
трактор, і зменшує знос тяги. У всіх точках повороту використовуються 1 "змащувані штифти, а в усіх 
основних точках повороту використовуються пружинні сталеві втулки.  
½ ”x 4” Schulte Super Suction Klades нічого не залишають позаду. 
 



Подвійні запобіжні ланцюги (спереду та ззаду), повний ремінь (спереду та ззаду) та регульована 
стійка розподілу залишку 
 
 
ФІКСОВАНИЙ БЛОК НОЖІВ 
Фіксований блок ножів із: Фіксованим ножем / Хвостовою дошкою 
розподілу залишків / Покриттям із змінним положенням 

 

 
 

   

Робіть все за допомогою фіксованої ножової системи,  
включаючи подрібнення залишків врожаю та обслуговування пасовищ 

 
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Ширина різання  4,57 м 

Загальна ширина  4,83 м 

Загальна довжина  5,03 м 

Транспортна ширина  2,52 м 

Транспортна висота  2,13 м 

Товщина колоди  7GA 4,6 мм 

Вага (залежно від комплектації)  5665 фунтів 

Вага зчіпки (залежно від конфігурації)  2120 фунтів 

Мінімальна потужність трактора  65 к. С. (49 кВт) 

Рекомендований трактор  85 к.с. (63 кВт) 

Висота різання (залежно від конфігурації)  5/8 "до 17,5" 

Дорожній просвіт  42,5 мм 

Ємність різання  89 мм 

Накладення леза  165 мм 

Рейтинг коробки передач розділювача  260 к.с. (194 кВт) 

Потужність центральної коробки передач  210 к. С. (157 кВт) 

Швидкість наконечника леза 540 об / хв  

Центр  15980 футів / хв (4871 м / хв) 

Крило 154 15459 футів / хв (4711 м / хв) 

Швидкість наконечника леза 1000 об / хв  

Центр  15974 футів / хв (4869 м / хв) 

Крило  15708 футів / хв (4788 м / хв) 

Діапазон роботи крила  від 25 o до 103 o вгору 

Крило Плаваючий діапазон  25° вниз до 40° вгору 
Трубки по периметру  (21/2 ”x 21/2” x 3/16 ”) (21/2” x 21/2 ”x 1/4”) (3 ”x 2” x 3/16 ”) 



 
ВАРІАНТИ FX-315 

FX-315 може бути оснащений перемичками на пні 
або ексклюзивною системою фіксованого ножа 
Schulte, шинами для навантажувачів, літаків або 
ламінату. Додаткові подвійні ланцюги спереду і 
ззаду, повний ремінь спереду і ззаду, заслінка 
розподілу залишків або їх комбінація. 
Необов’язковий рівнокутовий зчіпний пристрій на 
540 об / хв, або трансмісія з CV на 540 або 1000 об 
/ хв, захисні кільця палуби та огородження зі 
змінним положенням, комплект світлових сигналів. 

 
 

 
 

 
Блок 

перемички 
пня 

 
 
 
 
 
 
 
 

Подрібнення 
врожаю 

 

Переваги застосування мульчувача Schulte FX-315: 

• Якісно подрібнення сухої, сирої та зеленої маси кукурудзи, соняшнику, ріпаку, пшениці та інших 

культур за один прохід. Можливість працювати пізньою осінню та ранньою весною по 

перезволоженому грунту 

• Машина розбиває стебло кукурудзи в місці зрізу жаткою що дозволяю включити процес гниття 

даного стебла взимку та унеможливлює зараження поля стеблових метеликом . Метелик гине в 

подрібнених стовбурах кукурудзи під дією: опадів, вітру, морозів. 

• Скорочує терміни підготовки грунту, завдяки  високій продуктивності 

• Зниження енерговитрат на підготовку грунту під посів після соняшнику і кукурудзи; 

• Підвищення ефективності внесених добрив; 

• Завдяки дефлекторам досягається максимальна рівномірність розподілу подрібненої маси по 

поверхні поля. 

• Привідні редуктори на 260 та 210 к.с. дозволяють стабільно і довго працювати у надскладних 

умовах. 

• Куполовидний корпус забезпечує міцність і довговічність, одночасно знижуючи ризик загорянь 

рослинних залишків і знижує корозію 

• Подвійний захист карданних валів і редукторів - фрикційні муфти і зрізані болти на нерухомих 

ножах 

• Мінімальна ширина транспортування - 2,52 м. 

• Застосування технології нерухомих ножів дозволяє більш якісно зрізати, подрібнювати, і 

розподіляти подрібнену масу по всій ширині захвату. 

• Унікальна компоновка карданної передачі Schulte (Шульте) дозволяє забезпечити незалежний 

захист зчеплення кожного ротора 

• Опорними регульованими колесами дозволяють проводити роботи на рельєфному грунті, 

копіюючи нерівності . 
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