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РОТАЦІЙНА КОСАРКА-МУЛЬЧЕР  
SCHULTE FX-318 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Перший 18-футовий фрезерний верстат Schulte з гнучкими крилами має три набори роторів. 

 Ультра тонка транспортна ширина робить переміщення пристрою надзвичайно простим і 
безпечним. 

 Використовуйте трактор з тією ж потужністю, що і більшість 15-дюймових гнучких крил, але 
отримаєте додаткову ширину косіння на 3 дюйми 

 Відмінний вибір для скошування пожнивних залишків, пасовищ, бур'янів, садів і узбіч. 

 Одиночна куполообразная дека 7-го калібру скидає воду і сміття і збільшує термін служби 
ріжучої деки за допомогою цієї простої функції очищення 

 Доступні 540 або 1000 об / хв привід CV 80 ° або привід 540 рівних кутів без CV 

 Надпотужні редуктори і система приводу з перемичками для пнів 7-го калібру забезпечують 
довговічність і ідеальний баланс роторної косарки 
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Однокрила версія FX-212 
 

  

    
 Система 

блокування крила 
кульового клапана 

Прямокутні редуктори потужністю 
210 к.с. важкі 

чергові 1 3/4 ”вхідні вали. 2 3/8 
”конічні та шліцеві вали 

Розділювальна 
коробка потужністю 

260 к.с. із шлицевими 
валами 1 3/4 ” 

 

 
  

Важкі коробки передач 

260кс  

спліттер210 к. С.  

Прямі кути 

Cat 6 540 об / хв 

Cat 6 1000об / хв 

Вал CV 

Централізована підвіска з 

гумовою втулкою з 3 

шайбами для важких 

навантажень 

Cat 5 

Крила Вала 

7 каліброва безперервно 

зварена однокупольна 

палуба Збільшена глибина 

рами 

Надміцні фари для 

паралельного 

підйому рівня 

Надзвичайно міцні 

концентратори та 

шпинделі 



Косарки Шульте є легендарними у всій галузі косіння, оскільки є найскладнішими та надійнішими. 

FX-318 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-318 мають глибину 13 5/8 ”. Це додаткове приміщення під палубою, разом із 

високими швидкостями наконечника леза, забезпечує кращий розріз та кращий потік матеріалу. 

В даній моделі використовуються надзвичайно міцні та довговічні 517 маточини та шпинделі з 

вбудованими металевими захисними кожухами для роботи на будь-якій місцевості. Цілісний 

центральний щит забезпечує легкий і повний доступ до трансмісій, муфт і редукторів на 

центральній секції. 

Різець має змінні башмаки, виготовлені з товстої до абразивної сталі 3/8 ” 

Стандарт і центр колеса крила побудовані з великих 5 9/16 ”O.D. круглі трубки HSS товщиною x 

3/8 ”. 

Schulte має безліч варіантів навіски, включаючи навісну скобу, регульовану скобу, точну 

навіску або твердий язик, що допомагає створити краще припасування та зменшити знос тяги 

вашого трактора. 

 

Компанія Schulte прагне забезпечити найвищу якість роторних різальних 
ножів у цій галузі та виготовляється за суворими стандартами та 
специфікаціями, які вимагають суворих хімічних, міцнісних та 
експлуатаційних характеристик. 
Лопаті, що відповідають вимогам, не забезпечують усіх цих перевірок 
якості, процедур з доданою вартістю та вимог до ефективності 
які є стандартними для лопатей Шульте. У Schulte безпека - це номер 
один, і саме тому ми робимо все можливе, щоб забезпечити найкраще 
можливе лезо для наших користувачів. 

 

Ексклюзивний болт для леза Пентагона від Schulte Industries забезпечує 
максимальний опір обертанню там, де лезо кріпиться до підшипників 
кукси. 
 
Усі точки повороту використовують 1-дюймові змащувані шпильки 
 
 

 

Палубні кільця є стандартними для FX-318. Кільця палуби захищають колоду різака від 

лез, що піднімаються при зустрічі перешкод. 

    

Кільця для захисту 
палуби є 

стандартними 

Потужна лита петля з 
ущільнювачами 
склоочисників 

Потужні перемикачі 13 5/8 ”глибини рамки 
для максимального 

потоку матеріалу 



    
Потужна система 

приводу для 
максимальної 

продуктивності 

Металеві захисні 
кожухи на 517 

ступицях 

Подвійні вирівнюючі 
тяги з плаваючою 

навіскою 

7-ми калібровані 
сформовані перемички 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ SCHULTE FX-318 

Ширина різу, м 5,5 

Загальна ширина , м 5,8 

Повна довжина , м 5,3 

Транспортна ширина , м 2,4 

Транспортна висота , м 2,8 

Товщина деки, мм 4,6 

Вага (залежить від комплектації), кг 2 630 

Вага зчіпки (залежить від конфігурації) , кг 1 066 

Мінімальна потужність трактора , к.с.  75 

Рекомендована потужність трактора , к .с. 100 

Висота зрізу, мм 44 – 425 

Дорожній просвіт, мм 42,5 

Ріжуча здатність, мм 89 

Перекриття леза, мм 152 

Потужність центрального редуктора, к.с.  194 

Потужність бокового редуктора на роторі, к.с. 168 

Швидкість кінчика леза при  швидкості ВВП - 1000 

об/хв  

Центр, м/с 

Крило, м/с 

 
4 869 
5 054 

Робочий діапазон крила  25° вниз і 80° вгору 

Діапазон плавання крила  25° вниз і 30° вгору 

 

     

Регульований 
клівс 

Точна зчіпка Міцний язик Clevis Hitch 
Зчіпка для 

професійного 
рівня 

 

  



 

FX-318 ОПЦІЇ 

 Наскрізні осі;  

 Шини для літаків або твердих ламінатів або шини для навантажувачів;  

 4, 6 або 8 варіантів шин;  

 Одинарні або подвійні ланцюги безпеки спереду і ззаду;  

 Комплект захисного світла;  

 Стандартний кронштейн, регульований кронштейн, точна навіска (усуває знос дишля) або 

твердий язик  

 Набір подрібнювальних лез, рівнокутова начіпка - лише привід без CV 540 об / хв.  

 Передній або задній ремінь довжиною ½ 
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