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РОТАЦІЙНА КОСАРКА-МУЛЬЧЕР  
SCHULTE FX-520 

 

 

 

 
 
 
 

 

5-роторна, модульна купольна однопалубна конструкція, доступна з прохідними вісями 
 

1. Ця конструкція з п'ятьма роторами шириною 20 футів оптимізує продуктивність різання 

роторним різаком, збільшує продуктивність і забезпечує надзвичайно рівномірний розподіл по 

20-футовим моделям конкурентів. 

2. Унікальна компоновка з шістьма коробками передач, розподільної коробкою потужністю 260 

к.с., нижніми коробками на 190 к.с., трансмісією 1000 об / хв забезпечує неперевершену 

продуктивність різання з більш високими швидкостями різання. 

3. 5 муфт ковзання, по 1 на кожну нижню коробку, захищають трансмісію. Крім того, зрізний 

штифт на первинному валу розподільної коробки. 

4. Хмарно зварна модульна конструкція настилу 7 g підвищує міцність і знижує корозію. 

5. Hitch Lift Assist допомагає піднімати косарку над перешкодами, щоб запобігти зняття 

навантаження з ножів і нижніх валів. 

6. Система гідроциліндрів фазирования забезпечує точний паралельний підйом роторного ножа. 
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КОМПЛЕКТАЦІЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 5-роторна косарка 20 ’забезпечує чудову швидкість різання та покращений розподіл матеріалу 
2 - Система гідравлічного фазування з інтегрованою центральною пружинною підвіскою 

забезпечує рівний і рівний зріз 

3 - Регульовані стандарти коліс, що відповідають більшості проміжків між урожаями, з набором 

шин для міжрядних культур 

4 – Тракторний вал 80 CV 

5 - Задня навіска доступна з відкритим ключем, суцільним язичком або прецизійною навіскою 

6 - Надмірна прямокутна коробка передач 
7 – Черевики 2 шт, Т-100 матеріал 
8 - 7-купольний із конічною задньою конструкцією 
9 - Крокуючі осі, 

- Доступні наскрізні осі або рядні осі 
- Доступні легкі вантажні шини 7,00 x 15 x 8ply 
- 30 х 9,5 х 14 літаків, що використовуються багато разів 
- Шини 11L x 15 x 12ply доступні для комплекту шин для рядових культур 

10 – Незалежна підвіска 
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 Може вмістити 30-дюймовий, 32-дюймовий, 38-
дюймовий, 40-дюймовий та 1-метровий міжряддя. (З 4-
рядним набором шин) 
 Неперевершене подрібнення стебла з 5-роторним 
розташуванням із фіксованими ножами та високою 
швидкістю обертання шпинделя. 
 Унікальна 2-роторна конструкція крила зменшує 
навантаження на зчеплення. 
- Короткі внутрішні приводні вали крила (менше 15 
футових одиниць) зменшують проблеми приводних 
ліній, пов'язані з довгими приводними валами на 
більшості конкурентних моделей з 3 роторами, 20 ' 
 Похила конструкція задньої палуби покращує подачу 
та розподіл матеріалу. 

 
 

Показаний комплект шин для рядового врожаю 

- чотири шини 11L x 15 x 12ply 

 

 Нерегульовані муфти мають ребра 
охолодження для максимального відведення 
тепла диска зчеплення, що призводить до 
збільшення терміну служби накладок 
зчеплення. Муфти також мають упори, тому 
корпус зчеплення не може бути пошкоджений, 
якщо накладки сильно зношені. 

 Вал трактора - це шліц категорії 7, шліцевий, 
80 градусів CV для забезпечення плавної 
передачі потужності ріжучому апарату. 
Редуктор центрального ротора приводиться в 
дію шліцевим валом категорії 5. Коробки 
передач ротора внутрішнього крила 
приводяться в рух із валами категорії Tri-Lobe 
категорії 6. Коробки передач ротора 
зовнішнього крила приводяться у рух із валів 
категорії Tri-Lobe категорії 5. Всі вали мають 
фрикційну муфту, яка захищає систему 
приводу від перевантаження ротора або від 
несподіваної перешкоди. 

 FX-520 доступний в одиниці подрібнювача з 
фіксованим ножем або в установці для 
перемички пнів. 

 Плаваючий зчіпний пристрій забезпечує чудові 
можливості слідування грунту. 

 Пружинні сталеві втулки встановлені у всіх 
життєво важливих точках повороту. 

 Кільця захисту палуби зупиняють лопаті від 
контакту з палубою. 

 Конструкція болта із п’ятигранним лезом 
забезпечує додаткову міцність та 
зносостійкість блоку каструлі. 

 Легко замінити ланцюги безпеки. 
 Змінні черевики. 

 
Тандемні пішохідні осі чудово підходять для 

косіння шосе та дороги 
 

 

 
  



Неперевершена продуктивність різання 

Якісне стебло та солома 

Подрібнення та розсікання 

 
Кукурудзяні стебла 

 
Відмінне подрібнення та розподіл 

  
Солома пшенична Стаціонарна система фіксованого ножа та 

стратегічно розміщені перегородки 
забезпечують належне подрібнення та 

розповсюдження 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Ширина різу, м 6,1 

Загальна ширина , м 6,2 

Повна довжина , м 6,15 

Транспортна ширина , м 2,6 

Транспортна висота , м 3,15 

Товщина деки 7GA , мм 4,6 

Вага (залежить від конфігурації) , кг 2 960 

Вага зчіпки (залежить від конфігурації) , кг 1 034 

Мінімальна потужність трактора , к.с.  100 

Рекомендована потужність трактора , к .с. 160 

Висота зрізу, мм 14,5 – 44,5 

Дорожній просвіт , мм 42,5 

Ріжуча здатність , мм 51 

Перекриття леза , мм 153 

Потужність центрального редуктора, к.с.  260 

Потужність бокового редуктора на роторі, к.с. 225 

Швидкість кінчика леза при  швидкості ВВП - 1000 об/хв  

Центр  

Крило  

 
4869 
4788 

Робочий діапазон крила  20° вниз і 90° вгору 

Діапазон плавання крила  20° вниз і 40° вгору 

 

AFTER 



 

 

Відкритий Clevis Hitch 

 

Твердий язик 

 

Точна зчіпка 

 

Фіксований блок ножа 

 

Блок з куксовими перемичками 

 

Необов’язковий комплект вентилятора для 
сміття на палубі 

 

   



 

FX-520 ОПЦІЇ 

 Вали трактора 13/8 ”або 13/4”;  

 Точна навіска;  

 Клівіс або тверді язикові зачепи;  

 Блок каструлі з лопатками висхідного потоку або набором подрібнювачів;  

 Набір фіксованих ножів з висхідними або плоскими низами;  

 Одинарні або подвійні ланцюги;  

 Передній ремінь на половину довжини;  

 4 набори шин для різання врожаю;  

 Комплект шин на 6 або 8 з дуалами або прохідними осями,  

 комплект вентилятора для сміття Cyclone 
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