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РОТАЦІЙНА КОСАРКА-МУЛЬЧЕР  
SCHULTE FX-530 

 

 

 

 

 

 

 

1. 30 футів найвищої якості скошування і подрібнення за допомогою роторного ножа 

2. Вміщує міжряддя 30, 32, 36, 38 дюймів 

3. Відмінні можливості подрібнення і розподілу на установках з фіксованим ножем 

4. Унікальна компоновка приводу дозволяє використовувати зчеплення в кожному з п'яти нижніх 

ящиків. 

5. Формовані сковороди доступні на сковороді 

6. Плаваюча зчіпка з гумовою втулкою задньої підвіски 

7. Система фазирования для паралельного підйомного різу 

8. Нерегульовані муфти забезпечують низькі експлуатаційні витрати 

9. Доступний комплект вентилятора для видалення сміття з деки Cyclone 

10. Редуктор з подільником потужністю 350 к.с. і кутом 60 градусів забезпечує унікальну 

компоновку трансмісії на нашому другому за величиною ріжучому верстаті. 
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КОМПЛЕКТАЦІЯ 

 

1 Опора відсіку карданної передачі (причіпного пристрою) 

2 Дишло 

3 Центральна секція 

4 Огорожа для захисту від викиду об'єктів  

5 Секція правого крила 

6 Подкладной черевик 

7 Циліндр крила 

8 Компонування осей 

9 Регулювання висоти крила 

10 Вхідна карданна передача транспортного засобу 

11 Тримач шланга 

12 Внутрішній вал крила  

13 Зовнішній вал крила 

14 Розподільчий редуктор  

15 Редуктор центрального леза 

16 Лівий внутрішній редуктор леза крила  

17 Лівий зовнішній редуктор леза крила 

18 Правий внутрішній редуктор леза крила  

19 Правий зовнішній редуктор леза крила  

 
  



 

  
Дія подрібнення із закріпленою ножовою косаркою FX-530 сприяє швидшому розкладанню 

матеріалу на полях 

Показані ходові осі 

 

Показані осі рядкових культур 

 

 

Зовнішній згин крила 



 

Переднє регульоване колесо  

 

Зовнішні замки крил із додатковим комплектом 
складання циліндрів 

 

Паралельна суцільна язикова зчіпка + CV 7 
валу 

 

Підвіска зовнішнього крила 

 

Підвіска центральної секції 

 

Зовнішні крила складені 



 

Прямокутні коробки передач потужністю 210 к.с. 

 

Крило блокування крила 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Ширина різу, м 9,3 

Загальна ширина , м 9,6 

Повна довжина , м 6,0 

Транспортна ширина , м 3,0 

Транспортна висота , м 3,9 

Товщина деки 7GA , мм 4,6 

Вага (залежить від конфігурації) , кг 5 580 

Вага зчіпки (залежить від конфігурації) , кг 2 041 

Мінімальна потужність трактора , к.с.  200 

Рекомендована потужність трактора , к .с. 320 

Висота зрізу, мм 51-381 

Дорожній просвіт , мм 42,5 

Ріжуча здатність , мм 51 

Перекриття леза , мм 152 

Потужність центрального редуктора, к.с.  350 

Потужність бокового редуктора на роторі, к.с. 210 

Швидкість кінчика леза при  швидкості ВВП - 1000 об/хв 4 970 

Робочий діапазон крила  16° вниз і 21° вгору 

 

  



 

ОПЦІЇ FX-530 

 Одинарні або подвійні передні ланцюги,  

 одинарні або подвійні задні ланцюги,  

 задні ремені,  

 передні ремені,  

 каструлі,  

 фіксовані ножові прутки з кожухами,  

 3-метрові розширення коліс,  

 розширення коліс,  

 без ходових осей,  

 прогулянкові осі,  

 гідравлічні складні наконечники крил, 

 легка вантажівка Шини,  

 шини для впровадження 11L-15, 12-шарові,  

 комплект вентилятора для сміття на циклоні 
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