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Лісовий мульчер  
TOSCANO серії DPKТ 
(подрібнювач гілок) 

 

 

Лісові мульчери TOSCANO серії DPKТ– призначені для подрібнення чагарників, дерев, гілок та 
порослі до 60 см на тріску без заглиблення в грунт. 

При потребі дану машину можна використовувати для обкошування трави. 

1. Дана машина спроектована для роботи з тракторами малого класу потужності – 70-110 к.с. 
2. Завдяки своїй конструкції фреза може агрегатуватись як на задню так і на передню навіску 

трактора і здійснює якісне подрібнення незалежно від напрямку руху трактора. 
3. Дана серія мульчерів може бути укомплектова ротором з рухомими та фіксованими робочими 

органами 
4. Додатково може бути змонтовано пилку для обрізки порослі діаметром 500, 800, 1000 мм  

Він використовується для подрібнення шматочків стебел і гілок після збору врожаю на 
виноградниках, в садах і на невеликих полях. При необхідності можна використовувати в якості 
косарки. 

Подрібніть і змішайте непотрібні шматочки стебел і гілок з грунтом на оливкових садах і 
виноградниках. 

Завдяки гідравлічній системі ковзання ним можна управляти безпосередньо поруч з деревами і 
подрібнювати відходи сучків і чагарників. 

Легко подрібнює вологі рослинні відходи і стебла. 

Може використовуватися як косарка для рослин. 
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СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ 

 

 
 

1. Навіска трактора CAT II двостороння; 
2. Привід через вал 3/8 '' Z6 на вугловий 

редуктор; 
3. Обороти ВВП 540 об/хв;  
4. Коробка передач з частотою 

обертання ротора 2 000 об / хв. 
5. Ширина молотків – 120 мм 
6. Привід на ротор через 4-х ручейний 

пас; 
7. Система змазування в одній точці; 
8. Регульовані  опорні лижі 
9. Можливість комплектації  катком або 

захисними цепами 
10. Захист щитками від викиду 

подрібненого матеріалу 
11. Посилений опорний каток 
12. Робоча швидкість – від 500 м/год 

 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ за моделями 

 

 

  

Модель 
Фреза-

ротоватор, 
тип 

Потужніс
ть 

трактора, 
к.с. 

Робоча 
ширина, 

см 

Загальна 
ширина, 

см 

Кіл-ть 
мотик, 

шт 

Вага, 
кг 

Швидкіс
ть 

обертан
ня,об/хв 

Макс. 
товщина 
гілок на 
подрібн-

ня, см 

DPKT -02 2000 40-60 200 224 20 530 27 60 
DPKT -04 2400 60-80 260 284 26 650 27 60 



 

 
МІЦНІ МОТИКИ 

Італійські високоякісні мотики  

 

ПОДРІБНЮЮЧІ СТЕРЖНІ 
Стрижні, розташовані між обертовими лопатями, 
забезпечують більш ефективну роботу лісництва. 

 

РЕГУЛЬОВАНІ СТОРОНИ 

Робоча глибина регулюється за допомогою бічних саней, 
які регулюються за допомогою болтів. 

 

РЕГУЛЬОВАНИЙ ВИРІВНЮЮЧИЙ РОЛИК 

Забезпечує рівну поверхню і регулюється за допомогою 
болтів. 

 

ПЛАСТИНИ БЕЗПЕКИ 

Розміщені спереду пластини захищають мульчер від 
можливих ударів. 
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