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МУЛЬЧЕР СКЛАДНИЙ (ПОДРІБНЮВАЧ СТЕБЕЛ) 
TOSCANO серії SPКT 

 

 

Мульчувачі TOSCANO серії SPКТ використовуються для подрібнення рослинних відходів після 

збору врожаю. Всі рослинні відходи і залишки розбиваються на дуже маленькі шматочки. 

Завдяки цьому процесу, залишки легко розчиняються в грунті. Процес активує мікроорганізми 

в грунті, що підвищує її родючість. При необхідності пристрій може бути використано в якості 

косарки. 

 

1. Рослинні відходи будуть змішуватися з грунтом, що впливає на появу в ній органічного 

матеріалу. 

2. Подрібнює навіть вологі рослинні відходи і стебла. 

3. Модно використовувати для покосу живого стебла і гілок. 

4. Широкий хід ряду дозволяє економити час і зменшує витрату паливах на великих 

територіях.. 

 
 Агрегатується з тракторами 120-200 к.с. Має 

складну конструкцію. 
 Робоча ширина 4,8 – 6,4 м. 
 Витрати пального – 3-5л/га 
 Машина обладнана 4-ма опорними колесами 
 Мульчувач укомплектований опорними лижами, 

котрі забезпечують безпечну відстань ротора і 
ножів від поверхні землі. 

 Зовнішнє регулювання КПП 
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СТАНДАРТНА КОМПЛЕКТАЦІЯ 

 
 

1. Універсальна 3-х точкова навіска 
для підєднання до трактора кат.2 

2. ВВП 1000 об / хв; Коробка передач, 
що забезпечує частоту обертання 
ротора 1900 об / хв. 

3. 5 ременна передача; 
4. Леза Y образні 21 см висотита, та 

10 мм - товщини; 
5. Передні захисні пластини 
6. 4 колеса з регулюванням висоти 
7. Зовнішня регулювальна частина 

приводних ременів 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ за моделями 

Модель 
Складаний 
Мульчер, 

тип 

Потужність 
трактора, 

к.с. 

Робоча 
ширина, 

см 

Загальна 
ширина, 

см 

Ширина 
дороги, 

см 

Кіл-ть 
мотик, 

шт 

Вага, 
кг 

Швидкість 
редуктора,о

б/хв 

SPКT -01 4800 120-200 4180 520 240 96 2500 1000 

SPКT -02 6400 150-200 640 680 240 128 2800 1000 

 

 
МІЦНІ МОТИКИ 

Італійські високоякісні мотики  

 

СИСТЕМА БЛОКУВАННЯ 
Система, розроблена Toscano, забезпечує автоматичне 
блокування. 

 

ПОТУЖНА КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  
КПП з 1000 об / хв 
Швидкість ротора 2000 об / хв 



 

ТРАНСМІСІЯ 
5 регульованих ременів з алюмінієвим натяжним 
пристроєм. 

 

ШАССІ ПОДРІБНЮВАЧА 

За допомогою нових кутових компонентів подрібнюйте 
рослини на більш дрібні шматочки. 

 

ЗРУЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Дозволяє змінити мастило в одній точці. 

 

ЛАНЦЮГИ БЕЗПЕКИ 
Сталеві ланцюги запобігають викид дрібних деталей з 
машини. 
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