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• Robustní, avšak kratší paralelogram bočního posuvu umožňuje díky těžišti
blíže traktoru práci s lehčími traktory. Mohou se mulčovat plochy se sklonem
do 90° nahoru a 60° dolů.

• Zvedáním či spouštěním rámu o 55 cm, který je připevněn na paralelogram,
je možná bezpečnejší práce u okrajů i hlubších příkopů a břehů.

• Patentovaný hydraulický bezpečnostní systém paralelogramového posunu 
zajišťuje odtažení bočního mulčovače a odlehčení připojení při nárazu na
překážku. Hydraulického aktuátor zajistí návrat stroje do pracovní pozice.

• Kryt z dvojitého plechu vyšší kvality dává stroji konstrukční robustnost a
odolnost.

• Flexibilní pružná spojka umístěná mezi rotorem a pohonem chrání převodovku
před údery.

• Klidný provoz umožňuje elektronicky vyvážený rotor s patentovaným 
rozložením kladiv Low Vib (LW). Ten zajišťuje menší zdroj vibraci, minimální 
deformaci v ohybu a napětí, což prodlužuje životnost mulčovače.

• Speciální tvar vyměnitelných účelových protiostřipřišroubovaných ve dvou
řadách zlepši drobící účinek při mulčováni.

• Patent Low Vib (LW) umožňuje rychlejší otáčeni rotoru s vyšší obvodovou
rychlostí kladiv, což citelně zlepši účinek mulčováni.

• Speciálně tvarovaná masivní kladiva z kované ocele způsobují při mulčování
turbulenci vzduchu a vakuum a tím zvedání půdní masy. 

• Volnoběžka v převodovce umožňuje ochranu pohonu traktoru a použití
klasického kardanu.

• Jsou robustní a odolné a vhodné pro použití v těžkých pracovních 
podmínkách.
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MBP profi - LW 
MBP 200 LW MBP 220 LW MBP 250 LW MBP 280 LW 
200 220 250 280 
60 60 60 60 
55 55 55 55 
5 5 5 5 
1000 1000 1000 1000 
18 20 22 26 
51 -81 59-88 70-99 77 -107 
70-110 80 -120 95 -135 105 -145 
4000 4500 5000 5500 
1310 1335 1375 1440 
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