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MU - Farmer

Sortiment mulčovačů



Více než mulčováníVíce než mulčování

Dvě řady p

"Shark fin" (žraločí ploutev).

atentovaného protiostří 

Přední ochrany proti odletujícímu 

materiálu z  pružinové oceli.

      FARMER kladiva se 

samostřícím břitem pro 

vysokou kvalitu mulčování 

při nižší potřebě příkonu.

Standardní výbava modelů MU - Farmer

Mulčování na poli:
ź strniště obilovin a řepky
ź mulčování zeleného hnojení a meziplodin
ź mulčování posklizňových zbytků po kukuřici 

a slunečnici

Prevence proti škůdcům a chorobám

Usnadnění kultivace půdy

Kvalitní mulčování = prevence proti 
škůdcům v kukuřici (zavíječ kukuřičný) nebo prevence mulčováním

- Extra odolný mulčovač vyrobený z vysoce kvalitní oceli QSt/E
- HD převodovka s integrovanou volnoběžnou spojkou s pohonem 1000 ot/min
- Automatický systém napínání pohonových řemenů
- "M" FARMER kladiva (2,75 kg) jsou vyrobena z tepelně zušlechtěného materiálu,
  3 roky záruka na kladiva
- Vnitřní výměnná vložka pláště
- 2 řady patentovaných výměnných protiostří "Shark fin" (žraločí ploutev)  
 zvyšují kvalitu drcení bez potřeby  příkonuzvýšení

- Vysoce vyvážený spirálově osazený rotor pro lepší překonávání překážek mulčování  
- Přední ochrany proti odletujícímu materiálu z tepelně zušlechtěné pružinové oceli 
- Součástí dodávky je HD kloubový hřídel pohonu mulčovače

Volitelně
-  Počítadlo pracovních hodin s elektronickým senzorem

Vnitřní výměnná vložka 

pláště u všech modelů jako 

ochrana pláště proti 

opotřebení otěrem a kameny.

1.

2.

1. klasické 

kladivo
2. FARMER 

kladivo (2,75 kg)

Automatický systém 
napínání klínových 
řemenů

”Žraločí ploutev”(výměnné protiostří)
- Mulching systems - Patent



Farmer 280 - 320Farmer 280 - 320

Farmer 280 - 320Farmer 280 - 320

Farmer 280 - 320

-  Agregace do předního nebo zadního HD tříbodového závěsu

 kategorie II + III 

- Zadní montáž: Zadní výkyvná výškově nastavitelná kola 10,0/75-15,3 AW  

- Čelní montáž:  Výškově nastavitelný opěrný válec (Ø 244 mm) 

 s hydraulickým přenosem váhy MU-SOFA 

Vhodné pro stroje do výkonu 220 k

FARMER zadní

MU-FARMER 280
MU-FARMER 300
MU-FARMER 330

FARMER čelní

MU-FARMER 280

280
300
330

280

300
320
350

300

18
20
22

18

1860
1940
2020

220
220
220

220

PracovníTyp
záběr (cm)

Transportní
šířka (cm)

Max.
výkon(hp)

Kladiva Hmotnost
(kg)

1770

Farmer 670Farmer 670

Farmer 670Farmer 670
Vhodné pro stroje do výkonu 300 k

Farmer 670

-  Agregace do zadního HD tříbodového závěsu kategorie III
- Rychlozávěs usnadňuje změnu agregace mezi transportní a pracovní pozicí  

- 4 výškově nastavitelná otočná kola  zaručují vynikající kopírování

- 2 transportní kola (10.0/75-15.3 AW)

- Elektronické počítadlo pracovních hodin

PracovníTyp
záběr (cm)

Pracovní
šířka (cm)

Max.
výkon(hp)

Hmotnost
(kg)

MU-FARMER 670 670 712 444.370300972

Transportní
délka (cm)

TechAgro Brno, stánek 
Kverneland Group Czech

(ks)

Kladiva 
(ks)



Farmer 420/SFarmer 420/S

Farmer 420/SFarmer 420/S

Farmer 420/S

- Bočně tažený mulčovač, a  gregace do zadního HD tříbodového závěsu 

 kategorie III 

- Hydraulické otáčení z přepravní do pracovní pozice  

- Zadní výkyvná výškově nastavitelná kola 10,0/75-15,3 AW s  

 odpružením, což umožňuje vysoké pracovní rychlosti 

Vhodné pro stroje do výkonu 280k

Farmer 630/FFarmer 630/F

Farmer 630/FFarmer 630/F
Vhodné pro stroje do výkonu 400 k

Farmer 630/F

- Pro agregaci jsou nutné 3 hydraulické dvojčinné okruhy      
- Výstražná osvětlení  

- Volitelně: vzduchové brzdy 
MU-FARMER/S 420 323480280

Pracovní
záběr (cm)

420

Max.
výkon(hp)

Hmotnost
(kg)

Typ

MU-FARMER 630/F 660 2 x 206250400

Max.
výkon(hp)

Pracovní
šířka (cm)

Pracovní
záběr (cm)

630

Hmotnost
(kg)

Typ

- Dvě hydraulicky sklopné mulčovací hlavy nesené vpředu nebo vzadu  
-   Mulčovače centrálně zavěšeny a ještě pro lepší kopírování opatřeny

  hydraulickým přenosem váhy MU - SOFA  

- Podvozek s výkyvnými koly 360  (400/60-15.5 AW)°

- HD tříbodový závěs kategorie III+IV

- Výška mulčování hydraulicky nastavitelná pomocí podvozku nebo 

  opěrným válcem 

- Aby nedocházelo k vynechávání v mulčovaném porostu mezi sekcemi 

  mulčovače, je stroj opatřen hydraulicky poháněným středovým mulčovačem  

Kladiva 
(ks)

Kladiva 
(ks)



Farmer 830/FFarmer 830/F

Farmer 830/FFarmer 830/F

Farmer 830/F - kombinace Farmer 280 + Farmer 630/F

Vhodné pro stroje do výkonu 400k

MU-FARMER 630/F 860 2 x 20Z: 6250400

Max.
výkon(hp)

Pracovní
šířka (cm)

Pracovní
záběr (cm)

830

Hmotnost
(kg)

Typ

- Dvě hydraulicky sklopné mulčovací sekce nesené vzadu + čelní  
  mulčovač MU-Farmer 280  

  mulčovacích jednotek (eliminace překrytí, snížení pro přepravu) 

- HD tříbodový závěs kategorie III+IV

- Výška mulčování hydraulicky nastavitelná pomocí podvozku nebo 

  opěrným válcem 

- Zadní MU-Farmer 630/F je vybaven hydraulickým posuvem obou 

Č: 1770 18

Mulčování vysoké kvality 
modelů MU-Farmer, ke které 
přispívají dvě vnitřní výměnné 
vložky protiostří "Shark Fin" 
(žraločí ploutev) zvyšující 
kvalitu drcení bez zvýšení 
potřeby příkonu.

Kladiva 
(ks)
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Váš prodejce:

Kverneland Group Czech s.r.o.

Košťálkova 1527
266 01 Beroun
www.kvgcz.cz

Ing. Michal Weis
Tel: +420 606 788 451

michal.weis@kvernelandgroup.com
michal.weis@kvgcz.cz 

Ing. Pavel Dvořák

pavel.dvorak@kvernelandgroup.com
pavel.dvorak@kvgcz.cz

Tel: +420 602 158 154

Mulčování jako počátek dobré sklizně

Bez mulčování

S m
ulčováním
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