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Competition GS OFF SET 

/ Charakteristika  

Svahové mulčovače Competition off set jsou určeny k úpravě příkopů, břehů a svahů s možností prodlouženého dosahu. 

AgregovanÉ za traktorem a s vysunutím do boku 276 až 342 cm (od středu traktoru) pro čištění svahů a příkopů pod 

úhlem – 55° až + 90°. 

/ Standardní výbava  

• průměr rotoru s nástroji 423 mm 

• rychlost nástrojů 50,9 m/s 

• nástroje uchycené pomocí šroubů o průměru 20 mm s pevností 12.9 uložené na rotoru ve spirále 

• rám z hardoxové oceli 

• dvojité pevné protiostří 

• dvojitý rám z hardoxové oceli v oblasti mulčování 

• ochranné klapky 6 mm 

• zadní válec s válečkovými ložisky o průměru 140 mm s dvěli polohami (zadní a samočistící) 

• válec uložen ve dvouřadých naklápěcích ložiscích 

• převodovka s volnoběhem 

• automatické napínání řemenu 

• odrazky 

/ Volitelná výbava  

• hydropneumatická protinárazová pojistka (výkyv hlavy 36°) 

• ližiny z hardoxové oceli 

• přední řetězová ochrana 

• profesionální zadní válec o průměru 140 mm se 4 

válečkovými ložisky, škrabkou a vyměnitelnou středovou 

částí s dvěma pozicemi (samočistící a zadní) 

 

/ Technická specifikace 

Model 
Competition GS O-S 

135 
Competition GS O-S 

165 
Competition GS O-S 

180 
Competition GS O-S 

200 

Pracovní záběr (cm) 135 162 181 201 

Výkon traktoru (kW/hp) 44/60 

Min. hmotnost traktoru 
(kg) 

2100 2200 2300 
2400 

Hmotnost (kg) 585 615 635 655 

Počet Y nožů 36 36 48 48 

Počet kladiv 12 12 16 16 

Počet řemenů 4 4 4 4 

Závěs kategorie II 

Otáčky vývodové hřídele 
traktoru (ot/min) 

540 

Otáčky rotoru 2300 
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