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EURO MINI
EURO L
EURO
EURO OPEN TL

EURO MINI

Rotor z dvospiralno razporeditvijo delovnih teles
Raspodjela radnih tijela na rotoru u duploj spirali
Dupla spirálos rotor

ZELENI/ZELENI/ZÖLD
PROGRAM

130-150-185

MulčerEUROMINIjeprofesionalenstrojzavzdrževanjezelenih
površin tako na komunalnem področju kot tudi v kmetijstvu.
Idealenjezamulčenjetraveingrmičevjanaurejenih,zapuščenih
in neobdelanih površinah, saj z njim lahko drobimo veje do
premera 3 cm. Z odličnimi tehničnimi karakteristikami je
najprimernejšizamalekomunalnetraktorje(Kubota,Iseki,AGT,
Carraro, itd). Lahka kombinirana izvedba omogoča enostavno
upravljanje,kottudimajhnopotrebopomočitraktorja.Rotorz
dvospiralno 45°
 razporeditvijo delovnih teles, porabi za
drobljenjedo24%manjenergije.
MalčerEUROMINIjeprofesionalanstrojzaodržavanjezelenih
površinanakomunalnomkaoinapoljoprivrednompodručju.
Idealan je za malčiranje trave i grmlja na obrađenim i
neobrađenimpovršinama,jersanjimmožemousitnjavatigranje
doprečnika3cm.Sasvojimodličnimtehničkimkarakteristikama
najpogodnijijezamaletraktore(Kubota,Iseki,AGT,Carraro,idr).
Zboglaganekonstrukcijejerukovanjejednostavnoizapogon
trebamalasnagatraktora.
A z  E U R O  M I N I  s z á r z ú z ó  e g y  p r o f e s s z i o n á l i s  g é p  a
mezőgazdaságiéskommunálisterületekzöldfelületeire.Ideális
megoldásazelhagyott,nemműveltvagyegyébfüves,bokros
területek nyírására 3 cm anyagvastagságig. Műszaki
jellemzőinekköszönhetőenhasználható-kisebbtraktorokkalis
(Kubota,Iseki,AGT,Carrarostb.)Kistömegűgépkéntalacsony
meghajtó-erőszükségletmellettfolyamatosanműködtethető.

Opcijskaizvedbashidromotorjem

Standardna oprema:
- dvospiralni rotor s 45° razporeditvijo delovnih teles
- reverzibilni reduktor s prostotečno sklopko za vrtenje
traktorske kardanske gredi
v obeh smereh
- kombiniran priklop (spredaj,
zadaj) I. kategorije
- avtomatsko napenjajne
jermenov
- mehanski bočni pomik
- kovinske zaščitne zavesice
- dvojno notranje uležajanje
podpornega valja
- podporni valj nastavljiv
po višini
- možnost plavajočega položaja
- delovna telesa: kovana
kladiva

Standardna oprema:
- raspodjela radnih tijela na
rotoru u duploj spirali
- reduktor sa propustnom spojkom za kretanje u oba smjera
- kombinirano priključivanje na
traktor (prednje – zadnje) I. kat.
- automatski zatezač remena
- mehanički bočni pomak
- bočni klizaći – skije
- limene zaštitne zavjesice
- zadnji valjak podesiv po visini
- zadnji valjak sa unutarnjim
duplim ležajevima
- mogučnost plivajučeg položaja
- radna tijela - čekići odkivki

Dodatna oprema:
- INO vibration control
(upravljački sustav za
kontrolu vibracija)
Dodatna oprema / izvedba:
- hidraulički bočni pomak
- INO vibration control
- radna tijela - Y noževi
(kontrolni sistem za nadzor
- radna tijela - čekići odkivki
vibracij)
na skopcima
- hidravlični bočni pomik
- dupli plašt (promjenjiv
- delovna telesa: Y - noži
unutarnji dio)
- delovna telesa: kovana kladiva - plivajuči noževi na zadnjem
na škopcih
dijelu plašta malčera za
- noži za učinkovito dvigovanje
skupljanje polegnutih stabljika
vej s tal (vinogradi, sadovnjaki) (granja, šiblja, kukuruzovine,...)
- dvojni plašč
- dupli plašt
- kardanska gred
- kardansko vratilo

3 cm

Alapfelszereltség:
- robosztus kialakítású szabadonfutó hajtómű két oldali
tengelykapcsolattal - reverzibilis
hajtómű
- duplaspirálos rotor (akár
24%-os energia-megtakarítás)
- automatikus szíjfeszítő berendezés
- kombinált felfüggesztés
(első vagy hátsó oldalról)
- mechanikus oldalirányú
elmozdítás
- gumi védőfüggöny
- I. kategóriás
hárompont-felfüggesztés
- úszó pozíció
- fém védőfüggöny
- kalapács-kések
- állítható magasságú támasztóhenger
- cserélhető csúszótalpak
Kiegészítők:
- INO vibration control
- hidraulikus oldalirányú
elmozdítás
- lemezfüggöny helyett védőlánc
- Y-kések
- bilinccsel rögzített kalapácsok
- úszókés a talajon fekvő növényi
részek hatékony megemeléséhez (szőlő- és gyümölcsültetvényekhez
- kardán tengely fordulatszáma
1000 min-1
- HARDOX kettős palást
(cserélhető belső palást lemez)
- kardán tengely T40, T60

1-2 cm

2 cm

EURO MINI
130
150
185

KW - HP
18-27/25-37
22-30/30-40
25-33/35-45

cm
129/147
145/163
184/203

min-1
540/1000
540/1000
540/1000

Pcs
36
40
52

Pcs
18
20
26

kg
298
348
384

EURO L

Rotor z dvospiralno razporeditvijo delovnih teles
Raspodjela radnih tijela na rotoru u duploj spirali
Dupla spirálos rotor

ZELENI/ZELENI/ZÖLD
PROGRAM

160-190-230-270

MulčerEURO Ljeprofesionalenstrojzavzdrževanjezelenih
površintakonakomunalnempodročjukottudivkmetijstvu.
Idealenjezamulčenjevisoketraveingrmičevjanazapuščenih
inneobdelanihpovršinah,sajznjimlahkodrobimovejedo
premera 5 cm. S svojo robustnostjo in odličnimi tehničnimi
karakteristikamiizrednokvalitetnodrobitudikoruznico,oljno
repico in ostale rastlinske ostanke po spravilu kmetijskih
pridelkov. Kompaktna kombinirana izvedba zagotavlja vzdržljivost in trpežnost tudi ob težjih delovnih pogojih. Rotor z
dvospiralno 45°
 razporeditvijo delovnih teles, porabi za
drobljenjedo24%manjenergije.
Malčer EURO L je profesionalan stroj za održavanje zelenih
površina na komunalnim kao i na poljoprivrednim
površinama.Snjimmožemousitnjavatisvežetveneostatkei
ostatkerezidbeuvočnjacimaivinogradimatedrobitigrane
debljinedo5cm.Raspodjelaradnihtijela(čekići)suuduploj
spirali koji uštedi potrošnju energije do 24 % i manje
opterečunje vitalne dijelove malčera. Malčer ima mehanički
bočni pomak. Kao dodatna oprema se može ugraditi i
hidraulički cilindar za bočno pomeranje malčera iz traktora.
Malčer EURO L je u standardu več kombiniran (prednje ili
zadnjepriključivanjenatraktor).
AzEUROLszárzúzóegyprofesszionálisgépamezőgazdasági
éskommunálisterületekzöldfelületeire.Ideálismegoldásaz
elhagyott,nemműveltfüves,bokrosterületek,kukoricaszárés
egyéb terménymaradványok zúzására 5 cm anyagvastagságig. A nehéz, nagy teljesítményű munkákhoz a kalapácskések használata javasolt, míg a fűhöz, lágyszárú növényzethez az Y kések. A kaszálék kibocsátása a támasztóhenger
mögött történik. A gép 3-pont-függesztése manuálisan
eltolható,opciókénthidraulikusvezérlésrendelhetőhozzá.A
gép 3. pontjának speciális, egyszerűen fordítható kialakítása
lehetővé teszi, hogy akár a traktor elejére, akár a hátuljára
c s a t l a k o z t a s s u k . o n y s á g á t ,  m i k ö z b e n  c s ö k k e n e k  a
karbantartásiköltségek.

Standardna oprema:
- dvospiralni rotor s 45° razporeditvijo delovnih teles
- reverzibilni reduktor s prostotečno sklopko za vrtenje traktorske kardanske gredi
v obeh smereh
- kombiniran priklop (spredaj,
zadaj) I. in II. kategorije
- mehanski bočni pomik
- varovalne sani
- kovinske zaščitne zavesice
- podporni valj nastavljiv
po višini
- dvojno notranje uležajanje
podpornega valja
- možnost plavajočega položaja
- delovna telesa: kovana
kladiva
Dodatna oprema / izvedba:
- INO vibration control
(kontrolni sistem za nadzor
vibracij)
- hidravlični bočni pomik
- plavajoči noži za učinkovito
dvigovanje vej s tal (vinogradi,
sadovnjaki)
- zamenljiv protinož
- delovna telesa: Y noži
- škropilnik za pasovno
škropljenje (enostranski
ali dvostranski)
- kardanska gred

Standardna oprema:
- raspodjela radnih tijela na
rotoru u duploj spirali
- reduktor s 540 o/min (*1000
o/min) s propusnom spojkom
- kombinirano priključivanje na
traktor (prednje - zadnje)
I. i II. kategorije
- mehanički bočni pomak
- bočni klizaći - skije
- limene zaštitne zavjesice
- zadnji valjak podesiv po
visini
- zadnji valjak sa unutarnjim
duplim ležajevima
- mogučnost plivajučeg
položaja
- radna tijela - čekići odkivki
Dodatna oprema:
- INO vibration control
(upravljački sustav za
kontrolu vibracija)
- hidraulički bočni pomak
- radna tijela - Y noževi
- promenljiv protiv nož
- plivajuči noževi na zadnjem
dijelu plašta malčera za
skupljanje polegnutih stabljika
(granja, šiblja, kukuruzovine, ...)
- kardansko vratilo

Alapfelszereltség:
- robosztus kialakítású szabadonfutó hajtómű két oldali tengelykapcsolattal - reverzibilis hajtómű
- duplaspirálos rotor (akár 24%-os
energia-megtakarítás)
- kombinált felfüggesztés (első vagy
hátsó oldalról)
- mechanikus oldalirányú elmozdítás
- AGRI csapágyakkal szerelt támasztóhenger
- fém védőfüggöny
- I. és II. kategóriás hárompontfelfüggesztés
- kalapács-kések
- állítható magasságú támasztóhenger
- anyagáram kiáramlásának helye
a támasztóhenger mögött
- cserélhető csúszótalpak
- gumi védőfüggöny
Kiegészítők:
- INO vibration control
- úszókés a talajon fekvő növényi
részek hatékony megemeléséhez
(szőlő- és gyümölcsültetvényekhez
- dupla belső csapágyazás
- cserélhető ellenkések
- Y-kések
- hidraulikus oldalirányú
elmozdítás
- kardán tengely fordulatszáma
1000 min-1
- kardán tengely T60, T80

5 cm

3 cm

KW - HP
EURO L
160 27-35/35-48
190 34-45/45-60
230 42-55/55-75
270 55-73/75-100

cm
162/182
192/212
227/247
272/290

min-1
540/1000
540/1000
540/1000
540/1000

Pcs
40
48
56
68

Pcs
20
24
28
34

Pcs
15
18
-

kg
523
582
681
748

EURO

Za komunalne in kmetijske površine
Malčer za komunalne i poljoprivredne površine
Füves területekre, könnyebb mezőgazdasági használatra

Rotor z dvospiralno razporeditvijo delovnih teles
Raspodjela radnih tijela na rotoru u duploj spirali
Dupla spirálos rotor

230-250-280

Mulčer EURO je profesionalen stroj za vzdrževanje večjih
zelenih površin tako na komunalnem področju, kot tudi v
kmetijstvu.Idealenjezamulčenjevisoketraveingrmičevjana
zapuščenih in neobdelanih površinah, saj z njim lahko
drobimo veje do premera 6 cm. S svojo robustnostjo in
odličnimitehničnimikarakteristikamiizrednokvalitetnodrobi
tudi koruznico, oljno repico in ostale rastlinske ostanke po
spravilu kmetijskih pridelkov. Kompaktna kombinirana
izvedba zagotavlja vzdržljivost in trpežnost tudi ob težjih
delovnih pogojih. Mulčar EURO ima enostavno oblikovano
nosilno ogrodje s hidravličnim pomikanjem desno in levo.
Kombinirana poteznica na nosilnem ogrodju z možnostjo
pregiba naprej in nazaj omogoča enostaven in hiter priklop
pred ali za pogonskim strojem. Rotor z dvospiralno 45°

razporeditvijo delovnih teles, porabi za drobljenje do 24%
manjenergije.
MalčerEUROjeprofesionalanstrojzasvestranuprimjenuna
svim poljoprivrednim površinama i u komunalne namjene.
Idealanjezausitnjavanjevisoketraveižbunjanazapuštenim
terenima.Konstrukcijamalčerajevrlorobusnaipredviđenaza
intenzivnokorištenjeidrobljenjegranjadebljinedo6cm.U
standardu je već kombinirani malčer (prednji-zadnji).
Raspodjela radnih tijela na rotoru u duploj spirali štedi
potrošnjuenergijedo24%.
AzEUROmodellegyprofesszionálisgépanagyobbméretű
zöld felületek karbantartásához mind mezőgazdasági, mind
közterületekre. Ideális gépe az elhagyott, nem művelt
területekenamagasranőttfű,bokrokzúzásánakakár6cm-es
anyagvastagságig. Köszönhetően a robosztus szerkezetének
ésazegyeditechnikaitulajdonságainaktökéletesenaprítjaa
kukoricaszárat, repcét és egyéb terménymaradványokat. A
könnyebbmunkákhozazY-késeket,míganagyteljesítményű
munkákhoz a kalapácskések alkalmazása ajánlott. Az EURO
szárzúzó alaptartozéka a hidraulikus oldalirányú mozgatás,
valamint kombinált első ‒ hátsó függesztés. A vágótestek
duplaspiráliselrendezésénekköszönhetőenkisebbenergiával
működtethető a gép, ezáltal csökken a meghajtóerő-igény,
valamintegyenletesebbforgást,vágásteredményez,továbbá
csökkenaterhelésacsapágyakon,egyébalkatrészeken.

6 cm

3 cm

Standardna oprema:
- dvospiralni rotor s 45° razporeditvijo delovnih teles
- reduktor 540 o/min
(1000 o/min) s prostotečno
sklopko
- avtomatski napenjalec
jermenov
- kombiniran priklop (spredaj,
zadaj) I. in II. kategorije
- ventilator za dodatno hlajenje
jermenov
- hidravlični bočni pomik
- zaščitne zamenljive sani
- kovinske zaščitne zavesice
- podporni valj nastavljiv po
višini
- notranje dvojno uležajanje
podpornega valja
- možnost plavajočega položaja
- delovna telesa: kovana
kladiva INO
Dodatna oprema / izvedba:
- INO vibration control (kontrolni sistem za nadzor vibracij)
- zamenljivi segmentni protinoži
- dvojni plašč (zamenljiv
notranji plašč)
- dvojni plašč HARDOX
(zamenljiv notranji plašč)
- škropilnik za pasovno
škropljenje (enostranski ali
dvostranski)
- podporna kolesa namesto
podpornega valja
- reverzibilni reduktor s prostotečno sklopko za vrtenje
traktorske kardanske
gredi v obeh smereh
- verige namesto kovinskih
zaščitnih zavesic
- kardanska gred
- verzija z delovnimi telesi:
Y-noži
- verzija z delovnimi telesi:
profesionalna kovana kladiva,
ojačana z volfram-karbidno
konico, visoko odporna proti
obrabi

EURO
230
250
280

KW - HP
40-80/55-110
48-80/65-110
55-80/75-110

Standardna oprema:
- raspodjela radnih tijela na
rotoru u duploj spirali
- reduktor 1000 o/min
(540 o/min) sa propusnom
spojkom
- automatski zatezač remena
- kombinirano priključivanje
na traktor (prednje - zadnje)
l. i ll. kategorije
- ventilator za dodatno hlađenje
remena
- hidraulični bočni pomak
- promenljivi bočni klizači–skije
- limene zaštitne zavjesice
- podporni valjak podesiv po
visini
- podporni valjak sa unutrašnjim
PROFI ležajevima
- mogućnost plivajućeg položaja
- radna tijela: čekići odkivci
Dodatna oprema:
- INO vibration control
(upravljački sustav za
kontrolu vibracija)
- radna tijela: Y noževi
(umjesto čekića)
- radna tijela: zavareni čekiči
sa obrabo odpornom žicom
- promenljivi protiv noževi
- kotači umjesto zadnjeg valjka
- zaštitni lanci umjesto limenih
zavesica
- reduktor sa propusnom spojkom za kretanje u oba smjera
- kardansko vratilo
- OPCIJA - profesionalni kovani
čekići pojačani volframkarbidom, vrlo otporni na
trošenje

cm
228/251
244/267
277/300

min-1
540/1000
540/1000
540/1000

Alapfelszereltség:
- robosztus kialakítású szabadonfutó hajtómű
- duplaspirálos rotor kiegyensúlyozó gyűrűkkel (24%-kal
kevesebb energia)
- kombinált felfüggesztés (első
vagy hátsó oldalról)
- hidraulikus működtetésű
oldalirányú elmozdítás
- automata szíjfeszítés
- szíjhajtás hűtését biztosító
hűtőventilátor
- támasztóhenger dupla belső
csapágyazással
- fém védőfüggöny
- II. kategóriás hárompontfelfüggesztés
- úszó pozícióba történő
csatlakoztathatóság
- nagy szilárdságú kovácsolt
kalapács-kések
- állítható magasságú
támasztóhenger
- anyagáram kiáramlásának
helye a támasztóhenger
mögött
- cserélhető csúszótalpak
Kiegészítők:
- INO vibration control
- robosztus kialakítású
szabadonfutó hajtómű két
oldali tengelykapcsolattal
- lánc védőfüggöny
- Y-kések
- wolfram-karbid szállal
megerősített kalapácsok
- cserélhető ellenkések
- támasztóhenger helyett
támkerék
- kardán tengely fordulatszáma
1000 min-1
- kardán tengely T60, T80
- HARDOX kettős palást
(cserélhető belső palást
lemez)

Pcs
78
84
96

Pcs
26
28
32

kg
806
847
917

EURO OPEN TL

Za poljedelske površine
Malčer za ratarske površine
Mezőgazdasági területekre

Rotor z dvospiralno razporeditvijo delovnih teles
Raspodjela radnih tijela na rotoru u duploj spirali
Dupla spirálos rotor

250-280

Mulčer EURO OPEN TL je profesionalen stroj za vzdrževanje
večjih zelenih površin tako na komunalnem področju, kot v
kmetijstvu.Idealenjezamulčanjevisoketraveingrmičevjana
zapuščenihinneobdelanihpovršinah,sajznjimlahkodrobimo
veje do premera 6 cm. Robustna konstrukcija z nastavljivo
servisnoloputonazadnjemdelumulčerjadrobitudikoruznico,
oljno repico in ostale rastlinske ostanke po spravilu kmetijskih
pridelkov.Zahitrejšipretokmaseinvečjohitrostmulčanjaima
možnostodprtjaloputenazadnjemdelumulčerja.Kompaktna
izvedba zagotavlja vzdržljivost in trpežnost tudi ob težjih
delovnihpogojih.Rotorzdvospiralno45°
razporeditvijodelovnih
teles,porabizadrobljenjedo24%manjenergije.
Malčer EURO OPEN TL je profesionalan stroj za svestranu
primjenu na svim poljoprivrednim površinama i u komunalne
namjene. Idealan je za usitnjavanje visoke trave i žbunja na
zapuštenim terenima. Konstrukcija malčera je vrlo robusna i
predviđenazaintenzivnokorištenjeidrobljenjegranadebljine
do6cm.Raspodjelaradnihtijelanarotoruuduplojspiralištedi
potrošnjuenergijedo24%.
AzEUROOPENTLtípusúszárzúzóanagyobbmezőgazdasági-és
közterületekzöldfelületápolásánakprofesszionálisgépe.Ideális
a műveletlen területek magas növésű lágy- és fás szárú
növényeinekzúzására,abbólatulajdonságábóladódóan,hogya
mintegy 6 cm vastag ágak aprítására is alkalmas. A robusztusságából és kitűnő munkaminőségi jellemzőiből eredően a
főtermékbetakarításátkövetőenakukorica,olajrepce,ésegyéb
szármaradványok aprításának kiváló eszköze. A zúzott anyag
gyorskiáramlásátelősegítendőazEUROOPENTLtípusúszárzúzó
hátsó ajtaja felnyitható. Nehéz munkakörülmények mellett
kalapácskések alkalmazása ajánlott, ellenben könnyebb
munkavégzés esetén, mint a fűfélék vagy egyéb növényi
szármaradványok zúzása Y kések használata célszerű. A gép
kompakt kialakítása eredményes munkavégzést biztosít a
legnehezebbmunkakörülményekközöttis.Alapfelszereltségaz
PROFI típusú szárzúzónál a beépített automata szíjfeszítő
berendezés és a szíjhajtás pótlólagos hűtése ventilátor
segítségével.

6 cm

Standardna oprema:
- dvospiralni rotor s 45° razporeditvijo delovnih teles
- reduktor 540 o/min
(1000 o/min) s prostotečno
sklopko
- avtomatski napenjalec
jermenov
- servisna loputa na zadnjem
delu plašča
- ventilator za dodatno hlajenje
jermenov
- tritočkovni priklop na traktorje
I. in II. kategorije
- varovalne sani
- kovinske zaščitne zavesice
- podporni valj nastavljiv po višini
- dvojno notranje uležajanje
podpornega valja
- možnost plavajočega položaja
- delovna telesa: kovana kladiva
Dodatna oprema / izvedba:
- INO vibration control (kontrolni
sistem za nadzor vibracij)
- kolesa namesto podpornega
valja
- hidravlično odpiranje zadnje
lopute
- hidravlični bočni pomik
- zamenljiv segmentni protinož
- verige namesto kovinskih
zavesic
- delovna telesa: Y noži
- kardanska gred

Standardna oprema:
- raspodjela radnih tijela na
rotoru u duploj spirali
- reduktor 540 o/min
(1000 o/min ) sa propusnom
spojkom
- automatski zatezač remena
- poklopac za otvaranje i
zatvaranje na zadnjem dijelu
okviru malčera
- ventilator za dodatno
hlađenje remena
- stražnje priključivanje na
traktor l. i ll. kategorije
- bočni klizači-skije
- limene zaštitne zavjesice
- zadnji valjak podesiv po visini
- zadnji valjak sa unutarnjim
duplim ležajevima
- mogućnost plivajućeg
položaja
- radna tijela: čekići odkivki
Dodatna oprema:
- INO vibration control
(upravljački sustav za
kontrolu vibracija)
- hidraulično otvaranje
poklopca
- kotači umjesto zadnjeg valjka
- hidraulični bočni pomak
- promenljiv protiv nož
- metalni zaštitni prednji lanci
- radna tijela: Y -noževi
- kardansko vratilo

3 cm

EURO
OPEN TL
250
280

KW - HP
48-80/65-110
55-80/75-110

cm
244/267
277/300

min-1
540
540

Alapfelszereltség:
- robosztus kialakítású
szabadonfutó hajtómű
- duplaspirálos rotor
kiegyensúlyozott gyűrűkkel
(akár 24%-os energiamegtakarítás)
- nyitható, állítható hátsó ajtó
(karbantartás céljából)
- robusztus II. kategóriás
felfüggesztés
- automatikus szíjfeszítő
berendezés
- ventilátor a szíjkerék
áttételes hajtás hűtésére
- cserélhető csúszótalpak
- fém védőfüggöny
- úszó pozíció
- nagy szilárdságú kovácsolt
kalapács-kések
- támasztóhenger kettős belső
csapágyazással
- a zúzott anyag
támasztóhenger elé illetve
mögé történő kijuttatása
Kiegészítők:
- INO vibration control
- Y-kések
- wolfram-karbid szállal
megerősített kalapácsok
- támkerék támasztóhenger
helyett
- cserélhető ellenkések
- kardán tengely fordulatszáma
1000 min-1
- kardán tengely T60, T80
- lemezfüggöny helyett
védőlánc

Pcs
84
96

Pcs
28
32

kg
705
791

V - 180109
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