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Tři rotory s třemi břity na rotor

Čtyři převodová hnací ústrojí s nezávislou

Osvětlovací sada pro jízdu na silnici s

blikajícím světlem

Letecké pneumaticky s virtuálním testem

proražení o 24 vrstvách

Horizontální mulčovač MAJOR 490EW je volba na travnaté 

louky, nevyužité prostory a vojenskou správu k sečení 

tréninkových oblastí a základen.

Je také vhodná k použití na letištích pro údržbu vnitřních

rozjezdových drah, na závodištích a v hřebčínech ke 

zlepšení pastvin.

Klíčovými prvky při návrhu této robustní a flexibilní 

sekačky je praktické a jednoduché strojírenské provedení. 

Kombinace zdvih břitu a profilu křídla rozptyluje sečenou 

trávu rovnoměrně

Čtyři převodové hnací 

hřídele, každá s nezávis-

lou kluznou spojkou pro 

každou konstrukční

sestavu nože k minimal-

izaci nárazů do hnacího 

ústrojí v náročných pod-

mínkách. Tato konstrukce 

pohonu dovoluje

křídlům pracovat od -20° 

až po přepravní pozice 

(90°). Odolný parkovací 

zvedák

Odolný 
parkovací 

čep

Ochranný
řetěz, vpředu 

a vzadu

Síla distribuční
převodovky ve-
dené v úhlu 80°
konstantní ry-
chlostí Spoj U

Otočný

závěs

Osvětlovací

sada pro jízdu

na silnici

Osvětlení pro 
jízdu na silniciVysoce 

výkonná 
náprava

Blokovací zařízení
pro přepravu a

systém sečení ve
výšce.

24 vrstev
Letecké

pneumatiky
11,5 x 15

Každé křídlo se
pohybuje
nezávisle

Bezúdržbová

pryžová

vyrovnávací

náprava

Třmeny
kloubů
mažte
konci
vidlic

Břity - každý rotor je vybav-

ený 3 výškově nastavitel-

nými pružinovými, 

ocelovými břity, které jsou 

volně výkyvné ve tvrzených 

ocelových pouzdrech 

připevněných na

pružinových, ocelových 

čepech, které vytvářejí 

efekt setrvačníku a více 

točivého momentu

Přední plovoucí otočný závěs a rám 

dovolují stroji sledovat obrysy podkladu

Přesah břitu 153 mm a vysoké rychlosti

hrotu břitu zajišťují čisté sečení

Kluznou spojkou a dvouletou zárukou

Specifikace

Model 490EW Rychlost nožů 89m/s

Celková šířka 5,10m Výška sečení 50 - 410mm 

Pracovní šířka 4,90m Překrytí nožů 155mm 

Transportní šířka 2,30m Hmotnost 2750Kg

Transportní výška 2,25m Provozní úhel křídel 90° nahoru 20° dolů

Počet nožů 9 Vstupní převodovka 120 HP kontinuální

Rotory 3 Rotorová převodovka 75 HP kontinuální

Výkon traktoru 90 - 180 Vstupní náhonový hřídel V80 homokinetický

Otáčky náhonové hřídele 1000 Rotorový náhonový hřídel kluzná spojka

Eagle Wing


