
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dvojitá páka umožňuje 
dosáhnout 
 při otočení 

 extrémních poloh 

Velmi silný nástavbový 
kozlík k zachycení 

stranového zatížení 

Zvenku montovaná 
převodovka umožňuje 
větší stranový posuv 
zařízení 

Nadnášecí mechanismus 
k přizpůsobení tvaru 
terénu 

Mnohostranný mulčovací stroj. Pro každou polohu. 
Vlastnosti SMO avs 
  

Mulčuje trávu a křoviny až do  7 cm 
Pracovní rychlost 1-5 km/h 
Tříbodové zavěšení ISO 2. kat. 
Stranový posuv hydr., doprava 
Otáčení hydr., od +90 do -50
Převody s volnoběhem 540 1/min. 
Hřídel pohonu 1 3/8“  Z=6 

do L=200 4 Počet klínových 
řemenů od L=225 5 
Nastavitelný zadní kryt S 
Čelní ochrana dle přání klapky nebo řetězy 
Zadní ochrana z gumy 
Podpěrný válec, přestavitelný 5 cm 
Pojistka najetí S 
Potřebné hydr. řídící zařízení 2x dvojčinné 

do L=200 kladívka SMO Sériové nářadí od L=225 kladívka SMW 
S: sériově      O: na přání           X: nelze dodat 

SMO avs je silné výsuvné mulčovací zařízení. 
Mulčuje trávu a křoviny až do průměru 7 cm. 

Otáčení hydraulikou včetně doplňkového 
stranového posuvu znamená, že 

zařízení je mnohostranně použitelné. 
Je vhodné pro péči o svahy, krajnice silnic, 

kanály, ale i v zemědělství.  
Výška řezu a stupeň drcení jsou nastavitelné. 



 

 

 
SMO avs: Stranový posuv a náklon 
 

 

SMO avs je hydraulicky vertikálně otočný: 
Nahoru dosahuje do +90, dolů do 50, 

nezávisle na nastaveném stranovém posunu. 
Maximální stranový posun činí 180 cm. 

Se stranovým posunem a dle pracovní šířky 
dosahuje zařízení až 355 cm vpravo od osy 

traktoru. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMO avs         

Pracovní šířka 
cm 

Celková šířka 
cm 

Hloubka 
cm 

Výška 
cm 

Hmotnost* 
kg 

Min. hmotnost 
traktoru** 

Kladívka 
počet 

Opěrný 
válec 
 

kW 
min-max 

PS 
min-max 

          
150 195 180 110 680 3500 15 133 39-63 40-85 
175 220 180 110 750 4000 18 133 29-63 40-85 
200 245 180 110 800 4500 21 133 35-63 40-85 
225 270 180 110 880 5200 21 152 35-70 48-95 

     * Hmotnost stroje se rozumí jako doporučená hodnota, vztahuje se na normální provedení bez příslušenství a podléhá změnám. 
** Hmotnost stroje se rozumí jako doporučená hodnota a závisí na různých faktorech, jako např. rozchodu a rozvoru. Další informace jsou uvedené v návodu k obsluze. 
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Kardanová hřídel s 
volnoběhem 

O 011 

Rotor se 3 ostří Y O 030 
Stranový opěrný válec 
160 mm O 269 

Dodatečná přední gumová 
ochrana 

O 006 

Bezpečnostní tabulky  O 162 
S: sériově      O: na přání           X: nelze dodat 

SMO avs d D 
150-225 50 cm 130 cm 

 


