
DOMINATOR je profesionalen kombiniran mulčer prime-
ren za različna, predvsem intenzivna poljedeljska opravila. 
Visoka vstopna odprtina omogoči gladek vstop višjih 
rastlinskih ostankov (sončnice, koruznica…) v drobilni del 
mulčerja. Zamenljivi invovativni segmentni hardox proti-
noži, serijsko vijačeni v robustno ohišje , omogočajo visoko 
kvaliteto drobljenja. Sodobno zasnovana konstrukcija 
mulčerja omogoča hitrejši pretok mase in večjo delovno 
hitrost. Kombinirana poteznica, avtomatski napenjalec 
jermenov, ventilator za hlajenje jermenov, hidravlični 
pomik, notranje dvojno uležajenje podpornega valja, in 
dvospiralni rotor so zagotovilo vrhunske kakovosti.

DOMINATOR je profesionalni kombinirani malčer pogodan 
za različite, posebno intenzivne poljoprivredne poslove. 
Koristi se za drobljenje ostataka biljaka i drobljenje manjih 
grana i grmlja (promjera do 6 cm) u kumonali i napuštenim 
područjima itd. Veća udaljenost između rotora i iznimno 
robusnog kućišta omogućuje veliki protok mase i visoku 
brzinu rada. Kombinirano kačenje, automatski zatezač 
remena, ventilator za hlađenje remena, hidraulični pomak, 
unutarnje uležajane potpornog valjka i duplospiralni rotor 
vrhunske su kvalitete.

DOMINATOR típusú szárzúzó professzionális kialakítása 
által különböző, jellemzően intenzív feladatok ellátására 
alkalmas. Kiválóan alkalmazható a kommunális-, és 
műveletlen területek különböző lágy-, és fás szárú növén-
yeinek, faágak zúzására-aprítására (akár 6 cm vastag-
ságig). A rotor és a igazán robosztus kialakítású ház közötti 
nagyobb távolság által nagyobb anyagáram és munkase-
besség valósítható meg. Az alapfelszerelés részét képező, a 
robosztus házban két sorban elhelyezkedő, szakaszosan 
cserélhető ellenkések segítik a minőségi aprítást. A 
korszerű konstrukció által nagy anyagáram és gyors mun-
kavégzés biztosítható. A gép jelentős munkaszélessége, 
illetve nagy sebessége által hatékony munkavégzés valósít-
ható meg. A kombinált kialakítású előre-hátra hajtható 
tartókeret biztosítja a szárzúzó kétoldali könnyű és gyors 
kapcsolódását akár a traktor mellső, akár a hátsó 
hárompont-felfüggesztő rendszerére.
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Za poljedelske površine (za drobljenje slame)
Malčer za ratarske površine (za usitnjavanje slame)
Szalmához mezőgazdasági területekre

66�‒�95�KW�(90�‒130�KM)

DOMINATOR

Standardna oprema:
- kombiniran priklop 
   spredaj/zadaj kat. II.
- rotor z dvospiralno 45º 
   razporeditvijo delovnih 
   teles
- reduktor 1000 (*540) 
   obr/min s prostotečno 
   sklopko
- hidravlični bočni pomik
- avtomatski napenjalec 
   jermenov
- ventilator za dodatno 
   hlajenje jermenov
- zaščitne zamenljive sani
- visoke kovinske zaščitne 
   zavesice
- zamenljivi segmenti
   proti noži
- notranje dvojno uležajan-
   je po višini nastavljivega 
   reverzibilnega zadnjega 
   valja
- delovna telesa: 
   kovana kladiva INO

Dodatna oprema:
- INO vibration control 
   (kontrolni sistem za 
   nadzor vibracij)
- dvojni plašč (zamenljiv 
   notranji plašč)
- set za izmet pred
   podpornim valjem
- dodatna vrsta zamen-
   ljivih segmentnih 
   protinožev 
- podporna kolesa na-
  mesto podpornega valja
- reverse reduktor
- verige namesto kovin-
   skih zaščitnih zavesic
- verzija z delovnimi telesi: 
   Y-noži ali vidija kladivi
- kardanska gred

Standardna oprema:
- kombinirano priključi-
   vanje na traktor (prednje/
   zadnje) II. kat.
- raspodjela radnih tijela 
   na rotoru u duploj spirali 
   na 45°
- reduktor 1000 o/min 
   (540 o/min) sa propus-
   nom  spojkom
- hidraulični bočni pomak
- bočni klizači-skije
- visoke limene zaštitne 
   zavjesice (visok ulazak)
- podporan valjak 
   reverzibilan i podesiv 
   po visini
- podporni valjak sa 
   unutrašnjim PROFI 
   ležajevima
- mogućnost  konstant-
   nog plivajućeg položaja
- radna tijela: čekići 
   odkivci INO
- jedna vrsta promenljivih 
   segmentnih »shark« 
   protiv noževa
- avtomatsko zatezanje 
   remena

Dodatna oprema:
- INO vibration control 
- dodatni promenljivi 
   »shark« protiv noževi
- kardansko vratilo
- vrhovi čekića ojačani 
   sa wolfram-karbidom
 - Y noževi + ravan nož
- točkovi umjesto 
   podpornog valjka
- promenljiv unutrašnji 
   plašt
- čistać zadnjeg valjka

Alap felszereltség:
- kombinált felfüggesztés 
   (első vagy hátsó oldalról)
- robosztus kialakítású 
   szabadonfutó hajtómű
- duplaspirálos rotor 
   kiegyensúlyozó 
   gyűrűkkel (24%-kal 
   kevesebb energia)
- hidraulikus működtetésű 
   oldalirányú elmozdítás
- automata szíjfeszítés
- szíjhajtás hűtését 
   biztosító hűtőventilátor
- támasztóhenger dupla 
   belső csapágyazással
- fém védőfüggöny
- II. kategóriás 
   hárompont-felfüggesztés
- úszó pozícióba történő 
   csatlakoztathatóság
- nagy szilárdságú 
   kovácsolt kalapács-kések
- állítható magasságú 
   támasztóhenger
- anyagáram 
   kiáramlásának helye a 
   támasztóhenger mögött
- cserélhető csúszótalpak
- cserélhető ellenkések

Kiegészítők
- INO vibration control
- HARDOX kettős palást
- kettős palást
- robosztus kialakítású 
   szabadonfutó hajtómű 
   változtatható 
   forgásiránnyal
- dupla készlet cserélhető 
   ellenkések
- lánc védőfüggöny
- Y-kések
- kardán tengely
- támasztóhenger 
   helyett pótkerék
- wolfram-karbid szállal 
   megerősített kalapácsok
- az anyagáramlás a 
   támasztóhenger mögött 
   vagy elöl 
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