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SAMOJÍZDNÉ MULČOVAČE
do vinic, sadů a solárních elektráren

RM60G
(HONDA GXV390)

šířka stroje: 685 mm

ovládání pojezdu ruční pákou

šířka záběru: 600mm

zadní náprava s diferenciálem s uzávěrkou

výška sečení: 50-100 mm

odpružené sedadlo

převodovka: mechanická, 4 rychlosti vpřed/ 1 rychlost vzad

robustní nože s povrchovou úpravou

RMK150

šířka stroje: 1620 m
mm, šířka záběru: 1350-1500mm

(KAWASAKI
FS651V)

výška sečení: 50-9
50-90 mm, výkyvný postranní nůž

PROČ SI VYBRAT
OREC

KVALITA, NA KTEROU
MŮŽETE VSADIT

Tradice výroby sahá až do roku 1948. OREC si v průběhu času vybudoval výbornou reputaci při naplňování
potřeb zákazníků velmi kvalitní technikou s perfektním
výsledkem práce. Již více než 35 let jsou stroje OREC
po celém světě synonymem kvality a pomáhají všem
privátním i profesionálním zákazníkům v realizaci jejich
představ.

Naše stroje jsou kompletně vyráběny v Japonsku. OREC
disponuje výrobou vlastních převodovek, které jsou
vyhlášené svým výkonem a životností. Proto mnoho
profesionálů volí OREC- vědí, že investice do kvalitní
techniky se vyplatí.

převodovka: hydrostat
- snadná změna rychlosti pojezdu
hydro
rychlosti: 0-10 km/h
km/ vpřed/0-7 km/h vzad
ovládání pojezdu ruční
ru pákou
zadní náprava s diferenciálem
s uzávěrkou
dif
odpružené sedadlo
sedadlo, robustní nože s povrchovou úpravou
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CEPOVÉ MULČOVAČE

ROTAČNÍ MULČOVAČE
SH71H/71H(W)

Výkyvné cepové nože*

SAMOJÍZDNÉ MULČOVAČE

HR662/HR802
(HONDA CG270/HONDA GX340)

(HONDA GX340 337 CC)
šířka záběru: 700 mm
výška sečení: 50-100 mm
převodovka: mechanická,
3 rychlosti vpřed/1 rychlost vzad
rychlost pojezdu řazená jedinou
pákou

šířka záběru: 650 mm (HRC662), 800mm (HRC802)

RM982F

výška sečení: 50-110 mm

(KAWASAKI FS691V)

převodovka: mechanická, 3 rychlosti vpřed/1 rychlost vzad

šířka záběru: 975mm

řidítka nastavitelná vertikálně i horizontálně jedinou pákou

výška sečení: 50-120 mm

snadné otáčení brzděním pásů

převodovka: hydrostat-umožňuje snadnou
změnu rychlosti pojezdu

integrovaná ruční brzda

náprava s diferenciálem
s uzávěrkou

rychlosti: 0-10 km/h vpřed/ 0-8 km/h vzad
ovládání pojezdu ručně nebo pedálem

integrovaná ruční brzda

SVAHOVÉ MULČOVAČE

Představujeme Vám nejlepší cepové
mulčovače na světě. Cepové nože
dokáží rozmělnit posečenou hmotu
na menší kousky než systém rotační.

SP1000
(MITSUBISHI GB100 98cc)

*Výkyvné cepové
nože díky vysokým
otáčkám posečenou
hmotu výborně
rozmělní na malé
kousky, zároveň
tento systém minimalizuje poškození
nožů při nárazu
na překážky jako
kameny, pařezy...

zadní náprava s diferenciálem s uzávěrkou

4WD

výška sečení: 50-75 mm
převodovka: mechanická,
2 rychlosti vpřed/ 2 rychlost
vzad

RM830
(HONDA GXV390)

řidítka nastavitelná vertikálně
i horizontálně jedinou pákou

šířka záběru: 820mm

řidítka lze teleskopicky prodloužit

odpružené sedadlo
robustní nože s povrchovou úpravou
hydraulický pojezd 4x4

S HYDROSTATICKÝM
POJEZDEM

šířka záběru: 500 mm

4WD

Bylo pro Vás někdy sečení přerostlé trávy
zábavou? Díky nízkému těžišti a výborné
průchodnosti těžkým terénem se dostanete i do dosud nepřístupných míst.

HR801

výška sečení: 50-110 mm

HR662/HR802

(HONDA GX340)

(HONDA CG270/HONDA GX340)

šířka
800mm
šířkka záběru:
zá

převodovka: hydrostat-umožňuje snadnou
změnu rychlosti pojezdu

šířka záběru: 650mm (HR662), 800mm (HR802)

výška sečení: 50-110 mm

rychlosti: 0-10 km/h vpřed/
0-4,5 km/h vzad

výška sečení: 50-110 mm

převodovka: hydrostat-umožňuje snadnou změnu rychlosti pojezdu

ovládání pojezdu ruční pákou

převodovka: mechanická, 3 rychlosti vpřed/1 rychlost vzad

rychlosti: 0-5,8 km/h vpřed/ 0-3,3 km/h vzad

zadní náprava s diferenciálem s uzávěrkou

řidítka nastavitelná vertikálně i horizontálně

řidítka nastavitelná vertikálně i horizontálně jedinou pákou

odpružené sedadlo

snadné otáčení brzděním kol

snadné otáčení brzděním kol

robustní nože s povrchovou úpravou

integrovaná ruční brzda

integrovaná ruční brzda

