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Dokonalá konstrukce je zárukou vysoké účinnosti 
mulčování a rovnoměrného rozptýlení materiálu
AGROTEC dodává profesionální plošné mučovače Land Pride s pracovními záběry až 6 m. Jejich charakteristickým rysem je robustnost. 
Neobyčejně tuhá a pevná konstrukce tyto stroje předurčuje pro práci v nejtěžších podmínkách. Celý skelet stroje chrání také ocelová obruč 
nad rotory. Land Pride nabízí rychlé, čisté a spolehlivé mulčování s mnoha možnostmi využití. Naše mulčovače spolehlivě mulčují trávy, 
nedopasky, rostlinné zbytky na orné půdě včetně kukuřice na zrno. Velmi dobře si poradí i s nálety mladých dřevin. 
Mulčovače Land Pride byly rozsáhle testovány pro zajištění maximální bezpečnosti provozu a jsou navrženy pro dlouhou životnost. 
Robustnost převodovek je téměř brutální. Důkazem je jejich pětiletá záruka. Jednoduchá a rychlá regulace výšky strniště s možností 
individuálního ovládání křídel. Standardy jakosti charakterizují nejkvalitnější použité materiály, špičková úroveň svařování a nejvyšší kritéria 
výstupní kontroly. Takové jsou mulčovače Land Pride.
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pěnou plněná kola pro bezstarostný provoz / 5 let záruka na převodovky
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RCM 4015
50-200 HP

Nová modelová řada 
4015 je kombinací 
spolehlivé, dlouhými lety 
osvědčené konstrukce 
a robustních pohonů z 
vyšších modelových řad. 
Výsledkem je stroj určený 
zejména pro mulčování 
trav, nedopasků a mladých 
náletů s dokonalou řeznou 
kapacitou do Ø 88mm.

RCM 4015
Pracovní záběr (m):

Výška sečení (mm):

Maximální Ø sečeného materiálu (mm):

Počet rotorů / nožů (ks):

Obvodová rychlost nožů (m*s-1):

Překrytí nožů (mm):

Centrální převodovka (HP):

Převodovky rotorů (HP):

Počet otáček VH (min-1):

Celková hmotnost (kg):

Zatížení závěsu (kg):

4,6

50 – 355

88

3 / 6

82

152

250

210

1 000

1 692

590

50-250 HP

RCM 6515

Pracovní záběr (m):

Výška sečení (mm):

Maximální Ø sečeného materiálu (mm):

Počet rotorů / nožů (ks): 

Obvodová rychlost nožů (m*s-1):

Překrytí nožů (mm):

Centrální převodovka (HP):

Převodovky rotorů (HP):

Počet otáček VH (min-1):

Celková hmotnost (kg):

Zatížení závěsu (kg):

4,6

50 – 355

114

3 / 6

82

152

250

210

1 000

2 522

845

70-250 HP

RCM 5020

Pracovní záběr (m):

Výška sečení (mm):

Maximální Ø sečeného materiálu (mm): 

Počet rotorů / nožů (ks):

Obvodová rychlost nožů (m*s-1):

Překrytí nožů (mm):

Centrální převodovka (HP):

Převodovky rotorů (HP):

Počet otáček VH (min-1):

Celková hmotnost (kg):

Zatížení závěsu (kg):

6,0

50 – 355

76

3 / 6

91

152

250

210

1 000

2 962

1 043

záruka 
5 let 

na převodovky

RCM 6515

Šestimetrová verze je označována COMMANDER a je navržena v robustní třídě. V základní výbavě 
je RCM 5020 osazen dvojitými řetězovými clonami a dvojitými noži pro perfektní práci i ve větším 

množství posklizňových zbytků. Dokonalý efekt podtrhuje vysoká řezná rychlost nožů 91 m*s-1.

RCM 5020

Nejvyšší stupeň robustnosti mezi mulčovací ztělesňuje RCM 6515. Tento 
DOMINATOR se umí vypořádat i s materiálem do Ø 114mm. Synergie tuhé 
konstrukce, robustních převodovek a vysokých řezných rychlostí předurčuje 
tuto modelovou řadu pro práci v nejobtížnějších podmínkách. Na přání lze 
osadit dvojitými noži pro práci ve větším množství posklizňových zbytků.

88 mm

88 mm 
Ø sečeného 
materiálu


