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GRINO MURSKAIMIEN EDUT

GRINO MURSKAIMIEN MUUT EDUT 
Rakenne

Tukirulla

Murskainakseli

- kaksipuolinen kiinnitys traktorin eteen tai taakse kiinnitystä varten
- erittäin kestävä korkealaatuisen teräksen ansiosta
- metallilevyillä vahvistettu runko
- kat. I/II kiinnitys kellunnalla
- kytkimellä varustettu vaihteisto

- automaattinen terien puhdistus
- ei murskatun materiaalin pakkautumista

- varustettu kaksirivisillä rullalaakereilla
- terien sijoittelu varmistaa materiaalin murskautumisen ja nopean kuivumisen
   sekä kompostoitumisen
- vähemmän ajoa - ajan säästö
- kuormittaa vähemmän konetta ja traktoria

TYYPPI IIITYYPPI II TYYPPI IV

Murskainakseli
• spiraalimaisesti asennetut terät
• limittyvät murskainterät
• itsepuhdistuva tukirulla

LISÄVARUSTEET
Murskainterät:

Runko
• kestävää ROC 400 terästä
• pidentää koneen käyttöikää

Kiinnitysvarustus eteen tai
taakse asennukseen

Hihnakäyttö
• voimansiirto neljällä kiilahihnalla
• automaattinen kiristys
• hiljainen käyttö
• antaa lisäsuojan

Metalliset
suojalevyt

Vastaterät
• rivi vaihdettavia  

komponentteja
• parantaa murskaamista

Hydraulinen sivuttaissiirto
• 500 mm siirtovara
• helpottaa esteiden ohitusta
• parantaa koneen toimivuutta
• hallinta traktorin ohjaamosta

Tukirulla 
• työkorkeuden säätö
• parantaa vakautta  
   ja tasapainoa

Karkaistut liukujalakset
• suojaa konetta esteiden yli 

ajettaessa
• pidentää koneen käyttöikää
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Vakiovarusteet:
Limitetyt murskainterät  •  Integroitu ylikuormakytkin  •  Murskauskorkeuden säätö tukirullan avulla  •  Karkaistut liukujalakset 
•  Säädettävät tukijalat  •  Metalliset suojalevyt  •  Vaihdettavat vastaterät  •  Nivelakseli  •  Kiilahihnojen automaattinen kiristys

* Tehdasasetuksena murskaajan kierrosnopeus on 540 r/min. Jos murskainta käytetään traktorin edessä, kierrokset pitää asettavaa nopeuteen 1000r/min vaihteistosta säätämällä.

TERÄTYYPPI V
Vakio murskainterä

~ 0,6 kg 

Typ GRINO 160 GRINO 180 GRINO 200 GRINO 220

Työleveys [m] 1,60 1,80 2,00 2,20

Hydrauliikan liittimet 1 x 2-toiminen

Terien määrä [kpl] 20 24 30 36

Vaihdettavat vastaterät [rivi] 1 rivi / 3 kpl 1 rivi/ 4 kpl

Kiilahihnojen määrä 4

Murskainakselin halkaisija [mm] ϕ 168

RPM* 540 / 1000

Hydraulinen sivuttaissiirto [mm] 500

Tehontarve [hv] yli 50 yli 60 yli 70 yli 80

Nostolaitteen kategoria I / II

Paino [kg] 580 610 640 665

Leikattavien oksien maksimihalkaisija [mm] 50

Nivelakseli traktori - murskain: ei kytkintä (kytkin on vaihteistossa)
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MAMUT MURSKAIMIEN EDUT

MAMUT MURSKAIMIEN MUUT EDUT
Rakenne

Tukirulla

Murskainakseli

- kaksipuolinen kiinnitys traktorin eteen tai taakse kiinnitystä varten
- erittäin kestävä korkealaatuisen teräksen ansiosta
- metallilevyillä vahvistettu runko
- kat. I/II kiinnitys kellunnalla
- kytkimellä varustettu vaihteisto

- automaattinen terien puhdistus
- ei murskatun materiaalin pakkautumista

- varustettu kaksirivisillä rullalaakereilla
- terien sijoittelu varmistaa materiaalin murskautumisen ja nopean kuivumisen
   sekä kompostoitumisen
- vähemmän ajoa - ajan säästö
- kuormittaa vähemmän konetta ja traktoria

TYYPPI IVTYYPPI III

Murskainakseli
• spiraalimaisesti asennetut terät
• limittyvät murskainterät
• itsepuhdistuva tukirulla

LISÄVARUSTEET
Murskainterät:

Runko
• kestävää ROC 400 terästä
• pidentää koneen käyttöikää
• kaksoiskotelo

Vastaterät
• rivi vaihdettavia  

komponentteja
• parantaa murskaamista

Hydraulinen sivuttaissiirto
• 500 mm siirtovara
• helpottaa esteiden ohitusta
• parantaa koneen toimivuutta
• hallinta traktorin ohjaamosta

Metalliset
suojalevyt

Karkaistut liukujalakset
• suojaa konetta esteiden yli 

ajettaessa
• pidentää koneen käyttöikää Tukirulla

• työkorkeuden säätö
• parantaa vakautta ja  

tasapainoa

Kiinnitysvarustus eteen tai  
taakse asennukseen

Hihnakäyttö
• voimansiirto viidellä hihnalla
• automaattinen kiristys
• hiljainen käyttö
• antaa lisäsuojan
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Vakiovarusteet:
Limitetyt murskainterät  •  Integroitu ylikuormakytkin  •  Kaksoiskotelo  •  Murskauskorkeuden säätö tukirullan avulla  
•  Karkaistut liukujalakset  •  Säädettävät tukijalat  •  Metalliset suojalevyt  •  Vaihdettavat vastaterät  •  Nivelakseli  
•  Kiilahihnojen automaattinen kiristys

TERÄTYYPPI VI
Vakio murskainterä

~ 1,4 kg 

MAMUT 250 MAMUT 280 MAMUT 300

Työleveys [m] 2,50 2,80 3,00

Kuljetusleveys [m] 2,70 3,00 3,20

Hydrauliikan liittimet 1 x 2-toiminen

Terien määrä [kpl] 30 36 42

Vaihdettavat vastaterät 1 rivi / 6 kpl 1 rivi/ 6 kpl 1 rivi / 7 kpl

Kiilahihnat [kpl] 5

Murskainakselin halkaisija [mm] ϕ 203

RPM 1000

Hydraulinen sivuttaissiirto [mm] 500

Tehon tarve [hv] yli 100 yli 120

Nostolaitteen kategoria II

Paino [kg] 960 1050 1090

Leikattavien oksien maksimi halkaisija [mm] 80

Nivelakseli traktori - murskain: ei kytkintä (kytkin on vaihteistossa)


