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В Tehnos повече от 30 години ние изграждаме добри взаимоотношения. Това са основите за уважително 
отношение към околната среда, нашите партньори, клиенти, доставчици, служители и всички, които живеят с 
нас. Ние сме наясно, че това е единственият начин да съчетаем бизнес успеха с нашата визия. Нашите смелост, 
знания, умения, иновации, старание и изобретателност ни дават възможност да бъдем бързи и гъвкави. Ние 
живеем по начин, който води към творчество и осигуряване на устойчиво развитие. Задачите се изпълняват с 
ангажираност и най-добрите ни способности. 

Ние искаме да останем компания, ориентирана към развитие, която винаги отговаря на очакванията на нашите 
партньори на световния пазар чрез нашите съвременни решения в областта на технологиите, качеството, 
продажбите и следпродажбените дейности. 
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Универсални надробители 
Profi
Light
Полеви шредери

Странично изнесени надробители
Profi
Гъвкави

Довършителни надробители
Profi
Light
Vario
Надробители за овощни 
градини и лозя

Специални надробители
Горски шредери
Надробители за аспержи
Надробители с хидравлично 
задвижване

Култивиране
Картофопроизводство
Култиватори

8
12
14

16
20

26
27
28
25

30
32
23

35
38

Нашият баланс идва от сътрудничеството ни с околната среда.



3Нашият баланс идва от сътрудничеството ни с околната среда.

ИЗСЛЕДВАНИЯ И 
РАЗВИТИЕ
Един силен отдел за изследвания и развитие, 
обучен да работи с модерни САЕ системи, 
методи на крайните елементи и симулации 
е гаранция за висококачествен дизайн. 
Иновативните и патентовани решения ни 
позволяват да се приспособяваме по-добре към 
нуждите на динамичния глобален пазар.

ТЕХНОЛОГИЯ 
Нашите производствени възможности включват 
разработване и прилагане на интегрирани производствени 
процеси. Модерният и автоматизиран производствен цех 
с възможности за 3D и 5D проекти, робот за заваряване 
и повърхностна защита (пясъкоструене, девет зонова 
химическа предварителна обработка, катафорезна защита 
KTL и финално прахово боядисване) осигурява на нашите 
машини тяхното високо качество.

www.tehnos.si
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Нисковибрационен 
ротор – LW
Патентованото разпределение на чуковете върху ротора 
осигурява по-малко вибрации. Това означава гладка работа 
и по-дълъг експлоатационен живот на машината. От 
диаграмата се виждат минимално напрежение на огъване и 
минимални деформации.
Патентът Low Vib (LW) позволява по-бързо въртене на 
ротора и по-висока периферна скорост на чуковете, което 
значително увеличава ефекта от мулчирането.

Европейски патенти
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Наклонен 
двоен шарнир
Патентованият двоен 
шарнир осигурява еднакво 
и едновременно изместване 
и повдигане на странично 
изнесения надробител при удар 
в препятствие. Това позволява 
безопасно преминаване през 
препятствия. Връщането на 
машината в работно положение 
се осигурява чрез монтираните 
опънови пружини.

Хидравлична 
система за 
безопасност
Патентованата хидравлична система за 
безопасност с изместване по успоредник 
осигурява компенсация на странично 
изнесения надробител и освобождаване 
на навесната система при срещане на 
препятствие. Връщането на машината в 
работно положение се осигурява чрез 
хидравличен разпределител.

• Повече от 30 години опит в производството на земеделски машини и 
съвременна техника ни дават възможност да произвеждаме технически 
усъвършенствани машини с дълъг експлоатационен живот. 

• Нашите машини постигат отлични резултати в международни изпитания и 
демонстрационни събития. 

• Ние ценим знанията на нашите клиенти и заедно с тях разработваме, 
подобряваме и изпитваме нашите нови проекти. 

• Продуктите се характеризират със своята здрава конструкция, максимална 
производителност, гъвкава функционалност и лесно използване и поддръжка. 

• Като част от следпродажбените дейности ние предоставяме експертни съвети, 
техническа подкрепа и оригинални резервни части.

Защо TEHNOS?   

www.tehnos.si



15 22 29 37 44 51 59 66 74 81 88 96 103 110
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

MULS 110 190 13

MUL 110 304 12

MULS 130 210 13

MUL 130 330 12

MUS 130 382 25

MU 130 451 8

MULS 150 230 13

MUL 150 368 12

MUS 150 442 25

MU 150 493 8

MULS 170 250 13

MUL 170 406 12

MUS 170 507 25

MU 170 538 8

MUL 200 444 12

MUS 200 587 25

MU 200 586 8

MUL 220 470 12

MU 220 626 8

MPL 250 770 15

MP 250 1020 14

MU 250 876 8

MPL 280 810 15

MP 280 1108 14

MU 280 935 8

MU 300 1006 8
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Изберете универсален надробител в зависимост от модела, ширината и трактора.

MULS slim

MULS slim

MULS slim

MUL light

MUL light

MULS slim

MUS 

MUS

MUS

MUL light

MUL light

MU profi

MU profi

MU profi

MUL light

MU profi

MUL light

MPL light

MP profi

MU profi

MPL light

MP profi

MU profi

MU profi

MU profi

MULS slim

 
MUL light

 
MU profi

 
MP profi

 
MPL light

 
MUS 

 

СтраницаМодел, работна ширина (см) Тегло на 
машината (кг)

kW
к.с.
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110 118 125 132 140 147 154 162 169 176 184 191 199 206 213 221 228 235
150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320

MU 280
500

935 8
MB 220 926 16
MU 300

520
1006 8

MB 220 926 16
MU 280

560
935 8

MBP 280 1540 20
MU 300

580
1006 8

MBP 280 1540 20
MU 280

840
935 8

MU2Z 840 2530 11
MU 300

900
1006 8

MU2Z 900 2650 11

29 37 44 51 59 66 74 81 88 96 103 110 118
40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

MBPL 150 2500 610 22
MBL 150 3000   498 18
MBPL 170 3000 634 22
MBL 170 3500 528 18
MB 170 4000 847 16
MBPL 200 3500 670 22
MBL 200 4000 555 18
MB 200 4500 894 16
MBP 200 4000 1410 20
MB 220 5000 926 16
MBP 220 4500 1450 20
MBP 250 5000 1495 20
MBP 280 5500 1540 20

+

+

+

+

+

+
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Техническите спецификации на машините и оборудването са предмет на непрекъснато развитие и могат да се различават от тези, показани в каталога. 
Някои фигури показват допълнителни елементи, които не са включени в стандартното оборудване. За повече информация се свържете с производителя или избран представител на вашия пазар.

Изберете странично изнесен надробител в зависимост от модела, ширината и трактора.

MB profi MBL light MBP profi MBP+MUMB+MU MU2Z+MUMBPL light

MBPL light

MBPL light

MB profi

MBL light

MBL light

MBPL light

MBP profi

MBL light

MBP profi

MBP profi

MBP profi

MB profi

MB profi

MB profi

MU profi

MU profi

MB profi

MBP profi

MU profi

MBP profi

MU profi

MU2Z profi

MU profi

MU2Z profi

MU profi

Модел, работна ширина (см)
Мин. тегло 
на трактора 

(кг)

Тегло на 
машината 

(кг)

kW
к.с.

Модел
Работна 
ширина 

(см)

Тегло на 
машината 

(кг)

kW
к.с.

Страница

Страница
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MU profi
(Low Vib)

2

3

4

1

2

3

4
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Гумена защита 
на клапата 

(принадлежности)

Повдигащи ножове за 
повдигане на клони 

(принадлежности)

Ръчно отваряне/затваряне на 
капака

Заден монтаж 
(Преден/заден монтаж)

Лесно регулируема 
работна височина

Автоматично натягане 
на ремъка

Самосмазващи плъзгащи втулки

Ръчно изместване вляво/вдясно 
(Хидравлично изместване вляво/
вдясно)

Висококачествен корпус от 
двойна ламарина

Специализирани контраножове, 
закрепени с болтове в два реда

Предавателна кутия със 
свободно колело

Принадлежности:

Универсален надробител profi



168 219 219168

MU profi - LW
MU 130 LW MU 150 LW MU 170 LW MU 200 LW MU 220 LW MU 250 LW MU 280 LW MU 300 LW

130 150 170 200 220 250 280 300

41 41 51 51 51 58 58 58

3 4 4 4 5 5 5 5

540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 (540) 1000 (540) 1000 (540) 1000

12 14 16 18 20 22 26 28

9 10 12 14 15 - - -

22 - 37 29 - 48 33 - 55 40 - 63 48 - 74 59 - 88 66 - 96 81 - 110

30 - 50 40 - 65 45 - 75 55 - 85 65 - 100 80 - 120 90 - 130 110 - 150

451 493 538 586 626 876 935 1006

MU profi 250-300MU profi 130-220
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Работна ширина (см)

Изместване на машината (см)

Брой ремъци (бр.)

Скорост на ВОМ (об/мин)

Брой чукове (бр.)

Повдигащи ножове (бр.)

Мощност на трактора (kW)

Мощност на трактора (к.с.)

Тегло на машината (кг)

Универсален надробител profi

www.tehnos.si
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Навесна система от категория 
1 или 1N за малка работна 
дължина (принадлежности)

Предупредителни 
бордове със светлини 
(принадлежности) за 
голяма работна ширина

Гумена защита на 
клапата и веригата 
(принадлежности)

• Гладкото функциониране се осигурява от 
електронно балансиран ротор с патентовано 
нисковибрационно (LW) разпределение на чуковете. 
Това осигурява намалени вибрации, минимални 
деформации и напрежения от огъване, което удължава 
експлоатационния живот на надробителя. 

• Висококачественият корпус от двойна ламарина дава 
на машината здравина и издръжливост.

• Двете положения на задната ролка (вътрешно/външно) 
позволяват по-лесно настройване на надробителя към 
различни работни условия.

• Специалната форма на сменяемите специални 
контраножове, закрепени с болтове в два реда, 
подобрява ефекта от раздробяването по време на 
мулчиране.

• Специално проектираните масивни чукове, изработени 
от кована стомана, създават турбуленция и вакуум по 
време на мулчирането, като по този начин повдигат 
масата от земята.

• Патентът Low Vib (LW) позволява по-бързо въртене 
на ротора и по-висока периферна скорост на чуковете, 
което значително увеличава ефекта от мулчирането.

• Гладкото плъзгане на подвижната навесна система се 
осигурява чрез самосмазващи полиамидни втулки.

• Предавателната кутия със свободно колело предпазва 
задвижването на трактора и позволява използването на 
традиционен ВОМ.

• Те са здрави и издръжливи и затова са подходящи за 
използване в тежки работни условия.



MU2Z profi
(Low Vib)

MU2Z profi - LW
MU2Z 840 LW MU2Z 900 LW

2 x 280 2 x 300

2 x 5 2 x 5

1000 1000

2 x 26 2 x 28

162 - 213 176 - 228

220 - 290 240 - 310

2560 2650
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Работна ширина (см)

Брой ремъци (бр.)

Скорост на ВОМ (об/мин)

Брой чукове (бр.)

Мощност на трактора (kW)

Мощност на трактора (к.с.)

Тегло на машината (кг)

Сгъваем надробител profi

• Сгъваемият модел MU2Z се състои от два 
универсални надробителя MU profi.

• Плаващо регулиране на надробителите до +/-12°.
• Характеристиките и предимствата на 

надробителите са изброени за моделите MU profi.
• Системата за хидравлично сгъване е защитена от 

отваряне чрез хидравлична система.

Сгъваем надробител profi

www.tehnos.si



1

3

1

2

3

4

MUL
(Low Vib)

2

5
6

0
3

0
0

400

1N

4
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Гумена защита 
на клапата 

(принадлежности)

Монтаж отзад 
(Въртяща се навесна система)

Лесно регулируема 
работна височина

Самосмазващи плъзгащи втулки

Ръчно изместване вляво/вдясно 
(Хидравлично изместване вляво/
вдясно)

Навесна система от категория 1 или 1N за малка 
работна дължина (принадлежности)

Закрепени с болтове специални 
контраножове и заварен 
L-профил

Предавателна кутия със 
свободно колело

Универсален надробител light

Принадлежности:



MULS slim
(Low Vib)

MUL - LW MULS - LW
MUL 110 LW MUL 130 LW MUL 150 LW MUL 170 LW MUL 200 LW MUL 220 LW MULS 110 LW MULS 130 LW MULS 150 LW MULS 170 LW

110 130 150 170 200 220 110 130 150 170

28 41 41 51 51 51 - - - -

3 3 3 4 4 5 3 3 3 3

540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540 540 540 540

10 12 14 16 18 20 10 12 14 16

15 - 29 18 - 33 26 - 40 29 - 44 37 - 51 44 - 59 11 - 26 15 - 29 18 - 33 22 - 37

20 - 40 25 - 45 35 - 55 40 - 60 50 - 70 60 - 80 15 - 35 20 - 40 25 - 45 30 - 50

304 330 368 406 444 470 190 210 230 250

MUL 110-220 

139

MULS 110-170 

114
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Работна ширина (см)

Изместване на машината (см)

Брой ремъци (бр.)

Скорост на ВОМ (об/мин)

Брой чукове (бр.)

Мощност на трактора (kW)

Мощност на трактора (к.с.)

Тегло на машината (кг)

Универсален надробител slimУниверсален надробител light

• Гладкото функциониране се осигурява от 
електронно балансиран ротор с патентовано 
нисковибрационно (LW) разпределение на 
чуковете. Това осигурява намалени вибрации, 
минимални деформации и напрежения от огъване, 
което удължава експлоатационния живот на 
надробителя. 

• Лека, но здрава конструкция за работа с по-малки 
трактори.

• Гладкото плъзгане на подвижната навесна система се 
осигурява чрез самосмазващи полиамидни втулки.

• Предавателната кутия със свободно колело 
предпазва задвижването на трактора и позволява 
използването на традиционен ВОМ.

• Нисък разход на енергия поради по-
малкия ротор.

Регулируема работна височина

Предавателна кутия със свободно 
колело

Гъвкав монтаж отзад 
до 12 см

Навесна система от категория 
1 или 1N за малка работна 
дължина (принадлежности)

www.tehnos.si
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MP profi
(Low Vib)

1

2

2
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Гумена защита на 
клапата 

Задна ролка 
(Колела)

Допълнителни 
изправители върху капака 

разпределят материала 
равномерно върху 

повърхността

Хидравлично отваряне/затваряне на 
капака

Лесно регулируема 
работна височина

Висококачествен 
корпус от двойна 

ламарина

Самосмазващи плъзгащи втулки

Ръчно изместване вляво/вдясно 
(Хидравлично изместване вляво/
вдясно)

Специализирани контраножове, 
закрепени с болтове в два реда

Автоматично натягане 
на ремъка

Предавателна кутия със 
свободно колело

Полеви шредер profi

Принадлежности:



MP profi

219

MPL

194

MP profi - LW MPL - LW
MP 250 LW MP 280 LW MPL 250 LW MPL 280 LW

250 280 250 280

51 51 41 41

5 5 4 4

540 (1000) 540 (1000) 540 540

22/66 26/78 22/66 26/78

55 - 88 63 - 96 51 - 74 59 - 81

75 - 120 85 - 130 70 - 100 80 - 110

1020 1108 770 810

MPL 
(Low Vib)
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Работна ширина (см)

Изместване на машината (см)

Брой ремъци (бр.)

Скорост на ВОМ (об/мин)

Брой чукове/ножове (бр.)

Мощност на трактора (kW)

Мощност на трактора (к.с.)

Тегло на машината (кг)

Полеви шредер lightПолеви шредер profi

• По-отвореният корпус и по-дългите чукове/
ножове осигуряват по-бързо разпределяне на по-
големи количества материал за мулчиране.  

• Гладкото функциониране се осигурява от 
електронно балансиран ротор с патентовано 
нисковибрационно (LW) разпределение на 
чуковете. Това осигурява намалени вибрации, 
минимални деформации и напрежения от 
огъване, което удължава експлоатационния живот 
на надробителя. 

• Висококачественият корпус от двойна ламарина 
дава на машината здравина и издръжливост.

• Специалната форма на сменяемите специални 
контраножове, закрепени с болтове в два реда, 
подобрява ефекта от раздробяването по време 
на мулчиране.

• Патентът Low Vib (LW) позволява по-бързо 
въртене на ротора и по-висока периферна 
скорост на чуковете, което значително увеличава 
ефекта от мулчирането.

• Специално проектираните масивни чукове, 
изработени от кована стомана, създават 
турбуленция и вакуум по време на мулчирането, 
като по този начин повдигат масата от земята.

• Гладкото плъзгане на подвижната навесна 
система се осигурява чрез самосмазващи 
полиамидни втулки.

• Предавателната кутия със свободно колело 
предпазва задвижването на трактора и позволява 
използването на традиционен ВОМ.

• Те са здрави и издръжливи и затова са 
подходящи за използване в тежки работни 
условия.

• По-отвореният корпус осигурява по-
бързо разпределение на материала за 
мулчиране.

• Лека, но здрава конструкция за работа с 
по-малки трактори.

Гумена защита на клапата 
(принадлежности)

Автоматично натягане 
на ремъка

Ръчно отваряне/затваряне на 
капака

Полеви шредер light

www.tehnos.si



Patent

MB profi
(Low Vib)

16

Хидравлично 
странично и вертикално 

изместване

Плаващо регулиране на 
надробителя към неравни 

повърхности

Променлива скорост на всички 
хидравлични движения

Патентована ръчна защита от 
откъсване

Специализирани 
контраножове, закрепени 
с болтове в два реда

Гумена защита на 
клапата 

Висококачествен корпус 
от двойна ламарина

Здрави 
обезопасителни 
плъзгачи

Лесно регулируема 
работна височина

Усилена защита на 
предавателната кутия

Странично изнесен надробител profi



MB profi - LW
MB 170 LW MB 200 LW MB 220 LW

170 200 220

150 150 150

4 5 5

540 540 540

16 18 20

44 - 66 51 - 74 59 - 81

60 - 90 70 - 100 80 - 110

4000 4500 5000

847 894 926

MB profi

168

17

Работна ширина (см)

Изместване на машината (см)

Брой ремъци (бр.)

Скорост на ВОМ (об/мин)

Брой чукове (бр.)

Мощност на трактора (kW)

Мощност на трактора (к.с.)

Мин. тегло на трактора (кг)

Тегло на машината (кг)

• Патентованият двоен шарнир осигурява еднакво 
и едновременно изместване и повдигане на 
странично изнесения надробител при удар 
в препятствие. Това позволява безопасно 
преминаване през препятствия. Връщането на 
машината в работно положение се осигурява чрез 
монтираните опънови пружини.

• Гладкото функциониране се осигурява от 
електронно балансиран ротор с патентовано 
нисковибрационно (LW) разпределение на 
чуковете. Това осигурява намалени вибрации, 
минимални деформации и напрежения от огъване, 
което удължава експлоатационния живот на 
надробителя. 

• Здрав успоредник прави възможно мулчиране на 
повърхности с наклон до 90° нагоре и 60° надолу 
зад трактора или встрани от него. Навесната 
система позволява плаващо регулиране към неравен 
терен.

• Висококачественият корпус от двойна ламарина 
дава на машината здравина и издръжливост.

• Голямото странично изместване извън корпуса се 
осигурява чрез монтирана предавателна кутия със 
стабилна защита.

• Патентът Low Vib (LW) позволява по-бързо 
въртене на ротора и по-висока периферна скорост 
на чуковете, което значително увеличава ефекта от 
мулчирането.

• Специалната форма на сменяемите специални 
контраножове, закрепени с болтове в два реда, 
подобрява ефекта от раздробяването по време на 
мулчиране.

• Специално проектираните масивни чукове, 
изработени от кована стомана, създават 
турбуленция и вакуум по време на мулчирането, 
като по този начин повдигат масата от земята.

• Те са здрави и издръжливи и затова са подходящи 
за използване в тежки работни условия.

Странично изнесен надробител profi

www.tehnos.si



MBL - LW
MBL 150 LW MBL 170 LW MBL 200 LW

150 170 200

140 140 140

3 4 4

540 540 540

14 16 18

37 - 51 40 - 59 48 - 63

50 - 70 55 - 80 65 - 85

3000 3500 4000

498 528 555

MBL 
(Low Vib)

MBL

139
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Странично изнесен надробител light

Работна ширина (см)

Изместване на машината (см)

Брой ремъци (бр.)

Скорост на ВОМ (об/мин)

Брой чукове (бр.)

Мощност на трактора (kW)

Мощност на трактора (к.с.)

Мин. тегло на трактора (кг)

Тегло на машината (кг)

• Лека, но здрава конструкция, изработена 
от високоякостна износоустойчива 
ламарина за работа с малки трактори.

• Здрав успоредник прави възможно 
мулчиране на повърхности с наклон до 
90° нагоре и 60° надолу зад трактора 
или встрани от него. Навесната система 
позволява плаващо регулиране към 
неравен терен.

• Гладкото функциониране се осигурява 
от електронно балансиран ротор с 
патентовано нисковибрационно 
(LW) разпределение на чуковете. 
Това осигурява намалени вибрации, 
минимални деформации и 
напрежения от огъване, което 
удължава експлоатационния живот на 
надробителя. 

• Голямото странично изместване извън 
корпуса се осигурява чрез монтирана 
предавателна кутия със стабилна защита.

• Специалната форма на сменяемите 
специални контраножове, закрепени 
с болтове в два реда, подобрява 
ефекта от раздробяването по време на 
мулчиране.

Регулируема работна височина

Ръчна/хидравлична 
защита от откъсване

Плаващо 
регулиране на 

надробителя 
към неравни 
повърхности

Странично изнесен надробител light



MBL - LW
MBL 150 LW MBL 170 LW MBL 200 LW

150 170 200

140 140 140

3 4 4

540 540 540

14 16 18

37 - 51 40 - 59 48 - 63

50 - 70 55 - 80 65 - 85

3000 3500 4000

498 528 555

MB 220 + MU 280 MBP 280 + MU 280 MU2Z (2x280) + MU 280

MB+MU
MBP+MU 
(Low Vib)

19Комбинацията
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Patent

MBP profi

194

MBP profi
(Low Vib)

20

Специализирани 
контраножове, закрепени 
с болтове в два реда

Хидравлично странично и 
вертикално изместване

Патентована 
хидравлична защита 
от откъсване

Плаващо регулиране 
на надробителя към 

неравни повърхности

Регулируема работна 
височина

Здрави обезопасителни 
плъзгачи

Усилена защита на 
предавателната кутия

Променлива скорост на всички 
хидравлични движения

Висококачествен корпус от 
двойна ламарина

Гумена защита на 
клапата 

Гъвкава, странично изнесена косачка profi



310- 310 - 360 - 390

200 - 220 - 250 - 280 60

5
5

90°

60
°

60130

169

MBP profi - LW
MBP 200 LW MBP 220 LW MBP 250 LW MBP 280 LW

200 220 250 280

60 60 60 60

55 55 55 55

5 5 5 5

1000 1000 1000 1000

18 20 22 26

51 - 81 59 - 88 70 - 99 77 - 107

70 - 110 80 - 120 95 - 135 105 - 145

4000 4500 5000 5500

1410 1450 1495 1540

21

• Здравият, но по-къс успоредник за странично изместване, позволява центърът на 
тежестта да остава близо до трактора и да се работи с по-леки трактори. Могат да 
бъдат мулчирани повърхности с наклон до 90° нагоре и 60° надолу.

• Вдигането или свалянето с 55 см на рамата, която е монтирана върху успоредника, 
позволява по-безопасна работа по ръбовете на дълбоки канавки и насипи.

• Патентованата хидравлична система за безопасност с изместване по успоредник 
осигурява компенсация на странично изнесения надробител и освобождаване на 
навесната система при срещане на препятствие. Връщането на машината в работно 
положение се осигурява чрез хидравличен разпределител.

• Висококачественият корпус от двойна ламарина дава на машината здравина и 
издръжливост.

• Гъвкавият еластичен съединител, монтиран между ротора и задвижването, предпазва 
предавателната кутия от удари.

• Гладкото функциониране се осигурява от електронно балансиран ротор с 
патентовано нисковибрационно (LW) разпределение на чуковете. Това осигурява 
намалени вибрации, минимални деформации и напрежения от огъване, което 
удължава експлоатационния живот на надробителя. 

• Специалната форма на сменяемите специални контраножове, закрепени с болтове в 
два реда, подобрява ефекта от раздробяването по време на мулчиране.

• Патентът Low Vib (LW) позволява по-бързо въртене на ротора и по-висока 
периферна скорост на чуковете, което значително увеличава ефекта от мулчирането.

• Специално проектираните масивни чукове, изработени от кована стомана, създават 
турбуленция и вакуум по време на мулчирането, като по този начин повдигат масата 
от земята.

• Предавателната кутия със свободно колело предпазва задвижването на трактора и 
позволява използването на традиционен ВОМ.

• Те са здрави и издръжливи и затова са подходящи за използване в тежки работни 
условия.

Работна ширина (см)

Изместване на машината (см)

Допълнително повдигане (см)

Брой ремъци (бр.)

Скорост на ВОМ (об/мин)

Брой чукове (бр.)

Мощност на трактора (kW)

Мощност на трактора (к.с.)

Мин. тегло на трактора (кг)

Тегло на машината (кг)

Гъвкава, странично изнесена косачка profi

www.tehnos.si



MBPL
(Low Vib)

MBPL - LW
MBPL 150 LW MBPL 170 LW MBPL 200 LW

150 170 200

45 45 45

4 4 4

540 540 540

14 16 18

33 - 48 37 - 55 44 - 59

45 - 65 50 - 75 60 - 80

2500 3000 3500

610 634 670

256 - 276 - 306

150 - 170 - 200 45108

90°

60
°

4599

MBPL

139
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Работна ширина (см)

Изместване на машината (см)

Брой ремъци (бр.)

Скорост на ВОМ (об/мин)

Брой чукове (бр.)

Мощност на трактора (kW)

Мощност на трактора (к.с.)

Мин. тегло на трактора (кг)

Тегло на машината (кг)

Гъвкава, странично изнесена косачка light

• Лека, но здрава конструкция, изработена от високоякостна износоустойчива 
ламарина за работа с малки трактори.

• Здравият, но по-къс успоредник за странично изместване, позволява центърът 
на тежестта да остава близо до трактора и да се работи с по-леки трактори. 
Могат да бъдат мулчирани повърхности с наклон до 90° нагоре и 60° надолу.

• Гладкото функциониране се осигурява от електронно балансиран ротор с 
патентовано нисковибрационно (LW) разпределение на чуковете. Това 
осигурява намалени вибрации, минимални деформации и напрежения от 
огъване, което удължава експлоатационния живот на надробителя. 

• Гъвкавият еластичен съединител, монтиран между ротора и задвижването, 
предпазва предавателната кутия от удари.

• Специалната форма на сменяемите специални контраножове, закрепени 
с болтове в два реда, подобрява ефекта от раздробяването по време на 
мулчиране.

• Предавателната кутия със свободно колело предпазва задвижването на 
трактора и позволява използването на традиционен ВОМ.

Ръчна защита от откъсване

Плаващо регулиране на надробителя към 
неравни повърхности

Хидравлично странично и вертикално 
изместване

Гъвкава, странично 
изнесена косачка light



MBPL - LW
MBPL 150 LW MBPL 170 LW MBPL 200 LW

150 170 200

45 45 45

4 4 4

540 540 540

14 16 18

33 - 48 37 - 55 44 - 59

45 - 65 50 - 75 60 - 80

2500 3000 3500

610 634 670

MULSH - LW MULH - LW
MULSH 110 LW MULSH 130 LW MULSH 150 LW MULH 130 LW MULH 150 LW MULH 170 LW

110 130 150 130 150 170

30 38 48 48 53 60

200 200 200 200 200 200

MULH hydro
(Low Vib)

23

Ширина (см)

Дебит на маслото Q (л/мин)

Налягане p (bar)

Универсален надробител light hydro

• Той е предназначен за работа с 
машини, които имат хидравлично 
задвижване.

• Характеристиките и предимствата 
на надробителя са изброени за 
моделите MUL.

Лека, но здрава конструкция за 
работа с по-малки трактори

Закрепени с болтове специални 
контраножове и заварен 
L-профил

Гумена защита на клапата 
(принадлежности)

Универсален надробител light hydro

www.tehnos.si
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Червената точка 
на вашата ферма



MUS
(Low Vib)

MUS - LW
MUS 130 LW MUS 150 LW MUS 170 LW MUS 200 LW

130 150 170 200

34 44 49 49

3 3 4 4

540/1000 540/1000 540/1000 540/1000

12 14 16 18

 6  8 11 14 

22 - 37 29 - 48 33 - 51 37 - 51

30 - 50 40 - 65 45 - 70 50 - 70

382 442 507 587

MUS

139
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Автоматично 
натягане на 
ремъка

Променлива скорост 
на всички хидравлични 
движения

Предавателна кутия със 
свободно колело

Хидравлично изместване вляво/
вдясно

Монтаж отзад 
(Въртяща се 
навесна система)

Ниският корпус 
от двете страни 

позволява употребата 
му под короните на 

дърветата

Повдигащи 
ножове за 
повдигане 

на клони 
(принадлежности)

Специализирани 
контраножове, закрепени с 
болтове в два реда

Надробител за овощни градини и лозя

Работна ширина (см)

Изместване на машината (см)

Брой ремъци (бр.)

Скорост на ВОМ (об/мин)

Брой чукове (бр.)

Повдигащи ножове (бр.)

Мощност на трактора (kW)

Мощност на трактора (к.с.)

Тегло на машината (кг)

Надробител за овощни градини и лозя

• Гладкото функциониране се осигурява от електронно балансиран ротор с 
патентовано нисковибрационно (LW) разпределение на чуковете. Това 
осигурява намалени вибрации, минимални деформации и напрежения от огъване, 
което удължава експлоатационния живот на надробителя. 

• Лека, но здрава конструкция, изработена от високоякостна износоустойчива 
ламарина за работа с малки трактори.

• Във вътрешността на корпуса е добавена закрепена с болтове високоякостна 
износоустойчива ламарина.

• Специалната форма на сменяемите специални контраножове, закрепени с 
болтове в два реда, подобрява ефекта от раздробяването по време на мулчиране.

• Специално проектираните масивни чукове, изработени от кована стомана, 
създават турбуленция и вакуум по време на мулчирането, като по този начин 
повдигат масата от земята.

• Предавателната кутия със свободно колело предпазва задвижването на трактора 
и позволява използването на традиционен ВОМ.

www.tehnos.si



MT profi

12
5

 /
14

3
 /

15
6
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Хидравлично 
изместване вляво/
вдясно

Здрав корпус, изработен 
от високоякостна 
износоустойчива ламарина

Регулируема ширина на 
коловоза на предните 
колела

Монтаж отзад 
(Въртяща се навесна 

система)

Плаващо регулиране 
на надробителя към 
неравни повърхности

Регулируема работна 
височина

Ниският корпус 
от двете страни 

позволява 
употребата му 

под короните на 
дърветата

Регулируема работна 
височина

Довършителен надробител profi



MT profi MTL
MT 180 MT 230 MT 260 MTL 120 MTL 150 MTL 180 MTL 210

180 230 260 120 150 180 210

50 62 62  -  -  -  -

3 3 4 2 2 2 2

540 (1000) 540 (1000) 540 (1000) 540 540 540 540

3 3 4 3 3 3 3

12 18 16 3 3 3 3

29 - 48 37 - 55 40 - 59 15 - 33 22 - 40 26 - 44 29 - 48

40 - 65 50 - 75 55 - 80 20 - 45 30 - 55 35 - 60 40 - 65

487 581 770 178 196 214 370

MTL 
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Работна ширина (см)

Изместване на машината (см)

Брой ремъци (бр.)

Скорост на ВОМ (об/мин)

Брой ротори (бр.)

Брой остриета (бр.)

Мощност на трактора (kW)

Мощност на трактора (к.с.)

Тегло на машината (кг)

Довършителен надробител light Довършителен надробител profi

• Здрав корпус, изработен от високоякостна 
износоустойчива ламарина. Оптимизираната 
вътрешна част на корпуса осигурява оптимален 
ефект от мулчирането и равномерно 
разпръскване на материала.

• Гъвкави остриета отдолу на ротора при 
достигане на препятствие.

• Роторът с остриета на две височини 
допълнително подобрява ефекта на мулчирането.

• Надробителят може да работи при високи 
скорости.

• Те са здрави и издръжливи и затова са 
подходящи за използване в тежки работни 
условия.

Плаващо регулиране на 
надробителя към неравни 

повърхности

Регулируема работна височина

www.tehnos.si

Довършителен надробител light 



1

MTV2
MTV2 (145/195) MTV2 (180/250)

145 180

195 250

540 (1000) 540 (1000)

2 2

4 4

29 - 51 37 - 55

40 - 70 50 - 75

552 652

MTV2

1

12
3

 /
16

5
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Монтаж отзад 
(Въртяща се навесна 
система)

Регулируема работна 
височина

Мин. работна ширина (см)

Макс. работна ширина (см)

Скорост на ВОМ (об/мин)

Брой ротори (бр.)

Брой остриета (бр.)

Мощност на трактора (kW)

Мощност на трактора (к.с.)

Тегло на машината (кг)

Довършителен надробител vario 

• Променливата работна ширина с хидравлично регулиране 
позволява приспособяване към различни ширини на реда.

• Здрав корпус, изработен от високоякостна 
износоустойчива ламарина. Оптимизираната вътрешна 
част на корпуса осигурява оптимален ефект от 
мулчирането и равномерно разпръскване на материала.

• Гъвкави остриета отдолу на ротора при достигане на 
препятствие.

• Гъвкавият еластичен съединител, монтиран между ротора 
и задвижването, предпазва предавателната кутия от удари.

• Възможност за нагласяване на разпръскването на 
материал за мулчиране в средата или отстрани.

Променливата работна ширина с 
хидравлично регулиране

Ниският корпус от двете страни 
позволява употребата му под 

короните на дърветата

Плаващо регулиране на 
надробителя към неравни 
повърхности

Специализирани 
контраножове, закрепени с 
болтове в два реда

Довършителен надробител vario 2



MTV3 

1

1

12
3

MTV3
MTV3 (190/260)

190

260

540 (1000)

3

12

37 - 55

50 - 75

694
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Мин. работна ширина (см)

Макс. работна ширина (см)

Скорост на ВОМ (об/мин)

Брой ротори (бр.)

Брой остриета (бр.)

Мощност на трактора (kW)

Мощност на трактора (к.с.)

Тегло на машината (кг)

Довършителен надробител vario 

• По-малката дълбочина на надробителя заради трите ротора 
позволява по-добра маневреност при завиване. 

• Променливата работна ширина с хидравлично регулиране 
позволява приспособяване към различни ширини на реда.

• Роторът с остриета на две височини допълнително подобрява 
ефекта на мулчирането.

• Здрав корпус, изработен от високоякостна износоустойчива 
ламарина. Оптимизираната вътрешна част на корпуса 
осигурява оптимален ефект от мулчирането и равномерно 
разпръскване на материала.

• Центърът на тежестта на машината е близо до трактора.
• Гъвкави остриета отдолу на ротора при достигане на 

препятствие.
• Гъвкавият еластичен съединител, монтиран между ротора и 

задвижването, предпазва предавателната кутия от удари.

Монтаж отзад 
(Въртяща се навесна 
система)

Регулируема работна височина

Плаващо регулиране на 
надробителя към неравни 
повърхности

Специализирани 
контраножове, закрепени с 
болтове в два реда

Ниският корпус от 
двете страни позволява 

употребата му под 
короните на дърветата

Променливата работна 
ширина с хидравлично 

регулиране

Довършителен надробител vario 3

www.tehnos.si



MGL
(Low Vib)
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Във вътрешността на корпуса е добавена 
закрепена с болтове високоякостна 
износоустойчива ламарина

Висококачествен корпус от 
двойна ламарина

Прът за предпазване от 
падане 

Хидравлично отваряне/затваряне на капака

Специализирани 
контраножове, закрепени с 
болтове в два реда

Закръглените плъзгачи, усилени с 
високоякостна износоустойчива 

ламарина, позволяват работа в двете 
посоки на движение (напред, назад).

Автоматично натягане на 
ремъка

Регулируема работна 
височина

Гумена защита на клапата 

Горски шредер light



MGL - LW
MGL 170 LW MGL 220 LW

170 220

5 5

(540) 1000 (540) 1000

36 40/48

60 - 74 74 - 103

80 - 110 100 - 140

940 1215/1415
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Работна ширина (см)

Брой ремъци (бр.)

Скорост на ВОМ (об/мин)

Брой чукове (бр.)

Мощност на трактора (kW)

Мощност на трактора (к.с.)

Тегло на машината (кг)

Горски шредер light

• Специално разработените чукове за дървесина 
позволяват по-добро смилане и предлагат възможност 
за универсално приложение на надробителя.

• Хидравличното отваряне/затваряне на капака позволява 
на ротора да се приближава до храстите и дърветата.

• Висококачественият корпус от двойна ламарина дава на 
машината здравина и издръжливост.

• Гладкото функциониране се осигурява от 
електронно балансиран ротор с патентовано 
нисковибрационно (LW) разпределение на чуковете. 
Това осигурява намалени вибрации, минимални 
деформации и напрежения от огъване, което удължава 
експлоатационния живот на надробителя. 

• Патентът Low Vib (LW) позволява по-бързо въртене 
на ротора и по-висока периферна скорост на чуковете, 
което значително увеличава ефекта от мулчирането.

• Специалната форма на сменяемите специални 
контраножове, закрепени с болтове в два реда, 
подобрява ефекта от раздробяването по време на 
мулчиране.

• Усилен предпазител допълнително защитава ремъчното 
задвижване от повреди.

• Предавателната кутия със свободно колело предпазва 
задвижването на трактора и позволява използването на 
традиционен ВОМ.

• Те са здрави и издръжливи и затова са подходящи за 
използване в тежки работни условия.

Гумена защита на клапата и 
веригите

Монтаж отзад 
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MPS profi
(Low Vib)

32

• Специално разпределените чукове и пръти за 
повдигане/направляване избутват материала в центъра 
на специално разработен ротор, където смилането е 
по-интензивно.

• Гладкото функциониране се осигурява от 
електронно балансиран ротор с патентовано 
нисковибрационно (LW) разпределение на чуковете. 
Това осигурява намалени вибрации, минимални 
деформации и напрежения от огъване, което удължава 
експлоатационния живот на надробителя. 

• Висококачественият корпус от двойна ламарина дава 
на машината здравина и издръжливост.

• Специалната хидравлична система се използва за 
регулиране на височината по време на употреба на 
машината в зависимост от различните височини.

• Хидравличното управление на капака на входния 
отвор се използва за адаптиране на надробителя към 
различни обеми органичен материал.

• Специално проектираните масивни чукове, изработени 
от кована стомана, създават турбуленция и вакуум по 
време на мулчирането, като по този начин повдигат 
масата от земята.

• Патентът Low Vib (LW) позволява по-бързо въртене 
на ротора и по-висока периферна скорост на чуковете, 
което значително увеличава ефекта от мулчирането.

• Предавателната кутия със свободно колело предпазва 
задвижването на трактора и позволява използването на 
традиционен ВОМ.

• Те са здрави и издръжливи и затова са подходящи за 
използване в тежки работни условия.

Променлива скорост 
на всички хидравлични 

движения

Ръчно регулируема 
височина на колелата 

(Хидравлично регулируема 
височина на колелата)

Закрепени с болтове 
контраножове в пет реда Висококачествен корпус 

от двойна ламарина

Пръти за повдигане/
направляване

Хидравлично отваряне/затваряне на капака

Защита на веригата

Автоматично 
натягане на ремъка

Надробител за аспержи profi



MPS profi - LW
MPS 150 LW

150

5

1000

36

48 - 88

65 - 120

805

MPS2Z - LW
MPS2Z 540 LW

540

2 x 5

1000

2 x 36

96 - 132

130 - 180

2390

MPS2Z profi
(Low Vib)
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Работна ширина (см)

Брой ремъци (бр.)

Скорост на ВОМ (об/мин)

Брой чукове (бр.)

Мощност на трактора (kW)

Мощност на трактора (к.с.)

Тегло на машината (кг)

Надробител за 
аспержи profi

Сгъваем 
надробител за 
аспержи

• Сгъваемият модел MPS2Z се състои от 
два броя надробители за аспержи MPS.

• Плаващо регулиране на надробителите 
до +/-12°.

• Характеристиките и предимствата на 
надробителя са изброени за моделите 
MPS.

• Системата за хидравлично сгъване е 
защитена от отваряне чрез хидравлична 
система.

Сгъваем надробител за аспержи

www.tehnos.si
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Култивиране
Картофопроизводство



ASK-2

ASK-2

180 x 150 x 140

62,5; 66; 68; 70; 75

18 - 52

320

0,7

29 - 44

40 - 60

270
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• Сеялката за картофи е предназначена за автоматично 
двуредово садене на клубени с различни размери.

• Два захранващи лентови транспортьора с два реда 
чашки позволяват засаждане без изплъзване и 
повреждане на клубените.

• Чрез проста смяна на вложките на чашките могат 
да бъдат засаждани малки и големи клубени при пет 
различни разстояния между редовете и петнадесет 
различни разстояния между клубените.

• Регулируемите браздири или дискове осигуряват 
висококачествена форма на лехите.

• Двуредовата сеялка за картофи с допълнително 
устройство за загърляне е подобрение на 
съществуващата машина. Тя е предназначена за 
едновременно засаждане и загърляне на картофи в по-
широки и по-високи лехи.

Размери на машината (см)

Междуредово разстояние (см)

Разстояние между клубените (см)

Вместимост на резервоара (л)

Производителност (ха/ч)

Мощност на трактора (kW)

Мощност на трактора (к.с.)

Тегло на машината (кг)

Автоматична сеялка за картофи

www.tehnos.si



OK-2

60 - 75

0,7 - 1

280

18 - 37

25 - 50

290

S K-2OK-2

SK-2

60 - 75

0,1 - 0,3

214 + 134

26 - 48

35 - 65

320

36

Междуредово разстояние (см)

Производителност (ха/ч)

Вместимост на резервоара (л)

Мощност на трактора (kW)

Мощност на трактора (к.с.)

Тегло на машината (кг)

Междуредов култиватор с уред за разпръскване на 
тор (подобрена опция на сеялката за картофи)

Сеялка за картофи с устройство за разпръскване 
на тор и междуредов култиватор

• Сеялката за картофи е предназначена за полуавтоматично 
двуредово засаждане на клубени и последваща обработка по 
време на растежа.

• Машината може да бъде настроена за различни междуредови 
разстояния и разстояния между клубените.

• Стандартното оборудване включва устройство за 
разпръскване на тор, загърлящи браздири, пружинни точки за 
почистване с държачи за обработка на картофи и царевица, 
две места и шина за управление.

• Стандартните принадлежности се използват за лесно 
трансформиране на сеялката в междуредов култиватор или 
загърляща машина.

• Двуредовият култиватор за междуредова обработка е 
подходящ за по-малки обработваеми земи. С точките за 
почистване на царевица и картофи, както и загърлящите глави, 
могат да бъдат култивирани различни видове култури. 

• Възможно е да се настройват различни междуредови 
разстояния, както и дълбочина и ширина на обработка.

• Употребата му предотвратява растежа на плевели, намалява 
уплътняването на почвата и ограничава изпаряването на вода 
от почвата.



IK-1D

IK-ID

1

0,25

3

540

45

150 x 170 x 110

22 - 40

30 - 55

234
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Брой редове

Производителност (ха/ч)

Работна скорост (км/ч)

Скорост на ВОМ (об/мин)

Отвор на браздирите (см)

Размери на машината (см)

Мощност на трактора (kW)

Мощност на трактора (к.с.)

Тегло на машината (кг)

Картофовадачка

• Едноредовата решетъчна вадачка е подходяща за изравяне 
на картофи, лук и други култури на земя с наклон до 12%. 

• Двата диска отрязват горната зелена част на картофите, 
браздирът подрязва картофената леха и транспортира масата 
към ситото. 

• Две противоположно движещи се сита, чиято скорост на 
вибрация може да бъде регулирана, пресяват почвата, а 
почистените картофи се поставят в тесен канал отстрани на 
машината. Този метод на събиране не наранява клубените.

www.tehnos.si



OK-4

OK-4

250

300

33 - 48

45 - 65

375

98
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• Междуредовият култиватор е професионална машина за междуредова 
(28 до 75 см) обработка на царевица, захарно цвекло, зеле, лук, моркови, 
маруля, картофи и др. 

• Употребата му предотвратява растежа на плевели, намалява 
уплътняването на почвата и ограничава изпаряването на вода от почвата. 
Той предлага и възможността за едновременно разпръскване на тор.

• Дълбочината се регулира чрез регулируемо опорно колело поотделно на 
всяка секция. Междуредовото разстояние се регулира чрез регулиране на 
положението на пружинните пръти.

• Водещите колела следват, а чрез теглителния прът и прецизната навесна 
система направляват междуредовия култиватор между редовете.

• Монтираните върху успоредника генератори осигуряват постоянно 
регулиране спрямо работната повърхност, а силата се регулира с 
помощта на пружини.

Принадлежности
• Автоматична шина за по-добро 

проследяване в междуредовата зона;
• Регулируемо сгъване на външни генератори; 
• Регулируеми браздири за загърляне на 

картофи; 
• Предпазни плочи и дискове, които 

предотвратяват засипване и нараняване на 
културите;

• Точното дозиране на торовете се осигурява 
от обемните захранващи устройства. 
Резервоарът за тор е изработен от 
неръждаема стомана.

Транспортна ширина (см)

Вместимост на резервоара (л)

Мощност на трактора (kW)

Мощност на трактора (к.с.)

Тегло на машината (кг)

Тегло на устройството за разпръскване на тор (кг)

Междуредов култиватор



TG

TG
TG-402 TG-602

400 600

10 - 12 10 - 12

15 - 44 18 - 48

20 - 60 25 - 65

94 108
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• Разпръсквачът се използва за разпръскване на торове и други 
насипни материали.

• Два противоположно въртящи се диска осигуряват стабилно 
двойно разпръскване (10–12 м) дори при наклонен терен.

• Лесен контрол на количеството и метода на разпръскване 
(симетричен/асиметричен).

• Миксерът в резервоара предотвратява утаяване и разбива 
евентуални буци от тора.

Вместимост (л)

Ширина на разпръскване (м)

Мощност на трактора (kW)

Мощност на трактора (к.с.)

Тегло на машината (кг)

Техническите спецификации на машините и оборудването са предмет на непрекъснато развитие и могат да се различават от тези, показани в каталога. Някои фигури показват допълнителни 
елементи, които не са включени в стандартното оборудване. За повече информация се свържете с производителя или избран представител на вашия пазар.

Разпръсквач за тор

www.tehnos.si
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