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SAFE. UNIQUE. POWERFUL.

Новий мульчер RAPTOR 100 від PRINOTH – це унікальний транспортний засіб з дистанційним 
керуванням, який забезпечує максимальну продуктивність та надійність у щоденних роботах у 
лісовому господарстві та обслуговуванні ландшафту.
У поєднанні з мульчером M450h він дуже універсальний і може використовуватися для широкого 
спектру застосувань і ділянок: мульчування дерев і кущів на пересіченій і важкодоступній місцевості, 
утримання зелених насаджень у лісогосподарських господарствах, роботи на крутому ґрунті та на 
узбіччях доріг  і доріжок, а також працювати на чутливих поверхнях, не завдаючи зайвої шкоди.

RAPTOR 100 пропонує продуктивність, універсальність, надійність, безпеку та гнучкість.



МАКСИМАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
Інноваційна концепція приводу та 
потужна гідравлічна система 
приводу дають вам все необхідне, 
незалежно від роботи.

МОБІЛЬНІСТЬ
Компактний дизайн і мала вага 
дозволяють легко транспортувати 
його до місця використання.

БЕЗПЕКА ТА ПРОСТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ
Безпека оператора є першочерговою. 
Усіма його функціями можна зручно 
керувати за допомогою ергономічного 
пульта дистанційного керування з 
радіусом дії 100 метрів.

НЕПЕРЕМОЖНА КОМАНДА



РОБОЧЕ LED ОСВІТЛЕННЯ
Чотири яскраві світлодіодні фари 
спереду та ззаду RAPTOR 100 
означають, що ви можете бачити 
й бути помітними навіть у 
складних умовах освітлення.

БЕЗПЕКА
Ланцюгова штора забезпечує 
додатковий захист від 
розлітаючих шматків дерева та 
каміння.

ПОТУЖНИЙ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ
Ефективний і потужний двигун 
Deutz потужністю 75 к.с. відповідає 
стандарту вихлопних газів Євро 5.

БЕЗКОМПРОМІСНІСТЬ

• Регулюєма колія від 1200 до 1600 мм • Ширина резинових траків 300 мм

Кліренс 320 мм

• Висота підйому

мульчера 600 мм

• Ротор з 30 шт BCS різцями

• LED світло по кругу машини

• Мульчер M450h з рідравлічною

рамкою та віддаленим керуванням

SAFE. UNIQUE. POWERFUL.



ЛЕБІДКА
Підвищена безпека на крутій 
місцевості: гідравлічна канатна 
лебідка на 360°, яка забезпечує 
тягну силу 10 кН, може 
використовуватися для 
закріплення RAPTOR 100, при 
необхідності.

ЗРУЧНИЙ ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ
Ергономічний контролер зі зручним поясним 
ременем, джойстики для мульчера та енергоносія, а 
також система аварійної зупинки дозволяють 
ефективно працювати в безпечній зоні на відстані 
до 100 метрів. Ви можете керувати транспортним 
засобом однією рукою, а іншою керувати навісним 
обладнанням.

ОХОЛОДЖЕННЯ РЕВЕРСИВНИМ ВЕНТИЛЯТОРОМ 
CLEANFIX®
Потужний гідравлічний привід забезпечує оптимальну 
потужність ротора. Інноваційна гідравлічна система з 
трьома повністю окремими системами для приводу, 
трансмісії та привідної гідравліки є найсучаснішим.

• Привідна гідравліка 2x22 л/хв.
• Бортова гідравліка 18 л/хв., 200 Bar

• Продуктивність приводу 96 л/хв., 350 Bar

• 6 блоків управління подвійної дії

ОХОЛОДЖЕННЯ РЕВЕРСИВНИМ ВЕНТИЛЯТОРОМ 
CLEANFIX®
Реверсивний вентилятор Cleanfix гарантує 
максимальний потік повітря і тиск, завдяки чому 
охолоджувач і радіатори охолоджуються ефективно і 
ретельно очищаються.

ПРОСТІР ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА 
ПІДКЛЮЧЕННЯ 12В
Велике місце для зберігання 
додаткових інструментів та їжі, що 
закривається. Завжди готовий: 
зарядний пристрій із запасною 
батареєю для пульта дистанційного 
керування, що дає вам змогу відразу 
повернутися до роботи.

ОПЕРАЦІЙНА ПАНЕЛЬ З 
РОБОЧИМ МОНІТОРОМ
Слідкуйте за всім:
захищений дисплей з одного 
погляду відображає 
найважливіші робочі параметри, 
такі як швидкість обертання, 
температура, години роботи та 
гідравлічний тиск.

Ground clearance

12.6 in (320 mm)
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Ідеальний на рівнинах 
– БЕЗПЕЧНИЙ НА 

СХИЛАХ



40 cm

Ходова частина
Спеціальна геометрія гусениці надає 
мульчеру відмінну прохідність на 
бездоріжжі та зчеплення на схилах.

БЕЗПЕЧНИЙ ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА – 
БЕЗПЕЧНИЙ ДЛЯ ЛІСУ
Невеликий тиск на грунт означає менше 
шкоди навколишньому середовищу. Широкі 
гумові гусениці RAPTOR 100 і мала вага 
впливають на землю менше, тому грунт 
захищений, навіть якщо він м’який.

РЕГУЛЮВАННЯ ВІДСТАНІ КОЛІЇ
Ходову частину RAPTOR 100 можна 
гідравлічно розширити з 1200 на 1600 мм, 
що значно підвищує стабільність, у тому 
числі на пересіченій місцевості. І 
відповідно зменшити для руху по вузьких 
стежках і прогалинах. Це дозволяє 
RAPTOR 100 рухатися вузькими крутими 
стежками, куди не можуть їхати великі 
транспортні засоби.

ЛЕГКЕ ПОДОЛАННЯ ПЕРЕШКОД
Завдяки дорожньому просвіту 320 мм і 
можливості підняти навісне обладнання до 
висоти 600 мм, мульчер може легко долати 
такі перешкоди, як великі пні.



45
°

SAFE. UNIQUE. POWERFUL.

ДОВІРА – НАВІТЬ У 
НАЙБІЛЬШ НЕСПРИЯТЛИВИХ 
МІСЦЯХ
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RAPTOR 100

СПРАВЛЯЄТЬСЯ 
З БУДЬ-ЧИМ

Схили, насипи, пагорби, склони: завдяки 
вражаючому зчепленню та ідеальному 
розподілу навантаження, мульчер 
RAPTOR 100 може працювати з нахилами 
до 45 градусів навіть на складних 
поверхнях.

АВТОМАТИЧНИЙ НАТЯГ ТРАКІВ
Немає необхідності припиняти роботу та 
вручну підтягувати гусениці: гідравлічне, 
необслуговуване натягування гусениць 
надійно запобігає зриву гумових гусениць 
і забезпечує максимальне зчеплення на 
схилах.
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M450h – це легкий гідравлічний мульчер для 
універсального використання – і ідеальний супутник 
для RAPTOR 100. Він забезпечує легке використання, 
низький рівень обслуговування та високу 
продуктивність, та потребує малої потужності.
M450h має різну робочу ширину та оснащений 30 
BCS різцями. Зміщені контрлеза забезпечують плавне 
різання і якісне подрібнення, ефективно запобігаючи 
проникненню великих шматків деревини, які можуть 
блокувати ротор. Під час мульчування гідравлічна 
рамка-штовхач може легко перекидати метрові 
дерева. Верхній гідравлічний циліндр визначає, 
наскільки глибоко мульчувальна головка проникає в 
ґрунт, а опорні лижі допомагають завжди точно 
направляти машину.

• Ідеально підходить для лісогосподарських робіт,

муніципальних робіт, садівництва та озеленення

• Максимальна

продуктивність завдяки

роторній системі BCS

M450h

BCS03

Одностороннє, гостре, загартоване 
лезо для подрібнення над землею. 
Встановлюється на стандартному 
тримачі інструменту.

BCS04 | BCS05

Надзвичайно зносостійкі бічні 
чистики (різці) для ротора BCS. 
Прикручується до крайніх тримачів; 
взаємозамінні.
Широка твердосплавна поверхня 
забезпечує ретельне бокове очищення.

BCS02

Тристоронній твердосплавний різець 
зі зміщеними ріжучими кромками 
для інтенсивного зносу та піщаної 
роботи. Потребує низької потужності 
через кутові твердосплавні вставки 
та додатковий захист від зносу 
тримача.

BCS розшифровується як «Система контролю 
різання», яка автоматично обмежує глибину зрізу 
для отримання дуже однорідної мульчі. Ця роторна 
система запобігає надмірному проникненню в 
деревину, що призведе до занадто різкого падіння 
швидкості ротора.

Оптимально збалансований ротор у поєднанні з 
унікальним розташуванням інструментів забезпечує 
мінімальну витрату палива та ідеальний малюнок 
різання в найскладніших умовах. Інструменти на 
роторі можна легко замінити на інструменти, які 
підходять для різного використання.

BCS

Потужний аксіально-поршневий двигун 

об'ємом 34 куб.см  •



RAPTOR 100

• Maximum performance

thanks to BCS rotor system

M450h 1250 1350 1450
Об'ємний потік 55 – 110 л/хв.
Гідравлічний двигун Поршневий двигун об'ємом 34 куб.см з перепускним клапаном
Привід V-подібний ремінь
Максимальний тиск 5350 Бар
Діаметр ротора 450 мм
Кількість різців 26x BCS 28x BCS 30x BCS
Робоча ширина 1,250 мм 1350 мм 1450 мм
Загальна ширина 1450 мм 1550 мм 1650 мм

Вага залежить від комплектації машини

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

ВАГА ТА МОБІЛЬНІСТЬ
Вага RAPTOR 100 з лебідкою і 
мульчером 1994 кг
Вага без мульчера M450h-1450 2590 кг
Тиск на грунт з мульчером 0.210 кг/см² 
Тиск на грунт без мульчера 0.273 кг/см²

Прохідність 
Боковий нахил 45°
Нахил вверх/вниз 45°

ТРАНСМІСІЯ
Гідравлічні насоси та двигуни 
Бак гідравліки 30 л.
Максимальна швидкість - 6 км/год.
1 передача 0 – 3 км/год,
2 передача 0 – 6 км/год.

ХОДОВА ЧАСТИНА
Тип ходової частини з гумовими гусеницями
Ширина 300 мм
Колія гідравнічно регулюєма із автоматичним 

натягом 1200 – 1600 мм

ДВИГУН
Двигун Deutz  TD2.9L4
Потужність 55 kW / 75 HP 
Норма токсичності Stage V
Макс.крут .момент 260 Nm з 1,600 – 1,800 min-1

Об`єм паливного баку 50 л.

1455 мм

1580 мм

1650 мм
3150 мм

2905 мм
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