
McCONNEL,  model TOPPER  9      

                                               
            

Velkoplošné sekačky / mulčovače TOPPER s vertikální osou rotace. Mulčovací sekačka na 
sečení velkých ploch ( luk, pastvin ... ) Agregace do tříbodového závěsu traktoru kat. II. 
Maximální průměr mulčovaného materiálu do 50 mm. Určeno pro traktory s výkonem od 33 
kW (50 k). Náhon vývodovou hřídelí 540 ot/min. Pohony rotorů kloubovými hřídeli a 
převodovkami. Pracovní záběr 2,75 m tvořený 2 rotory s překrytím 82 mm. 2 opěrná kola, 
nastavitelné plazy v celé délce stroje, 4 tepelně zušlechtěné nože s kloubovým uložením, 
sloužícím jako ochrana při nárazu na překážku. Pohon kloubovým hřídelem s prokluzovou 
spojkou 540 ot/min. Přední i zadní ochranné řetězové deflektory proti vymrštění materiálu 
z prostoru sečení. 

 

McCONNEL,  model SR 420 

      

Těžké provedení nesené mulčovací sekačky na sečení velkých ploch (luk, pastvin ... ). 
Maximální průměr mulčovaného materiálu do 50 mm. Určeno pro traktory s výkonem od 74 
kW (100 k). Náhon vývodovou hřídelí 1000 ot/min.  Pohony rotorů kloubovými hřídeli a 
převodovkami - hlavní převodovka do 140 k; převodovky rotorů do 100 k. 3 roky záruka na 
převodovky. Pracovní záběr 4,20 m, 3 rotory s překrytím 150 mm. 4 opěrná kola 
pro nastavení výšky sečení. Hydraulicky sklápěné kraje od + 90° do - 22° FLEXI WING. 



Hydraulické nastavení výšky sečení. 6 tepelně zušlechtěných nožů s kloubovým uložením, 
sloužícím jako ochrana při nárazu na překážku. Vyměnitelné boční plazy. Pohon kloubovým 
hřídelem s prokluzovou spojkou 1000 ot/min. Přední i zadní ochranné řetězové deflektory 
proti vymrštění materiálu z prostoru sečení. 

                              

McCONNEL, modely SR 460/620/820 
 

 

Pracovní záběr 4,6; 6,0 a 8 m s pohonem kloubovým hřídelem 1000 ot/min, HD převodovky 
poháněné kloubovými hřídeli se spojkou, agregace do horního nebo do spodního závěsu, 
integrovaný mulčovací systém, 3 rotory; 3 tvarované nože na každém rotoru, překrytí nožů 
rotoru 150 mm, odpružené zavěšení opěrných kol (8 opěrných kopírovacích kol), 
nastavitelná výška strniště 25 - 400 mm, maximální průměr mulčovaného materiálu 50 mm. 
Flexibilní křídla zajišťují kvalitní kopírování povrchu, výkyv křídel 115° nahoru; 22° dolů 
 

    

 



McCONNEL, Power Arm PA 47 

  

Příkopové rameno s horizontálním dosahem 4,7 m. Agregace do tříbodového závěsu 
traktoru. Paralelogramová konstrukce ramene. Jištění ramene proti poškození nárazem na 
překážku. Výkon hydraulického systému 45 k. Odstavné parkovací nohy. Možnost výběru 
ovládání. Možnost výběru pracovních adaptérů. Hmotnost stroje 927 kg. Olejová nádrž 150 l. 
Požadavky na traktor, minimální hmotnost traktoru 2500 kg, minimální výkon traktoru 50 k. 

 

McCONNEL, Power Arm PA 53 

 

  



Příkopové rameno s horizontálním dosahem 5,3 m. Agregace do tříbodového závěsu 
traktoru. Paralelogramová konstrukce ramene. Hydraulické jištění ramene proti poškození 
nárazem na překážku. Výkon hydraulického systému 60 k. Rameno svařované ze dvou "C" 
profilů. Odstavné parkovací nohy. Možnost výběru ovládání. Možnost výběru pracovních 
adaptérů. Hmotnost stroje 1374 kg. Olejová nádrž 200 l. Požadavky na traktor - minimální 
hmotnost traktoru 3500 kg, minimální výkon traktoru 65 k. 

 

McConnel ROBOCUT 

 

Novinka 

Robocut je dálkově řízený mulčovač, určený na práci v těžko přístupném terénu, kam se s 
tradiční sekačkou nebo mulčovačem nedostanete a použití křovinořezu je nepohodlné či 
nebezpečné. Stroj má velmi nízko položené těžiště a jeho konstrukční řešení zaručuje plné 
využití se svahovou dostupností 55° ve všech směrech. Unikátní je systém umístění motoru, 
kterým je docíleno dokonalého mazání. Přední mulčovací hlava je vhodná především na 
trávy, keře a nálety do průměru 3 cm. Pracovní záběr je 130 cm, což zaručuje 25krát 
efektivnější práci než s křovinořezem. Varianta pásů s hroty, které zlepšují stabilitu při práci 
na strmých a podmáčených svazích. Lehké proporcionální ovládání s dosahem až 150 m. Více 
informací v prospektu ke stažení vpravo na této stránce. 

 

 


