
AGRICULTURĂ
UTILAJE DE MULCIRE PENTRU  
APLICAŢII AGRICOLE



Agricultură, întreţinerea arealului sau culturi speciale, sigu-
ranţă în utilizare şi cel mai bun rezultat de mulcire, indife-
rent unde şi cum doriţi să lucraţi. Fiecare utilaj de mulcire 
Müthing este un specialist când vine vorba de o calitate de 
mulcire de primă clasă şi de mărunţire. Vă puteţi baza pe uti-
lajele noastre de mulcire, pentru că în final construim maşi-
ni pentru dumneavoastră şi provocările dumneavoastră.  
MULCIRE OPTIMĂ CU MÜTHING

Tăiere bună întotdeauna
Mulţumită utilizatorilor ca dumneavoastră, cu care ne aflăm 
într-un dialog permanent, suntem în stare să construim utila-
je de mulcire care îndeplinesc pretenţiile ridicate de utilizare 
zilnică şi cerinţele dumneavoastră. Ca firmă condusă de fa-
milie în locaţia Soest din Renania de Nord-Westfalia, constru-
im şi dezvoltăm utilaje de mulcire orientate pe viitor, cu care 
este plăcut să lucrezi. 

MĂRUNŢIRE PROFESIONALĂ A RESTURILOR DE RECOLTĂ  
CU MÜTHING  
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DE CE AR TREBUI SĂ MULCIŢI

 • Resturile de recoltă transformate rapid servesc ca nutri-
enţi în cultura succesivă. O distribuire uniformă a resturi-
lor înseamnă şi o distribuire uniformă a nutrienţilor.

 • O acoperire uniformă a materialului împiedică eroziunea 
solului.

 • Mulcirea brută a culturilor intermediare împiedică sigur 
încolţirea, pentru a nu exista plante mulcite la următoa-
rea cultură principală.

Mulcirea brută a fructelor intermediare menţine nutrienţii 
integraţi mai mult timp şi împiedică levigarea.

Marginile câmpului mulcite fin împiedică introducerea se-
minţelor în suprafaţă şi sunt după scurt timp din nou atractiv 
din punct de vedere peisagistic.

Cu utilajele de mulcire Müthing puteţi obţine rezultatele 
necesare în funcţie de zona de utilizare. Datorită tehnologiei 
noastre Vario, utilajul de mulcire poate fi ajustat special şi 
poate mărunţi atât eficient şi intens, cât şi economic şi ex-
tensiv.

În agricultura modernă se aşteaptă mai mult decât 
producerea de alimente. Clienţii/consumatorii dum-
neavoastră au pe lângă aşteptarea de la produse şi o  
aşteptare de la producţie.

 • Cantitate redusă până la deloc folosită de produse  
pentru protecţia plantelor

 • Metode de cultivare ecologice

 • Gospodărire sustenabilă cu luarea în considerare  
a peisajului

 • Creşterea fertilităţii solului

O componentă în punerea eficientă în aplicare a acestor  
criterii îl constituie ajutorul dat naturii în procesele ei natu-
rale. 

 • Resturile de recoltă mulcite încurajează o putrezire 
rapidă. Acest lucru elimină habitatul pentru boli şi 
dăunătorii. 

MULCIRE: COMPONENTA IMPORTANTĂ  
ÎN AGRICULTURA MODERNĂ
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Mirişti de cereale Mărunţirea şi distribuirea uniformă a resturilor de recoltă 
înseamnă o activitate foarte plăcută în prelucrarea solului şi semănatului. Putrezirea 
rapidă a resturilor de recoltă şi încărcarea optimă a cerealelor cu creştere spontană 
reduc utilizarea produselor de protecţie a plantelor la următoarea cultură principală. 
Resturile de recoltă distribuite uniform aduc o distribuire uniformă a nutrienţilor şi o 
cultură principală omogenă.

Mirişti de porumb şi paie din coceni de porumb Miriştile distruse 
până la rizom oferă puţină protecţie pentru larvele sfredelitorului de porumb şi putrezesc 
foarte repede. Sunt evitate problemele de recoltare prin mirişti prezente mai mult de un 
an de zile. Paiele din cocenii de porumb puternic mărunţite sunt descompuse rapid şi 
astfel este extras stratul fertil pentru ciupercile filamentoase. Pe lângă calitatea mai bună 
la recoltarea succesivă este redus semnificativ şi riscul conţinuturilor prea mari de DON*. 
*Conţinuturi de DON= procentul de deoxinivalenol (micotoxină sau toxină fungică)

Miriştile de rapiţă Prin mulcire, păstăile cauciucate sunt sparte şi este elibe-
rată rapiţă cu creştere spontană. Prin depozitarea materialului folosit pentru mulcire 
înaintea rolei de susţinere, resturile de recoltă şi seminţele cu creştere spontană sunt 
distribuite şi presate uniform. Acest lucru duce la o creştere foarte bună a rapiţei 
spontane. Bolile şi ciupercile pot supravieţui mult timp în paiele de rapiţă, în acelaşi 
timp descompunerea naturală durând foarte mult. Procesul este accelerat printr-o 
mărunţire intensivă, iar ciupercile formatoare de spori nu găsesc soluri fertile.

Marginile câmpiilor Marginile câmpiilor ca bordură între căile de circulaţie şi 
suprafeţele arabile au o importanţă ecologică mare. Pe lângă diversitatea mare de 
insecte şi animale sălbatice, aici se găsesc şi multe plante sălbatice. Prin mulcirea cu 
puţin timp înainte de formarea seminţelor se împiedică în mod sigur pătrunderea în 
suprafaţa arabilă. Mărunţirea puternică permite o creştere secundară puternică şi 
marginea câmpului radiază din nou într-un verde luxuriant.

Pârloage Pe suprafeţele pârloagelor utilizarea a fost oprită şi începe creşterea 
plantelor pioniere. Prin întreţinerea anuală prin mulcire este limitată creşterea şi se 
împiedică eficient o sălbăticire şi o modificare a speciilor pe suprafaţă. În plus, mate-
rialul folosit pentru mulcire contribuie la acumularea de humus şi măreşte fertilitatea 
solului. Prin mărunţirea extensivă şi viteze de deplasare mari poate fi obţinut un 
rezultat eficient.

Pajiştile Erbivorele evită mai puţin plantele nutritive şi savuroase, precum şi 
ierburile din jurul bălegarului. Prin urmare, aceste ierburi se pot înmulţi uşor şi pot 
reduce calitatea nutreţului de pe pajişte. Prin mulcirea suprafeţelor tăiate scurt se 
reduce creşterea acestor soiuri şi se împrăştie bălegarul. Depozitarea liberă în spatele 
rolei de susţinere permite un proces de descompunere anaerob fără formarea de 
mucegaiuri. Urmarea este creşterea rapidă a ierburilor înalt calitative.

Culturile intermediare Culturile intermediare sunt o posibilitate în gospo-
dărirea sustenabilă de acumulare a humusului şi evitarea eroziunii. Nutrienţii pot fi 
stocaţi şi pot fi utilizaţi prin descompunere la următoarea cultură principală. Mulcirea 
adaptată în toamnă opreşte creşterea cu intensitate redusă. În primăvară putrezirea 
este accelerată printr-o mărunţire intensivă. Prin urmare, procesul de mulcire cons-
tituie cheia spre succes a agriculturii moderne şi reprezintă o alternativă ecologică în 
cadrul refacerii.

SUCCES DURABIL ÎN AGRICULTURĂ
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UTILAJ DE MULCIRE MÜTHING  
ÎN DETALIU

DE CE UTILAJELE DE MULCIRE 
MÜTHING POT MAI MULT

Suma tuturor detaliilor face ca utilajul de mulcire Müthing  
să fie perfect pentru utilizarea pe suprafeţele dumnea-
voastră. 
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1. Clapetele cu protecţie împotriva pendulatului 
înalt aliate, din oţel pentru arcuri, reprezintă si-
guranţa pentru dumneavoastră, celelalte persoane 
şi tractorul dumneavoastră. Corpurile străine sunt 
reţinute cu siguranţă, iar daunele sunt reduse.

2. 2 rânduri de clapete cu protecţie împotriva 
pendulatului din oţel pentru arcuri formează o 
protecţie extinsă la viteze foarte mari ale sculelor. 
Această siguranţă sporită o puteţi găsi la toate 
modelele Müthing Farmer.

3. Verificarea TÜV privind protecţia împotriva 
împroşcării cu pietre reprezintă asigurarea că 
am făcut totul pentru a garanta siguranţa dum-
neavoastră şi a persoanele din mediul de lucru al 
utilajului de mulcire. Distanţele de siguranţă se 
reduc astfel la 2 m lângă maşină şi cu 8 m în faţa şi 
în spatele maşinii.

4. Oţelul cu granulaţie fină este materialul din 
care sunt făcute utilajele de mulcire Müthing. Pro-
prietăţile de uzură excelente şi rezistenţa ridicată 
permit fabricarea unor maşini mai uşoare. Solicitare 
redusă pentru tractor şi sol.

5. Aripioară de tip rechin cu autocurăţare şi 
executată cu posibilitate de înlocuire. Asigură o 
mărunţire uniformă a tuturor particulelor. Materi-
alul lung este alimentat în fluxul de materiale folosi-
te pentru mulcire pentru o a doua tăiere prin rotor, 
în timp ce materialul mărunţit este transportat 
deja prin acesta. Rezultatul este un material folosit 
pentru mulcire omogen.

6. Deplasarea mecanică a laturilor permite o 
ajustare a utilajului de mulcit la urma tractorului 
sau o deplasare laterală a utilajului. Reglarea poate 
fi efectuată manual pentru o poziţie de lucru cons-
tantă fără alte cerinţe de la tractor.

QStE

STOP

7. Deplasarea hidraulică în lateral* oferă posibi-
litatea de a se lucra în jurul stâlpilor şi copacilor sau 
să se lucreze cu utilajul de mulcire pe lângă urma 
tractorului. La marginile căilor de circulaţie sau la 
taluzuri, tractorul rămâne pe pământ circulabil, în 
timp ce utilajul de mulcire poate lucra alăturat.

8. Funcţionarea liberă în cutia de viteze/mo-
torul hidraulic protejează rotorul împotriva frânării 
bruşte, iar tractorul împotriva unui cuplu prea mare 
la deconectarea arborelui articulat. Nu mai este po-
sibilă operarea greşită la mecanismul de acţionare.

ISO/WD
17101-2
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ESENŢIALUL 
FACE MAREA DIFERENŢĂ

(Parţial disponibil opţional*)

10

8

5

9. Capul posterior/frontal* prezintă posibilitatea 
de ataşare în faţa sau în spatele tractorului, fără 
alt efort de montare. Decideţi dumneavoastră în 
funcţie de sarcină şi tractor, dacă doriţi să-l montaţi 
în faţă sau în spate.

10. Tensionarea automată a curelei ţine tensio-
nată cureaua de transmisie, indiferent dacă este rece 
sau caldă, dacă sunt utilizate curele noi sau rodate. 
Odată reglată, tensiunea este menţinută automat la 
nivel.

La exemplul MU-M 280 Vario:
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UTILAJ DE MULCIRE MÜTHING 
ÎN DETALIU

11. Lagărul rolelor  
de susţinere Starinth® este lagărul pentru role de 
susţinere rezistent de la Müthing. Lagărul lubrifiat 
pe întreaga durată de viaţă este protejat printr-o 
garnitură-labirint şi încastrat într-o singură unitate, 
care atârnă în suport, fiind protejat împotriva răsu-
cirii printr-un contur stelat. Loviturile asupra lagăru-
lui sunt minimizate prin conturul stelat şi astfel este 
optimizată durata de viaţă a lagărului.

12. Rola de susţinere reglabilă* face din utilajul 
de mulcire un dispozitiv utilizabil pentru întreg anul. 
La întreţinerea pajiştilor sau la benzile marginilor, 
poziţia cilindrului oferă o depozitare uşoară în partea 
din spate şi astfel o descompunere rapidă. Poziţia 
posterioară a rolei de susţinere asigură la rapiţă o 
creştere imediată a seminţelor cu creştere spontană.

13. Rola de susţinere/roţile de susţinere regla-
bile pe înălţime* oferă posibilitatea reglării unor 
adâncimi de lucru diferite. Resturile de recoltă mul-
cite la minim sunt, de asemenea, posibile, precum şi 
o brazdă de iarbă cu verde luxuriant.

17
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14.  Rola de susţinere reglabilă continuu pe 
înălţime vă permite înălţimea de tăiere exactă pe 
orice teren. Cu ajutorul rolei de susţinere cu ghidare 
pe înălţime, lăsaţi în urmă o imagine de cosire uni-
formă cu benzi de direcţie de deplasare şi distribui-
rea optimă a mulciului - cu efectuarea unui număr 
redus de intervenţii manuale.

15. Suporturile de scule tangenţiale ridică rotorul 
deasupra obstacolelor şi protejează astfel împotriva 
dezechilibrului. Legătura la rotor este îmbunătăţită 
prin cusătura sudată mai lungă, în acest mod suportu-
rile de scule neputând să se rupă.

16. Rotorul dublu spiralat asigură o funcţionare 
uniformă a rotorului. Acest lucru reduce consumul 
de combustibil şi în acelaşi timp contribuie la o 
solicitare mai redusă a lanţului de transmisie. Creşte 
durata de viaţă a cutiei de viteze şi a arborelui 
articulat. Lagărele aflate în interior şi cuzineţii su-
prapuşi acţionează ca protecţie împotriva corpurilor 
străine şi protecţie de înfăşurare.

17. Ciocanul M este scula utilajului de mulcire 
Müthing. Rezistenţa la uzură şi penetrarea evidenţi-
ază această sculă. Cu ciocanul M, dispuneţi de multe 
posibilităţi: de la tăierea perfectă în iarbă până la 
mărunţirea lemnului de tufiş.

La exemplul MU-M 280 Vario:
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ESENŢIALUL FACE MAREA DIFERENŢĂ

18. Cuţitele cu inel din carbură metalică M* sunt 
utilizate acolo unde se ia în calcul contactul frecvent 
cu corpuri străine. Inelele oferă cuţitului spaţiul liber 
necesar pentru a evita corpurile străine. Acest lucru 
protejează împotriva deteriorărilor şi permite o acti-
vitate fără probleme.

19. Cuţitele triple Y* au o necesitate redusă 
de forţă şi sunt interschimbabile cu ciocanul M. 
Generează o mişcare redusă a aerului, astfel fiind 
diminuată poluarea cu praf.

20. Ciocanul MU-Farmer® reprezintă o  
sculă indestructibilă în utilajul dumneavoastră de 
mulcire. Format prin roluire şi cu o greutate de  
2,7 kg oferă o durabilitate extremă şi la un debit  
de masă ridicat sau contact uşor cu solul.

(Parţial disponibil opţional*) 9



UTILAJ DE MULCIRE MÜTHING 
ÎN DETALIU

21. Sistemul MU-Vario® vă permite adaptarea 
utilajului pentru mulcit la condiţiile dumneavoastră, 
printr-o formă de intrare şi de carcasă optimizate,  
şi un grad de mărunţire şi fibrare reglabil continuu.

ISO/WD
17101-2

Componentă a sistemului MU-Vario®:

SISTEMUL MU-VARIO®  
DE LA MÜTHING

Prelucrarea potrivită pentru fiecare cultură prin intermediul 
unei lame de tăiere Vario reglabilă continuu.
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ESENŢIALUL FACE MAREA DIFERENŢĂ

22. Protecţia mecanică împotriva coliziunii 
(braţ extensibil lateral) împiedică fără compro-
misuri deteriorarea la coliziune. Nu trebuie să mai 
reglaţi nimic, protecţia împotriva coliziunii este 
adaptată la utilajul de mulcire. Fără reglare acciden-
tală sau uitare, protecţia împotriva coliziunii este 
întotdeauna în funcţiune. Un patent Müthing.

23. Protecţia hidraulică împotriva coliziunii* 
(braţ extensibil lateral) vă oferă posibilităţi indi-
viduale. Un tractor uşor sau tufe neîngrijite, reglaţi 
presiunea de declanşare conform sarcinilor şi activi-
tăţilor dumneavoastră: adaptat, durabil şi sigur. 

(Parţial disponibil opţional*) 11



PROGRAMUL NOSTRU 
DE SERVICII

MU-ECOTOP Ataşare în spate

 • Maşină clasică de începători pentru suprafeţe structurate 
mici

 • Lucrări simple de mulcire în jurul casei şi curţii

 • Calitate Müthing la preţ de începător 

 • Adecvat pentru puteri de acţionare de la 30 până 
la 75 CP*

 • Lăţimea de lucru : 1,60 m/ 1,80 m/ 2,00 m 

MU-H Vario Ataşare frontală sau în spate

 • Maşină de începători cu echipare profesională 
şi posibilităţi de reglare 

 • Lucrări simple de mulcire în domeniul agricol

 • Deplasarea hidraulică în lateral şi sistem MU-Vario®

 • Adecvat pentru puteri de acţionare de la 35 până 
75/90 CP*

 • Lăţime de lucru: 1,20 m/ 1,40 m/ 1,50 m/ 1,60 m/ 1,80 m/ 
2,00 m/ 2,20 m

MU-H/S Vario Ataşare în spate 

 • Utilaj de mulcire laterală cu ataşare în spate, pentru 
începători, ataşabil la tractoare mai mici şi mai uşoare 

 • Specialistul pentru întreţinerea marginilor câmpului 

 • Variabilitate prin rază de pivotare mare. Protecţie 
împotriva coliziunii patentată 

 • Adecvat pentru puteri de acţionare de la 55 până la 90 CP

 • Lăţimea de lucru: 1,40 m/ 1,60 m/ 1,80 m/ 2,00 m 

Programul cel mai extins de utilaje de mulcire pentru utili-
zare agricolă. Gândit să vă îndeplinească şi cea mai specială 
activitate de mărunţire. Un rezultat de mulcire excepţional; 
toate utilajele de mulcire Müthing au în comun acest lucru. 
Vă puteţi baza pe acest lucru.

MUSEMNIFICĂ
MULCIRE CU MÜTHING

Pagina 16-17

Pagina 18-19

Pagina 20-21

Figurile arată echipări opţionale parţiale. 
Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice. Figurile nu trebuie să corespundă ultimului stadiu al tehnicii.12



CONCEPUT PENTRU ORICE SITUAŢIE, 
PROFESIONIŞTII ÎN MĂRUNŢIRE

MU-L/S Vario  Ataşare în spate

 • Utilaj de mulcire laterală variat, cu ataşare în spate, pent-
ru randamente mari pe unitatea de suprafaţă 

 • Lăţime mare de lucru ca utilaj de mulcire laterală 
şi pentru tractoare medii 

 • Interval de deplasare foarte mare şi protecţie împotriva 
coliziunii patentată 

 • Adecvat pentru puteri de acţionare de la 75 până la 
130 CP

 • Lăţimea de lucru : 2,00 m/ 2,20 m/ 2,50 m 

MU-L Vario Ataşare frontală sau în spate

 • Utilaj de mulcire universal cu lăţime mare de lucru

 • Ataşare frontală şi la tractoare mai mici şi mai uşoare 

 • Sistem MU-Vario® cu rolă de susţinere rabatabilă 
(opţional)

 • Adecvat pentru puteri de acţionare de la 45 până 
100/130 CP*

 • Lăţimea de lucru: 1,80 m/ 2,00 m/ 2,20 m/ 2,50 m/ 2,80 m 

MU-L/VS  Ataşare în spate

 • Utilaj de mulcire laterală a taluzurilor, variabil 

 • Carcasa de mulcire reglabilă pe înălţime permite 
o ajustare flexibilă la taluzuri şi şanţuri 

 • Protecţie împotriva coliziunii reglabilă hidraulic 
pentru siguranţă maximă 

 • Adecvat pentru puteri de acţionare de la 75 până la 
130 CP

 • Lăţimea de lucru : 1,60 m/ 1,80 m/ 2,00 m 

MU-M Vario  Ataşare frontală sau în spate

 • Utilajul de mulcire standard pentru fermier  

 • Posibilităţi de reglare diversificate. Reglarea cu mare 
uşurinţă pentru o gamă largă de diametre prin rolă de 
susţinere reglabilă. Lanţ de transmisie stabil 
pentru ataşarea frontală şi în spate cu întindere auto-
mată a curelei trapezoidale. Rolă de susţinere cu lagăr 
robust al rolei de susţinere

 • Reglarea variabilă a gradului de mărunţire

 • Adecvat pentru puteri de acţionare de la 75 până la 
160 CP

 • Lăţimea de lucru: 2,20 m/ 2,50 m/ 2,80 m/ 3,00 m

Pagina 24-25

Pagina 22-23

Pagina 26-27

Pagina 28-29

*Unele serii constructive pot fi modificate de la 540 rot/min la 1.000 rot/min, astfel fiind permise puteri de acţionare mai mari. 
Aici găsiţi câte două indicaţii CP 13



PROGRAMUL NOSTRU 
DE SERVICII

MU-M/S Ataşare în spate

 • Utilaj de mulcire laterală a taluzurilor şi pentru utilizarea 
pe suprafeţe 

 • Carcasa de mulcire reglabilă pe înălţime permite o 
ajustare flexibilă la taluzuri şi şanţuri 

 • Protecţie împotriva coliziunii reglabilă hidraulic pentru 
siguranţă maximă 

 • Adecvat pentru puteri de acţionare de la 95 până la 
160 CP

 • Lăţimea de lucru: 1,80 m/ 2,00 m/ 2,20 m/ 2,50 m 

MU-M/F Vario  Ataşare în spate

 • Utilaj de mulcire rabatabil central pentru mai multă 
forţă de lovire şi randament ridicat pe unitatea de su-
prafaţă 

 • Operare simplă şi întoarcere rapidă fără ridicare prin roţi 
de susţinere rotative la 360°  

 • Utilaj de mulcire pentru banda din mijloc, acţionat 
hidraulic

 • Adecvat pentru puteri de acţionare de la 130 până la 
250 CP

 • Lăţime de lucru 6,00 m 

MU-PRO Vario  Ataşare frontală sau în spate

 • Rezistă utilizării durabile intense, putere mare de antren-
are şi resturi de recoltă în cantităţi mari 

 • Clapetă de transport a materialului folosit pentru mulci-
re, reglabilă, pentru depozitarea optimă a materialului 
folosit pentru mulcire mărunţit în spatele sau în faţa rolei 
de susţinere

 • Reglarea variabilă a gradului de mărunţire

 • Adecvat pentru puteri de acţionare de la 95 până la 
220 CP

 • Lăţimea de lucru: 2,50 m/ 2,80 m/ 3,00 m/ 3,20 m 

MU-PRO/F Vario  Ataşare în spate

 • Utilaj de mulcire pentru suprafeţe întinse, rabatabil 

 • Avantajele funcţionale MU-Pro în fiecare unitate

 • Fabricat din oţel cu granulaţie fină extrem de rezistent 
S700

 • Greutatea operaţională şi dimensiuni conform StvZO 

 • Adecvat pentru puteri de antrenare până la 400 CP

 • Lăţime de lucru 8,60 m

Pagina 32-33

Pagina 30-31

Pagina 34-35

Pagina 36-37

Figurile arată echipări opţionale parţiale. 
Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice. Figurile nu trebuie să corespundă ultimului stadiu al tehnicii.14



CONCEPUT PENTRU ORICE SITUAŢIE, 
PROFESIONIŞTII ÎN MĂRUNŢIRE

MU-Farmer®  Ataşare frontală sau în spate

 • Concept robust pentru cantităţi extrem de mari 
de resturi de recoltă  

 • Dovedit la nivel mondial datorită calităţii unice de mul-
cire şi a robusteţii maxime la un randament ridicat pe 
unitatea de suprafaţă

 • Proiectat pentru ferme agricole, asociaţii de 
maşinişti şi contractori agricoli 

 • Adecvat pentru puteri de acţionare de la 120 până la 
220 CP

 • Lăţimea de lucru : 2,80 m/ 3,00 m/ 3,30 m 

MU-Farmer® 670  Ataşare în spate

 • Utilaj de mulcire pentru utilizarea pe suprafeţele cele mai 
întinse la nivel mondial 

 • Echipament de deplasare pe lungime pentru transport, 
confortabil şi uşor în utilizare 

 • Frecvenţă de tăiere ridicată. Ciocan unic din oţel laminat 
cu 3 ani garanţie în caz de defectare

 • Adecvat pentru puteri de acţionare de la 240 până la 
300 CP

 • Lăţime de lucru 6,70 m 

MU-Farmer®/S Ataşare în spate

 • Utilaj de mulcire laterală tras, cu roţi de susţinere 

 • Echipament hidraulic de deplasare pe lungime, pentru 
aplicarea rapidă între suprafeţe 

 • Conceptul cu 5 roţi de susţinere permite o activitate fără 
probleme în cazul resturilor mari de recoltă şi adaptare 
bună la nivelul solului 

 • Adecvat pentru puteri de acţionare de la 160 până la 
280 CP

 • Lăţime de lucru 4,20 m 

MU-PRO/S Vario  Ataşare în spate

 • Utilaj de mulcire laterală cu ataşare în spate, cu design 
robust pentru utilizarea profesională  

 • Lanţ de transmisie nou conceput, în linie dreaptă, cu 
propulsii oscilante  

 • Raza de pivotare cea mai mare de pe piaţă din această 
clasă de performanţă 

 • Adecvat pentru puteri de acţionare de la 180 până la 
220 CP

 • Lăţime de lucru 2,50 m 

Pagina 40-41

Pagina 38-39

Pagina 42-43

Pagina 44-45

*Unele serii constructive pot fi modificate de la 540 rot/min la 1.000 rot/min, astfel fiind permise puteri de acţionare mai mari. 
Aici găsiţi câte două indicaţii CP 15



DEPINDE DE CEEA CE ESTE 
ESENŢIAL

 • De la întreţinerea pajiştilor până la lucrări de mulcire 
din jurul gospodăriei, totul este posibil

 • Calitatea de mulcire Müthing de care aveţi nevoie, 
datorită dotărilor

 • Manevrare simplă: ataşare şi lucru

MU-ECOTOP

ISO/WD
17101-2

STOP

0 CP 500 CP

Putere de antrenare în CP:

1,0 m 10,0 m

Lăţime de lucru în metri:

30 75

1,6 | 1,8 | 2,0
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Capul de ataşare al MU-ECOTOP poate fi condus deplasat atât în 
spatele tractorului, cât şi lateral.

 Lagărul rolei de susţinere din profil.

O caracteristică a mărcii Müthing, componente de înaltă calitate în 
categoria de începător.

Transmitere directă a forţei prin curele pretensionate cu o calitate de 
prima clasă.

ÎNCEPUTUL UNEI MULCIRI MAI BUNE

Date tehnice
MU-ECOTOP 160 180 200

 Lăţimea de lucru (cm) 160 180 200

  Lăţimea exterioară (cm) 177 197 217

CP max. tractoare 540/1.000 rot/min 60/75 60/75 60/75

Greutate (kg) 352 372 390

  Numărul de ciocane 14 16 16

17



URCARE CU TOATE 
POSIBILITĂŢILE 

 • Maşini uşoare pentru fiecare teren. Mai ales în regiunile 
alpine sunt posibile şi tractoare mai mici

 • Sistem MU-Vario® în serie

 • Utilizaţi MU-H Vario după cum doriţi, ataşându-l în partea 
din faţă sau din spate a tractorului dumneavoastră 
(opţional)

 • Lăţime de lucru personalizată pentru scopul dumnea-
voastră de utilizare

MU-H Vario

ISO/WD
17101-2

QStE

STOP

0 CP 500 CP

Putere de antrenare în CP:

1,0 m 10,0 m

Lăţime de lucru în metri:

35 90

1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2
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Posibilitate de utilizare cu ataşare atât frontală, cât şi în spate (opţional).

Deplasarea hidraulică a laturilor: mulcirea deplasată lângă tractor 
determină flexibilitate pe lângă copaci, intrări sau alte obstacole 
(opţional).

Protecţia împotriva prafului pentru autovehiculele portante previne 
afectarea câmpului vizual şi murdărirea excesivă a punctelor de aspi-
raţie aflate mai jos prin formarea prafului (opţional).

MU-Vario® pentru o formă de 
admisie şi de carcasă optimizate, 
şi un grad de mărunţire reglabil 
fără trepte. Prin aceasta se obţin 
o calitate de mulcire şi o defibrare 
ideale.

Sunt posibile turaţii ale prizei de putere de 540 sau 1.000 rot/min.

MULTITALENT ÎN CLASA DE ÎNCEPĂTORI

MU-H Vario 120 140 150 160 180 200 220

 Lăţimea de lucru (cm) 120 140 150 160 180 200 220

  Lăţimea exterioară (cm) 137 157 167 177 197 217 237

CP max. tractoare 540/1.000 rot/min 75/90 75/90 75/90 75/90 75/90 75/90 75/90

Greutate (kg) 380 465 480 500 535 555 615

  Număr de cuţite „M” 10 12 12 14 16 16 18

Date tehnice
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UTILAJUL DE ÎNTREŢINERE 
PENTRU MICUL TRACTOR 
DE ÎNTREŢINERE

 • Forma constructivă compactă permite o mulcire simplă 
între obstacole, cum ar fi de exemplu copacii

 • Sistem MU-Vario® în serie

 • Cu o înălţime a carcasei de doar 44 cm, puteţi mulci bine 
suprafaţa de sub garduri

 • Fie că este vorba de şanţuri sau taluzuri, cu MU-H/S Vario 
urmaţi fiecare contur

 • Controlaţi maşina cu doar două dispozitive de comandă  
cu dublă acţiune

 • Mulcire atât în spatele tractorului, 
cât şi lângă acesta

MU-H/S Vario

ISO/WD
17101-2

QStE

STOP

0 CP 500 CP

Putere de antrenare în CP:

1,0 m 10,0 m

Lăţime de lucru în metri:

55 90

1,4 | 1,6 | 1,80 | 2,0
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PRIMII PAŞI ÎN IGIENA AGRICOLĂ

Date tehnice
MU-H/S Vario 140 160 180 200

 Lăţimea de lucru (cm) 140 160 180 200

  CP max. tractor 90 90 90 90

Greutate (kg) 650 660 690 720

Numărul de ciocane 12 14 16 16

Greutate medie tractor (kg) 1.800 2.000 2.200 2.400
E  Domeniu unghiular în sus
F  Domeniu unghiular în jos

 Zone de lucru (°) 

A  Zonă de deplasare spre stânga cca.
B  Zonă de deplasare spre dreapta cca. 
C  Lungime de transport în spate cca.
D  Zonă de lucru totală 
incl. lăţime utilaj cca.

 Zone de lucru/deplasare (cm) 

140 160 180 200
 A 55 55 55 55
B 100 100 100 100
C 185 185 185 185
D 295 315 335 355
E 90 90 90 90
F 60 60 60 60

Raza de pivotare generoasă permite lucrul atât în spatele tractorului, 
cât şi lângă acesta. Căile de circulaţie înguste şi marginile câmpurilor 
pot fi mulcite uniform.

Loc suficient pentru ataşarea la tractor şi a arborelui articulat  
pivotabil.

Protecţia mecanică, patentată împotriva coliziunii se declanşează în 
mod sigur şi se întoarce singură în poziţia de lucru.

MU-Vario® pentru o formă de 
admisie şi de carcasă optimizate, 
şi un grad de mărunţire reglabil 
fără trepte. Prin aceasta se obţin 
o calitate de mulcire şi o defibrare 
ideale.
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UTILAJ UNIVERSAL 
PENTRU FIRMELE MICI 
PÂNĂ LA MIJLOCII

 • Utilizare la valoare maximă în agricultură şi pajişti

 • Sistem MU-Vario® în serie

 • Utilizaţi MU-L Vario după cum doriţi, ataşându-l în partea 
din faţă sau din spate a tractorului dumneavoastră 
(opţional)

 • Lăţime de lucru personalizată pentru scopul dumnea-
voastră de utilizare

 • Depozitarea materialului folosit pentru mulcire şi înain-
tea rolei de susţinere mari este posibilă opţional

 • Durată lungă de viaţă datorită lagărului rolei de susţinere 
Starinth® aflat în interior

MU-L Vario

ISO/WD
17101-2

QStE

STOP

0 CP 500 CP

Putere de antrenare în CP:

1,0 m 10,0 m

Lăţime de lucru în metri:

45 130

1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8
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Posibilitate de utilizare cu ataşare atât frontală, cât şi în spate 
(opţional).

Deplasarea hidraulică a laturilor: mulcirea deplasată lângă tractor 
determină flexibilitate pe lângă copaci, intrări sau alte obstacole 
(opţional).

Sunt posibile turaţii ale prizei de 
putere de 540 sau 1.000 rot/min.

Lagăr rolă de susţinere Starinth®.

Având două plăci adaptoare executate stabil, materialul folosit pentru 
mulcire depozitat poate fi realizat şi în faţa rolei de susţinere (opţional).

NECESAR PENTRU ORICE UTILIZARE 

Date tehnice
MU-L Vario 180 200 220 250 280

 Lăţimea de lucru (cm) 180 200 220 250 280

  Lăţimea exterioară (cm) 197 217 237 267 297

CP max. tractoare 540/1.000 rot/min 100/130 100/130 100/130 100/130 --/130

Greutate (kg) 640 670 740 790 885

    Numărul de ciocane 16 16 18 22 24

MU-Vario® pentru o formă de 
admisie şi de carcasă optimizate, 
şi un grad de mărunţire reglabil 
fără trepte. Prin aceasta se obţin 
o calitate de mulcire şi o defibra-
re ideale.
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PUTERNIC LA MARGINEA 
CÂMPULUI ŞI ÎN SUPRAFAŢĂ

 • Flexibilitate maximă la o lăţime mare de lucru 

 • Sistem MU-Vario® în serie

 • Fie că este vorba de şanţuri sau taluzuri, 
cu MU-L/S Vario urmaţi fiecare contur

 • Controlaţi maşina cu doar două dispozitive de comandă  
cu dublă acţiune

 • Durată lungă de viaţă datorită lagărului rolei 
de susţinere Starinth® aflat în interior

 • Braţul extensibil lateral spate robust

 • Mulcire atât în spatele tractorului, cât şi lângă acesta

MU-L/S Vario

ISO/WD
17101-2

QStE

STOP

0 CP 500 CP

Putere de antrenare în CP:

1,0 m 10,0 m

Lăţime de lucru în metri:

75 130

2,0 | 2,2 | 2,5
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Loc suficient pentru ataşarea la tractor şi a arborelui articulat pivota-
bil.

Raza de pivotare generoasă permite lucrul atât în spatele tractorului, 
cât şi lângă acesta. Căile de circulaţie înguste şi marginile câmpurilor 
pot fi mulcite uniform.

Lagăr rolă de susţinere Starinth®.

Protecţia mecanică, patentată împotriva coliziunii se declanşează în 
mod sigur şi se întoarce singură în poziţia de lucru.

AVANTAJUL ÎN MATERIE DE PERFORMANŢĂ LA 
NIVELUL SUPRAFEŢEI LA FIECARE UTILIZARE

Date tehnice
MU-L/S Vario 200 220 250

 Lăţimea de lucru (cm) 200 220 250

  CP max. tractor 130 130 130

Greutate (kg) 910 930 950

Numărul de ciocane 16 18 22

Greutate medie tractor (kg) 2.800 3.200 3.500
E  Domeniu unghiular în sus
F  Domeniu unghiular în jos 

 Zone de lucru (°) 

A  Zonă de deplasare spre stânga cca.
B  Zonă de deplasare spre dreapta cca. 
C  Lungime de transport în spate cca.
D  Zonă de lucru totală 
incl. lăţime utilaj cca.

 Zone de lucru/deplasare (cm) 

200 220 250
 A 70 70 70
B 105 105 105
C 200 200 200
D 375 395 425
E 90 90 90
F 60 60 60

MU-Vario® pentru o formă de 
admisie şi de carcasă optimizate, 
şi un grad de mărunţire reglabil 
fără trepte. Prin aceasta se obţin 
o calitate de mulcire şi o defibra-
re ideale.
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UN REZULTAT DE MULCIRE OPTIM 
LA FIECARE BANDĂ LATERALĂ

 • Atât înclinarea, cât şi înălţimea utilajului de mulcire pot 
fi operate separat. În acest mod reacţionaţi pe orice tip 
de teren

 • Elementul de deplasare laterală standard aduce stabili-
tate pentru tractor şi face posibilă atingerea şanţurilor 
adânci (opţional)

 • Fie că este vorba de şanţuri sau taluzuri, MU-L/VS 
urmează singur fiecare contur

 • Protecţie hidraulică non-stop împotriva coliziunii

 • Funcţiile de bază sunt operabile cu doar o unitate de 
comandă cu o singură acţiune

 • Durată lungă de viaţă datorită lagărului rolei de susţinere 
Starinth® aflat în interior

 • Depozitare rabatată pentru 
economisirea spaţiului

MU-L/VS

ISO/WD
17101-2

QStE

STOP

0 CP 500 CP

Putere de antrenare în CP:

1,0 m 10,0 m

Lăţime de lucru în metri:

1,6 | 1,8 | 2,0

75 130

26



AJUTOR DEDICAT PE LÂNGĂ TRACTOR

Mod de construcţie scurt pentru un centru de 
greutate aproape de tractor. 

Înălţimea utilajului de mulcire poate fi 
reglată hidraulic. Astfel pot fi mulcite şi 
platouri lângă tractor. 

Datorită construcţiei elaborate, utilajul de 
mulcire MU-LV/S poate fi depozitat rabatat 
pentru economisirea spaţiului.

Flux de putere direct prin transmisie com-
pactă pentru 1.000 rot/min.

Protecţia hidraulică non-stop împotriva coli-
ziunii pivotează eficient utilajul de mulcire în 
caz de urgenţă din zona de coliziune. 

Dispozitiv de asigurare a transportului 
mecanic, cu blocare automată, pentru o 
disponibilitate de plecare rapidă.

160 180 200
 A 148 148 148
B 308 328 348
 E 90 90 90
F 60 60 60

160 180 200
 A 117 117 117
B 177 177 177
 C 337 357 377
E 90 90 90
F 60 60 60

 Incl. opţional: 
deplasare 
laterală 
hidraulică

Date tehnice
MU-L/VS 160 180 200

 Lăţimea de lucru (cm) 160 180 200

    CP max. tractoare 1.000 rot/min. 130 130 130

Greutate (kg) 950 980 1.010

  Numărul de ciocane 14 16 16

A Ataşare laterală spre dreapta 
B  Lăţimea exterioară spre dreapta
C  Zonă de deplasare spre dreapta

 Zone de lucru/deplasare (cm) 

E  Domeniu unghiular în sus
F  Domeniu unghiular în jos

 Zone de lucru (°) 

Lagăr rolă de susţinere Starinth®.
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STANDARD RIDICAT 
PENTRU TOŢI FERMIERII

 • Universal pentru fiecare domeniu de utilizare

 • Sistem MU-Vario® în serie

 • Ataşare frontală sau în spate în serie

 • Deplasare laterală hidraulică în serie

 • În cadrul seriei, este posibilă depozitarea materialului 
folosit pentru mulcire şi în faţa rolei de susţinere mari. 
De exemplu, pentru o creştere bună a rapiţei spontane 
şi utilizări în condiţii dificile

 • Durată lungă de viaţă datorită lagărului rolei de susţinere 
Starinth® aflat în interior

 • Întreţinere efectuată rapid datorită punctelor de lubri-
fiere uşor accesibile, precum şi tensionării automate a 
curelei

MU-M Vario

ISO/WD
17101-2

QStE

STOP

 • Patinele de uzură extrem de înguste şi înlocuibile 
garantează o activitate fără blocare şi evită formarea 
de grămezi

0 CP 500 CP

Putere de antrenare în CP:

1,0 m 10,0 m

Lăţime de lucru în metri:

2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0

75 160
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Cap de ataşare frontal/posterior robust, cu 
deplasare hidraulică laterală (deplasare de 
56 cm).

Reglare simplă a rolei de susţinere pivotabile şi fără ajutor suplimentar.  

Racleta menţine curată rola de susţinere şi 
reduce formarea prafului (opţional).

Găurile lungi de cat.3N de la punctele de 
ataşare ale racordului superior şi inferior per-
mit o adaptare foarte bună la sol împreună cu 
rola de susţinere pivotabilă.

MU-Vario® pentru o formă de admisie şi de car-
casă optimizate, şi un grad de mărunţire reglabil 
fără trepte. Prin aceasta se obţin o calitate de 
mulcire şi o defibrare ideale.

Activitate fără probleme şi cu număr redus 
de întreţineri prin tensionarea curelei în mod 
automat.

Pentru o durată lungă de viaţă: instalaţia 
de uzură înlocuibilă şi patinele de uzură din 
carbură.

Lagăr rolă de susţinere Starinth®.

PUTERE MARE 
CU CLASA MEDIE MULTILATERALĂ

MU-M Vario 220 250 280 300

 Lăţimea de lucru (cm) 220 250 280 300

  Lăţimea exterioară (cm) 240 270 300 320

CP max. tractoare 1.000 rot/min 160 160 160 160

Greutate (kg) 905 975 1.010 1.085

    Numărul de ciocane 18 22 24 26

Date tehnice
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RANDAMENT RIDICAT PE UNITATEA 
DE SUPRAFAŢĂ, SCHIMBARE 
RAPIDĂ A CÂMPULUI ŞI 
MANEVRARE UŞOARĂ

 • Întoarcere şi manevrare simplă cu ajutorul roţilor de 
susţinere rotative la 360°

 • Sistem MU-Vario® în serie

 • Rabatabil hidraulic pentru schimbarea rapidă a câmpului 
fără a coborî din tractor

 • Cu ajutorul utilajului de mulcire pentru banda din mijloc, 
acţionat hidraulic, mulciţi şi ultimul pai

 • Înălţimea de tăiere poate fi reglată continuu fără scule

 • Depozitare rabatată pentru economisirea spaţiului

MU-M/F Vario

ISO/WD
17101-2

QStE

STOP

0 CP 500 CP

Putere de antrenare în CP:

1,0 m 10,0 m

Lăţime de lucru în metri:

140 250

6,0
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Schimbare rapidă din poziţia de transport în poziţia de lucru. Poziţie de transport clară cu
2,85 m lăţime de transport şi 3,60 m înălţime de transport.

Manevrabilitate maximă la fâşia îngustă de întoarcere a tractorului.

Datorită construcţiei elaborate, utilajul de mulcire MU-M/F Vario poate 
fi depozitat rabatat pentru economisirea spaţiului.

MU-Vario® pentru o formă de admisie şi de 
carcasă optimizate, şi un grad de mărunţire 
reglabil fără trepte. Prin aceasta se obţin o 
calitate de mulcire şi o defibrare ideale.

Cu ajutorul întinzătorului cu filet, reglaţi rapid înălţimea de tăiere corectă.

Activitate fără probleme şi cu număr redus de întreţineri prin tensionarea 
curelei în mod automat.

Role de susţinere pivotabile patentate, mari, pentru depozitarea opţională 
a materialului folosit pentru mulcire în spatele sau în faţa rolei şi pentru 
reglarea înălţimii de lucru (opţional).

RANDAMENT RIDICAT ŞI FLEXIBILITATE

Date tehnice
MU-M/F 600 Vario 600

 Lăţimea de lucru (cm) 600

  Lăţimea exterioară (cm) 620

  CP max. tractor 250

Greutate (kg) 2.700

  Numărul de ciocane 52
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AŞTEPTĂRI SUPERIOARE PRIVIND 
CALITATEA MUNCII – INDIFERENT 
CINE CONDUCE TRACTORUL

 • Rezultat de mulcire constante în suprafaţă prin 
intermediul unei carcase a mulcitorului prinsă oscilant

 • Deplasarea laterală în serie aduce stabilitate pentru 
tractor şi face posibilă atingerea şanţurilor adânci 
(opţional)

 • Fie că este vorba de şanţuri sau taluzuri, MU-M/S 
urmează singur fiecare contur

 • Protecţie hidraulică non-stop împotriva coliziunii

 • Durată lungă de viaţă datorită lagărului rolei de susţinere 
Starinth® aflat în interior

MU-M/S

ISO/WD
17101-2

QStE

STOP

0 CP 500 CP

Putere de antrenare în CP:

1,0 m 10,0 m

Lăţime de lucru în metri:

1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5

95 160
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Mod de construcţie scurt pentru un centru de greutate aproape de 
tractor. 

Siguranţă de transport bine de atins.

Activitate fără probleme şi cu număr redus de întreţineri prin tensio-
narea curelei în mod automat. Clapeta de întreţinere uşor accesibilă 
permite vizualizarea rapidă a curelei de acţionare.

Cap în trei puncte, stabil, cu puncte de ataşare cat. 2 şi 3.

Protecţia hidraulică non-stop împotriva coliziunii pivotează eficient 
utilajul de mulcire în caz de urgenţă din zona de coliziune. 

PUTERNIC PE SUPRAFAŢĂ 
VERSATIL LA TALUZURI ŞI ŞANŢURI

Date tehnice

180 200 220 250
 A 120 120 120 120
B 165 165 165 165
C 345 365 385 415
E 90 90 90 90
F 60 60 60 60

MU-M/S 180 200 220 250

 Lăţimea de lucru (cm) 180 200 220 250

  CP max. tractoare 1.000 rot/min 160 160 160 160

Greutate (kg) 1.140 1.210 1.280 1.380

Numărul de ciocane 16 16 18 22 E  Domeniu unghiular în sus
F  Domeniu unghiular în jos

 Zone de lucru (°) 

A  Ataşare laterală spre dreapta cca.
B  Zonă de deplasare spre dreapta cca. 
C  Lăţime exterioară spre dreapta cca.

 Zone de lucru/deplasare (cm) 
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MAXIM: DEBIT, 
MĂRUNŢIRE, PUTERE

 • Îndeplineşte toate cerinţele, echipare generoasă 
în serie

 • Sistem MU-Vario® în serie

 • Ataşare frontală sau în spate în serie

 • Cantităţi mari de biomasă datorită trecerilor ample ale 
carcasei MU-Vario®

 • În cadrul seriei, este posibilă depozitarea materialului 
folosit pentru mulcire şi în faţa rolei de susţinere mari. 
De exemplu, pentru o creştere bună a rapiţei spontane 
şi utilizări în condiţii dificile

 • Întreţinere efectuată rapid datorită punctelor de lubri-
fiere uşor accesibile, precum şi tensionării automate a 
curelei

 • Durată lungă de viaţă datorită lagărului rolei de susţinere 
Starinth® aflat în interior

 • Patinele de uzură extrem de înguste şi înlocuibile ga-
rantează o activitate fără blocare şi evită formarea de 
grămezi

MU-PRO Vario

ISO/WD
17101-2

QStE

STOP

0 CP 500 CP

Putere de antrenare în CP:

1,0 m 10,0 m

Lăţime de lucru în metri:

2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2

95 220
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Cap de ataşare frontal/posterior robust, cu 
deplasare hidraulică laterală (deplasare de 56 
cm) şi puncte de ataşare cat. 2+3.

Reglare simplă a rolei de susţinere pivotabile şi fără ajutor suplimentar. Clapeta integrată de transmitere a 
materialului folosit pentru mulcire 
asigură o depozitare fără înfundare. 

Racleta menţine curată rola de susţinere 
mare şi reduce formarea prafului (opţional). 

MU-Vario® pentru o formă de admisie şi de 
carcasă optimizate, şi un grad de mărunţire 
reglabil fără trepte. Prin aceasta se obţin o 
calitate de mulcire şi o defibrare ideale.

Activitate fără probleme şi cu număr redus 
de întreţineri prin tensionarea curelei în 
mod automat.

Lagăr rolă de susţinere Starinth®. Găurile lungi de la punctele de ataşare 
ale racordului superior şi inferior permit o 
adaptare foarte bună la sol împreună cu rola 
de susţinere pivotabilă.

VERSIUNEA PRO, PENTRU UTILIZATORUL 
PROFESIONIST

MU-Pro Vario 250 280 300 320

 Lăţimea de lucru (cm) 250 280 300 320

  Lăţimea exterioară (cm) 270 300 320 340

CP max. tractor 220 220 220 220

Greutate (kg) 1.330 1.400 1.460 1.500

  Numărul de ciocane 22 24 26 28

Date tehnice
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MAXIM: RANDAMENT PE  
UNITATEA DE SUPRAFAŢĂ

 • Modul de construcţie offset elaborat permite o  
putere de antrenare de până la 400 CP

 • Sistem MU-Vario® în serie

 • Echilibrat: în combinaţie cu un utilaj de mulcire frontal 
MU-PRO Vario atingeţi o distribuire optimă a greutăţii

 • Lăţime de lucru maximă în câmp, poziţie de transport 
clară cu 2,85 m lăţime de transport şi o înălţime totală 
clar sub 4 m

 • Fabricat din oţel cu granulaţie fină înalt rezistent 
S700MC, pentru o greutate proprie redusă şi rezistenţă 
extremă

 • Uşor de utilizat la manevrarea cu o singură mişcare ma-
nuală la fâşia îngustă de întoarcere a tractorului

 • Durată lungă de viaţă datorită lagărului rolei de susţinere 
Starinth® aflat în interior

 • Adaptare perfectă la sol datorită eliberării presiunii de 
sprijin hidropneumatice MU-SOFA®

MU-PRO/F Vario

ISO/WD
17101-2

QStE

STOP

0 CP 500 CP

Putere de antrenare în CP:

1,0 m 10,0 m

Lăţime de lucru în metri:

8,6

200           400 
 

 • Posibilitate de depozitare rabatată pentru economisirea 
spaţiului

 • Întreţinere efectuată rapid datorită punctelor de lubri-
fiere uşor accesibile, precum şi tensionării automate a 
curelei
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PRO CU LĂŢIME DE LUCRU MAXIMĂ 

Mod de construcţie scurt pentru un centru de 
greutate aproape de tractor (adecvat pentru 
Quickhitch).

Cutia de viteze: proiectată pentru puteri  
de antrenare de până la 400 CP.

Datorită construcţiei elaborate, utilajul de 
mulcire MU-PRO/F Vario poate fi depozitat 
rabatat pentru economisirea spaţiului.

Carcasele mulcitorului pot fi ridicate şi indivi-
dual (opţional).

Modul de construcţie offset elaborat permite 
o cutie de viteze dublă performantă şi o 
aplicare împărţită a forţei per latură.

Rabatare rapidă datorită curselor libere din 
mecanismele de acţionare finale.

Ordonat: Hidraulica de bord cu eliberare 
a presiunii de sprijin hidropneumatice 
MU-SOFA®.

Activitate fără probleme şi cu număr redus 
de întreţineri prin tensionarea curelei în mod 
automat.

Rabat inteligent: înălţime minimă a utilajului 
datorită suspendării tip paralelogram a 
ambelor carcase ale mulcitorului.

Date tehnice
MU-PRO/F 860 Vario 860

Lăţimea de lucru (cm) 860

Partea exterioară (cm) 900

CP max. tractoare 1.000 rot/min 400

Greutate (kg) 3.600

Numărul de ciocane 56
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MAXIM DEPLASABIL, 
PUTERE MAXIMĂ ÎN ORICE 
POZIŢIE DE LUCRU

 • Flux optim de putere datorită angrenajului pivotant

 • Sistem MU-Vario® în serie

 • Garant pentru durabilitate: cadrul de ataşare masiv, 
protecţia hidraulică împotriva coliziunii şi patinele de 
uzură în serie

 • Agil în manevrare în ciuda modului de construcţie masiv

 • În combinaţie cu un utilaj frontal, completarea ideală a 
lăţimii de lucru în suprafaţă

 • Năpădirea puternică a tufărişului în şanţuri, la marginile 
câmpurilor şi tufişurile nu îl ţin pe loc

 • Durată lungă de viaţă datorită lagărului rolei de susţinere 
Starinth® aflat în interior

 • Întreţinere efectuată rapid datorită 
punctelor de lubrifiere uşor accesibile, 
precum şi tensionării automate a 
curelei

 • Mulcire atât în spatele tractorului, 
cât şi lângă acesta

MU-PRO/S Vario

ISO/WD
17101-2

QStE

STOP

0 CP 500 CP

Putere de antrenare în CP:

1,0 m 10,0 m

Lăţime de lucru în metri:

2,5

180 220
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PROFESIONISTUL ÎNTRE UTILAJELE 
EXTENSIBILE LATERAL

Date tehnice
MU-PRO/S Vario 250

 Lăţimea de lucru (cm) 250

  CP max. tractor 220

Greutate (kg) 1.900

Numărul de ciocane 22

Greutate medie tractor (kg) 7.000

Cap de ataşare cat. 3 rigid la torsiune, rezistă 
durabil la sarcini prin deplasare maximă.

Reglare simplă a rolei de susţinere pivotabile 
şi fără ajutor suplimentar. Clapeta integrată de 
transmitere a materialului folosit pentru mulcire 
asigură o depozitare fără înfundare. 

Ordonat: montarea furtunurilor.

MU-Vario® pentru o formă de admisie şi de 
carcasă optimizate, şi un grad de mărunţire 
reglabil fără trepte. Prin aceasta se obţin o 
calitate de mulcire şi o defibrare ideale.

Panouri de avertizare cu instalaţie de ilumi-
nare şi suport de iluminare fixat robust, fără 
componente mobile

Activitate fără probleme şi cu număr redus 
de întreţineri prin tensionarea curelei în mod 
automat.

Protecţia hidraulică non-stop împotriva coli-
ziunii pivotează eficient utilajul de mulcire în 
caz de urgenţă din zona de coliziune. 

Angrenajele pivotante din axele de deplasare 
permit curse maxime la forţă constantă.

250
 A 103
B 193
C 370
D 546
E 90
F 60

E  Domeniu unghiular în sus
F  Domeniu unghiular în jos

 Zone de lucru (°) 

A  Zonă de deplasare spre stânga cca.
B  Zonă de deplasare spre dreapta cca. 
C   Lungime de transport în spate cca.
D   Zonă de lucru totală incl. lăţime utilaj cca.

 Zone de lucru/deplasare (cm) 
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MU-Farmer®

ISO/WD
17101-2

QStE

STOP

MULT, RAPID, PUTERNIC –  
MU-FARMER®

 • Cantitate mare de biomasă şi viteză de deplasare ridi-
cată, MU-Farmer® le asigură pe ambele

 • Redus la ceea ce este esenţial fără piesele mobile,  
pentru un maxim de durabilitate

 • Distanţa mare a orizontului de lucru la rotorul remarcabil 
determină siguranţă în utilizare

 • Distanţă de contact cu solul: este posibil şi lucrul la nivel 
cu solul în condiţii dificile

 • Durată lungă de viaţă datorită lagărului rolei de susţinere 
Starinth® aflat în interior

 • Activitate de mărunţire? MU-Farmer®: cu cea mai mare 
viteză de tăiere de pe piaţă

 • MU-Farmer® – cel mai bun pentru formarea humusului 
dumneavoastră

0 CP 500 CP

Putere de antrenare în CP:

1,0 m 10,0 m

Lăţime de lucru în metri:

120 220

2,8 | 3,0 | 3,3
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Protecţie dublă cu perdea dublă a clapetelor 
oscilobatante din oţel pentru arcuri.

Roţi de susţinere protectoare a solului, pentru reglarea pe înălţime la 
Farmer pentru ataşarea în spate.  Rabatabil la 180° pentru manevra-
bilitate înaltă la fâşia îngustă de întoarcere a tractorului. Ghidare în 
adâncime pe toată suprafaţa cu rola mare de susţinere la Farmer pentru 
ataşare frontală.

Dispozitiv de protecţie împotriva împroşcărilor de piatră extins: pro-
tecţie maximă pentru tractorul dumneavoastră şi mediul înconjurător 
(opţional).

Rezervă de putere: rotorul masiv şi de dimen-
siune mare. 

Indestructibil: ciocanul MU-Farmer® format 
prin roluire, de 2,7 kg, pentru durabilitate 
extremă şi în cazul unui debit de masă ridicat 
sau contact uşor cu solul.

Activitate fără probleme şi cu număr redus de întreţineri prin tensiona-
rea curelei în mod automat.

CONSTRUIT PENTRU ACTIVITĂŢI DIFICILE

Date tehnice
MU-Farmer® 280 (F/H) 300 (F/H) 330 (H)

 Lăţimea de lucru (cm) 280 300 330

  Lăţimea exterioară (cm) 300 320 350

CP max. tractoare 1.000 rot/min 220 220 220

Greutate (kg) 1.860/1.770 1.940/1.850 2.200

  Numărul de ciocane 18 20 22

Durabilitate şi în cele mai dificile condiţii, datorită construcţiei stabile a 
cadrului carcasei.

Acţionare puternică pentru o putere de antrenare de până la 220 CP. 
Cap în trei puncte înşurubat fix, cat. 2+3, fără piese mobile, care 
ar putea duce la oprirea completă.
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LAT , MULT, RAPID, PUTERNIC – 
MU-FARMER® 670

 • Cantitate mare de biomasă şi viteză de deplasare 
ridicată, MU-Farmer® le asigură pe ambele

 • Depozitare fără blocare şi în cazul unor cantităţi foarte 
mari de biomasă datorită roţilor de susţinere care conti-
nuă să ruleze

 • Ciocan MU-Farmer® special cu 3 ani garanţie în caz de 
defectare.Această sculă laminată oferă o durabilitate 
extrem de mare

 • Distanţa mare a orizontului de lucru la rotorul remarcabil 
creează siguranţă în utilizare

 • Protejarea solului şi siguranţă în utilizare cu roţile de 
susţinere voluminoase care continuă să ruleze

 • Distanţă de contact cu solul: este posibil şi lucrul la nivel 
cu solul în condiţii dificile

 • Carcasa continuă oferă o stabilitate maximă

 • Activitate de mărunţire? MU-Farmer®: cu cea mai mare 
viteză de tăiere de pe piaţă

 • Schimbare rapidă şi sigură a câmpului cu ajutorul 
dispozitivului de deplasare pe lungime (opţional)

 • MU-Farmer® – cel mai bun pentru formarea humusului 
dumneavoastră

MU-Farmer® 670

ISO/WD
17101-2

QStE

STOP

0 CP 500 CP

Putere de antrenare în CP:

1,0 m 10,0 m

Lăţime de lucru în metri:

6,7

240 300
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MUNCA GREA CONSTITUIE 
ACTIVITATEA SA ZILNICĂ

Date tehnice
MU-Farmer® 670 670

 Lăţimea de lucru (cm) 670

  Lăţimea exterioară (cm) 712

Lungime de transport cm 972

CP max. tractoare 1.000 rot/min 300

  Greutate (kg) 4.460

  Numărul de ciocane 44 4 roţi de susţinere protectoare a solului, pentru reglarea pe înălţime la Farmer pentru ataşarea 
în spate. Rabatabil la 180° pentru manevrabilitate ridicată la fâşia îngustă de întoarcere a 
tractorului.

Acţionare bilaterală puternică pentru o putere de antrenare de până la 
300 CP. Durabilitate şi în cele mai dificile condiţii, datorită construcţiei 
stabile a cadrului carcasei.

Protecţie dublă cu perdea dublă a clapetelor 
oscilobatante din oţel pentru arcuri.

Rezervă de putere: rotorul masiv şi de 
dimensiune mare. 

Pregătit rapid pentru activitate: desprindeţi maşina şi aduceţi echipamentul de deplasare pe lungime în poziţie de lucru / ataşaţi MU-Farmer(R) 670 cu 
bara de cuplare rapidă la tractor şi cuplaţi arborele articulat.

Activitate fără probleme şi cu număr redus de întreţineri prin tensiona-
rea curelei în mod automat.

Indestructibil: ciocanul MU-Farmer® format 
prin roluire, de 2,7 kg, pentru durabilitate 
extremă şi în cazul unui debit de masă ridicat 
sau contact uşor cu solul.
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ATAŞARE, 
GATA, PORNIŢI!

 • Cantitate mare de biomasă şi viteză de deplasare ridi-
cată, MU-Farmer® le asigură pe ambele

 • Depozitare fără blocare şi în cazul unor cantităţi foarte 
mari de biomasă datorită roţilor de susţinere voluminoase

 • Ciocan MU-Farmer® special cu 3 ani garanţie în caz de 
defectare. Această sculă laminată oferă o durabilitate 
extrem de mare

 • Distanţa mare a orizontului de lucru la rotorul remarcabil 
determină siguranţă în utilizare

 • Siguranţă în utilizare şi protecţia solului cu roţile volu-
minoase care continuă să ruleze ale cadrului pentru arat

 • Distanţă de contact cu solul: este posibil şi lucrul la nivel 
cu solul în condiţii dificile

 • Trecere rapidă de la un câmp la altul: poziţie de transport 
în câteva minute

 • Activitate de mărunţire? MU-Farmer®: cu cea mai mare 
viteză de tăiere de pe piaţă

 • MU-Farmer® – cel mai bun pentru formarea humusului 
dumneavoastră

MU-Farmer®/S

ISO/WD
17101-2

QStE

STOP

0 CP 500 CP

Putere de antrenare în CP:

1,0 m 10,0 m

Lăţime de lucru în metri:

160 280

4,2
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Siguranţă suplimentară datorită perdelei de 
lanţuri şi clapetelor cu protecţie împotriva 
pendulatului din oţel pentru arcuri.

Dispozitiv de protecţie împotriva împroşcărilor de piatră extins: pro-
tecţie maximă pentru tractorul dumneavoastră şi mediul înconjurător 
(opţional).

Rezervă de putere: rotorul masiv şi de dimen-
siune mare. 

Cadru pentru arat cu dublă echipare cu anvelope pentru o distribuire 
a greutăţii cu protecţie a solului şi ghidare exactă în adâncime.

Transport stradal: modificat rapid din scaunul şoferului şi asigurat manual.

4,2 M LĂŢIME DE LUCRU, TRANSPORT 
CONFORTABIL ŞI MULTĂ BIOMASĂ? 
CHIAR FUNCŢIONEAZĂ!

Date tehnice
MU-Farmer®/S 420

 Lăţimea de lucru (cm) 420

  CP max. tractoare 1.000 rot/min 280

  Greutate (kg) 4.060

  Numărul de ciocane 32

Durabilitate şi în cele mai dificile condiţii, da-
torită construcţiei stabile a cadrului carcasei.

Indestructibil: ciocanul MU-Farmer® format 
prin roluire, de 2,7 kg, pentru durabilitate 
extremă şi în cazul unui debit de masă ridicat 
sau contact uşor cu solul.
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SERVICE

FIABILITATE  
ÎN SERIE

Bază iniţială pentru durabilitate
Fiabilitatea este pentru noi una din criteriile de dezvoltare 
cele mai importante încă din etapele de concepere timpurii 
ale unui utilaj de mulcire Müthing. 

Indiferent că este vorba de vârfuri sezoniere ale volumului de 
muncă, un regim zilnic dur sau utilizare intensă. Fiabilitate 
încă de la început. Dorim să vă puteţi baza pe utilajul dum-
neavoastră de mulcire Müthing.

Ajutor rapid
Înţelegem prin aceasta asistenţă eficientă în cel mai scurt 
timp, atunci când acest lucru este necesar. Pentru ca utilajul 
dumneavoastră de mulcire Müthing să fie imediat capabil de 
utilizare.

Piese de schimb originale
Piesele de schimb Müthing sunt proiectate să ţină promisi-
unea în ceea ce priveşte calitatea. Alegerea componentelor 
excelente garantează o durată lungă de viaţă.

Pentru fiecare utilaj de mulcire vă stau la dispoziţie piese de 
schimb de înaltă calitate. Şi aceasta încă foarte mult timp, 
după ce v-aţi decis pentru achiziţia unui utilaj de mulcire 
Müthing.

Bazaţi-vă pe noi. Cu piesele de schimb Müthing creăm o so-
luţie rapidă durabilă pentru urgenţa dumneavoastră. 
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COMPETENŢA DE BAZĂ:  
ROTOARE CU MERS LIN

Punctul central al fiecărui mulcitor: rotorul cu sculele sale. 
Funcţionarea silenţioasă a unui rotor are o influenţă pu-
ternică asupra durabilităţii. Un rezultat de lucru uniform şi 
necesar de putere continuu. Fiecare rotor Müthing este pro-
iectat să menţină aceste proprietăţi, în ciuda utilizării dificile.

 

Dacă se ajunge la o urgenţă : dacă rotorul este deteriorat de 
corpuri străine, atunci poate apărea un dezechilibru. Cu aju-
torul maşinii noastre de echilibrare vă putem ajuta rapid şi 
eficient în cadrul activităţii noastre de service.

MUNCA NU POATE AŞTEPTA

Maşină de echilibrare proprie Personal special instruit Scule originale Müthing  
orientate pe greutate, în 3 trepte (câte 20 grame)

Service-ul nostru pentru dumneavoastră: 
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DATE TEHNICE

ECOTOP MU-H Vario MU-H/S Vario MU-L Vario MU-L/SVario MU-L/VS MU-M Vario MU-M/F Vario

Dimensiuni şi greutăţi

Lăţimea de lucru (cm) 160|180|200 120|140|150|160|
180|200|220 140|160|180|200 180|200|220|250|

280 200|220|250 160|180|200 220|250|280|300 600

Lăţimea de transport (cm) 177|197|217 137|157|167|177|
197|217|237 fără informaţii. 197|217|237|267|

297 fără informaţii. fără informaţii. 240|270|300|320 285

Greutate (kg) 352|372|390 380|465|480|500| 
535|555|635 650|660|690|720 640|670|740|790|

885 910|930|950 950|980|1.010 905|975|1.010|
1.085 2.700

Puterea de antrenare

Necesarul de putere* (CP) 30/75 75/90 90 100/130 130 130 160 250

Putere de antrenare max. (CP) 75 90 90 130 130 130 160 250

Antrenare priză de putere*(rot/min) 540/1.000 540/1.000 540 540/1.000 540 1.000 1.000 1.000

Funcţionare liberă

Număr curele trapezoidale 3 3 4 4 4 4 4 5

Ataşare

Frontal – – – – – –

Spate Cat. 1+2 Categoria 2 Categoria 2 Categoria 2 – Cat. 2+3

Frontal-Spate – Cat. 1+2 – Cat. 1+2 – – Categoria 2 –

Deplasare laterală mecanică (cm) – – – – – –

Deplasare laterală hidraulică (cm) – –

Rabatare (°) – – -60° – +90° – -60° – +90° -60° – +90° – –

Unităţi de comandă – min. 1 DW min. 2 DW min. 1 DW min. 2 DW min. 2 EW min. 1 DW min. 2 EW

Zone de lucru/deplasare

A: Zonă de deplasare spre stânga/ 
A: Ataşare laterală spre dreapta – fără informaţii. 55|55|55|55 fără informaţii. 70|70|70 117|117|117 fără informaţii. –

B: Zonă de deplasare spre dreapta – fără informaţii. 100|100|100|100 fără informaţii. 105|105|105 177|177|177 fără informaţii. –

C: Lungime de transport în spate /  
C: lăţime exterioară spre dreapta – fără informaţii. 185|185|185|185 fără informaţii. 200|200|200 337|357|377 fără informaţii. –

D: Zonă de lucru totală  
incl. lăţime utilaj – fără informaţii. 295|315|335|355 fără informaţii. 375|395|425 fără informaţii. fără informaţii. –

E: Domeniu unghiular în sus – – 90° – 90° 90° – –

F: Domeniu unghiular în jos – – 60° – 60° 60° – –

– indisponibil Serie opţional

* unele serii constructive pot fi modificate de la 540 rot/min la 1.000 rot/min, astfel fiind permise puteri de acţionare mai mari - Aici găsiţi câte două informaţii despre CP.

Zone de lucru/deplasare  
pentru următoarele modele:

 • MU-H/S Vario
 • MU-L/S Vario
 • MU-PRO/S Vario

Figurile arată echipări opţionale parţiale.  
Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice. Figurile nu trebuie să corespundă ultimului stadiu al tehnicii.48



MU-M/S MU-PRO Vario MU-PRO/F Vario MU-PRO/S Vario MU-Farmer® 
spate

MU-Farmer® 
frontal MU-Farmer 670® MU-Farmer/S®

Dimensiuni şi greutăţi

Lăţimea de lucru (cm) 180|200| 
220|250

250|280| 
300|320 860 250 280|300| 

330 280|300 670 420

Lăţimea de transport (cm) 345|365| 
385|415

270|300| 
320|340 285 fără informaţii. 300|320|3 

50 300|320 238 298

Greutate (kg) 1.140|1.210| 
1.280|1.380

1.330|1.400| 
1.460|1.500 3.600 1.900 1.860|1.940| 

2.200 1.770|1.850 4.460 4.060

Puterea de antrenare

Necesarul de putere* (CP) 160 220 500 220 220 220 300 280

Putere de antrenare max. (CP) 160 220 500 220 220 220 300 280

Antrenare priză de putere*(rot/min) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Funcţionare liberă

Număr curele trapezoidale 4 / 5 5 10 5 5 5 10 5

Ataşare

Frontal – – – – – Cat. 2+3 – –

Spate Cat. 2+3 – Cat. 3+4 Categoria 3 Cat. 2+3 – Categoria 3 Categoria 3

Frontal-Spate – Cat. 2+3 – – – – – –

Deplasare laterală mecanică (cm) – – – – – – – –

Deplasare laterală hidraulică (cm) – – – – –

Rabatare (°) -60° – +90° – – -60° – +90° – – – –

Unităţi de comandă min. 2 DW min. 1 DW min. 2 DW min. 2 DW – – – –

Zone de lucru/deplasare

A: Zonă de deplasare spre stânga/ 
A: Ataşare laterală spre dreapta 120|120|120|120 fără informaţii. 103 – – – – –

B: Zonă de deplasare spre dreapta 165|165|165|165 fără informaţii. 193 – – – – –

C: Lungime de transport în spate /  
C: lăţime exterioară spre dreapta 345|365|385|415 fără informaţii. 370 – – – – –

D: Zonă de lucru totală  
incl. lăţime utilaj fără informaţii. fără informaţii. 546 – – – – –

E: Domeniu unghiular în sus 90° – 90° – – – – –

F: Domeniu unghiular în jos 60° – 60° – – – – –

– indisponibil serie opţional

* unele serii constructive pot fi modificate de la 540 rot/min la 1.000 rot/min, astfel fiind permise puteri de acţionare mai mari - Aici găsiţi câte două informaţii despre CP.

Zone de lucru/deplasare 
pentru următoarele modele:

 • MU-L(VS
 • MU-M/S
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DATE TEHNICE

ECOTOP MU-H Vario MU-H/S Vario MU-L Vario MU-L/S Vario MU-L/VS MU-M Vario MU-M/F Vario

Rotor

Diametru (cm) 14 14 14 16|16|16|16|18 16 16 17|17|17|19 20

Diametru activ (cm) 40 40 40 42|42|42|42|44 42 42 44|44|44|45 47

Ciocan Farmer – – – – – – – –

Ciocan M

Cuţite cu inel M – –

Cuţite Y triple – –

Ghidare în adâncime

Valţ de reazem 

Poziţie faţă/spate fix fix fix reglabil reglabil reglabil cu pendulare cu pendulare

Diametru (cm) 14 14 14 19 19 19 19 19

Roţi de sprijin – – – – – –

Carcasă

Inserţie de uzură –

Patine de uzură –

Lamă de tăiere Vario – –

Bară scurtă pentru paie tocate (Aripioară de tip rechin) 

A doua bară scurtă pentru paie tocate –

Echipament special

Pachet frontal de destindere a suspensiei – – – – –

Eliberarea presiunii de sprijin MU-SOFA® – – – – –

Panouri de avertizare cu instalaţie de iluminare –

Panouri de avertizare cu dispozitiv de iluminat LED – – – – – – –

Contorul orelor de funcţionare –

* unele serii constructive pot fi modificate de la 540 rot/min la 1.000 rot/min, astfel fiind permise puteri de acţionare mai mari - Aici găsiţi câte două informaţii despre CP.

Cuţite cu inel din carbură metalică M

Ciocan M

– indisponibil serie opţional

Figurile arată echipări opţionale parţiale.  
Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice. Figurile nu trebuie să corespundă ultimului stadiu al tehnicii.50



MU-M/S MU-PRO Vario MU-PRO/F Vario MU-PRO/S Vario MU-Farmer® 
spate

MU-Farmer® 
frontal MU-Farmer 670® MU-Farmer/S®

Rotor

Diametru (cm) 16 20 20 20 27 27 27 27

Diametru activ (cm) 42 47 47 47 69 69 69 69

Ciocan Farmer – – – –

Ciocan M – – – –

Cuţite cu inel M – – – – –

Cuţite Y triple – – – – –

Ghidare în adâncime

Valţ de reazem – – –

Poziţie faţă/spate reglabil cu pendulare cu pendulare cu pendulare – fix – –

Diametru (cm) 24 24 24 24 – 24 – –

Roţi de sprijin – – –

Carcasă

Inserţie de uzură

Patine de uzură

Lamă de tăiere Vario – – – – –

Bară scurtă pentru paie tocate (Aripioară de tip rechin) 

A doua bară scurtă pentru paie tocate

Echipament special

Pachet frontal de destindere a suspensiei – – – – – – –

Eliberarea presiunii de sprijin MU-SOFA® – – – – – – –

Panouri de avertizare cu instalaţie de iluminare – – –

Panouri de avertizare cu dispozitiv de iluminat LED – – – – –

Contorul orelor de funcţionare 

* unele serii constructive pot fi modificate de la 540 rot/min la 1.000 rot/min, astfel fiind permise puteri de acţionare mai mari - Aici găsiţi câte două informaţii despre CP.

Ciocan MU-Farmer® 

– indisponibil serie opţional

Cuţite Y triple
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MULCIRE OPTIMĂ CU MÜTHING

Müthing GmbH & Co. KG Soest
Am Silberg 23
D-59494 Soest

Tel. +49 (0) 2921 96510
Fax + 49 (0) 2921 73080

soest@muething.com

Müthing GmbH & Co. KG Uffenheim
Am Brünnlein 2
D-97215 Uffenheim

Tel. +49 (0) 9842 98660
Fax + 49 (0) 9842 986667

uffenheim@muething.com

www.muething.com

Contactul dumneavoastră:
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