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De montagehal op de locatie in Soest: technologie tot in de perfectie.

INNOVATIE IN COMBINATIE  
MET TRADITIE

De basis  
voor duurzaam succes 

Müthing behoort tot de toonaangevende leveranciers van 
innovatieve mulchtechnologie in Europa. Volgens klanten 
uit 32 landen staat het merk 'Müthing' al decennialang voor 
kwaliteitsproducten 'Engineered in Germany'. 

Müthing is in 1898 in het Sauerland opgericht als 
handelsonderneming voor zeisen en vervangende 
onderdelen. Reeds in 1998 is door Müthing de eerste 
mulchmachine ontwikkeld, gefabriceerd en verkocht. En 
twee jaar later werden de mulchmachines al naar vele 
landen geëxporteerd.  

Een familiebedrijf met een traditie van meer dan 120 jaar. 
Passie en ervaring in combinatie met klantgericht opereren 
vormen de basis van de onderneming, die inmiddels door de 
vierde generatie geleid wordt.

De betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van de 
onderneming zorgen voor een groot vertrouwen bij 
klanten, medewerkers en systeempartners. Hierdoor is de 
onderneming al jarenlang succesvol. 

 

Sinds vele jaren staat Müthing dankzij de baanbrekende Vario-
mulchmachines garant voor uitstekend productieresultaten.

In samenwerking met technologiepartners uit onderzoek en 
wetenschap en klanten uit vele landen worden er continu 
nieuwe producten ontwikkeld voor een duurzame landbouw. 

Voortdurende innovaties vormen de sleutel tot professionele 
en moderne onderhoudstechnologie in combinatie met 
duurzame bescherming van insecten en behoud van 
het totale ecosysteem. Door het permanente contact 
met gebruikers kan het familiebedrijf mulchmachines 
produceren die voldoen aan de hoge eisen van de praktijk en 
de toepassingen van alledag. 

In 1898 door Josef Müthing (fotolijst) opgericht als handelsonderneming 
voor zeisen en vervangende onderdelen; Romanus Müthing (links) en dr. 
Michael Müthing (rechts).

Het R&D- en verkoopcentrum met montagehallen van Müthing GmbH & 
Co. KG in Soest.

Wij streven naar tevreden klanten.
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WAAROM U MOET MULCHEN

GRAANSTOPPELS Gelijkmatige vermaling en verdeling van oogstresten be-
tekent een vlotte grondbewerking en inzaai. Snelle verrotting van de oogstresten en 
optimale accumulatie van uitvalgraan zorgen ervoor dat er voor de volgende hoofd-
teelt minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn. Gelijkmatig verdeelde oogstres-
ten zorgen voor een gelijkmatige verspreiding van voedingsstoffen en een homogene 
hoofdteelt.

MAÏSSTOPPELS EN MAÏSSTRO Tot op de wortelstok verstoorde stop-
pels bieden weinig bescherming voor larven van Pyralidae en verweren zeer 
snel. Teeltproblemen door oude stoppels worden vermeden. Zeer kleingemaakt 
maïsstro vergaat snel waardoor Fusarium-schimmels geen voedingsbodem 
meer hebben. Naast verbetering van de kwaliteit van de daaropvolgende teelt  
wordt zo ook het risico op een hoog DON-gehalte* aanmerkelijk verkleind. 
DON-gehalte = aandeel deoxynivalenol (mycotoxine, schimmeltoxine)

KOOLZAADSTOPPELS Door mulchen worden de elastische peulen afgebroken 
en wordt uitvalkoolzaad blootgelegd. Door het mulchmateriaal voor de looprol te stor-
ten, worden oogstresten en uitvalkorrels gelijkmatig verdeeld en aangedrukt. Dit leidt 
tot een zeer goede accumulatie van het uitvalkoolzaad. Ziekten en schimmels kunnen 
langdurig overleven in het koolzaadstro. Bovendien neemt het natuurlijke rottingspro-
ces veel tijd in beslag. Door intensieve vermaling wordt dit proces versneld en ontstaat 
er geen voedingsbodem voor spoorvormende schimmels.

AKKERRANDEN Akkerranden als zone tussen wegen en landbouwgrond zijn van 
groot ecologisch belang. Hier vindt met niet alleen een grote verscheidenheid aan in-
secten en wilde dieren, maar ook veel wilde kruiden. Door kort voor de zaadvorming te 
mulchen, wordt op betrouwbare wijze voorkomen dat ongewenste zaden in het akker-
land terecht kunnen komen. Door sterke vermaling kan aangroei ook weer snel plaats-
vinden en ligt de akkerrand er binnen de kortste keren weer prachtig fris groen bij.

BRAAKLIGGEND LAND Op braakliggend land wordt mulchen met name toege-
past bij het uitschieten van pionierplanten. Met jaarlijks onderhoud door middel van 
mulchen wordt de groei van onkruiden beperkt en wordt verwildering en verandering 
van de soortensamenstelling in het veld doeltreffend voorkomen. Bovendien draagt 
het mulchmateriaal bij aan de vorming van humus waardoor de vruchtbaarheid van 
de bodem wordt verhoogd. Door extensieve vermaling en hoge snelheden kan een ef-
ficiënt resultaat worden bereikt.

GRASLAND Graasdieren vermijden minder smaakvolle en voedingsarme planten, 
zoals de grassen rond poep. Later kunnen deze grassen zich gemakkelijk vermenigvul-
digen en de voederkwaliteit van de weide verminderen. Door mulchen van begraasd 
land kan de groei van deze soorten worden verminderd en worden plekken met welige 
groei verspreid. Door materiaal los achter de looprol te storten, is een aeroob rottings-
proces zonder schimmelvorming mogelijk. Een snelle groei van kwalitatief hoogwaar-
dige grassen is het gevolg.

TUSSENGEWASSEN Bij duurzame landbouw zijn tussengewassen een moge-
lijkheid om humus te vormen en erosie te voorkomen. Voedingsstoffen worden opge-
slagen en bij de volgende hoofdteelt door ontleding weer gebruikt. Door aangepast 
mulchen in de herfst wordt de groei vertraagd. In het voorjaar wordt verrotting ver-
sneld door intensieve vermaling, zodat het bodemoppervlak sneller kan drogen en de 
bodem sneller opwarmt. De mulchbewerking is daarmee de sleutel tot het succes van 
de moderne landbouw en vormt een milieuvriendelijk alternatief in het kader van ver-
groening.

resten betekent ook een gelijkmatige verdeling van de 
voedingsstoffen.

 • Een gelijkmatige laag mulchmateriaal voorkomt 
bodemerosie, bevordert opwarming van de bodem en 
ondersteunt de conservering van water.

 • Grof gemulchte tussengewassen voorkomen uitzaaien op 
betrouwbare wijze zodat er geen onkruid opschiet tussen 
de volgende hoofdteelt.

Door tussengewassen grof te mulchen, blijven voedingsstof-
fen langer gebonden en wordt uitspoeling voorkomen.

Fijn gemulchte akkerranden voorkomen dat zaad er kan 
aanslaan in het veld en vormen na korte tijd weer een aan-
trekkelijk stukje landschap.

Met de mulchmachines van Müthing bereikt u moeiteloos 
de vereisten die aan elk toepassingsgebied worden gesteld. 
Dankzij ons Vario®-systeem kan de mulchmachine speciaal 
worden aangepast en niet alleen efficiënt en intensief, maar 
ook economisch en uitgebreid vermalen.

In de moderne landbouw wordt meer verwacht dan alleen 
het produceren van levensmiddelen. Uw klanten en de ver-
bruikers hebben niet alleen hoge verwachtingen van de pro-
ducten, maar stellen ook hoge eisen aan de productiemetho-
den.

 • Weinig tot geen gewasbeschermingsmiddelen

 • Milieuvriendelijke productiemethoden

 • Duurzame landbouw met aandacht 
voor het landschap

 • Verhoging van de bodemvruchtbaarheid

Een van de aspecten van deze criteria is het ondersteunen  
van de natuur in haar natuurlijke processen. 

 • Fijn gemulchte oogstresten bevorderen een snelle ver-
rotting. Daardoor wordt de leefomgeving van ziekten en 
ongedierte verstoord. 

 • Snel omgezette oogstresten fungeren als voedingsstof 
bij wisselgewassen. Een gelijkmatige verdeling van de 

DUURZAAM SUCCES IN DE AKKERBOUW

MULCHEN: DE BELANGRIJKSTE STAP  
IN DE MODERNE LANDBOUW
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MÜTHING-MULCHMACHINE 
IN DETAIL

WAAROM MULCHMACHINES  
VAN MÜTHING MEER KUNNEN

De som van alle details maakt een mulchmachine van Müthing 
perfect geschikt voor gebruik op uw grond. 

DE ESSENTIE 
MAAKT HET GROTE VERSCHIL

(* deels optioneel verkrijgbaar)

1. De beschermkleppen van gehard en getem-
perd verenstaal beschermen uzelf, anderen en uw 
tractor. Verontreinigingen worden zorgvuldig tegen-
gehouden en schade beperkt.

2. 2 rijen beschermkleppen van gehard en getem-
perd verenstaal zorgen voor een verdere bescher-
ming bij hoge werktuigsnelheden. Deze uitgebreide 
bescherming vindt u terug op alle MU-Farmer®-mo-
dellen.

3. De TÜV-test voor de steenslagbescherming 
biedt u de zekerheid dat wij er alles aan hebben ge-
daan om de veiligheid voor uzelf en de personen in 
het werkveld om de mulchmachine heen te waarbor-
gen. De veiligheidsafstanden worden zo gereduce-
erd tot 2 m naast de machine en 8 m voor en achter 
de machine.

4. Fijnkorrelig staal is het materiaal waarvan de 
Müthing-mulchmachines worden gemaakt. Door 
uitstekende slijtage-eigenschappen en hoge sterkte 
kunnen lichtere machines worden gebouwd. Minder 
belasting voor tractor en bodem.

5. De haaienvin is zelfreinigend en verwisselbaar 
uitgevoerd. Deze zorgt voor een gelijkmatige ver-
maling van alle deeltjes. Lang materiaal wordt bij de 
gewasstroom voor een tweede snede door de rotor 
gevoerd, waar reeds vermalen materiaal doorheen 
vliegt. Het resultaat: een homogeen mulchmateriaal.

6. Door de mechanische zij-verstelling kan de 
mulchmachine worden aangepast aan het tractor-
spoor of is zijwaartse verschuiving van de machine 
mogelijk. De instelling kan handmatig worden ge-
daan voor een constante werkstand zonder verdere 
eisen aan de tractor.

7. Dankzij de hydraulische zij-verstelling* is 
het mogelijk om rond palen en bomen of met de 
mulchmachine naast het tractorspoor te werken. 
Langs wegkanten of bermen blijft de tractor op be-
rijdbare ondergrond terwijl de mulchmachine daar-
naast zijn werk kan doen.

8. Vrijloop in de aandrijving en hydromotor 
voorkomt beschadiging van de aftakaskoppeling 
wanneer er bij een hoog aanhaalmoment abrupt ge-
remd wordt. Onjuist gebruik is bij de aandrijving niet 
meer mogelijk.

Bijvoorbeeld de MU-M 280 Vario:

9. Dankzij de voor-achterbok* kan de machine 
zowel voor als achter op de tractor worden gemon-
teerd, zonder verdere installatie. Afhankelijk van uw 
taak en tractor beslist u of u de machine voor of ach-
ter bevestigd.

10. De automatische riemspanning houdt de 
aandrijfriemen op spanning, ongeacht of het koud 
of warm is en of het nieuwe of ingereden riemen zijn. 
Eenmaal ingesteld wordt de spanning automatisch 
op dat niveau gehouden.

QStE

STOP

✓
ISO/WD
17101-2
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11. De Starinth®-looprollagering is de be-
lastbare looprollagering van Müthing. Het 
voor de volledige levensduur gesmeerde lager 
wordt beschermd door een labyrintafdichting  
en is ingebouwd in een unit die door middel van zijn 
stervorm is vergrendeld in de opname. Stoten op de 
lagering worden dankzij de stervorm tot een mini-
mum beperkt en de levensduur van de lagering ge-
optimaliseerd.

12. De verstelbare looprol* maakt van de mulch-
machine een machine die het gehele jaar door kan 
worden gebruikt. Bij weide- of bermonderhoud zorgt 
de voorste positive van de rol voor een lossere stor-
ting van materiaal achter de rol en daarmee voor een 
snelle verrotting. De achterste stand van de looprol 
bewerkstelligt bij koolzaad een directe accumulatie 
van het uitvalkoolzaad.

13. Met de in hoogte verstelbare looprol/steun-
wielen* kunnen verschillende werkhoogtes worden 
ingesteld. Tot een minimum gemulchte oogstresten 
zijn net zo goed mogelijk als een sappig groen weiland.

14.  Dankzij de traploos in hoogte verstelbare 
looprol kunt u voor elk terrein de exacte snijhoogte 
instellen. Met de looprol met hoogtegeleiding creëert 
u een gelijkmatig maaibeeld met rijrichtingsstrepen 
en de best mogelijke mulchverspreiding - instelbaar 
met slechts enkele handelingen.

15. De tangentiële werktuighouders tillen de 
rotor over obstakels heen en bieden zo bescherming 
tegen onbalans. De verbinding naar de rotor is verbe-
terd door de langere lasnaad, waardoor de werktuig-
houder niet kan afbreken.

16. De dubbele spiraalrotor zorgt ervoor dat de 
rotor gelijkmatig loopt. Daardoor wordt het brand-
stofverbruik verminderd en de aandrijfstang minder 
belast. De tandwielkast en aandrijfas gaan zo langer 
mee. De inwendige lagering en omvattende lager-
schalen beschermen tegen verontreinigingen en fun-
geren als anti-wikkelbescherming.

17. De hamerklepel M-DuraX is het werktuig in 
de Müthing-mulchmachines. Dit werktuig wordt ge-
kenmerkt door een hoge slijtvastheid en slagkracht. 
Van een zuivere snede in het gras tot vermaling van 
struikhout: met de hoogwaardige hamerklepel M-Du-
raX is veel mogelijk.

18. De M-klepelrotor* wordt ingezet in gebieden 
waar vaak verontreinigingen worden aangetroffen. 
De schakel biedt het mes de benodigde speling om 
verontreinigingen te kunnen ontwijken. Dat biedt be-
scherming tegen beschadigingen en maakt storings-
vrij werken mogelijk.

20. 3-voudige-Y-messen* vragen slechts een 
kleine krachtsinspanning en zijn uitwisselbaar met 
de M-hamerklepels. Ze veroorzaken slechts geringe 
luchtbewegingen, waardoor minder stof wordt ge-
produceerd.

21. MU-Farmer®-hamerklepels staan voor een  
onverwoestbaar werktuig in uw mulchmachine. Ze 
zijn rolgewalst en 2,7 kg zwaar voor extreme duur-
zaamheid, ook bij de doorvoer van grote volumes of 
licht bodemcontact.

Bijvoorbeeld de MU-M 280 Vario:

(* deels optioneel verkrijgbaar)

DE ESSENTIE MAAKT HET GROTE VERSCHIL

19. De 2Cut dubbele snijrotor met hamerklepel 
M-DuraX * staat door de speciale plaatsing van de 
mulchwerktuigen garant voor nog efficiënter werken: 
met 75% meer werktuigen neemt de hakselfrequentie 
met 100% toe. De werktuigverdeling staat garant voor 
een tweemaal zo hoge hakselfrequentie als gangba-
re rotors en een hogere werksnelheid met een lager 
toerental.

 * Verkrijgbaar voor MU-PRO Vario, MU-PRO/S Vario,  
MU-PRO/F Vario en MU-M/F 600 Vario.

MÜTHING-MULCHMACHINE 
IN DETAIL

NIEUW

De hamerklepel M-DuraX van hoogvast boriumge-
legeerd veredeld staal is dankzij de nieuwe geopti-
maliseerde legering uiterst slijtvast. Hierdoor kan 
de gebruikstijd met wel 50% toenemen. De optima-
le ergonomische eigenschappen zorgen voor een  

NU MET NIEUWE LEGERING!

perfect mulchresultaat. De ha-
merklepel M-DuraX loopt lich-
ter, waardoor de zelfslijping 
beter is en het dieselverbruik 
lager.
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Voor optimaal werkcomfort en  
maximale flexibiliteit

22. Met het MU-Vario®-systeem kunt u de 
mulchmachine aan uw omstandigheden aanpas-
sen dankzij een optimale toegang en maaikap-
vorm, verschillende aftakassnelheden, een tra-

ploos instelbare Vario-snijrail en de draaibare looprol. 

Dankzij de verstelbare snijrail kan de verhakselingsgraad 
van het mulchmateriaal variabel ingesteld worden. 

Flexibel instelbare verhakselingsgraad

1. Met de verstelbare snijrail kunnen de vervezelings- en 
verhakselingsgraad traploos aangepast worden aan de be-
treffende situatie. 

 • Ook optimaal mulchresultaat bij natheid, rijsporen, laag 
massa-aandeel of moeilijk te verhakselen massa-aan-
delen. 

 • Opname van platgereden plantenresten door sterke zuig-
werking.

 • Kies de optimale verhakseling naargelang de teelt, of dat 
nu bij het mulchen van maisstro of tussengewas is. 

Hogere rijsnelheden en grotere oppervlaktecapaciteit bij 
gelijkblijvende kwaliteit door traploos instelbare verhakse-
lingsgraad. 

Optioneel is de verstelbare snijrail - alleen voor de MU-PRO 
- ook verkrijgbaar met hydraulische verstelling. Zo kan de 
vervezelingsgraad eenvoudig ingesteld worden vanuit de 
cabine. 

2. Haaienvin: 

 • Gelijkmatige verhakseling van alle deeltjes en homogeen 
mulchmateriaal

 • Lang materiaal wordt voor een tweede verhakseling door 
de rotor gevoerd, waar reeds vermalen materiaal door-
heen vliegt. 

 • Zelfreinigend en verwisselbaar

 • Geen aanslag van aarde op de maaikap van de mulchma-
chine

Afzonderlijke instellingen voor verschillende teelten, zoals 
mulchen na raapzaad, graanstoppels,  
mais, tussengewassen en voor het onderhoud van grasland.

DE ESSENTIE MAAKT HET GROTE VERSCHIL

Veelzijdige toepassingen:  
voor elke teelt de passende bewerking

HET MU-VARIO®-SYSTEEM  
VAN MÜTHING

4. De stabiele looprolafstrijker (optioneel) waarborgt 
ook onder extreem natte omstandigheden storingsvrije 
mulchwerkzaamheden.

A Looprol naar voren gedraaid: 

 • Losse opbergruimte van het mulchmateriaal achter de looprol
 • Ideaal voor het onderhoud van weiden en vluchtstroken
 • Optimale vermaling van tussengewassen met losse opbergru-

imte
 • Snelle verrotting van het mulchmateriaal
 • Exacte dieptegeleiding

B Looprol naar achteren gedraaid: 

 • Opbergruimte van het mulchmateriaal vóór de looprol
 • Aandrukken van het mulchmateriaal door de looprol
 • Optimale aansluiting op bodem waarborgt een onmiddellijk 

opkomen van uitgevallen graankorrels
 • Lagere belasting door stof bij frontaanbouw
 • Storingsvrije grondbewerking

B

A

3. De draaibare looprol maakt van de mulchmachine een 
machine die het gehele jaar door kan worden gebruikt. De 
opbergruimte van het mulchmateriaal is naar keuze voor of 
achter de looprol mogelijk (beschikbaar vanaf serie MU-M).  

Hoge verhakselingsgraad

Lage verhakselingsgraad

MÜTHING-MULCHMACHINE 
IN DETAIL

NU NIEUW: HYDRAULISCHE  
VARIANT VARIO-SHIFT!
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"Mulchen kun je niet links laten liggen."
Sebastian Bauer, graslandboer, Rhön

Hier in de Rhön maken we al 17 jaar gebruik van de 
mulchtechnologie. Momenteel werken we met een MU-M 600 
voor het onderhoud van akkers en weiden. Ideaal hierbij is de 
variabele snijrail, want hiermee worden een hogere zuigwer-
king en een betere vermaling gerealiseerd. De grasgewassen 
zijn enorm verbeterd en aanzienlijk steviger. 

Door het mulchen worden optimale voorwaarden gecreëerd 
voor de hernieuwde inzaaiing. De verrotting van het mate-
riaal verloopt aanmerkelijk beter. Dit bevordert de vorming 
van humus en ondersteunt op de lange termijn de gezond-
heid van de gewassen. 

Feit is: weiden die driemaal per jaar gemulcht worden, kun-
nen ook driemaal afgeoogst worden, ondanks de droogte in 
de zomer. 

23. De mechanische aanrijbeveiliging (zijboom) 
voorkomt beschadigingen bij botsingen zonder 
compromis. U hoeft niets meer in te stellen, de 
aanrijbeveiliging is aangepast aan de mulchmachi-
ne. Per ongeluk verkeerd instellen of vergeten kan 
niet meer: de aanrijbeveiliging is altijd in bedrijf.  
Een Müthing-patent.

24. De hydraulische aanrijbeveiliging* (zij-
boom) biedt u individuele mogelijkheden. Bij een 
lichtere tractor of grover struikgewas stelt u de acti-
veringsdruk in naar gelang uw taak en bewerkingen: 
duurzaam aangepast en veilig. 

(* deels optioneel verkrijgbaar)

IN GESPREK MET GEBRUIKERS:  
WANT U BENT DE EXPERT

Enthousiaste geluiden van onze klanten
Wij hechten veel waarde aan de tevredenheid van onze 
klanten. Kom meer te weten over hun successen door het 
gebruik van onze mulchmachines.

"In mijn ogen is de mulcher een  
belangrijke component in het totale 
systeem"
Bedrijfsleider Maximilian von Laer 

Wij gebruiken op het landgoed Fürstenberg (Noordrijn-West-
falen) al meerdere jaren een combinatie van frontmulcher en 
achter-zijmulcher voor het onderhoud van de bermen van 
velden en wegen. Bij de bewerking van stoppels werken we 
met een achtermulchmachine met een werkbreedte van 6 m. 
Dit is zeer effectief tegen aantasting door lichtmotten. Bo-
vendien neemt hierdoor het risico op Fusarium-schimmels 
bij wisselgewassen aanzienlijk af. 

Bij koolzaadstoppels konden we door het mulchen de pro-
blemen met achtergebleven koolzaad uitstekend onder de 
knie krijgen. Wat betreft het opkomen van uitgevallen of 
achtergebleven koolzaad heeft de mulcher tijdens de eer-
ste bewerking belangrijke voordelen ten opzichte van me-
chanische grondbewerking. Hij zuigt namelijk de korrel en 
oogstresten aan, slaat nog gesloten peulen open en legt een 
vlakke, losse mulchlaag achter zich neer. Dat zijn optimale 
kiemomstandigheden!

MÜTHING-MULCHMACHINE 
IN DETAIL
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LAADDRUKONTSPANNING MU-SOFA®
ALS TOEBEHOREN

TÜV NORD-GECERTIFICEERDE  
WEGVLIEGENDE VOORWERPENTEST

 • Verbetert de wendbaarheid en tractie van de tractor met 
frontaanbouwmachine aanmerkelijk.

 • Biedt beduidend meer comfort voor de bestuurder 
tijdens transport en bij werkzaamheden.

 • Verbetert de dieptegeleiding en bodemvolging voor 
frontaanbouwmachine en daarmee het functioneren van 
de machine.

 • Maakt het aanhouden van een gelijkmatige afstand tot 
de bodem makkelijker en voorkomt schade door inten-
sief bodemcontact.

 • De ontlaadfunctie is eenvoudig in te stellen voor verschil-
lende gewichts- en werkvereisten.

 • Ontziet aanbouwmachines en dempt schommelingen 
tijdens werkzaamheden en transport.

 • Extra accessoires voor aanbouwmachines, zoals voorwie-
len en veerontlastingen, zijn niet nodig.

DE INSTELBARE HYDROPNEUMATISCHE LAADDRUKONTSPANNING  
MU-SOFA® VOOR ALLE FRONTAANBOUWMACHINES:

ALTIJD EEN STAP VOORUIT MET 
GECERTIFICEERDE VEILIGHEID!

 • Alle Europese fabrikanten van landbouwmachines moe-
ten hun  
machines produceren in overeenstemming met de 
CE-machinerichtlijnen.

 • Het aanbrengen van de CE-markering is een verklaring 
dat de CE-richtlijn is nageleefd.

 • Een van deze machinerichtlijnen luidt: "Wegvliegende 
voorwerpentest en acceptatie-criteria voor klepel-
mulchmachines conform ISO/WD 17101-2".

 • Wij zijn echter nog een stap verdergegaan en hebben de 
naleving van deze machinerichtlijn laten testen en certi-
ficeren door een onafhankelijk, geaccrediteerd instituut: 
TÜV Nord.

UW VOORDEEL: MAXIMALE VEILIGHEID EN ZORGELOZE TOEPASSING

Mits de veiligheidsafstanden van 8 m voor en achter de machine en 2 m rechts en links van de machine worden aangehouden.

MU-SOFA®-tractoraanbouw

Dankzij de rechtstreekse aanbouw aan de tractor, kan de 
contactdruk bij wisselende frontaanbouwmachines, zoals 
mulchmachines, maaimachines en sneeuwruimers, snel wor-
den ingesteld. Bij bestaande fronthydraulica is de MU-SOFA® 
gemakkelijk in te bouwen in alle bekende hydraulische circuits  
(montagetijd ca. 4 uur).

MU-SOFA®-machineaanbouw 

Met MU-SOFA®-mobiel is vaste aanbouw op de betreffende 
aanbouwmachine mogelijk. Daarvoor wordt een extra T-stuk 
aan het hydraulische systeem van de tractor gekoppeld.
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ONS LEVERINGSPROGRAMMA

MU-ECOTOP Achteraanbouw

 • Klassiek instapmodel voor kleinschalige oppervlakken

 • Eenvoudige mulchbewerkingen rond huis en erf

 • Müthing-kwaliteit voor een instapprijs 

 • Geschikt voor een aandrijfvermogen van 30 tot 75 pk*

 • Werkbreedte: 1,60 m/ 1,80 m/ 2,00 m

MU-H Vario Front- en achteraanbouw

 • Instapmachine met professionele uitrusting en 
instelmogelijkheden 

 • Lichte mulchbewerkingen in de landbouw

 • Hydraulische zij-verstelling en MU-Vario®-systeem

 • Geschikt voor een aandrijfvermogen van 35 tot 75/90 pk*

 • Werkbreedte: 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 Achteraanbouw 

 • Instapmodel mulchmachine voor achter- of zijaanbouw  
op kleinere en lichtere tractoren 

 • Specialist voor het onderhoud van akkerranden 

 • Variabiliteit door een groot zwenkbereik.  
Gepatenteerde aanrijbeveiliging 

 • Geschikt voor een aandrijfvermogen van 55 tot 90 pk

 • Werkbreedte: 1,40 m/ 1,60 m/ 1,80 m/ 2,00 m 

MU-L/S Vario  Achteraanbouw

 • Veelzijdige achter-zijmulchmachine voor grote 
capaciteit 

 • Grote werkbreedte als zijmulchmachine,  
ook voor middelgrote tractoren 

 • Zeer groot instelbereik en gepatenteerde  
aanrijbeveiliging 

 • Geschikt voor een aandrijfvermogen van 75 tot 130 pk

 • Werkbreedte: 2,00 m/ 2,20 m/ 2,50 m 

MU-L Vario Front- en/of achteraanbouw

 • Universele mulchmachine met grote werkbreedte

 • Frontaanbouw ook mogelijk op kleinere en lichtere 
tractoren 

 • MU-Vario®-systeem met verstelbare looprol  
(optioneel)

 • Geschikt voor een aandrijfvermogen van  
45 tot 100/130 pk*

 • Werkbreedte: 1,80 m/ 2,00 m/ 2,20 m/ 2,50 m/ 2,80 m 

De meest uitgebreide portfolio van mulchmachines voor ge-
bruik in de landbouw. Bovendien afgestemd op de speciale 
eisen die u aan vermaling stelt. Een eersteklas mulchresul-
taat krijgt u met alle Müthing-mulchmachines. Daarop kunt 
u vertrouwen.

MUSTAAT VOOR 
MULCHEN MET MÜTHING

Pagina 24-25

Pagina 32-33

Pagina 30-31

Pagina 26-27

Pagina 28-29

DE VERMALINGSPROFS:  
OPGEWASSEN TEGEN ELKE UITDAGING

MU-CONNECT 200 Frontaanbouw

 • Wielladeropname voor muclhers uit de  
MU-E Hydro Vario-serie

 • Voor voertuigen met een hydraulisch  
vermogen tot 90 l/min

Pagina 22-23

* Afbeeldingen tonen deels optionele uitrustingen. Technische wijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen komen mogelijk niet overeen met de meest recente 
modelversies. Enkele series kunnen worden omgebouwd van 540 omw/min naar 1000 omw/min, waardoor grotere aandrijfvermogens zijn toegestaan. - 
Hier worden steeds twee pk-waarden aangegeven.
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ONS LEVERINGSPROGRAMMA
DE VERMALINGSPROFS:  
OPGEWASSEN TEGEN ELKE UITDAGING

MU-M/S Achteraanbouw

 • Zij-taludmulchmachine die ook geschikt is voor vlakke  
toepassingen 

 • Dankzij mulchkap met hoekverstelling is een flexibele 
aanpassing in taluds en greppels mogelijk 

 • Instelbare hydraulische aanrijbeveiliging voor maximale 
veiligheid 

 • Geschikt voor een aandrijfvermogen van 95 tot 160 pk

 • Werkbreedte: 1,80 m/ 2,00 m/ 2,20 m/ 2,50 m 

MU-PRO Vario Front- en achteraanbouw

 • Bestand tegen langdurig intensief gebruik, 
groot aandrijfvermogen en grote hoeveelheden 
gewasresten 

 • Instelbare gewasstroomklep voor optimale storting van 
het vermalen mulchmateriaal achter of voor de looprol

 • Variabele instelling van de vermalingsgraad

 • Geschikt voor een aandrijfvermogen van 95 tot 250 pk

 • Werkbreedte: 2,50 m/ 2,80 m/ 3,00 m/ 3,20 m 

MU-PRO/F Vario  Achteraanbouw

 • Opklapbare mulchmachine voor grote oppervlakken 

 • De functionele voordelen van de MU-PRO in elke eenheid

 • Vervaardigd van extreem sterk  
S700 fijnkorrelig staal

 • Bedrijfsgewicht en afmetingen conform StvZO 
(wegenverkeersreglement) 

 • Geschikt voor een aandrijfvermogen tot 400 pk

 • Werkbreedte: 8,60 m

Pagina 40-41

Pagina 42-43

Pagina 46-47

MU-Agriline Vario Achteraanbouw

 • Efficiënte combinatie van verschillende arbeidscycli door 
mulchmachine, roskam en rol 

 • Güttler-nalooprol met diameter van 38 cm en het 
beproefde 'schapentred'-verdichtingseffect. 

 • Geïntegreerde Güttler-roskam met 16 non-stoptanden

 • Nieuwe rotorgeneratie 2Cut

 • Geschikt voor een aandrijfvermogen van 130 tot 250 pk

 • Werkbreedte: 2,80 m 

Afbeeldingen tonen deels optionele uitrustingen. Technische wij-
zigingen voorbehouden. Afbeeldingen komen mogelijk niet 
overeen met de meest recente modelversies. Enkele series kun-
nen worden omgebouwd van 540 omw/min naar 1000 omw/min,  
waardoor grotere aandrijfvermogens zijn toegestaan. - Hier worden 
steeds twee pk-waarden aangegeven.

Pagina 44-45

MU-M/F Vario  Achteraanbouw

 • In het midden opklapbare mulchmachine voor meer 
slagkracht en een grote capaciteit 

 • Eenvoudige bediening en snel draaien zonder optillen 
dankzij de 360°-draaibare steunwielen  

 • Hydraulisch aangedreven middenbermmulchmachine

 • Geschikt voor een aandrijfvermogen van 130 tot 300 pk

 • Werkbreedte: 6,00 m 

Pagina 38-39

MU-M Vario Front- en achteraanbouw

 • De standaard mulchmachine voor elke agrariër  

 • Uiteenlopende instelmogelijkheden. Grote doorgang 
dankzij draaibare looprollen. Stabiele aandrijfstang  
voor front- en achteraanbouw met  
automatische V-snaarspanner. Looprol met robuuste  
Starinth®-looprollagering

 • Variabele instelling van de vermalingsgraad

 • Geschikt voor een aandrijfvermogen van 75 tot 160 pk

 • Werkbreedte: 2,20 m/ 2,50 m/ 2,80 m/ 3,00 m

Pagina 34-35

Pagina 36-37

MU-Vario-Shark 2.0 Front- en achteraanbouw

 • Speciale akkerbouwuitvoering in bijzondere kleur voor 
front- en achteraanbouw met uitgebreide uitrusting

 • Inzetbaar voor alle akkerbouwtoepassingen

 • Voor grote tractorseries vervaardigde aanbouwbok

 • Geoptimaliseerde afstand van looprol tot rotor, om ook 
lange halmen compleet te grijpen

 • Geschikt voor een aandrijfvermogen tot 200 pk

 • Werkbreedte: 2,80 m/3,00 m

NIEUWIGHEID NIEUWIGHEID
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PRIMA MULCHEN MET MÜTHING

Dankzij gebruikers zoals u, waarmee wij voortdurend in ge-
sprek zijn, zijn wij in staat mulchmachines te bouwen die 
voldoen aan de hoge eisen die dagelijks gebruik en uw uitda-
gingen eraan stellen. Ons familiebedrijf in het Duitse Soest in 
de deelstaat Noordrijn-Westfalen bouwt en ontwikkelt toe-
komstgerichte mulchmachines waarmee het prettig werken 
is. 

MU-Farmer®  Front- of achteraanbouw

 • Robuust concept voor extreem grote hoeveelheden  
gewasresten  

 • Wereldwijd beproefd dankzij de unieke mulchkwaliteit  
en maximale robuustheid bij grote capaciteit

 • Bestemd voor akkerbouwbedrijven, 
werktuigenverenigingen en loonbedrijven 

 • Geschikt voor een aandrijfvermogen van 120 tot 250 pk

 • Werkbreedte: 2,80 m/ 3,00 m/ 3,30 m 

MU-Farmer® 670  Achteraanbouw

 • Mulchmachine voor gebruik op zeer grote oppervlakten 

 • Lengterij-inrichting voor transport, comfortabel en  
eenvoudig in gebruik 

 • Hoge snijfrequentie. Unieke MU-Farmer®-hamerklepel 
van gewalst staal met 3 jaar breukgarantie

 • Geschikt voor een aandrijfvermogen van 240 tot 300 pk

 • Werkbreedte: 6,70 m 

MU-PRO/S Vario  Achteraanbouw

 • Achter-zijmulchmachine in robuuste uitvoering  
voor professioneel bereik  

 • Nieuw ontworpen, rechte aandrijfstang met  
zwenk-tandwielkast  

 • Grootste zwenkbereik op de markt in deze  
Prestatiecategorie 

 • Geschikt voor een aandrijfvermogen van 180 tot 220 pk

 • Werkbreedte: 2,50 m 
Pagina 50-51

Pagina 48-49

Pagina 52-53

MU-PRO/F Trail Vario Achteraanbouw

 • Getrokken mulchmachine voor grote oppervlakken

 • Ideaal voor trekvoertuigen zonder frontaftakas 

 • Onderstel met hoog rijcomfort en hydraulisch 
aanpasbare werk- en transportstand 

 • Snel in- en uitklappen bij een transportbreedte van 
minder dan 3 m

 • Geschikt voor een aandrijfvermogen tot 500 pk

 • Werkbreedte: 8,60 m

Pagina 54-55

ONS LEVERINGSPROGRAMMA PRIMA MULCHEN MET MÜTHING

Afbeeldingen tonen deels optionele uitrustingen. Technische wijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen komen mogelijk niet overeen met de meest recente 
modelversies. Enkele series kunnen worden omgebouwd van 540 omw/min naar 1000 omw/min, waardoor grotere aandrijfvermogens zijn toegestaan. - 
Hier worden steeds twee pk-waarden aangegeven.

Landbouw, gebiedsonderhoud of speciale teelt: gebruiksze-
kerheid en het beste mulchresultaat, waar u ook wilt werken. 
Bovendien is elke mulchmachine van Müthing een specialist 
op het gebied van eersteklas mulchkwaliteit en vermaling. 
Op onze mulchmachines kunt u vertrouwen. We bouwen ze 
tenslotte voor u en de uitdagingen waarvoor u staat. 

NIEUWIGHEID

2120

J.Janssen
Onderstreping
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✓
ISO/WD
17101-2

QStE

STOP

0,8 m 3,0 m

Werkbreedte in meters:

 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0

0 m 120 l/min

Hydromotor l/min:

50                                  90

WIELLADEROPNAME VOOR  
MULCHMACHINES UIT DE  
MU-E HYDRO VARIO-SERIE

 • Voor aanbouw op kleine tot middelgrote  
landbouwkranen en wielladers tot 90 l/min

 • Spelingvrije en snelle aankoppeling dankzij de  
exact passende voertuigspecifieke onderdelen 

 • De MU-CONNECT 200 biedt naast de nauwkeurige 
maaihoogtegeleiding ook de benodigde tussenruimte 
voor elk terrein

 • Raderen bij stuurbewegingen wordt door de lage gewicht 
van de looprol voorkomen waardoor de ondergrond 
wordt ontzien

Vorkhulzen voor 
palletvork

EURO-3-opname Schäffer KR Kramer

Voertuigspecifieke onderdelen: het lage koppelingspunt zorgt voor goed 
overzicht door de lage slingerstand. Goede toegankelijkheid voor de 
hydraulische verbindingen.

Bij een ongelijkmatige ondergrond zorgen royale pendel- en  
stuurbewegingen voor optimale bodemvolging.

Hydraulische zij-verstelling met een verplaatsing van 26 cm. Versteld 
mulchen naast het voertuig biedt flexibiliteit bij het werken rond bomen, 
inritten of andere obstakels (optioneel). De mechanische zij-verstelling 
is standaard.

MU-CONNECT 200

Technische gegevens

MU-E Hydro Vario 140 160 180 200

Werkbreedte (cm) 140 160 180 200

Buitenbreedte (cm) 155 175 195 215

Gewicht (kg) 280 330 360 380

Aantal 'M'-messen 24 28 32 36

Hoeveelheid olie l/min 50-90 50-90 50-90 50-90

RENDABILITEIT EN EFFICIËNTIE  
BIJ WIELLADERS

Cat. 0 koppelin-
richting

Schäffer SWH Weidemann met 
hydraulische 
vergrendeling

Virtueel trekpunt - Een Müthing-patent: de mulchmachine wordt met 
een lage rolweerstand getrokken in plaats van geduwd, waardoor elke 
bodemcontour perfect wordt gevolgd. 

Geniale wielstand bij rijden in bochten aangezien de machine de draaicir-
kel volgt.
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✓
ISO/WD
17101-2

STOP

Technische gegevens
MU-ECOTOP 160 180 200

Werkbreedte (cm) 160 180 200

Buitenbreedte (cm) 177 197 217

max. tractor-pk's 540/1000 omw/min 60/75 60/75 60/75

Gewicht (kg) 352 372 390

Aantal hamerklepels M-DuraX 14 16 16

0 pk 500 pk

Aandrijfvermogen in pk:

1,0 m 10,0 m

Werkbreedte in meters:

30 75

1,6 | 1,8 | 2,0

HET KOMT AAN OP DE  
ESSENTIE

 • Van weideonderhoud tot mulchbewerkingen 
rond het erf - alles is mogelijk

 • Müthing-mulchkwaliteit met de uitrusting  
die u nodig heeft

 • Eenvoudig in gebruik: monteren en aan de slag

De aanbouwbok is verstelbaar, zodat er zowel achter als naast de 
tractor gemaaid kan worden.

Verstelbare looprol voor dieptegeleiding. 

Typisch Müthing: hoogwaardige onderdelen in de instapklasse.

Rechtstreekse krachtoverbrenging door voorgespannen riemen van 
topkwaliteit.

MU-ECOTOP HET BEGIN VAN BETER MULCHEN
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✓
ISO/WD
17101-2

QStE

STOP

0 pk 500 pk

Aandrijfvermogen in pk:

1,0 m 10,0 m

Werkbreedte in meters:

35 90

1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2

INSTAPPEN MET ALLE  
MOGELIJKHEDEN 

 • Lichtere mulchmachine voor elk terrein. In het alpiene 
gebied wijzigen in: op recreatieterreinen

 • MU-Vario®-systeem verkrijgbaar

 • Gebruik de MU-H Vario zoals u dat wilt,  
gemonteerd voor- of achterop de tractor (optioneel)

 • Op maat gemaakte werkbreedte voor uw beoogde toe-
passingsdoel

 • Aandrijving met dubbele vrijloop, voor gewijzigde draai-
richting van aftakas (optioneel)

Zowel geschikt voor front- en achteraanbouw (optioneel).

Hydraulische zij-verstelling: versteld mulchen naast de tractor biedt 
flexibiliteit bij het werken rond bomen, inritten of andere obstakels 
(optioneel).

De stofbescherming voor het dragende voertuig voorkomt belem-
mering van het zichtveld en overmatige vervuiling van diepliggende 
aanzuigpunten door stofontwikkeling (optioneel).

MU-Vario® voor een geoptimali-
seerde inlaat- en maaikapvorm en 
een traploos selecteerbare verma-
lingsgraad. Zo bereikt u een ideale 
mulchkwaliteit en vervezeling.

Toerental van de aftakas van 540 of 1000 omw/min mogelijk.

MU-H Vario MULTITALENT IN DE INSTAPKLASSE

MU-H Vario 120 140 150 160 180 200 220

Werkbreedte (cm) 120 140 150 160 180 200 220

Buitenbreedte (cm) 137 157 167 177 197 217 237

max. tractor-pk's 540/1000 omw/min 75/90 75/90 75/90 75/90 75/90 75/90 75/90

Gewicht (kg) 380 465 480 500 535 555 615

Aantal hamerklepels M-DuraX 10 12 12 14 16 16 18

Technische gegevens

Insectenredder: door een speciaal geconstrueerde, hydraulisch in-
klapbare beugel met geïntegreerde gebogen tanden worden insecten 
en kleine beestjes vóór de mulchmachine opgeschrikt en op de vlucht 
gejaagd. (optioneel voor werkbreedte van 2,0 m en 2,20 m)
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✓
ISO/WD
17101-2

QStE

STOP

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

E Hoekbereik naar boven
F Hoekbereik naar onder

Werkbereik (°) 

A Instelbereik naar links ca.
B Instelbereik naar rechts ca. 
C Transportlengte naar achter ca.
D Totaal werkbereik  
    incl. breedte van de machine ca.

Werk-/instelbereiken (cm) 

0 pk 500 pk

Aandrijfvermogen in pk:

1,0 m 10,0 m

Werkbreedte in meters:

55 90

1,4 | 1,6 | 1,80 | 2,0

DE ONDERHOUDS- 
MULCHMACHINE VOOR  
DE KLEINE ONDERHOUDSTRACTOR

 • Dankzij de compacte bouwwijze kan eenvoudig worden 
gemulcht tussen obstakels, zoals bomen

 • MU-Vario®-systeem verkrijgbaar

 • Met de slechts 44 cm hoge maaikap kan onder  
hekken goed worden gemulcht

 • Of het nu greppels of taluds zijn, met de  
MU-H/S Vario volgt u elke glooiing

 • Met slechts twee dubbelwerkende hydraulische ventielen  
heeft u de machine volledig onder controle

 • Mulchen zowel achter  
als naast de tractor

MU-H/S Vario TOEGANG TOT AKKERHYGIËNE

Technische gegevens
MU-H/S Vario 140 160 180 200

Werkbreedte (cm) 140 160 180 200

max. tractor-pk's 90 90 90 90

Gewicht (kg) 650 660 690 720

Aantal hamerklepels M-DuraX 12 14 16 16

Minimumgewicht tractor (kg) 1.800 2.000 2.200 2.400

Dankzij een royaal zwenkbereik kan er zowel voor als achter de tractor 
mee worden gewerkt. Smalle inritten en akkerranden kunnen even-
eens worden gemulcht.

Veel plaats voor aanbouw op de tractor en de meezwenkende  
aandrijfas.

MU-Vario® voor een geoptimali-
seerde inlaat- en maaikapvorm en 
een traploos selecteerbare  
vermalingsgraad. Zo bereikt u 
een ideale mulchkwaliteit en 
vervezeling. 

De mechanische, gepatenteerde aanrijbeveiliging wordt op betrouwba-
re wijze geactiveerd en keert zelfstandig terug in de werkstand.

Draaibare verlichtingsinrichting en verlichtingssteun zijn robuust bevestigd, 
zonder beweeglijke onderdelen
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✓
ISO/WD
17101-2

QStE

STOP

0 pk 500 pk

Aandrijfvermogen in pk:

1,0 m 10,0 m

Werkbreedte in meters:

45 130

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

UNIVERSELE MACHINE  
VOOR KLEINE TOT  
MIDDELGROTE BEDRIJVEN

 • Volwaardige toepassing in akkerbouw en op grasland

 • MU-Vario®-systeem verkrijgbaar

 • Gebruik de MU-L Vario zoals u dat wilt, gemonteerd voor- 
of achterop de tractor (optioneel)

 • Op maat gemaakte werkbreedte voor uw beoogde toe-
passingsdoel

 • Storting van materiaal ook vóór de grote looprol is  
optioneel mogelijk

 • Lange levensduur dankzij de inwendige Starinth®-
-looprollagering

Zowel geschikt voor front- en achteraanbouw (optioneel).

Hydraulische zij-verstelling: versteld mulchen naast de tractor biedt 
flexibiliteit bij het werken rond bomen, inritten of andere obstakels 
(optioneel).

MU-Vario® voor een geoptimali-
seerde inlaat- en maaikapvorm  
en een traploos selecteerbare 
vermalingsgraad. Zo bereikt u 
een ideale mulchkwaliteit en 
vervezeling.

Toerental van de aftakas van 
540 of 1.000 omw/min is moge-
lijk bij MU-L Vario 180-250.

Starinth®-looprollagering.

Dankzij twee stabiel uitgevoerde adapterplaten kan mulchmateriaal ook 
vóór de looprol worden gestort (optioneel).

MU-L Vario GESCHIKT VOOR ELKE TOEPASSING 

Technische gegevens
MU-L Vario 180 200 220 250 280

Werkbreedte (cm) 180 200 220 250 280

Buitenbreedte (cm) 197 217 237 267 297

max. tractor-pk's 540/1000 omw/
min

100/130 100/130 100/130 100/130 --/130

Gewicht (kg) 640 670 740 790 885

Aantal hamerklepels M-DuraX 16 16 18 22 24
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✓
ISO/WD
17101-2

QStE

STOP

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

0 pk 500 pk

Aandrijfvermogen in pk:

1,0 m 10,0 m

Werkbreedte in meters:

75 130

2,0 | 2,2 | 2,5

E Hoekbereik naar boven
F Hoekbereik naar onder 

Werkbereik (°) 

A Instelbereik naar links ca.
B Instelbereik naar rechts ca. 
C Transportlengte naar achter ca.
D Totaal werkbereik  
    incl. breedte van de machine ca.

Werk-/instelbereiken (cm) 

OVERTUIGEND AAN AKKERRAND  
EN OP HET VELD

 • Volledige flexibiliteit bij grote werkbreedte 

 • MU-Vario®-systeem verkrijgbaar

 • Of het nu greppels of taluds zijn, met de  
MU-L/S Vario volgt u elke glooiing

 • Met slechts twee dubbelwerkende hydraulische ventielen  
heeft u de machine volledig onder controle

 • Lange levensduur dankzij de inwendige  
looprollagering van Starinth®

 • De robuuste achter-zijboom

 • Mulchen zowel achter als naast de tractor

Veel plaats voor aanbouw op de tractor en de meezwenkende aan-
drijfas.

Dankzij een royaal zwenkbereik kan er zowel voor als achter de tractor 
mee worden gewerkt. Smalle inritten en akkerranden kunnen even-
eens worden gemulcht.

Starinth®-looprollagering.

MU-L/S Vario
NET DAT BEETJE EXTRA CAPACITEIT  
BIJ ELKE TOEPASSING

Technische gegevens
MU-L/S Vario 200 220 250

Werkbreedte (cm) 200 220 250

max. tractor-pk's 130 130 130

Gewicht (kg) 910 930 950

Aantal hamerklepels M-DuraX 16 18 22

Minimumgewicht tractor (kg) 2.800 3.200 3.500

MU-Vario® voor een geoptimaliseer-
de inlaat- en maaikapvorm en een 
traploos selecteerbare verma-
lingsgraad. Zo bereikt u een ideale 
mulchkwaliteit en vervezeling.

Mechanische, gepatenteerde aanrijbeveiliging wordt op betrouwbare 
wijze geactiveerd en keert zelfstandig terug in de werkstand.

Draaibare verlichtingsinrichting en verlichtingssteun zijn robuust bevestigd, 
zonder beweeglijke onderdelen
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✓
ISO/WD
17101-2

QStE

STOP

0 pk 500 pk

Aandrijfvermogen in pk:

1,0 m 10,0 m

Werkbreedte in meters:

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

75 160

HOGER STANDAARD  
VOOR ALLE AGRARIËRS

 • Universeel voor elk toepassingsgebied

 • MU-Vario®-systeem verkrijgbaar

 • Front- en achteraanbouw, in serie vervaardigd

 • Hydraulische zij-verstelling, in serie vervaardigd

 • Storting van materiaal ook vóór de grote looprol is te-
vens mogelijk op in serie vervaardigde modellen. Bijvoor-
beeld voor een goede accumulatie van uitvalkoolzaad en 
tevens toepassing onder moeilijke omstandigheden

 • Lange levensduur dankzij de inwendige  
looprollagering van Starinth®

 • Snel uit te voeren onderhoud dankzij gemakkelijk 
toegankelijke en duidelijk aangegeven smeerpunten, 
evenals automatische riemspanning

 • Extreem smalle en verwisselbare schuifbuizen garande-
ren verstoppingsvrij werken en voorkomen opeenhoping 
van materiaal

Robuuste bok voor front- of achteraanbouw 
met hydraulische zij-verstelling (56 cm 
verschuiving).

Eenvoudig verstellen van de zwenk-looprol, ook zonder extra hulp.  

De afstrijker houdt de looprol 
schoon en vermindert de sto-
fontwikkeling (optioneel).

Sleufgaten in Cat. 2 bij het bovenste en 
onderste scharnierpunt zorgen samen met 
de zwenk-looprol voor een goede aanpassing 
aan de bodem.

MU-Vario® voor een geoptimaliseerde inlaat- en 
maaikapvorm en een traploos selecteerbare 
vermalingsgraad. Zo bereikt u een ideale mulch-
kwaliteit en vervezeling.

Storingsvrij en onderhoudsarm werken 
dankzij de effectief uitgevoerde automati-
sche riemspanning.

Voor een lange levensduur: de verwissel-
bare schuifinrichting en de hardmetalen 
schuifbuizen.

Starinth®-looprollagering.

MU-M Vario
STERKE PRESTATIES MET EEN VEELZIJDIGE  
MIDDENKLASSER

MU-M Vario 220 250 280 300

Werkbreedte (cm) 220 250 280 300

Buitenbreedte (cm) 240 270 300 320

max. tractor-pk's 1000 omw/min 160 160 160 160

Gewicht (kg) 905 975 1.010 1.085

Aantal hamerklepels M-DuraX 18 22 24 26

Technische gegevens
De frontveerontlasting 
zorgt voor een geoptimali-
seerde bodemaanpassing 
en leidt door belasting 
van de vooras tot een be-
tere tractie en besturing 
van de tractor (optioneel).
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Storingsvrij en onder-
houdsarm werken dankzij 
effectief uitgevoerde auto-
matische riemspanning.

Stevige front- of achteraanbouw met hydraulische zij-verstelling  
(56 cm verschuiving).

Eenvoudig verstellen van de draaibare looprol, ook zonder extra hulp. De afstrijker houdt de looprol schoon en vermindert  
de stofontwikkeling (optioneel).

De hydraulische zijverschuiving beschikt over kunststofgelagerde 
schuifbuizen voor slijtagearme werkzaamheden in continu gebruik. 

Starinth®-looprollagering 

DE PROFESSIONAL  
VOOR DE AKKERBOUW 

 • Speciale akkerbouwuitvoering in bijzondere kleur voor 
front- en achteraanbouw met uitgebreide uitrusting

 • Inzetbaar voor alle akkerbouwtoepassingen

 • Voor grote tractorseries vervaardigde aanbouwbok

 • Hydraulische zij-verstelling met kunststofgelagerde 
schuifbuizen

 • Traploos instelbare fijnmaakgraad door het MU-Vario® 
systeem

 • Hydraulische snijrail voor snelle aanpassing aan elke 
cultuur en alle omstandigheden

 • Afstrijker optioneel verkrijgbaar

 • Geoptimaliseerde afstand van looprol tot rotor, om ook 
lange halmen compleet te grijpen

 • Verschroefbare kortehaksellijst, Systeem: 'haaienvin' – 
Müthing-octrooi 

 • Hydraulische drukontspanning MU-SOFA® (optioneel)

MU-Vario-Shark 2.0
DE SPECIAL EDITION VOOR DE  
FRONT- EN ACHTERAANBOUW TOT 200 PK

Technische gegevens
MU-Vario-Shark 2.0 280 300

Werkbreedte (cm) 280 300

max. tractor-pk's 200 200

Gewicht (kg) 1.112 1.193

Aantal hamerklepels M-DuraX 24 26

Minimumgewicht tractor (kg) 1.112 1.193

0 pk 500 pk

Aandrijfvermogen in pk:

1,0 m 10,0 m

Werkbreedte in meters:

 2,8 | 3,0

75 200

NIEUWIGHEID

3736

J.Janssen
Onderstreping
NIEUW



✓
ISO/WD
17101-2

QStE

STOP

0 pk 500 pk

Aandrijfvermogen in pk:

1,0 m 10,0 m
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130 300
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GROTE CAPACITEIT,  
SNELLE VELDWISSEL  
EN EENVOUDIG IN GEBRUIK

 • Gemakkelijk draaien en rangeren dankzij de 360°-draai-
bare steunwielen

 • MU-Vario®-systeem verkrijgbaar

 • Hydraulisch inklapbaar voor snelle veldwissel zonder dat 
u van de tractor hoeft te stappen

 • Met de hydraulisch aangedreven middenbermmulchma-
chine mulcht u ook de laatste spriet

 • De snijhoogte kan zonder gereedschap traploos worden 
ingesteld

 • Plaatsbesparend ingeklapt stallen

 • Nieuwe rotorgeneratie 2Cut (optioneel)

 • Looprol in plaats van steunwielen mogelijk (optioneel)

Snelle omschakeling van transport- naar werkstand. Overzichtelijke transportstand met een  
transportbreedte van 2,85 m en een transporthoogte van 3,60 m.

Maximale wendbaarheid op de wendakker.

Dankzij de doordachte vormgeving 
kan de MU-M/F Vario-mulchma-
chine plaatsbesparend ingeklapt 
worden gestald.

MU-Vario® voor een geoptimaliseerde inlaat- 
en maaikapvorm en een traploos selecteer-
bare vermalingsgraad. Zo bereikt u een ideale 
mulchkwaliteit en vervezeling.

Met het spanslot stelt u snel de juiste snijhoogte in.

Storingsvrij en onderhoudsarm 
werken dankzij de effectief uitge-
voerde automatische riemspan-
ning.

Grote zwenk-looprollen voor storting van materiaal ofwel 
achter of vóór de rol en voor het instellen van de werkhoogte 
(optioneel).

MU-M/F Vario STERKE PRESTATIES EN FLEXIBILITEIT

Technische gegevens

MU-M/F 600 Vario 600

Werkbreedte (cm) 600

Buitenbreedte (cm) 634

max. tractor-pk's 300

Gewicht (kg) 2.700

Aantal hamerklepels M-DuraX Serie/2Cut 52/96

Hydraulisch aangedreven bermmulchmachine - Vereiste hydraulische 
aansluitingen: 1x drukleiding met stekker BG 2, 1x drukloze retourlei-
ding met mof BG 3, (optioneel)
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E Hoekbereik naar boven
F Hoekbereik naar onder

Werkbereik (°) 

A Zijdelingse aanbouw naar rechts ca.
B Instelbereik naar rechts ca. 
C Buitenbreedte naar rechts ca.

Werk-/instelbereiken (cm) 

HOOGSTE KWALITEIT  
VOOR DE PROFESSIONAL:  
ONGEACHT DE TOEPASSING

 • Constant mulchresultaat op het veld dankzij de 
schommelend gemonteerde mulcherkap

 • De in serie vervaardigde zij-verstelling biedt de tractor 
stabiliteit en maakt ook diepe greppels bereikbaar

 • Of het nu greppels of taluds zijn, de MU-M/S  
volgt zelfstandig alle glooiingen

 • Hydraulische non-stop aanrijbeveiliging

 • Lange levensduur dankzij de inwendige  
Starinth®-looprollagering

Kort model zodat het zwaartepunt dicht bij de tractor ligt. 

Goed bereikbare transportbeveiliging.

Stabiele driepuntsbok met cat. 2 en 3 aanbouwpunten.

De hydraulische non-stop aanrijbeveiliging zorgt ervoor dat de 
mulchmachine in noodgevallen effectief uit het botsingsgebied wordt 
gedraaid. 

MU-M/S
STERK OP HET VELD  
VEELZIJDIG BIJ TALUDS EN GREPPELS

Technische gegevens
MU-M/S 180 200 220 250

Werkbreedte (cm) 180 200 220 250

max. tractor-pk's 1000 omw/min 160 160 160 160

Gewicht (kg) 1.140 1.210 1.280 1.380

Hamerklepel M-DuraX 16 16 18 22
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ALLES MAXIMAAL: DOORVOER,  
VERMALING, PRESTATIES

 • Deze uitgebreide serie-uitvoering laat zelfs de kleinste 
wens niet onbeantwoord

 • MU-Vario®-systeem verkrijgbaar

 • Front- en achteraanbouw, in serie vervaardigd

 • Grote hoeveelheden biomassa dankzij de grote  
MU-Vario® -maaikapdoorvoer

 • Storting van materiaal ook vóór de grote looprol is te-
vens mogelijk op in serie vervaardigde modellen. Bijvoor-
beeld voor een goede accumulatie van uitvalkoolzaad en 
tevens toepassing onder moeilijke omstandigheden

 • Snel uit te voeren onderhoud dankzij gemakkelijk toe-
gankelijke en duidelijk aangegeven smeerpunten,  
evenals automatische riemspanning

 • Nieuwe rotorgeneratie 2Cut (optioneel)

 • Lange levensduur dankzij de inwendige  
Starinth®-looprollagering

 • Extreem smalle en verwisselbare schuifbuizen garande-
ren verstoppingsvrij werken en voorkomen opeenhoping 
van materiaal

Robuuste bok voor front- of achteraanbouw 
met hydraulische zij-verstelling (56 cm ver-
schuiving) en cat. 2 en 3 aanbouwpunten.

Eenvoudig verstellen van de zwenk-looprol, ook zonder extra hulp. De geïntegreerde materiaalgelei-
deklep zorgt voor verstoppingsvrije 
storting van mulch. 

De afstrijker houdt de grote looprol schoon 
en vermindert de stofontwikkeling (opti-
oneel). 

MU-Vario® voor een geoptimaliseerde inlaat- 
en maaikapvorm en een traploos selecteer-
bare vermalingsgraad. Zo bereikt u een ideale 
mulchkwaliteit en vervezeling.

Storingsvrij en onderhoudsarm werken 
dankzij de effectief uitgevoerde automati-
sche riemspanning.

Starinth®-looprollagering. Sleufgaten bij het bovenste en onders-
te scharnierpunt zorgen samen met de 
zwenk-looprol voor een goede aanpassing 
aan de bodem.

MU-PRO Vario PRO, VOOR DE PROFESSIONELE GEBRUIKER

MU-PRO Vario 250 280 300 320

Werkbreedte (cm) 250 280 300 320

Buitenbreedte (cm) 270 300 320 340

max. tractor-pk's 220 220 220 220

Gewicht (kg) 1.330 1.400 1.460 1.500

Aantal hamerklepels M-DuraX Serie/2Cut 22/38 24/42 26/46 28/48

Technische gegevensMet de nieuwe ver-
stelbare hydraulische 
snijrail kunnen de ver-
vezelings- en verhakse-
lingsgraad direct vanuit 
de cabine traploos aan-
gepast worden aan de 
betreffende situatie 
(optioneel verkrijgbaar 
voor MU-PRO Vario 280, 
300, 320).
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MU-Agriline Vario MULCHMACHINE, ROSKAM EN ROL IN ÉÉN MACHINE

COMBINATIE VAN  
MULCHMACHINE, ROSKAM EN  
ROL IN ÉÉN MACHINE 

 • Efficiënte combinatie van verschillende arbeidscycli door 
mulchmachine, roskam en rol

 • Optimale vervezeling en verdeling van oogstresten door 
het MU-Vario®-systeem

 • Verbeterde kiemomstandigheden voor uitvalkoolzaad 

 • Bestrijding van maisboorder

 • MU-PRO Vario 2,80 m voor front- en achtercombinatie en 
tractoren tot 250 pk

 • Hydraulisch verstelbare MU-Vario®-snijrail (optioneel)

 • Nieuwe rotorgeneratie 2Cut (optioneel)

 • Geïntegreerde Güttler-roskam  
met 16 non-stoptanden 

De geïntegreerde Güttler-roskammen met 16 
non-stoptanden dienen om de aangedrukte 
stoppels vóór het mulchen op te richten en 
om de grond fijn te maken. 

De Güttler-naloopwals met een diameter 
van 38 cm en het beproefde 'schapentred'-
-verdichtingseffect zorgt in combinatie met 
de fijn gemaakte grond voor een perfecte 
afwerking van de bodem. 

Vario-Shift: een overzichtelijk display 
informeert de bestuurder over de actuele 
instelling van de verhakselingsgraad van de 
snijrail (optioneel).

MU-Agriline Vario 280

Werkbreedte (cm) 280

Buitenbreedte (cm) 300

max. tractor-pk's 250

Gewicht (kg) 2.230

Hamerklepel M-DuraX 42

Technische gegevens

De rol en de roskam kunnen dankzij de 
eenvoudige en snelle (de)montage ook elk 
afzonderlijk gebruikt worden. Afzonderlijk 
gebruik: geen enkel probleem!

De extra verstevigde aanbouwbok draait ook 
voor zware toepassingen zijn hand niet om.

Storingsvrij en onderhoudsarm werken dank-
zij de effectief uitgevoerde automatische 
riemspanning.

 • Güttler-nalooprol met diameter van 38 cm en het bepro-
efde 'schapentred'-verdichtingseffect

 • Ook uitermate geschikt voor onderhoud van grasland

Verlichtingsinrichting en verlichtingssteun 
robuust bevestigd voor veilig transport over 
de openbare weg (optioneel).

NIEUWIGHEID
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Technische gegevens
MU-PRO/F 860 Vario 860 280

Werkbreedte (cm) 860 280

Buitenbreedte (cm) 900 300

max. tractor-pk's 1000 omw/min 400 250

Gewicht (kg) 3.600 1.400

Aantal hamerklepels M-DuraX Serie/2Cut 56/96 24/42

Met de nieuwe verstelbare 
kunnen de vervezelings- en ver-
hakselingsgraad direct vanuit 
de cabine traploos aangepast 
worden aan de betreffende 
situatie (optioneel).

MAXIMAAL: 
DE CAPACITEIT

 • De goed doordachte offset-constructie maakt een  
aandrijfvermogen tot 400 pk mogelijk

 • Gebruiksvriendelijk bij de bediening met slechts één 
handeling op de wendakker

 • MU-Vario®-systeem verkrijgbaar

 • Uitgebalanceerd: in combinatie met een MU-PRO Vario 
frontmulchmachine bereikt u een optimale gewichtsver-
deling

 • Maximale werkbreedte van 8,60 m op het veld, overzich-
telijke transportstand met een transportbreedte van 2,85 
m en totale hoogte van ruim onder de 4 m

 • Vervaardigd van hoogvast fijnkorrelig staal S700MC voor 
een laag eigen gewicht bij extreme vastheid

 • Lange levensduur dankzij de inwendige Starinth®-
-looprollagering

 • Perfecte aanpassing aan de bodem dankzij de hydrop-
neumatische laaddrukontspanning MU-SOFA®

 • Nieuwe rotorgeneratie 2Cut (optioneel)

MU-PRO/F Vario DE PRO MET MAXIMALE PERFORMANCE 

Kort model zodat het zwaartepunt dicht bij 
de tractor ligt (Quickhitch-geschikt).

De tandwielkast: geschikt voor een aandrijf-
vermogen tot 400 pk.

Dankzij de doordachte vormgeving kan de 
MU-PRO/F Vario-mulchmachine plaatsbespa-
rend ingeklapt worden gestald.

De mulchkappen kunnen ook afzonderlijk worden opgetild (optioneel).

Dankzij de goed doordachte offset-construc-
tie is een krachtige dubbele aandrijving en 
een gedeelde krachtoverbrenging per zijde 
mogelijk.

Opgeruimd: de boordhydrauliek met  
hydropneumatische laaddruk- ontspanning 
MU-SOFA®.

Storingsvrij en onderhoudsarm werken 
dankzij de effectief uitgevoerde automati-
sche riemspanning.

Slim ingeklapt: minimale machinehoogte 
dankzij de parallellogramophanging van 
beide mulchkappen.

 • Plaatsbesparend ingeklapt te stallen

 • Onderhoudsvriendelijk dankzij gemakkelijk toegankelij-
ke  
en duidelijk aangegeven smeerpunten,  
evenals automatische riemspanning
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Technische gegevens
MU-PRO/F 860 Vario 860

Werkbreedte (cm) 860

Buitenbreedte (cm) 900

max. tractor-pk's 1000 omw/min 500

Gewicht (kg) 6.500

Aantal hamerklepels M-DuraX Serie/2Cut 56/96

0 pk 500 pk

Aandrijfvermogen in pk:

1,0 m 10,0 m

Werkbreedte in meters:

8,6

200           500 
 

De optimale werkstand kan eenvoudig geko-
zen worden aan de hand van het overzichte-
lijke display.

GETROKKEN MULCHMACHINE 
VOOR GROTE OPPERVLAKKEN  
GESCHIKT VOOR PRAKTISCH ELK 
TREKVOERTUIG TOT 500 PK

 • Ideaal voor trekvoertuigen zonder frontaftakas voor een 
maximale oppervlaktecapaciteit

 • Optimale vervezeling van oogstresten door het  
MU-Vario®-systeem

 • Hydraulische snijrail voor snelle aanpassing aan elke 
cultuur en alle omstandigheden (optioneel)

 • Onderstel met hoog rijcomfort en hydraulisch aanpasba-
re werk- en transportstand 

 • Snel in- en uitklappen bij een transportbreedte van 
minder dan 3 m 

 • Grote zwenk-looprol voor storting van materiaal ofwel 
achter of vóór de rol voor optimale kiemomstandigheden

 • Verschroefbare kortehaksellijst, Systeem: 'haaienvin' – 
Müthing-octrooi

 • Hydraulische drukontspanning  
MU-SOFA® (optioneel) 

 • Hardox-schuifbuizen, verschroefbaar

 • Starinth®-looprollagering

Ideaal voor trekvoertuigen zonder frontaf-
takas.

Dankzij de goed doordachte constructie is 
een krachtige dubbele aandrijving en een 
gedeelde krachtoverbrenging per zijde 
mogelijk.

MU-PRO/F Trail
IDEAAL VOOR EEN MAXIMALE  
OPPERVLAKTECAPACITEIT

Snel in- en uitklappen bij een transport-
breedte van minder dan 3 m.

De hydraulisch aanpasbare werk- en trans-
portstand maakt een transporthoogte van 
minder dan 4 m mogelijk.

Opgeruimd: de boordhydrauliek met  
hydropneumatische laaddruk-  
ontspanning MU-SOFA®.

Storingsvrij en onderhoudsarm werken 
dankzij de effectief uitgevoerde automati-
sche riemspanning.

NIEUWIGHEID
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Aandrijfvermogen in pk:
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Werkbreedte in meters:

2,5

180 220

E Hoekbereik naar boven
F Hoekbereik naar onder

Werkbereik (°) 

A Instelbereik naar links ca.
B Instelbereik naar rechts ca. 
C Transportlengte naar achter ca.
D Totaal werkbereik incl. breedte van de machine ca.

Werk-/instelbereiken (cm) 

MAXIMALE BEWEEGLIJKHEID,  
VOLLE KRACHT IN ELKE  
WERKSTAND

 • Optimale krachtoverbrenging door zwenkaandrijving

 • MU-Vario®-systeem verkrijgbaar

 • Een gegarandeerd lange levensduur: de massieve aan-
bouwframes, de hydraulische aanrijbeveiliging en de in 
serie vervaardigde schuifinrichting

 • Beweeglijk in gebruik, ondanks de massieve uitvoering

 • In combinatie met een frontmachine de ideale  
aanvulling op de werkbreedte op het veld

 • Dik struikgewas in greppels, op akkerranden  
en bij hagen kan hem niet stoppen

 • Lange levensduur dankzij de inwendige  
Starinth®-looprollagering

 • Snel uit te voeren onderhoud dankzij  
gemakkelijk toegankelijke en duidelijk  
aangegeven smeerpunten,  
evenals automatische riemspanning

 • Mulchen zowel achter als naast de tractor

 • Nieuwe rotorgeneratie 2Cut (optioneel)

MU-PRO/S Vario DE PRO ONDER DE ZIJ-KLEPELMAAIERS

Technische gegevens
MU-PRO/S Vario 250

Werkbreedte (cm) 250

max. tractor-pk's 220

Gewicht (kg) 1.900

Aantal hamerklepels M-DuraX Serie/2Cut 22/38

Minimumgewicht tractor (kg) 7.000

Torsiebestendige cat. 3 aanbouwbok is 
tevens langdurig bestand tegen belastingen 
door maximale uitschuiving.

Eenvoudig verstellen van de zwenk-looprol,  
ook zonder extra hulp. De geïntegreerde  
materiaalgeleideklep zorgt voor  
verstoppingsvrije storting van mulch. 

Opgeruimd: de stand van de slangen.

MU-Vario® voor een geoptimaliseerde inlaat- 
en maaikapvorm en een traploos selec-
teerbare vermalingsgraad. Zo bereikt u een 
ideale mulchkwaliteit en vervezeling.

Verlichtingsinrichting en verlichtingssteun 
zijn robuust bevestigd, zonder beweeglijke 
onderdelen

De hydraulische non-stop aanrijbeveili-
ging zorgt ervoor dat de mulchmachine in 
noodgevallen effectief uit het botsingsgebied 
wordt gedraaid. 

Zwenkaandrijving in de bewegingsassen bie-
den een maximale baan bij constante kracht.

250
A 103
B 193
C 370
D 546
E 90
F 60
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Technische gegevens
MU-Farmer® 280 (F/H) 300 (F/H) 330 (H)

Werkbreedte (cm) 280 300 330

Buitenbreedte (cm) 300 320 350

max. tractor-pk's 1000 omw/min 250 250 250

Gewicht (kg) 1.860/1.770 1.940/1.850 2.200

Aantal MU-Farmer®-hamerklepels M-DuraX 18 20 22

0 pk 500 pk

Aandrijfvermogen in pk:

1,0 m 10,0 m

Werkbreedte in meters:

120 250

2,8 | 3,0 | 3,3 Tweevoudige zekerheid door dubbele rij 
beschermkleppen van verenstaal.

Bodemvriendelijke steunwielen voor hoogte-instelling op de MU-Far-
mer® voor de achteraanbouw.  180° draaibaar voor grote wendbaarheid 
op de wendakker.Volledige dieptegeleiding middels de looprol op de 
MU-Farmer® voor de frontaanbouw.

Uitgebreide afweerinrichting: maximale veiligheid voor uw tractor en de 
omgeving (optioneel).

Prestatiereserve: de massieve en groot 
uitgevoerde rotor. 

Onverwoestbaar: de rolgewalste en 2,7 kg 
zware MU-Farmer®-hamerklepel voor hoge 
duurzaamheid, ook bij de doorvoer van grote 
volumes of licht bodemcontact.

Storingsvrij en onderhoudsarm werken dankzij de effectief  
uitgevoerde automatische riemspanning.

MU-Farmer® GEBOUWD VOOR HET ZWARE WERK

SNEL EN STERK:  
MU-FARMER®

 • Veel biomassa en een hoge rijsnelheid, de MU-Farmer® 
kan het allebei

 • Teruggebracht tot de essentie zonder beweeglijke onder-
delen voor een maximale levensduur

 • Een grotere afstand van de werkhorizon tot aan de grote 
rotor biedt gebruikszekerheid

 • Voeling met de bodem: werken dicht bij de bodem is ook 
mogelijk onder moeilijke omstandigheden

 • Lange levensduur dankzij de inwendige Starinth®-
-looprollagering

 • met de hoogste snijsnelheid op de markt

 • De MU-Farmer® – het beste voor humusvorming

Ook onder de zwaarste omstandigheden een lange levensduur dankzij 
de stabiele frameconstructie van de maaikap.

Sterke aandrijving voor een aandrijfvermogen van maximaal 250 pk. 
Vast verschroefde driepuntsbok cat. 2+3, zonder beweeglijke delen die  
tot stilstand kunnen leiden.
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Technische gegevens
MU-Farmer® 670 670

Werkbreedte (cm) 670

Buitenbreedte (cm) 712

Transportlengte cm 972

max. tractor-pk's 1000 omw/min 300

Gewicht (kg) 4.460

Aantal MU-Farmer®-hamerklepels M-DuraX 44

0 pk 500 pk

Aandrijfvermogen in pk:

1,0 m 10,0 m

Werkbreedte in meters:

6,7

240 300

BREED, SNEL EN STERK:  
MU-FARMER® 670

 • Veel biomassa en een hoge rijsnelheid, de MU-Farmer® 
kan het allebei

 • Ook verstoppingsvrije storting van grotere hoeveelheden 
vermalen biomassa dankzij de volgwielen

 • Speciale MU-Farmer®-hamerklepels met 3 jaar breukga-
rantie. Dit gewalste werktuig biedt extreme  
duurzaamheid

 • Een grotere afstand van de werkhorizon tot aan  
de grote rotor biedt gebruikszekerheid

 • Ontziening van de bodem en gebruikszekerheid dankzij 
de volumineuze volgwielen

 • Voeling met de bodem: werken dicht bij de bodem is ook 
mogelijk onder moeilijke omstandigheden

 • De doorlopende maaikap biedt maximale stabiliteit

 • Iets te vermalen? MU-Farmer®: met de hoogste snijsnel-
heid op de markt

 • Snel en veilig wisselen van veld met de lengterij- 
inrichting (optioneel)

 • De MU-Farmer® – het beste voor humusvorming

MU-Farmer® 670 ELKE DAG KLAAR VOOR HET ZWARE WERK

4 bodemvriendelijke steunwielen voor hoogte-instelling op de MU-Farmer® voor de 
achteraanbouw.  180° draaibaar voor grote wendbaarheid op de wendakker.

Sterke tweezijdige aandrijving voor een aandrijfvermogen van maximaal 
300 pk. Ook onder de zwaarste omstandigheden een lange levensduur 
dankzij de stabiele frameconstructie van de maaikap.

Tweevoudige zekerheid door dubbele rij 
beschermkleppen van verenstaal.

Prestatiereserve: de massieve en groot 
uitgevoerde rotor. 

Snel gereed voor gebruik: machine monteren en lengterij-inrichting in werkstand brengen / MU-Farmer® 670 met de snelkoppelingsstang aan de  
tractor bevestigen en aandrijfas aansluiten.

Storingsvrij en onderhoudsarm werken dankzij de effectief  
uitgevoerde automatische riemspanning.

Onverwoestbaar: de rolgewalste en 2,7 kg 
zware MU-Farmer®-hamerklepel voor hoge 
duurzaamheid, ook bij de doorvoer van grote 
volumes of licht bodemcontact.
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KERNCOMPETENTIE:  
SOEPEL LOPENDE ROTOREN

Het middelpunt van elke mulchmachine: de rotor met zijn 
werktuigen. De soepelheid waarmee een rotor draait heeft 
grote invloed op de levensduur, een gelijkmatig resultaat 
en een continu vermogen. Elke Müthing-rotor is zodanig ge-
construeerd dat deze eigenschappen ook bij zwaar gebruik 
behouden blijven.

 

En mocht het toch tot een noodgeval komen: als de rotor be-
schadigd raakt door verontreinigingen, dan kan er onbalans 
optreden. Met onze eigen balanceermachine zijn wij in staat 
u in het kader van onze serviceactiviteiten snel en ongecom-
pliceerd te helpen.

SERVICE HET WERK KAN NIET WACHTEN

BETROUWBAARHEID -  
STANDAARD

Uitgangspunt voor een lange levensduur
Al in het begin van de ontwerpfase van een Müthing-
mulchmachine is betrouwbaarheid voor ons een van de 
belangrijkste ontwikkelingscriteria. 

Ongeacht seizoenspieken in de werklast, zwaar dagelijks 
werk of langdurige intensieve inzet. Wij willen dat u op uw 
Müthing-mulchmachine kunt vertrouwen. Vanaf het allereer-
ste moment.  

Snelle hulp
Daaronder verstaan wij ongecompliceerde hulp binnen 
de kortst mogelijke tijd en precies op het moment dat het 
erop aankomt. Zodat uw Müthing-mulchmachine weer snel 
gereed is voor gebruik. 

Originele vervangende onderdelen
Ook de vervangende onderdelen van Müthing worden zo-
danig geconstrueerd dat we ons aan onze kwaliteitsbelofte 
houden. De selectie aan uitstekende onderdelen garandeert 
een lange levensduur.

Voor elke mulchmachine hebben wij hoogwaardige ver-
vangende onderdelen beschikbaar. En bovendien nog lang 
nadat u heeft besloten een Müthing-mulchmachine aan te 
schaffen.

Vertrouw ons. Met vervangende onderdelen van Müthing bie-
den we u in noodgevallen een duurzame en snelle oplossing. 

Eigen balanceermachine Ervaren experts 3-fasig, op gewicht gesorteerde originele  
Müthing-werktuigen (steeds 20 gram)

Onze service voor u: 

NU MET 
NIEUWE LEGERING!
De nieuwe mulchmachine M-DuraX imponeert door de opti-
male ergonomische eigenschappen en het hoogvast borium-
gelegeerde veredelde staal, waardoor hij garant staat voor 
een perfect mulchresultaat en een 50% langere levensduur 
heeft.
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*Enkele series kunnen worden omgebouwd van 540 omw/min naar 1000 omw/min, waardoor grotere aandrijfvermogens zijn toegestaan. - Hier worden steeds twee pk-waarden aangegeven. – niet beschikbaar g Serie c optioneel

TECHNISCHE GEGEVENS
MU-PRO Vario MU-Agriline MU-PRO/F Vario MU-PRO/F Trail Vario MU-PRO/S Vario MU-Farmer®-achterzijde MU-Farmer®-voorzijde MU-Farmer® 670

Maten en gewichten

Werkbreedte (cm) 250|280| 
300|320 280 860 860 250 280|300| 

330 280|300 670

Transportbreedte (cm) 270|300| 
320|340 300 285 285 160 300|320| 

350 300|320 238

Gewicht (kg) 1330|1400| 
1460|1500 2.230 3.600 6.500 1.900 1.860|1.940|  

2.200 1770|1850 4.460

Aandrijfvermogen

Vermogensbehoefte* (pk) 95 - 250 220 200 - 400 200 - 500 180 - 220 120 - 250 120 - 250 240 - 300

max. aandrijfvermogen (pk) 250 220 400 500 220 250 250 300

Toerental aftakas* (omw/min) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Vrijloop g g g g g g g g

Aantal V-snaren 5 5 10 10 5 5 5 10

Aanbouw

Voorzijde – – – – – – Cat. 2+3 –

Achterzijde – – Cat. 3+4 Cat. 3+4 Cat. 3 Cat. 2+3 – Cat. 3

Voorzijde-achterzijde Cat. 2+3 Cat. 2+3 – – – – – –

Zij-verstelling mechanisch (cm) – – – – – – –

Zij-verstelling hydraulisch (cm) g g – – g – – –

Zwenken (°) – – – -60° – +90° – – –

Bedieningseenheid min. 1 DW min. 1 DW min. 2 DW min. 2 DW min. 2 DW – – –

Werk-/instelbereiken

A: Instelbereik naar links / 
A: Zijdelingse aanbouw naar rechts

Geen  
vermelding.

Geen  
vermelding. – – 103 – – –

B: Instelbereik naar rechts Geen vermelding. Geen vermelding. – – 193 – – –

C: Transportlengte naar achter /  
C: Buitenbreedte naar rechts 

Geen  
vermelding.

Geen  
vermelding. – – 370 – – –

D: Totaal werkbereik  
incl. breedte van de machine

Geen  
vermelding.

Geen  
vermelding. – – 546 – – –

E: Hoekbereik naar boven – – – – 90° – – –

F: Hoekbereik naar onder – – – – 60° – – –

Rotor

Diameter (cm) 20 20 20 20 20 27 27 27

Effectieve diameter (cm) 47 47 47 47 47 69 69 69

Farmer®-hamerklepels – – – – – g g g

Hamerklepel M-DuraX g g g g g – – –

Hardmetalen M-hamerklepels c c – – c – – –

3-voudige-Y-messen c c – – c – – –

Dieptegeleiding

Looprol g g g g g – g –

Positie voor/achter zwenkbaar zwenkbaar zwenkbaar zwenkbaar zwenkbaar – vast –

Diameter (cm) 24 24 24 24 24 – 24 –

Steunwielen c c c c – g – g

Maaikap

Slijtstuk c c g g g g g g

Hardox-schuifbuizen g g g g g g g g

Vario-messenbalk c c c c c – – –

Kortehaksellijst (haaienvin) g g g g g g g g

Tweede kortehaksellijst c c c c c g g g

Optionele uitrusting

Schokabsorbtieset voorzijde c c – – – – – –

Laaddrukontspanning MU-SOFA® c c – – – – – –

Verlichtingsinrichting  c c – – c c c –

Led-verlichtingsinrichting c c – – – – g

Urenteller c c c c c c c c

ECOTOP MU-H Vario MU-H/S Vario MU-L Vario MU-L/S Vario MU-M Vario MU-Vario-Shark 2.0 MU-M/F Vario MU-M/S

Maten en gewichten

Werkbreedte (cm) 160|180|200 120|140|150|160|
180|200|220

140|160| 
180|200

180|200|220| 
250|280 200|220|250 220|250| 

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

Transportbreedte (cm) 177|197|217 137|157|167|177|
197|217|237

Geen  
vermelding.

197|217|237| 
267|297

Geen  
vermelding.

240|270| 
300|320 300|320 285 345|365| 

385|415

Gewicht (kg) 352|372|390 380 | 465 | 480 | 500 
| 535 | 555 | 635

650|660| 
690|720

640|670|740| 
790|885 910|930|950 905|975| 

1.010|1.085 1.112|1.193 2.700 1140|1210| 
1280|1380

Aandrijfvermogen

Vermogensbehoefte* (pk) 30-60/75 35-75/90 90 100/130 130 160 95 - 200 130 - 300 160

max. aandrijfvermogen (pk) 75 90 90 130 130 160 200 250 160

Toerental aftakas* (omw/min) 540/1.000 540/1.000 540 540/1.000 540 1.000 1.000 1.000 1.000

Vrijloop g g g g g g g g g

Aantal V-snaren 3 3 4 4 4 4 4 5 4 / 5

Aanbouw

Voorzijde – c – c – – – – –

Achterzijde Cat. 1+2 c Cat. 2 g Cat. 2 – – Cat. 2+3 Cat. 2+3

Voorzijde-achterzijde – Cat. 1+2 – Cat. 1+2 – Cat. 2 Cat. 2 – –

Zij-verstelling mechanisch (cm) – g – g – – – – –

Zij-verstelling hydraulisch (cm) – c g c g g g – g

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

Bedieningseenheid – min. 1 DW min. 2 DW min. 1 DW min. 2 DW min. 1 DW min. 1 DW min. 2 EW min. 2 DW

Werk-/instelbereiken

A: Instelbereik naar links / 
A: Zijdelingse aanbouw naar rechts – Geen  

vermelding. 55|55|55|55 Geen  
vermelding. 70|70|70 Geen  

vermelding.
Geen  

vermelding. – 120|120|120|120

B: Instelbereik naar rechts – Geen vermelding. 100|100|100|100 Geen vermelding. 105|105|105 Geen vermelding. Geen vermelding. – 165|165|165|165

C: Transportlengte naar achter /  
C: Buitenbreedte naar rechts – Geen  

vermelding. 185|185|185|185 Geen  
vermelding. 200|200|200 Geen  

vermelding.
Geen  

vermelding. – 345|365|385|415

D: Totaal werkbereik  
incl. breedte van de machine – Geen  

vermelding. 295|315|335|355 Geen  
vermelding. 375|395|425 Geen  

vermelding.
Geen  

vermelding. – Geen  
vermelding.

E: Hoekbereik naar boven – – 90° – 90° – – – 90°

F: Hoekbereik naar onder – – 60° – 60° – – – 60°

Rotor

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

Effectieve diameter (cm) 40 40|40|40|40|40|40|42| 40 42|42|42|42|44 42 44|44|44|45 44|45 47 42

Farmer®-hamerklepels – – – – – – – – –

Hamerklepel M-DuraX g g g g g g g g g

Hardmetalen M-hamerklepels – c c c c c c – c

3-voudige-Y-messen – c c c c c c – c

Dieptegeleiding

Looprol g g g g g g g g g

Positie voor/achter verstelbaar verstelbaar verstelbaar verstelbaar verstelbaar zwenkbaar zwenkbaar zwenkbaar verstelbaar

Diameter (cm) 14 14 14 19 19 19 19 19 24

Steunwielen – – – – – c c g –

Maaikap

Slijtstuk – c c c c c c g c

Hardox-schuifbuizen – c c c c g g g g

Vario-messenbalk – c c c c c c c –

Kortehaksellijst (haaienvin) g g g g g g g g g

Tweede kortehaksellijst – c c c c c c c c

Optionele uitrusting

Schokabsorbtieset voorzijde – c – c – c c – –

Laaddrukontspanning MU-SOFA® – c – c – c c – –

Verlichtingsinrichting  c c c c c c c – c

Led-verlichtingsinrichting – – – – – c c – –

Urenteller – c c c c c c c c
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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

PRIMA MULCHEN MET MÜTHING

Uw contactpersoon:
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