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INHOUD

Landbouw, gebiedsverzorging of speciale teelt: gebruiks-
zekerheid 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. 

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 uit-
dagingen eraan stellen. Ons familiebedrijf in Soest, Nord-
rhein-Westfalen, bouwt en ontwikkelt toekomstgerichte 
mulchmachines waarmee het prettig werken is. 

PROFESSIONELE VERMALING IN GROENGEBIEDEN/ 
BIJ GEBIEDSVERZORGING
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WAAROM U MOET MULCHEN

Sport- en speelvelden vragen om optimale en optisch perfecte oppervlak-
ken. Müthing-mulchers vermalen het materiaal zeer intensief, omdat het alleen bij 
snelle en gelijkmatig verdeelde verrotting tot voedingsstof kan zijn voor gezonden 
planten en weelderig groen. De geactiveerde bodembiologie verbetert de bespeel-
baarheid ook bij hoge hoeveelheden neerslag en zorgt voor optimale weerstand 
tegen droogte.

Parken onderscheiden zich door bloeiende velden en intensief verzorgde ligwei-
den. De uitstekende vermaling van materiaal die met onze machines wordt bereikt, 
zorgt ervoor dat de verzorgde aanblik van groengebieden op zeer korte termijn weer 
herstelt en dat onkruiden worden teruggedrongen terwijl tegelijkertijd de gewenste 
bloeiende velden in stand worden gehouden.

Golfbanen hebben hun geheel eigen eisen. Greens worden dagelijks verzorgd, de 
fairway en semirough moeten hun hoogwaardige uitstraling en bespeelbaarheid be-
houden met aanmerkelijk minder inspanning en lagere kosten. Dankzij de intensieve 
vermaling en daardoor snellere rotting bereiken de mulchmachines van Müthing het 
exact gewenste oppervlak en is ook extensieve verzorging van de rough mogelijk.

Bedrijventerrein/bouwplaatsen vragen een goedkope en verzorgde 
indruk ten behoeve van nieuwe investeerders en bestaande gebruikers. Extensieve 
verzorging door een- tot tweemaal per jaar mulchen levert zacht groen in de gewens-
te zones en verkleint bovendien de kans dat schadelijke knaagdieren zich er kunnen 
terugtrekken.

Braakliggende terreinen en grasland leveren, bij extensief onderhoud, 
grotere hoeveelheden materiaal op. Deze grote doorvoer moet desondanks sterk 
vermalen worden om een snel en zeker rottingsproces te bewerkstelligen. Zo worden 
schimmelvorming en stank voorkomen en zien de gebieden er na korte tijd weer 
aantrekkelijk uit.

Bermen/groen langs straten en wegen dragen bij een aantrekkelijke 
aanblik bij aan de verkeersveiligheid op (snel)wegen en straten. Lange intervallen 
en snelle vergroening zijn hier net zo belangrijk als intensieve vermaling van het 
mulchmateriaal om brandgevaar in periodes van droogte tot een minimum te beper-
ken.

Afwateringskanalen/opvangbekkens moeten door snelle verrotting 
van het maaisel worden beschermt tegen verstopping door wegspoeling. Naast 
doorgangen en overlopen stelt terrein met steile hellingen bijzondere eisen. De 
mulchmachines van Müthing overtuigen op dat gebied volkomen dankzij hun lage 
zwaartepunt.

 • Snel verrot mulchmateriaal is een geweldige voedings-
stof die tijdens het mulchen ook nog eens gelijkmatig 
wordt verdeeld. Zo wordt aanvullende bemesting geheel 
overbodig.

 • Wanneer grassen en onkruiden in uitvoerig verzorgde 
bermen worden gemulcht voordat ze uitzaaien, worden 
ze op betrouwbare wijze teruggedrongen. 

 • De geactiveerde bodembiologie leidt tot een betere be-
gaanbaarheid en hogere weerstand tegen droogte.

Extensief verzorgde gebieden vereisen stabiele mulchmachi-
nes voor grotere hoeveelheden materiaal, verzorgde gebie-
den vragen om een uitstekend maaibeeld.

Wat uw toepassingsgebieden ook zijn, met mulchmachi-
nes van Müthing bereikt u altijd een optimaal resultaat. De 
mulchmachines kunnen exact aan uw wensen worden aan-
gepast, of u nu economisch en uitgebreid grote volumes wilt 
verwerken of efficiënt en intensief het perfecte resultaat wilt 
bereiken op het voetbalveld of in het park.

Het resultaat telt, zowel voor de burger als voor de eindklant, 
de uitvoerende gemeenten, dienstverleners en gebiedsbehe-
erders. Aantrekkelijke, natuurlijke groengebieden en onder-
houd van alle veiligheidsaspecten zijn van essentieel belang. 
Dat betekent in dit geval met name:

 • Geen gewasbeschermingsmiddelen op plaatsen waar 
kinderen spelen of huisdieren komen

 • Milieuvriendelijke onderhoudsmethoden

 • Duurzame verzorging voor behoud van de normale  
optische kwaliteit

 • Snelle uitvoering van de werkzaamheden tegen geringe 
kosten

Een van de elementen van een efficiënte uitvoering is on-
dersteuning van de natuur bij haar natuurlijke processen.

 • Fijn gemulcht materiaal leidt tot een snelle verrotting, 
waardoor het verzorgde uiterlijk in zo kort mogelijke tijd 
weer wordt hersteld.

MULCHEN BIJ GEBIEDSVERZORGING

MULCHEN: DUURZAME EN EFFICIËNTE VERZORGING VAN GROENGE-
BIEDEN
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MÜTHING-MULCHERS 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. 

HET WEZENLIJKE MAAKT HET GROTE  
ONDERSCHEID

(deels optioneel verkrijgbaar*)

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

9. Automatische riemspanning houdt de aandri-
jfriemen 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.

Bijvoorbeeld de MU-E 160 Vario:
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1. Beschermkleppen van gehard en getemperd 
verenstaal beschermen uzelf, anderen en uw 
trekker. Vreemde voorwerpen worden zorgvuldig 
tegengehouden en schade wordt beperkt.

3. 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 trekker en bodem.

QStE

4. De haaienvin is zelfreinigend en verwisselbaar 
uitgevoerd. Zorgt voor een gelijkmatige verma-
ling 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 mulchmateri-
aal.

6. Dankzij de hydraulische zij-verstelling* is 
het mogelijk om rond palen en bomen of met de 
mulcher naast het trekkerspoor te werken. Langs 
wegkanten of bermen blijft de trekker op berijdbare 
ondergrond terwijl de mulchmachine daarnaast zijn 
werk kan doen.

2. De TÜV-test voor de steenslagbescherming 
biedt u de zekerheid dat wij er alles aan hebben 
gedaan om de veiligheid voor uzelf en de perso-
nen in het werkveld om de mulchmachine heen te 
waarborgen. De veiligheidsafstanden worden zo 
gereduceerd tot 2 m naast de machine en 8 m voor 
en achter de machine.

✓
ISO/WD
17101-2

5. Door de mechanische zij-verstelling kan de 
mulcher worden aangepast aan het trekkerspoor of 
is zijwaartse verschuiving van de machine mogelijk. 
De instelling kan handmatig worden gedaan voor 
een constante werkpositie zonder verdere eisen aan 
de trekker.

STOP 7. Vrijloop in de tandwielkast/hydromotor 
beschermt de aandrijving tegen abrupt remmen en 
de trekker tegen een te groot koppel bij het uitsch-
akelen van de aandrijfas. Onjuist gebruik is bij de 
aandrijving niet meer mogelijk.

6

5
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MÜTHING-MULCHERS IN DETAIL
HET WEZENLIJKE MAAKT HET GROTE  
ONDERSCHEID

(deels optioneel verkrijgbaar*)

15. M-hardmetalen klepel is het meest efficiënte 
werktuig voor elke toepassing in de gebiedsverzor-
ging. De rechte kling van HARDOX®-staal garandeert 
een gelijkmatig vlak maaibeeld en een goede slijtvas-
theid. De schakel biedt het mes de benodigde speling 
om vreemde voorwerpen te kunnen ontwijken.

14. 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 vreemde voorwerpen en 
fungeren als anti-wikkelbescherming.

13. Tangentiële werktuighouders tillen de rotor 
over obstakels heen en bieden zo bescherming tegen 
onbalans. De verbinding naar de rotor is verbeterd 
door de langere lasnaad, waardoor de werktuighouder 
niet kan afbreken.

16. M-ganzevoetklepel* Voor toepassing bij 
lichter materiaal in de gebiedsverzorging, voor een 
gelijkmatig maaibeeld, zelfs in zones die aan hoge 
optische eisen moeten voldoen. Ideale materiaal-
verplaatsing dankzij de aerodynamische schep-
vorm. 

17. M-hamerklepel Dit werktuig valt op door zijn 
slijtvastheid en slagkracht. Van een zuivere snede 
in het gras tot vermaling van struikhout: met de 
M-hamerklepel is veel mogelijk.

19. 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 
geproduceerd.

18. M-klepels* worden ingezet in gebieden waar 
vaak vreemde voorwerpen worden aangetroffen. De 
schakels bieden de messen de benodigde speling 
om vreemde voorwerpen te kunnen ontwijken. Dat 
biedt bescherming tegen beschadigingen en maakt 
storingsvrij werken mogelijk.
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Bijvoorbeeld de MU-E 160 Vario:

10. De Starinth®-looprollagering is de belastba-
re looprollagering van Müthing. Het voor de volle-
dige levensduur gesmeerde lager wordt beschermd 
door een labyrintafdichting en is ingebouwd in een 
unit die door middel van zijn stervorm is vergren-
deld in de opname. Stoten op de lagering worden 
dankzij de stervorm tot een minimum beperkt en de 
levensduur van de lagering geoptimaliseerd.

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

12.  Dankzij de traploos in hoogte verstelbare 
looprol kunt u voor elk terrein de exacte snijhoog-
te instellen. Met de looprol met hoogtegeleiding 
creëert u een gelijkmatig maaibeeld met rijrichtings-
strepen en de best mogelijke mulchverspreiding - 
instelbaar met slechts enkele handelingen.
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MÜTHING-MULCHERS IN DETAIL
HET WEZENLIJKE MAAKT HET GROTE  
ONDERSCHEID

20. Met het MU-Vario®-systeem kunt u de mul-
cher aanpassen aan de omstandigheden door een 
geoptimaliseerde inlaat- en maaikapvorm en een 
traploos selecteerbare vermalings- en vervezelings-
graad.

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

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

✓
ISO/WD
17101-2

Onderdeel van het MU-Vario®-systeem:

(deels optioneel verkrijgbaar*)

HET MU-VARIO®-SYSTEEM  
VAN MÜTHING

Voor elke cultuur de juiste bewerking door een traploos instel-
bare Vario-haksellijst.
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MU-SOFA®
ON

MU-SOFA®
OFF

bar

bar

LAADDRUKONTSPANNING MU-SOFA®  
ALS AANVULLENDE UITRUSTING

TÜV NORD-GECERTIFICEERDE  
WEGVLIEGENDE VOORWERPENTEST

 • Verbetert de wendbaarheid en tractie van de trekker 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 klepelmul-
chers 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.
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8.000
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0
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MU-SOFA®-trekkeraanbouw

Dankzij de rechtstreekse aanbouw aan de trekker, 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 aan-
bouwmachine mogelijk. Daarvoor wordt een extra T-stuk aan 
het hydraulische systeem van de trekker gekoppeld.
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ONS PROGRAMMABESTEK

Afbeeldingen tonen deels optionele uitrustingen. Technische wijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen komen mogeli-
jk niet overeen met de meest recente modelversies.

*Enkele series kunnen worden omgebouwd van 540 omw/min naar 1000 omw/min, waardoor grotere aandrijfvermo-
gens zijn toegestaan. Hier worden steeds twee pk-waarden aangegeven.

OPGEWASSEN TEGEN ELKE UITDAGING,  
DE VERMALINGSPROFS

MU-B Frontaanbouw

 • Mulchmachine voor eenassige trekkers 

 • Aan te bouwen aan Aebi, Agria, Köppl, Rapid en Reform

 • Compact model voor optimale hantering  
aan het dragende voertuig 

 • Geschikt voor een aandrijfvermogen van 15 tot 25 pk

 • Werkbreedte: 1,00 m/ 1,20 m/ 1,40 m

MU-C  Montage aan de voor- of achterzijde

 • Lichte mulchmachine voor kleinere compacte trekkers  
en dragende voertuigen

 • Compact en licht, doch robuust model  
met hoge doorvoer

 • Frontaanbouw op alle gangbare compacte trekkers en 
dragende voertuigen dankzij de diepliggende tandwiel-
kast 

 • Geschikt voor een aandrijfvermogen van 15 tot 35 pk 

 • Werkbreedte: 0,80 m (alleen montage achterop)/ 1,00 m/ 
1,20 m/ 1,40 m/ 1,60 m 

MU-C Hydro Frontaanbouw

 • Geschikt voor een hydraulisch vermogen  
van 35 tot 55 l/min

 • Werkbreedte: 1,20 m/1,40 m/1,60 m

MU-FM  Frontaanbouw

 • Professionele mulchmachine voor zeer uiteenlopende  
dragende voertuigen 

 • Optimale montage dankzij specifieke draagarmen of  
koppelinrichting 

 • Robuust ontwerp voor maximale doorvoer  
en een lange levensduur 

 • Geschikt voor een aandrijfvermogen van 20 tot 40 pk

 • Werkbreedte: 1,40 m/1,60 m 

MU-FM Hydro Frontaanbouw

 • Geschikt voor een hydraulisch vermogen  
van 35 tot 70 l/min

 • Werkbreedte: 1,20 m/1,40 m/1,60 m

MU-C/S Montage aan de achterzijde

 • Instapmodel zijmulchmachine met vaste zij-aanbouw 
voor kleine compacttrekkers 

 • Compact model voor gebruik op lichtere trekkers 

 • Eenvoudige bediening 

 • Geschikt voor een aandrijfvermogen van 20 tot 35 pk

 • Werkbreedte: 1,00 m/1,20 m

De meest uitgebreide portfolio van mulchmachines voor 
gebruik in het groenonderhoud/de gebiedsverzorging. Bo-
vendien afgestemd op de speciale eisen die U aan verma-
ling stelt. Een eersteklas mulchresultaat krijgt u met alle 
Müthing-mulchmachines. Daarop kunt u vertrouwen.

MUSTAAT VOOR MULCHEN  
MET MÜTHING

MU-FM/S Montage aan de achterzijde

 • Professionele achter-zijmulcher voor kleine  
compacttrekkers 

 • Voor het onderhoud van greppels, taluds en bermen

 • Gepatenteerde automatische aanrijbeveiliging 

 • Geschikt voor een aandrijfvermogen van 30 tot 45 pk

 • Werkbreedte: 1,20 m/1,40 m/1,60 m

Pagina 18-19

Pagina 24-25

Pagina 20-21

Pagina 28-29
Pagina 22-23

MU-COLLECT Vario Frontaanbouw

 • Professionele mulchmachine met verzamel- en  
mulchfunctie

 • Geschikt voor een aandrijfvermogen van 20 tot 40 pk

 • Werkbreedte: 1,40 m/1,60 m 

MU-COLLECT Hydro Vario  Frontaanbouw

 • Geschikt voor een hydraulisch vermogen  
van 30 tot 70 l/min

 • Werkbreedte: 1,40 m/1,60 m

Pagina 26-27
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ONS PROGRAMMABESTEK
OPGEWASSEN TEGEN ELKE UITDAGING,  
DE VERMALINGSPROFS

MU-H Vario Montage aan de voor- en/of achterzijde

 • Robuuste mulchmachine voor dagelijks gebruik  
op middelgrote trekkers en dragende voertuigen 

 • Universeel inzetbaar van parken tot groen langs straten 
en wegen  

 • 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 Hydro Frontaanbouw

 • Geschikt voor een hydraulisch vermogen  
van 70 tot 120 l/min

 • Werkbreedte: 1,80 m/2,00 m

MU-L/S Vario  Montage aan de achterzijde

 • Professionele achter-zijmulcher voor de allerzwaarste 
toepassingen

 • Grote werkbreedte, als zijmulchmachine ook voor  
middelgrote trekkers 

 • Zeer groot zwenk- en instelbereik evenals gepatenteerde 
aanrijbeveiliging 

 • Geschikt voor een aandrijfvermogen van 75 tot 130 pk

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

MU-L Vario Montage aan de voor- en/of achterzijde

 • Universele mulchmachine met grote werkbreedte voor  
middelgrote tot grote trekkers en dragende voertuigen

 • Voor langdurige inzet bij grof materiaal en onder zware 
omstandigheden in de gebiedsverzorging

 • MU-Vario®-systeem met zwenkbare 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 

MU-L/VS  Montage aan de achterzijde

 • Variabele zij-taludmulcher voor middelgrote  
tot grote trekkers en dragende voertuigen 

 • Dankzij de in hoogte verstelbare mulchkap is een  
flexibele aanpassing in taluds en greppels mogelijk 

 • Instelbare hydraulische aanrijbeveiliging  
voor maximale veiligheid 

 • Geschikt voor een aandrijfvermogen van 75 tot 130 pk

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

Pagina 40-41

Pagina 36-37

Pagina 42-43

Pagina 44-45

MU-E/S Montage aan de achterzijde

 • Krachtige zij-taludmulcher voor compacte trekkers en 
dragende voertuigen 

 • Voor- of achteraandrijving alsmede linkse versie  
verkrijgbaar

 • Hydraulische zij-verstelling 

 • Geschikt voor een aandrijfvermogen van 30 tot 60 pk

 • Werkbreedte: 1,20 m/1,40 m/1,60 m 

Pagina 34-35

MU-H/S Vario Montage aan de achterzijde 

 • Middelzware achter-zijmulcher, aan te bouwen  
op middelgrote trekkers en dragende voertuigen

 • Specialist voor het onderhoud van bermen,  
taluds en greppels 

 • Veelzijdig in het gebruik dankzij het grote zwenk- en  
instelbereik 

 • Geschikt voor een aandrijfvermogen van 55 tot 90 pk

 • Werkbreedte: 1,40 m/ 1,60 m/ 1,80 m/ 2,00 m Pagina 38-39

MU-CONNECT 200 Frontaanbouw

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

 • Voor voertuigen met een vermogen tot 90 l/min

Afbeeldingen tonen deels optionele uitrustingen. Technische wijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen komen mogeli-
jk niet overeen met de meest recente modelversies.

*Enkele series kunnen worden omgebouwd van 540 omw/min naar 1000 omw/min, waardoor grotere aandrijfvermo-
gens zijn toegestaan. Hier worden steeds twee pk-waarden aangegeven.

MU-E Vario Montage aan de voor- of achterzijde

 • Veelzijdige professionele mulchmachine voor montage 
aan de voor- of achterzijde 

 • Zowel voor fijn maaiwerk als voor gebieden met sterke 
begroeiing 

 • Zij-verstelling, traploze maaihoogte-instelling en MU- 
Vario®-systeem 

 • Geschikt voor een aandrijfvermogen van 25 tot 50/60 pk*

 • Werkbreedte: 1,20 m/1,40 m/1,60 m/1,80 m/2,00 m 

MU-E Hydro Vario Frontaanbouw

 • Geschikt voor een hydraulisch vermogen  
van 50 tot 90 l/min

 • Werkbreedte: 1,40 m/ 1,60 m/ 1,80 m/ 2,00 m (montage aan 
de achterzijde)

Pagina 30-31

Pagina 32-33
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KLEIN, GEMAKKELIJK  
HANTEERBAAR EN NET ZO STERK 
ALS ZIJN GROTE BROERS

 • Compatibel met snelsluitadapters voor Aebi, Agria,  
Köppl, Rapid en Reform

 • Bewezen werktuig voor elke klus: de M-hardmetalen 
klepel

 • Volledige krachtoverbrenging stopt wanneer dat moet: 
tandwielkast met geïntegreerde nalooprem

 • Duurzaam op spanning en onderhoudsarm: automati-
sche riemspanning

AEBI (CC 56, CC 66  
en TC 07)

AGRIA (Taifun) KÖPPL (Gekko) RAPID (EURO 4  
en Orbito)

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

TÜV Nord-gecertificeerde wegvliegende voorwerpentest: maxima-
le veiligheid en zorgeloze toepassing.

Robuuste, schroefbare M-hardmetalen klepels en de continue nalo-
oprol zorgen voor het perfecte maairesultaat. Geruisloze Y-messen 
optioneel verkrijgbaar.  

De MU-B overtuigt door zijn robuuste, compacte en lage vormgeving - 
een doorslaggevend voordeel bij gebruik op een eenassige trekker.

MU-B

✓
ISO/WD
17101-2

QStE

Technische gegevens

MU-B 100 120 140

Werkbreedte (cm) 100 120 140

Buitenbreedte (cm) 117 137 157

Gewicht (kg) 137 154 171

Aantal 'M'-messen 16 20 24

0 pk 140 pk

Aandrijfvermogen in pk:

0,8 m 3,0 m

Werkbreedte in meters:

15         25

1,0 | 1,2 | 1,4 

MÜTHING ARBEIDSKWALITEIT MET EENASSIGE 
TREKKERS 

Reform (M 14 en Bucher)
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LICHT MAAR KRACHTIG

 • Een optimaal resultaat al vanaf 15 pk

 • Bewezen werktuig voor elke klus: de M-hardmetalen 
klepel

 • Van draagarmen tot snelkoppelinrichting, ook voor uw 
voertuig hebben wij de meest geschikte aanbouw

 • MU-C Hydro, hydraulisch aangedreven voor voertuigen 
zonder aandrijfas 

De MU-C voor montage voorop: lage koppelpunten en een diepliggen-
de tandwielkast (invoertoerental van 1000 of 2000 omw/min).

Hydraulische aandrijving van de MU-C Hydro voor frontaanbouw op 
bijzondere voertuigen.

Goed toegankelijke lagerposities voor snel onderhoud.

De MU-C voor montage achterop: cat. 1 aanbouwbok en een bovenlig-
gende tandwielkast (invoertoerental van 540 of 1000 omw/min).

Fijn verstelbare looprol voor dieptegeleiding.

Stabiele steunwielen maken het geheel makkelijk te hanteren en 
verbeteren de bodemvolging (optioneel). In hoogte verstelbaar en 
360° draaibaar. 

MU-C | MU-C Hydro 

Technische gegevens

✓
ISO/WD
17101-2

QStE

STOP

MU-C | MU-C Hydro 80 | -- 100 | -- 120 140 160

Werkbreedte (cm) 80 | -- 100 | -- 120 140 160

Buitenbreedte (cm) 97 | -- 124 | -- 144 164 184

Trekker-pk's (max.) voor/achter --/35 | -- 35/35 | -- 35/35 | -- 35/35 | -- 35/35 | --

Gewicht (kg) voor/achter --/154 | -- 145/169 | -- 151/185 | 138 159/200 | 146 175/215 | 154

Aantal 'M'-messen 12 | -- 16 | -- 20 24 28

Hoeveelheid olie l/min -- -- -- | 35 -- | 40 -- | 45

0 pk 140 pk

Aandrijfvermogen in pk:

15            35

0,8 m 3,0 m

Werkbreedte in meters:

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

0 m 120 l/min

Hydromotor l/min:

35                  55

DE INSTAP IN DE GEBIEDSVERZORGING
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EERSTEKLAS ZIJBOOM  
VOOR KLEINE  
COMPACTTREKKERS 

 • Geschikt voor kleine compacttrekkers met een  
spoorbreedte vanaf 0,8 m

 • Bewezen werktuig voor elke klus: de M-hardmetalen 
klepel

 • Eenvoudige hantering met slechts één enkelwerkend 
hydraulisch ventiel

 • Zijwaartse afstand van 58 cm tot het midden van de 
trekker biedt extra stabiliteit

Kort model zodat het zwaartepunt dicht bij de trekker ligt. 

Altijd zicht op de V-snaarspanning: V-snaarbeveiliging met controle-
venster.

Goed toegankelijke lagerposities voor snel onderhoud.

Goed bereikbare transportbeveiliging met afsluitkraan.

Hardox™-schuifbuizen voor lange levensduur (optioneel).

MU-C/S

Technische gegevens

✓
ISO/WD
17101-2

QStE

STOP

100 120
A 58 58
B 121 121
C 158 178
E 90 90
F 45 45

MU-C/S 100 120

Werkbreedte (cm) 100 120

Max. trekker-pk's 35 35

Gewicht (kg) 208 225

Aantal 'M'-messen 16 20

A Zijdelingse aanbouw naar rechts ca.
B Transportlengte naar achter ca.
C Buitenbreedte naar rechts ca.

Werk-/instelbereiken (cm) 

0 pk 140 pk

Aandrijfvermogen in pk:

0,8 m 3,0 m

Werkbreedte in meters:

20      35

1,0 | 1,2 

GEBIEDSVERZORGING, OOK OP TALUDS EN 
IN GREPPELS

E Hoekbereik naar boven
F Hoekbereik naar onder

Werkbereik (°) 
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PROFESSIONELE MULCHTECHNIEK 
VOOR MAAIMACHINES VOOR  
GROTE OPPERVLAKKEN 

 • Maaimachines voor grote oppervlakken, wielladers of 
dragende voertuigen - de MU-FM pas

 • Bewezen werktuig voor elke klus: de M-hardmetalen 
klepel

 • Snijhoogte naar wens af te stellen met de traploos instel-
bare looprol

 • Snel maaiwerk: de hoge snelheid van de messen van 55 
m/sec geeft een perfect maaibeeld

 • MU-FM Hydro, hydraulisch aangedreven voor  
voertuigen zonder aandrijfas 

Bijvoorbeeld Kubota:  
F 2560, 2880, 2890, 3060, 
3090, 3560, 3680, 3890

Bijvoorbeeld John Deere: 
935, 1145, 1435, 1445, 
1545, 1565, 1550, 1570, 
1575, 1580, 1585

Bijvoorbeeld Iseki:  
SF 300, 303, 330,  
333, 370

Bijvoorbeeld Shibaura: 
CM 284, 314, 364, 374

Bijvoorbeeld aanbouw-
bok met koppelinrich-
ting cat. 0 of cat. 1 N

Bijvoorbeeld Toro GM 
360: koppelinrichting met 
'Quick- 
Attached'-systeem

Een selectie van de beschikbare aanpassingen voor de MU-FM.

Stabiele steunwielen maken het geheel makkelijk 
te hanteren en verbeteren de bodemvolging 
(optioneel). Deze zijn in hoogte verstelbaar en 360° 
draaibaar en tevens verkrijgbaar als achter-steun-
wielen in plaats van de looprol. 

Standaard Hardox™-schuifbuizen voor lange 
levensduur.

Eenvoudige instelling van de maaihoogte. Goed 
toegankelijke lagerposities voor snel onder-
houd.

Verticuteermessen versnijden en 
beluchten de viltlaag in het wor-
telkraaggebied voor langdurige 
verbetering van de bodemstructu-
ur (optioneel).

De landbouwkraanopname voor de MU-FM 
Hydro, robuust uitgevoerd. Aanpassingen 
voor Avant/ EURO 3/ Schäffer KR en SWH/ 
Weidemann en koppelinrichting cat. 0 en 
cat. 1 N.

Maximale vrijheidsgraden voor bodemvolging.

MU-FM | MU-FM Hydro ALS HET RESULTAAT TELT

Technische gegevens

✓
ISO/WD
17101-2

QStE

STOP

MU-FM | MU-FM Hydro -- | 120 140 160

Werkbreedte (cm) -- | 120 140 160

Buitenbreedte (cm) -- | 145 165 185

Max. trekker-pk's 2200 omw/min -- 40 | -- 40 | --

Gewicht (kg) -- | 201 229 | 217 252 | 232

Aantal 'M'-messen -- | 20 24 28

Hoeveelheid olie l/min -- | 35-70 -- | 45-70 -- | 45-70

0,8 m 3,0 m

Werkbreedte in meters:

1,2 | 1,4 | 1,6

0 pk 140 pk

Aandrijfvermogen in pk:

20         40

0 m 120 l/min

Hydromotor l/min:

30                           70

Altijd zicht op de V-snaarspanning: 
V-snaarbeveiliging met controle-
venster.

19°130 mm

17°

2524



PROFESSIONELE MULCHTECHNIEK  
EN KEURIG GERUIMDE  
OPPERVLAKKEN

 • Beide is mogelijk: een optimaal mulchresultaat of perfect 
geruimde oppervlakken

 • Of u nu een maaimachine voor grote oppervlakken of een 
compacttrekker gebruikt, de MU-COLLECT biedt naast 
mechanische of hydraulische aandrijving ook de mogeli-
jkheid voor uitvoer in het midden of rechts

 • Dankzij de combinatie met een transportschroef werkt 
dit model ook bij grote volumes zeer betrouwbaar

 • Het standaard MU-Vario®-systeem biedt een perfecte 
vermaling en verhoogt de beladingscapaciteit

 • Optimale toegankelijk voor snelle omzetting van verza-
mel- naar mulchfunctie

 • Speciaal transportkanaal voorkomt verstoppingen door 
opstuwing of volle container 

 • Bewezen werktuig voor elke klus,  
de M-hardmetalen klepel

MU-COLLECT Vario  
MU-COLLECT Vario Hydro

MULCHEN OF OPRAPEN - DAT BESLUIT U PAS 
OP HET VELD

Voor voertuig geoptimaliseerde aandrijving mogelijk in zowel mecha-
nische als hydraulische uitvoering.

Voertuigspecifieke uitvoer in het midden of rechts (in rijrichting).

Door de uitvoergoot kan worden gewisseld van verzamel- naar 
mulchfunctie.

V-snaar voor veilige krachtoverbrenging en overbelastingsbeveiliging.

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

Verticuteermessen versnijden en 
beluchten de viltlaag in het wor-
telkraaggebied voor langdurige 
verbetering van de bodemstructu-
ur (optioneel). 

Mulchfunctie 

Verzamelfunctie

Cat. 0 koppelinrichting Aanbouwconsole voor 
draagarmen

Cat.1 koppelinrichting

0 pk 140 pk

Aandrijfvermogen in pk:

0,8 m 3,0 m

Werkbreedte in meters:

1,40 | 1,60

20         40

✓
ISO/WD
17101-2

QStE

STOP

MU-COLLECT Vario | MU-Collect Vario Hydro 140 160

Werkbreedte (cm) 140 160

Buitenbreedte (cm)  162  182

Max. trekker-pk's 2200 omw/min  40  40

Gewicht (kg)  223 244 

Aantal M-hardmetalen klepels 24 28 

Hoeveelheid olie l/min  35-70 45-70 

0 m 120 l/min

Hydromotor l/min:

30                           70

Technische gegevens
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PROFESSIONELE ZIJBOOM VOOR 
COMPACTTREKKERS

 • Volwaardige prestaties in compacte uitvoering

 • Eenvoudig te hanteren, ook bij obstakels

 • Bewezen werktuig voor elke klus: de M-hardmetalen 
klepel

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

 • Mulchen zowel achter als naast de trekker dankzij het 
bijzonder ruime instelbereik van 112 cm

 • Standaard Hardox™-schuifbuizen

Veilige transportvergrendeling bij verplaatsing over de weg of bij 
transport van de machine met de aanhangwagen achter de auto.

De mechanische, gepatenteerde aanrijbeveiliging wordt op betrouw-
bare wijze geactiveerd en keert zelfstandig terug in de werkpositie.

Schuifinrichting voor het dagelijkse harde werk bij dienstverleners en 
gemeenten (optioneel).

Dankzij een royaal instelbereik kan er zowel voor als achter de trekker 
mee worden gewerkt. Smalle inritten en bermen kunnen eveneens 
worden gemulcht.

Altijd zicht op de V-snaarspanning: V-snaarbeveiliging met controlevens-
ter. 

MU-FM/S

Technische gegevens

✓
ISO/WD
17101-2

QStE

STOP

120 140 160
A 29 29 29
B 83 83 83
C 160 160 160
D 232 252 272
E 90 90 90
F 60 60 60

0 pk 140 pk

Aandrijfvermogen in pk:

0,8 m 3,0 m

Werkbreedte in meters:

1,2 | 1,4 | 1,6

30             45

OPTIMAAL RESULTAAT: ZOWEL NAAST ALS 
ACHTER DE TREKKER

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

Werk-/instelbereiken (cm) 

E Hoekbereik naar boven
F Hoekbereik naar onder

Werkbereik (°) 

MU-FM/S 120 140 160

Werkbreedte (cm) 120 140 160

Max. trekker-pk's 45 45 45

Gewicht (kg) 340 353 370

Aantal 'M'-messen) 20 24 28

Minimumgewicht tractor (kg) 1.000 1.100 1.200
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THUIS OP  
ELK TERREIN

 • Uitgebreide toepassingsmogelijkheden van fijne sierga-
zons tot grove begroeiing

 • MU-Vario®-systeem, in serie vervaardigd

 • Bewezen werktuig voor elke klus: de M-hardmetalen 
klepel

 • Voor gebruik bij intensieve verzorging: optimale zuiging 
en gelijkmatig maaibeeld dankzij de klep voor de haksel-
grootte (optioneel)

 • Traploze instelling van de maaihoogte van 15-70 mm met 
slechts één werktuig

 • Aanbouwmogelijkheden voor elke voertuigmaat: cat. 0 
koppeling, cat. 1 driepuntskoppeling en opnames voor 
dragende voertuigen

 • Standaard mechanische zij-verstelling

 • MU-FM Hydro Vario, hydraulisch aangedreven voor  
voertuigen zonder aandrijfas

Voor een strak maaibeeld kan de klep voor de hakselgrootte snel 
handmatig naar beneden worden geklapt.

Snelle verstelling van de maaihoogte met slechts één werktuig: 
schroefverbinding losdraaien / maaihoogte verstellen / schroefverbin-
ding vastdraaien.

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

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

MU-E Vario | MU-E Hydro Vario

Technische gegevens

✓
ISO/WD
17101-2

QStE

STOP

MU-E Vario | MU-E Hydro Vario 120 | -- 140 160 180 200

Werkbreedte (cm) 120 | -- 140 160 180 200

Buitenbreedte (cm) 135 | -- 155 175 195 215

Max. trekker-pk's 540/1000 omw/
min

50/60 | -- 50/60 | -- 50/60 | -- 50/60 | -- 50/60 | --

Gewicht (kg) 280 | -- 300 | 280 330 360 390 | 380

Aantal 'M'-messen 20 | -- 24 28 32 36

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

0,8 m 3,0 m

Werkbreedte in meters:

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

0 pk 140 pk

Aandrijfvermogen in pk:

25                    60

0 m 120 l/min

Hydromotor l/min:

50                                  90

RENDABILITEIT EN EFFICIËNTIE  
VOOR DE GEBIEDSVERZORGING

Inwendige rotorlagering ter bescherming 
tegen vreemde voorwerpen en botsingen. 
Omwikkelen door langvezelig materiaal wordt 
voorkomen door de afzonderlijke anti-wikkel-
bescherming.

Mogelijk toerental aftakas: 
• Bij montage achterop 540 of 1000 omw/min  
• montage voorop 1000 of 2000 omw/min

Stabiele steunwielen maken het geheel mak-
kelijk te hanteren en verbeteren de bodem-
volging (optioneel). In hoogte verstelbaar en 
360° draaibaar. 

Verticuteermes-
sen versnijden en 
beluchten de vilt-
laag in het wor-
telkraaggebied 
voor langdurige 
verbetering van 
de bodemstruc-
tuur (optioneel). 
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WIELLADEROPNAME VOOR  
MUCLHERS UIT DE  
MU-E HYDRO VARIO-SERIE

 • Voor aanbouw op kleine tot middelgrote landbouwkra-
nen 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 slingerpositie. Goede toegankelijkheid voor de 
hydraulische verbindingen.

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

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

Geniale wielpositie bij rijden in bochten aangezien de machine de draai-
cirkel volgt.

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

✓
ISO/WD
17101-2

QStE

STOP

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 0-90 50-90 50-90 50-90

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

RENDABILITEIT EN EFFICIËNTIE  
BIJ WIELLADERS

Cat. 0 
koppelin-
richting

Schäffer SWH Weidemann met 
hydraulische 
vergrendeling
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DE ZIJMULCHER VOOR  
ELKE TOEPASSING

 • De MU-E/S-mulchmachine kan zowel voorop als achterop 
worden gebruikt. Voor speciale aanbouwen is ook een 
links model verkrijgbaar.

 • Bewezen werktuig voor elke klus: de M-hardmetalen 
klepel

 • Dankzij de robuuste buisframeconstructie kan compact 
en dicht tegen de trekker aan worden gebouwd.

 • Een mechanische aanrijbeveiliging in de aanbouwbok 
beschermt de maaikap en het buisframe tegen schade.

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

 • Plaatsbesparend ingeklapt stallen

Robuust geconstrueerde voor-achter-aan-
bouwbok voor flexibele toepassing voor- of 
achterop de trekker/het dragende voertuig 
(optioneel).

Dankzij de standaard hydraulische zij-verstelling met een instelbereik 
van 50 cm kunt u veilig werken rond greppels en andere obstakels.

Standaard Hardox™-schuifbuizen voor lange 
levensduur.

Kort model zodat het zwaartepunt dicht bij de trekker ligt. 

De mechanische aanrijbeveiliging beschermt de mulchmachine in 
noodsituaties effectief tegen schade door aanrijdingen. 

MU-E/S EFFICIËNTIE OP VOLLE BREEDTE

Technische gegevens

✓
ISO/WD
17101-2

QStE

STOP

120 140 160
A 86 86 86
B 136 136 136
C 256 276 296
E 90 90 90
F 60 60 60

MU-E/S 120 140 160

Werkbreedte (cm) 120 140 160

Max. trekker-pk's 60 60 60

Gewicht (kg) 497 520 543

Aantal 'M'-messen) 20 24 28

0 pk 140 pk

Aandrijfvermogen in pk:

0,8 m 3,0 m

Werkbreedte in meters:

1,2 | 1,4 | 1,6

30              60

Schuifinrichting voor het 
dagelijkse harde werk bij 
dienstverleners en gemeen-
ten (optioneel).

Dankzij de doordachte 
vormgeving kan de MU-E/S-
mulchmachine plaatsbe-
sparend ingeklapt worden 
gestald.

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

Werk-/instelbereiken (cm) 

E Hoekbereik naar boven
F Hoekbereik naar onder

Werkbereik (°) 
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ALLE MOGELIJKHEDEN VOOR  
PROFESSIONELE  
GEBIEDSVERZORGING

 • Robuuste mulcher voor elk terrein. Met name in bergach-
tige omgevingen zijn ook kleine trekkers mogelijk.

 • MU-Vario®-systeem, in serie vervaardigd

 • Gebruik de MU-H Vario zoals u dat wilt, gemonteerd 
voor- of achterop de trekker of het dragende voertuig 
(optioneel).

 • Op maat gemaakte werkbreedte voor uw beoogde  
toepassingsdoel

Zowel geschikt voor montage voor- als 
achterop (optioneel).

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

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

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

De krachtige axiale plunjermotor biedt ook met hydraulische aandrij-
ving voldoende vermogensreserves.

MU-H Vario | MU-H Hydro Vario MULTITALENT IN DE GEBIEDSVERZORGING

Technische gegevens

✓
ISO/WD
17101-2

QStE

STOP

MU-H Vario | MU-H Hydro 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. trekker-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 | 460 555 | 520 615 | --

Aantal 'M'-messen 10 | -- 12 | -- 12 | -- 14 | -- 16 16 18 | --

Hoeveelheid olie l/min -- -- -- -- -- | 90-120 -- | 90-120 --

0 pk 140 pk

Aandrijfvermogen in pk:

35                    75

0 m 120 l/min

Hydromotor l/min:

70                                                      120

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

Voor dragende voertuigen is een speciale 
Cat. 1 driepuntsbok verkrijgbaar.

0,8 m 3,0 m

Werkbreedte in meters:

1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2
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DE VERZORGINGSMULCHER  
VOOR DE MIDDELSTE  
PRESTATIEKLASSE

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

 • MU-Vario®-systeem, in serie vervaardigd

 • 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 trekker

MU-H/S Vario
MULTITALENT IN DE GEBIEDSVERZORGING  
OOK ALS ZIJBOOM

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

Werkbreedte (cm) 140 160 180 200

Max. trekker-pk's 90 90 90 90

Gewicht (kg) 650 660 690 720

Aantal hamerklepels 12 14 16 16

Minimumgewicht trekker (kg) 1.800 2.000 2.200 2.400
E Hoekbereik naar boven
F Hoekbereik naar onder

Werkbereik (°) 

✓
ISO/WD
17101-2

QStE

STOP

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

Werk-/instelbereiken (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

0 pk 140 pk

Aandrijfvermogen in pk:

1,0 m 3,0 m

Werkbreedte in meters:

55 90

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

Dankzij een royaal zwenkbereik kan er zowel voor als achter de trek-
ker mee worden gewerkt. Smalle inritten en bermen kunnen eveneens 
worden gemulcht.

Veel plaats voor montage op de trekker en de meezwenkende  
aandrijfas.

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

MU-Vario® voor een geoptimali-
seerde  
inlaat- en maaikapvorm en een 
traploos selecteerbare  
vermalingsgraad. Zo bereikt u een 
ideale mulchkwaliteit  
en vervezeling. 
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UNIVERSELE MULCHMACHINE VOOR 
HET DAGELIJKSE HARDE WERK  
DOOR GEMEENTELIJKE DIENSTEN

 • Uitgebreide toepassingsmogelijkheden voor parken, 
extensieve overloopgebieden en gemeentegroen

 • MU-Vario®-systeem, in serie vervaardigd

 • Gebruik de MU-L Vario zoals u dat wilt, gemonteerd voor- 
of achterop de trekker (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 looprollagering 
van Starinth®

Zowel geschikt voor montage voor- als achterop (optioneel).

Hydraulische zij-verstelling: versteld mulchen naast de trekker 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 1000 omw/min mogelijk.

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. trekker-pk's 540/1000 omw/
min

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

Gewicht (kg) 640 670 740 790 885

Aantal hamerklepels 16 16 18 22 24

✓
ISO/WD
17101-2

QStE

STOP

0 pk 140 pk

Aandrijfvermogen in pk:

0,8 m 3,0 m

Werkbreedte in meters:

45          130

1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 
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SLAGVAARDIG BIJ TALUDS,  
BERMEN EN IN HET VELD

 • Volledige flexibiliteit bij grote werkbreedte 

 • MU-Vario®-systeem, in serie vervaardigd

 • 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 trekker

Veel plaats voor montage op de trekker en de meezwenkende 
aandrijfas.

Dankzij een royaal zwenkbereik kan er zowel voor als achter de trek-
ker mee worden gewerkt. Smalle inritten en bermen kunnen eveneens 
worden gemulcht.

Starinth®-looprollagering.

De mechanische, gepatenteerde aanrijbeveiliging wordt op betrouw-
bare wijze geactiveerd en keert zelfstandig terug in de werkpositie.

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. trekker-pk's 130 130 130

Gewicht (kg) 910 930 950

Aantal hamerklepels 16 18 22

Minimumgewicht trekker (kg) 2.800 3.200 3.500

✓
ISO/WD
17101-2

QStE

STOP

0 pk 140 pk

Aandrijfvermogen in pk:

0,8 m 3,0 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 Totale werkbereik  
incl. breedte van de machine ca.

Werk-/instelbereiken (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® voor een geoptimaliseer-
de inlaat- en maaikapvorm en een 
traploos selecteerbare verma-
lingsgraad. Zo bereikt u een ideale 
mulchkwaliteit en vervezeling.
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EEN OPTIMAAL MULCHRESULTAAT  
BIJ ELKE VLUCHTSTROOK

 • Zowel de helling als de hoogte van de mulchmachine 
kunnen afzonderlijk worden bediend. Zo speelt u in op 
elk terrein

 • De zij-verstelling biedt de trekker stabiliteit en maakt ook 
diepe greppels bereikbaar (optioneel)

 • Of het nu greppels of taluds zijn, de MU-L/VS volgt zelf-
standig alle glooiingen

 • Hydraulische non-stop aanrijbeveiliging

 • Met slechts één enkelvoudig hydraulisch ventiel bedient 
u alle basisfuncties

 • Lange levensduur dankzij de inwendige looprollagering 
van Starinth®

 • Plaatsbesparend ingeklapt  
stallen

MU-L/VS
DYNAMISCHE ALLROUNDER NAAST  
DE TREKKER

✓
ISO/WD
17101-2

QStE

STOP

Kort model zodat het zwaartepunt dicht bij 
de trekker ligt. 

De hoogte van de mulchmachine kan hy-
draulisch worden ingesteld. Zo kunnen ook 
plateaus naast de trekker worden gemulcht. 

Dankzij de doordachte vormgeving kan de 
MU-LV/S-mulchmachine plaatsbesparend 
ingeklapt worden gestald.

Rechtstreekse krachtoverbrenging door 
compacte aandrijving voor 1000 omw/min.

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

Automatisch vergrendelende, mechanische 
transportbeveiliging zodat de machine snel 
rijklaar is.

0 pk 140 pk

Aandrijfvermogen in pk:

0,8 m 3,0 m

Werkbreedte in meters:

1,6 | 1,8 | 2,0

75          130

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. optie: 
Hydraulische 
zij-verstelling

Technische gegevens
MU-L/VS 160 180 200

Werkbreedte (cm) 160 180 200

Max. trekker-pk's 1.000 omw/min. 130 130 130

Gewicht (kg) 950 980 1.010

Aantal hamerklepels 14 16 16

A Zijdelingse montage naar rechts 
B Buitenbreedte naar rechts
C Instelbereik naar rechts

Werk-/instelbereiken (cm) 

E Hoekbereik naar boven
F Hoekbereik naar onder

Werkbereik (°) 

Starinth®-looprollagering.
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KERNCOMPETENTIE:  
SOEPEL LOPENDE ROTOREN

Het middelpunt van elke mulcher: de rotor met zijn werk-
tuigen. De soepelheid waarmee een rotor draait heeft grote 
invloed op de levensduur, een gelijkmatig resultaat en een 
continu vermogen. Elke Müthing-rotor is zodanig geconst-
rueerd dat deze eigenschappen ook bij zwaar gebruik be-
houden blijven.

 

En mocht het toch tot een noodgeval komen: als de rotor 
beschadigd raakt door vreemde voorwerpen, dan kan er on-
balans optreden. Met onze eigen balanceermachine zijn wij 
in staat u in het kader van onze serviceactiviteiten snel en on-
gecompliceerd 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-mulchma-
chine 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-mulcher kunt vertrouwen - vanaf het begin.

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 reserveonderdelen
Ook de reserveonderdelen van Müthing worden zodanig 
geconstrueerd dat we onze kwaliteitsbelofte houden. De 
selectie aan uitstekende onderdelen garandeert een lange 
levensduur.

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

Vertrouw ons. Met reserveonderdelen van Müthing bieden 
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: 

4746



TECHNISCHE GEGEVENS

MU-B
MU-C  

                             
MU-C Hydro

MU-C/S
MU-FM 

                             
MU-FM Hydro

MU-COLLECT Vario MU-FM/S
MU-E 

                             
MU-E Hydro

Maten en gewichten

Werkbreedte (cm) 100 | 120 | 140
80 | 100 | 120 | 

 140 | 160
                              
120 | 140 | 160 

100 | 120  120 | 140 | 160  140 | 160  120 | 140 | 160
120 | 140 | 160 |

180 | 200
                             

140 | 160 | 180 | 200

Transportbreedte (cm) 117 | 137 | 157
97 | 124 | 144 | 

 164 | 184
                            
144 | 164 | 184

158 | 178 145 | 165 | 185 162 | 182 k. A.
135 | 155 | 175 | 

195 | 215
                             

155 | 175 | 195 | 215

Gewicht (kg) 137 | 154 | 171

Voor:   --  | 145 | 151 
| 159 | 175

Achter: 154 | 169 | 
185 | 200 | 215
                            
138 | 146 | 154 

208 | 225
206 | 229 | 252
                            
201 | 217 | 232

223 | 244 340 | 353 | 370
280 | 300 | 330 | 

360 | 390
                             

280 | 330 | 360 | 380

Aandrijfvermogen

Vermogen* van - tot (pk) 15 - 25
15 - 35

                             
–

20 - 35
20 - 40

                             
–

20 - 40 30 - 45
25 - 50/60

                             
–

Vermogen hydromotor van - tot (pk) –
–

                             
35 - 55

–
–

                             
35 - 70

35 - 70 –
–

                             
50 - 90

Toerental aftakas* (omw/min) Geen vermelding.
540 / 1.000

                             
Geen vermelding.

540
2.200

                              
Geen vermelding.

1.000 / 2.000 540
1.000 / 2.000 voor 
540 / 1.000 achter

                             
Geen vermelding.

Vrijloop geïntegreerde  
nalooprem g g g g g g

Aantal V-snaren 2 2 2 2 2 2 2

Montage

Voorzijde g
c

                            
g

– g g –
c

                            
g

Achterzijde –
c

                            
–

g – – g
c

                            
–

Voorzijde-achterzijde – – – – – – –

Snelkoppelinrichting voor fronta-
anbouw –

c Cat. 0
                            

c Cat. 1
– c Cat. 0 / 1N c Cat. 0 / 1N –

c Cat. 0 / 1N
                             

c Cat. 0

Zij-verstelling mechanisch – – – – – –
20 | 20 | 25 | 25 | 25

                            
20 | 25 | 25 | 25

Zij-verstelling hydraulisch – – – – – g
26 (15 bij snelkoppelinrichting)

                            
15 | 26 | 26 | 26

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

Werk-/instelbereiken

A: Instelbereik naar links / 
A: Zijdelingse montage naar rechts – – – – – 29 | 29 | 29 Geen vermelding.

B: Instelbereik naar rechts – – – – – 83 | 83 | 83 Geen vermelding.

C: Transportlengte naar achter / 
C: Buitenbreedte naar rechts – – – – – 160 | 160 | 160 Geen vermelding.

D: Totale werkbereik  
incl. breedte van de machine – – – – – 232 | 252 | 272 Geen vermelding.

E: Hoekveld naar boven (°) – – 90 – – 90 –

F: Hoekveld naar beneden (°) – – 45 – – 60 –

MU-E/S
MU-H

                             
MU-H Hydro

MU-H/S MU-L MU-L/S MU-L/VS

Maten en gewichten

Werkbreedte (cm) 120 | 140 | 160 
120 | 140 | 150 |

160 | 180 | 200 | 220
                             

180 | 200
140 | 160 | 180 | 200 180 | 200 | 220 | 250 |

280  200 | 220 | 250 160 | 180 | 200

Transportbreedte (cm) Geen vermelding.
137 | 157 | 167 |  

177 | 197 | 217 | 237
                             

197 | 217
Geen vermelding. 197 | 217 | 237 | 267 |  

297 Geen vermelding. Geen vermelding.

Gewicht (kg) 497 | 520 | 543
380 | 465 | 480 |  

500 | 535 | 555 | 635
                             

460 | 520
650 | 660 | 690 | 720 640 | 670 | 740 | 790 

| 885 910 | 930 | 950 950 | 980 | 1.010

Aandrijfvermogen

Vermogen* van - tot (pk) 30 - 60
35 - 75 / 90

                            
–

90 100 / 130 130 130

Vermogen hydromotor van - tot (pk) –
–

                            
70 - 120

– – – –

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

                            
Geen vermelding.

540 540 / 1.000 540 1.000

Vrijloop g g g g g g

Aantal V-snaren 3 3 4 4 4 4

Montage

Voorzijde –
c

                            
g

– c – –

Achterzijde g c Cat. 2 c Cat. 2 Cat. 2

Voorzijde-achterzijde c
Cat. 1 + 2

                            
Cat. 1 + 3

– Cat. 1 + 2 – –

Snelkoppelinrichting voor fronta-
anbouw c – – – – –

Zij-verstelling mechanisch – c – g – –

Zij-verstelling hydraulisch g c g c g c

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

Werk-/instelbereiken

A: Instelbereik naar links / 
A: Zijdelingse montage naar rechts 86 | 86 | 86 Geen vermelding. 55 | 55 | 55 | 55 Geen vermelding. 70 | 70 | 70 117 | 117 | 117

B: Instelbereik naar rechts 136 | 136 | 136 Geen vermelding. 100 | 100 | 100 | 100 Geen vermelding. 105 | 105 | 105 177 | 177 | 177

C: Transportlengte naar achter /  
C: Buitenbreedte naar rechts 256 | 276 | 296 Geen vermelding. 185 | 185 | 185 | 185 Geen vermelding. 200 | 200 | 200 337 | 357 | 377

D: Totale werkbereik  
incl. breedte van de machine Geen vermelding. Geen vermelding. 295 | 315 | 335 | 355 Geen vermelding. 375 | 395 | 425 Geen vermelding.

E: Hoekveld naar boven (°) 90 – 90 – 90 90

F: Hoekveld naar beneden (°) 60 – 60 – 60 60

Afbeeldingen tonen deels optionele uitrustingen.  
Technische wijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen komen mogelijk niet overeen met de meest recente modelversies.

Afbeeldingen tonen deels optionele uitrustingen.  
Technische wijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen komen mogelijk niet overeen met de meest recente modelversies.

B
D

C

Werk-/ 
instelbereiken  
voor het model:

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

Werk-/ 
instelbereiken  
voor het model:

 • MU-C/S 

Werk-/ 
instelbereiken  
voor het model:

 • MU-E/S 

Werk-/ 
instelbereiken  
voor het model:

 • MU-LV/S

– niet beschikbaar g Serie c optioneel

*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

*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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TECHNISCHE GEGEVENS

MU-B
MU-C   

                             
MU-C Hydro

MU-C/S
MU-FM  

                             
MU-FM Hydro

MU-COLLECT Vario  
                             

MU-COLLECT Vario Hydro
MU-FM/S

MU-E  
                             
MU-E Hydro

Rotor

Diameter (cm) 11 11 11 11 11 11 13

Effectieve diameter (cm) 31 31 31 31 31 31 36

Aantal gereedschappen 16 | 20 | 24
12 | 16 | 20 | 24 | 28

                             
20 | 24 | 28 

16 | 20 20 | 24 | 28 24 | 28 20 | 24 | 28
20 | 24 | 28 | 32 | 36

                             
24 | 28 | 32 | 36 

M-hamerklepels – – – – – – –

M-klepels – – – – – – –

M-hardmetalen klepels g g g g g g g

3-voudige Y-messen – – – – – – –

M-ganzevoetklepel c c c c c c –

Y-messen c – – – – – –

Verticuteermessen – – – c c – c

Dieptegeleiding

Looprol g g g g g g g

Positie voor/achter vast vast vast vast vast vast vast

Diameter (cm) 12 12 10 12 10 12 12

Steunwielen – c – c c – c

Maaikap

Slijtstuk c c – c g c c

Hardox-schuifbuizen c g c g g g c

Vario-haksellijst – – – – c – c

Haksellijst (haaienvin) – g – g g g g

Tweede haksellijst – c – c c c c

Optionele uitrusting

Schokabsorbtieset voorzijde – – – – – – –

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

Markeringsborden met verlichtingsinstallatie – – – – – – c

Markeringsborden met led-verlichtingsinstallatie – – – – – – c 

Urenteller – – – – c c c

MU-E/S
MU-H  

                             
MU-H Hydro

MU-H/S MU-L MU-L/S MU-L/VS

Rotor

Diameter (cm) 11 14 14 16 | 16 | 16 | 16 | 18 16 16

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

Aantal gereedschappen 20 | 24 | 28
10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 

                             
16 | 16 

12 | 14 | 16 | 16 16 | 16 | 18 | 22 | 24 16 | 18 | 22 14 | 16 | 16

M-hamerklepels – g g g g g

M-klepels – c c c c c

M-hardmetalen klepels g – – – – –

3-voudige Y-messen – c c c c c

M-ganzevoetklepel – – – – – –

Y-messen – – – – – –

Verticuteermessen – – – – – –

Dieptegeleiding

Looprol g g g g g g

Positie voor/achter vast vast vast verstelbaar verstelbaar verstelbaar

Diameter (cm) 12 14 14 19 19 19

Steunwielen – – – – – –

Maaikap

Slijtstuk c c c c c c

Hardox-schuifbuizen g c g c c c

Vario-haksellijst – c c c c –

Haksellijst (haaienvin) g g g g g g

Tweede haksellijst c c c c c c

Optionele uitrusting

Schokabsorbtieset voorzijde – c – c – –

Laaddrukontspanning MU-SOFA® c c – c – –

Markeringsborden met verlichtingsinstallatie c c c c c c

Markeringsborden met led-verlichtingsinstallatie – c c c c c

Urenteller c c c c c c

M-klepelsHardmetalen M-klepels M-ganzevoetklepel

M-hamerklepels

– niet beschikbaar g Serie c optioneel

*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

*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.

3-voudige Y-messen
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PRIMA MULCHEN MET 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

Uw contactpersoon:
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