
Mulčovací stroje jsou v posledních letech velmi žádané. Uživatelé si od nich slibují, že posečenou trávu nebudou 
muset složitě odklízet a ukládat do kompostu. Všechny naše mulčovače jsou multifunkční, což znamená, že je možno 
dokoupit další pracovní nástavce a stroj využívat  například pro sečení trávy nebo úklid sněhu.

Mulčování je stále rozšířenější způsob údržby luk, zahrad a dalších travnatých veřejných ploch jako jsou parky, hráze, 
násypy cest apod. Mulčovací sekačky jsou proto v posledních letech velmi oblíbené. Dle konstrukce pohonu žacího 
ústrojí rozdělujeme dva základní typy:

- rotační mulčovače
- cepákové mulčovače

Při mulčování vždy ponecháváme veškerou travní hmotu na pozemku. Mulčováním travních porostů si tak výrazně 
šetříme práci, protože nám odpadá nutnost posečenou trávu hrabat a odvážet z místa. Parcela získává tímto procesem 
užitečné živiny, neboť rozložená rozsekaná travní hmota je významným zdrojem humusu. Čerstvě zmulčovaná tráva 
se velice rychle rozkládá, u pravidelného mulčování může být doba rozkladu jen 2 týdny (nejrychleji, pokud prší a 
následně svítí slunce). Při mulčování přerostlé trávy na konci léta trvá do následujícího jara, než se veškerá travní 
hmota ztratí.

Při výběru si musíme nejprve odpovědět na otázku, co vlastně potřebujeme mulčovat. Jiné budou nároky pro sečení s 
parkovou úpravou na rovinách a jiné nároky budou u chráněných oblastí, kde se žádá sečení jen jednou za 2 roky a 
kde je častý výskyt mravenišť. Jiné jsou totiž přednosti rotačních adaptérů a jiné jsou přednosti adaptéru cepového 
mulčovače. Nicméně vyberou si všichni.

Mulčovače Tekton a Triton využijí zejména ti, kteří mají na svých pozemcích mnoho různých překážek, které je 
potřeba objíždět (stromky, záhony, obrubníky, atd.). Mulčovač Tekton je lehký, velmi jednoduše se u něj zapíná a 
vypíná pojezd. Hrazda řízení se dá držet jen jednou rukou, takže pod stromky s nízkou korunou můžete jít stranou 
vedle stroje a nemusíte se ohýbat pod větvemi. K těmto  mulčovačům můžete dokoupit nástavce pro sečení vysoké 
trávy nebo šípovou radlici na sníh. Tyto stroje jsou oblíbené i u žen.

Mulčovače Panter jsou vhodné především na větší pozemky nad 2.000 m2 bez překážek.
Provedení M70 je lehký, velmi odolný jednorotorový mulčovač, který připojíte ke všem pohonným jednotkám Panter 
a díky nízké hmotnosti tvoří snadno ovladatelný stroj vysokého výkonu, který je vhodný pro mulčování trávy kolem 
chalup, na loukách, v sadech, rákosů kolem rybníků atd.
Dvourotorový mulčovač M121 je vhodný především na rozlehlé udržované plochy, kde s ním dosáhnete pracovního 
výkonu cca 4000 m2/h. A to už je hezká hodnota. Ideální je mulčovat takto 3x ročně nebo první seč usušit na seno a 
druhou trávu zmulčovat.
Cepákový mulčovač MC-100 srovná vše co mu příjde do cesty a přitom je dokonale zakrytý, proto se hodí jak mezi 
sluneční elektrárny, tak do neudržovaných porostů, jeho 36 nožů se o vše postará.

Panter má obrovskou výhodu v tom, že má 20 různých nástavců. Naleznete je na stránce každého mulčovače zcela 
dole v kolonce "Přídavná zařízení pro tento výrobek". Velkou výhodou strojů Panter je také to, že za nimi nemusíte 
při práci chodit. Pokud zakoupíte sedačku, která se zapojí do zadního závěsu pohonné jednotky, tak při práci 
pohodlně sedíte. Je to dost výrazná výhoda, při posekání jednohektarové louky se sekačkou o záběru 69 cm ujdete 20 
kilometrů. Pohyb je zcela jistě zdravý, ale vše s mírou.
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