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KOSIARKA POZOWA
Z032, Z032/1, Z032/2, Z032/3
Kosiarka pozowa przeznaczona jest do pielegnacji pastwisk, k, terenów rekreacyjnych i pól
golfowych. Suy do wyrównywania powierzchni pola, rorzucania kretowisk, cinania i rozdrabniania
trawy oraz chwastów, które rozrzucone na powierzchni szybko rozkadaj si i uy niaj tereny
zielone. Kosiarka suy take do koszenia i rozdrabniania rolin sianych na nawóz zielony przed
przyoraniem.
Skada si z korpusu nonego, trzypunktowego ukadu zawieszenia (podpory z waem podnonika i
zarzutkami) sucego do poczenia z cignikiem oraz wirników napdzanych poprzez przekadni
za pomoc pasów klinowych, póz podporowych z regulacj wysokoci oraz kompletu oson.
Ukad zawieszenia umoliwia agregowanie maszyny z cignikiem. Wirniki obracaj si w
uoyskowanych piastach, przenoszc napd z przekadni za pomoc pasów klinowych na wirujce
noe tnce. Sposób zamocowania noy tncych spenia zadania zabezpieczenia elementów
roboczych przed przecieniem, a co za tym idzie przed uszkodzeniem.
Podczas pracy, gdy sia oporu stawianego przez przeszkod przekroczy warto siy odrodkowej,
nastpuje odchylenie noy ku tyowi i ominicie przeszkody. Równie przekadnia pasowa spenia
czciowo rol sprzga bezpiecze stwa. Poprzez zmian ustawienia póz podporowych istnieje
moliwo regulacji wysokoci koszenia w granicach 2-10 cm.

KOSIARKA POZOWA
Zapotrzebowanie mocy
Szeroko robocza
Szeroko
Wysoko
Dugo
Wysoko koszenia
Obroty noy
Masa
Rama trzypunktowa
Prdko robocza
Prdko transportowa
Noe tnce
Wirniki
Wydajno
Poziom emitowanego haasu

Z032, Z032/1
30 kW
180 cm
220 cm

Z032/2
40 kW
270 cm
299 cm
106 cm
156 cm
2-10 cm
1800 obr/min
netto – 380 kg
netto – 460 kg
brutto – 400 kg
brutto – 485 kg
rozstaw 725 mm
do 15 km/h
do 20 km/h
2x2 szt.
3x2 szt.
2 szt.
3 szt.
1,5 ha/h
80 dB

Z032/3
50 kW
357 cm
370 cm

640 kg

4x2 szt.
4 szt.
2 ha/h

Kosiarka Z032/1 posiada przesunity trzypunktowy ukad zaczepu w stosunku do korpusu
kosiarki. Pozostae parametry jak w modelu Z032.

PRZEDSIBIORSTWO PRODUKCYJNO-USUGOWO-HANDLOWE

POMAROL S.A.

S.A.

11-300 Biskupiec ul. Przemysowa 4
tel. +48 89 715-20-71; fax +48 89 715-20-73, 715-26-78
www.pomarol.com.pl e-mail: sprzedaz@pomarol.com.pl

