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KOSIARKA BIJAKOWA
Z037, Z037/1, Z037/2
Kosiarka bijakowa przeznaczona jest do pielgnacji pastwisk, k, terenów rekreacyjnych, nieuytków i pól
golfowych.Suy do wyrównywania powierzchni pola, rozrzucania kretowisk, cinania i rozdrabniania trawy
oraz chwastów, które rozrzucone na powierzchni szybko rozkadaj si i uy niaj tereny zielone.
Kosiarka suy te do koszenia i rozdrabniania rolin sianych na nawóz zielony przed przyoraniem.
Kosiarka bijakowa (Mulczer) - jednoczenie kosi i rozdrabnia city materia na powierzchni trawnika.
eliminuje zbieranie i wywoenie skoszonego materiau, obniajc jednoczenie koszty pielgnacji
rawników i innych terenów zielonych.Kosiarka kosi zarówno nisk jak i wysok traw, bardzo dobrze radzi
sobie z zarolami.Sprawdza si równie w parkach, na boiskach i na przyulicznych pasach zieleni.
Znajduje zastosowanie w sadownictwie i szkókarstwie.

KOSIARKA BIJAKOWA
Z037, Z037/1, Z037/2, Z037/3, Z037/4, Z037/5
Typ kosiarki
Zapotrzebowanie mocy
z tyu
w zalenoci od zawiez przodu
szenia maszyny [KM]
Szeroko robocza [mm]
Szeroko transportowa [mm]
Dugo
Wysoko
Wysoko koszenia
Masa maszyny [~kg]
Noe tnce [szt.]
Obsuga
Prdko obrotowa WOM
Prdko obrotowa zesp. tncego
rednica zewn. zespou tncego
Prdko robocza
Prdko transportowa
Poziom emitowanego haasu
Wa przegubowo-teleskopowy
symbol
nominalny moment obrotowy
nominalna przekazywana moc
nominalna dugo wau
informacja o stosowaniu wau oznacz. znakiem „CE”
ko cówka od strony cignika (wypusty)
ko cówka od strony maszyny (wypusty)
obroty robocze
sprzgo przecieniowe
zapotrzebowanie mocy na WPM

Producent: PPUH POMAROL S.A.
11-300 Biskupiec
Z037

Z037/1

Z037/2

26÷29

29÷33

33÷37

31÷35
1370
1730

35÷40
1580
1880
965 mm
880 mm
25 lub 55 mm
495
14
1 osoba
max. 540 obr/min
1900 obr/min
415 mm
do 15 km/h
do 20 km/h
90 dB
LFMR S.A. Lublin
6T-602-4-BA-602
540 Nm
30 kW
970 mm
posiada znak „CE”
6
6
540 obr/min.
tak
30 kW

40÷44
1790
2090

470
12

536
16

(*) Jeeli posiadacie Pastwo cignik bez podwójnego sprzga do napdu wau przegubowego, naley
koniecznie zastosowa wa przegubowy z biegiem jaowym (czyli sprzgo jednokierunkowe SJP –
kierunek obrotów prawy wg LFMR S.A. Lublin). W przeciwnym razie pomimo odczanego sprzga, wirnik
cignika bdzie nadal pracowa. Stosowa wycznie way oznaczone znakiem CE.
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