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PRODUKOWANE Z TRADYCJĄ

 

MAXIO 240/240 UNI /280/280UNI KOSIARKI BIJAKOWE MULCZUJĄCE

 

RUR-60/RA-80/RA-100/RA-140ROZRZUTNIKI OBORNIKA

 

ZTR-165/ZTR-185KOSIARKI ROTACYJNE BĘBNOWE

RUR-60

Urządzenie przeznaczone do transportowania i równomiernego rozrzucania obornika           

i kompostu. W rozrzutniku zastosowano hamulce pneumatyczne, które zostały zakryte w 

przedniej części. Elementy do konserwacji i obsługi technicznej zostały umiejscowione w 

łatwo dostępnych miejscach. Przenośnik podłogowy wyposażono w układ dwułopatkowy,              

który zapewnia rozrzut 14 metrów. W wersji standardowej napęd przenośnika jest 

mechaniczny.  Rozrzutnik jest przystosowany do górnego i dolnego zaczepu w ciągniku 

rolniczym. Maszynę można doposażyć w hydrauliczny napęd przenośnika. 

RA-80/RA-100/RA-140

Seria rozrzutników RA posiada oryginalne rozwiązania konstrukcyjne, które zwiększają 

jakość rozrzutu, komfort obsługi i wytrzymałość urządzenia. Rozrzutniki RA są przeznaczone 

do transportu i rozrzucania obornika, kompostu i innych materiałów sypkich. Oferowane 

produktu mają ładowność 8, 10, 14 ton. Urządzenia wyposażono w hydrauliczną podporę 

postojową. Skrzynia ładunkowa posiada podwójny przenośnik z czterema łańcuchami           

i napędem hydraulicznym. Siłę rozrzutu i prędkość pracy przenośnika podłogowego można 

obsługiwać z kabiny ciągnika rolniczego.  Maszyna została wyposażona w sygnał dźwiękowy, 

który sygnalizuje zablokowanie poszczególnych elementów. Rozrzutnik posiada układ 

łopatek "V", co gwarantuje równomierny rozrzut na szerokość 16 metrów. Możliwe są dwa 

ustawienia prędkości łopatek. 

RUR-60/RA-80/RA-100/RA-140

ROZRZUTNIKI OBORNIKA

Parametry techniczne
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ZTR 165/185

KOSIARKI ROTACYJNE BĘBNOWE 

MAXIO 200/240/240UNI/280/280UNI

KOSIARKI BIJAKOWE MULCZUJĄCE 

Solidna konstrukcja i wysoka jakość wykonania gwarantują 

bezawaryjną pracę w najtrudniejszych warunkach.

Dzięki zastosowaniu przekładni zębatych, kosiarki są bardzo 

ciche i żywotne. Przekładnie z automatycznym napinaczem 

paska i wbudowane sprzęgło wydłużają żywotność sprzętu.

Przemyślana budowa maszyn pozwala na łatwą wymianę 

noży, bębnów i pozostałych części eksploatacyjnych. 

Przekładnie z pasem klinowym posiadają automatyczny 

napinacz, co minimalizuje wymogi obsługi. Nośniki główne 

kosiarek ZTR są wzmocnione w części zawieszenia, gdzie w 

trakcie eksploatacji dochodzi do największych obciążeń.

Pasy stanowią środek tłumiący i zabezpieczający. Kosiarki ZTR 

zostały wyposażone w system zabezpieczający, który 

minimalizuje uszkodzenia, wynikające z kontaktu                   

z nieoczekiwanymi przeszkodami.

W trakcie produkcji talerze koszące są odpowiednio 

wyważane, eliminując nadmierne przeciążenia i wibracje w 

momentach osiągania wysokich obrotów. 

W sytuacji najechania na przeszkodę, uruchamia się system 

blokujący kosiarkę. 

W kosiarkach ZTR 185 istnieje możliwość ustawienia czterech  

wysokości ścierniska za pomocą wymiennych podkładek. 

Codzienna obsługa, wymiana noży, talerzy i dostęp do 

pozostałych części jest bardzo łatwa. 

Parametry techniczne

Model – ZTR 165 185
Szerokość koszenia (cm) 164 184

Minimalna moc ciągnika (KM) 53 53

Ilość bębnów 2 2

Ilość noży 3 3

Obroty WOM 540 540

Zaczep (kategoria) I.II. I.II.

2,1 2,5

Długość 1442 1610

Szerokość  3140 3450

Wysokość 1150 1150

Wydajność max. (ha/h)

Kosiarki bijakowe Agrostroj Pelhrimov MAXIO przeznaczone 

są do koszenia trawy, zarośli, chwastów. Pozostawiają 

skoszony mulcz, w celu jego dalszej mineralizacji. Mulczery 

MAXIO zapewniają bardzo dużą wydajność i  skuteczność 

koszenia, są to urządzenia o bardzo solidnej budowie. 

Kosiarki mulczujące Agrostroj Pelhrimov posiadają 

wzmocnioną konstrukcję nośną i elementy robocze, dając 

gwarancję długotrwałej i bezawaryjnej pracy. 

Mulczujące kosiarki Agrostroj Pelhrimov zostały wyposażone 

w przekładnie uzbrojone sprzęgłem bezpieczeństwa. 

Zastosowanie sprzęgła w istotny sposób wpływa na żywotność 

maszyny, chroniąc ją przed uszkodzeniem w momentach 

nadmiernych obciążeń. 

Dzięki zastosowaniu dużej ilości młotków bijakowych  

zwiększono intensywność mulczowania, minimalizując ilość 

pozostawianego pokosu. Zastosowanie kutych młotków 

bijakowych, znacznie  wydłuża czas ich eksploatacji. Istnieje 

możliwość wyposażenia kosiarki w noże typu Y, przenośne 

oświetlenie do transportu, wyższe koła lub wysokie płozy.  

Wersja podstawowa MAXIO posiada wałek przeniesienia 

napędu, wałek kopiujący, płozy boczne, kute młotki bijakowe. 

Dzięki zastosowaniu pokrywy uchylnej, uzyskano łatwy  

dostęp do miejsc konserwacji, wymian młotków i innych 

części. Wersja MAXIO UNI posiada hydrauliczny przesuw 

boczny  i możliwość montażu z tyłu i przodu ciągnika 

rolniczego. 

Parametry techniczne
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