
KOSIARKA BIJAKOWA tylno-boczna KB14 (1,40 m) Z017/1 
DO PRACY W MIEJSCACH TRUDNO DOSTĘPNYCH, PERFEKCYJNE KOPIOWANIE TERENU 

Kosiarka bijakowa jest maszyną zaczepianą z tyłu ciągnika umożliwiającą pracę koszenia za 
ciągnikiem, z boku ciągnika z możliwością  omijania przeszkody, w rowie jak i na skarpie. 
Kosiarka ta umożliwia również obcinanie krzaków.  
Wyrób spełnia zasadnicze wymagania dyrektyw unijnych. 

Wyposażenie: 

 młotki,

 ślizgi wspierające,

 pozioma rolka regulująca wysokośd koszenia,

 przeciwległe ostrza,

 zabezpieczenia zgodne z CE,

 regulowany napinacz, hydrauliczny przesuw boczny i kątowy,

 przekładnia ze sprzęgłem.
Opis: 
Jest to maszyna klasy średniej do pracy w średnich warunkach dla firm rolniczych 
jak i komunalnych. O wysokiej jakości wykonania, trwałości i użyteczności świadczą 
następujące cechy konstrukcyjne: 

 wymienne ślizgi wykonane  z trudnościeralnej stali RAEX 400,

 solidny korpus z trudnościeralnej stali,

 solidny grubościenny wał roboczy o średnicy 170 mm, do którego przymocowano
20 noży bijakowych,

 wał kopiujący o średnicy 190 mm o zmiennym położeniu (regulacja wysokości
koszenia),

 zawieszana standardowo na trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika,
umożliwiającym pracę w trudnym (kamienistym) terenie,

 solidna przekładnia kątowa przekazująca napęd na wał roboczy, wyposażona
standardowo w sprzęgło jednokierunkowe,

 poprzez przemieszczenie przekładni na zewnątrz kosiarki możliwe jest wykorzystanie
całej szerokości kosiarki podczas koszenia rowów,

 bezpiecznik hydrauliczny chroniący maszynę przed uszkodzeniem przy najechaniu
na przeszkodę,

 możliwośd koszenia powierzchni o nachyleniu od -55° do 90°,

 ścinanie chwastów , traw i krzewów do średnicy 50 mm na terenie
niezagospodarowanym, średnie warunki pracy,

 dodatkowe dwa przeciwnoże wewnątrz korpusu wspomagają rozdrabnianie
koszonego materiału,

 zastosowanie mocnego układu ułożyskowania wału bijakowego firmy SKF,

 elektroniczne wyważanie wału roboczego,

 sterowanie przy pomocy układu hydraulicznego opartego na dwóch siłownikach
hydraulicznych dwustronnego działania, dający przesuw boczny w zakresie 0-102 cm,

 poprzez wykorzystanie dwóch wałów PTO (długi szerokokątny) możliwa jest praca
w każdej pozycji bez ryzyka uszkodzenia wałka PTO,

 zawieszenie maszyny na pantografach umożliwia wiele pozycji pracy.



DANE TECHNICZNE: 

Typ KB14 (Z017/1) 

Klasa zaczepu TUZ II 

Prędkośd obrotowa WOM *obr./min.+ 540 

Prędkośd obrotowa wału roboczego * obr./min.+ 1950 

Liczba pasków napędu 4 

Moc ciągnika od:  *kW/KM+ 37/50 

Liczba noży bijakowych [szt.] 20 

Długośd w stanie spoczynku *m+ 2,03 

Wysokośd *m+ 1,25 

Szerokośd w stanie spoczynku *m+ 2,48 

Ciśnienie w układzie hydraulicznym *MPa] 16 

Szerokośd robocza *m+ 1,40 

Masa [kg] 850 
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