
KOSIARKA BĘBNOWA 2,10 Z001/3 

(z hydrauliką i wałem PTO w standardzie) 

Najpopularniejsze na polskim rynku  kosiarki bębnowe do koszenia trawy i roślin zielonych 

Charakteryzują  się zwartą i trwałą konstrukcją. Są cenione w małych, średnich jak i dużych 

gospodarstwach. Kosiarki spełniają wszystkie  wymagania dyrektyw unijnych. 

Opis: 

 Bardzo bogaty park maszynowy pozwala wykonad każdą częśd wchodzącą w skład

naszych kosiarek.

 Jako jedyni w kraju stosujemy seryjnie przekładnię o kołach stożkowych ŁUKOWYCH

co sprawia, że maszyna jest dużo cichsza i wytrzymalsza.

 Wszystkie koła zębate są hartowane w renomowanych firmach hartowniczych,

posiadają certyfikat jakości.

 Łożyska stosowane w naszych maszynach produkowane są przez polskich

producentów FŁT KRAŚNIK oraz PPL KIELCE, co zapewnia praktycznie bezawaryjną

pracę maszyny.

 Wszystkie kosiarki produkowane w naszej firmie posiadają osłony metalowe.

 Rama główna wykonana jest na centrum obróbczym w  jednym mocowaniu,

co zapewnia precyzyjnośd wykonania.

 Wałki napędzające wykonane  są ze stali ulepszonej, co zapewnia wytrzymałośd

na przeciążenia podczas pracy.

 Wszystkie maszyny są wykonane z najwyższej  jakości atestowanych stali, śrutowane

i malowane proszkowo.

OPCJA: Dostępna jest nowa wersja trzypunktowego zaczepu do ciągnika, dająca możliwośd 

odchylenia kosiarki podczas transportu do tyłu pojazdu, chowając kosiarkę całkowicie 

w obrysie ciągnika. W tej opcji pozycja transportowa blokowana jest przez sworzeo, 

odblokowywany z kabiny ciągnika. 

Kosiarka bębnowa 2,10m  Z001/3  (z hydrauliką i wałem PTO w standardzie) 

Stosowane do koszenia użytków zielonych o dużych obszarach na równym i nierównym 

terenie oraz do wykaszania nieużytków. Posiadają grubsze wałki w skrzyni przekładniowej 

oraz większe koła stożkowe, co sprawia że są maszynami mniej zawodnymi. 

Posiadają bezpiecznik mechaniczny z wkładkami hartowanymi, co zabezpiecza kosiarkę 

przed zniszczeniem podczas kolizji z przeszkodą. 



Dane techniczne: 

Typ 1,35 mini (Z001/1) 1,35 (Z001/1) 1,65 (Z001) 1,85 (Z001/2) 2,10 (Z001/3) 

Typ kosiarki 
rotacyjna  

z napędem górnym 
rotacyjna  

z napędem górnym 
rotacyjna  

z napędem górnym 
rotacyjna  

z napędem górnym 
rotacyjna  

z napędem górnym 

Moc ciągnika od: 16 kW/22 KM 20 kW/28 KM 30 kW/40 KM 44 kW/60 KM 52 kW/70 KM 

Prędkośd obrotowa 
WOM 

540 obr./min. 540 obr./min. 540 obr./min. 540 obr./min. 540 obr./min. 

Wał PTO 4600-T10525AC12112 4600-T10525AC12112 4600-T40510AC12112 4600-T40510AC12112 4310-T400510ENC12R12 

Poziom hałasu 83 dB 83 dB 83 dB 80 dB 80 dB 

Wysokośd cięcia 42 i 32 mm 42 i 32 mm 42 i 32 mm 42 i 32 mm 42 i 32 mm 

Liczba bębnów 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 

Liczba nożyków 6 szt. 6 szt. 6 szt. 6 szt. 8 szt. 

Wydajnośd ok. 0,7 ha/h ok. 0,7 ha/h ok. 1,7 ha/h ok. 2,0 ha/h ok. 2,4 ha/h 

Prędkośd transportowa do 20 km/h do 20 km/h do 20 km/h do 20 km/h do 20 km/h 

Prędkośd robocza do 15 km/h do 15 km/h do 15 km/h do 15 km/h do 15 km/h 

Ciśnienie w układzie 
hydraulicznym 

16 MPa 16 MPa 16 MPa 16 MPa 16 MPa 

Szerokośd robocza 1,35 m 1,35 m 1,65 m 1,85 m 2,10 m 

Masa 240 kg 280 kg 320 kg 380 kg 560 kg 

Podnoszenie 
hydrauliczne 

opcja opcja opcja opcja standard 

Kosiarki  bębnowe tylne: 

Typ 
Z001/1  

(1,35 m) 
mini 

Z001/1  
(1,35 m) 

Z001/1  
(1,35 m) 

hydrauliczna 

Z001  
(1,65 m) 

Z001  
(1,65 m) 

hydrauliczna 

Z001/2  
(1,85 m) 

Z001/2  
(1,85 m) 

hydrauliczna 

Z001/3  
(2,10 m) 

hydrauliczna 

Szerokośd 
koszenia 

1350 1350 1350 1650 1650 1850 1850 2100 

Wymiary gabarytowe w położeniu roboczym za ciągnikiem (mm): 

Długośd 1220 1220 1220 1420 1420 1520 1520 1750 

Szerokośd 2440 2800 2800 3260 3260 3620 3620 4140 

Wysokośd 1200 1200 1200 1100 1100 1100 1100 1250 

Wymiary gabarytowe w położeniu transportowym za ciągnikiem (mm): 

Długośd 2260 2630 1750 3240 2120 3470 2250 2500 

Szerokośd 1220 1220 1220 1420 1420 1520 1520 2150 

Wysokośd 1200 1200 1830 1100 1910 1100 2045 2550 

Wymiary gabarytowe kosiarki podczas dostawy (stojąco - pionowe) (mm): 



Długośd 1600 1500 1500 1700 1700 1900 1900 2100 

Szerokośd 850 850 850 1000 1000 1100 1100 1300 

Wysokośd 1560 2000 2000 2100 2100 2400 2400 2600 



Noże stosowane w maszynach firmy KOWALSKI: 

Kosiarka bębnowa: 

noże proste:  94 x40 x3    fi 19,2 

Ilośd noży: 
6 szt.  Kosiarka bębnowa (1,35 m) mini      Z001/1 
6 szt.  Kosiarka bębnowa (1,35 m)   Z001/1 
6 szt.  Kosiarka bębnowa (1,65 m)   Z001 
6 szt.  Kosiarka bębnowa (1,85 m)   Z001/2 
8 szt.  Kosiarka bębnowa (2,10 m)   Z001/3 

Kosiarka dyskowa: 

noże skośne lewe/prawe: 100x48x4    fi 21 

Ilośd noży: 
4 szt. L + 6 szt. P   Kosiarka dyskowa KD21 (2,10 m) 5 dysków listwa Comer i K.     Z030/1 
6 szt. L + 6 szt. P   Kosiarka dyskowa KD25 (2,50 m) 6 dysków listwa Comer i K.     Z030/2 
6 szt. L + 8 szt. P   Kosiarka dyskowa KD28 (2,80 m) 7 dysków listwa Comer            Z030/3 
8 szt. L + 6 szt. P   Kosiarka dyskowa czołowa KDC29 (2,90 m) 7 dysków listwa K.  Z030/4 

Kosiarka bijakowa: 

- bijak: mazza 37_16     740 g     fi 16,5     szer.= 85     gr. =40    dł.=100 
- bijak: mazza 04/16   1450 g     fi 16,5     szer.=120    gr.=40     dł.=110 

Ilośd noży: 
20 szt. (1450 g)  Kosiarka bijakowa tylno-boczna KB16 (1.65 m)                   Z017 
20 szt. (1450 g lub 740 g) Kosiarka bijakowa tylno-boczna KB14 (1.40 m)   Z017/1 
20 szt. (1450 g)  Kosiarka bijakowa tylno-czołowa KBT16 (1.65 m)   Z017/2 
24 szt. (1450 g)  Kosiarka bijakowa tylno-czołowa KBT18 (1.85 m)   Z017/3 


