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NOWE PÓ£ZAWIESZANE ROTACYJNE KOSIARKI TARCZOWE
WSPÓ£PRACUJ¥CE Z KOSIARK¥ CZO£OW¥

Nowe pó³zawieszane rotacyjne kosiarki tarczowe firmy FELLA wspó³pracuj¹ce z kosiark¹ czo³ow¹, to kosiarki o du¿ej
szerokoœci roboczej wynosz¹cej 10,34 m. Sk³ada siê na ni¹ wynosz¹ca 3 m szerokoœæ robocza kosiarki czo³owej oraz wynosz¹ca
2x4 m szerokoœæ robocza dwuskrzyd³owej kosiarki tarczowej pó³zawieszanej z ty³u ci¹gnika.

Kosiarka czo³owa, wchodz¹ca w sk³ad zestawu tak kombinowanej kosiarki o du¿ej szerokoœci roboczej, nie jest przez ci¹gnik
pchana, lecz ci¹gniona. Odbywa siê to za poœrednictwem osadzonej z przodu ci¹gnika specjalnej szerokiej ramy zawieszenia
czo³owego maj¹cej kszta³t litery U, z któr¹ kosiarka jest po³¹czona równolegle dwustronnie przegubowymi ³¹cznikami.
Umo¿liwia to swobodne dopasowywanie siê belki tn¹cej do konturu pod³o¿a. Ci¹gnienie kosiarki zamiast jej pchania ochrania
darñ ³¹ki i sam¹ kosiarkê. Rama zawieszenia ze sprê¿ynow¹ amortyzacj¹ zmniejsza obci¹¿enie kosiarki i zapewnia optymalny
rozk³ad obci¹¿enia pochodz¹cego od reakcji pod³o¿a.

Ogólny widok jednej z nowych kosiarek przedstawiono na fot. poni¿ej.
Nowe kosiarki mog¹ wspó³pracowaæ z ci¹gnikami wyposa¿onymi w czo³owy uk³ad zawieszenia narzêdzi oraz w przedni

WOM. Minimalna moc wspó³pracuj¹cego ci¹gnika wynosi w przybli¿eniu 140 kW (190 KM).

Sk³adanie do po³o¿enia transportowego kosiarki pó³zawieszanej z ty³u ci¹gnika polega na odchyleniu do ty³u o k¹t 90 obu jej
skrzyde³ do po³o¿enia a¿ znajd¹ siê równolegle obok siebie za ci¹gnikiem. Tak z³o¿ona kosiarka ma bardzo nisko po³o¿ony œrodek
ciê¿koœci. Umo¿liwia to stosowanie wy¿szych prêdkoœci transportowych bez stwarzania ryzyka wypadku.

Aoto podstawowe dane techniczne rodziny nowych kosiarek:
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SM 1100
Trans

SM 1100
Trans - KC

Model kosiarki
SM 1100

Trans - RC
Wyszczególnienie

szerokoœæ robocza [m]

szerokoœæ transportowa [m]

d³ugoœæ transportowa [m]

liczba tarcz x liczba no¿y na tarczê

prêdkoœæ obrotowa WOM [obr./min]

minimalna moc ci¹gnika [kW/KM]

ciê¿ar kosiarki [kg]

10,34 10,34 10,34

3,0 3,0 3,0

8,13 8,13 8,13

16x2 16x2 16x2

1000 1000 1000

140/190 168/230 162/220

3260 3950 4030
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