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Now¹ seriê zawieszanych kosiarek talerzowych wpro-
wadzi³a na rynek maszyn rolniczych firma Lely
Deutschland. Seria ta, o nazwie Splendimo Classic, obejmu-
je piêæ modeli kosiarek o szerokoœci roboczej od 1,65 do
3,20 m. Nowe kosiarki przeznaczone s¹ dla ma³ych i œre-
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dnich gospodarstw rolnych specjalizuj¹cych siê w hodowli
byd³a. Ogólny widok jednej z nowych kosiarek wraz ze
wspó³pracuj¹cym ci¹gnikiem jest przedstawiony na foto-
grafii firmowej.

Moc ci¹gnika przenoszona jest na zawieszon¹ na nim
kosiarkê za pomoc¹ pasków klinowych i dalej przez napêd
boczny na belkê kosz¹c¹. Zalet¹ tego rodzaju napêdu jest
to, ¿e zespó³ kosz¹cy pracowaæ mo¿e na pochy³oœciach

i skarpach pod górê o nachyleniu do 90 do poziomu oraz na

pochy³oœciach w dó³ o nachyleniu do poziomu do 50 .
W takich przypadkach nie ma problemu ze smarowaniem
kó³ zêbatych w belce kosz¹cej, poniewa¿ ka¿dy talerz
u³o¿yskowany jest w indywidualnej obudowie z odpowie-
dnim zapasem smaru.

Przy konstrukcji nowych kosiarek szczególn¹ uwagê
zwrócono na u³atwienie zabiegów obs³ugowych i konser-
wacyjnych, np. obudowa przek³adni na paski klinowe
pozwala siê ³atwo otwieraæ. U³atwiona jest równie¿ szybka
wymiana no¿y w zespo³ach kosz¹cych, dziêki
zastosowaniu specjalnie opracowanego do tego celu
systemu Splendimo-Clip. Zwarta budowa kosiarek
sprawia, ¿e w po³o¿eniu transportowym najczêœciej ich
szerokoœæ nie przekracza szerokoœci ci¹gnika, na którym s¹
zawieszone.
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Produkcjê nowej serii przyczep ci¹gnikowych do
transportu leœnego uruchomi³a ostatnio specjalizuj¹ca siê w
tym zakresie firma Einsiedler-Forsttechnik. Dziêki wypo-
sa¿eniu przyczep w dŸwigniki z przegubowymi
wysiêgnikami chwytakowymi, zmechanizowany zosta³
ca³kowicie zarówno proces za³adunku, jak i wy³adunku
materia³ów takich jak d³u¿yca, k³ody, belki itp., transporto-
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wanych do mniej lub bardziej odleg³ych miejsc przezna-
czenia.

W wiêkszoœci modeli nowej serii przyczep przekonstru-
owano i wydatnie wzmocniono dŸwigniki za³adowcze,
wyposa¿aj¹c je w czterosi³ownikowy uk³ad podnoszenia
i manipulowania ³adunkiem. Zasiêg operowania ³adunkiem
wynosi od 4,80 do 6,75 m. Widok ogólny jednej z tych
przyczep wraz ze wspó³pracuj¹cym ci¹gnikiem jest
przedstawiony na fotografii firmowej.

Nowa seria przyczep obejmuje ³¹cznie 6 modeli o ³ado-
wnoœci od 7 do 13 ton. Modele przyczep o ³adownoœci 7, 8
i 9 ton maj¹ ramê noœn¹ sk³adaj¹c¹ siê z centralnej belki
rurowej, na której osadzone s¹ przesuwnie wsporniki k³onic.
Natomiast modele przyczep o ³adownoœci od 11 do 13 ton
maj¹ szkielet podwozia o lekkiej konstrukcji ramowej.

Wszystkie przyczepy firmy Einsiedler-Forsttechnik
przeznaczone do prac leœnych wyposa¿one s¹ w cztero-
ko³owy zespó³ jezdny typu tandem, a ponadto w uk³ad
hydraulicznego sterowania dyszlem oraz w podpory
dodatkowo stabilizuj¹ce podczas za³adunku i wy³adunku.

Na podstawie Profi-Magazin für Professionelle
Agrartechnik, nr 6, 2007.

opracowa³ doc. dr in¿. Józef Kobylarz
PIMR - Poznañ



TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŒNA 4/2008

Wspó³czesne rolnictwo doœæ czêsto zg³asza zapotrzebowanie na
³adowarki samojezdne, w tym na ³adowarki, które mog¹ pracowaæ w
budynkach gospodarczych o ograniczonych szerokoœciach i wysokoœciach
bram i przejazdów. Do takich w³aœnie zastosowañ przeznaczone s¹ dwa
nowe modele samojezdnych mini³adowarek firmy KramerWerke. Jedna z
tych ³adowarek jest przedstawiona na fotografii firmowej.

Nowe modele mini³adowarek oznaczone symbolami 250 i 350 maj¹
szerokoœæ wynosz¹c¹ 1,20 m i maksymaln¹ gabarytow¹ wysokoœæ
wy³adunku zawartoœci z uniesionego czerpaka nie przekraczaj¹c¹ 1,50 m.
Pomimo tego konstrukcja nowych mini³adowarek zapewnia im lepsz¹
statecznoœæ w porównaniu z poprzednimi modelami tej firmy. Polega to na

tym, ¿e nowsze ³adowarki zbudowane s¹ w
oparciu o te same zasady konstrukcyjne,
wed³ug których budowane s¹ wiêksze modele:
wszystkie ko³a jezdne s¹ kierowane, a rama
noœna jest niedzielona. Ma to zapewniæ, ¿e
nawet w nierównym terenie i przy nape³-
nionym czerpaku ko³a nie trac¹ kontaktu
z pod³o¿em.

Nowe mini³adowarki napêdzane s¹
silnikami hydraulicznymi umieszczonymi w
piastach kó³. G³ówny spalinowy silnik
napêdowy ma w modelu 350 (o pojemnoœci

0,35 m ) moc wynosz¹c¹ 31 KM. W modelu z

czerpakiem o pojemnoœci 0,25 m g³ówny
silnik napêdowy ma moc 22 KM.

£adowarki te mog¹ byæ wyposa¿one albo
w klasyczn¹ kabinê operatora albo mog¹ byæ
dostarczane w wersji „Cabrio”, bez kabiny,
jedynie ze sk³adanym pa³¹kiem bezpie-
czeñstwa.
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