KATALOG PRODUCENTÓW
I DOSTAWCÓW SPRZĘTU
DO UTRZYMANIA TERENÓW ZIELENI

Seria Kubota B1 oferuje
doskonałą jakość i
zadziwiające walory użytkowe,
między innymi dzięki silnikowi
diesla i homologacji drogowej.
Miniciągniki te wyposażono w
ekonomiczne jednostki
napędowe o mocy od 12 do
24 KM.

M O D E L

B1121D

B1121-EC

B1161D-EC

B1181DT-EG

B1241D-EC

Typ silnika

E-TVCS, dwucylindrowy, chłodzony cieczą E-TVCS, trzycylindrowy, chłodzony cieczą

Oznaczenie silnika

KUBOTA Z 482

KUBOTA D722

KUBOTA D782

KUBOTAD1105

Moc silnika kM

11

15

17

21,4

Pojemność skokowa cm3

479

719

778

1123

Zbiornik paliwa (L)

14

26

PRZEKŁADNIA
Rodzaj napędu

stały 4 x 4

Liczba przełożeń

6F/2R

Prędkość max.

17

Blokada mech. różn.

mechaniczna osi tylniej

Hamulce

tarczowe , mokre

Układ kierowniczy

mechaniczny

dołączany 4 x 4
9F/3R
20

hydrauliczny ze wspomaganiem

WYMIARY I WAGI
Długość (mm)

2360

Szerokość (mm)

932

Rostaw osi (mm)

1270

Waga (kg)

480

2410
938

600

630

990

640

740

Cechy charakterystyczne Kubota B1
wygodny fotel operatora, niemal płaską
podłogę pokrytą estetyczną i praktyczną
gumową wykładziną, ergonomiczne
elementy sterujące, podświetlany panel
wskaźników, duża zwrotność

Kubota B1161

- wielozadaniowe miniciągniki do
pracy zimą i latem - odśnieżanie
alejek, chodników w miastach, a
latem koszenie trawników

- trzycylindrowe silniki diesla i skrzynia
z sześcioma biegami do przodu

- napęd na 4 koła

Kubota B1241

- w standardzie napęd na wszystkie koła
oraz blokada mechanizmu różnicowego
tylnej osi

- hydrostatyczne wspomaganie kierownicy
- tylny TUZ o udźwigu wynoszącym aż 615
kg na końcach cięgien pozwala na
współpracę miniciągnika B1241 z wieloma
rodzajami maszyn towarzyszących

Kubota Seria B2 wszechstronne
miniciągniki w segmencie 20 – 30
KM

Kubota Seria B2
od pielęgnacji terenów
zielonych, poprzez zimowe
utrzymanie dróg i chodników,
skończywszy na wysoce
specjalistycznych zadaniach np.
pielęgnacji padoków.

- oferowane z trzystopniową
przekładnię hydrostatyczną lub
mechaniczną skrzynię o 9 biegach
do przodu/9 do tyłu.
- miniciągniki dostępne w wersji z
ramą ochronną ROPS lub kabiną.
Do tego przestronny i cichy kokpit z
panoramicznym widokiem.
- tylny i międzyosiowy WOM,
układ zacieśniania skrętu Bi-Speed
Turn, pojedyncza dźwignia
wielofunkcyjna (w niektórych
modelach) sterująca osprzętem
przednim i tylnym.

Kubota Serii BX
Sprawdzi się w koszeniu, przewożeniu, uprawie
ziemi oraz użytkowaniu ładowacza czołowego
- nowoczesny design

-

ciągnik dostępny w wersji z ramą ochronną
ROPS lub kabiną, z jednostkami napędowymi o
mocy 23 lub 26 KM

-

szybkie podłączanie/odłączanie umożliwia
zmianę z ciągnika na kosiarkę w kilka minut

W przypadku koszenia na dużych obszarach
tempomat wielopozycyjny

Kubota Serii L1
- wyposażone w silniki Diesla z technologią ETVCS Kubota, 36/41/50 KM
- ciągniki Kubota oferują obsługę ładowaczy i
łatwo podłączanego osprzętu tylnego.
Ładowacz bez problemu obsługuje liczne
urządzenia (wiadra, chwytaki, podnośniki
widłowe itp.). Wszystkie mogą być montowane
bez użycia narzędzi.

Kosiarki samojezdne
Kubota wykorzystywane
przez RPZiUK
w Kielcach
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KOSIARKA BIJAKOWA DO
KOPARKI
Kosiarka bijakowa do koparki kołowej lub
gąsienicowej pozwala na wykaszanie trawy i np.
rowów melioracyjnych, nasypów kolejowych,
terenów sąsiadujących z liniami
energetycznymi, a także bieżące utrzymanie np.
miejskich terenów zielonych.
Kosiarki są zasilane z linii hydraulicznej, w
którą standardowo wyposażone są maszyny
budowlane. Poszczególne modele są
dopasowywane do nośnika pod kątem wagi,
Kosiarki dostępne
dla m.in.
szerokości
roboczej
oraz wymagań dotyczących
- koparek o masie od masie 7,5-9,0 ton i maksymalnej średnicy gałęzi do
zasilania
– przepływ i ciśnienie oleju.
6,0 cm,
-

z zębami zamontowanymi bezpośrednio na rotorze, dla koparek o masie
11,0-16,0 ton i maksymalnej średnicy gałęzi do 15,0 cm,
z zębami zamontowanymi bezpośrednio na rotorze. Dedykowana dla
koparek o masie 20,0-35,0 ton i maksymalnej średnicy gałęzi do 40,0 cm

KOSIARKA BIJAKOWA DO
KOPARKO-ŁADOWARKI
Kosiarka do koparko-ładowarki pozwala
na wykaszanie trawy i zarośli, np. rowów
melioracyjnych, nasypów kolejowych,
terenów sąsiadujących z liniami
energetycznymi, a także bieżące
utrzymanie np. miejskich terenów zielonych.
Kosiarki dostępne m.in. dla dla koparko-ładowarek i
maksymalnej średnicy gałęzi do 5,0 cm.

KOSIARKA BIJAKOWA DO
MINIKOPARKI
Kosiarka do minikoparki pozwala na
wykaszanie trawy i zarośli, np. rowów
melioracyjnych, nasypów kolejowych, terenów
sąsiadujących z liniami energetycznymi, a
także bieżące utrzymanie np. miejskich
terenów zielonych.
Kosiarka bijakowa m.in. dla
- minikoparek o masie 1,5-2,0 ton i
maksymalnej średnicy gałęzi do 1,0-2,0 cm,
- dla minikoparek o masie 2,0-4,0 ton i
maksymalnej średnicy gałęzi do 2,0 cm,
- dla minikoparek o masie 4,5-5,5 ton i
maksymalnej średnicy gałęzi do 4,0 cm

KOSIARKA BIJAKOWA DO
MINIŁADOWARKI
Kosiarka do miniładowarki
pozwala na wykaszanie trawy i
zarośli, np. rowów
melioracyjnych, nasypów
kolejowych, terenów
sąsiadujących z liniami
energetycznymi, a także bieżące
utrzymanie np. miejskich terenów
zielonych.
Kosiarka dostępna m.in. dla
- dla ładowarek o mocy silnika 20-50HP i maksymalnej średnicy gałęzi 2,0-3,0 cm
- dla ładowarek o mocy silnika 50-90HP i maksymalnej średnicy gałęzi 5,0-6,0 cm
- dla ładowarek o mocy silnika 70-120HP i maksymalnej średnicy gałęzi do 12,0 cm

KOSIARKA BIJAKOWA PERUZZO
FROG 1120
Kosiarka odpowiednia dla lżejszych
ciągników. Nadaje się do cięcia trawy i
cienkich gałęzi. Nie tylko do koszenia, lecz
także pielęgnacji terenów takich jak parki,
ogrody skwerki, trawniki osiedlowe itp.
Specjalne noże tnące w kształcie litery Y,
możliwe też do zastosowania ciężkie noże
łopatkowe

• Regulacja wysokości koszenia odbywa się
poprzez cięgło i tylną rolkę podporową.
Kosiarka napędzana jest z tylnego wałka
napędowego ciągnika (540 obr/min).

• Szerokość koszenia wynosi 1120 mm (min.
moc ciągnika 18 KM), waga 100 kg.

KOSIARKA BIJAKOWA
PERUZZO FOX S 1400
Zmodyfikowana kosiarka FOX dla małych ciągników z
możliwością przesuwu poprzecznego względem osi kierunku
koszenia. Kosiarka przeznaczona jest przede wszystkim do
ciągników małej mocy, które mają nisko wyprowadzony WOM.
Nadaje się do koszenia terenów miejskich, ale i terenów
charakteryzujących się w niską kulturą uprawy uprawy. Pokos
ma formę drobnej sieczki i rzucany jest wprost na murawę.
Kosiarka sprzęgana jest z ciągnikiem poprzez zawieszenie jej
na cięgłach trzypunktowego układu zawieszenia narzędzi
(TUZ).
W zależności od zastosowanych noży tnących kosiarka nadaje
się do koszenia zarówno wysokiej trawy, drobnych krzewów,
jak i dobrze utrzymanych terenów zielonych i trawników.
Ponadto za pomocą noży nacinających można przeprowadzić
napowietrzanie i usuwanie zniszczonej darni.

KOSIARKI BIJAKOWE

Kosiarki bijakowe
wykorzystywane przez
RPZiUK w Kielcach
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MULCZER FAE PMM/SSL DO
MINIŁADOWAREK O MOCY
OD 60 DO 100 KM
Przeznaczony do chwastów, trawy i zarośli.
Wyposażony w „system pływający”, a to
powoduje, że wirnik rozdrabniacza podąża
za ukształtowaniem terenu, zapewniając
precyzyjne cięcie. Ponadwymiarowy walec
Heavy Duty zapewnia wydajność, nawet na
najtrudniejszym i mokrym terenie. Dostępne
są dwa rodzaje ostrzy: ostrze do trawy i
ciężki młot Brush, które mogą mulczować
materiał do 8 cm.

MULCZER FAE DML/SSL – DML/SSL/VT
Z ZAMOCOWANYMI ZĘBAMI WIRNIKA DO
MINIŁADOWAREK O MOCY OD 40 DO 70
KM
Model w linii mulczerów leśnych ze
stałymi zębami. Zaprojektowany i
zbudowany do pracy na miniładowarkach
o mocy do 70 KM. Odwracalne zęby mają
dłuższą żywotność, a ich agresywna
konstrukcja zapewnia niezawodność i
najlepsze wyniki przy ostrych cięciach.
Wyposażony w hydrauliczny silnik o
zmiennym momencie obrotowym
(regulowany ręcznie).

MULCZER FAE UML/SSL – UML/SSL/VT Z
ZAMONTOWANYM WIRNIKIEM ZĘBÓW DO
MINIŁADOWAREK O MOCY OD 75 DO 120 KM,
Posiada niższy profil, co powoduje lepszą widoczność i
przeprojektowaną komorę mulczowania, która pozwala na
wejście większej ilości materiału na raz, zwiększając tym samym
wydajność pracy. Wyposażony w system wysokiego przypływu
Nowy system obsługi drzwi składa się z napędu łańcuchowego
obsługiwanego przez dwa cylindry umieszczone w bocznej
obudowie głowicy. Całkowicie zamknięty korpus zapobiega
przedostawaniu się zanieczyszczeń w pobliże ramy, dzięki czemu
pozostaje ona czysta. Dostępny jest opcjonalny zestaw zaworu
przełącznego do używania mulczera ze sterowaniem burtowym
za pomocą tylko trzech łączników hydraulicznych.

Mulczer o wysokim przepływie z kilkoma opcjami zębów do
różnych zastosowań, w tym odporny na kamienie ząb do
trudnych środowisk pracy. Automatyczny silnik hydrauliczny o
zmiennym przemieszczeniu w „wersji VT” zapewnia najlepszą
efektywność, zwiększając wydajność do 50% przy jednoczesnym
zmniejszeniu zużycia paliwa.

profesjonalistom pracownikom leśnym,
architektom
krajobrazu
Kosy spalinowe
firmom pielęgnującym
zieleń na terenach
komunalnych. Modele
sprawdzą się od koszenia
twardej trawy i zarośli na
poboczach i skarpach aż po
przerzedzanie młodników.
Wysoki poziom
niezawodności kos

ROZDRABNIACZ BAV

Rozdrabniacze rotacyjne dostępne
w szerokościach roboczych 1,20 m,
1,50 m i 1,72 m, zostały
zaprojektowane do różnych zadań.
Jakość rozdrabniania będzie
doceniana zarówno przez rolników
jak i profesjonalistów z branży
utrzymania terenów zielonych.

Obudowa modeli 1245 i 1545 jednoczęściowa. Konstrukcja jest
usztywniona przez szyny boczne, do korpusu przykręcone są
dwie płozy
BAV 1875 również posiada jednoczęściową obudowę.

ROZDRABNIACZE TL
Dostosowany do pracy z małymi ciągnikami
Model TL został zaprojektowany do pracy z małymi
ciągnikami i jest dostosowany do 3-punktowego systemu
zawieszenia kategorii 1 lub 1N Modele 150 i 180 mogą
być wyposażone w zaczep z przesunięciem bocznym.
Wał kopiujący o średnicy 90 mm pozwala na regulowanie
wysokości rozdrabniania. Przesunięty w kierunku rotora
zapewnia doskonałe kopiowanie nierówności terenu i
dokładne cięcie trawy. Wał jest samoistnie oczyszczany
przez elementy robocze (bijaki) podczas pracy.
Rozdrobniony materiał jest wyrzucany ponad wałem, co
zapobiega ich wgniataniu w podłoże i sprzyja rozkładowi
materii organicznej.

ROZDRABNIACZE BE
Rozdrabniacze BE mogą pracować w pozycji
przedniej, tylnej lub odwróconej. W przypadku
pracy maszyny na przednim zaczepie lub w pozycji
odwróconej, dostępny jest specjalny zestaw
adaptacyjny. We wszystkich modelach, przekładnia
centralna posiada dwa wejścia z wbudowanym
wolnym kołem (540 i 1000 obr./min.).
Wysokość robocza jest ustalana na wale kopiującym
o średnicy 160 mm z demontowanymi końcówkami,
zamontowanym na dwurzędowych łożyskach
kulkowych wyposażonych w smarowniczki. Wał jest
umieszczony bardzo blisko rotora. Wał jest
automatycznie oczyszczany przez elementy robocze!
Są one standardowo wyposażone w ulepszane tuleje
(patent) zapobiegające uszkodzeniom rotora.

ROZDRABNIACZE BKE
Rozdrabniacze z tej gamy mogą być
wyposażone w dwa typy zaczepu. W ramach
wyposażenia seryjnego można wybrać
dwupozycyjny sztywny zaczep lub zaczep z
hydraulicznym przesunięciem bocznym.
Wał kopiujący z demontowanymi końcówkami,
wyposażony w dwurzędowe łożyska kulkowe
przystosowane do intensywnego użytkowania.
Wzmocnione mocowanie wydłuża żywotność i
ułatwia konserwację maszyny. Koszty serwisowe i
czas poświęcony na konserwację zostają
ograniczone do minimum.

RĘBAKI
Junkkari oferuje dwie kategorie rębaków z
hydraulicznym systemem podawania
materiału poprzez wałki wciągające.
Wszystkie rębaki są maszynami z
tarczowym systemem cięcia i
zabezpieczeniem przeciążeniowym.
Standardowo są wyposażone również
w elektryczny system"NO-STRES",
który zabezpiecza ciągnik przed
przeciążeniem i uławia pracę
operatorowi.

Rębaki HJ 172 i HJ 252 do różnego
rodzaju prac ogrodowych, leśnych i
drogowych z wygodnym systemem
załadunku i szerokim zakresem długości
zrębków

Rębak HJ 262 z poziomym systemem podawania
materiału 90o, który umożliwia łatwiejsze i bardziej
wydajne podawania materiału, oraz większą wydajność
pracy.
Maszyna odznacza się wysoką jakością przygotowania
zrębek, szczególnie przeznaczonych do produkcji
przemysłowej do spalania w piecach.

Jest to możliwe, dzięki wzdłużnemu i dokładnemu
przygotowaniu zrębek o wyrównanej długości.
Rębak HJ 262 może pracować w dwóch prędkościach
roboczych, zależnie od przeznaczenia zrębków.
Wyższą prędkość pracy stosuje się przy produkcji
zrębków na kompost, niższą do produkcji przemysłowej
oraz podczas zrębkowania twardych odmian drewna.

RĘBAKI HJ 320 I HJ 500
To maszyny do profesjonalnej pracy przy bardzo
dużych i różnorodnych ilościach zrębkowanego
materiału.
HJ 500 C to potężny rębak na własnym podwoziu.
Pracując z maksymalną wydajnością, rębak HJ 500 C
może osiągnąć wydajność rozdrabniania ponad 100
metrów sześciennych na godzinę. Wysoka wydajnosć
rozdrabniania oraz solidna wsuwnia (kosz podający) do
podawania materiału pozwalają na zastosowanie
żurawia załadowczego.
Wióry są równej jakości, a ich rozmiar można w razie
potrzeby regulować.

RĘBAKI CIĄGNIKOWE
TARCZOWE
Rębaki ciągnikowe tarczowe wykonane z wysokiej
jakości komponentów i części składowych, co zapewnia
wieloletnie użytkowanie maszyn bez konieczności
przeprowadzania większych prac serwisowych i
naprawczych. Rębarki „Skorpion” charakteryzują się
bezpieczeństwem użytkowania, wysoką wydajnością
pracy, a także możliwością dostosowania się do
aktualnych potrzeb użytkownika.

SKORPION 160 R
Rębak SKORPION 160 R przeznaczony do współpracy z ciągnikami średniej wielkości - (min. moc 60
KM), zawieszany na trzypunktowym układzie z tyłu ciągnika. Doskonale sprawdza się przy pracy w
terenie, gdzie jest utrudniony dojazd samochodem. Przestrzeń załadunku drewna, gardziel o wymiarach
285 mm szerokość i 165 mm wysokość pozwala na rozdrabnianie gałęzi wraz z konarami i odrostami (z
liśćmi i z igliwiem), a także okrągłego drewna do średnicy 16 cm.
W rębaku Skorpion 160 R, układ tnący stanowi tarcza wyposażona w dwa noże tnące, współpracująca
z dwoma nożami podporowymi. Dodatkowo tarcza rębaka spełnia również zadanie wentylatora i
wyrzuca uzyskany zrębek przez rurę wyrzutową z możliwością ustawienia jej w jakimkolwiek kierunku na
pełnym promieniu 360o.
Rębak Skorpion 160 R posiada hydrauliczny podajnik gałęzi, składający się z dwóch rolek napędzanych
osobnymi silnikami hydraulicznymi. Układ hydrauliczny w rębaku jest napędzany z własnej pompy
hydraulicznej.
W standardzie jest on wyposażony w system No-stress dostępnych na rynku europejskim, który
automatycznie zapobiega przeciążeniu układu napędowego, poprzez czasowe zatrzymanie układu
podającego. Edytowalne oprogramowanie systemu antyprzeciążeniowego No-stress pozwala w prosty
sposób na zmianę ustawień pracy maszyny i dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Program „grube
drewno”, „cienkie drewno” umożliwia szybką zmianę trybu pracy rębaka celem dostosowania do
aktualnie rozdrabnianego materiału i efektywniejszej pracy rębaka. System ten ma wbudowany licznik
motogodzin.
Uzyskany poprzez proces zrębkowania zrębek może zostać wykorzystany do bezpośredniego spalania
w piecach, do produkcji kompostu, do celów dekoracyjnych oraz po wtórnym rozdrobnieniu przez młyn
bijakowy jako surowiec do produkcji brykietu i pelletu.

SKORPION 250 R
Maszyna przeznaczona do współpracy z ciągnikami o mocy min. 80 KM,
zawieszana na trzypunktowym układzie z tyłu ciągnika. Doskonale
sprawdza się przy pracy w terenie, gdzie jest utrudniony dojazd
samochodem. Przestrzeń załadunku drewna, gardziel o wymiarach 420 mm
szerokość i 255 mm wysokość pozwala na rozdrabnianie gałęzi wraz z
konarami i odrostami (z liśćmi i z igliwiem), a także okrągłego drewna do
średnicy 25 cm. Ze względu na swoje osiągi rębak, może być używany
zarówno przy wycinkach na poboczach dróg, w mieście jak i również przy
pracach leśnych.
W rębaku Skorpion 250 R, układ tnący stanowi tarcza wyposażona w dwa
lub trzy noże tnące, współpracująca z dwoma nożami podporowymi.
Dodatkowo tarcza rębaka spełnia również zadanie wentylatora i wyrzuca
uzyskany zrębek przez rurę wyrzutową z możliwością ustawienia jej w
jakimkolwiek kierunku na pełnym promieniu 360o.
Rębak Skorpion 250 R posiada dwie rolki wciągające gałęzie napędzane
osobnymi silnikami hydraulicznymi wraz z reduktorami. Układ hydrauliczny w
rębaku jest napędzany z własnej pompy hydraulicznej, co zwalnia
użytkownika z potrzeby korzystania z hydrauliki ciągnika.

FREZARKA DO
NIWELOWANIA PNI
Frezarka (karczownik) jest do niwelowania pni
pozostających po wycince drzew. Zastosowanie w
konstrukcji tarczy tnącej o średnicy 400 mm pozwala na
frezowanie pni głęboko poniżej poziomu gruntu. Na
tarczy tnącej zamontowane jest 12 noży tnących, w tym 4
noże z prawym ostrzem, 4 noże z lewym ostrzem i 4 noże
z ostrzem prostym, co pozwala na dokładne
zniwelowanie pnia poprzez ruchy frezem w prawą oraz
lewą stronę lub góra - dół. Frezarka napędzana jest
benzynowym silnikiem spalinowym o mocy 25 KM z
rozruchem elektrycznym.
Frezarka doskonale sprawdza się w każdych warunkach
pracy tj. przy drogach, w parkach, na obszarach leśnych
itp.

Sprzęt wykorzystywany
przez RPZiUK
w Kielcach

ROZDRABNIACZ BR 180 VARIO
Do rozdrabniania dużych ilości odpadów zielonych, obornika, kompostu, palet,
drewna klasy. Lej załadowczy o pojemności 3 m³ , wyposażony w hydraulicznie
podnoszoną nasadkę do rzesuwania odpadów w kierunku ruchomej podłogi.
Metalowa ruchoma podłoga , wyposażona w stalowe zęby, transportuje produkt
do komory mielenia.
Komora rozdrabniająca ze ściankami ze stali o wysokiej wytrzymałości
zawiera: rolkę napędową (wydajność pod rolką: 470 mm), szybki rotor o dużej
bezwładności (Szerokość 1400 mm – Ø 730 mm - 36 bijaków z całkowitym
obrotem końcówki z węglika), trzcina (wysuwana hydraulicznie).siatki
kalibracyjne (wysuwane hydraulicznie, przykręcane siatki 100 lub 200).
Średnie wydajności w zależności od rozdrobnionego produktu:
- W odpadach zielonych: 18 ton/h (tj. 68 m³/h)
- W oborniku słomianym/słomie: 15 ton/h (tj. 123 m³/h)
- W oborniku ciężkim/świeżym: 40 ton /h (tj. 105 m³/h)
- W kompoście: 86 ton /h (tj. 110 m³/h)

GĄSIENICOWY RĘBAK DO GAŁĘZI
XYLOCHIP 100 C
Rębak montowany na gąsienicach . Idealny do bardzo nierównego terenu,
w tym stromych zboczy i stoków Całkowita szerokość rębaka 80 cm.
Kierunkowe elementy sterujące typu minikoparka zapewniają całkowitą
ergonomię. Możliwość poruszania się na wolnych obrotach ze
szlifowaniem lub szybko bez szlifowania. Kontrola zjazdu za pomocą
sterowania hydraulicznego.
Niszczarka zamontowana na wieżyczce, którą można obracać o 180° ,
aby pracować we wszystkich pozycjach.

Maksymalna średnica drewna 100 mm.
Rotor „5w1”:

- 3 tryby standardowe: 2 noże lub 2 rzędy bijaków lub noże + bijaki.
- 2 opcjonalne tryby: 1 nóż lub 4 rzędy cepów
Bardzo szeroka rolka podająca do łatwego cięcia drewna widłami.

ŚWIDRY HYDRAULICZNE
DO KOPAREK DO 8 TON
LUB TELESKOPOWE
Gama 3 modeli przystosowanych do wszystkich typów maszyn
hydraulicznych: minikoparka, koparka do 8 ton lub teleskopowa.
Odpływ nie jest wymagany = szybkość montażu + redukcja kosztów w
całej ofercie.
Bardzo szeroki wybór ślimaków: ponad 30 modeli wymiennych od 100
do 600 mm, dostępnych (do czyszczenia, ślimaki zębowe, poszerzacze
ślimaków...).
Łatwy montaż wąsów dzięki sześciokątnemu mocowaniu.
Łatwy do dostosowania do wszystkich nośników dzięki różnym
automatycznym łącznikom

RAMIĘ WYSIĘGNIKOWE KOLIBER
O zasięgu 4 m lub 4,5 m zawieszane jest na
zaczepie trójpunktowym kategorii II. Ramię
wysięgnikowe wyposażone jest w niezależny
układ hydrauliczny renomowanego producenta z
chłodnicą i 120 litrowym zbiornikiem oleju. Ramię
zawieszane na tylnym TUZ ciągnika. Wysoko
zawieszone ramię początkowe pozwala na
bezkolizyjny przejazd nad przeszkodami
otwierana osłona układu hydraulicznego i
elektrycznego
Układ hydrauliczny niezależny, wyposażony we
własną chłodnicę i pomp zbiornik oleju ze
wskaźnikiem poziomu i czujnikiem temperatury,
ramię wyposażone w szybkozłącza hydrauliczne,
pompa hydrauliczna o wydajności do 100 l / min.,
dostępny w opcji na 1000 obr. / min.

RAMIĘ WYSIĘGNIKOWE KWT
Dostępne są w trzech wariantach – z zasięgiem od 5,5
m do 6,5 m. Montowane są na tylnym TUZ ciągnika
kategorii II. ramię zawieszane na tylnym TUZ ciągnika,
dodatkowe cięgna stabilizujące wysoko zawieszone
ramię początkowe pozwala na bezkolizyjny przejazd
nad przeszkodami otwierana osłona układu
hydraulicznego i elektrycznego
Układ hydrauliczny niezależny, wyposażony we własną
chłodnicę i pompę, zbiornik oleju ze wskaźnikiem
poziomu i czujnikiem temperatury ramie wyposażone w
szybko złącza hydrauliczne, pompa hydrauliczna o
wydajności do 100 l / min., dostępny w opcji na 1000
obr. / min.

RAMIĘ WYSIĘGNIKOWE CAMEL
O zasięgu 9 metrów to największa tego typu maszyna w ofercie
firmy SaMASZ. Posiada rozsuwaną hydraulicznie drugą część
ramienia teleskopowego. Układ hydrauliczny, niezależny,
wyposażony we własną chłodnicę i pompę zbiornik oleju ze
wskaźnikiem poziomu i czujnikiem temperatury ramie wyposażone w
szybko złącza hydrauliczne pompa hydrauliczna o wydajności do
100 l / min. dostępny w opcji na 1000 obr. / min. Sterowanielinkowe
w standardzie: zawory sterowane za pomocą cięgien Bowden’a
elektro-proporcjonalne (EP), prędkość ruchu ramienia zależna od
stopnia wychylenia joysticka, możliwość sterowania trzema
siłownikami jednocześnie

NOŚNIK HYDRAULICZNY FISHER
przystosowany do współpracy z piłą tarczową
serii PT lub przycinarką do gałęzi PG
montowany na przedni TUZ ciągnika.
przystosowany do współpracy z piłą tarczową
serii PT lub przycinarką do gałęzi PG,
bezstopniowy wysuw poprzeczny do 110 cm,
bezstopniowa regulacja pochylenia głowicy
roboczej do 110°, niskie zapotrzebowanie mocy
pompy hydraulicznej pojazdu
Wygodne sterowanie za pomocą pulpitu,
zabezpieczenie transportowe w postaci
siłownika gazowego wygodne mechaniczne
składanie do transportu, kompaktowe wymiary
nie ograniczają widoczności podczas pracy i
transportu, idealna alternatywa do wysięgników

CIĄGNIK PRONAR 320AMK
Wyposażony standardowo w przedni TUZ, światło
ostrzegawcze i wydajną hydraulikę od lat przyciąga uwagę
klientów. Niskie koszty eksploatacji, niezawodność, komfortowa i
bezpieczna kabina, mały promień skrętu to cechy które
doceniają użytkownicy. AMK 320 jest pomocny w firmach
komunalnych przy odśnieżaniu, zamiataniu, koszeniu trawników,
w transporcie miejskim, jako ciągnik sadowniczy oraz
pomocniczy w gospodarstwie rolnym. Zamontowany w nim 4cylindrowy silnik Mitsubishi generujący moc 36KM doskonale się
sprawdza. Napęd na 4 koła sprawia, że ciągnik ma doskonałe
własności trakcyjne.

CIĄGNIK ZEFIR 40
Ciągnik Zefir 40 sprawdzi się jako ciągnik pomocniczy w
pracach w sadownictwie, ogrodnictwie, w firmach
komunalnych oraz gospodarstwach rolnych. Zamontowany w
nim 4-cylindrowy, wolnossący silnik generuje moc 40KM która
przenoszona jest na koła za pomocą mechanicznej skrzyni
biegów o przełożeniach 8/4. Niewielkie gabaryty ciągnika
ułatwiają pracę w wąskich miejscach. Komfortowa kabina z
dobrą widocznością oraz z ergonomicznie rozmieszczonymi
dźwigniami sprawia, że praca ciągnikiem jest łatwa i
przyjemna.

KOSIARKI BIJAKOWE TYLNO-BOCZNE PRONAR BBK
Kosiarki bijakowe tylno-boczne PRONAR BBK M przeznaczone są do
prac związanych z utrzymaniem infrastruktury komunalnej, zieleni
miejskiej oraz w sadach i terenach zalesionych oraz rolnictwie. Maszyny
tego typu stosowane są do koszenia i rozdrabniania chwastów, zarośli i
trawy na niezagospodarowanych terenach, na poboczach dróg,
nasypach, rowach melioracyjnych, kanałach wodnych oraz do
rozdrabniania obciętych gałęzi drzew (do średnicy 10 cm). Mulczery
mają za zadanie skosić trawę i rozrzucić ją odpowiednio rozdrobnioną
równo po całej skoszonej powierzchni, co pozwala na uzyskanie
naturalnego pokosu, mineralizację resztek roślinnych i ponowne
wprowadzenie ich do gleby.

KOSIARKI BIJAKOWE BKD
Kosiarki bijakowe BKD z przesuwem poprzecznym
pozwalają na pracę z prawej strony względem
ciągnika. W skład lini BKD wchodzą modele: o
szerokościach roboczych 1,6; 1,8 i 2 m. Kosiarki
bijakowe są wykorzystywane nie tylko przez firmy z
branży usług komunalnych, lecz znajdują zastosowanie
także w sadownictwie i rolnictwie przede wszystkim z
uwagi na uniwersalność zastosowania – koszenie,
rozdrabnianie i pielęgnacja najróżniejszych typów
upraw i nieużytków.
Kosiarki bijakowe BKD są agregowane na przedni lub
tylny TUZ, dzięki dwustronnej ramie. Przesuw boczny
realizowany jest hydraulicznie z ciągnika.

ZAMIATARKI SERIA AGATA ZM
Zamiatarki serii AGATA ZM przeznaczona są do utrzymania czystości
dróg komunikacyjnych, placów, parkingów oraz utwardzonych
powierzchni drogowych i chodnikowych. Dostępne są 4 szerokości
robocze pozwalając dobrać wielkość maszyny do posiadanego
nośnika. Sposoby mocowania pozwalają na współpracę zamiatarek z
koparko-ładowarkami, wózkami widłowymi oraz ładowaczami
czołowymi. Zamiatarki Agata umożliwiają zbieranie i usuwanie
zanieczyszczeń lub, po zdemontowaniu kosza i skośnym ustawieniu,
tylko ich podmiatanie na prawą/lewą stronę, a w sezonie zimowym
mogą być również wykorzystywane do odgarniania śniegu. Świetnie
sprawdzają się w oczyszczaniu jezdni z piasku zalegającego wzdłuż
krawężników. Dostępne są opcje wyposażenia w układ zraszania co
daje zmniejszenie emisji pyłu i kurzu oraz szczotkę talerzową boczną,
która umożliwia podmiatanie spod krawężników.

KOSIARKA SPIDER ILD02
Należy do urządzeń do pracy w terenach nachylonych i trudno dostępnych.
Zastosowania kosiarki Spider ILD02, to utrzymanie dróg, nasypów kolejowych,
rekultywowanych składowisko odpadów oraz koszenie komunalne- w terenach o
zróżnicowanym pochyleniu (parki, skarpy tramwajowe, osiedla).
Maksymalne nachylenie terenu to 55° w połączeniu z niską wagą – tylko 367 kg,
powodują, że kosiarka skarpowa Spider jest łatwa w transporcie, a także nie
pozostawia śladów na skarpach.
Realna dzienna wydajność na skarpie drogowej: 20 000 m2, bezpieczna praca na
skarpach do 55 stopni z wykorzystaniem wciągarki

wysoka wydajność: realnie zastępująca zespół 10 osób, wysoka jakość koszenia: trawa
jest równo skoszona i rozdrobniona (nie jest poszarpana, nie jest uszkodzone podłoże
jak przy bijakach), możliwość koszenia tym samym sprzętem: powierzchni płaskiej,
skarpy oraz krzaków/drzewek do 5 cm średnicy; wszechstronność, innowacyjna
kosiarka, spełniająca wymogi najnowocześniejszego sprzętu

KOSIARKA SPIDER ILD01
To zdalnie sterowany sprzęt, zaprojektowany do utrzymania terenów nierównych i
trudno dostępnych o nachyleniu do 40° (do 55° z opcją wyciągarki). Kosiarka
doskonale radzi sobie z zaroślami, dziko porosłymi terenami zielonymi oraz
niekoszonymi regularnie trawami.
Jest niezastąpiona zwłaszcza podczas konserwacji rowów, stoków i skarp w pobliżu
dróg, koszenia sadów owocowych i szkółek leśnych, składowisk odpadów, terenów
wokół elektrowni, lotnisk, hoteli górskich, narciarskich tras zjazdowych i parków.
Ze względu na unikalny system napędu jest idealna do pracy w okolicach zbiorników
wodnych, rzek, dróg wodnych i zapór. 4-kołowy układ napędowy pozwala na
korzystanie z kosiarki na terenach podmokłych oraz chronionych obszarach
przyrodniczych.
Kosiarka Spider ILD01 znajdzie swoje miejsce wszędzie tam, gdzie trzeba skosić
niedostępne lub zaniedbane tereny zielone. Jest przeznaczona przede wszystkim do
użytku profesjonalnego, ale nadaje się również dla użytkowników prywatnych, którzy
potrzebują kosić większe tereny.

KOSIARKA DO KOSZENIA ZBOCZY AGRIA
zdalnie sterowane kosiarki mulczujące firmy Agria są idealnym
partnerem do koszenia poboczy, skarp i miejsc rekreacji. Dzięki
zrównoważonemu rozkładowi masy i nisko położonemu środkowi
ciężkości, kosiarki agria 9600 wykonują doskonałą pracę na stromych
zboczach. Chcielibyśmy przedstawić zasady działania maszyn agria
9600-80 i agria 960-112 oraz pokazać zalety korzystania z tych
profesjonalnych maszyn.
Profesjonalne kosiarki Agria 9600 zostały zaprojektowane do ciągłej
pracy na zboczach do 50° (120%). Zdalne sterowanie pozwala
operatorowi trzymać się z dala od niebezpiecznego obszaru
roboczego. Możemy zaoszczędzić czas przy koszeniu w dowolnym
kierunku.
- Bez konieczności zawracania - wystarczy przejechać przez następny
fragment obszaru roboczego w przeciwnym kierunku. Wynik koszenia
jest dokładnie taki sam we wszystkich kierunkach.
- Zdolność do pracy z prędkością do 10 km/h zapewnia niezrównaną
wydajność w przypadku koszenia na większości stromych zboczy.

KOSIARKA ROBOMINI
RoboMINI marki Energreen to kosiarka do trawy przeznaczona do
pracy na bardzo wąskich obszarach o nachyleniu terenu 50° w
dowolnym kierunku. Kompaktowy, sterowany radiowo RoboMINI marki
Energreen doskonale sprawdza się w pracy w trudnych terenach,
utrzymując doskonałą przyczepność i nie odrywając się od podłoża.
Zawdzięcza to wyjątkowej konstrukcji, nisko położonemu środkowi
ciężkości oraz gąsienicom pracującym ruchem oscylacyjnym.
Wyposażony w silnik benzynowy o mocy 23 KM robot jest gotowy
do pracy z różnorodnym osprzętem, który można szybko zmieniać
dzięki specjalnemu systemowi.

ILF KOMMUNAL
ILF KOMMUNAL to niezwykle wszechstronna, wielozadaniowa i
wielofunkcyjna maszyna, w pełni zdolna wykonać szybciej, mocniej i
wydajniej każde zadanie przeznaczone dla zwykłego ciągnika z
wysięgnikiem teleskopowym. Jest ona przystosowana do całorocznej pracy
z różnorodnym osprzętem: maszynę wyposażono w specjalny system
ruchomego frontu, dzięki któremu wymiany wszystkich narzędzi może
samodzielnie dokonać w ciągu zaledwie kilku minut jeden operator, bez
konieczności korzystania ze specjalnych urządzeń podnoszących oraz przy
zachowaniu całkowitego bezpieczeństwa.

ILF KOMMUNAL marki Energreen to niezwykle bezpieczna i niezawodna
samojezdna maszyna z napędem hydrostatycznym, sprawdzająca się w
każdym środowisku pracy dzięki szerokiej gamie narzędzi. Naszym
zdaniem, to najlepsze rozwiązanie dla gmin, jednostek publicznych i
administracji.

Kosiarka zdalnie sterowana na zbocza

To nowość we flocie RPZiUK
w Kielcach. Wykorzystywana
będzie przede wszystkim na
skarpach przy wiaduktach
drogowych. W ten sposób
odciążeni zostaną pracownicy
z kosami spalinowymi i będzie
można ich przenieść na płaskie
tereny.

