
KOSIARKA P�OZOWA
Z032, Z032/1, Z032/2, Z032/3

PRZEDSI�BIORSTWO PRODUKCYJNO-US�UGOWO-HANDLOWE
POMAROL S.A.

11-300 Biskupiec ul. Przemys�owa 4
tel. +48 89 715-20-71; fax +48 89 715-20-73, 715-26-78

www.pomarol.com.pl e-mail: sprzedaz@pomarol.com.plS.A.

RZEDSI�BIORSTWO PRODUKCYJNO US�UG



KOSIARKA P�OZOWA
Z032, Z032/1, Z032/2, Z032/3

PRZEDSI�BIORSTWO PRODUKCYJNO-US�UGOWO-HANDLOWE
POMAROL S.A.

11-300 Biskupiec ul. Przemys�owa 4
tel. +48 89 715-20-71; fax +48 89 715-20-73, 715-26-78

www.pomarol.com.pl e-mail: sprzedaz@pomarol.com.plS.A.

Kosiarka p�ozowa przeznaczona jest do pielegnacji pastwisk, ��k, terenów rekreacyjnych i pól 
golfowych. S�u�y do wyrównywania powierzchni pola, rorzucania kretowisk, �cinania i rozdrabniania 
trawy oraz chwastów, które rozrzucone na powierzchni szybko rozk�adaj� si� i u�y	niaj� tereny 
zielone. Kosiarka s�u�y tak�e do koszenia i rozdrabniania ro�lin sianych na nawóz zielony przed 
przyoraniem.
Sk�ada si� z korpusu no�nego, trzypunktowego uk�adu zawieszenia (podpory z wa�em podno�nika i 
zarzutkami) s�u��cego do po��czenia z ci�gnikiem oraz wirników nap�dzanych poprzez przek�adni� 
za pomoc� pasów klinowych, p�óz podporowych z regulacj� wysoko�ci oraz kompletu os�on.
Uk�ad zawieszenia umo�liwia agregowanie maszyny z ci�gnikiem. Wirniki obracaj� si� w 
u�o�yskowanych piastach, przenosz�c nap�d z przek�adni za pomoc� pasów klinowych na wiruj�ce 
no�e tn�ce. Sposób zamocowania no�y tn�cych spe�nia zadania zabezpieczenia elementów 
roboczych przed przeci��eniem, a co za tym idzie przed uszkodzeniem.
Podczas pracy, gdy si�a oporu stawianego przez przeszkod� przekroczy warto�
 si�y od�rodkowej, 
nast�puje odchylenie no�y ku ty�owi i omini�cie przeszkody. Równie� przek�adnia pasowa spe�nia 
cz��ciowo rol� sprz�g�a bezpiecze�stwa. Poprzez zmian� ustawienia p�óz podporowych istnieje 
mo�liwo�
 regulacji wysoko�ci koszenia w granicach 2-10 cm.

Kosiarka Z032/1 posiada przesuni�ty trzypunktowy uk�ad zaczepu w stosunku do korpusu 
kosiarki. Pozosta�e parametry jak w modelu Z032.

KOSIARKA P�OZOWA Z032, Z032/1 Z032/2 Z032/3 
Zapotrzebowanie mocy 30 kW 40 kW 50 kW 
Szeroko�
 robocza 180 cm 270 cm 357 cm 
Szeroko�
  mc 073 mc 992 mc 022 
Wysoko�
  mc 601 
D�ugo�
  mc 651 
Wysoko�
  mc 01-2 ainezsok 
Obroty no�  nim/rbo 0081 y

 gk 083 – otten asaM
brutto – 400 kg 

netto – 460 kg 
brutto – 485 kg 

640 kg 

 mm 527 watszor awotknupyzrt amaR
Pr�dko�
  h/mk 51 od azcobor 
Pr�dko�
  h/mk 02 od awotropsnart 
No�e tn�  .tzs 2x4 .tzs 2x3 .tzs 2x2 ec

 .tzs 4 .tzs 3 .tzs 2 ikinriW
Wydajno�
  h/ah 2 h/ah 5,1 
Poziom emitowanego ha�  Bd 08 usa


