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KOSIARKA BBNOWA
Z 307
Kosiarka bbnowa suy do pielegnacji trawników i terenów zielonych. Jej wielozadaniowo pozwala
na koszenie, wertykulacj, zbieranie trawy, lici, mieci, rozdrabnianie i mulczowanie - przy czym cz
funkcji w zalenoci od wyposaenia i ustawienia maszyny moe by wykonywana jednoczenie.
Kosiarka moe by wyposaona w noe tn ce, skrzydekowe i wertykulacyjne lub ich kombinacje.
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Noe
skrzydekowe
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i wertykulacyjne

Noe skrzydekowe
i wertykulacyjne

Nó
wertykulacyjny

Maszyna posiada wszechstronny w zastosowaniu, wytrzymay, bezpieczny oraz atwy w montau system
kosz cy. Noe mona wymienia bez uycia narzdzi - dziki temu obsuga maszyny staj si szybka i
bezproblemowa.
KOSIARKA BBNOWA ZAWIESZANA Z307
Typ kosiarki
Zapotrzebowanie mocy [KM]
Szeroko robocza [mm]
Szeroko transportowa [mm]
Wysoko [mm]
Dugo [mm]
Masa maszyny [~kg]
Noe tn ce [szt.]
Prdko obrotowa WOM
Prdko robocza
Prdko transportowa
Nominalne cinienie w uk. hydraulicznym
Haas
równowany poziom cinienia akustycznego [dB]
szczytowy poziom cinienia akustycznego [dB]
poziom mocy akustycznej [dB]
Wa przegubowo-teleskopowy (*)
- symbol
- nominalny moment obrotowy
- nominalna przekazywana moc
- minimalna dugo wau
- nominalna dugo wau
- widak zewntrzny (wypusty)
- obroty robocze
- sprzgo przeci eniowe
- sprzgo jednokierunkowe
- zapotrzebowanie mocy na WPM

Producent: PPUH POMAROL S.A.
11-300 Biskupiec
Z307
60
1500
1920
1660
2170
820 (920 w przypadku zastosowania tylnego
ukadu jezdnego)
73 oraz 19 pytek nadmuchowych
w wyposaeniu standardowym
540 obr/min
do 15 km/h
do 20 km/h
16 MPa
97
114
106
LFMR S.A. Lublin
Bondioli-Pavesi
6T-602-0-BA-602
7 105 046 FF007007
540 Nm
620 Nm
30 kW
480 mm
615 mm
1 3/8” (6)
540 obr/min.
tak
tak
30 kW

(*) Jeeli posiadacie Pa stwo ci gnik bez podwójnego sprzga do napdu wau przegubowego, naley koniecznie zastosowa wa
przegubowy z biegiem jaowym (czyli sprzgo jednokierunkowe SJ – kierunek obrotów prawy wg LFMR S.A. Lublin). W przeciwnym
razie pomimo od czanego sprzga, wirnik ci gnika bdzie nadal pracowa. Stosowa wy cznie way oznaczone znakiem CE.
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