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Kosiarka bijakowa przeznaczona jest do piel�gnacji pastwisk, ��k, terenów rekreacyjnych, nieu�ytków i pól 
golfowych.S�u�y do wyrównywania powierzchni pola, rozrzucania 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 te� do koszenia i rozdrabniania ro�lin sianych na nawóz zielony przed przyoraniem.

Kosiarka bijakowa (Mulczer) - jednocze�nie kosi i rozdrabnia �ci�ty materia� na powierzchni trawnika. 
eliminuje zbieranie i wywo�enie skoszonego materia�u, obni�aj�c jednocze�nie koszty piel�gnacji 
rawników i innych terenów zielonych.Kosiarka kosi zarówno nisk� jak i wysok� traw�, bardzo dobrze radzi 
sobie z zaro�lami.Sprawdza si� równie� w parkach, na boiskach i na przyulicznych pasach zieleni. 
Znajduje zastosowanie w sadownictwie i szkó�karstwie.

KOSIARKA BIJAKOWA 
Z037, Z037/1, Z037/2, Z037/3, Z037/4, Z037/5 

Producent: PPUH POMAROL S.A. 
11-300 Biskupiec 

Typ kosiarki Z037 Z037/1 Z037/2 
Zapotrzebowanie mocy 
w zale�no�ci od zawie-
szenia maszyny [KM] 

z ty�u 26÷29 29÷33 33÷37 

z przodu 31÷35 35÷40 40÷44 
Szeroko�
 robocza [mm] 1370 1580 1790 
Szeroko�
 transportowa [mm] 1730 1880 2090 
D�ugo�
 965 mm 
Wysoko�
 880 mm 
Wysoko�
 koszenia 25 lub 55 mm 
Masa maszyny [~kg] 470 495 536 
No�e tn�ce [szt.] 12 14 16 
Obs�uga 1 osoba 
Pr�dko�
 obrotowa WOM max. 540 obr/min 
Pr�dko�
 obrotowa zesp. tn�cego 1900 obr/min 
�rednica zewn. zespo�u tn�cego 415 mm 
Pr�dko�
 robocza do 15 km/h 
Pr�dko�
 transportowa  do 20 km/h 
Poziom emitowanego ha�asu 90 dB 
Wa� przegubowo-teleskopowy 
- symbol 
- nominalny moment obrotowy 
- nominalna przekazywana moc 
- nominalna d�ugo�
 wa�u 
- informacja o stosowaniu wa�u oznacz. znakiem „CE” 
- ko�cówka od strony ci�gnika (wypusty) 
- ko�cówka od strony maszyny (wypusty) 
- obroty robocze 
- sprz�g�o przeci��eniowe 
- zapotrzebowanie mocy na WPM 

LFMR S.A. Lublin 
6T-602-4-BA-602 

540 Nm 
30 kW 

970 mm 
posiada znak „CE” 

6 
6 

540 obr/min. 
tak 

30 kW 
 

(*) Je�eli posiadacie Pa�stwo ci�gnik bez podwójnego sprz�g�a do nap�du wa�u przegubowego, nale�y 
koniecznie zastosowa� wa� przegubowy z biegiem ja�owym (czyli sprz�g�o jednokierunkowe SJP – 
kierunek obrotów prawy wg LFMR S.A. Lublin). W przeciwnym razie pomimo od��czanego sprz�g�a, wirnik 
ci�gnika b�dzie nadal pracowa�. Stosowa� wy��cznie wa�y oznaczone znakiem CE. 


