
NOWY KOZIOŁ ZAWIESZENIA DLA CI�GNIKOWYCH KOSIAREK CZOŁOWYCH 
 

Firma Pöttinger wprowadziła na rynek maszyn 
rolniczych nowy kozioł zawieszenia dla ci�gnikowych 
kosiarek czołowych zarówno b�bnowych, jak i tarczowych. 
Nowy kozioł pracuj�cy w tzw. systemie „L-motion”, 
pozwala na współprac� tych kosiarek z ci�gnikami o mocy 
od 60 do 300 KM, niezale�nie od typu i wielko�ci tych 
ostatnich. 

Równie� ró�ne rodzaje czołowych podno�ników 
narz�dzi znajduj�ce si� na ci�gnikach nie maj� �adnego 
wpływu na prowadzenie zespołów tn�cych tak 
zawieszonych kosiarek czołowych. 

Ogólny widok nowego kozła zawieszenia 
przedstawiony jest na rys. 1. 
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Rys. 1. Ogólny widok nowego kozła zawieszenia firmy Pöttinger dla ci�gnikowych kosiarek czołowych 
 

Istot� rozwi�zania konstrukcyjnego nowego kozła 
zawieszenia jest jego, widoczna dobrze na rys. 1, 
przestrzenna rama reaguj�ca pionowymi wychyleniami w 
dół lub w gór� w zale�no�ci od tego czy teren opada czy si� 

wznosi. Te pionowe wychylenia ramy kozła wywoływane 
s� ruchami kopiuj�cej teren kosiarki poł�czonej z ram� 
kozła za po�rednictwem dwóch silnych spr��yn 
amortyzacyjnych (rys. 1 i 2). 
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Rys. 2. Pionowe wychylenia ramy kozła wywoływane ruchami kopiuj�cej teren kosiarki czołowej 
 

Dokładne kopiowanie terenu przez zespoły tn�ce 
zawieszonej na ko�le kosiarki mo�liwe jest w zakresie: 
przy wznoszeniu si� terenu pod k�tem do +12o do poziomu 
oraz odpowiednio przy opadaniu terenu pod k�tem do -9o 
do poziomu. Taka konstrukcja i mo�liwo�ci nowego kozła 
zawieszenia zapewniaj� w zasadzie unikania w czasie 
pracy kosiarki kolizji zespołów tn�cych z podło�em 
chroni�c kosiark� przed uszkodzeniami, a dar� ł�kow� 
przed naruszeniem i okaleczeniami. 

Konstrukcja nowego kozła zawieszenia zapewnia przy 
tym zarówno na uwrociach, jak i w poło�eniu 
transportowym kosiarki bezpieczny prze�wit pomi�dzy 
kosiark� a podło�em, wynosz�cy 350 mm. 

I jeszcze jedna cecha konstrukcyjna nowego kozła 
zawieszenia, na któr� warto zwróci� uwag�: pomimo 
ogólnie przestrzennej budowy jego rama obni�a si� ku 
przodowi (patrz rys. 1) zapewniaj�c kierowcy ci�gnika 
bardzo dobr� widoczno��, co przy maszynach 
zawieszanych czołowych ma du�e znaczenie. 
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