
NOWE KOSIARKI CI¥GNIKOWE O DU¯EJ SZEROKOŒCI ROBOCZEJ

Dla du¿ych area³ów zielonych firma Pöttinger oferuje nowe kombinowane kosiarki ci¹gnikowe o du¿ej szerokoœci roboczej.
S¹ to kosiarki NOVADISC 730 oraz NOVADISC 900. Specyfika tych kosiarek i nazwa typu NOVADISC polega na tym, ¿e ca³a
kosiarka sk³ada siê z zawieszanej z przodu ci¹gnika kosiarki czo³owej oraz z dwóch symetrycznych zawieszanych bocznie z ty³u
ci¹gnika kosiarek tarczowych, a œciœlej z dwóch belek tn¹cych NOVADISC. Te tylne belki tn¹ce rozstawione s¹ z odstêpem w
œrodku miêdzy nimi równym szerokoœci roboczej kosiarki zawieszanej z przodu ci¹gnika.

Ogólny widok jednej z nowych kosiarek wraz ze wspó³pracuj¹cym ci¹gnikiem przedstawiono na fot.

Relatywnie lekkie belki tn¹ce NOVADISC bez zgniatacza pokosu pozwalaj¹ uzyskaæ ca³kowit¹ szerokoœæ robocz¹ kosiarki
NOVADISC 730 wynosz¹c¹ 7,24 m, a kosiarki NOVADISC 900 wynosz¹c¹ odpowiednio 8,92 m. Do wspó³pracy z tymi
kosiarkami wystarcz¹ ci¹gniki o mocy odpowiednio 85 i 100 KM.

Istotn¹ cech¹ belki tn¹cej NOVADISC jest m.in. brak wewnêtrznej p³ozy podporowej. Napêd z wa³u odbioru mocy ci¹gnika
poprzez centraln¹ przek³adniow¹ skrzyniê rozdzielcz¹ przenoszony jest symetrycznie na lew¹ i praw¹ belkê tn¹c¹ NOVADISC i
przekazywany bezpoœrednio tu¿ za pierwszym, licz¹c od wewn¹trz, zespo³em roboczym (tarcz¹ tn¹c¹) odpowiednio lewej i prawej
belki tn¹cej NOVADISC. Taka konstrukcja kosiarki zapewnia jej bezproblemow¹ pracê zarówno w czasie tzw. wykaszania
ewentualnych pozosta³oœci, jak i przy pracy w terenie z przeszkodami zmniejszaj¹c przy tym ryzyko uci¹¿liwych zapchañ
zespo³ów tn¹cych.

Poza tym obie belki NOVADISC wyposa¿one s¹ w urz¹dzenie zabezpieczaj¹ce przed uszkodzeniem przy najechaniu na

przeszkodê. Belka tn¹ca odchyla siê wtedy ku ty³owi o k¹t ok. 12 . Po uwolnieniu siê od przeszkody wystarczy niewielki ruch
agregatu ci¹gnik-kosiarka wstecz, a wychylona ku ty³owi belka tn¹ca wraca do po³o¿enia wyjœciowego, w którym zostaje
ponownie zaryglowana.

Sk³adanie kosiarki do po³o¿enia transportowego odbywa siê za pomoc¹ si³owników hydraulicznych unosz¹cych do po³o¿enia
pionowego obie zewnêtrzne belki tn¹ce. Mo¿liwe jest równie¿ odchylenie do po³o¿enia pionowego jednej tylko bocznej belki
tn¹cej przy pozostawieniu w poziomym po³o¿eniu roboczym drugiej belki.

Aoto podstawowe dane kosiarek NOVADISC 730 i 900:

Kosiarka NOVADISC 900 (fot. firmowa)

o

NOVADISC                                                                                     730                                                                     900
szerokoœæ robocza 7,24 m                                                                8,92 m

iloœæ tarcz kosz¹cych 2x6                                                                     2x8

wysokoœæ transportowa 3,40 m                                                                3,80 m

zapotrzebowanie mocy kW/KM 63/85                                                                 74/100

wydajnoœæ koszenia 7 ha/h                                                              11,0 ha/h

masa w³asna kosiarki 1260 kg                                                            1520 kg

Na podstawie materia³ów i danych opublikowanych w internecie przez firmê Pöttinger
opracowa³ doc. dr in¿. Józef Kobylarz, PIMR - Poznañ
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