
NOWE ZAWIESZANE CZO£OWO ROTACYJNE KOSIARKI TARCZOWE

Nowe rotacyjne kosiarki tarczowe firmy FELLA zawieszane czo³owo na ci¹gniku wyró¿niaj¹ siê specyficzn¹ konstrukcj¹
uk³adu zawieszenia. Pomimo usytuowania z przodu ci¹gnika nie s¹ one przez ci¹gnik pchane jak typowe kosiarki czo³owe, lecz s¹
ci¹gnione przez maj¹c¹ kszta³t litery U szerok¹ ramê zawieszenia osadzon¹ z przodu ci¹gnika i po³¹czon¹ z kosiark¹ równolegle
dwustronnie przegubowymi ³¹cznikami. Umo¿liwia to „p³ywaj¹ce” swobodne dopasowywanie siê belki tn¹cej do konturu
pod³o¿a. Ci¹gnienie kosiarki zamiast jej pchania ochrania zarówno powierzchniê ³¹ki, jak te¿ ci¹gnik i sam¹ kosiarkê.

Ogólny widok jednej z nowych kosiarek jest przedstawiony na fotografii poni¿ej.

Kosiarka SM 310 FZ-RC

Rama zawieszenia ze sprê¿ynow¹ amortyzacj¹ zmniejsza dynamiczne obci¹¿enie kosiarki i zapewnia optymalny rozk³ad
obci¹¿enia pochodz¹cego od reakcji pod³o¿a, a przy tym zmniejsza równie¿ opór ruchu agregatu ci¹gnik-maszyna.

Zawieszenie nowych kosiarek umo¿liwia ich poprzeczny przesuw na lew¹ lub praw¹ stronê o 20 cm. Hydrauliczny mechanizm
przesuwu sterowany jest ze stanowiska kierowcy ci¹gnika. Jest to przydatne szczególnie przy pracy na pochy³oœciach.

Relatywnie du¿e œrednice tarczowych zespo³ów tn¹cych i brak wewnêtrznej p³ozy podporowej belki tn¹cej zapewnia
precyzyjne koszenie i optymalny przep³yw skoszonej masy, nawet przy niekorzystnych warunkach pracy. U³atwia to równie¿
kierowanie ci¹gnikiem.

Niektóre modele nowych kosiarek mog¹ na ¿yczenie u¿ytkownika zostaæ wyposa¿one w zgniatacz pokosu typu uzêbiony
wirnik albo w zgniatacz pokosu typu walcowego z profilowanymi elementami gumowymi.

Aoto podstawowe dane techniczne rodziny nowych kosiarek czo³owych firmy FELLA:

fot. firmowa

Na podstawie materia³ów i danych firmy FELLA
opracowa³ doc. dr in¿. Józef Kobylarz, PIMR - Poznañ

SM 310 FZ-RCSM 310 FZ-SL SM 310 FZ-KCSM 310 FZ

Model kosiarki
Wyszczególnienie

szerokoœæ robocza [m]

szerokoœæ transportowa [m]

liczba tarcz x liczba no¿y na tarczê

wyposa¿enia w zgarniacz pokosu

zgarniacz pokosu walcowy

zapotrzebowanie mocy [kW/KM]

prêdkoœæ obrotowa WOM [obr./min]

ciê¿ar kosiarki [kg]

3,0 3,0 3,0 3,0

3,0 3,0 3,0 3,0

6x2 6x2 6x26x2

- - -

- - -

seryjnie

seryjnie

55/75 55/75 66/90 64/87

1000 1000 10001000

930 1055 1150 1202
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