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Firma SaMASZ należy do czołówki europejskich producentów maszyn rolniczych. Jesteśmy 
solidnym przedsiębiorstwem o innowacyjnym zacięciu i ciągłym głodzie rozwoju. Jednak to 
nie powyższe zalety stały się głównym czynnikiem naszego sukcesu. Jego prawdziwym fun-
damentem było marzenie, które zrodziło się w sercu inżyniera Antoniego Stolarskiego, zało-
życiela przedsiębiorstwa.

Młody Antoni Stolarski przekuł swoją pasję projektowania maszyn rolniczych w interes, który 
dzisiaj pomaga setkom tysięcy polskich i zagranicznych rolników, okiełznać jeden z najpięk-
niejszych, ale także najbardziej wymagających żywiołów, jakim jest ziemia.

Wiemy o tym, że uprawa roli jest skomplikowanym procesem, który składa się z wielu róż-
nych, oddziałujących na siebie czynników. Dlatego jako firma budująca maszyny rolnicze, pilnie 
śledzimy światowe trendy rynku agrarnego, bardzo często sami je wyznaczając. Nasze dłu-
goletnie doświadczenie sprawia, że dostrzegamy to, co dla mniej znających branżę, wcale nie 
jest takie oczywiste. Do tej pory, wyprodukowaliśmy już ponad 120 000 kosiarek i innych 
maszyn rolniczych.

Nasze produkty tworzymy z pasją i w ścisłej współpracy z naszymi klientami, dzięki czemu 
produkowane przez nas maszyny zaspokajają najważniejsze potrzeby rolników. A obecnie 
jest to czystość zbieranej paszy, uzyskana dzięki stworzonym przez nas niezwykle precy-
zyjnym mechanizmom koszenia. Czysta pasza, jak wiadomo, jest najbardziej wartościowym 
pokarmem dla bydła, a nasze maszyny są gwarancją zebrania czystych plonów.

W 2015 roku firma SaMASZ ustanowiła Światowy Rekord Guinnessa, którego do dzi-
siejszego dnia nikt nie zdołał pobić. Swoim zestawem 3 kosiarek dyskowych, w ciągu 8 godzin 
skosiliśmy, areał równy 96,2 ha. W ten sposób potwierdziliśmy rekordową wydajności produ-
kowanych przez nas maszyn.

Cały czas prężnie się rozwijamy, pchani do przodu siłą płynącą z pasji do tworzenia nowych, 
najwyższej jakości maszyn. Od ponad 38 lat produkujemy nie tylko maszyny rolnicze, ale 
posiadamy także bogatą ofertę maszyn komunalnych, takich jak ramiona wysięgni-
kowe, kosiarki bijakowe, pługi odśnieżne i posypywarki.

SaMASZ dynamicznie rozwija sprzedaż eksportową. Około 65% produkcji przedsię-
biorstwa trafia do ponad 50 krajów na całym świecie.
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Sposób na wysoką trwałość powierzchni
– malowanie metodą kataforetyczną (KTL)

• trzykrotnie wyższa, niż standardowa, odporność
   na warunki atmosferyczne, odporność chemiczna 
   i mechaniczna
• wysoka jakość powłoki
• zdolność do pokrywania złożonych kształtów
• precyzyjna kontrola grubości powłoki
• ochrona korozyjna
• ochrona chemiczna
• ochrona mechaniczna
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LEKKA LISTWA
STOSOWANA W KOSIARKACH:

SAMBA, SAMBA F, ALPINA

Hartowane dyski
• kształt zapewnia doskonałe  

przerzucanie materiału  
oraz zmniejsza opór podczas pracy

• wysoka wytrzymałość na ścieranie 
• łatwa wymiana

Koła zębate o gr. 18 mm
• zabezpieczone systemem 
• zapewniają precyzyjne przekazanie mocy  
• idealne dopasowanie zębów 
• cicha praca

Hartowane noże tnące  
(dł. 105 mm)
• wysoka jakość wykonania, 
• szybka wymiana za pomocą  

specjalnego klucza z tyłu 
kosiarki

Hartowane trzpienie noży 
• długa żywotność
• łatwa wymiana

Ślizg spawany
• hartowany
• długa żywotność
• łatwa wymiana 

Hartowana płoza przekładni
• ochrona napędu listwy

Konstrukcja
• lekka, trwała, skręcana
• gr. ścianki 5 mm

Centralny trzymak noży 
• wykonany z wysokiej jakości  

hartowanej stali, 
• dokładne czyszczenie listwy, 
• zakres obrotu noża: 360°,
• łatwa i szybka wymiana noży  

z tyłu listwy tnącej

Moduł dysku  
z systemem 
• dodatkowe zabezpieczenie  

kół zębatych w listwie,
• bardzo mocne, podwójnie  

zabezpieczone łożyska
• szybka i łatwa wymiana nawet  

w warunkach polowych, 
• możliwość wielokrotnego  

zastosowania po wymianie wpustu

System 
• zabezpieczenie 

antykamieniowe  
w postaci ścinanego 
wpustu w standardzie

+ 20 mm

+ 25 mm

+ 30 mm

Płozy wysokiego koszenia (opcja)
• umożliwia zwiększenie 

wysokość koszenia o dodatkowe 
20, 25 lub 30 mm

• dokręcana do płozy ślizgowej
• łatwa wymiana
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Kosiarki dyskowe tylne, klasy lekkiej – SAMBA o  szerokościach roboczych 
1,60 m, 2,00 m, 2,40 m, 2,80 m i 3,20 m przeznaczone są do pracy w mniejszych 
gospodarstwach. Bardzo dobrze radzą sobie na  terenach górskich oraz 
podmokłych gdzie masa maszyny oraz ciągnika ma duże znaczenie.

Ze względu na niewielką masę jest przeznaczona właśnie do małych ciągników, 
jak również innego rodzaju nośników narzędzi typu Reform czy Aebi. Atutem 
kosiarki jest niewielkie zapotrzebowanie na  moc – do  2 metrowej kosiarki 
wystarczy ciągnik o mocy już od 20 KM. 

Zastosowanie innowacyjnego układu odciążającego pozwala na  ustawienie 
optymalnego nacisku listwy tnącej na  podłoże. Dodatkowo odpowiednia 
konstrukcja hartowanego trzymaka w znacznym stopniu wpływa na czyszczenie 
listwy z zalegających tam zanieczyszczeń.

Typ SAMBA 160 SAMBA 200 SAMBA 240 SAMBA 280 SAMBA 320
Szerokość robocza [m] 1,60 2,00 2,40 2,80 3,20
Szerokość pokosu [m] ~ 1,00 ~ 1,30 ~ 1,70 ~ 2,10 ~ 2,40

Wymagana ilość przyłączy 
hydraulicznych                      1 x jednostronnego działania                                                                                                                1 x jednostronnego działania

Wydajność robocza [ha/h] ~ 1,50 ~ 2,00            ~ 2,50 ~ 3,00 ~ 3,50
Liczba dysków [szt.] 4 5 6 7 8

Liczba noży [szt.] 8 10 12 14 16
Obroty WOM [obr./min]   540                                                                                                                                             540  1000 (540 opcja)
Kategoria zaczepu TUZ I / II I / II II II II
Moc ciągnika [kW/KM] od 20 od 30 od 45 od 60 od 75

Masa [kg] 410 445 490 505 580

Wał napędowy w standardzie.

Zalety kosiarek SAMBA:

• czystość paszy dzięki lekkiej konstrukcji i małemu naciskowi na podłoże
• zaopatrzona w listwę LiteCUT z systemem SafeGEAR
• duży zakres kopiowania terenu: + / - 30 °
• hartowane dyski i ślizgi
• centralny trzymak
• klucz do szybkiej wymiany noży + zestaw dodatkowych noży

KOSIARKI DYSKOWE z listwą
SAMBA 160, SAMBA 200, SAMBA 240, 
SAMBA 280, SAMBA 320
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Zalety kosiarki dyskowej Alpina:

• lekka i wytrzymała konstrukcja
• możliwość regulacji szeroko-

ści pokosu oraz wysokości 
koszenia od 4,5 cm do 7 cm i opcja zwiększenia jej nawet o 3 cm przy 
zastosowaniu płóz wysokiego koszenia

• Idealne kopiowanie nierówności terenu w trzech płaszczyznach przy mini-
malnym nacisku na podłoże zapewniają równe ciecie bez uszkadzania darni

• wygodny transport dzięki składanym osłonom bocznym
• łatwość obsługi w związku z możliwością zmiany kierunku obrotów poprzez 

odwrócenie przekładni i współpracą maszyny z ciągnikami o lewych lub 
prawych obrotach WOM

• cicha praca maszyny
• niskie koszty eksploatacji (większość napraw konserwacyjnych można 

wykonać we własnym zakresie)

Zalety kosiarki dyskowej SAMBA:

• opcji wyposażenia (bez zgarniaczy 
talerzowych lub z podwójnym 
zgarniaczem)

• łatwa regulacja i duży zakres 
kopiowania bocznego

• zastosowanie trójkąta 
zaczepowego umożliwiającego szybkie i łatwe podczepienie maszyny do 
ciągnika i odczepianie

• łatwa regulacja systemu odciążenia belki tnącej gwarantująca dokładne 
koszenie i ochronę darni

• możliwość zamontowania tablic oświetleniowych i zastosowania ślizgów 
wysokiego koszenia

• zastosowanie napędu bezpośrednio na listwę tnąca, eliminującego straty 
mocy i efektywnie wykorzystującego całą szerokość listwy

Typ ALPINA 301
Szerokość koszenia [m] 3,00

Szerokość pokosu [m] ~ 1,50 – 1,70

Wymagana ilość przyłączy 
hydraulicznych 1 x jednostronnego działania

Wydajność robocza [ha/h] ~ 3,00

Liczba dysków [szt.]  
Liczba noży [szt.]

7
14

Oborty WOM [obr./min] 540 lub 1000 (do wyboru)

Kategoria zaczepu TUZ II

Moc ciągnika [kW/KM] od 75

Masa [kg] 525

Wał napędowy (WPT) ciągnik - kosiarka: ze sprzęgłem ciernym
wbudowany: ze sprzęgłem jednokierunkowym

Typ SAMBA 280 F SAMBA 300 F
Szerokość robocza [m] 2,80 3,00

Szerokość pokosu [m] 2,30 2,40

Wymagana ilość przyłączy 
hydraulicznych -

Wydajność robocza [ha/h] ~ 2,80 ~ 3,00

Liczba dysków [szt.] 
 Liczba noży [szt.]

7
14

Obroty WOM [obr./min] 1000

Kategoria zaczepu TUZ II

Moc ciągnika [kW/KM] od 70 od 80

Masa [kg] 560 570

Wał napędowy (WPT) ciągnik - kosiarka: ze sprzęgłem ciernym
wbudowany: ze sprzęgłem jednokierunkowym

Zgarniacz gumowy pojedynczy [szt.] -

KOSIARKI DYSKOWE czołoweKOSIARKI DYSKOWE czołowe
SAMBA 280 F, SAMBA 300 F ALPINA 301
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PERFEKCYJNE CIĘCIE W KAŻDYCH WARUNKACH
LISTWA

STOSOWANA W KOSIARKACH:
KDT, KDTC, KT, KDC, XT-F, KDF, KDD, KDD-R, 

MegaCUT i GigaCUT

Hartowane dyski
• wyprofilowanie zapewnia  

doskonałe przerzucanie 
materiału 

• aerodynamiczny kształt dysku  
zmniejsza opór podczas pracy

• odporne na ścieranie 
• łatwy montaż

Wymienna wstawka  
międzypłozowa
• dodatkowa ochrona listwy

Hartowane noże tnące  
(dł. 110 mm)
• wysoka jakość wykonania 
• szybka wymiana za pomocą  

specjalnego klucza

Konstrukcja
• solidna, spawana i szczelna 
• gr. ścianki 6 mm

Centralny trzymak noży 
• wykonany z wysokiej jakości  

hartowanej stali 
• dokładne czyszczenie listwy 
• łatwa i szybka wymiana noży
• zakres obrotu noża: 360°

Koła zębate o gr. 25 mm
• zabezpieczone systemem SafeGEAR 
• zapewniają precyzyjne przekazanie 

mocy,
• odporne na ścieranie i uszkodzenia,
• idealne dopasowanie i stałe 

zachodzenie zębów,
• bardzo cicha praca,
• ciche podwójnie zamknięte łożyska 

2RS

Moduł dysku  
z systemem
• dodatkowe zabezpieczenie  

kół zębatych w listwie,
• bardzo mocne, podwójnie  

zabezpieczone łożyska
• szybka i łatwa wymiana nawet  

w warunkach polowych, 
• możliwość wielokrotnego  

zastosowania po wymianie 
wpustu

System
• zabezpieczenie 

antykamieniowe ze ścinanym 
wpustem -standard

360360°°

Płoza / podwójna płoza 
• wysokiego koszenia
• podwyższa koszenie do 9 cm / do 12 cm  

(podwójna płoza)
• hartowana, wykonana  z wysokiej jakości 

stali
• łatwa i szybka wymiana
• stosowana zamiast nakładki ścieralnej

Hartowana płoza ślizgowa
• zabezpieczają listwę od spodu - korpus listwy 
• nie ma kontaktu z podłożem
• mniejszy opór pracy 
• czystsza pasza dzięki opływowemu  

kształtowi ślizgów

Hartowana nakładka ścieralna
• nowe przetłoczenia usztywniają nakładkę
• ochrona ślizgów przed ścieraniem
• możliwość zastąpienia płozami wysokiego 

koszenia / podwójnymi płozami wysokiego 
koszenia

• szybka i łatwa wymiana

System
• zabezpieczenie 

antykamieniowe  
ze ścinanym wpustem 
- standard
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Kondycjoner z nowym bijakiem V-claw: 

• lepszy efekt przewracania skoszonej zielonki
• duża średnica kondycjonera w znacznym stopniu wpływa na 

bezproblemową pracę przy dużej ilości  masy roślinnej z późniejszych 
terminów pokosów 

• wyprofilowane wcięcie bijaka dodatkowo amortyzuje uderzenie bijaka 
w rurę w przypadku odchylenia się przy natrafieniu na przeszkodę  

• doskonałe rozluźnienie i napowietrzenie masy zielonej z gwarancją 
równomiernego ułożenia pokosu

• niski poziom zużycia mocy ciągnika, dzięki zwiększonej 
przepustowości i szybszemu przepływowi masy

Ułożenie bijaków V-claw:
• rozmieszczenie bijaków po 

całej szerokości  listwy tnącej 
gwarantuje ciągły przepływ   
materiału i dużą wydajność 
podbierania 

• podwójne śrubowe ułożenie 
palców powoduje równomierne 
spulchnianie  zielonki

Efekt bijaka V-claw: 

• wahliwe mocowanie zapewnia 
odchylenie się bijaka przy 
natrafieniu na przeszkodę 

• zwiększenie żywotności śrub przez 
nieograniczony zakres ruchu 

• zwiększona intensywność 
spulchniania,  dzięki agresywnemu 
kątowi pochylenia

Blacha ryflowana:

• 7 stopniowa regulacja im 
mniejsza odległość tym wyższa 
intensywność spulchniania

• łatwa regulacja za pomocą 
dźwigni

Metalowe prowadnice:

• wybór pomiędzy wąskim lub 
szerokim pokosem

• możliwość wyboru kierunku 
wyrzutu i układania pokosu

• idealny sposób na dopasowanie 
się do warunków pogodowych 
jak i do kolejnych etapów zbioru 
zielonki

Przekładnia dwubiegowa:

• dopasowanie obrotów do wielkości 
masy zielonej w pokosie i stopnia 
intensywności spulchniania 
(700/1000 obr ./min.)

• bezpośrednie przekazywanie 
napędu (KT, KDTC, KDD)

ZALETY KONDYCJONERA BIJAKOWEGO ZALETY KONDYCJONERA BIJAKOWEGO
KOSIARKI DYSKOWE KOSIARKI DYSKOWE
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Aktywny napęd walców 
kondycjonera:

• przekazywanie napędu 
kondycjonera odbywa się  
w jednym układzie z listwą tnącą 

• zarówno dolny jak i górny walec są 
aktywnie napędzane 

• synchroniczny napęd obu walców 
kondycjonera zrealizowano za 
pomocą przekładni pasowej  
z dodatkowa przekładnią zębatą

Amortyzacja górnego walca 
kondycjonera:

• sprężynowy mechanizm zapewnia 
stały przepływ materiału też przy 
nieregularnej ilości zielonki

• bezstopniowa regulacja nacisku 
w celu dopasowania kondycjonera 
do ilości i rodzaju zielonki

• stanowi dodatkowe 
zabezpieczenie pozwalające 
na przerzucenie kamieni bez 
uszkodzenia walców  
(max. Ø 6 do 7 cm)

Zgarniacze metalowe formujące 
pokos:

• bezstopniowa regulacja 
dopasowania szerokości pokosu 
do potrzeb klienta,

• możliwość wyboru kierunku 
wyrzutu i układania pokosu

• przeznaczone do wszystkich roślin z rodziny motylkowatych lub rodziny 
traw ze wskazaniem na gatunki roślin o twardych łodygach np. sorgo

• zastosowanie kondycjonerów walcowych chroni delikatne i cenne liście 
roślin zachowując wysoką zawartość białka

• proces gięcia powoduje uszkodzenie tkanek przewodzących naczyń 
transportujących wodę w roślinie, dzięki czemu skraca się czas 
przesychania materiału o ok. 25%

• aktywny napęd obu walców zapewnia bardzo skuteczną i stałą pracę
• regulacja docisku walców pozwala na dostosowanie objętości 

przepuszczanego materiału
• zwiększona efektywność pracy przez brak konieczności przetrząsania 

przekłada się na bardziej ekonomiczny zbiór zielonki
• możliwość wyboru walców kondycjonera w cenie - gumowe lub metalowe

Walce metalowe:
Metalowy wariant walców  
z zębatym profilem doskonale 
sprawdza się w pracy przy 
roślinach o szczególnie 
twardych łodygach (np. sorgo 
sudańskie). Kondycjonowany 
materiał zachowuje wartości 
odżywcze liści oraz przyśpiesza 
proces przesychania zielonki, co 
wpływa na zaoszczędzony czas  
i pieniądze.

Walce gumowe: 

Zazębiający się profil walców  
w kształcie “V” istotnie przyczynia 
się do stałego i bezproblemowego 
przepływu materiału. Wyższe  
i agresywniejsze wypusty 
wyprofilowania walców aktywnie 
wpływają na kondycjonowanie roślin 
motylkowych, jednocześnie chroniąc 
ich wartościowe części.  Poliuretanowa 
powierzchnia składa się z segmentów, 
dzięki czemu w przypadku uszkodzenia, 
wystarczy wymienić tylko jeden z nich,  
a nie cały walec.

ZALETY KONDYCJONERA WALCOWEGOZALETY KONDYCJONERA WALCOWEGO
KOSIARKI DYSKOWE KOSIARKI DYSKOWE
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Kosiarki dyskowe z serii KDT wyposażone są w zgarniacze, które umożliwiają 
formowanie równego pokosu o szerokości ok. 1,5 m. Jest to szczególnie ważne 
na łąkach torfowych - zapobiega wciskaniu skoszonego materiału w podłoże 
przez ciągnik. 

Na specjalne życzenie klienta w kosiarce KDT 340 możliwe jest zastosowanie  
na środku listwy tnącej bębenków w wyniku czego skoszona trawa układana 
będzie w dwa pokosy.

W  gospodarstwach kilkudziesięcio- 
hektarowych i  większych, opłacalne jest 
stosowanie kosiarek dyskowych, ponieważ 
mają ok.  20% mniejsze zapotrzebowanie 
mocy oraz kilkukrotnie większą trwałość  
w odniesieniu do kosiarek bębnowych.

Typ KDT 300 KDT 340 KDT 341
Szerokość robocza [m] 3,00 3,40 3,40
Szerokość pokosu [m] 1,30 – 1,90 1,40 – 2,00 2,30 - 2,80

Wymagana ilość przyłączy 
hydraulicznych 1 x jednostronnego działania

Wydajność robocza [ha/h] ~ 3,50 ~ 4,00 ~ 4,00
Liczba dysków [szt.] 7 8 8

Liczba noży [szt.] 14 16 16 
Obroty WOM [obr./min] 540 
Kategoria zaczepu TUZ II

Moc ciągnika [KM] od 80 od 90 od 90
Masa [kg] 785 825 825

Wał napędowy w standardzie.

Zalety:
• zastosowanie listwy PerfectCUT (szczeg. str. 14-15)
• płynna regulacja wysokości koszenia zapewnia czystość paszy
• noże z hartowanej stali o długości 105 mm
• zgarniacze tarczowe formujące równy pokos o szerokości umożliwiającej 

bezpośredni zbiór prasą lub przyczepą samo zbierającą
•  hydrauliczny mechanizm składający maszynę do pozycji transportowej,
• wysoka odporność na kamienie - system SafeGEAR
•  małe momenty bezwładności elementów obrotowych, również dysków – 

umożliwiają szybkie przyspieszanie i zwalnianie obrotów

W wyniku zastosowania trzymaka noża oraz 
wymiennych obsad możliwe jest szybkie i proste 
wymienienie noża przy użyciu specjalnego 
klucza, który znajduje się w wyposażeniu 
standardowym.

Pod pojęciem „moc ciągnika” należy rozumieć optymalną moc brutto wyznaczoną  
doświadczalnie przy szybkim koszeniu (ok. 12-15 km/h). Wał napędowy w standardzie.

Typ KDT 220 KDT 260
Szerokość robocza [m] 2,20 2,60
Szerokość pokosu [m] 1,00 – 1,40 1,20 – 1,80

Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych 1 x jednostronnego działania
Wydajność robocza [ha/h] ~ 2,50 ~ 3,00

Liczba dysków [szt.] 5 6

Liczba noży [szt.] 10 12
Obroty WOM [obr./min] 540
Kategoria zaczepu TUZ II

Moc ciągnika [KM] od 50 od 70
Masa [kg] 670 725

KOSIARKI DYSKOWE z zawieszeniem bocznym
KDT 220, KDT 260

KOSIARKI DYSKOWE z zawieszeniem bocznym
KDT 300 , KDT 340,  KDT 341 
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Kosiarki KDTC są  pierwszymi kosiarkami z  centralnym zawieszeniem. 
Produkowane od  2008 roku przeszły szereg modernizacji by  sprostać 
wymaganiom współczesnych rolników. Sprawdzona i  unowocześniona 
konstrukcja jest ekonomiczną alternatywą dla kosiarek serii KT. 

Pozycje: transportowa i na uwrociu
Ustawianie kosiarki do  pozycji transportowej, roboczej oraz przejazdu  nad 
pokosami realizowane za pomocą siłownika hydraulicznego kosiarki. 

Typ KDTC 261 KDTC 301 KDTC 341
Szerokość robocza [m] 2,60 3,00 3,40
Szerokość pokosu [m] 1,50 - 1,90 1,90 – 2,30 2,30 – 2,80

Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych 1 x jednostronnego działania 
Wydajność robocza [ha/h] ~ 2,80 ~ 3,50 ~ 4,00

Liczba dysków [szt.] 6 7 8
Liczba noży [szt.] 12 14 16 

Obroty WOM [obr./min] 540 (1000 - opcja)
Kategoria zaczepu TUZ II

Moc ciągnika [KM] od 70 od 80 od 90
Masa [kg] 940 1050 1130

Zgarniacz gumowy pojedynczy [szt.] 1 2 2

Wał napędowy w standardzie

Zalety kosiarek KDTC:
• nowoczesna listwa Perfect CUT w standardzie (szczeg. str. 14-15)
• czystość paszy dzięki bezstratnej regulacji wysokości koszenia
• bezpiecznik hydrauliczny w standardzie
• mechaniczna blokada unoszenia na uwrociu
• regulowane zgarniacze pokosu 
• centralne zawieszenie umożliwia równomierne rozłożenie ciężaru na podło-

że oraz doskonałe kopiowanie terenu
• duży zakres pochylenia +/- 24 ° umożliwia pracę na nierównym lub stromym 

terenie

Napęd z przekładni centralnej do przekładni listwy tnącej jest realizowany przez 
wał WPT ze sprzęgłem ciernym, które chroni listwę tnącą przed zniszczeniem. 

KOSIARKI DYSKOWE tylne
z centralnym zawieszeniem
KDTC 261, KDTC 301, KDTC 341
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H – wyposażone w hydropneumatyczne odciążenie.

W roku 2012 opracowaliśmy nową serię kosiarek dyskowych tylnych KT. Podobnie 
jak model KDTC, kosiarki serii KT również posiadają centralne zawieszenie. 
Główną jego zaletą jest równomierne rozłożenie ciężaru na podłoże, doskonałe 
kopiowanie terenu i  duży zakres pochylenia (+/- 30°), co  umożliwia wygodną 
pracę na nierównym terenie.
Kosiarki KT w  standardzie posiadają sprężynowe odciążenie listwy tnącej. 
Na  życzenie można wyposażyć kosiarkę w  odciążenie hydropneumatyczne, 
które zastępuje tradycyjne sprężyny i poprawia komfort pracy kosiarką. 

Odciążenie hydropneumatyczne:

Dzięki zastosowaniu odciążenia hydropneumatycznego, operator za  pomocą 
hydrauliki ciągnika może w  szybki sposób ustawić siłę nacisku elementu 
tnącego na podłoże, dzięki czemu niezależnie od ukształtowania terenu nacisk 
na podłoże jest zawsze jednakowy. Uzyskujemy dzięki temu optymalną ochronę 
darni, czysty pokos, a w efekcie lepszą jakościowo paszę.

Bardzo ważnym atutem kosiarek z serii KT jest możliwość transportu w trzech 
pozycjach: z tyłu ciągnika w jego osi – pionowo lub w pozycji leżącej (według 
warunków w  instrukcji obsługi), co  w  znacznym stopniu poprawia komfort 
przejazdu z kosiarką szczególnie na wąskich drogach.

Układ centralnego zawieszenia jest zintegrowany z  bezpiecznikiem 
hydraulicznym, który chroni zespół tnący przed uszkodzeniem. Podczas 
napotkania przeszkody zespół tnący odchyla się do tyłu, jednocześnie unosząc 
się o  ok.  50  cm. Po  ominięciu przeszkody zespół tnący samoczynnie wraca 
do pozycji roboczej.

H – Zawieszenie hydropneumatyczne zamiast sprężyn w opcji
* Na zamówienie możliwe obroty 540/1000 obr./min

Typ KT 261 KT 301 KT 341 
Szerokość robocza [m] 2,60 3,00 3,40
Szerokość pokosu [m] 1,50 – 1,90 1,90 – 2,30 2,30 – 2,80

Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych 2 x 1 / 1 x 2
Wydajność robocza [ha/h] ~ 2,80 ~ 3,50 ~ 4,00

Liczba dysków [szt.] 6 7 8
Liczba noży [szt.] 12 14 16 

Obroty WOM* [obr./min] 540 (1000 - opcja)
Kategoria zaczepu TUZ II

Moc ciągnika [KM] od 70 od 80 od 90
Masa/Masa z „H” [kg] 1000/975  1060/1040 1120/1090

Wał napędowy w standardzie.

A B C

Pozycje: 
A w pionie z boku ciągnika, B w pionie z tyłu ciągnika, C w pozycji leżącej z tyłu ciągnika.

KOSIARKI DYSKOWE 
tylne z centralnym zawieszeniem
KT 261 (H), KT 301 (H), KT 341 (H)
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S – spulchniacz pokosu, W – walce pokosu, 
H – wyposażone w hydropneumatyczne zawieszenie

Zalety spulchniaczy (kondycjonerów bijakowych):

• czystość paszy dzięki wyeliminowaniu przetrząsania (dodatkowo mniejsza 
liczba  przejazdów)

• nowe bijaki w kształcie litery V wykonane ze stali trudnościeralnej
•  zwiększona przestrzeń między bijakami a osłoną dla podwyższenia przepu-

stowości przy skrajnie wysokim plonie
• napęd wału spulchniacza przy pomocy zintegrowanej przekładni łańcucho-

wej, która umożliwia pracę przy 2 prędkościach roboczych kondycjonera: 
700 i 1000 obr/min

• kilkakrotnie szybsze przesychanie traw, wskutek niszczenia warstwy wosko-
wej na blaszce liścia

Wyposażenie standardowe: 
• listwa PerfectCUT
• innowacyjny system odciążenia 

hydropneumatycznego
• pulpit sterujący  
• szybka wymiana noży
• system SafeGEAR
• hartowane ślizgi
• nakładki ścieralne ślizgów
• bezpiecznik hydrauliczny
• siłownik hydrauliczny  

 

• regulacja szerokości pokosu
• regulowane sworznie dolnego 

zaczepu
• łańcuch ograniczający
• złącze hydrauliczne KENNFIXX
• wał napędowy (WPT)
• regulowane stopy podporowe
• tablice ostrzegawcze z 

oświetleniem LED
• klucz do szybkiej wymiany noży

Typ KT 301 S 
Szerokość robocza [m] 3,00
Szerokość pokosu [m] ~1,60 - 2,30

Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych 2 x 1 / 1 x 2

Wydajność robocza [ha/h] ~ 3,50
Liczba dysków [szt.] 7

Liczba noży [szt.] 14 
Obroty WOM [obr./min]
Kategoria zaczepu TUZ

Moc ciągnika [KM] od 100

Masa/Masa z „H” [kg] 1460/1380

Typ XT 340 XT 390
Szerokość robocza [m] 3,40 3,90
Szerokość pokosu [m]  2,00 - 2,25 2,40 - 2,65

Wymagana ilość przyłączy 
hydraulicznych 1 x 2

Wydajność robocza [ha/h] ~ 4,00 ~ 4,50
Liczba dysków [szt.] 8 9

Liczba noży [szt.] 16 18
Obroty WOM [obr./min] 1000 (540 opcja)
Kategoria zaczepu TUZ II / III

Moc ciągnika [KM] od 100
Masa[kg] 1240 1290

Wał napędowy w standardzie.

Zalety kosiarek serii XT:

• transport przy pochyleniu 125° obniża 
wysokość transportową do 3,97 m przy 
3,90 m szerokości roboczej (XT 390)

• zwiększona stabilność podczas jazdy 
dzięki przełożeniu środka ciężkości 
poprawia widoczność w lusterkach 
bocznych

• unikatowe zabezpieczenie najazdowe 
hydrauliczny bezpiecznik zintegrowany  
z zaczepem i korpusem maszyny

Walce metaloweWalce gumowe

Do wyboru: 

KOSIARKI DYSKOWE tylne 
z centralnym zawieszeniem

XT 340, XT 390

KOSIARKI DYSKOWE tylne 
z centralnym zawieszeniem
KT 301 S



Walce metalowe

Walce gumowe
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Kosiarki dyskowe czołowe KDF na  przedni TUZ ciągnika są  doskonałą 
alternatywą dla kosiarek tylnych ze względu na dobrą widoczność podczas pracy 
i transportu.

Typ KDF 300 KDF 340 KDF 390
Szerokość robocza [m] 3,00 3,40 3,90
Szerokość pokosu [m] ~ 1,30 – 1,50 ~ 1,40 – 1,80 ~ 1,40 – 2,30

Wymagana ilość przyłączy 
hydraulicznych 1 x jednostronnego działania

Wydajność robocza [ha/h] ~ 3,50 ~ 4,00 ~ 4,50
Liczba dysków [szt.] 7 8 9

Liczba noży [szt.] 14 / 105 mm 16 / 105 mm 18 / 105 mm
Obroty WOM [obr./min] 1000
Kategoria zaczepu TUZ II

Moc ciągnika [KM] od 80 od 90 od 110
Masa [kg] 940 1020 1065

Wał napędowy w standardzie.

Trójkąt zaczepowy w wyposażeniu standardowym.
Napęd wału spulchniacza odbywa się za  pomocą przekładni pasowej. 
Zwiększona przestrzeń pomiędzy bijakami, a  osłoną eliminuje zapychanie się 
w skrajnie wysokim plonie.
Zgniatanie traw odbywa się za  pomocą dwóch poziomych, spiralnych wałów 
gumowych, które obracają się w przeciwnych kierunkach.

S – spulchniacz pokosu, W – walce pokosu

Zalety spulchniaczy pokosu – str. 18. Zalety walców pokosu – str. 19.

Typ KDF 301 S KDF 301 W KDF 341 S KDF 341 W
Szerokość robocza [m] 3,00 3,00 3,40 3,40
Szerokość pokosu [m] ~ 1,20 – 2,00 ~ 1,10 – 1,70 ~ 1,40 – 2,40 ~ 1,30 – 2,10

Wymagana ilość 
przyłączy hydraulicznych 1 x jednostronnego działania

Wydajność robocza [ha/h] ~ 3,50 ~ 3,50 ~ 4,00 ~ 4,00
Liczba dysków [szt.] 7 7 8 8

Liczba noży [szt.] 14 / 105 mm 14 / 105 mm 16 / 105 mm 16 / 105 mm
Obroty WOM [obr./min] 1000
Kategoria zaczepu TUZ II

Moc ciągnika [KM] od 100 od 100 od 110 od 110
Masa [kg] 1260 1360 1340 1475

Wał napędowy w standardzie.

Fartuchy ochronne dostosowane są do normy PN-EN ISO 4254-12

Do wyboru: 

KOSIARKI DYSKOWE czołowe
KDF 300, KDF 340, KDF 390 do ciągnika

KOSIARKI DYSKOWE czołowe
KDF 301 S, KDF 301 W, KDF 341 S, KDF 341 W
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Zalety:

• czystość paszy i ochrona darni dzięki płynnej regulacji wysokości koszenia
• duża szerokość koszenia – 3,90 m
• wygoda koszenia ze względu na bardzo dobrą widoczność z kabiny operatora
• zgarniacze formujące równy pokos o szer. do 2 m
• płozy i dyski ślizgowe hartowane ze stali borowej

Modernizacja kosiarek Fortschritt polega na  zastąpieniu starej listwy tnącej, 
zespołem kosiarki 9-cio dyskowej czołowej o szerokości koszenia 3,90 m.

Ze względu na niską masę i małą moc nośnika Fortschritt jest to najbardziej 
opłacalna propozycja dla dużych gospodarstw – spalanie w granicach 5  l 
paliwa na godzinę.

Typ KDF 390 FORTSCHRITT
Szerokość robocza [m] 3,90
Szerokość pokosu [m] ~ 1,40 – 2,30

Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych -
Wydajność robocza [ha/h] ~ 3,00

Liczba dysków [szt.] 9
Liczba noży [szt.] 18 / 105 mm

Obroty WOM [obr./min] 1000

Moc ciągnika [KM] od 82
Masa [kg] 820

Typ XT-F 262 XT-F 302 XT-F 342
Szerokość robocza [m] 2,60 3,00 3,40
Szerokość pokosu [m] ~ 1,00 – 1,20 ~ 1,30 – 1,50 ~ 1,40 – 1,80

Wymagana ilość przyłączy 
hydraulicznych - - -

Wydajność robocza [ha/h] ~ 2,80 ~ 3,50 ~ 4,00
Liczba dysków [szt.] 6 7 8

Liczba noży [szt.] 12 / 105 mm 14 / 105 mm 16 / 105 mm
Obroty WOM [obr./min] 1000
kategoria zaczepu TUZ II

Moc ciągnika [KM] od 60 od 75 od 85
Masa [kg] 730 770 820

Wał napędowy w standardzie. Wał napędowy w standardzie.

Kosiarki dyskowe czołowe – XT-F zostały zaprojektowane, jako kosiarki 
samodzielne lub dopełniające kosiarki tylne. Dzięki kompaktowej budowie  
i sprężynowemu odciążeniu są one lekkie i energooszczędne. Odciążenie 
odbywa się za pomocą precyzyjnie dobranych sprężyn dzięki czemu 
kosiarka bardzo dobrze dopasowuje się do terenu i chroni darń przed 
uszkodzeniem. Optymalny nacisk listwy tnącej, zależny od warunków 
pracy jest regulowany za pomocą długości łańcucha. XT-F wyposażone 
są w system kopiowania poprzecznego w dwóch płaszczyznach, przez co 
idealnie wybierają nierówności poprzeczne do ±10°, jak też uchylają się 
przy napotkaniu przeszkody. Są bardzo proste w obsłudze i nie wymagają 
żadnej hydrauliki. XT-F w standardzie agregowane są z ciągnikiem na 
zaczepie trójkątnym kat. II. Napędzane są z wału odbioru mocy ciągnika 
(WOM=1000obr/min).

KOSIARKI DYSKOWE czołowe
KDF 390 do FORTSCHRITT

KOSIARKI DYSKOWE czołowe
XT-F 262, XT-F 302, XT-F 342
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Kosiarki KDD 861, KDD 912, i  KDD 941 są  przeznaczone do  współpracy 
z kosiarkami czołowymi KDF 300 lub KDF 340.
Kosiarka dyskowa dwustronna składa się z  dwóch kosiarek z  centralnym 
zawieszeniem zamontowanych na  wspólnej ramie nośnej. Rozwiązanie 
to pozwala na zaoszczędzenie czasu i paliwa podczas koszenia dużych obszarów 
zielonych.

Kosiarka KDD uzupełniona o  kosiarkę dyskową czołową o  szerokości 3,00  m 
stanowi kombinację – zestaw 3 – kosiarkowy MegaCUT (str. 35). Jest 
to doskonała alternatywa dla drogich kosiarek samojezdnych.
Centralne zawieszenie kosiarek powoduje równomierne rozłożenie ciężaru 
kosiarki na całej długości. Umożliwia ono lepszą reakcję na nierówności terenu, 
co przekłada się na szybkie i czyste koszenie.

We  wszystkich kosiarkach z  centralnym zawieszeniem zastosowaliśmy 
nowoczesny bezpiecznik hydrauliczny, który chroni listwę przed uszkodzeniem. 

Zalety kosiarek KDD:

• czystośc paszy dzięki dużemu zakresowi kopiowania teranu,
• duża szerokość robocza,
• wysoka wydajność,
• optymalne rozłożene ciężaru,
• możliwość pracy w zestawie z kosiarką czołową - podczas jednego  

przejazdu tworzone są trzy pokosy,
• ustawianie kosiarki do  pozycji transportowej, roboczej oraz przejazdu  

nad pokosami za pomocą dwóch siłowników hydraulicznych kosiarki.

Po  napotkaniu na  przeszkodę zespół tnący odchyla się do  tyłu o  kąt 30°, 
jednocześnie unosząc się o około 50 cm.

Typ KDD 861 KDD 912 KDD 941
Szerokość robocza [m] 8,60 9,10 9,40

Szerokość pokosu [m] 2 x ~ 1,90 – 2,30 2 x ~ 1,30 - 1,50 2 x ~ 2,30 – 2,70
Wymagana ilość przyłączy 

hydraulicznych
3 x jednostronnego działania  

(z panelem sterującym 1 x jednostronnego działania)

Wydajność robocza [ha/h] ~ 10,00 ~ 10,50 ~ 11,00

Liczba dysków [szt.] 14 16 16

Liczba noży [szt.] 28 / 105 mm 32 / 105 mm 32 / 105 mm

Obroty WOM [obr./min] 1000

Kategoria zaczepu TUZ II / III II II / III

Moc ciągnika [KM] od 140 od 140 od 150

Masa / Masa z "H" [kg] 2125/2100 2290/2190 2290/2190

Wał napędowy w standardzie.

Bezpiecznik hydrauliczny

KOSIARKI DYSKOWE dwustronne
KDD 861, KDD 912, KDD 941
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MegaCut to zestaw dla wymagających farmerów, którzy cenią swój czas  
i pieniądze. Składa się z 3 kosiarek: czołowej KDF 300 lub KDF 340 i 2 kosiarek 
tylnych zawieszonych na wspólnej ramie (kosiarki KDD).  Wysoka wydajność 
oraz szerokość robocza sprawiają, że koszenie wielkich areałów nie pochłania 
cennych godzin. Kosiarki wchodzące w zestaw MegaCUT nie posiadają 
kondycjonerów pokosu.

Zachodzenie pomiędzy kosiarką czołową (KDF 300), a  kosiarkami bocznymi 
ustawione jest fabrycznie na 37,5 cm.

Zestaw MegaCUT posiada dwa bez-
pieczniki hydrauliczne. W razie najecha-
nia kosiarki na  przeszkodę odchylają 
zespół tnący jednocześnie do tyłu o 30 
stopni i do góry o ok. 50 cm, który po-
tem automatycznie wraca do  pozycji 
roboczej po ominięciu przeszkody.

Pozycja transportowa

Dzięki obniżeniu punktu 
obrotu uzyskano małą 
wysokość transportową 
(do  4  m), co  gwarantuje 
bezpieczne poruszanie się 
po drogach publicznych.

Wyposażenie i zalety:

• w zespołach tnących zastosowano listwy Perfect CUT wyposażone w system 
szybkiej wymiany noży,

• odciążenie zawieszonych centralnie zespołów tnących za pomocą sprężyn 
w standardzie - dostępna jest opcja z odciążeniem hydropneumatycznym,

• bezpiecznik hydrauliczny zabezpieczający zespół tnący w razie najechania 
na przeszkodę,

• nowa zintegrowana przekładnia napędu listwy tnącej,
• wzmocnione ramię nośne,
• wałek ze sprzęgłem ciernym i jednokierunkowym do napędu listew tnących 

w standardzie,
• regulowane zgarniacze pokosu,
• regulowane osłony przednie i składane osłony boczne,
• mechaniczna blokada zespołów tnących w położeniu transportowym,
• układ zawieszenia przystosowany do II i III kat.
• praktyczna skrzynka na narzędzia.

Wyposażenie standardowe: 
Listwa PerfectCUT • Zabezpieczenie antykamieniowe • Ślizgi z hartowanej  
stali  borowej • Nakładki ścieralne ślizgów • Bezpiecznik hydrauliczny • Siłownik  
hydrauliczny • Centralne zawieszenie • Sprężyny odciążające • Bezstopniowa 
regulacja wysokości koszenia • Regulacja szerokości pokosu • Mechanizm 
zapadkowy • Wał napędowy WPT • Dodatkowe noże i klucz do montażu • Panel 
sterujący • Oświetlenie drogowe • Skrzynka na narzędzia • Regulowane stopy 
podporowe • Klucz szybkiej wymiany noży

Kombinacja trzech kosiarek
KDD 861, KDD 912, KDD 941



Zestaw kosiarek GigaCUT może być wyposażony w spulchniacze bądź walce 
pokosu. Dodatkowo można go doposażyć w transportery pokosu i wyeliminować 
zgrabianie.  Przyczepa samozbierająca lub sieczkarnia polowa potrzebują 
3-krotnie mniej przejazdów, aby zebrać skoszoną zielonkę.

Zestawy kosiarek GigaCUT zostały zaprojektowane do pracy na dużych farmach 
w najbardziej wymagających warunkach. Kombinacja kosiarek GigaCUT składa 
się z kosiarki dyskowej dwustronnej KDD 861 S, KDD 860 W lub 941 S, 940 W + 
transportery, oraz kosiarki czołowej KDF 300S/W lub KDF 340S/W zamontowanej 
na czołowym TUZ ciągnika.

S – spulchniacz pokosu, W – walce pokosu

Kombinacja trzech kosiarek GigaCUT jest wyposażona alternatywnie, 
w spulchniacze lub walce pokosu. Dodatkowo można zakupić wersję wyposażoną 
w  transportery pokosu. Dzięki nim oszczędza się 2 przejazdy podczas zbioru 

skoszonej zielonki. Transportery są  napędzane 
własnym układem hydraulicznym (niezależnym 
od ciągnika) i składają się z pompy hydraulicznej, 
chłodnicy oleju i  dwóch silników hydraulicznych. 
Włączanie i  wyłączanie pracy transporterów 
(niezależne) jest realizowane przy pomocy konsoli 
elektrycznej wprowadzonej do  kabiny operatora 
ciągnika.

ZESTAW GIGACUT SKŁADA SIĘ
Z KOSIARKI KDD 861 S/W,  
LUB KDD 941 S/W  
I KDF 300/340 S/W 

Złoty medal 
Polagra Premiery 
w Poznaniu oraz

AGROTECH – Kielce 

Typ KDD 861 S KDD 941 S
Szerokość robocza [m] 8,60 9,40

Szerokość pokosu [m] 2 x 1,90 - 2,30 2 x 2,30 - 2,70

Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych 3 x jedn.działania (z panelem sterowania 1 x 
jedn.działania)

Wydajność robocza [ha/h] ~ 10,00 ~ 11,00

Liczba dysków [szt.] 14 16

Liczba noży [szt.] 28 / 105 mm 32 / 105 mm

Obroty WOM [obr./min] 1000

Kategoria zaczepu TUZ III

Moc ciągnika [KM] od 160 od 180
Masa [kg]

Masa z „H” [kg]
2990  
2790

3120
3020

Typ KDD 861 ST KDD 941 ST
Szerokość robocza [m] 8,60 9,40

Szerokość pokosu [m] 2 x 2,10 3,00/ 3,95

Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych 1x dwustronnego działania

Wydajność robocza [ha/h] ~ 10,00 ~ 11,00

Liczba dysków [szt.] 14 16

Liczba noży [szt.] 28 / 105 mm 32 / 105 mm

Obroty WOM [obr./min] 1000

Kategoria zaczepu TUZ III

Moc ciągnika [KM] od 200 od 220
Masa [kg]

Masa z „H” [kg]
3 920
3 500

4 250
3 780

Wał napędowy w standardzie. * Odciążenie hydropneumatyczne w opcji za dopłatą - 5 900 zł.

Kombinacja trzech kosiarek
KDD-R 861, KDD-R 861 S, KDD-R 941, KDD-R 941 S

Kombinacja trzech kosiarek            
KDD 861 S, KDD 941 S
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W – walce pokosu
Pokos w kombinacjach GigaCUT może być ułożony na dwa sposoby. Dzięki zastosowaniu 
transporterów zebrane pokosy układają się w jeden lub trzy równe rzędy. 

W ZESTAWIE KOSIAREK GIGACUT ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ 
KOSZENIA ZARÓWNO Z TRANSPORTERAMI JAK I BEZ NICH.

Typ KDD 861 W KDD 941 W
Szerokość robocza [m] 8,60 9,40
Szerokość pokosu [m] 2 x 1,40 - 2,00 2 x 1,80 - 2,30

Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych 3 x jedn.działania (z panelem sterowania 
1 x jednostronnego działania)

Wydajność robocza [ha/h] ~ 10,00 ~ 11,00
Liczba dysków [szt.] 14 16

Liczba noży [szt.] 28 / 105 mm 32 / 105 mm
Obroty WOM [obr./min] 1000
Kategoria zaczepu TUZ III

Moc ciągnika [KM] od 200 od 220
Masa/Masa z „H” [kg] 3080/2880 3300/3100

Typ KDD 861 WT KDD 941 WT
Szerokość robocza [m] 8,60 9,40
Szerokość pokosu [m] 2 x 2,10   2 x 2,50

Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych 1 x dwustronnego działania
Wydajność robocza [ha/h] ~ 10,00 ~ 11,00

Liczba dysków [szt.] 14 16
Liczba noży [szt.] 28 / 105 mm 32 / 105 mm

Obroty WOM [obr./min] 1000
Kategoria zaczepu TUZ III

Moc ciągnika [KM] od 200 od 220
Masa/Masa z „H” [kg] 4160/ 3960 4450/ 4250

Wał napędowy w standardzie.

Walce metaloweWalce gumowe

Do wyboru: 

Kombinacja trzech kosiarek
KDD 861 W, KDD 941 W

Kombinacja trzech kosiarek
KDD 861 WT, KDD 941 WT
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W przypadku użycia ciągnika z rewersem, kosiarka czołowa KDF 300 może być 
zawieszona na wspólnej ramie kosiarki dwustronnej KDD rewers. 

Pomiędzy kosiarką czołową a kosiarkami 
bocznymi zachodzenie ustawione jest 
fabrycznie na 37,5 cm. W zestawie Mega 
Cut zebrane pokosy układają się zawsze 
w trzy wałki. 

Typ MegaCUT-R 
861 H

GigaCUT-R 
861 SH

MegaCUT-R  
941 H

GigaCUT-R 
941 SH

Szerokość robocza [m] 8,60 8,60 9,40 9,40
Szerokość pokosu [m] 2 x 1,90 – 2,30 2 x ~1,90 - 2,30 2 x 2,30 – 2,70 2 x ~2,30 - 2,70

Wymagana ilość przyłączy 
hydraulicznych 2 x jednostronnego działania

Wydajność robocza [ha/h] ~ 10,00 ~ 10,00 ~ 11,00 ~ 11,00
Liczba dysków [szt.]

Liczba noży [szt.]
21 / 42 

(22 / 44 z KDF 340)
23 / 46 

(24 / 48 z KDF 340)
Obroty WOM [obr./min] 1000
Kategoria zaczepu TUZ III

Moc ciągnika [KM] od 150 od 160 od 160 od 180
Masa z KDF 300 [kg]
Masa z KDF 340 [kg]

3040 
3120 

4210  
4290  

3130 
3210 

4610  
4690

Wał napędowy w standardzie.

RewersRewers

Kombinacja trzech kosiarek
KDD-R 861, KDD-R 861 S, KDD-R 941, KDD-R 941 S
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Zestawy kosiarek

Zapotrzebowanie mocy ciągnika oblicza się orientacyjnie, dodając całe 
zapotrzebowanie mocy kosiarki mniejszej i połowę kosiarki większej.

Poniżej kilka przykładów sprawdzonych zestawów kosiarek:

Typ kosiarki KDF 301 S + KDD 941 S

Kosiarka GigaCUT

Szerokość koszenia 9.40 m

Moc ciągnika od 220 KM
Wydajność robocza ~11 ha/h

Typ kosiarki KDF 301 + KDD 861

Kosiarka MegaCUT

Szerokość koszenia 8.60 m

Moc ciągnika od 150 KM
Wydajność robocza ~10 ha/h

Typ kosiarki KDF 301 + KDT 261

Kosiarka 2 x Dyskowa

Szerokość koszenia 5.50 m

Moc ciągnika od 100 KM
Wydajność robocza ~5.8 ha/h

Typ kosiarki KDF 301 + KDT 341

Kosiarka 2 x Dyskowa

Szerokość koszenia 6.30 m

Moc ciągnika od 120 KM
Wydajność robocza ~6.8 ha/h

Wydajność robocza zależy od realnej prędkości ciągnika
(SaMASZ nie określa max. prędkości roboczej).

Typ kosiarki KDF 301 S + KDC 341 S

Kosiarka 2 x Dyskowa

Szerokość koszenia 6.30 m

Moc ciągnika od 140 KM
Wydajność robocza ~7.0ha/h

Typ kosiarki KDF 301 W + KDC 301 W

Kosiarka 2 x Dyskowa

Szerokość koszenia 5.90 m

Moc ciągnika od 140 KM
Wydajność robocza ~6,5 ha/h

Typ kosiarki KDF 301 S+ KDT 261 S
Kosiarka 2 x Dyskowa

Szerokość koszenia 5.60 m

Moc ciągnika od 100 KM
Wydajność robocza ~5.8 ha/h

Pod pojęciem „moc ciągnika” należy rozumieć optymalną moc brutto
wyznaczoną doświadczalnie przy szybkim koszeniu (ok. 12-15 km/h)

 i należy traktować orientacyjnie.

Zestawy kosiarek czołowych i tylnych 
zwiększają wydajność koszenia.
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Typ Z 010 H Z 010/1 H Z 010/2 H Z 010 Z 010/1 Z 010/2
Szerokość robocza [m] 1,65 1,85 2,10 1,65 1,85 2,10
Szerokość pokosu [m] 0,70 0,80 0,90 0,70 0,80 0,90

Wymagana ilość przyłączy 
hydraulicznych 1 x jednostronnego działania -

Wydajność robocza [ha/h] ~1,50 ~2,00 ~2,50 ~1,50 ~2,00 ~2,50

Liczba noży [szt.] 6 6 8 6 6 8 
Obroty WOM [obr./min] 540

Kategoria zaczepu TUZ I / II II II I / II II II

Moc ciągnika [KM] od 40 od 60 od 70 od 40 od 60 od 70
Masa [kg] 410 460 560 410 460 560

Kosiarki rotacyjne o szerokości od 1,65 m do 2,10 m mają trwałą konstrukcję 
i  wysoką jakość wykonania. Ze  względu na  małe zapotrzebowanie mocy, 
są  cenione zarówno w  kraju jak i  za  granicą. Zastosowanie podnośnika 
hydraulicznego (na zamówienie) pozwala na wygodny transport kosiarki z tyłu  
lub z boku ciągnika.

Wyposażenie standardowe: 
Bezpiecznik mechaniczny • Mechaniczny system składania • Hydrauliczny 
system składania (wersja z H) • Regulacja wysokości koszenia • Osłona 
metalowa • Wał napędowy WPT • Dodatkowe noże i klucz do montażu

NAJPOPULARNIEJSZE WŚRÓD KOSIAREK BĘBNOWYCH

Pod pojęciem „moc ciągnika” należy rozumieć optymalną moc brutto 
wyznaczoną doświadczalnie przy szybkim koszeniu ok. 12-15 km/h.

Z 010 – 1.65 m, Z 010/1 – 1.85 m, Z 010/2 – 2.10 m

Wał napędowy w standardzie.

Przekrój pionowy zespołu roboczego

Koła zębate
• cicha i stabilna praca kół zębatych

Regulacja wysokości koszenia
• za pomocą pierścieni dystansowych na talerzu oporowym

Wał pionowy
• toczony, wykonany ze stali o zwiększonej wytrzymałości 
• oparty na 5 punktach łożyskowych - wysoka stabilność 

podczas pracy w najtrudniejszych warunkach

2 łożyska dwurzędowe
• mocna konstrukcja
• długa żywotność

Talerz ślizgowy 
• mocna konstrukcja o gr. 5 mm
• wykonany z gatunkowej stali o podwyższonej odporności na ścieranie

Trzymaki i noże
• noże proste:  

- Z 010, Z 010/1 i Z 010/2 : 102 mm 
- pozostałe modele 102 mm

• wykonane ze stali hartowanej 
• szybka wymiana noży
• możliwość zmiany miejsca montażu trzymaków

1

2

3

4

5

6

1

4

2

3

5
6

KOSIARKI 2-BĘBNOWE TYLNE
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Przetrząsacze serii P4 i  P6 ze  względu na  swoje szerokości robocze idealnie 
sprawdzają się w średnich jak i w dużych gospodarstwach.
Przeznaczone są  do  efektywnego przetrząsania ściętej zielonki oraz 
podsuszonego siana, w  celu przyspieszenia procesu schnięcia. Ogranicza 
to straty składników pokarmowych siana: białka i karotenu.
Przetrząsacze SaMASZ cechuje wysoki komfort obsługi oraz duża wydajność 
pracy.

Typ P4 – 471 P4 – 531 P6 – 651 P6 – 771 P4 – 531  C  
wersja ciągniona

P6 – 771  C  
wersja ciągniona

Szerokość robocza [m] 4,70 5,30 7,00 7,70 5,30 7,70

Liczba wirników [szt.] 4 4 6 6 4 6
Wymagana ilość przyłączy 

hydraulicznych 1 x jednostronnego działania 1 x dwustronnego działania 2 x jednostronnego działania 2 x dwustronnego działania

Wydajność robocza [ha/h] ~ 5,60 ~ 6,30 ~ 7,80 ~ 9,20 ~ 6,30 ~9,20
Liczba ramion wirnika [szt.] 6 6

Średnica wirnika [cm] 160 172 160 172 172 172
Obroty WOM [obr./min] 540 540
Kategoria zaczepu TUZ II belka polowa

Moc ciągnika [KM] od 30 od 40 od 50 od 60 od 40 od 60
Ogumienie 16 x 6,5-8 260 x 75 - 15,3

Szerokość transportowa [m] 3,00 3,00 3,00 2,95 3,00 3,00
Wysokość transportowa [m] 2,50 2,70 3,60 4,00 2,70 2,95

Masa [kg] 665 680 915 945 695 1 730

Rozrzut zielonki. Możliwość perfekcyjnego przetrząsania pokosów o  różnej 
grubości dzięki kątowi rozrzutu regulowanemu według potrzeb użytkownika.

Wał napędowy w standardzie.

PRZETRZĄSACZE KARUZELOWE
Wersja zawieszana:
P4 - 471, P4 - 531, P6 - 651, P6 - 771

Wersja ciągniona:
P4 - 471 C, P4 - 531 C, P6 - 771 C
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Zalety:

• większe pochylenie wirników skraca trajektorię lotu i zwiększa kąt rozrzutu, 
dzięki czemu pasza jest odwracana do przeschnięcia

• regulowany układ jezdny zapewnia stabilność maszyny i powoduje szeroki 
zakres rozrzutu zielonki

• przesuwny i skrętny zaczep, wspierany przez amortyzatory stabilizujące, 
zwiększa zakres kopiowania i ułatwia manewrowanie

• cicho pracujące, zamknięte hermetycznie przekładnie na smar stały nie 
wymagają konserwacji oraz doskonale zabezpieczają przed nawijaniem się 
trawy

• unikatowa konstrukcja barierek ochronnych tworząca kratownicę zapewnia 
odporność na uderzenia i kontakt z przeszkodami

• hydraulicznie rozkładany brezent zapobiega przerzucaniu zielonki podczas 
pracy przy skraju pola

• blokada unoszenia karuzeli na uwrociach ułatwia manewrowanie maszyną i 
zapewnia przejazd przez pokos bez niszczenia jego struktury

• mała średnica wirników zapewnia optymalne podbieranie paszy
• odpowiednio zaprojektowane palce gwarantują równomierną jakość 

przetrząsania i eliminują ryzyko wbicia w ziemię podczas pracy
• przednie koło podporowe pozwala na jeszcze lepszą ochronę darni na 

nierównym, pagórkowatym terenie
• tablice ostrzegawcze z oświetleniem LED zapewniają bezpieczeństwo

Typ P8-890
Szerokość robocza [m] 8,90

Szerokość / wysokość transportowa [m] 3,00 / 3,80
Liczba wirników [szt.] 8

Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych 1 x dwustronnego działania
Wydajność robocza [ha/h] ~ 10,60

Liczba ramion wirnika [szt.] 6
Średnica wirnika [cm] 153

Obroty WOM [obr./min.] 540
Kategoria zaczepu TUZ II
Zalecana Moc ciągnika 

[KM] od 60

Ogumienie 18x8,5-8 (koła centralne) /
16x6,5-8 (koła boczne)

Masa [kg] 1 320

Wał napędowy (WPT) ciągnik - przetrząsacz: 
ze sprzęgłem ciernym

Zalety:

• możliwość perfekcyjnego przetrząsania pokosów o  różnej grubości dzięki 
zastosowaniu regulowanego kąta rozrzutu

• czystośc paszy dzięki idealnemu nakładaniu się pracy wirników, które 
równomiernie rozmieszczają pokos

• zabezpieczenie – sprzęgło przeciążeniowe cierne na  wale napędowym – 
wyposażenie standardowe

• duży komfort obsługi poprzez zastosowanie hydraulicznego systemu 
składania

• idealne kopiowanie terenu chroni darnie
• duża wydajność i niskie zapotrzebowanie mocy ciągnika
• nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne zawieszenia umożliwiające 

dokładne naśladowanie toru jazdy ciągnika
• po  podniesieniu do  pozycji transportowej, maszyna automatycznie 

stabilizowana za ciągnikiem
• specjalne zabezpieczenia palca roboczego przed zgubieniem w przypadku 

pęknięcia
• dokładny i czysty zbiór materiału dzięki specjalnie wyprofilowanym palcom 

grabiącym
• solidna, hermetyczna konstrukcja wszystkich przekładni przetrząsacza 

pracujących w oleju
• możliwość ustawienia swobodnej pracy kół, co ułatwia pracę przy wąskich 

nawrotach, bez konieczności unoszenia maszyny na podnośniku

PRZETRZĄSACZE KARUZELOWE
P8-890 

8 wirnikowe – zawieszany
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ZGRABIARKI KARUZELOWE

PRZEKŁADNIA OLEJOWA11 –RAMIENNA OLEJOWA 
Z WYMIENNYMI KORBOWODAMI
(Z-440, Z2-840, DUO 740 i TANGO 730)

Korbowody:

• pełne, masywne pręty  
o średnicy 40 mm

• innowacyjna konstrukcja zapewnia 
smarowanie korbowodów także w 
obudowie przekładni

• ramię korbowodu zespawane
• łożyska wewnątrz rolki
• rolki o średnicy 35 mm i szer. 

18 mm

Koło krzywkowe:

• odlew z żeliwa sferoidalnego – 
bardzo wysoka wytrzymałość na 
ściskanie 
 i zginanie

• mała średnica (267 mm) w 
połączeniu z dużym wzniesieniem 
zapewnia szybkie otwieranie i 
zamykanie się ramion

Budowa przekładni:

• olejowa, hermetycznie zamknięta

• ciągłe smarowanie rolek i krzywki

• bezobsługowa – tylko 2 punkty smarownicze (do łożysk)

• podwójnie łożyskowana

• napęd przekazywany przez duże koło stożkowe

Ramię wirnika i ramię grabiące:

• solida i trwała konstrukcja: ramię 
wirnika: Ø 48 mm  
o grubości ścianki 7 mm ramię 
grabiące: Ø 37 mm o grubości ścianki 
5 mm

• szybka i prosta obsługa – brak 
możliwości popełnienie błędnego 
montażu

Palce grabiące:

• 3 zwoje po 9,5 mm grubości
• specjalne ułożenie  

i zamocowanie uniemożliwia 
ocieranie o ramię

• zabezpieczone przeciw zgubieniu
• bardzo wysoka sprężystość
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Typ Z-350 Z-351* Z-410 Z-440 Z-470
Szerokość robocza [m] 3,50 4,10 4,40 4,70

Szer. zgrabionego 
wałka [m]

0,80 – 1,50

Szerokość 
transportowa 

bez ramion [m]
1,80 1,90 2,10 2,30

Wydajność robocza 
[ha/h]

~ 3,50 ~ 4,50 ~ 5,00 ~ 5,60

Liczba ramion wirnika 
[szt.]

9 11 13

Średnica karuzeli [m] 2,80 3,30 3,60 3,80
Liczba sprężyn [szt.] 4

Obroty WOM [obr./min] 540
Kategoria zaczepu TUZ  I/II II

Moc ciągnika [KM] od 25 od 40 od 45 od 50
Ogumienie 15 x 6,0 – 6 16 x 6,5 – 8
Masa [kg] 340 420 590 750 820

Zgrabiarki 1 - karuzelowe przeznaczone są do pracy w mniejszych i średnich gospodarstwach. 
Maszyny te występują w szerokościach roboczych od 3 do 4,7 m. Zgrabiarka formuje 
regularny wałek bez skręceń trawy, co umożliwia szybkie dosychanie pokosu i łatwy zbiór 
prasą. 

Wyposażenie standardowe: 

Przekładnia olejowa (sucha w Z - 470) • 
Skrętny zaczep (oprócz Z-300 i Z-350) • Tan-
demowy układ jezdny (Z-410, Z-440 i Z-470) • 
Regulacja szerokości pokosu • Regulacja wy-
sokości zgrabiania • Ramiona demontowalne 
do transportu • Zabezpieczenie przed zgu-
bieniem palców • Koło kopiujące przednie (Z-
470) • Tablice ostrzegawcze z tylnymi świa-
tłami drogowymi (tylko Z-440 i Z-470) • Wał 
napędowy (WPT) • Łańcuch ograniczający

Zalety:

• skrętne koła jezdne 360°, regulacja wysokości zgrabiania i szerokości pokosu 
zapewniają precyzyjne zgrabianie z dbałością o czystość paszy

• wał napędowy przegubowo-teleskopowy ze sprzęgłem przeciążeniowym 
zabezpiecza elementy napędowe przed uszkodzeniem

• standardowy wózek 2-kołowy, który można zamienić opcjonalnie na tandemowy 
układ jezdny zapewnia idealne kopiowanie terenu, poprawia dokładność zgrabiania

• przednie koło kopiujące umożliwia lepsze kopiowanie nierównego terenu oraz jest 
zabezpieczeniem przy stromych podjazdach

• demontowane ramiona grabiące, składane bariery ochronne i niewielka szerokość 
transportowa wpływają na łatwy transport po drogach publicznych

• zabezpieczenie przed zgubieniem palców
• tablice odblaskowe wraz z oświetleniem drogowym LED zapewniają 

bezpieczeństwo.

Wał napędowy w standardzie.* Z-301, Z-351 - zgrabiarki ze skrętnym zaczepem.

ZGRABIARKI 1 – KARUZELOWE
Z – 350, Z - 351, 
Z – 410, Z – 440, Z – 470
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Zgrabiarki 2- karuzelowe serii Z2 układające centralny pokos to maszyny polecane 
szczególnie tym, którzy szukają bardzo wydajnych rozwiązań.

Koła - Szerokie 16 calowe koła tylne (340/55-16) ułatwiają sprawne manewrowanie na 
zakrętach. Nowa przekładnia z wydłużonymi korbowodami, pozwalająca na dłuższą 
bezawaryjna pracę. Podnośnik hydrauliczny - Hydrauliczne podnoszenie ramion 
z karuzelami. Zastosowanie sprężyn odciążających pozwala na zmniejszenie nacisku 
kół wózka na podłoże. Wał napędowy przenoszący napęd z ciągnika na przekładnie 
jest w środku ramy (patent SaMASZ). Rozwiązanie takie uniemożliwia dostęp wody 
i  zanieczyszczeń co znacząco wydłuża czas bezawaryjnej pracy. Zaczep skrętny 
steruje tylnymi kołami zgrabiarki w 2-ch konfiguracjach: a) naśladowanie toru jazdy 
ciągnika; b) przełożenie drążka sterowniczego w położenie centralne - zgrabiarka jest 
ciągniona jak przyczepa jednoosiowa. Blokada ogranicza unoszenie karuzeli i  jest 
przydatna np. podczas przejazdów na uwrociach. Palce grabiące - Nowy kształt palca 
pozwalającego na wyższe unoszenie się palców nad pokosem. Szczególnie ważne 
przy dużym pokosie.

Typ  Z2 – 780  Z2 – 840 H
Szerokość robocza [m] 7,20 – 7,60 7,60 – 8,40

Szer. zgrabionego wałka [m] 1,50 – 2,00 1,20 – 2,00
Szerokość transportowa [m] 2,90 3,00

Wysokość transportowa bez/z ramionami 
grabiącymi [m] 3,40 / 4,10 3,75 / 4,35

Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych 1 x jed. dz. 1 x jed. dz.
1 x dwu. dz.

Wydajność robocza [ha/h] ~ 8,00 ~ 9,00
Liczba ramion na karuzelę [szt.] 11

Liczba demontowanych ramion na karuzelę 
do transportu [szt.] 4

Liczba palców na ramię [szt.] 4
Obroty WOM [obr./min] 540

Zalecane obroty WOM [obr./min] 350 ÷ 450
Kategoria zaczepu TUZ II

Moc ciągnika [KM] od 60 od 80

Ogumienie 16 x 6,5 - 8 (koła pod karuzelami) /
340/55-16 (koła jezdne)

Masa [kg] 2 040 2 330

Wał napędowy w standardzie.

Zgrabiarki ciągnione, jednokaruzelowe UNO 410 i  UNO 470 to  wydajne w  działaniu 
maszyny do zgrabiania trawy, siana i słomy. 

Zgrabiarki 1 – karuzelowe przeznaczone są  do  pracy w  mniejszych i  średnich 
gospodarstwach. Zgrabiarki ciągnione UNO 410 i  470 charakteryzują się małym 
zapotrzebowaniem mocy, są  niezwykle ekonomiczne i  odporne na  trudne warunki 
pracy. W  zgrabiarkach UNO zastosowano innowacyjną hydrauliczno-mechaniczną 
regulację wysokości zgrabiania i unoszenia karuzel do pozycji transportowej. 

Typ UNO 410 UNO 440 UNO 470
Szerokość robocza [m] 4,10 4,40 4,70

Szer. zgrabionego wałka [m] 0,80 – 1,50
Szerokość transportowa bez ramion [m] 1,80 2,35

Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych 1 x jednostronnego działania
Wydajność robocza [ha/h] ~ 4,50 ~ 5,00 ~ 5,60

Liczba ramion wirnika [szt.] 11 13
Średnica karuzeli [m] 3,30 3,60 3,80
Liczba sprężyn [szt.] 4

Obroty WOM [obr./min] 540
Zalecane obroty WOM [obr./min] 350 ÷ 450

Rodzaj zaczepu TUZ belka polowa
Moc ciągnika [KM] od 35 od 40 od 45

Ogumienie 16 x 6,5 – 8 18 x 8,5 – 8
Masa [kg] 740 870 890

47
 c

m

Wał napędowy w standardzie.

Zalety:
• czystość paszy dzięki specjalnie 

wyprofilowanym palcom grabiącym, 
• tandemowy układ jezdny zapewnia 

dobre kopiowanie terenu,
• wygięty kształt ramion i ich styczne 

ułożenie na przekładni pozytywnie 
wpływa na układanie pokosu, 

• możliwość agregowania z mniejszymi 
ciągnikami.

HOMOLOGACJA
EUROPEJSKA

ZGRABIARKI 1 – KARUZELOWE – ciągnione
UNO 410, UNO 440, UNO 470

ZGRABIARKI 2 – KARUZELOWE
Z 2 -780, Z 2 -840 H
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Zgrabiarki 2- karuzelowe szeregowe DUO 680 i DUO 740 to maszyny polecane 
szczególnie tym, którzy szukają bardzo wydajnych rozwiązań. Maszyna może 
układać jeden lub dwa wały pokosu, pozwala również na hydrauliczną regulację 
szerokości roboczej i tym samym grubości wału przez odpowiednie wychylenie 
ramy głównej. Polecana jest do pracy w średnich i dużych gospodarstwach. 
Maksymalna szerokość zgrabianego pasa dla zgrabiarki DUO 680 wynosi ok. 12 m 
(jeden duży wałek po 2 przejazdach).

Typ DUO 680 DUO 740
Szerokość robocza [m] 3,40 – 6,80 3,70 - 7,40

Szer. zgrabionego wałka [m] 0,80 – 1,50
Szerokość transportowa bez ramion [m] 1,80 2,55

Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych 1 x jed. dz. / 1 x dwu. dz.
Wydajność robocza [ha/h] ~ 5,00 – 6,50 ~ 8,00

Liczba ramion na karuzelę [szt.] 11
Liczba demontowanych 

ramion na karuzelę do transportu [szt.] - 6

Liczba palców na ramię [szt.] 4
Obroty WOM [obr./min] 540

Zalecane obroty WOM [obr./min] 350 ÷ 450
Moc ciągnika [kW/KM] od 60

Ogumienie 18 x 8,5 – 8
Masa [kg] 1720 2050

Odkładanie pokosu w kierunku jazdy po lewej

Wał napędowy w standardzie.

3 m
max 6,8 m

1 pokos 2 pokosy

max 13,6 mmax 6,8 m

dograbianie

Zmienna szerokość zgrabiania (patrz schemat) - 
przy bardzo słabej trawie - wielokrotność jednego pokosu - 6,8 m.

ZGRABIARKI 2-KARUZELOWE szeregowe
DUO 680, DUO 740

www.samasz.plHOMOLOGACJA
EUROPEJSKA

Jest połączeniem funkcjonalności zgrabiarek Z2-780 i  DUO 680. Umożliwia 
zgrabianie na 1 lub 2 wałki w  zależności od ustawienia odległości karuzel  
od dyszla centralnego. Przy ustawieniu karuzel blisko dyszla uzyskuje się jeden wałek, 
przy rozsunięciu karuzel na zewnątrz uzyskuje się 2 wałki. Zastosowano 11-ramienną 
przekładnię nowej generacji ze wzmocnionymi korbowodami osadzonymi 
w dokręcanych korpusach. Dodatkowo zgrabiarka posiada opatentowany mechanizm 
zmiany kąta przekładni, który chroni wały napędowe przed zniszczeniem w  trakcie 
składania maszyny do pozycji transportowej.

Typ TANGO 730
Szerokość robocza [m] 6,70 – 7,30

Szer. zgrabionego wałka [m] 0,80 – 1,50
Szerokość / wysokość transportowa [m] 3,00 / 3,90

Wysokość postojowa [m] 3,90

Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych 1 x jednostronnego działania, 
1 x dwustronnego działania

Wydajność robocza [ha/h] ~ 5,60 
Liczba ramion na karuzelę [szt.] 11

Liczba palców grabiących na karuzeli [szt.] 4
Obroty WOM [obr./min] 540

Zalecane obroty WOM [obr./min] 350 ÷ 450
Kategoria zaczepu TUZ II

Moc ciągnika [KM] od 60

Ogumienie 16 x 6,5 -8 (koła pod karuzelami),
2 x 350 / 55 - 16 (koła jezdne)

Masa [kg] 2450
Odkładanie pokosu w kierunku jazdy po prawej

ZŁOTE MEDALE  
POLAGRA PREMIERY  

W POZNANIU

ZGRABIARKI 2 – KARUZELOWE
TANGO 730 - jeden lub dwa wałki
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Hydrauliczne podnoszenie 
ramion z karuzelami. Zastoso-
wanie sprężyn odciążających 
stabilizuje zespół roboczy  
i pozwala na zmniejszenie  
nacisku kół wózka na podłoże.

Umożliwiające bezpieczny 
transport po drogach  
publicznych.

Nowa przekładnia umożliwia-
jąca szybką i prostą wymianę 
korobowodów.

Maksymalne ograniczenie 
ugniatania gleby i stabilność. 
Zapewniają utrzymanie  
stałej odległości pomiędzy 
palcami a glebą. Pozwalają na 
sprawne przeprowadzanie prac 
w każdych  
warunkach terenowych  
i pogodowych.

Kształt opracowany dla 
bardziej równomiernego zgra-
biania. Zapewniają wydajne i 
płynne działanie nawet wów-
czas, gdy prace są prowadzone 
na pokosie z bardzo ciężkimi 
roślinami.

Przydatny przy zgrabianiu 
w dwa wałki - hydraulicznie 
składany podczas uwroci, 
wyposażony w specjalny 
mechanizm zabezpieczający 
przed kolizją  
z ramionami wirnika.

Zgłoszony do opatentowania 
system eliminuje naprężenia 
przegubów na wałach pod 
dużym kątem, co w znacznym 
stopniu zwiększa ich żywot-
ność.

Blokada ograniczająca 
unoszenie karuzeli jest przydat-
na podczas przejazdów na 
uwrociach. PODNOŚNIK 

HYDRAULICZNY

OŚWIETLENIE DROGOWE

PRZEKŁADNIA

SZEROKIE KOŁA

PALCE Z DUŻYMI ZWOJAMI

WAŁ WPT W STANDARDZIE

PRZEDNI EKRAN POKOSU

SYSTEM KĄTOWEJ ZMIANY 
POŁOŻENIA PRZEKŁADNI

BLOKADA

83

9

10

4

11

5

6

7

Skrętny i wahliwy zaczep  
steruje tylnymi kołami zgrabiar-
ki, które podążają za śladem 
ciągnika.

ZACZEP KORBA
Służy do regulacji wysokości 
palców grabiących - wg. 
potrzeb użytkownika.

21
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3

1
4

5

6
7

8
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11
Zgrabiarka grzebieniowa TWIST 600 służy do szybkiego, wydajnego  
i czystego zgrabiania siana, słomy i zielonki. Może być zaczepiana z przodu  
lub tyłu ciągnika. W przypadku zaczepienia z przodu można jednocześnie grabić 
i prasować. Zgrabiarka ta składa się z dwóch układów roboczych (bębnów) 
napędzanych z hydrauliki ciągnika za pomocą dwóch silników hydraulicznych, 
których prędkość obrotowa jest regulowana specjalnym zaworem TVTC. Układy 
robocze zgrabiarki podnoszone są za pomocą dwóch siłowników również 
napędzanych z hydrauliki ciągnika.  Zgrabiarkę tą cechuje mała masa w stosunku 
do dużej szerokości roboczej.

Typ TWIST 600 TWIST 600P TWIST 255
Szerokość robocza [m] 6,00 2,20

Szer. zgrabionego wałka [m] 1,30 0,80 - 1,00
Szerokość / wysokość transportowa [m] 2,35 / 3,50 2,55 / 1,90

Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych  2 x dwu. 
działania 1 x  dwu. działania

Wydajność robocza [ha/h] ~ 6,00 2,50
Liczba bębnów roboczych [szt.] 2 1

Liczba belek grabiących na bębnie [szt.] 5 5
Liczba sprężyn na belce [szt.] 18 15

Kategoria zaczepu TUZ II I / II
Moc ciągnika [KM] od 80 od 30

Ogumienie 18,5 x 8,5 - 8 15 x 6,00 - 6
Rodzaj napędu hydrauliczny z ciągnika

Wymagany wydatek oleju [l / min.] 30
Masa [kg] 770 305

Wał napędowy w standardzie.

Zalety:
• grzebieniowy system zgrabiania pozwala uzyskać zwiększoną o 75%  

czystość zbioru
• możliwość jednoczesnego grabienia i prasowania (siana, słomy, zielonki) = 

oszczędność czasu i paliwa
• duża szerokość robocza - 6m = duża wydajność
• mała masa w stosunku do szerokości roboczej - 770 kg
• możliwość zaczepienia z przodu i tyłu ciągnika
• wysoki komfort pracy

ZGRABIARKI GRZEBIENIOWE
TWIST 600, TWIST 600 P, TWIST 255

ZGRABIARKI 2 – KARUZELOWE
TANGO 730 - jeden lub dwa wałki
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Typ IMPACT 300H IMPACT 300H-WB
Szerokość robocza [m] 3,00

Szerokość transportowa [m]
z kompaktorem pryzm - 3,70

Boczny przesów w prawo [mm] 700
Zapotrzebowanie na moc [kW/KM] od 111/150

Kategoria zaczepu TUZ II/III
Masa własna [kg]  1875 2240

Masa po napełnieniu [kg]  2805 3170
Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych 

(pary) 1 2

Zaczep transportowy tylny + +

Zalety:

• wytrzymała i zwarta konstrukcja wpływa na 
trwałość użytkowania

• hydraulicznie sterowany oponowy kompaktor 
pryzm gwarantuje intensywne, głębokie i 
równomierne zagęszczenie zielonej masy 
także w płaszczyźnie pionowej

• duży nacisk jednostkowy na cm2

• pozytywny wpływ na przebieg procesu 
zakiszania kiszonki, a w konsekwencji na jej 
jakość i ograniczenie ubytków

Zawieszany wał do ugniatania pryzm IMPACT to doskonałą oferta dla gospodarstw 
konserwujących paszę w pryzmach i silosach. Maszyna ma szerokość 3 m i jest 
wyposażona w 12 pierścieni. Gwarantuje dobre zagęszczenie wgłębne dogniatanego 
materiału oraz intensywne i równomierne ugniatanie zakiszanej masy w silosie i 
pryzmie. Urządzenie waży 2240 kg i co ciekawe, może być wyposażone w dodatkowy 
wał oponowy służący do dogniatania boków pryzmy. W takim wariancie korzysta się z 
siłownika hydraulicznego, dzięki któremu dodatkowy element może być podnoszony 
i opuszczany. Hydraulicznie sterowany oponowy kompaktor pryzm pozwala na 
równomierne zagęszczenie zielonej masy także w płaszczyźnie pionowej. Bęben i 
ramię wału IMPACT można napełnić wodą, dzięki czemu jego masa wzrasta do 3,2 t. 
Maszyna wyposażona jest w dwie stopy podporowe (z przodu i z tyłu) i tylny zaczep. 
Zastosowanie wału IMPACT pozytywnie wpływa na przebieg procesu zakiszania 
kiszonki, a w konsekwencji na jej jakość i ograniczenie ubytków. 

WAŁ DO UGNIATANIA PRYZM z hydraulicznym  
bocznym formowaniem pryzm 
IMPACT 300H
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39 lat doświadczenia
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Podane ceny dotyczą kompletnego bijaka danego typu i jeżeli wymaga tego montaż 
również elementów połączeniowych (śruby, podkładki, szekle). 
Zakup tylko i wyłącznie przez sklep.

NÓŻ TYPU I
Max. średnica ciętych gałęzi: ϕ 80 mm, 

Szerokość: 140 mm, 
Długość: 98 mm.

cena detaliczna netto: 46 zł / szt.

NÓŻ TYPU III
Max. średnica ciętych gałęzi: ϕ 35 mm, 

Szerokość: 104 mm, 
Długość: 120 mm.

cena detaliczna netto: 88 zł / szt.
(Mamut-opcja: 74 zł / szt.)

NÓŻ TYPU V
Max. średnica ciętych gałęzi: ϕ 50 mm,  

Szerokość: 100 mm, 
Długość: 105 mm.

cena detaliczna netto: 48 zł / szt.

NÓŻ TYPU VI
Max. średnica ciętych gałęzi: ϕ 80 mm,  

Szerokość: 120 mm, 
Długość: 110 mm.

cena detaliczna netto: 49 zł / szt.

NÓŻ TYPU II
Max. średnica ciętych gałęzi: ϕ 35 mm, 

Szerokość: 104 mm (2x 52 mm), 
Długość: 120 mm.

cena detaliczna netto: 76 zł / szt.
(Kangu: 86 zł / szt.)

NÓŻ TYPU IV
Max. średnica ciętych gałęzi: ϕ 35 mm,  

Szerokość: 102 mm, 
Długość: 115 mm.

cena detaliczna netto: 137 zł / szt.
(Mamut-opcja: 80 zł / szt.)

~ 1,2 kg

~ 1,0 kg

~ 0,6 kg

~ 1,0 kg

~ 1,4 kg

~ 0,6 kg

NÓŻ TYPU VII
Max. średnica ciętych gałęzi: ϕ 20 mm, 

Szerokość: 68 mm, 
Długość: 73 mm.

cena detaliczna netto: 22 zł / szt.
(Lama, Lama HD: 42zł / szt.)

~ 0,2 kg

NÓŻ TYPU VIII
Max. średnica ciętych gałęzi: ϕ 20 mm, 

Szerokość: 84 mm (2x 42 mm), 
Długość: 82 mm.

cena detaliczna netto: 35 zł / szt.
(Lama: 56 zł / szt.)

~ 0,3 kg

NÓŻ TYPU IX
Max. średnica ciętych gałęzi: ϕ 35 mm, 

Szerokość: 70 mm, 
Długość: 70 mm. 

cena detaliczna netto: 40 zł / szt.
(Lama, Lama HD: 60 zł / szt.)

~ 0,3 kg

NÓŻ TYPU X
Max. średnica ciętych gałęzi: ϕ 35 mm, 

Szerokość: 62 mm, 
Długość: 62 mm.

cena detaliczna netto: 42 zł / szt.

~ 0,3 kg

NÓŻ TYPU XI
Max. średnica ciętych gałęzi: ϕ 15 mm, 

Szerokość: 72 mm, 
Długość: 88 mm.

cena detaliczna netto: 40 zł / szt.

~ 0,2 kg

NÓŻ TYPU XII
Max. średnica ciętych gałęzi: ϕ 15 mm, 

Szerokość: 75 mm, 
Długość: 122 mm.

cena detaliczna netto: 54 zł / szt.

~ 0,3 kg

 TYPY NOŻY BIJAKOWYCH

Typ Standard Opcja

PIKO X VII, VIII

MIDO V II, III, IV

VINO VI -

NANO 150 X VII, VIII

NANO HYDRO X VII, VIII

GRINO V II, III, IV

MAMUT VI III, IV

KBR L VII VIII, IX

KANGU V II, III, IV

KBRP I II, III, IV

LAMA V*, VII VIII, IX

KW I II, III, IV

IBIS VII IX, XI, XII

EMU I -

* tylko w głowicy LAMA 121 HD.

Ceny dopłaty do wałów z nożami opcjonalnymi są uwzględnione przy każdej z pozycji maszyn.

Typ I, V, VI, VII, IX, X - sprzedawane jako sztuka.
Typ II, III, IV, VIII, XI, XII - sprzedawane w komplecie (2 noże).

62 63

RODZAJE NOŻY BIJAKOWYCH
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Typ PIKO 100 (H) PIKO 130 (H) PIKO 150 (H)
Szerokość robocza [m] 1,00 1,30 1,50

Wymagana ilość przyłączy 
hydraulicznych - (1 x dwustronnego działania, wersja z H)

Liczba noży [szt.] 26 34 40
Liczba wymiennych przeciwnoży 

[rząd] 1 rząd / 2 szt. 1 rząd / 3 szt.

Ilość pasków klinowych 3

Średnica wału roboczego [mm] Ø 108
Obroty WOM [obr./min] 540

Przesuw poprzeczny hydraulicz-
ny [mm] -  (320 - wersja z H)

Moc ciągnika [KM]* od 20 od 30 od 35
Kategoria zaczepu TUZ I

Masa [kg] 175 (205) 200 (230) 220 (250)

64 65

Kosiarka bijakowa klasy lekkiej przeznaczona jest do 
wykaszania placów, skwerów, boisk, poboczy, parków, 
o umiarkowanym zagęszczeniu, doskonale nadają się  
do agregowania z  ciągnikami sadowniczymi o  małej 
mocy. Po skoszeniu pozostawiają równą, gładką 
powierzchnię. 

Przeznaczenie:

• kosiarka bijakowa klasy lekkiej przeznaczona jest do wykaszania placów, skwerów, 
boisk, poboczy, parków

• służy do ścinania i rozdrabniania trawy oraz chwastów, które rozrzucone na 
powierzchni szybko rozkładają się i użyźniają tereny zielone

Zalety:

• możliwość hydraulicznego przesuwu bocznego o 32 cm (opcja)
• możliwość zaczepienia kosiarki z tyłu, jak też z przodu ciągnika
• innowacyjny sposób ochrony łożysk oraz ich smarowania
• korpus kosiarki wyposażony w płaszcz o dużej odporności na ścieranie
• idealne dopasowanie do podłoża oraz równa wysokość koszenia

Wał napędowy w standardzie Opis noży bijakowych str. 70-71.
* Agregując kosiarkę z przodu ciągnika, którego WOM ma 1000 obr./min, jego moc musi być większa 
o ok. 30%.

            KLASA LEKKA

Typ NANO 150
Szerokość robocza [m] 1,50

Wymagana ilość przyłączy 
hydraulicznych -

Liczba noży [szt.] 40
Liczba wymiennych przeciwnoży 1 rząd / 2 szt.

Ilość pasków klinowych 3
Średnica wału roboczego [mm] Ø 108

Moc ciągnika [kW/KM]* od 25
Wymagany wydatek pompy [l/min.] -

Kategoria zaczepu TUZ -
Masa [kg] 205

Zalety:

• innowacyjnych układ zawieszenia oparty na wahaczach, ułożony na poliuretanowych tulej-
kach zapewnia bardzo duży zakres kopiowania w 3 płaszczyznach

• możliwość agregacji na tył i przód ciągnika oraz trzy rodzaje silników hydraulicznych do 
wyboru pozwalają na idealne dopasowanie maszyny do współpracującego pojazdu

• płozy ślizgowe ze stali trudnościeralnej chronią maszynę podczas przejazdów przez prze-
szkodę i wydłużają jej żywotność

• regulowane piankowe koła jezdne wspomagają znacząco kopiowanie terenu, a ich specjal-
ne wypełnienie gwarantuje długą żywotność

• spiralne ułożenie bijaków wału z zastosowaniem podwójnego zachodzenia zapewniają 
samoczynne czyszczenie wału kopiującego

• trzy rodzaje noży do wyboru pozwalają na odpowiednie dopasowanie maszyny do warun-
ków pracy i rodzaju koszonego terenu

• mechaniczne zabezpieczenie transportowe zwiększa bezpieczeństwo i zabezpiecza ma-
szynę podczas poruszania się po drogach publicznych

• lekka konstrukcja i jednocześnie wysoka wydajność zapewniają ekonomikę użytkowania

Wał napędowy w standardzie Opis noży bijakowych str. 70-71.
* Agregując kosiarkę z przodu ciągnika, którego WOM ma 1000 obr./min, jego moc musi być większa o ok. 
30%.

NANO 150 

            KLASA LEKKA

KOSIARKI BIJAKOWE tylno-czołowe 
PIKO 100, PIKO 130, PIKO 150,  
PIKO 100H, PIKO 130H, PIKO 150H

KOSIARKI BIJAKOWE tylno-czołowe 
NANO 150
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Typ NANO 150 HYDRO
Szerokość robocza [m] 1,50

Wymagana ilość przyłączy 
hydraulicznych

1 x dwustronnego działania 
+ wolny spływ

Liczba noży [szt.] 40
Liczba wymiennych przeciwnoży 1 rząd / 3 szt.

Ilość pasków klinowych 3
Średnica wału roboczego [mm] Ø 108

Moc ciągnika [kW/KM]* od 35
Wymagany wydatek pompy [l/min.] 32 / 40 lub 50 (zależne od wyboru silnika)

Kategoria zaczepu TUZ I
Masa [kg] 205

66 67

Zalety:

• innowacyjnych układ zawieszenia oparty na wahaczach, ułożony na poliuretanowych tulej-
kach zapewnia bardzo duży zakres kopiowania w 3 płaszczyznach

• możliwość agregacji na tył i przód ciągnika oraz trzy rodzaje silników hydraulicznych do 
wyboru pozwalają na idealne dopasowanie maszyny do współpracującego pojazdu

• płozy ślizgowe ze stali trudnościeralnej chronią maszynę podczas przejazdów przez prze-
szkodę i wydłużają jej żywotność

• regulowane piankowe koła jezdne wspomagają znacząco kopiowanie terenu, a ich specjal-
ne wypełnienie gwarantuje długą żywotność

• spiralne ułożenie bijaków wału z zastosowaniem podwójnego zachodzenia zapewniają 
samoczynne czyszczenie wału kopiującego

• trzy rodzaje noży do wyboru pozwalają na odpowiednie dopasowanie maszyny do warun-
ków pracy i rodzaju koszonego terenu

• mechaniczne zabezpieczenie transportowe zwiększa bezpieczeństwo i zabezpiecza ma-
szynę podczas poruszania się po drogach publicznych

• lekka konstrukcja i jednocześnie wysoka wydajność zapewniają ekonomikę użytkowania

Wał napędowy w standardzie Opis noży bijakowych str. 70-71.
* Agregując kosiarkę z przodu ciągnika, którego WOM ma 1000 obr./min, jego moc musi być większa o ok. 
30%.

NANO 150 HYDRO 

Zalety:

• wał ustawiany w dwóch pozycjach do wyboru oraz demontowane palce grabi 
umożliwiają pracę maszyny w systemie standardowego mulczowania, jak i bardziej 
intensywnego, właściwego dla pracy w sadownictwie

• przekładnia pasowa z wbudowanym sprzęgłem jednokierunkowym zabezpiecza 
maszynę przed uszkodzeniem podczas zablokowania wału i najechania na 
przeszkodę oraz zapewnia cichą pracę

• wąska (7,5 cm) i wyprofilowana osłona eliminuje ryzyko uszkodzenia delikatnych 
roślin znajdujących się w pobliżu

• wał kopiujący z funkcją regulacji wysokości roboczej zapewnia idealne kopiowanie 
terenu i zwiększa stabilność podczas pracy

• modułowa budowa maszyny umożliwia wybór spośród trzech rodzajów zaczepów, 
co świadczy o elastyczności i wygodzie użytkowania

• lekka i jednocześnie mocna konstrukcja wykonana z trwałej i trudnościeralnej stali 
ROC 400

• funkcja samooczyszczenia wału podczas pracy bez grabi
• specjalnie regulowana blacha zgarniająca zapewnia czyszczenie wału podczas 

pracy z grabiami i zapobiega wyrzucaniu ciał obcych spod maszyny

Wał napędowy w standardzie. 
* Agregując kosiarkę z przodu ciągnika którego WOM ma 1000 obr./min., jego moc musi być większa 
o ok. 30%.

Typ VINO 160 VINO 180
Szerokość robocza [m] 1,60 1,80

Liczba noży [szt.] 18 20
Liczba wymiennych przeciwnoży 2 rzędy / 3 szt.

Liczba pasów zębatych 1
Średnica wału bijakowego [mm] 133

Obroty WOM [obr./min]* 540 / 1000
Przesuw boczny - zakres (opcja) [mm] 400

Zalecana Moc ciągnika [kW/KM] od 50 od 60
Kategoria zaczepu TUZ I / II

Masa [kg] 355 380
Max. średnica ciętych gałęzi [mm] 60

Wał napędowy (WPT) ciągnik - kosiarka: bez sprzęgła 
(sprzęgło wbudowane w przekładnię)

            KLASA LEKKA            KLASA ŚREDNIA   

KOSIARKI BIJAKOWE tylno-czołowe 
NANO 150 HYDRO

KOSIARKI BIJAKOWE tylno- czołowe 
VINO 160, VINO 180
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Typ GRINO 160 GRINO 180 GRINO 200 GRINO 220
Szerokość robocza [m] 1,60 1,80 2,00 2,20

Wymagana ilość przyłączy 
hydraulicznych 1 x dwustronnego działania

Liczba noży [szt.] 24 24 30 36

Liczba wymiennych przeciwnoży 1 rząd / 3 szt. 1 rząd / 4 szt.

Ilość pasków klinowych 4

Średnica wału roboczego [mm] ø 168

Obroty WOM [obr./min]* 540 (1000 opcja)
Przesuw poprzeczny hydrauliczny 

[mm] 500

Moc ciągnika [KM] od 50 od 60 od 70 od 80

Kategoria zaczepu TUZ I / II

Masa [kg] 580 610 640 665

           KLASA ŚREDNIA   

Kosiarki bijakowe klasy średniej MIDO dostępne są w szerokościach roboczych od 1,4 
m do 2,2 m. Mają one powszechne zastosowanie w zakładach i firmach zajmujących 
się utrzymaniem terenów zielonych i dróg. Zapewniają skuteczne wykaszanie i 
rozdrabnianie trawy, chwastów, zarośli, przygotowując teren do przyszłych prac 
związanych z zagospodarowaniem terenu. MIDO charakteryzuje się niską wagą, dużą 
wytrzymałością, wydajnością i wygodną agregacją. Zróżnicowanie rozmiarów oraz 
mechanizm przestawiania zaczepu do pracy z przodu, jak i z tyłu ciągnika pozwalają 
na idealne dopasowanie maszyny do warunków terenowych. Kosiarka ma możliwość 
podłączenia do TUZ kat. I lub II. Zalecana moc ciągnika zależy od modelu i wynosi od 
45 KM do 80 KM.

Typ MIDO 140 MIDO 160 MIDO 180 MIDO 200 MIDO 220

Szerokość robocza [m] 1,40 1,60 1,80 2,00   2,20

Liczba noży [szt.] 18 20 22 24 26
Liczba wymiennych 
przeciwnoży[row] 2 rzędy / 3 szt.

Ilość pasków klinowych 3 4
Średnica wału robocze-

go [mm]  Ø 108 Ø  133 Ø  139

Obroty WOM 
[obr./min] 540 / 1000

Przesuw poprzeczny 
(opcja) 350 400

Zalecana moc  
ciągnika [KM] 45 50 60 70 80

Kategoria zaczepu TUZ I / II

Masa [kg] 402 447 467 482 512

68 69

Kosiarka bijakowa klasy średniej przeznaczona jest do wykaszania wyjałowionych 
pastwisk oraz do pracy na terenach zielonych (sady, winnice). GRINO w standardzie 
agregowane jest z  ciągnikiem na zaczepie trójpunktowym kategorii I  lub II z  tyłu, 
jak też i  z  przodu ciągnika przez co znacząco poprawia się komfort pracy. Wał 
bijakowy napędzany jest z wału odbioru mocy (WOM) ciągnika, przesuw zaś z układu 
hydraulicznego. Dodatkowo kosiarka wyposażona jest w  przesuw poprzeczny 
ułatwiający omijanie przeszkód oraz dostosowanie najwygodniejszego zachodzenia. 

Wał napędowy w standardzie. 
Opis noży bijakowych i maksymalna grubość rozdrabnianych gałęzi str. 70-71.
* W standardzie kosiarka wyposażona jest w 540 obr./min. W przypadku podłączenia maszyny  
z przodu ciągnika należy zmienić obroty na 1000 obr./min modyfikując przekładnię pasową.

               KLASA CIĘŻKA

KOSIARKI BIJAKOWE tylno-czołowe 
GRINO 160, GRINO 180, GRINO 200, GRINO 220

KOSIARKI BIJAKOWE  
MIDO 140, MIDO 160, MIDO 180, MIDO 200, MIDO 220  
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Kosiarka bijakowa klasy ciężkiej przeznaczona jest do mulczowania roślin użyźniających 
glebę (łubin, facelia, gorczyca, rzepak, peluszka, żyto), pozostałości po roślinach 
pozostawiających łodygi ciężkie do przyorania takich jak kukurydza, wyjałowionych 
pastwisk oraz do opieki nad terenami zielonymi na których nie jest prowadzona 
działalność rolnicza. 

Mamut w  standardzie agregowany jest z  ciągnikiem na zaczepie trójpunktowym 
kategorii II. Wał bijakowy napędzany jest z  wału odbioru mocy (WOM) ciągnika. 
Kosiarkę można zaczepić z  tyłu, jak też z  przodu ciągnika przez co poprawia się 
komfort pracy. Dodatkowo kosiarka wyposażona jest w  przesuw poprzeczny 
ułatwiający omijanie przeszkód oraz dostosowanie najwygodniejszego zachodzenia. 
Kosiarki Mamut mają sprzęgła jednokierunkowe wbudowane w przekładnię kątową

Typ MAMUT 250 MAMUT 280 MAMUT 300
Szerokość robocza [m] 2,50 2,80 3,00

Wymagana ilość przyłączy
 hydraulicznych 1 x dwustronnego działania

Liczba noży [szt.] 30 36 36
Liczba wymiennych przeciwnoży [rząd] 1 rząd / 6 szt. 1 rząd / 7 szt.

Ilość pasków klinowych 5
Średnica wału roboczego [mm] ø 203

Obroty WOM [obr./min] 1000
Moc ciągnika [KM] od 100 od 120

Kategoria zaczepu TUZ II
Masa [kg] 960 1050 1090

Max. średnica ciętych gałęzi [mm] 80

Typ MAMUT 860 TWIN
Szerokość robocza [m] 8,00 - 8,60

Szerokość / wysokość transportowa [m] 2,70 / 3,73

Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych 3 pary
Liczba noży [szt.] 72 (36x2)

Średnica wału roboczego [mm] ø 203
Zalecana moc ciągnika [KM] (z kosiarką czołową MAMUT) od 215

Obroty WOM [obr./min] 1000
Kat.  zaczepu TUZ III

Masa  [kg] 3460

Wał napędowy w standardzie.
Opis noży bijakowych i maksymalna grubość rozdrabnianych gałęzi str. 70-71.

                KLASA SUPER CIĘŻKA                 KLASA SUPER CIĘŻKA

Kosiarki bijakowe MAMUT 860 TWIN to połączenie innowacyjności, 
wydajności  i precyzji koszenia.

Specjalnie zaprojektowany blok hydrauliczny pozwala na obsługę wszystkich funkcji 
kosiarski za pomocą dźwigni sekcji ciągnika bez dodatkowych zaworów. Wykorzystana 
do budowy tego modelu kosiarki przekładnia walcowa zapewnia wałom WPT odpowiednie 
obroty, a wskaźnik optymalnej wysokości TUZ ułatwia dobranie najlepszego ustawienia 
wysokości układu zawieszenia ciągnika. Bezstopniowa regulacja szerokości roboczej, 
dostępna z kabiny ciągnika, umożliwia dostosowanie optymalnego zachodzenia (od 
10 do 40 cm na stronę). Wał bijakowy został tak skonstruowany, aby maksymalnie 
podnieść wydajność koszenia, wpływa na to spiralne ułożenie bijaków oraz podwójne 
zachodzenie. Wał kopiujący posiada regulację wysokości roboczej, a także zwiększa 
stabilność podczas koszenia. Funkcja samooczyszczenie wału kopiującego zwiększa 
komfort pracy z maszyną. Kosiarski serii MAMUT 860 TWIN charakteryzują się 
wykonanym z wysokiej jakości stali korpusem, odpornym na ścieranie.

KOSIARKI BIJAKOWE tylno-czołowe 
MAMUT 250, MAMUT 280, MAMUT 300

KOSIARKI BIJAKOWE 
dwustronna, tylna 

MAMUT 860 TWIN
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Typ KBR 120 L KBR 140 L
Szerokość robocza [m] 1,20 1,40

Wymagana ilość przyłączy 
hydraulicznych 1 x jednostronnego działania

Liczba noży [szt.] 20 24
Zakres roboczy od -60° do +90°

Liczba wymiennych przeciwnoży 1 rząd
Średnica wału bijakowego [mm] ø 180

Obroty WOM [obr./min] 540
Moc ciągnika [KM] od 30 od 35

Kategoria zaczepu TUZ II (I w opcji)
Masa [kg] 410 430

Max. średnica ciętych gałęzi [mm] 20

            KLASA LEKKA

Wyposażenie standardowe:
• siłownik hydrauliczny 
• bezpiecznik mechaniczny 
• regulacja wysokości koszenia za 

pomocą wału kopiującego 
• tylna osłona gumowa 
• regulowane sworznie zaczepu 
• przednie klapy ochronne z tworzywa 
• regulowana stopa podporowa 
• wał napędowy (WPT) 
• automatyczny naciąg pasów 

klinowych

Konstrukcja:
• umożliwia pracę w zakresie od 60° do +90°
• płaszcz wykonany ze stali trudnościeralnej 
• sprzęgło jednokierunkowe wbudowane w wale
• przednie klapki ochronne z tworzywa (standard)

KOSIARKI BIJAKOWE 
tylno-boczne 
KBR 120 L, KBR 140 L

           KLASA ŚREDNIA   

KANGU w standardzie agregowane jest z ciągnikiem na zaczepie trójpunktowym 
kategorii II. Wał bijakowy napędzany jest z wału odbioru mocy (WOM) ciągnika. 
Dodatkowo kosiarka wyposażona jest w przesuw poprzeczny ułatwiający omijanie 
przeszkód oraz dostosowanie najwygodniejszego zachodzenia.

Przeznaczenie:
Kosiarka bijakowa klasy średniej przeznaczona do koszenia poboczy drogowych oraz 
do pracy na terenach zielonych (sady, winnice).

Standardowe wyposażenie:
• siłownik hydrauliczny
• bezpiecznik mechaniczny
• regulacja wysokości koszenia  

za pomocą wału kopiującego
• tylna osłona gumowa
• przednie blachy ochronne
• wał bijakowy z podwójną spiralą 

bijaków
• sprzęgło jednokierunkowe 

wbudowane w przekładnię 
• bezpiecznik mechaniczny 
• automatyczny nacią pasów 

klinowych 
• wał napędowy WPT (szerokokątny)

Typ KANGU 140 KANGU 190 KANGU 220
Szerokość robocza [m] 1,40 1,90 2,20

Wymagana ilość przyłączy hydrau-
licznych 2 x dwustronnego działania

Liczba noży [szt.] 24 30 32
Liczba wymiennych przeciwnoży 1 rząd / 2 szt.

Zakres roboczy od -60° do +90°
Średnica wału bijakowego [mm] ø 133 ø 139

Obroty WOM [obr./min] 540
Moc ciągnika [KM] od 50 od 70 od 85

Kategoria zaczepu TUZ II
Masa [kg] 540 660 755

Max. średnica ciętych gałęzi [mm] 50

Wał napędowy w standardzie. 
Opis noży bijakowych i maksymalna grubość rozdrabnianych gałęzi str. 70-71.

KOSIARKI BIJAKOWE tylno-boczne 
na pantografie 

KANGU 140, KANGU 190, KANGU 220
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KOSIARKI BIJAKOWE

Typ KBRP 160 KBRP 200 KBRP 250
Szerokość robocza [m] 1,60 2,00 2,50

Wymagana ilość przyłączy  hydraulicznych 2 x dwustronnego działania
Liczba noży [szt.] 14 16 30

Liczba wymiennych przeciwnoży [rząd] 1 x stałe
Zakres roboczy od -60° do +90°

Średnica wału bijakowego [mm] ø 168 ø 203
Obroty WOM [obr./min] 540

Moc ciągnika [KM] od 70 od 80 od 120
Kategoria zaczepu TUZ II II/III

Masa [kg] 760 825 1 195
Max. średnica ciętych gałęzi [mm] 80

Kosiarki KBRP tylnoboczne na pantografie uzupełniają naszą ofertę maszyn klasy cięż-
kiej do utrzymania terenów zielonych i dróg. Są to maszyny spełniające oczekiwania 
zarówno firm świadczących usługi rolnicze jak i służb komunalnych. 

Zalety:
• kosiarki te charakteryzują się szero-

kim zakresem pracy w  poziomie (do 
170 cm), co umożliwia omijanie prze-
szkód (np. znaków drogowych) bez 
zmiany toru jazdy ciągnika

• sterowanie hydrauliczne w  standar-
dzie

• możliwość pracy zarówno z boku jak 
i za ciągnikiem

• wał roboczy z  grubościennej rury 
o średnicy ø 168 mm

• bezpiecznik mechaniczny w standar-
dzie

• wysokiej jakości noże bijakowe
• nowe łożyskowanie wału – większe 

łożyska umieszczone są wewnątrz 
ramy nośnej, co zabezpiecza je przed 
uszkodzeniami mechanicznymi 

• możliwość koszenia powierzchni 
o nachyleniu + 90° do - 60°

• wewnętrzny płaszcz zespołu tnącego 
wykonany jest ze trudnościeralnej 
stali - zwiększona trwałość i ochrona 
przed ścieraniem

• dzięki zastosowaniu pantografu ide-
alnie dopasowuje się do podłoża

• optymalna jakość koszenia
• sprzęgło jednokierunkowe w  prze-

kładni kątowej w standardzie
• mocny szerokokątny wał przegubo-

wo-teleskopowy

Wał napędowy w standardzie.
Opis noży bijakowych i maksymalna grubość rozdrabnianych gałęzi str. 70-71.

KOSIARKI BIJAKOWE tylno-boczne 
na pantografie
KBRP 160, KBRP 200, KBRP 250

               KLASA CIĘŻKA

Typ IBIS 150 IBIS 150 UP
Szerokość robocza [m] 1,50 1,50

Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych 1 x dwu.
działania 2 x dwu. działania

Liczba noży [szt.] 50 50
Liczba stałych przeciwnoży 1 rząd

Obroty WOM [obr./min] 540
Zalecana moc ciągnika [KM] od 35 od 35

Pojemność zbiornika [m3] 0,90 0,90
Wysokość wysypu trawy [m] - 2,00

Kategoria zaczepu TUZ I
Masa [kg] 430 490

Max. średnica ciętych gałęzi [mm] 35 35

Zalety:
• równoczesne koszenie i zbieranie 

materiału 
• hydrauliczny wysyp 
• niska waga dzięki zastosowaniu 

wysokojakościowej stali
• przednia guma ochronna 
•  przeznaczona do powierzchni wyma-

gających specjalnej pielęgnacji 
• przeznaczony do ciągników o mniej-

szej mocy 
• możliwość wyładunku kosza bezpo-

średnio na przyczepę do wysokości 
2m (IBIS UP)

Wał napędowy w standardzie. 
Opis noży bijakowych i maksymalna grubość rozdrabnianych gałęzi str. 70-71.

Wprowadzenie kosiarek bijakowych IBIS, poszerzyło ofertę mulczerów ze zbiornikiem. 
Kosiarki bijakowe serii IBIS przeznaczone są do powierzchni wymagających specjal-
nej pielęgnacji, takich jak pola golfowe lub piłkarskie. Są to tereny na których istotną 
rolę odgrywa całkowita waga zestawu, których waga własna nie przekracza 410 kg. 
Wersja UP umożliwiają wyładunek zawartości kosza zbierającego bezpośrednio na 
przyczepę. Maksymalna wysokość wyładowania wynosi 2,00 m.

KOSIARKI BIJAKOWE
samozbierająca ze zbiornikiem 

IBIS 150, IBIS 150 UP - kosz plastikowy

            KLASA LEKKA
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Mocna i wytrzymała konstrukcja kosiarki  EMU 160 S gwarantuje długą i niezawodną 
pracę związaną z utrzymaniem terenów komunalnych. Posiada zbiornik o pojemności 
1,2 m3, który jest opróżniany przy pomocy dwóch siłowników - hydrauliki ciągnika (bez 
wychodzenia z ciągnika). W celu łatwej i wygodnej obsługi wału tnącego wraz z noża-
mi, kosiarka wyposażona jest  w klapę rewizyjną.

Kosiarka EMU 160 Up posiada zbiornik o pojemności 1,4 m3. Główną zaletą kosiarki 
jest możliwość opróżniania zbiornika bezpośrednio na przyczepę - wysokość wyła-
dunku wynosi 2 m. W opcji dostępne są koła podporowe tylne, przednie oraz dyszel.

Typ EMU 160 S EMU 160 Up
Szerokość robocza [m] 1,60 1,60

Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych 1 x dwu.działania 2 x dwu.działania
Liczba noży [szt.] 14 14

Liczba stałych przeciwnoży 1 rząd
Obroty WOM [obr./min] 540

Zalecana moc ciągnika [KM] od 60 od 60
Pojemność zbiornika [m3] 1,20 1,40

Wysokość wysypu trawy [m] - 2,00
Kategoria zaczepu TUZ II

Masa [kg] 710 905
Max. średnica ciętych gałęzi [mm] 60 60

Zalety:
• mocna i wytrzymała konstrukcja
• układ hydrauliczny umożliwia wysypanie zebra-

nego w zbiorniku materiału
• płaszcz zespołu tnącego wykonany jest ze stali 

trudnościeralnej
• idealne dopasowanie do podłoża oraz bezstop-

niowo regulowana wysokość koszenia
• wzmocniona obudowa i łożyska wału tnące-

go umieszczone są wewnątrz co utrudnia ich 
uszkodzenie

• równoczesne koszenie i zbieranie trawy
• koszenie zarośli i krzaków, zbieranie liści w se-

zonie jesiennym
• wał WPT w standardzie
• regulacja wysokości koszenia
• wysoki wyładunek na wysokość 2 m  

(EMU 160 Up)

Wał napędowy w standardzie. 
Opis noży bijakowych i maksymalna grubość rozdrabnianych gałęzi str. 70-71.

KOSIARKI BIJAKOWE
samozbierająca ze zbiornikiem 
EMU 160 S, EMU 160 UP - kosz stalowy

               KLASA CIĘŻKA

Wysięgnik Fisher jest teleskopowym ramieniem roboczym, na którym 
można zamocować pilarkę tarczową lub przycinarkę do gałęzi.

Nośnik z wysuwem hydraulicznym  do pracy z:

• PG 150F - 1,50 m 
• PG 200F - 2,00 m 
• PT3-190F - 1,90 m 
• PT4-250F - 2,50 m 

Typ FISHER FISHER PLUS

Wysuw boczny [m] 1,06

Obrót głowicy roboczej 110°

Wymagana ilość przyłaczy 
hydraulicznych 

1 x dwu. działania 
+ 1 x jedn. działania

1 x dwu. działania

Ciśnienie hydrauliczne [bar] 210

Masa z ramką mocującą [kg] 250

Współpraca z głowicami PG F, PT F

NOŚNIK HYDRAULICZNY
FISHER, FISHER PLUS
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Ramiona wysięgnikowe KWT dostępne są w trzech 
wariantach - zasięg od 5,5 m do 6,5 m, które zawie-
szone są na tylnym TUZ ciągnika kategorii II. KWT 
650 różni się od modelu 550 rozsuwaną hydraulicznie 
drugą częścią ramienia teleskopowego. Ramię wy-
sięgnikowe wyposażone jest w niezależny układ hy-
drauliczny renomowanego producenta z chłodnicą i 
180 litrowym zbiornikiem oleju. Zaletą ramienia KWT 
651 E jest możliwość wychylenia ramienia do przodu tak, że znajduje się w jednej linii  
z operatorem - wpływa to na doskonałą widoczność zespołu roboczego.

Zalety: 
szybka wymiana przyrządów roboczych • własny niezawodny układ hydrauliczny • zawieszenie 
na standardowym  3- punktowym układzie zawieszenia ciągnika kat. II • bezpiecznik hydrauliczny 
w standardzie • zastosowanie zaworów dławiących umożliwia płynne i precyzyjne przystosowanie 
prędkości pracy ramion • wzmocniona konstrukcja ramion wykonanych z wytrzymałej stali • 
zamontowane wskaźniki temperatury i oleju • szeroki zakres pracy do 6,65 m ( KWT 650 z głowicą 
KW 140)

Wyposażenie standardowe: Siłowniki hydrauliczne • bezpiecznik hydrauliczny • KWT 651 E elektryczny 
pulpit • wskaźniki temperatury i poziomu oleju • rygiel hydrauliczny • chłodnica z filtrami oleju • zawory 
przeciążeniowe na siłownikach podnoszenia • cięgna wzmacniające TUZ

Typ KWT 550 KWT 650 KWT 651/651 EP
Zasięg ramienia [m] 5,50 6,50 6,40

Wymagana ilość przyłączy 
hydraulicznych - 1 x dwustronne-

go działania -

Zalecana masa ciągnika 4000 5000 5000
Pojemność zbiornika oleju [L] 200 220

Moc pompy [kW] 33
Wydajność pompy [L/min.] 90

Szerokość transportowa [cm] 195
Wysokość transportowa [cm] 350

Obroty WOM [obr./min] 540
Moc ciągnika [KM] od 80 od 90 od 90

Kategoria zaczepu TUZ II
Masa [kg] 1055 1140 1 230

Wał napędowy w standardzie.  
Sterowanie elektryczne proporcjonalne na zamówienie.  
Opis noży bijakowych i maksymalna grubość rozdrabnianych gałęzi str. 70-71.

Ramię wysięgnikowe KOLIBER o zasięgu 4 m lub 4,5 m 
zawieszane jest na zaczepie trójpunktowym kategorii 
II. Ramię wysięgnikowe wyposażone jest w niezależny 
układ hydrauliczny renomowanego producenta z 
chłodnicą i 120 litrowym zbiornikiem oleju. Napęd 
rotora i sterowanie ramienia wysięgnika odbywa się 
przy pomocy niezależnego układu hydraulicznego 
wyposażonego w zespół dwóch pomp hydraulicznych 
napędzanych poprzez multiplikator i wał przekaźnika przez WOM - 540 obr./min ciągnika. 

Zalety: 
niska waga maszyny pozwala zawiesić ramię wysięgnikowe na lekkim ciągniku • innowacyjna 
konstrukcja • wysoko zawieszone pierwsze ramię pozwala na bezkolizyjny przejazd nad słupkami 
prowadzącymi i barierkami energochłonnymi.

Wyposażenie standardowe: Siłowniki hydrauliczne • rygiel hydrauliczny na głównym cylindrze • 
bezpiecznik najazdowy • wskaźniki temperatury i poziomu oleju • pulpit sterowniczy ze sterowaniem 
linkowym • zbiornik oleju - 120 litrów • chłodnica oleju • światła drogowe.

Wyposażenie dodatkowe: pulpit sterowniczy ze sterowaniem elektrycznym • obroty 1000 obr./min. 
• cięgna wzmacniające TUZ

Typ KOLIBER 400 KOLIBER 450
Zasięg ramienia [m] 4,00 4,50

Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych -
Minimalna masa ciągnika 2400 2900

Pojemność zbiornika oleju [L] 120
Moc pompy [kW] 33

Wydajność pompy [L/min.] 90
Szerokość transportowa [cm] 175 185
Wysokość transportowa [cm] 265 290

Obroty WOM [obr./min]* 540

Moc ciągnika [KM] od 55
Kategoria zaczepu TUZ II

Masa [kg] 530 580

Wał napędowy w standardzie.  
Opis noży bijakowych i maksymalna grubość rozdrabnianych gałęzi str. 70-71.
* Na zamówienie 1000 obr/min.

RAMIONA WYSIĘGNIKOWE 
tylne - zasięg do 4,5 m
KOLIBER 400, KOLIBER 450

RAMIONA WYSIĘGNIKOWE 
tylne - zasięg do 6,5 m

KWT 550, KWT 650, KWT 651
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Typ CAMEL 900
Zasięg ramienia [m] 9,00

Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych 1 x dwustronnego działania
Minimalna masa ciągnika 7500

Pojemność zbiornika oleju [L] 200
Moc pompy [kW] 33

Wydajność pompy [L/min.] 90
Szerokość transportowa [cm] 190
Wysokość transportowa [cm] 400

Obroty WOM [obr./min]* 540
Moc ciągnika [KM] od 100

Kategoria zaczepu TUZ III
Masa [kg] 1370

Stabilizatory TUZ śruba rzymska

Ramię wysięgnikowe Camel o zasięgu 9 metrów to największa tego typu maszyna 
w ofercie firmy SaMASZ. Posiada rozsuwaną hydraulicznie drugą część ramienia 
teleskopowego. Ramię wysięgnikowe wyposażone jest w niezależny układ 
hydrauliczny renomowanego producenta z chłodnicą i 200 litrowym zbiornikiem oleju.

Zalety:  
szeroki zakres pracy do 9 m (z głowicą Lama 120) • własny niezawodny układ 
hydrauliczny • wytrzymała konstrukcja ramion i cięgien • płynne i precyzyjne 
przystosowanie prędkości roboczej ramion, dzięki  zastosowaniu zaworów dławiących 
• cięgna wzmacniające TUZ w standardzie.

Wał napędowy w standardzie Sterowanie elektryczne proporcjonalne na zamówienie. 
Opis noży bijakowych i maksymalna grubość rozdrabnianych gałęzi str. 70-71
* Na zamówienie 1000 obr/min.

RAMIONA WYSIĘGNIKOWE 
tylne - zasięg do 9,0 m
Camel 900
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Pilarka tarczowa przeznaczona wyłącznie do cięcia gałęzi, krzaków o 
średnicy do Ø 150 mm. 

Przystosowana do współpracy z następującymi ramionami 
wysięgnikowymi:

• KWT 550 / KWT 550E / KWT 550EP – 5,50m
• KWT 650 / KWT 650E / KWT 650EP – 6,50m
• Camel 900 – 9,00 m

Typ PT3-190 PT3-190 F PT4-250 PT4-250 F

Szerokość robocza [m] 1,90 1,90 2,50 2,50

Ilość pił tarczowych [szt.] 3 3 4 4

Średnica piły tarczowej [mm] 630

Max średnica cięcia [mm] ø 120
Wymagany wydatek pompy 

[l/min] 85 - 100 55 - 70 85 - 100 55 - 70

Masa [kg] 195 190 250 250
Współpraca z ramionami

wysięgnikowymi
KWT, 

CAMEL FISHER KWT, 
CAMEL FISHER

www.samasz.pl

GŁOWICA KOSZĄCA LEKKA - LAMA 
Służy do mulczowania trawy, ścinania 
chwastów i zarośli. Charakteryzuje się niską 
masą, znacznie poprawiającą komfort pracy.
Lama 101 P - 1,05 m 
Lama 120 - 1,20 m 
Lama 121 - 1,20 m 
Lama 140 - 1,40 m 
Lama 141 - 1,40 m 
Lama 121 HD - 1,20 m 

GŁOWICE KOSZĄCE - KW

KW 110 - 1,10 m 
KW 111 - 1,10 m 
KW 125 - 1,25 m 
KW 126 - 1,25 m
KW 140 - 1,40 m 
KW 141 - 1,40 m 

ODMULARKA DO ROWÓW - OR

Służy do czyszczenia rowów melioracyjnych 
z mułu, roślin oraz naniesionego przez wodę 
piasku i drobnych osadów dennych. 

OR 080 - 80 cm 

Uwaga ! Ramiona wysięgnikowe KWT współpracują z wszystkimi głowicami roboczymi,
KOLIBER tylko z LAMĄ 120, CAMEL 900 z LAMA 120, PT3-190, FP 20, PG 150, OR 080, RP 110 i 
ROLLER 1000.

FREZARKA DO POBOCZY - RP

Służą do ścinania i profilowania pobocza drogi, 
w celu zapewnienia właściwego odpływu wody 
z jezdni do rowu. 

RP 110 - 1,20 m 

FREZARKA DO PNI - FP

Służy do usuwania pni wyciętych drzew. 
Głowica frezująca która uzbrojona jest w noże 
z końcówkami z węglika spiekanego. Średnica 
koła roboczego wynosi 40 cm.

FP 20 

PRZYCINARKA NOŻYCOWA - PG

Idealnie nadają się do przycinania gałęzi, 
krzaków i żywopłotów w pionie i poziomie.

PG 150 - 1,50 m 
PG 200 - 2,00 m 
PG 150 F - 1,50 m 
PG 200 F - 2,00 m 

Służą do rozdrabniania obciętych gałęzi drzew, 
ścinania chwastów, zarośli i trawy. 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
kosiarek wysięgnikowych
PILARKA TARCZOWA - PT3-190/F, PT4-250/F

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
kosiarek wysięgnikowych
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Pługi SMART klasy super-lekkiej zostały zaprojektowane do zimowego utrzymania terenów 
miejskich. Mała masa własna pozwala na szerokie zastosowanie z ciągnikami małej mocy. 
Ze względu na różnorodny zestaw szerokości roboczych, pozwala on  na oczyszczanie 
chodników, małych bocznych dróg, placów oraz parkingów. Prosta  i zwarta budowa 
oraz mocna jednolemieszowa konstrukcja gwarantują sprawne odśnieżanie nawet w 
najbardziej niesprzyjających warunkach.

Typ SMART 120 SMART 150 SMART 180 SMART 200 SMART 220 LITE 130 LITE 150 LITE 180

Szerokość robocza [cm] max. 120  / min. 102 max. 150 / min. 127 max. 180 min. 152 max. 200 
min. 169

max. 220 
min. 180

max. 130 
min. 118

max. 150 
min. 139

max. 180 
min. 162

Wysokość odkładnicy [cm] 64 64 56 56 56
Wymagana ilość złączy 

hydraulicznych 2 (1 para) 2 (1 para) 2 (1 para) 2 (1 para) 2 (1 para)

Zabezpieczenie  
przeciwnajazdowe Uchylna odkładnica Uchylna odkładnica

Hydrauliczny kąt skrętu  
w prawo i lewo do 35° do 35° do 27° do 27° do 27°

Kąt natarcia 30° 30° 23° 23° 23°
Wymiary gabarytowe [cm]

 dł. / szer. / wys. 68 / 122 / 76 68 / 152 / 76 68 / 182 / 76 68 / 202 / 76 68 / 222 / 76 57 / 139 / 70 57 / 157 / 70 57 / 187 / 70

Masa [kg] 120 130 140 155 170 115 130 145

* Uwaga! Podane ceny nie zawierają ceny ramki.

         KLASA SUPER LEKKA   

Wyposażenie standardowe:
• walcowana odkładnica
• hydrauliczne sterowanie odkładnicą
• uchylna odkładnica (4 sprężyny) 
• listwa zgarniająca (do 

wyboru)
• złącze elektryczne 12V 

(gniazdo zapalniczki)
• oświetlenie LED 

12V/24V
• stopka podporowa

Wyposażenie dodatkowe:
• adapter pod trójkąt
• kat. komunalnej (475mm)
• adapter pod trójkąt kat. 0 (660mm)

• dodatkowe sprężyny (tylko LITE 150)
• koła podporowe (zestaw),
•  płozy ślizgowe (zestaw)

PŁUGI ODŚNIEŻNE 
SMART 120, SMART 150, SMART 180, SMART 200, 
SMART 120 K, SMART 150 K, SMART 180 K

PŁUGI ODŚNIEŻNE 
LITE 130, LITE 150, LITE 180



www.samasz.pl86 87

CITY to seria pługów z uchylnymi lemieszami klasy lekkiej dedykowana do 
odśnieżania placów, chodników i dróg osiedlowych.

Wyposażenie standardowe:
• dwie niezależnie sterowane odkładnice
• bezstopniowa hydrauliczna regulacja 

odkładnicy
• pulpit sterowniczy STANDARD
• uchylne lemiesze
• listwa zgarniająca (do wyboru)
• kopiowanie poprzeczne terenu (tylko z 

ramką SaMASZ)
• złącze elektryczne 12 V (gniazdo zapalniczki),
• oświetlenie LED 12 V / 24 V
• stopka podporowa
• malowanie proszkowe

Typ CITY 150 CITY 180 CITY 200 CITY 220
Szerokość robocza: [cm]

maximum 150 180 200 220
minimum 132 158 175 195
Wysokość  

odkładnicy [cm] 59 / 68 59 / 70 59 / 72 59 / 74

Wymagana ilość  
złączy hydr. 2 (1 para)

Zaczep Ramka lub Kat. I wąska 400 mm - odległość między cięgnami (opcja)
Hydrauliczny kąt skrętu  

w prawo i lewo do 30O

Wymiary gabarytowe: 
[cm]

długość 72 75 77 77
szerokość 151 181 201 227
wysokość 80 82 84 85
Masa [kg] 130 145 155 165

* Uwaga! Podane ceny nie zawierają ceny ramki.

            KLASA LEKKA

Typ UNI 180 UNI 200 UNI 220
Szerokość robocza max. / min. [cm] 180 / 155 200 / 170 220 / 190

Wys. odkładnicy [cm] 80

Wymagana ilość złączy hydr. 2 (1 para)
Hydrauliczny kąt skrętu w prawo 

i lewo do 32O

Wymiary gabarytowe: [cm]

długość 106 106 106

szerokość 187 207 227

wysokość 95 95 95

Masa [kg] 215 225 235

Pług UNI jest pługiem jednolemieszowym 
lekkim przeznaczonym do małych ciągników 
(20 – 60 KM), mini ładowarek i pojazdów 
oczyszczania miejskiego typu Multicar. 
Służy do odśnieżania dróg, chodników, 
placów parkingowychi innych obiektów.

Zalety:
• zmienny kąt natarcia lemiesza od 0° do 21° co 7°
• kąt skrętu odkładnicy w prawo i lewo o 32°
• kopiowanie poprzeczne na ramce ±5°
•  konstrukcja odkładnicy umożliwiająca bliskie przejeżdżanie przy ścianach -  

ścięte naroża
• lekka konstrukcja
•  podwójne zabezpieczenie przed przeciążeniem - uchylna odkładnica oraz 

zrywane połączenie śrubowe
•  możliwość wstawienia zaczepu pod każdy nośnik (Ramki do serii CITY)
•  możliwość montowania kółek podporowych i płóz ślizgowych w opcji,
•  pług nie wymaga smarowania - na przegubach zastosowano tulejki ślizgowe

* Uwaga! Podane ceny nie zawierają ceny ramki.

            KLASA LEKKA

PŁUGI ODŚNIEŻNE 
CITY 150, CITY 180, CITY 200, CITY 220

PŁUGI ODŚNIEŻNE
UNI 180, UNI 200, UNI 220
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Typ RAM 250 RAM 270 RAM 300
Szerokość robocza: [cm]

maximum 250 270 300
minimum 218 235 260

Wysokość odkładnicy [cm] 75 / 85
Wymagana ilość złączy 

hydraulicznych 2 (1 para)

Hydrauliczny kąt skrętu  
w prawo i lewo do 30O

Kąt natarcia: 30O

Wymiary gabarytowe: [cm]  
długość / szerokość / wysokość 106 / 258 / 107 106 / 278 / 107 106 / 308 / 107

Masa [kg] 280 300 330

Pługi śnieżne serii RAM z hydraulicznym sterowaniem odkładnicy należą do 
pługów klasy średniej, które mogą pracować z obciążeniem do 6 ton i zostały 
przystosowane do odśnieżania ulic, parkingów i powierzchni z małą ilością 
nierówności. Są one przystosowane do pracy z ciągnikami komunalnymi, 
rolniczymi z TUZ kat. II i innymi nośnikami dzięki opatentowanemu 
systemowi ramkowego firmy SaMASZ.

Zalety:
• hydrauliczne sterowanie lewa / prawa 

do 30°
• kopiowanie poprzeczne na ramce 

do ±5°
• podwójne zabezpieczenie 

przeciążeniowe: uchylna odkładnica 
jak i zrywane śruby

• dopasowanie pod każdy nośnik 
(system ramek serii PSV)

• możliwość zamontowania kół 
podporowych i płóz ślizgowych jako 
wyposażenie dodatkowe

           KLASA ŚREDNIA   

Pług odśnieżny serii Jump o szerokości roboczej 2,80 m wyposażony został w 
szereg zabezpieczeń chroniących konstrukcję przed przeciążeniami.
• lemiesz uchylany na sprężynach
• zrywane śruby na ramce
• zabezpieczenie ciśnieniowe na siłowniku
Pług dzięki nowoczesnej i mocnej konstrukcji bardzo skutecznie odśnieża drogi, 
chodniki, parkingi i place.

Typ JUMP 280 JUMP 320 JUMP 280 
UP

JUMP 280 
UP H

Szerokość robocza 
max. / min. [cm] 280 / 198 320 / 226 280 / 247 280 / 247

Wysokość odkładnicy [cm] 122 / 107
Wymagana ilość 

złączy hydraulicznych 2 (1 para) 4 (2 para) -

Ilość listew zgarniających [szt.] 3
Zabezpieczenie 

przeciwnajazdowe
Uchylne lemiesze + zrywane śruby na ramce 

i hydrauliczne zabezpieczenie przeciążeniowe
Kąt natarcia od 37°

Hydrauliczny kąt skrętu 
w prawo i lewo do 45° do 30°

Wymiary gabarytowe: 
[cm] - - - -

długość / szerokość 165 / 291 165 / 331 159 / 291 159 / 291

Wyposażenie standardowe:
• odkładnica z polietylenu w 

połączeniu z trzy segmentowym 
lemieszem stalowym

• bezstopniowa hydrauliczna 
regulacja odkładnicy

• unikatowe zabezpieczenie 
sprężynowe 

• listwa zgarniająca (do wyboru)
• osłona przeciwśniegowa
• złącze elektryczne 12 V (gniazdo 

zapalniczki)
• oświetlenie LED 12 V / 24 V
• stopka podporowa
• odboje

Tylko JUMP UP:
Własny układ hydrauliczny + pulpit 
sterowniczy STANDARD JUMP UP 
(złącze elektryczne 24 V).

Tylko JUMP UP H:
Własny układ hydrauliczny + pompa 
oleju + pulpit sterowniczy STANDARD 
JUMP UP H (złącze elektryczne 24 V).

               KLASA CIĘŻKA

PŁUGI ODŚNIEŻNE
RAM 250, RAM 270, RAM 300

PŁUGI ODŚNIEŻNE
JUMP 280, JUMP 320, 

JUMP 280 Up, JUMP 280 Up H
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Elementami roboczymi  pługów PSV są hydraulicznie i niezależnie stero-
wane lemiesze (prawy i lewy), których odpowiednie ustawienie umożliwia 
uzyskanie niezależnych pozycji roboczych.
Pługi PSV idealnie nadają sie do odśnieżania: terenów wokół hal fabrycz-
nych, podjazdów, placów, parkingów, dróg dojazdowych, chodników

Główne zalety pługów: 
• konstrukcja umożliwia łatwy i szybki montaż na 3 pkt. układ zawiesze-

nia
• możliwość odśnieżania na prawo, na lewo i przed siebie 
• hydraulicznie - bezstopniowo i niezależnie sterowane lemiesze za 

pomocą tylko jednej  pary złączy hydraulicznych 
• wzmocniona konstrukcja zawieszenia lemieszy
• 5 pozycji roboczych
• możliwość adaptacji do nośników za pomocą wymiennej ramki

Typ PSV 161 PSV 181 PSV 201 PSV 231 PSV 251 PSV 271 PSV 301

Szerokość robocza max. / min. [cm] 163 / 153 183 / 160 203 / 180 233 / 202 253 / 220 273 / 235 303 / 262

Wysokość odkładnicy [cm] 80 / 90 80 / 91 80 / 93 80 / 94 80 / 95 80 / 96 80 / 98
Wymagana ilość złączy hydrau-

licznych 2 (1 para) 2 (1 para)
Hydrauliczny kąt skrętu  

w prawo i lewo do 30O do 30O

Wymiary gabarytowe
długość / szerokość  [cm] 97 / 175 99 / 195 100 / 215 100 / 233 103 / 265 103 / 285 103 / 315

Masa [kg] 230 245 260 300 355 370 410

* Uwaga! Podane ceny nie zawierają ceny ramki.

           KLASA ŚREDNIA   

Kat II. Kat I. 

Kat I/II.z 
luźnymi
uszami  

Euro

SMS  Płyta do
zabudowy 

Wszystkie typy pługów PSV wyposażone zostały w odchylane sprężynowo 
listwy zgarniające umieszczone w dolnej części lemiesza. Rozwiązanie to 
pozwala na zamortyzowanie uderzenia w przeszkodę, po czym zmianę kąta 
natarcia na wartość ujemną i prześlizgnięcie się pługa nad przeszkodą. 
Pługi PSV 161 - 271 posiadają listwę zgarniającą podzieloną na 2 moduły 
odchylające się do tyłu, niezależnie przy najechaniu na przeszkodę. Pługi 
PSV 301 posiadają listwę zgarniającą podzieloną na 4 części odchylające 
się do tyłu. 

Wyposażenie standardowe:
• 2 niezależnie sterowane odkładnice
• hydraulicznie przestawiane 

odkładnice + sterownik STANDARD
• uchylne lemiesze
• listwa zgarniająca (do wyboru)
• kopiowanie poprzeczne terenu (tylko 

z ramką SaMASZ)
• złącze elektryczne 12V (gniazdo 

zapalniczki)
• oświetlenie LED 12V/24V,
• stopka podporowa
• odboje
• łańcuchy zabezpieczające
 
 
 
 
 

Wyposażenie dodatkowe:
• hydr. zabezpieczenie przeciążeniowe
• sterowanie wielofunkcyjne  

MULTI oraz MULTI PLUS
• koła podporowe (zestaw)
• płozy ślizgowe (zestaw)
• płozy ślizgowe KÜPER (zestaw)
• osłona przeciwśniegowa
• flagi ostrzegawcze (zestaw) z 

zaciskami

Przykładowe ramki zaczepu do 
ładowarek teleskopowych:
• Avant
• Manitou
• JCB
• Weidemann
• Schäffer i innych

PŁUGI ODŚNIEŻNE 
PSV 161, PSV 181, PSV 201, PSV 231, 
PSV 251, PSV 271, PSV 301
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Przeznaczone do współpracy z wszelkimi 
popularnymi samochodami ciężarowymi 
lub ciągnikami wyposażonymi w płytę 
czołową wg normy PN-EN 15432 (DIN A 
76060).

Typ PSV 231 Up 
(H)

PSV 251 UP 
(H)

PSV 271 UP 
(H)

PSV 301 UP 
(H)

Szerokość robocza:  
max. / min. [cm] 233 / 202 253 / 225 273 / 235 303 / 262

Wysokość odkładnicy[cm] 80 / 94 80 / 95 80 / 96 80 / 98

Wymagana ilość złączy hydr. wersja bez H: 4 (2 pary)
wersja z H: Zasilanie 24 V - podłączenie do akumulatora

Hydrauliczny kąt skrętu w 
prawo i lewo do 30O

Wymiary gabarytowe: [cm]
długość 134 147 146 146

szerokość 245 267 285 315
wysokość bez oświetlenia 151 151 151 151

Masa [kg] 450 (520) 505 (575) 520 (585) 555 (630)

Wyposażenie standardowe:
• własny system unoszenia
• 2 niezależnie sterowane odkładnice
• hydraulicznie przestawiana 

odkładnica + pulpit sterowniczy
• uchylne lemiesze
• kopiowanie poprzeczne terenu
• listwa zgarniająca (do wyboru)
• złącze elektryczne 12V (gniazdo 

zapalniczki) / złącze elektryczne 
24V (wersja z pompą hydrauliczną) 

• Światła drogowe
• oświetlenie LED 12V/24V
• odciążenie
• manometr
• stopka podporowa
• odboje

Wyposażenie dodatkowe:
• układ hydrauliczny z pompą oleju 

(PSV Up)
• płyta EN 15432-F1 DIN 76060
• koła podporowe (zestaw)
• płozy ślizgowe (zestaw)
• płozy ślizgowe KÜPER (zestaw)
• osłona przeciwśniegowa
• flagi ostrzegawcze (zestaw)  

z zaciskami

           KLASA ŚREDNIA   

W opcji sterownik 
wielofunkcyjny z odłączaną 
wtyczką i wtykiem do gniazda 
zapalniczki.

Koła podporowe

Płozy ślizgowe

Mechanizm uchylania lemiesza 
pozwala na odchylanie się do kąta 
45°. Umożliwia to zamortyzowanie 
i prześlizgnięcie się pługa nad 
przeszkodą do 24 cm.

Mechanizm uchylania lemiesza

Pługi z układem unoszenia i hydrauliką
PSV 231 Up (H), PSV 251 Up (H), 
PSV 271 Up (H), PSV 301 Up (H)
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Pługi śnieżne do pracy w najtrudniejszych warunkach

Wyposażenie standardowe:

O 0mm  Fmax  = 3000 kG
O 6mm F = 2300 kG
O 8mm F = 1500 kG
O 10mm F = 1000 kG
O 12mm F = 500 kG

 

• 2 niezależnie sterowane odkładnice
• hydraulicznie przestawiane 

odkładnice + sterownik
• łańcuchy zabezpieczające
• uchylne lemiesze
• hydr. zabezpieczenie 

przeciążeniowe (361 i 401)
• listwa zgarniająca (do wyboru)
• kopiowanie poprzeczne terenu  

(z ramką SaMASZ),
• złącze elektryczne 12V (gniazdo 

zapalniczki)
• oświetlenie LED 12V/24V
• stopka podporowa
• odboje 

 

 
Wyposażenie dodatkowe:
• hydr. zabezpieczenie przeciążeniowe 

(AlpS 301, AlpS 331)
• sterowanie wielofunkcyjne  

MULTI oraz MULTI PLUS
• koła podporowe (zestaw)
• płozy ślizgowe (zestaw)
• płozy ślizgowe KÜPER (zestaw)
• osłona przeciwśniegowa
• flagi ostrzegawcze (zestaw)  

z zaciskami.

               KLASA CIĘŻKA

Typ AlpS 271 AlpS 301 AlpS 331 AlpS 361 AlpS 401

Szerokość robocza max. / min. [cm] 270 / 245 300 / 270 330 / 295 362 / 322 400 / 357

Wysokość odkładnicy[cm] 99 / 109 99 / 111 99 / 112 99 / 113 99 / 115

Wymagana ilość złączy hydraulicznych 2 (1 para) 2 (1 para)

Zabezpieczenie przeciwnajazdowe
Uchylne lemiesze + zrywalne śruby na ramce (tylko 
z ramką SaMASZ) i hydr. zabezp. przeciążeniowe 

(standard od modelu 361)
Uchylne lemiesze + zrywalne śruby na ramce (tylko z ramką SaMASZ)

 i hydr. zabezp. przeciążeniowe (standard od modelu 361)

Kąt natarcia 0° 0°

Ilośc uchylnych listwe 2x2 2x2 2x3

Hydrauliczny kąt skrętu w prawo i lewo do 30O do 30O

Wymiary gabarytowe: [cm]

długość 129 135 135 135 135

szerokość 270 315 345 375 415

wysokość bez oświetlenia 118 113 116 123 123

Masa [kg] 665 730 800 865 900

Posiadamy ramki do między innymi:

Służy do odśnieżania:
• terenów wokół hal fabrycznych
• podjazdów
• placów
• parkingów
• dróg dojazdowych
• chodników

Po wyposażeniu w płozę metalową 
może również być przeznaczony do:
• lekkich prac ziemnych
• równania dróg gruntowych

1. koparko-ładowarek:
• JCB
• Caterpillar
• Liebherr
• Komatsu
• Volvo
• HSV

2. ładowarek teleskopowych
• Avant
• Manitou
• JCB
• Weidemann
• Schäffer

Opcjonalnie w pługach 
serii AlpS możliwe jest 
zastosowanie zaczepu 
na wahliwej belce (TUZ 
kat. II).

Kat II. Kat I. 

Kat I/II.z 
luźnymi
uszami  

Euro

SMS  Płyta do
zabudowy 

PŁUGI ODŚNIEŻNE
AlpS 271, AlpS 301, AlpS 331, AlpS 361, AlpS 401
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Wyposażenie standardowe:
• własny system unoszenia
• 2 niezależnie sterowane odkładnice
• hydrauliczne sterowanie odkładnicą 

+ pulpit sterowniczy
• uchylne lemiesze
• hydrauliczne zabezpieczenie 

przeciążeniowe
• listwa zgarniająca (do wyboru)
• kopiowanie poprzeczne terenu
• złącze elektryczne 12/24V
• oświetlenie LED 12V/24V
• odciążenie
• manometr
• stopka podporowa
• odboje

Tylko AlpS Up H:
• własny układ hydrauliczny 
• pompa oleju 
• pulpit sterowniczy  

STANDARD UP H  
(złącze elektryczne 24 V)

Typ AlpS 271 Up AlpS 301 Up AlpS 331 Up AlpS 271 Up H AlpS 301 Up H AlpS 331 Up H
Szerokość robocza max. / 

min. [cm] 270 / 245 300 / 270 330 / 295 270 / 245 300 / 270 330 / 295
Wysokość odkładnicy 

środek/bok [cm] 104 / 110 98 / 110 98 / 112 104 / 110 98/ 110 98 / 112
Wymagana ilość złączy 

hydraulicznych 4 (2 pary) Zasilanie 24V -  
podłączenie do akumulatora

Zabezpieczenie  
przeciwnajazdowe Uchylne lemiesze + hydr. zabezpieczenie przeciążeniowe Uchylne lemiesze + hydr. zabezpieczenie przeciążeniowe

Zaczep płyta komunalna EN 15432-F1 +F2 (DIN 76060 - A + B) płyta komunalna EN 15432-F1 +F2 (DIN 76060 - A + B)

Kąt natarcia 0° 0°

Ilość uchylnych listew 2x2 2x2
Hydrauliczny kąt skrętu w 

prawo i lewo     do 30° do 30°
Wymiary gabarytowe [cm]

 dł. / szer. / wys. [cm] 129 / 270 / 118 135  / 315 / 113 135 / 345 / 116 129 / 270 / 118 135 / 315 / 113 135 / 345 / 116

Masa [kg] 815 880 900 870 935 960

               KLASA CIĘŻKA

Wyposażenie dodatkowe:
• system hydrauliczny z 

pompą oleju (AlpS 301 Up, 
AlpS 331 Up)

• płyta EN 15432 DIN 76060
• koła podporowe (zestaw),
• płozy ślizgowe (zestaw)
• płozy ślizgowe KÜPER 

(zestaw)
• osłona przeciwśniegowa
• flagi ostrzegawcze 

(zestaw) z zaciskami

Główne cechy AlpS Up i AlpS Up H:
• przeznaczenie do pracy w trudnych warunkach
• wielostronność zastosowań dzięki możliwości zawieszenia na płycie 

czołowej PN-EN 15432 typ F1 (DIN 76060 Typ A) dowolnego samochodu 
ciężarowego

•  AlpS Up - oznacza, że pług nie ma własnej hydrauliki do sterowania - 
hydraulikę musi posiadać pojazd - po winien posiadać dwie pary przyłączy 
hydraulicznych

• AlpS Up H - literka H oznacza, że pług posiada własną hydraulikę - i może 
działać niezależnie

Pługi z układem unoszenia i hydrauliką
AlpS 271 Up, AlpS 301 Up, AlpS 331 Up, 
AlpS 271 Up H, AlpS 301 Up H, AlpS 331 Up H
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Typ OLIMP 300 OLIMP 330 OLIMP 300 Up

Szerokość robocza
 min / max. [cm]

263 / 300 290 / 330 263 / 300

Wysokość odkładnicy 
środek / bok [cm]

118 / 132 118 / 134 118 / 132

Wymagana ilość złączy 
hydraulicznych

2 (1 para)

Hydrauliczny kąt skrętu w 
prawo i lewo

do 30O

Kategoria zaczepu TUZ -
Płyta komunalna EN 

15432 F1 + F2
(DIN 76060 - A + B)

Wymiary gabarytowe: [cm]

długość 135 135 135

szerokość 315 345 315

wysokość 140 142 140

Masa [kg] 900 925 1 050

Pługi śnieżne z serii Olimp są pługami klasy ciężkiej, skonstruowane specjalnie do 
pracy w najtrudniejszych warunkach pogodowych. Doskonale spisują się w terenach 
górskich i wszędzie tam, gdzie występują ponad przeciętne opady śniegu. Dzięki 
zastosowanym rozwiązaniom technologicznym, wzmocnionej konstrukcji i dużym 
gabarytom Olimp sprawnie usuwa wysokie zaspy śnieżne.

Olimp 300 w odróżnieniu od AlpSa 301 posiada:
• odkładnice wyższe o ok. 200 mm
• zwiększony rozstaw zawiasów odkładnic o 100 mm (wyższy mocniejszy zaczep 

- kozioł)
• wyższą wieżyczkę o 100 cm
• wzmocnioną konstrukcję belek odkładnic
• zabezpieczenie przeciążeniowe siłowników odkładnic w standardzie
• wzmocnione dolne lemiesze: blacha o grubości 16 mm
• odkręcane osłony odkładnic i wieżyczka zabezpieczające przed pryskaniem 

śniegu na szyby pojazdu

                KLASA SUPER CIĘŻKA

Typ Poli 270 (H) Poli 300 (H) Poli 330 (H) PoliS 300 (H)
Szerokość robocza  

max. / min. [cm] 270 / 245 300 / 275 330 / 305 300 / 275

Wysokość odkładnicy [cm] 109 117
Wymagana ilość złączy 

hydraulicznych (wersja z H) 4 (2 pary) (POLI H)

Hydrauliczny kąt skrętu  
w prawo i lewo do 30O

Kąt natarcia: 10O

Wymiary gabarytowe: [cm]
długość / szerokość 177 / 283 177 / 314 177 / 343 177 / 308

Masa [kg] 565 (615) 585 (635) 605 (655) 655 (705)

Pługi śnieżne serii POLI wyposażone w odkładnicę z tworzywa sztucznego, 
zaprojektowane zostały do pracy na terenach, gdzie występują ciężkie zimy i duże 
zaśnierzenie. Szczególnie polecany jest do efektywnego odśnieżania dróg jedno 
i wielopasmowych (autostrady, drogi szybkiego ruchu itp.). Dzięki odpornej na 
uderzenia odkładnicy z tworzywa sztucznego znacznie zostala obniżona masa 
maszyny, współczynnik tarcia i wyeliminowane zostało zjawisko korozji. POLI 
dokładnie i skutecznie usuwa zarówno mokry  śnieg jak i błoto pośniegowe. 

Seria POLI H jest wyposażona we własny system hydrauliczny pozwalający na 
precyzyjne i niezależne manewrowanie odkładnicami w samochodach ciężarowych 
bez zintegrowanego systemu hydraulicznego.

           KLASA ŚREDNIA   

PŁUGI ODŚNIEŻNE
OLIMP 300, OLIMP 330, OLIMP 300 Up, 
OLIMP 300 Up H

PŁUGI ODŚNIEŻNE
Poli 270 (H), Poli 300 (H), Poli 330  (H), PoliS 300 (H)



www.samasz.pl100 101

Wyposażenie standardowe:
• bezstopniowe hydrauliczne przestawianie komina i odległości wyrzutu 
• listwa metalowa z perforowaną częścią
• zaczep kat. II
• wbudowane sprzęgło przeciążeniowe
• dostosowane do lewych i prawych obrotów wałka
• wał napędowy (WPT)

Wyposażenie dodatkowe:
• przedłużenie komina

Pług wirnikowy TORNADO 252 przeznaczony jest do pracy na przednim lub 
tylnym TUZ ciągnika o mocy powyżej 90 KM. Usuwa i odrzuca śnieg na odle-
głość do  30 m z możliwością załadunku na skrzynię ładunkową samochodu 
lub przyczepy.

                KLASA CIĘŻKA

Typ TORNADO 202 TORNADO 202 HYDRO TORNADO 252 TORNADO 252 HYDRO
Szerokość robocza: [cm] 200 250
Wysokość robocza [cm] 90 90

Ilość ślimaków 1 1
Wymagana ilość złączy hydraulicznych 4 (2 pary) 6 (3 pary) 4 (2 pary) 6 (3 pary)

Zapotrzebowanie na moc [KM] od 80 od 90
Zapotrzebowanie pompy

hydraulicznej [l/min] - 120 - 120

Obroty wału 540 / 1000 - 540 / 1000 -
Prędkość robocza do 5 km / h do 5 km / h

Kierunek wyrzutu śniegu 360O 360O

Odległość wyrzutu śniegu [m] do 10 do 10
Wymiary gabarytowe: [cm]

długość / szerokość /wysokość [cm] 142 / 205 / 210 142 / 252 / 210
Masa [kg] 680 750 720 790

Zalety:
• możliwość podłączania pługu zarówno z przodu jak i z tyłu ciągnika
• płynne hydrauliczne sterowanie obrotem komina w zakresie 360°
• możliwość agregowania pługu z ciągnikami zachodnimi i wschodnimi (prawe 

lub lewe obroty WOM)*
• ślimak transportowy wyposażono w nakładki z blachy trudnościeralnej
• zabezpieczenie przed blokadą ślimaka - wał przekaźnika ze sprzęgłem ciernym
• prędkość robocza do 3 km/h

* W standardzie pług wyposażony jest w wał WOM przystosowany do pracy z przodu ciągnika WET. 
W przypadku innego zastosowania prosimy o informację przy zamówieniu.

PŁUG WIRNIKOWY
TORNADO 202 (HYDRO), TORNADO 252 (HYDRO)
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Zastosowanie: 
• zimowe posypywania piaskiem,
• solą lub ich mieszanką, rozsiewania 

kruszywa (grysu) przy budowie i 
naprawie dróg,

• wapnowanie zakwaszonych 
trawników i boisk.

Zalety:
• równomierne pionowe rozsypywanie 

na określonej szerokości przez  układ 
dozujący

• nie stanowi zagrożenia dla mijanych 
samochodów, przechodniów, nie 
uszkadza trawników

• regulacja intensywności sypania 
za pomocą zmiany obrotów wałka 
dozującego oraz poprzez docisk 
przesłony tylnej.

Typ SAHARA 140 SAHARA 200 SAHARA 240
Szerokość robocza [cm] 140 200 240

Wymagana ilość złączy hydraulicznych 4 (2x2 pary)
Moc ciągnika [kW/KM] od 50 od 80 od 120
Kategoria zaczepu TUZ II

Zapotrzebowanie oleju [l/min] 10 - 40

Ciśnienie oleju [bar] 160
Pojemność [m3] 0,50 1,40 1.60

długość / szerokość / wysokość [cm] 90 / 164 / 105 130 / 224 / 130 130 / 264 / 130

Masa [kg] 275 620 700
Masa maszyny z piaskiem [kg] do 1 075 do 2 900 do 3 500

Wyposażenie standardowe:
• napęd hydrauliczny
• zasilanie z hydrauliki pojazdu
• regulacja dozowania
• szybki wyładunek

Posypywarka przeznaczona jest do wysiewu piasku sypkiego na ulicach, alejach, 
chodnikach. itp. Posypywarka jest maszyną zawieszaną, przystosowaną  do 
współpracy z ciągnikami wyposażonymi w trzypunktowy układ zawieszenia. 
Główne zalety to prosta obsługa, regulacja ilości piasku oraz szerokości 
roboczej. Wersja SAND 400H/600H posiada hydraulicznie regulowaną zasuwę.

Typ SAND 400  SAND 600
Szerokość robocza [cm] do 300

Szerokość transportowa [cm] 92 125

Kategoria zaczepu TUZ II

Zapotrzebowanie na moc [KM] od 40

max. Prędkość pracy [km/h] 9 

max. Prędkość transportowa [km/h] 25 

Pojemność [m3] 0,32 0,40
Wymiary gabarytowe [cm]

 dł. / szer. / wys. 91 / 146 / 128 124 / 146 / 130

Masa [kg] 105 130

Waga maszyny z materiałem [kg] do 500 do 730

POSYPYWARKI  samozaładowcze
SAHARA 140, SAHARA 200, SAHARA 240

POSYPYWARKI ciągnikowe
SAND 400, SAND 400 H, SAND 600, SAND 600 H
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Posypywarka Gobi przeznaczona jest do rozsypywania piasku, soli  
na chodnikach, ulicach, parkingach, osiedlach, placach zakładowych. Dzięki 
grawitacyjnemu sposobowi posypywania nie uszkadza mijanych samochodów, 
nie stanowi zagrożenia dla przechodniów i nie powoduje uszkadzania trawników 
w przypadku rozsypywania soli. Jest również wyposażona w regulację 
intensywności sypania, za pomocą regulacji docisku przesłony do wałka 
dozującego. Posypywarka napędzana jest z obydwu kół i jest wyposażona w 
mechanizm różnicowy.Napełnianie odbywa się ręcznie za pomocą łopaty lub 
przy użyciu ładowarki. Gobi w standardzie agregowana jest z ciągnikiem na 
zaczepie rolniczym lub belce.

Typ SparGO 100 GOBI 140 GOBI 140 H
Szerokość robocza [cm] 100 140 140

Szerokość transportowa [cm] 118 156 156
Zaczep Dyszel dolne cięgna TUZ kat. II

Zapotrzebowanie na moc [KM] od 15 od 50
max. Prędkość pracy [km/h] 15

max. Prędkość transportowa [km/h] 25

Wydatek oleju [l / min.] - - 10 - 40

Ciśnienie oleju [bar] - - 150

Pojemność [m3] 0,40 1,50 1,50
Wymiary gabarytowe [cm]

 dł. / szer. / wys. 179 / 180 / 97 265 / 156 / 153 265 / 156 / 153

Masa [kg] 185 550 600

Waga maszyny z materiałem [kg] do 850 do 3 000 do 3 050

SparGO 100 GOBI 140

Typ VORTEX 600 VORTEX 600 E

Szerokość robocza [m] 1,5 - 8

Wysokość robocza [m] 100 / 126 / 130

Kategoria zaczepu TUZ II

Zapotrzebowanie na moc [KM] od 60

Prędkość robocza do 15 km/h

Prędkość transportowa do 30 km/h

Pojemność [dm3] 600 - 1000 (opcja)

Wymiary gabarytowe [cm] dł. / szer. / wys. 106 / 126 / 129

Sterowanie mechaniczne elektryczne

Waga [kg] 240

Rozsiewacz jednotarczowy VORTEX jest 
przeznaczony do wysiewu piasku i soli na 
drogach publicznych i komunalnych. Tarczowy 
system rozsiewu gwarantuje równomierne i 
precyzyjne posypywanie jezdni, chodników 
i innych dróg. Intensywność, szerokość (do 
8,00 m) i kierunek rozsiewu  są sterowane 
elektronicznie z pojazdu. Maszyna jest 
zaczepiania na trójpunkcie kat. II i jest 
napędzana za pomocą wału WPT. Dodatkowe 
wyposażenie maszyny w nadstawkę, 
zwiększa jej pojemność o 400l.

POSYPYWARKI ciągnikowe
SparGO 100, GOBI 140, GOBI 140H

POSYPYWARKI
VORTEX 600, VORTEX 600 E
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Przeznaczenie: 
Zamiatarka przeznaczona jest do zamiatania z jednoczesnym zbieraniem śmieci 
z takich powierzchni jak: drogi, place i chodniki pokryte asfaltem, betonem lub 
kostką brukową.

Wyposażenie standardowe:
• napęd hydrauliczny, 1 para złączy 

hydraulicznych
• zbiornik na nieczystości
• kołka podporowe
• szczotka mieszana plastikowo - 

druciana)
• możliwość pracy pod kątem

Wyposażenie opcjonalne:
• hydrauliczne opróżnianie zbiornika  

na śmieci
• szczotka boczna
• system zraszania
• wydłużony zaczep do wersji z boczną 

szczotką

Typ MOP 120 MOP 140 MOP 160 MOP 200
Szerokość robocza [cm] 120 140 160 200

Obroty szczotki poziomej [obr/min.] 140-160
Średnica szczotki [cm] 60

Prędkość jazdy [km/h] do 10
Pojemność zbiornika [dm³] 70 90 130 170 

Wymiary gabarytowe: [cm]

długość 180 180 180 180
szerokość 145 165 185 225
wysokość 110 110 110 110
Masa [kg] 260 275 310 320

ZAMIATARKI CIĄGNIKOWE
MOP 120, MOP 140, MOP 160, MOP 200
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dolnośląskie

Oddział: Stomil Agro
57-200 Ząbkowice Śląskie
ul. Wrocławska 44
tel.:/fax: 74/815 40 76
tel.: 783 906 783

Oddział: Stomil Agro
56-100, Wołów ul. Leśna 14
tel.:/fax: 71/389 14 21
tel.: 783 905 783

Jaskot
59-818 Siekierczyn 267
tel.: 75 724 44 03, fax: 75 724 43 33

Oddział:
59 - 430 Wądroże Wielkie
Budziszów Wielki 28 B
tel.:/fax: 76 766 00 06

kujawsko-pomorskie

AGROMEP S.A. 
86-134 Dragacz, ul. Fletnowo 38
tel.: 52 332 52 53

Agro - Sieć Maszyny 
86-200 Chełmno
ul. Magazynowa 2
tel.: 56 676 04 80

Oddział: 

88-100 Inowrocław 
ul. Toruńska 103
tel.: 52 353 30 15

Lisi Ogon 
86-065 Łochowo
ul. Szczecińska 10
te.: 664 144 575

Oddział: 

Agromarket Jaryszki
Żnin, 88-400 Żnin
ul. Gnieźnieńska 3
tel.: 52 351 30 02, 
tel.:/fax: 52 351 63 24

Inter-Vax
88-400 Żnin, ul. Dworcowa 29,
tel.: 52 30 30 350, 
fax: 52 303 13 96

Oddział:
88-420 Rogowo
ul. Gnieźnieńska 10
tel. 52 30 24 517

Oddział: 
88-190 Barcin
ul. Kasztanowa 4 
tel. 52 38 33 641

Oddział: Rolserwis S.A.
88-220 Osięciny, ul. Stacja PKP 8
tel.: 54 289 79 03

Filia Korbanek
„Kruszewski” Kruszewski Roman
87-312 ul. Pokrzydowo 184
tel.: 56 49 12 621, 502 153 208

Filia Korbanek
AGRO-CLASSIC Sławomir Giża
88-160 Janikowo, ul. Wędkarska 2
tel.:  52 352 65 01, 605 900 027

lubelskie

Agromarket Jaryszki 
22-400 Zamość, ul. Szczebrzeska 19,
tel.: 84 638 74 36, fax: 84 639 36 74

FINO 
22-100 Chełm, ul. Rampa Brzeska 7 
tel.: 82 565 51 32, fax: 82 565 51 52

Oddział Korbanek Sp. z o.o.
21-050 Piaski
Wierzchowiska Drugie 81A
tel.: 81 58 10 940, fax: 81 58 10 222

TECHMLEK Sp. J.
21-104 Niedźwiada,  
Pałecznica Kolonia 11c,
tel.: 81 854 22 55, fax: 81 854 62 22

LISTA DILERÓW
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Oddział: 
Techmlek Hrubieszów
ul. Zamojska 179
22-500 Hrubieszów
tel.: 84 664 40 81

Rolmech Sp. z o.o.
Oddział w Kąkolewnicy
21-302 Kąkolewnica
ul. Żakowola Poprzeczna 1
tel.: 83 372 21 14

łódzkie

Agromarket Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Sklęczkowska 51
tel./fax: 24 355 30 20

Hydro-Masz
98-275 Brzeźnio, Zapole 79/5
tel.: 43 820 38 95, fax: 43 820 38 95

Filia Korbanek Sp. z o.o.
AGRO LIPINY Zdzisław Sołdon
92-701 Łódź, Lipiny 71
tel.: 42 205 02 43

Invest - Rol
97 - 318 Czarnocin, ul. ul. Tuszyńska 14
tel.: 44 616 53 30 

Oddział: Błaszki 
98-235 Zawady 42
tel.: 43 829 38 46,  
kom.: 530 197 292

Oddział: Rolserwis S.A.
99-300 Kutno, Ul. Krośniewicka 30
tel.: 24 337 11 11

małopolskie

Oddział: Rol - Mech
33-230 Szczucin, ul. Kościuszki 56
tel.: 14 643 66 08

Oddział: Rol - Mech
38-300 Gorlice, ul. Biecka 78 B, 
tel.: 18 353 79 47, fax: 18 353 79 47

Kracik Marian Maszyny rolnicze
34-745 Spytkowice 54
tel./fax: 18 268 89 10

Filia Korbanek
PGA AGRO Paweł Gniewek
32-210 Książ Wielki, Antolka 21
tel.: 578 672 097

ROLMA sp. z o. o.
Oddział Bogucice Pierwsze
Parcela 19B
28-400 Pińczów
+48 41 394 25 43
biuro.bogucice@rolma.pl

Oddział: Miechów
32-200 Miechów
Racławicka 49a 
 tel. 603 888 686

mazowieckie

Agro - Sieć - Oddział w Drobinie 
09-210 Drobin
ul. Sierpecka 85
tel. 664 144 575

Agromasz Sp z o.o.
07-411 Rzekuń, ul. Kolonie 3,
tel.: 29 761 04 12, fax: 29 761 04 05

Oddziały: 

Ostrów Mazowiecka,
ul. Lubiejewska 73
tel.: 29 745 19 56,  
tel./fax: 29 745 19 46

Przasnysz, ul. Leszno 50 b
tel.: 29 752 28 91
tel./fax: 29 752 59 82

Maków Mazowiecki, 
ul.Mazowiecka 20
06-200 Maków Mazowiecki
tel.:/fax: 29 717 14 05
Wiśniewo
ul. Modła 17 A
tel.: 506 216 676

Agro - Plus
06-300 Przasnysz, Bogate 68,
tel.: 29 752 77 55, fax: 29 752 77 56

Oddział: 09-300 Żuromin
ul. Lidzbarska 50A
tel.: 23 657 04 56

Oddział: 07-430 Myszyniec
ul. Stefanowicza 73
tel.: 29 766 63 47

ZHSR Bielecki
08-430 Garwolin, Sulbiny
ul. Warszawska 25,
tel. 600 501 122

Rolserwis S.A.
09-402 Płock, ul. Sierpecka 10
tel.: 24 262 50 63, fax: 24 269 71 13

Rolmech Sp. z o.o.

Oddziały:

05-870 Błonie
ul. Sochaczewska 64C
tel.: 22 796 33 40 

09-100 Płońsk
ul. 19 go Stycznia 41b
tel.: 22 662 72 91

09-200 Sierpc
ul. T.Kościuszki 10
tel.: 25 792 59 27, 25 796  59 23

07-100 Węgrów
ul. T.Kościuszki 153
tel.: 25 792 59 27, 25 796 59 23

06-120 Winnica
ul. Pułtuska 3
tel.: 23 691 44 44, 23 691 44 45

Stomil Agro Ciechanów
06-400 Ciechanów, ul. Mławska 1,
tel.: 23/6722095

Oddział: Techmlek Zwoleń
26-700  Zwoleń,
Sycyna Kolonia 1 
tel.:  25 753 10 66
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Księżopolski
08-112 Wiśniew, Siedlecka 40
tel.: 25 741 01 73, 736 672 007
Agro - Masz
07-430 Myszyniec, Wydmusy 96 B,
tel.: 29 772 14 18

opolskie

Stomil Agro
46-113 Wilków ul. Wrocławska 25
tel.:/fax: 77 463 55 64, tel.: 783 245 783
podkarpackie

Rol - Mech
37-550 Radymno, ul. Słowackiego 17
tel.: 16 628 22 66, fax: 16 628 10 32

Oddział: 37-230 Lubaczów
ul. Kraszewskiego 4
tel.: 16 632 14 15

Oddział: Stomil Agro
38-500 Sanok, ul. Lipińskiego 248
tel.: 13 492 42 85
tel.: 785 733 785

Filia Korbanek
FUH Drobny Sławomir
37-544 Zapałów 170
tel.: 16 628 60 93, kom.: 606 415 572

pomorskie

Agro - Sieć

Oddziały:

77-300 Człuchów
Rychnowy 103
tel.:/fax: 59 834 12 74

76-230 Nowa Dąbrowa
Nowa Dąbrowa 1c
tel: 664 144 575

82-22 Stare Pole 
ul.Żuławska 12
tel.: 58 683 85 74 

Cemarol Sp. z o.o.
76-251 Kobylnica, ul. Główna 89
tel.: 59 725 22 22, fax: 59 842 85 58

Oddział:
84-242 Luzino
ul. Wilczka 49a
tel.: 536 200 305
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Roltop Sp. z o.o.
83-020 Cedry Wielkie
ul. Wiślana 4
tel.:  58 683 61 15

podlaskie

Agro - Rolnik Sp. z o.o.
18-411 Śniadowo, ul. Kościelna 10,
tel.: 86 217 61 23, fax: 86 217 61 23

Oddziały: 

15-959 Białystok, 
ul. Elewatorska 14, 
tel.: /fax: 85 664 50 88

16-423 Bakałarzewo, ul. Polna 3,
tel.:/fax: 87 569 43 07,  
tel.: 87 569 45 35

18-400 Łomża
ul. Legionów 147
tel. 86 476 91 19

MAX - Rol
16-080 Tykocin
Jeżewo Stare 5
tel.: 85 718 17 69

Oddziały:

16-100 Augustów
ul. Wojska Polskiego 72A
tel.: 87 643 53 44

17-100 Bielsk Podlaski
ul. Żwirki i Wigury 80
tel.:/fax: 85 730 92 07

Filia Korbanek Sp. z o.o.
Robert Rogowski Maszyny Rolnicze
18-400 Łomża, ul. Magazynowa 7
tel.: 730 871 477

Fricke Oddziały:
16-080 Tykocin, Rzędziany 79
Tel. 726 930 222

17-300 Siemiatycze, ul. 
Ciechanowiecka
Tel.  726 590 222

18-200 Wysokie Mazowieckie, 
Mystki Rzym 8
Tel. 887 220 555

śląskie

Agroma
42-622 Świerklaniec, ul. Parkowa 36,
tel.: 32 284 48 62, fax: 32 284 48 83
Chempest Maszyny Rolnicze
47-411 Rudnik, ul. Kozielska 21,
tel.: 32 412 08 00, fax: 32 414 91 19

świętokrzyskie

FIlia Korbanek Sp. z o.o.
DAREX-MOTOR Dariusz Stępień
ul. Przedborska 70, 29-100 Włoszczowa
tel.: 787 941 873, 728 310 870, 
608 077 138

ROLMA Sp. z o.o
29-100 Włoszczowa,  
Wola Wiśniowa 98b, 
tel.: 41 394 25 43

warmińsko-mazurskie

Fricke
11-700 Mrągowo, ul. Przemysłowa 6,
tel.: 89 741 63 74, fax: 89 741 53 45

Oddziały:

19-300 Ełk, ul. Trasa 
Niepodległości 2
tel.: 693 700 476

14-400 Pasłęk, ul. Nowa Wieś 1B
tel.: 55 248 10 64

11-200 Bartoszyce, ul. Sędławki 1
tel.: 89 762 31 25
13-124 Kozłowo, ul. Sportowa 2a
tel.: 725 120 111

Oddział: 
Roltop
19-404 Wieliczki, ul. Lipowa 6 
tel.: 87 520 28 92, fax: 87 523 45 55

Filia Korbanek Sp. z o.o.
„Kruszewski” Kruszewski Roman
14-400 Pasłęk, ul. Westerplatte 58,
tel.: 55 237 12 46, 508 197 695

Filia Korbanek Sp. z o.o.
ROL-MASZ Brzozowscy
19-500 Gołdap ul. Warszawska 8A
Tel.:/Fax: 87 615-38-86
Kom.: 605-575-834

wielkopolskie

Agromarket
62-023 Gądki, ul. Jaryszki 4,
tel.: 61 663 96 01, fax: 61 663 89 69

Agromep S.A.
64-000 Kościan,  
ul. Gostyńska 71,
tel./fax: 65 511 09 08, 
tel.: 65 511 09 09

Oddział:
63-820 Piaski
ul. Gostyńska 13,
tel./fax: 65 572 05 21

Korbanek Sp. z o.o.
62-080 Tarnowo Podgórne,  
ul. Poznańska 159,
tel.: 61 8950 300, fax: 61 895 03 09

Filia Korbanek Sp. z o.o. 
63-611 Mroczeń, Mroczeń 1
tel.: 62 78 19 331, fax: 62 78 27 713

Filia Korbanek Sp. z o.o.  
Maszyny Rolnicze Nel Wójcik
64-965 Okonek, Podgaje,  
ul. Pamięci Narodowej 2
tel.: 67 26 69 572

Oddział: Rolserwis S.A.
62-800 Kalisz, ul. Szosa Turecka 8
tel.: 62 751 00 30

Inter-Vax
Oddział: Huta
64-700 Czarnków
ul. Poznańska 15tel.: 572 352 722

zachodnio-pomorskie

BHS
72-100 Goleniów, ul. Zakładowa 1,

tel.: 601 766 817, 91 418 51 66, 
fax: 91 418 51 66

Filia Korbanek Sp. z o.o.
73-110 Stargard Szczeciński
Święte 22a
tel.: 91 391 00 60, kom.: 502 362 113

Roltop

Oddział: 78-450 Grzmiąca
ul. Bobolicka 12 
tel.: 94 373 71 55

Inter - Vax
Oddział: Wałcz,  
78-600, ul. Bydgoska 74
tel.: (67) 38 71 880
tel.: kom. 607 528 379
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Dział sprzedaży krajowej SaMASZ: 
tel.: 85 679 12 36, 
        85 679 13 46
fax: 85 653 70 41
e-mail: handel@samasz.pl

Magazyn i sklep części zamiennych SaMASZ:
Zabłudów 16-060, ul. Trawiasta 1
tel.: 85 664 70 43
e-mail: sklep@samasz.pl

Dział serwisu SaMASZ: 
tel.: 798 931 931
tel.: 85 679 12 41
fax: 85 679 12 75
e-mail: serwis@samasz.pl

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany cen detalicznych raz na kwartał. 

Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 § 1 Kodeksu 
cywilnego.

Maszyny produkowane przez firmę SaMASZ i opublikowane w katalogu 
mogą różnić się wyglądem, wagą, wymiarem lub kolorem z uwagi na ciągły 
rozwój technologiczny produktów.

Wał przekaźnika mocy uwzględniony jest  w cenie maszyny, gdy jest to nie-
zbędne.
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SaMASZ Sp. z o.o.
16-060 Zabłudów, 
ul. Trawiasta 1

e-mail:  marketing@samasz.pl
tel.: +48 85 664 70 31, 
fax: +48 85 664 70 41

Twój diler
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Menedżerowie regionów:
Marek Majewski
tel. kom.: 508 118 412

Dominik Żmuda
tel. kom.: 506 192 269
Arkadiusz Pawelski
tel. kom.: 502 265 934

PODLASKIE

LUBELSKIE

WIELKOPOLSKIE

ŁÓDZKIE

PODKARPACKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE
OPOLSKIE

DOLNOŚLĄSKIE

LUBUSKIE

ZACHODNIO-
POMORSKIE

ŚLĄSKIE

MAŁOPOLSKIE

MAZOWIECKIE

Dla profesjonalistów

Doradcy techniczno-handlowi:
Adam Kowalewski
tel. kom.: 573 265 583
podlaskie

Wojciech Meller
tel. kom.: 572 348 753
kujawsko-pomorskie, 
pomorskie


