
1 Tipalo za vklop hidravličnega cilindra za odmik

2 Po višini nastavljivo kopirno kolo

3 Ročen vklop odmika

4 Transportna blokada

5 Izmet mulčane mase zadaj

6 Rezervoar za olje (le pri modelu BDR)

7 Oljna črpalka – 2 kos (le pri modelu BDR)

8 Hidromotor

9 Paralelogram za vertikalno kopiranje tal

10 Opcija z dvema stranskima kosilnicama

Hidravlična rotacijska kosilnica BDR in BD
PODROČJE UPORABE:

KOMUNALA ++
POLJEDELSTVO +

VINOGRADNIŠTVO +++

SADJARSTVO +++
ZELENE POVRŠINE +

Univerzalna odmična hidravlična rotacijska kosilnica je odličen 
dodatni priključek, ki nam omogoča košnjo oziroma drobljenje 
trave okrog drevesnih debel ali trt ali stebrov. Univerzalno 
kosilnico odlikuje njena izvirna oblika: zaščitna pločevina s 
primerno oblikovano odprtino za izmet zadaj ter podporno 
kolo, ki omogoča kopiranje terena. Bočno pomikanje 
univerzalne odmične hidravlične rotacijske kosilnice -
obkroževanje debel ali trt - sproži tipalo preko hidravlike. Z 
uporabo mulčarja in odmične hidravlične rotacijske kosilnice se 
izognemo dvojnemu delu in uporabi herbicidov, kar pomeni 
prihranek časa, denarja, hkrati pa poskrbimo za ekološko 
sprejemljivejše vzdrževanje zelenih površin v vinogradu ali 
sadovnjaku.
Proizvajata se dva modela. Model BDR vsebuje kosilnico s 
celotnim hidravličnim pogonskim sistemom (primerno za 
uporabo na mulčerjih ELITE L in ELITE)
Model BD pa za pogon uporablja hidravlični sistem traktorja. 
Model BD lahko namestimo na več nošenih traktorskih
priključkov (mulčer, freza…). Priklopi se na en par hidravličnih 
priključkov. 
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Model BDR BD
Delovna širina [cm] 54 54

Doseg izven mulčerja [cm] 43 43
Priporočena delovna hitrost [km/h] 1,9-3 1,9-3

Volumen rezervoarja za olje [L] 42 Uporablja hidravlični sistem traktorja
Tip olja HIDRAÖL 40 Uporablja hidravlični sistem trakotrja

Število nožev [kos] ● 2 2
Višina odreza  MIN-MAX [mm] 25-70 25-70

Vrtljaji kardanske gredi 540 min¯¹ ● ● Traktor mora zagotovoti pretok olja 28-35 L pri 540 obratih na kardanu
Vrtljaji kardanske gredi 1000 min¯¹ -- ○ Traktor mora zagotovoti pretok olja 28-35 L pri 1000 obratih na kardanu

Širina delovne enote [cm] 58 58
Teža  [kg] 145 83

Hidravlična rotacijska kosilnica BDR in BD

● Standardna oprema        ○ Opcija      -- Ni v ponudbi       * Odvisno od vlažnosti in vrste lesa
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Model BD  za pogon uporablja hidravlični sistem traktorja

Za delovanje modela BD je na traktorju potreben hidravlični sistem,
ki ima za zunanje porabnike na voljo:

- pretok olja 28-35 L/min
- tlak do 160 bar
- hladilnik olja
- hidravlični priključek z brez-tlačnim povratnim vodom

Priporočilo: 
- Ob nakupu hidravlične odmične kosilnice se priporoča 
hidravlični bočni pomik mulčerja


