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Kosiarka Wisconsin W-3800 Piranha
Cena :
Zapytaj o cenę

Kosiarki samojezdne firmy WISCONSIN to urzadzenia wykonane z najlepszych podzespołów
stosowanych w konstrukcjach kosiarek samojezdnych. Dzięki temu zapewniają najwyższą jakość
koszenia i zbierania trawy bez względu na stopień jej wilgotności.
W-3800 - Kosiarka do prawdziwej ciężkiej pracy
Przystosowana do pracy z pojemnikiem niskiego i wysokiego składowania.
Zalety kosiarki Wisconsin W-3800
- silnik diesla KUBOTA o mocy 21 KM trzycylindrowy
- Układ koszący Alpha opracowany przez firmę Wisconsin i wykonany z najwyższej jakości komponentów
zapewnia wyjątkową jakość koszenia i zbierania trawy. Jest to możliwe dzięki specjalnej konstrukcji i
zastosowaniu systemu zsynchronizowanych noży przeciwbieżnych, które są ustawione pod katem 90
stopni względem siebie i w trakcie koszenia pokrywają dokładnie całą szerokość układu koszącego.
Napęd jest przekazywany przez pas zębaty, co daje stabilność i dokładność koszenia. Konstrukcja noży,
układu tnącego i tunelu powoduje zbieranie 100% skoszonej trawy do pojemnika. System koszenia
firmy Wisconsin jest technologicznym krokiem naprzód względem systemów 3 nożowych i systemów
napędzanych pasem klinowym.
- Noże wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości utrzymują dłużej ostrą krawędź a specjalny sposób
montażu ułatwia ich zdejmowanie przy wymianie lub ostrzeniu
- Obudowy i uchwyty noża są wykonane ze stali nie z aluminium czy ze stopów, co zapewnia
wytrzymałość i odporność na złamania i inne uszkodzenia.
- Mocowanie układu koszącego za pomocą szybko-złączy, co ułatwia demontaż przy stosowaniu
urządzeń dodatkowych jak spychacz czy szczotka
- Pojemnik na trawę o ogromnej pojemności 640 litrów z czujnikiem napełnienia Venturi Sensor
poprawia wydajność pracy, opatentowany czujnik napełnienia pojemnika zapobiega zapychaniu i
blokowaniu tunelu wylotowego trawy. Dzieki zastosowaniu hydraulicznego napędu jazdy , została
wyeliminowana przekładnia przez co zwiekszyła sie przestrzeń w podwoziu co pozwoliło na
zastosowanie bardziej efektywnego tunelu wyrzutu trawy.Dzięki takiemu rozwiazaniu mozna kosić
trawę niezaleznie od jej wilgotności. Kosiarka nadaje się równiez idealnie do zbioru liści.
- Elektryczne podnoszenie pojemnika za pomocą siłownika sterowanego przyciskiem na błotniku, dzięki
czemu opróżnianie zbiornika trawy nie wymaga wstawania z fotela ani wykorzystywania siły fizycznej.
- Hydrauliczne podnoszenie i opróznianie pojemnika jako opcjia wysokiego składowania kosiarki
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- System napędu jazdy Specjalnie stworzony dla tego modelu hydrauliczny system napędu zapewnia
tysiące godzin bezawaryjnej pracy w każdych warunkach. Zastosowanie napedu hydraulicznego z jego
niewielkimi rozmiarami pozwoliło zastosowac wiekszy i bardziej wydajny tunel wyrzutu trawy. Układ
wykorzystuje standardowy olej silnikowy dla ułatwienia obsługi.
- Bardzo silne podwozie Wszystkie elementy zostały specjalnie wzmocnione by zapewnić bezawaryjna
pracę i mozliwość pełnego wykorzystania do róznych prac w każdym sezonie. Spawana stalowa rama,
żeliwna belka przednia z odkuwki, układ kierowniczy z komponentów najwyższej jakości oraz
zastosowanie najlepszej klasy łożysk przemysłowych są gwarancją niezawodnej pracy przez wiele
sezonów.
- Przechodnia platforma operatora z systemem ograniczenia wibracji daje użytkownikowi dużo
przestrzeni i wygodę przy pracy
- Łatwy dostęp do wszystkich dźwigni i przełączników,
- Sprzęgło elektromagnetyczne napędu noży uruchamiane przełącznikiem na desce rozdzielczej
- Łatwy dostęp do zbiornika paliwa nawet z dużym i ciężkim kanistrem. Wlew jest umieszczony na
błotniku, a korek osiada kontrolkę poziomu paliwa.
- Przedni zderzak powoduje, że bez żadnych obaw można podjeżdżać do ogrodzenia, krzewów itp.
- Uchwyty na platformie operatora
- Licznik motogodzin do kontroli terminów obsługi
- Bardzo jasne światła halogenowe.
- Wygodny fotel operatora z wysokim oparciem, zagłówkiem i podłokietnikami
- Wysokiej jakości wykończenie zapobiega odbarwieniu, korozji i szybkiemu zużyciu tworzywo sztuczne
ABS o dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne oraz odporne na promienie UV. Elementy
metalowe malowane proszkowo.

