
Sposób działania

- Rotor o średnicy 110 mm jest doskonale   
 wyważony. Spiralne rozmieszczenie noży    
 to rozwiązanie opatentowane przez firmę Votex.
 Nawet, jeżeli noże są mocno zużyte maszyna 
 może pracować nadal dzięki systemowi 
 zapewniającemu równowagę rotora.
-  Z tyłu maszyna opiera się na wale, który    
 służy również do dostosowywania     
 wysokości koszenia.
-  Maszyna dobrze kopiuje nierówności    
 terenu, a skoszona trawa jest 
 równomiernie rozkładana na całej jej    
 szerokości.

Minimalna konserwacja

-  Ostrzenie noży 
-  bijaków nie jest konieczne, a ich wymiana    
 jest bardzo prosta.
-  Tylko cztery punkty smarowania.
-  Czytelny wskaźnik poziomu oleju w przekładni.  

RML
Kosiarka bijakowa, przeznaczona do rozdrabniania trawy, chwastów oraz innej 
roślinności. RML to maszyna łatwa w obsłudze i bardzo wytrzymała, którą łatwo 
podłączyć do trzypunktowego układu zawieszenia. Może pracować zarówno z 
tyłu jak i z przodu ciągnika.

Boczny wysuw

Bezpieczeństwo

-  Rotor wraz z bijakami obraca się w    
 przeciwną stronę do kierunku jazdy, a jego
 osłona chroni przed ewentualnym 
 wydostaniem się gałęzi spod maszyny.
-  Wszystkie elementy napędu są dobrze 
 zabezpieczone.

KOSIARKA BIJAKOWA 
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www.votex.nl

Opcje:

-  Mechaniczny boczny wysuw
-  Hydrauliczny boczny wysuw (ciągnik 
 musi być wyposażony w podwójne 
 wyjście hydrauliczne)

Noże zawieszone na            
uchwytach l

Dane techniczne RML 101 RML 126 RML 151 RML 176 RML 201
Szerokość robocza 100 cm 125 cm 150 cm 175 cm 200 cm
Wymagana moc 11 kW 15 kW 19 kW 23 kW 30 kW
Liczba noży 30 42 48 54 66
Masa własna 305 kg 340 kg 370 kg 410 kg 495 kg
Obroty WOM 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000
Maksymalny wysuw od środka 
ciągnika

65 cm 100 cm 110 cm 135 cm 146 cm 
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