
1

3080 mm1582 mm

1939 m
m

2060 m
m

Technické údaje a podrobnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Ilustrácie môžu byť zobrazené s extra vybavením.

Rotačná/mulčovacia 
kosačka 1500
- City Ranger 2260

Technická špecifikácia

Rozmery
Dĺžka mm 3080
Šírka mm 1582
Výška s kabínou / s tyč. konštrukciou (ROPS) mm 1939 / 2060

Rozmery pri skladovaní
Dĺžka mm 990
Šírka mm 1582
Výška mm 490

Hmotnosť
Hmotnosť (nožová kosačka) kg 135
Hmotnosť (mulčovacia kosačka) kg 143

Výkonnosť
Svetlá výška pod kosačkou mm 135
Počet nožov ks. 3
Rýchlosť kosenia (rýchlosť špičky) m/sek. 77
Šírka kosenia mm 1500 
Nastaviteľná výška kosenia mm 30-80
Teoretický plošný výkon - rotačná sada m2/h 15000
Teoretický plošný výkon - mulčovacia sada m2/h 13500

Max. odporúčaná prevádzková rýchlosť
Rotačná kosačka * km/h 10
Mulčovacia kosačka (nízka tráva) * km/h 9
* Záleží na tráve a výške

Úroveň hlučnosti
Vonkajší hluk (Smernica 2000/14/EC) dB(A) N/A

CE vyhlásenie podľa EU nariadenia

Štandardná výbava:

Funkcia hydraulického 
vyklápania

Pomocou hydraulického ovládania je možné kosačku 
sklopiť pre ľahké čistenie a údržbu.

Hydraulické nastavenie 
výšky

Výška kosenia je nastaviteľná pomocou hydraulického 
systému stroja.

Špeciálne vyvinuté 
čepele

Kosačka je vybavená špeciálne vyvinutými čepeľami, 
ktoré zaisťujú pekný výsledok za kratší čas a pri použití 
menšieho výkonu. 

Kolesá typu ”piano” Kolesá typu piano sa pohybujú s kosačkou v súlade s 
manévrovaním, sú vybavené ťažkými klznými ložiskami 
čím dosahujú vysokú odolnosť a životnosť. 

Ochranné zásteny Ochranné zásteny chránia nože aj trávnik. Zabraňujú 
nárazom väčších ostrých alebo tvrdých predmetov do 
nožov, čím sa znižuje opotrebenie nožov. Ochranné 
zásteny zároveň chránia trávnik, pretože sa vyhnete ich 
spusteniu priamo do trávnika v prípade, že je kosačka 
ešte spustená.

Plávajúca funkcia Po zdvihnutí kosačky sa rýchlo vráti pomocou tejto 
funkcie do plávajúcej polohy (kopíruje terén).

Voliteľná výbava (opcia):

Vrchný filter Pre dodatočnú ochranu proti prehriatiu motora odporú- 
čame vybaviť váš City Ranger 2260 vrchným filtrom pri 
kosení trávy.

Mulčovacia kosačka kit Rotačnú kosačku je možné zmeniť na mulčovaciu 
kosačku s novou sadou nožov a krytom umiestneným 
vo vnútri tej istej plošiny kosačky. Mulčovanie vytvára 
jemné odrezky, ktoré dodávajú pôde prírodné živiny a 
znižujú potrebu hnojív.


