
Jakość w tej 
materii działania 
ma znaczenie

Katalog maszyn
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Wysoka jakość 
materiału kluczem 
do niezawodności
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Firma Talex znajduje się obecnie w czołówce producentów maszyn 
rolniczych w Polsce i Europie. Prawie 30 - letnie doświadczenie, 
analiza potrzeb klientów oraz wdrażanie innowacyjnych tech-
nologii skutkuje produkcją maszyn, które sprawdzają się nawet  
w najcięższych warunkach.  

Nasi użytkownicy planują kolejne inwestycje, wracają do nas  
i polecają innym- to dla nas największe wyróżnienie. Firma co roku 
zwiększa sprzedaż w kraju oraz za granicą, inwestuje w nowe hale 
produkcyjne, nowoczesną flotę transportową oraz kompetentną  
i profesjonalną kadrę. 

Zaufało nam wiele klientów, nasze produkty oferowane są obecnie 
przez przedstawicieli we wszystkich krajach Unii Europejskiej, jak 
również Ukrainie, Rosji, Ameryce Południowej, Stanach Zjednoc-
zonych i Afryce.

O nas
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8789 m2 

ponad150 

30 lat 

300

tysiące 

powierzchnia produkcyjna

pracowników

doświadczenia

punktów dilerskich

zadowolonych klientów rocznie
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Trawa to jeden 
z najbardziej 
wartościowych 
naturalnych  
pokarmów 
dla zwierząt 
hodowlanych



Kosiarki rotacyjne produkowane są przez firmę TALEX od ponad 20 lat. 
Połączenie wieloletniego doświadczenia z wysokiej jakości materiałami 
pozwoliło na stworzenie maszyny, która zyskała uznanie wśród rolników na 
całym świecie.

Osłona metalowa, fartuch ochronny, bezpiecznik mechaniczny, mechaniczne składanie do pozycji transportowej, klucz do szybkiej 
wymiany noży, zestaw dodatkowych noży, regulowane sworznie dolnego zaczepu

Podnośnik hydrauliczny (do szerokości 1,65 oraz 1,85)- ułatwia składanie maszyny do pozycji transportowej wraz mechaniczną 
blokadą uniemożliwiającą rozłożenie kosiarki do pozycji roboczej w przypadku awarii hydrauliki

Wałek przekaźnika mocy (460 Nm, L710)

RAMA ZAWIESZENIA
• wykonana z jednego giętego profilu (kwadratowego - zamkniętego)

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie dodatkowe

PRZEKŁADNIA PASOWA
• napęd przekazywany jest za pomocą 4 pasków klinowych
• dodatkowe zabezpieczenie ( wolne koło) – sprzęgło na kole pasowym

REGULOWANE 
SWORZNIE 
DOLNEGO ZACZEPU

PLANDEKI OCHRONNE
• dodatkowo wzmocnione na dole kołnierzem gumowym

OSŁONA GÓRNA
• wzmocniona
• dzięki opływowym kształtom zapobiega 
zbieraniu się zanieczyszczeń na powier-
zchni

Kosiarka rotacyjna 
Eco CUT
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BEZPIECZNIK MECHANICZNY
• dodatkowe zabezpieczenie przed uszkodzeniami 
w przypadku najechania na przeszkodę

REGULACJA WYSOKOŚCI CIĘCIA
• za pomocą pierścieni dystansowych na talerzu oporowym
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Szerokość robocza [m]

Szerokość pokosu [m] 

Wydajność robocza [ha/h]

Liczba noży [szt.]

Obroty WOM [obr/min]

Kategoria zaczepu

Zapotrzebowanie mocy [KM]

Masa [kg]

1,35

0,6

~1,0 

4

540

I/II

od 25

300 

1,65

0,7 

~1,5

6

540

I/II

od 40

349 

1,85

0,8

~2,0

6

540

II/III

od 60

410 

ECO CUT 1,35 ECO CUT 1,65 ECO CUT 1,85

CICHA I STABILNA PRACA



Kosiarka rotacyjna 
Mini
Kosiarki 1,35m serii MINI oraz MINI MINI są maszynami uzupełniającymi 
gamę kosiarek rotacyjnych. Krótsza konstrukcja oraz zmniejszona waga są 
ich głównymi zaletami. Idealnie sprawdzą się zatem przy utrzymaniu zieleni 
miejskiej oraz w sadach.

Osłona metalowa, fartuch ochronny, bezpiecznik mechaniczny składanie mechaniczne do pozycji transportowej, regulacja wysokości kosze-
nia poprzez pierścienie dystansowe, klucz do szybkiej wymiany noży, zestaw dodatkowych noży, regulowane sworznie dolnego zaczepu

Wałek przekaźnika mocy (270 Nm, L510)

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie dodatkowe

BEZPIECZNIK MECHANICZNY
• dodatkowe zabezpieczenie przed 
uszkodzeniami w przypadku najecha-
nia na przeszkodę

OSŁONA GÓRNA
• wzmocniona,
• dzięki opływowym kształtom zapobiega zbieraniu 
się zanieczyszczeń na jej powierzchni

PLANDEKI OCHRONNE
• Dodatkowo wzmocnione na dole kołnierzem 
gumowym

REGULACJA WYSOKOŚCI CIĘCIA
• za pomocą pierścieni dystansowych na 
talerzu oporowym

OPTYMALNA WAGA 
ORAZ WIELKOŚĆ
• Maszyna idealna do niewielkich 
ciągników komunalnych

RAMA ZAWIESZENIA
• Wykonana z jednego giętego profilu

NAPĘD PASOWY
• przekazywany jest za pomocą 4 pasków klinowych
• dodatkowe zabezpieczenie (wolne koło) – sprzęgło 
na kole pasowym
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REGULOWANE SWORZNIE 
DOLNEGO ZACZEPU

CICHA I STABILNA PRACA



Kosiarka rotacyjna 
Mini Mini

Wałek przekaźnika mocy (460Nm, wolne koło, osłona harmonijkowa), wzmocniona osłona metalowa, fartuch ochronny, regulacja wysokości 
koszenia poprzez pierścienie dystansowe, klucz do szybkiej wymiany noży i zestaw dodatkowych noży.

Wyposażenie standardowe

Szerokość robocza [m]

Wydajność robocza [ha/h]

Liczba noży [szt.]

Obroty WOM [obr/min]

Kategoria zaczepu

Zapotrzebowanie mocy [KM]

Masa [kg]

1,35

0,8 

4

540

I/II

od 20

280

1,35

0,8 

8

540

I/II

od 14

180

135 MINI 135 MINI MINI

OSŁONA GÓRNA
• Wzmocniona, wykonana ze stali o grubości 1,5mm.

CENTRALNIE ZAWIESZANA
• Idealna do sadów, umożliwia koszenie międzyrzędziami.

OPTYMALNA WAGA ORAZ WIELKOŚĆ
• Maszyna dzięki swoim gabarytom - idealna do 
niewielkich ciągników komunalnych

PLANDEKI OCHRONNE
• Dodatkowo wzmocnione 
na dole kołnierzem gumowym
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Idealnie 
napowietrzony 
pokos gwarancją 
wysokiej jakości 
pasz
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Kosiarka dyskowa 
Opti CUT

Wałek przekaźnika mocy (460Nm, wolne koło, osłona harmonijkowa), wzmocniona osłona metalowa, fartuch ochronny, klucz do szybkiej 
wymiany noży i zestaw dodatkowych noży, sprężynowy system odciążeniowy, regulowane sworznie dolnego zaczepu, listwa COMER z 
zabezpieczenie SAVETY DEVICE.

Wyposażenie standardowe

Kosiarki dyskowe tylne z serii OPTI CUT przeznaczone są do koszenia roślin 
zielonkowych. Szereg nowoczesnych rozwiązań pozwolił na stworzenie 
maszyny, która sprosta oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów. 

Nowa listwa tnąca!

Hartowane nakładki na ślizg zabezpieczają  przed nadmierną eksploatacją
Zgarniacze pokosu

Wyposażenie dodatkowe

SPRĘŻYNOWY SYSTEM ODCIĄŻENIA  
• Sprężyny odciążają nacisk listwy na podłoże 
zwiększając żywotność listwy tnącej.

UNOSZENIE PRZEDNIEJ CZĘŚCI OSŁONY  
• Znacznie ułatwia dostęp do listwy tnącej w przy-
padku konieczności wymiany noży lub uszkodzonego 
zespołu łożyskowania

LISTWA TNĄCA FIRMY COMER Z ZABEZPIE-
CZENIEM SAFETY DEVICE
• Każdy dysk jest zabezpieczony przez zdefiniowane 
miejsce pękania i w razie kolizji dysk jest wyłączany 
z układu napędowego

PLANDEKI OCHRONNE 
• Dodatkowo wzmocnione wzdłuż dolnej 
krawędzi kołnierzem gumowym

SYSTEM KOPIOWANIA TERENU 
• Zakres pracy listwy 0-8 stopni
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TRZYPUNKTOWY 
UKŁAD ZAWIESZENIA 
• Zbudowany z wytrzymałego profila 
grubościnnego 
• Dodatkowo wzmocniony
zastrzałami, zawieszenia kat. II i III

Szerokość robocza [m]

Liczba dysków [szt.]

Liczba noży [szt]

Wydajność robocza [ha/h]

Obroty WOM [obr./min]

Kategoria zaczepu

Zapotrzebowanie mocy [KM]

Masa [kg]

2,1

5

10

2

540

II lub III

30

497

2,5

6

12

2,5

540

II lub III

45

527

2,8

7

14

3

540

II lub III

60

563

3,2

8

16

3,5

540

II lub III

80

610

Opti CUT 210 Opti CUT 250 Opti CUT 280 Opti CUT 320

SIŁOWNIK HYDRAULICZNY
• Ułatwia manewrowanie i transport maszyny

BEZPIECZNIK NAJAZDOWY 
• W przypadku najechania na przeszkodę odchyla 
zespół tnący do tyłu o 15 st.

TRZYMAKI NOŻA
• Wykonane ze stali 
borowej hartowanej

PRZEKŁADNIA PASOWA
• Przekazuje napęd za pomocą 4 pasków klinowych

MECHANIZM UŁATWIAJĄCY NAWRACANIE 
• Umożliwia przejazd nad pokosami
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Kosiarka dyskowa przednia 
Fast CUT 300

2 wałki przekaźnika mocy (880 nm ze sprzęgłem ciernym oraz 620 nm ze sprzęgłem jednokierunkowym), trójkąt zaczepowy, siłownik 
hydrauliczny,  fartuch ochronny, klucz do szybkiej wymiany noży, zestaw dodatkowych noży, zgarniacze pokosu.

Wyposażenie standardowe

Kosiarka dyskowa Fast Cut powstała z myślą o dużych gospodarstwach 
rolnych. Szerokość koszenia jaką można uzyskać w połączeniu z tylną wersją 
OPTI CUT to ponad 6m. Dzięki tej maszynie koszenie zielonek przestanie 
pochłaniać cenne godziny oraz znacznie ograniczy zużycie paliwa. 

SYSTEM PŁYWANIA 
• Umożliwia płynną pracę kosiarki 
na nierównym terenie
• Równomierne odciążenie belki koszącej
• Zakres +7°/-6°

OSŁONA WAŁKA 
• Harmonijkowa osłona  wałka

LISTWA TNĄCA
• Siedmiodyskowa listwa wykonana 
przez włoską firmę COMER

ODKRĘCANA KLAPA BĘBNA
• Umożliwiająca przeprowadzenie w łatwy 
sposób okresowego czyszczenia bądź 
smarowania łącznika przegubowego 

PRZEKŁADNIA KĄTOWA
• Wykonana przez renomowanych 
producentów

UNOSZONE KLAPY
• Ułatwiają dostęp do listwy tnącej 
w przypadku konieczności wymiany noży.
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FARTUCH OCHRONNY 
• Fartuch brezentowy wykonany z wysok-
iej jakości materiału, stanowiący idealne 
zabezpieczenie przed wydostawaniem się 
spod niego elementów niebezpiecznych

ZGARNIACZE POKOSU 
• Montowane w standardzie pozwalają 
w szybki i łatwy sposób wyregulować 
szerokość pokosu

TRÓJKĄT ZACZEPOWY
• Montowany w standardzie, pozwala 
na zamocowanie maszyny do ciągnika

SPRĘŻYNOWY SYSTEM ODCIĄŻENIOWY
• Ograniczenie nacisku listwy na podłoże

SIŁOWNIK HYDRAULICZNY
• Ułatwiający manewrowanie i trans-
port maszyny
• Jednostronnego działania

Szerokość robocza [m]

Liczba dysków [szt.]

Liczba noży [szt]

Zgarniacz pokosu podwójny [szt.]

Wydajność robocza [ha/h]

Obroty WOM [obr./min]

Kategoria zaczepu

Zapotrzebowanie mocy [KM]

Masa [kg]

3

7

14

2

3,5

1000

II

80

960

Fast CUT 300
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Zapewniamy
dostępność
części zamien-
nych oraz serwis 
gwarancyjny
i pogwarancyjny
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Rozdrabniacz 
ECO 

WOM ze sprzęgłem kołek ścinany, klapy ochronne, płozy ślizgowe.
Wał uzbrojony w młotki bijakowe.

Wyposażenie standardowe

Pełna gama rozdrabniaczy uniwersalnych rozszerzona została o wersję lekką 
maszyny, która idealnie sprawdzi się między innymi w sadach. Maszyna może 
być agregowana z ciągnikami  z mocą od 15KM

Możliwość zamontowania przesuwu hydraulicznego w kosiarkach ECO 135 oraz ECO 150

Wyposażenie dodatkowe

PRZEKŁADNIA PASOWA
• przekazująca moc przy pomocy 
   4 pasków klinowych
• zabezpieczenie maszyny
• system sprzęgieł CLAMPEX

ŚLIZGI OCHRONNE
• płozy  o szerokości 9cm 
• chronią maszynę przed przeszkodami

PRZEKŁADNIA KĄTOWA
• firmy COMER z wolnym kołem

WAŁ KOPIUJĄCY
• regulujący wysokość koszenia
• dociskający zdrobnioną masęGUMOWA OSŁONA

WOM
• 460 Nm,ze sprzęgłem kołek ścinany
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PRZESUW HYDRAULICZNY
• zakres pracy do 410 mm
• możliwość zamontowania 
   w kosiarkach ECO 135 i ECO 150

RÓG MASZYNY
• wyginany z jednego elementu,
  zwiększający żywotność maszyny

Szerokość robocza [mm]

Zapotrzebowanie mocy [KM]

Prędkość obrotowa WOM

Kategoria zaczepu TUZ

Wał przekaźnika mocy

Ilość młotków bijakowych

Wydajność robocza [ha/h]

Ilość pasków klinowych

Masa [kg]

Przesów hydrauliczny [mm]

1000

15

540

l

16

0,5

4

253

-

460 Nm, sprzęgło-kołek ścinany, L-860 mm

1350

25

540

l

22

0,7

4

272

-

1350

25

540

l

22

0,7

4

312

410

1500

30

540

l

24

0,75

4

284

-

1500

30

540

l

24

0,75

4

324

410

1730

40

540

I

26

1.3

4

418

-

1730

40

540

I

26

1.3

4

449

410

100 135 135H 150 150H 180 180H
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ŚLIZGI
• Stanowią dodatkową ochronę w przypadku 
najechania na przeszkodę
• Możliwość szybkiej wymiany ślizgu

Rozdrabniacz uniwersalny 
LEOPARD 

Przesuw hydrauliczny, wał lub koła podporowe, wał roboczy uzbrojony w młotki bądź noże Y, 
regulacja wysokości koszenia, przeciwnoże, klapy ochronne.

Wyposażenie standardowe

Rozdrabniacz uniwersalny LEOPARD, to maszyna przeznaczona do niszczenia 
pozostałości po zbiorach roślin oraz do rozdrabniania ściętych gałęzi drzew i 
krzewów, doskonale nadaje się do mulczowania łąk i pastwisk. 

Wałek przekaźnika mocy (Leopard 160, Leopard 200 – 620 Nm, sprzęgło kołek ścinany; Leopard 250 i 280 – 830 Nm, sprzęgło kołek ścinany).

Wyposażenie dodatkowe

KORPUS
• Wykonany z wysokiej jakości materiału
• Podwójnie wzmacniany

WAŁ ROBOCZY
• Wyważany elektronicznie
• Duża średnica wału roboczego poz-
wala na rozmieszczenie większej ilości 
młotków bijakowych

REGULACJA 
WYSOKOŚCI KOSZENIA
• Koła podporowe pozwalają 
na regulacje wysokości kosze-
nia od 2 cm do 25 cm

PRZESUW HYDRAULICZNY
• Zakres pracy ok. 40 cm

PRZECIWNÓŻ
• Wbudowany na stałe w korpus maszyny, 
pozwala lepiej rozdrobnić koszony materiał
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AUTOMATYCZNE 
CZYSZCZENIE 
WAŁU KOPIUJACEGO

KOŁA PASOWE
• Montowane na tulejach samocentrujących, które cechują się 
krótkim czasem montażu i umożliwiają przenoszenie wysokich 
momentów obrotowych
• Maszyna napędzania jest czterema paskami klinowymi, regu-
lowanymi za pomocą śruby

ZABEZPIECZENIA
• Wałek przekaźnika mocy ze sprzęgłem 
- kołek ścinany
• Przekładnia kątowa z wolnym kołem
• System sprzęgieł CLAMPEX na obu 
kołach pasowych

KOPIOWANIE TERENU
• Odbywa się przy pomocy kół 
bądź wału kopiującego

Szerokość robocza [m]

Szerokość rozdrabniania [mm]

Liczba pasów klinowych [szt.]

Liczba bijaków[szt.]

Liczba noży [szt]

Przesuw boczny [mm]

Średnica wału roboczego [mm]

Wydajność robocza [ha/h]

Obroty WOM [obr./min]

Kategoria zaczepu

Zapotrzebowanie mocy [KM]

Masa [kg]

1,6

1600

4

24

48

400

159

1,2

540

II

35

430

2

2000

4

32

64

400

159

1,7

540

II

40

520

2,5

2500

4

40

80

400

159

2

540

II

50

610

2,8

2800

4

46

92

400

159

2,2

540

II

75

665

Leopard 160 Leopard 200 Leopard 250 Leopard 280 

REGULACJA WYSOKOŚCI
KOSZENIA
• Wał kopiujący pozwala na regulację wysokości koszenia od 2 cm do 8 cm
• Koła podporowe pozwalają na regulację wysokości od 2 cm do 25 cm 
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• Możliwość zamontowania 
na wale roboczym noży Y lub 
młotków bijakowych 



Kosiarka bijakowa 
LEOPARD Open 

Wał lub koła podporowe, wał roboczy uzbrojony w młotki bądź noże Y, uchylna klapa
Wylotowa, regulacja wysokości koszenia, przeciwnoże, ślizgi, klapy ochronne.

Wyposażenie standardowe

Rozdrabniacze uniwersalny LEOPARD/O, jest maszyną przeznaczoną do niszczenia
pozostałości po zbiorach roślin o dużej wysokości i gęstości takich jak zboża i kukurydza,
ponadto idealnie sprawdza się w pracy z gałęziami i krzewami. Otwierana klapa pozwala na
swobodny wylot koszonej masy poza płaszcz maszyny, tym samym zmniejszając
zapotrzebowanie mocy.

Wałek przekaźnika mocy (Leopard Open 200 – 620 Nm, sprzęgło kołek ścinany; Leopard Open 250 i 280 – 830 Nm, sprzęgło kołek ścinany).

Wyposażenie dodatkowe
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KOŁA PASOWE
• Montowane na tulejach 
samocentrujących, które cechują 
się krótkim czasem montażu  
i umożliwiają przenoszenie wysok-
ich momentów obrotowych
• Maszyna napędzana jest cztere-
ma paskami klinowymi, z manualną 
regulacją napięcia

KORPUS
• Wykonany z wysokiej jakości materiału
• Wzmacniany profilami

PRZECIWNÓŻ
• Wbudowany na stałe w korpus maszyny, 
pozwala lepiej rozdrobnić koszony materiał

KOPIOWANIE TERENU
• Odbywa się przy pomocy kół 
bądź wału kopiującego

ŚLIZGI
• 10,5 cm ślizgi wyko-
nane z wysokiej jakości 
materiału wydłużające 
żywotność maszyny 
• Możliwość szybkiej 
wymiany ślizgu
• Dodatkowa ochrona 
w przypadku najechania 
na przeszkodę



AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE
WAŁU KOPIUJĄCEGO

Szerokość robocza [m]

Szerokość rozdrabniania [mm]

Liczba pasów klinowych [szt.]

Liczba bijaków [szt.]

Liczba noży [szt]

Średnica wału roboczego [mm]

Wydajność robocza [ha/h]

Obroty WOM [obr./min]

Kategoria zaczepu

Zapotrzebowanie mocy [KM]

Masa [kg]

2

2000

4

32

64

159

1,7

540

II

40

520

2,5

2500

4

40

80

159

2

540

II

50

610

2,8

2800

4

46

92

159

2,2

540

II

75

665

Leopard Open 200 Leopard Open 250 Leopard Open 280 
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UCHYLNA KLAPA WYLOTOWA
• Pozwala na rozrzut skoszonej masy 
• Zapewnia swobodny przepływ rozdrobnionej 
masy, przeciwdziała zapychaniu się masy w 
przypadku koszenia gęstej trawy
• Zmniejsza zapotrzebowanie mocy

REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA
• Koła podporowe pozwalają na regulacje wysokości 
koszenia od 2 cm do 25 cm
• Wał kopiujący pozwala na regulację wysokości ko-
szenia od 2 cm do 8 cm

WAŁ ROBOCZY
• Wyważany elektronicznie
• Duża średnica wału roboczego (159 mm) 
pozwala na rozmieszczanie większej ilości 
młotków bijakowych

ZABEZPIECZENIA
• Wałek przekaźnika mocy ze sprzęgłem - kołek ścinany
• Przekładnia kątowa z wolnym kołem
• System sprzęgieł CLAMPEX na obu kołach pasowych



ŚLIZGI
• wydłużają żywotność maszyny 
• Możliwość szybkiej wymiany ślizgu
• Dodatkowa ochrona w przypadku 
najechania na przeszkodę

Rozdrabniacz 
LEO 320 Professional 

Wałek przekaźnika mocy 830Nm z wolnym kołek i kołkiem ścinanym, uchylna klapa wylotowa, róg zawieszny wzmacniany, koła pod-
porowe, wał roboczy uzbrojony w młotki, regulacja wysokości koszenia, ślizgi, metalowe klapy ochronne.

Wyposażenie standardowe

Maszyna idealnie sprawdzi się nawet w najcięższych warunkach. Model 320 został stworzony 
przede wszystkim do rozdrabniania słomy oraz innych resztek pożniwnych, łodyg kukurydzy  
czy słonecznika.
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KORPUS
• Wykonany z wysokiej 
jakości materiału
• Podwójnie wzmacniany

WAŁ ROBOCZY
• Wyważany elektronicznie

KOPIOWANIE TERENU
• Odbywa się przy pomocy kół 
podporowych

UZBROJENIE MASZYNY
• Młotki bijakowe RM1 o wadze 1,5kg

RAMA ZAWIESZENIA
• Dodatkowo wzmocniona, 
aby maszyna sprostała pracy 
w najcięższych warunkach 

UCHYLNA KLAPA WYLOTOWA
• Pozwala na rozrzut skoszonej masy 
• Zapobiega gromadzeniu się skoszonej masy 
w środku maszyny



KOŁA PASOWE
• Montowane na tulejach samocentrujących, które 
cechują się krótkim czasem montażu i umożliwiają 
przenoszenie wysokich momentów obrotowych

POZYCJA TRANSPORTOWA
• Możliwość transportu wzdłuż - ułatwia 
transport maszyny na miejsce pracy

KURTYNA METALOWA
• Dodatkowo zabezpiecza przed 
wydostaniem się koszonej masy

PRZEKŁADANIA KĄTOWA
• Przekazująca napęd dwustronnie
• Wykonywana przez renomowanych pro-
ducentów

Szerokość robocza [m]

Szerokość rozdrabniania [mm]

Liczba pasów klinowych [szt.]

Liczba bijaków[szt.]

Średnica wału roboczego [mm]

Wydajność robocza [ha/h]

Obroty WOM [obr./min]

Kategoria zaczepu

Zapotrzebowanie mocy [KM]

Masa [kg]

3,2

3200

2x3

46

219

2,5

540

II

120

1400

Leopard 320 Professional

ZABEZPIECZENIA
• Przekładnia kątowa z wolnym kołem
• System sprzęgieł CLAMPEX na obu 
kołach pasowych
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Przetrząsarko-zgrabiarka 
Bocian 

Zaczep 3 punktowy, koła jezdne, regulacja szerokości przerzucanej masy

Wyposażenie standardowe

Przetrząsarko-zgrabiarka BOCIAN to maszyna, która ma za zadanie przyśpieszyć proces schnięcia. Za pośrednictwem 
wysokoobrotowego wału, w którym zastosowano sprężyny palcowe o grubości 7mm uzyskujemy podniesiony, 
przełamany i napowietrzony materiał o niskiej wilgotności jednocześnie ułożony na dowolną szerokość poprzez regu-
lowane klapy wylotowe. BOCIAN został sprawdzony i przetestowany przez rolników z krajów Skandynawskich i Wiel-
kiej Brytanii i okazał się najpraktyczniejszą przetrząsarką spełniającą wymagania dzisiejszych producentów mleka. 

Wałek przekaźnika mocy (sprzęgło jednokierunkowe – 830 Nm)

Wyposażenie dodatkowe
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ŁOŻYSKA
• umożliwiają stabilną
pracę wału przetrząsającego 

SZYBKIE SCHNIĘCIE
• podnosi, napowietrza oraz przełamuje pokos - co skraca 
okres schnięcia. 
• szybkie schnięcie redukuje utratę składników odżywczych, 
co daje nam bardziej treściwą paszę

RÓWNY POKOS
• regulacja za pomocą klapy wylotowej pozwala dostosować 
szerokość wału do szerokości maszyny, która uczestniczy w kole-
jnym etapie: pracy, sieczkarni czy przyczepy samozbierającej 

SPRĘŻYNY PALCOWE
• grubość 7mm, posiadają zabezpieczenia, 
które zapobiegają aby złamane lub uszkodzone 
sprężyny trafiły do pokosu



Szerokość robocza [mm]

Zapotrzebowanie mocy [KM]

Liczba zęboów [szt.]

Klasa zaczepu ciągnika

Prędkość obrotowa WOM [obr/min]

Wydajność [ha/h]

Rozmiar opony

Masa [kg]

1700

54

52

II

540

1,7

16 x 6,5-8

505

2250

75

70

II

540

2,25

16 x 6,5-8

580

Bocian 170 Bocian 225
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WAŁ WYSOKOOBROTOWY - PRZETRZĄSAJĄCY
• wyposażony w sprężyny palcowe o grubości  7mm, 
• ø 475 mm
• napędzany łańcuchem, co eliminuje potrzebę wymiany pasków klinowych 
jak i ewentualne ślizganie się pasków, umożliwia napowietrzanie słomy
• wyposażony w wersji 170 w 52 sztuki palców, natomiast w 225 w 70 
sztuk palców

KOŁA JEZDNE
• umożliwiają regulację
wysokości jak i „luźny skręt”

KONSTRUKCJA MASZYNY
• mocna, prosta, łatwa w codziennej obsłudze, 
przetrząsany materiał nie jest skręcany, tylko rów-
no układany- przygotowany do dalszej pracy



Przetrząsacz 
Tornado 550

Wałek WOM, regulacją kąta pracy,  zaczep, mechaniczna regulacja wysokości, siłowniki hydrauliczne.

Wyposażenie standardowe

• Wersja ciągana           • Wersja zawieszana

Przetrząsacz TORNADO 550 to czterowirnikowa maszyna, która przeznac-
zona jest do efektywnego przetrząsania słomy oraz siana, przyśpieszając tym 
samym proces schnięcia masy i ograniczający ubytki składników odżywczych. 
W ofercie posiadamy wersję ciąganą oraz zawieszaną.   

WERSJA CIĄGANA
• szybka agregacja maszyny z ciągnikiem,
• niskie zapotrzebowanie mocy (od 35 KM)

REGULACJA KĄTA PRACY
• mechaniczna regulacja kąta pracy 
pozwalająca precyzyjnie ustawić 
pozycję zębów

REGULACJA KÓŁ
• pozwalająca na pracę maszyny przy 
skrajach łąk

WAŁEK WOM
• 460 Nm l-1600 sprzęgło zapadkowe

PRZEKŁADNIE NAPĘDOWE
• wykonane przez firmę COMER/STAROSIELSKI
• pięć przekładni z czego główna pracująca w oleju, 
pozostałe cztery smarowane smarem sałym
• posiadające zabezpieczenie zapobiegające nawijaniu 
się traw

WIRNIKI
• cztery sześcioramienne wirniki
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Szerokość robocza [mm]

Całkowita szerokość maszyny [mm]

Zapotrzebowanie mocy [KM]

Prędkość obrotowa WOM

Wydajność robocza [ha/h]

Wał przekaźnika mocy

Liczba wirników [szt.]

Liczba ramion wirnika [szt.]

Przyłącze hydrauliczne

Wymagana ilość przyłączy hydraulicznych

Średnica wirnika [mm]

Kategoria zaczepu

Ogumienie

Masa [kg]

Szerokość transportowa [mm]

Wysokość transportowa [mm]

5500

5900

od 35

540

5,5

WAŁEK 460Nm L-1600 sprzęgło zapadkowe

4

6

Jedna sekcja

2

1820

Zaczep rolniczy

18x8,5-8

723

3000

2860

5500

5900

od 50

540

5,5

WAŁEK 460Nm L-1600 sprzęgło zapadkowe

4

6

Jedna sekcja

2

1820

TUZ Kat. II

18x8,5-8

800

3000

2860

Tornado 550 • ciągany Tornado 550 • zawieszany
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PALCE PRZETRZĄSACZA
• wykonane z drutu o średnicy 10 mm

UKŁAD HYDRAULICZNY
• siłowniki hydrauliczny
• siłownik pozwalający na ustawienie maszyny do pozycji pracy
• sterowanie całością odbywa się z jednej sekcji



30lat 
doświadczenia
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Zgrabiarka karuzelowa 
Spyder

Wałek WOM,  koło podporowe, fartuch ochronny, mechaniczna regulacja wysokości zgrabiania, tandemowe podwozie.

Wyposażenie standardowe

Zgrabiarki karuzelowe Spyder to maszyny nowoczesne, proste w obsłudze i utrzyma-
niu. Wyposażone są w szereg funkcjonalnych rozwiązań, które znacznie poprawiają 
komfort użytkowania. Zastosowanie wysokiej jakości komponentów i staranność 
wykonania gwarantuje solidną i niezawodną pracę maszyny. 

CIĘGNA STERUJĄCE
• system dwóch cięgien, które pozwalają na płynną 
pracę skrętu zaczepu do 20* w lewo lub w prawo
• usztywniają maszynę w trakcie transportu

OSŁONA FORMUJĄCA POKOS
• pozwala na ustawienie szerokości pokosu 
w 5 różnych pozycjach
• fartuch brezentowy wykonany z wysokiej 
jakości materiału, dodatkowo usztywniony 
6 elementami sprężystymi 

REGULACJA WYSOKOŚCI ZGRABIANIA
• mechaniczna regulacja pozwalająca precyzyjnie 
ustawić pozycję zębów

WAŁEK WOM
• 270 NM ze sprzęgłem 
zapadkowym M24

RÓG
• wykonany z profilu przekroju 
kwadratowym 80x80
• konstrukcja zwarta, sztywna

KOŁO PODPOROWE
• będące na standardowym wyposażeniu maszyny
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Szerokość robocza

Prędkość obrotowa WOM

Masa

WOM

Szerokość zgrabianego wałka

Liczba ramion

Liczba zębów przypadających na jedno ramię

Średnica karuzeli

Szerokość transportowa

Wysokość transportowa

Długość transportowa

4,20m

max 540/min

630 kg

270 Nm

0,5-1,5m

11 (6 jest składanych do transportu)

4

3,3 m

2,3 m

2,7 m

4,0 m

3,60m

max 540/min

570 kg

270 Nm M24

0,5-1,5m

9 ( 4 są składane do transportu)

3

2,7 m

1,8 m

2,35 m

3,8 m

Spyder 420Spyder 360
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RAMIONA
• 9 ramion, z których 4 jest składanych do transportu
• każde ramię uzbrojone jest w 3 zęby zgrabiające wykonane z wysokiej 
jakości drutu
• konstrukcja składanego ramienia oparta jest na zasadzie zawiasu, 
co umożliwia szybką i prostą obsługę.
• 11 ramion, z których 6 składanych do transportu
• każde ramię uzbrojone jest w 4 zęby zgrabiające wykonane z wysokiej 
jakości drutu

360

420

PRZEKŁADNIA NAPĘDOWA
• wykonane przez firmę COMER / STAROSIELSKI

PODWOZIE
• wyposażone w tandem, układ ten pozwala na 
właściwe ułożenie maszyny względem terenu



Kosiarka bijakowa
Leopard RB

2 wałki WOM (830 nm dwustronnie szerokokątny oraz 620 nm kołek ścinany), wał kopiujący, wał roboczy uzbrojony w młotki, regulacja 
wysokości koszenia, przeciwnoże, ślizgi, klapki ochronne.

Wyposażenie standardowe

Kosiarki bijakowe LEOPARD RB tylno-boczne przeznaczone są do prac 
związanych z utrzymaniem infrastruktury komunalnej, zieleni miejskiej oraz 
w sadach i terenach zalesionych. Maszyny tego typu stosowane są do kosze-
nia traw, rozdrabniania obciętych gałęzi drzew, ścinania chwastów i zarośli na 
terenach niezagospodarowanych.

KORPUS
• wykonany z wysokiej 
jakości materiału
• podwójnie wzmacniany

ŚLIZGI
OCHRONNE

KURTYNY GUMOWE
• zapobiegają wyrzucaniu niebezpiecznych elementów 
spod płaszcza
•  zapewniają swobodny wylot koszonej masy

BEZOBSŁUGOWE TULEJKI ŚLIZGOWE
• w elementach obrotowych firmy igus, nie 
wymagają smarowania

PRZEDŁUŻONE 
RAMIĘ 
WYSIĘGNIKA
• umożliwia wysunięcie 
całego korpusu za koło 
ciągnika
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Trasero – Lateral
Szerokość robocza [m]

Szerokość rozdrabniania [mm]

Liczba pasów klinowych [szt.]

Liczba bijaków[szt.]

Zakres pracy maszyny [˚]

Średnica wału roboczego [mm]

Przeciwnóż

Wydajność robocza [ha/h]

Obroty WOM [obr./min]

Kategoria zaczepu

Zapotrzebowanie mocy [KM]

Masa [kg]

1,45

1450

4

22

+90-56

159

1

1,1

540

II

60

725

1,6

1600

4

24

+90-56

159

1

1,2

540

II

70

800

1,8

1800

4

28

+90-56

159

1

1,35

540

II

85

850

2

2000

4

32

+90-56

159

1

1,5

540

II

100

900

RB 145 RB 160 RB 180 RB 200
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PRZECIWNÓŻ
• zapobiega zapychaniu się maszyny 
i jest łatwy do wymiany
• dodatkowo rozdrabnia materiał

WAŁ ROBOCZY
• duża średnica wału roboczego (159 mm) pozwala 
na rozmieszcznie większej ilości mkłotków bijakowych
• wyważony elektronicznie

REGULACJA WYSOKOŚCI 
KOSZENIA
• wał kopiujący pozwala na 
regulację wysokości koszenia od 
2 cm do 8 cm

ZABEZPIECZENIA ANTY NAJAZDOWE
• odchylają zespół tnący do tyłu przy najechaniu 
na przeszkodę

UZBROJENIE MASZYNY
• młotki bijakowe
• szybka i łatwa wymiana bijaka

METALOWY ODBOJNIK
• stanowi dodatkowe zabezpieczenie 
maszyny przed uszkodzeniem



Zamiatarka
Eco Clean

System pływania, trzecie koło podporowe, korpus wraz ze szczotką główną, dowolny rodzaj szczotki głównej, slot na widły, mocowanie 
TUZ dowolnej kategorii.

Wyposażenie standardowe

Zamiatarka ECO CLEAN przeznaczona jest do usuwania zanieczyszczeń powstałych na wszel-
kich utwardzonych powierzchniach. Idealnie sprawdza się w zamiataniu placów, dróg komunika-
cyjnych oraz parkingów, które pokryte są kostką brukową, asfaltem czy betonem. Możliwość za-
montowania do wózka widłowego, ciągnika lub ładowarki pozwala na jej zastosowanie zarówno 
w rolnictwie, ogrodnictwie, jak i zakładach komunalnych czy przemysłowych. Szeroki wachlarz 
wyposażenia dodatkowego sprawia, że maszynę dopasować możemy do indywidualnych potrzeb 
nawet najbardziej wymagających klientów. Zamiatarka jest maszyną wielosezonową, może być 
używana również do odśnieżania podczas sezonu zimowego.
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SYSTEM „PŁYWANIA”
• zapobiega przed wciskaniem maszyny 
w podłoże
• pozwala na bezproblemową pracę maszyny 
na nierównościach
• umożliwia idealne kopiowanie terenu 
zmniejsza awaryjność maszyny

INSTALACJA ZRASZANIA
• 175 l zbiornik na wodę z filtrem zewnętrznym
• pompa tłocząca (12/24V)
• drążek natryskowy w komplecie z dyszami płaskimi
• zmniejszenie emisji kurzu i pyłu podczas pracy
• montowana również na szczotce bocznej

MOCOWANIE NA WIDŁY
• Pozwala na szybką agregację zamiatarki
• Standardowe wyposażenie maszyny
• Sztywna praca zamiatarki

HYDRAULICZNA 
REGULACJA KĄTA PRACY
• Pozwala na ustawienie pracy szczotki 
pod kątem 15°

SZCZOTKA BOCZNA
• Ø 650 mm
• możliwość zamontowania szczotki po prawej lub lewej stronie
• klient sam wybiera rodzaj szczotki (druciana, polipropylenowa, MIX)
• pozwala na precyzyjne zamiatanie trudnodostępnych miejsc
• posiada zabezpieczenie unoszące szczotkę w górę w momencie 
napotkania przeszkody
• posiada zawór trójdrogowy regulujący pracę szczotki bocznej



Trasero – Lateral
Szerokość zamiatania [m]

Zalecana prędkość zamiatania

Rodzaj elementów roboczych

Napęd

Prędkość obrotowa walca zamiatającego

Maksymalne hydrauliczne ciśnienie robocze

Minimalne zapotrzebowanie na olej

Ilość dysz zraszających

Poj. zbiornika na zanieczyszczenia (teoretyczna) [l]

Pojemność zbiornika na wodę [l]

Masa zamiatarki bez dodatkowego wyposażenia

1,2

5 km/h

                                Walec zamiatający i szczotka boczna (opcja) 

                                   Hydraulika zewnętrzna pojazdu nośnego

150 obr/min

160 bar

20 l/min

 5+1

100

175

250

1,5

5 km/h

150 obr/min

160 bar

20 l/min

5+1

130

175

265

1,8

5 km/h

150 obr/min

160 bar

20 l/min

5+1

160

175

280

2,3

5 km/h

150 obr/min

160 bar

20 l/min

7+1

200

175

330

Eco Clean 1200 Eco Clean 1500 Eco Clean 1800 Eco Clean 2000
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SZCZOTKA GŁÓWNA
• Ø 510mm
• MIX – mieszkanka włókien polipropylenowych i drutu
• PPN – włókna polipropylenowe
• spiralna- polipropylenowa

KOŁA JEZDNE
• Ø 200 x 50 mm z pełną aluminiową felgą
• manualnie regulowane
• w standardzie 3 koło podporowe 
znajdujące się na przodzie maszyny

ZBIORNIK NA NIECZYSTOŚCI
• wersja manualna oraz hydrauliczna
• o dużej pojemności z gumową listwą zabezpieczającą 

OPRZYRZĄDOWANIE 
MONTAŻOWE DODATKOWE
• euroramka
• mocowania to małych ładowarek np. Schaf-
fer, Weidemann, Thaler, Avant, Manitou, Volvo 
itd.

NAPĘD HYDRAULICZNY
• maszyna napędzana jest wysoce wydajnym 
silnikiem przemysłowym (gerotorowym) 14 kW



ZBIORNIK NA NIECZYSTOŚCI
• wersja hydrauliczna
• o dużej pojemności z gumową 
listwą zabezpieczającą 

Nowość!

Zamiatarka
Profi Clean 280

System pływania, korpus wraz ze szczotką główną, dowolny rodzaj szczotki głównej, mocowanie euroramka,
dwa silniki geotorowe.

Wyposażenie standardowe

Maszyna idealna do przywracania czystości na budowach, wszelkich obszarach
przemysłowych czy drogach. Szczotka o duże średnicy oraz zbiornik na nieczystości o
pojemności największej na rynku sprawiają, że maszyna idealnie sprawdza się podczas pracy
z maszynami o wysokiej wydajności hydraulicznej.
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HYDRAULICZNE WTYCZKI 
PODŁĄCZENIOWE
• euro

NAPĘD HYDRAULICZNY
• maszyna napędzana jest dwo-
ma wysoce wydajnymi silnikami 
przemysłowymi (gerotorowym) 
14KW

SZCZOTKA GŁÓWNA
• Ø 660mm
• MIX – mieszkanka włókien polipro-
pylenowych i drutu
• PPN – włókna polipropylenowe
• Spiralna- polipropylenowa

KOŁA JEZDNE
• Ø 250 x 80 mm z pełną 
aluminiową felgą
• manualnie regulowane
• w standardzie 3 koło 
podporowe znajdujące 
się na przodzie maszyny

OPRZYRZĄDOWANIE 
MONTAŻOWE DODATKOWE
• mocowania to małych ładowarek np. Schaf-
fer, Weidemann, Thaler, Avant, Manitou, Volvo 
itd.

SZCZOTKA BOCZNA
• Ø 650 mm
• możliwość zamontowania szczotki 
po prawej lub lewej stronie
• klient sam wybiera rodzaj szczotki 
(druciana, polipropylenowa, MIX)
• pozwala na precyzyjne zamiatanie 
trudnodostępnych miejsc
• posiada zabezpieczenie unoszące szczotkę 
w górę w momencie napotkania przeszkody
• posiada zawór trójdrogowy regulujący 
pracę szczotki bocznej



Trasero – Lateral
Szerokość zamiatania [m]

Zalecana prędkość zamiatania

Rodzaj elementów roboczych

Napęd

Prędkość obrotowa walca zamiatającego

Maksymalne hydrauliczne ciśnienie robocze

Minimalne zapotrzebowanie na olej

Ilość dysz zraszających

Pojemność zbiornika na zanieczyszczenia (teoretyczna) [l]

Pojemność zbiornika na wodę [l]

Masa zamiatarki bez dodatkowego wyposażenia

2,8

5 km/h

Walec zamiatający i szczotka boczna (opcja)

Hydraulika zewnętrzna pojazdu nośnego

150 obr/min

160 bar

80 l/min

9+1

600

250

445

Profi Clean 280
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MECHANICZNY SYSTEM
WYCHYŁU
• pozwala na ustawienie zamiatarki 
do pozycji podmiatania w prawo lub 
w lewo pod kątem 20°

GUMOWA OSŁONA
• chroni przed wyrzutem kamieni 
i innych zanieczyszczeń

SYSTEM EASY
• umożliwia pracę zamiatarki 
ze zbiornikiem uniesionym 
do góry i jednocześnie za-
miatanie lub odśnieżanie na 
prawo bądź lewo

SYSTEM „PŁYWANIA”
• zapobiega przed wciskaniem maszyny 
w podłoże
• pozwala na bezproblemową pracę 
maszyny na nierównościach
• umożliwia idealne kopiowanie terenu 
zmniejsza awaryjność maszyny

INSTALACJA ZRASZANIA
• 250 l zbiornik na wodę z filtrem zewnętrznym
• pompa tłocząca (12/24V)
• drążek natryskowy w komplecie 
z dyszami płaskimi
• zmniejszenie emisji kurzu 
i pyłu podczas pracy
• montowana również 
na szczotce bocznej

HYDRAULICZNA 
REGULACJA KĄTA PRACY
• Pozwala na ustawienie pracy szczotki 
pod kątem 15°



Niezawodna 
praca nawet 
w najcięższych 
warunkach
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Na maszyny dajemy 1 rok realnej gwarancji. 
Zapewniamy dostępność części zamiennych 
oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
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