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Rozdrabniacze
CASTOR

Castor to coś więcej niż tylko rozdrabniacz. Nasi inżynierowie 
zadbali o każdy szczegół. Ich zadaniem jest zaprojektowanie i 
stworzenie solidnych maszyn o wysokiej jakości. I tym właśnie 
jest model Castor: maszyną zdolną zaspokoić potrzeby współ-
czesnego rolnictwa. Przy tworzeniu modelu Castor, Firma 
Hermes wykorzystuje najbardziej zaawansowane techniki na 
każdym etapie produkcji: począwszy od wyboru surowców 
poprzez stosowanie najnowocześniejszych, precyzyjnych 
maszyn sterowanych numerycznie aż po skomputeryzowane 
elektryczne wyważenie rotorów. Cały proces odbywa się na 
miejscu w fabryce pod nadzorem inżynierów marki Hermes, w  
przeciwieństwie do wielu konkurentów, którzy zlecają produk-
cję firmom zewnętrznym i jedynie montują komponenty 
zakupione od osób trzecich.
Tworzenie wyróżniających się maszyn wymaga stosowania 
komponentów wysokiej jakości. Inżynierowie marki Hermes 
wykorzystują swoje rozległe doświadczenie do starannego 
doboru każdego komponentu. Tylko dzięki uważnemu i 
dokładnemu doborowi każdego komponentu oraz techniki, 
model Castor jest w stanie spełnić zapotrzebowanie na 
solidne, wytrzymałe maszyny.

Kluczową kwestią dla naszych inżynierów jest innowacyjność. 
Poprzez staranne dopasowanie swoich maszyn do stale 
zmieniających się wymogów nowoczesnego rolnictwa, marka 
Hermes na bieżąco ulepsza i dostosowuje swoje maszyny: 
poza prowadzeniem badań technik produkcji, które mogą 
usprawnić wydajność modelu Castor. Dodatkowo oferujemy 
szeroką gamę różnorakich opcji szerokości roboczych oraz 
wersji, co sprawia, że nasze maszyny można w pełni przystoso-
wać do potrzeb każdego klienta. 

Innowacyjność, jakość, niezawodność i wytrzymałość to 
cechy, które sprawiają, że jesteśmy dumni z naszego modelu 
Castor.



 

HERMESPLANK
UNIWERSALNA BELKA DO MONTAŻU NARZĘDZI

Pielnik mechaniczny

Podkaszarka
z pasem

Podkaszarka
z regulacją nachylenia

Podkaszarka
obniżona

Zbiornik oraz
układ hydrauliczny

Innowacyjna uniwersalna belka 
montażowa do narzędzi, w którą można 
doposażyć dowolną maszynę. Użytkownik 
może zamontować na niej wyposażenie 
uzupełniające, włączając w to dodatkowy 
system hydrauliczny, jeśli układ ciągnika 
jest niewystarczający. Akcesoria są 
mocowane na belce za pomocą 
odpowiednich zestawów montażowych. 
Dostępne są różne typy narzędzi do 
upraw podkoronowych, które można 
doczepić za pomocą systemu 
szybkozłączy. Dzięki temu wyposażenie 
maszyny można sprawnie dostosować do 
danej pracy.
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KONFIGURACJACONFIGURA TION

D   

bez podkaszarek              z jedną podkaszarką       z dwiema podkaszarkami

To tradycyjna wersja serii Castor, 
będąca maszyną, której potrzebuje 
każde nowoczesne gospodarstwo. 
Idealnie dostosowana do koszenia 
trawy między rzędami drzew oraz 
rozrabniania przyciętych patyków, 
dostępna jest w różnych modelach i 
wersjach, odpowiadających wszelkim 
wymaganiom roboczym. 

Castor z jedną podkaszarką to ideal-
ne rozwiązanie do sadów o szero-
kich rozstawach rzędów, wymagają-
cych dwukrotnego przejazdu maszy-
ny przez każdy rząd. Uchylna podka-
szarka kosi trawę i chwasty między 
drzewkami, posiada dodatkowo 
możliwość regulacji wysokości. Pod-
kaszarkę z nożami można zamienić 
na wygarniaczkę, szczególnie przy-
datną w winnicach, jako że zapewnia 
ona optymalne wyniki przy dużej 
prędkości jazdy, nie powodując 
uszkodzeń pni roślin. 

Castor z dwiema podkaszarkami to 
flagowy wariant całej serii. Model ten 
doskonale nadaje się do koszenia 
między rzędami drzew lub roślin w 
czasie jednego przejazdu, co pozwala 
uzyskać znaczące oszczędności czasu 
pracy i zużycia paliwa. Różne średni-
ce podkaszarki oraz możliwość 
wymiany noży na dwie wygarniaczki 
czyni tę maszynę idealną dla gospo-
darstw, w których występują różne 
szerokości między rzędami drzew, 
roślin, itp. 

OBNIŻONA PRZEKŁADNIA
Model Castor posiada przekładnię 
kątową mocowaną do podstawy 
TUZ. Osłona pasów montowana 
jest pod kątem, redukując znacząco 
wysokość maszyny. 
Cecha ta jest szczególnie istotna w 
sytuacji gdy maszyna jest użytkowana 
w gospodarstwach o wąskich rozsta-
wach rzędów drzew lub roślin, gdzie 
gałęzie zwisają nisko nad ziemią. 



CASTOR

Aby sprostać różnorakim wymaganiom współczesnego rolnictwa, oferujemy szero-
ką gamę szerokości roboczych. Model Castor jest ponadto dostępny w wielu wer-
sjach:

Castor Standard, w wariancie na przód lub tył. Przekładnia z wolnym kołem 
pracuje na 3, 4 lub 6 pasach, zależnie od modelu; duży rotor utrzymujący noże jest 
wyważany elektronicznie. 

Castor z obniżoną przekładnią. Przekładnia w tym modelu umieszczona 
jest bardzo nisko; w tej wersji skrzynka montowana jest pod kątem aby maszyna 
była utrzymywana nisko i zachowywała stabilność. Cecha ta ma szczególne znacze-
nie w sytuacji gdy maszyna jest użytkowana w gospodarstwach o wąskich rzędach 
drzew lub krzewów i gdzie gałęzie są zawieszone nisko nad ziemią. 

Castor Agrifruit. Maszyna wyposażona jest w tylny otwór konieczny przy 
rozdrabnianiu materiału szczególnie włóknistego; wielkość otworu jest regulowana, 
co pozwala uzyskać optymalny wyrzut rozdrobnionego materiału i szybką pracę. 

Castor Komby, przedni i tylny układ zawieszenia. Ten model może być zarówno 
ciągniony jak i pchany. Przekładnia posiada dwustronny automatyczny inwerter 
wolnego koła, który zapewnia poprawne działanie maszyny niezależnie od stosowa-
nego ciągnika. 

Castor Chianti, zaprojektowany do najbardziej wymagających zastosowań. 
Dodatkowo wzmocniona rama i duży rotor umożliwiają użytkowanie maszyny w 
najbardziej wymagających warunkach, w których typowe maszyny nie zdałyby egza-
minu. 

Maszyny Castor umożliwiają połączenie dwóch czynności: koszenia i odchwasz-
czania. Każdy model można wyposażyć w opryskiwacz herbicydowy zwany Her-
bymulching, ze zbiornikiem 100 lub 200 l.
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cm 130 143 158 169 178 193 222 242

kg 420 480 500 520 540 580 620 675

bez podkaszarek

Model

Szerokość robocza

Liczba bijaków

Maksymalna średnica cięcia

TUZ ISO

Liczba pasów

Średnica wału z regulacją wysokości

Przesuw boczny od środka ciągnika

Moc

Mechaniczny przesuw boczny

Hydrauliczny przesuw boczny

Obniżona przekładnia kątowa z wolnym kołem 

WOM 540 obr/min-1, obrotowy z wolnym kołem

WOM 1000 obr/min-1, obrotowy z wolnym kołem

Tylna wygarniaczka (nie dla wersji Komby)

Płozy boczne z regulacją wysokości

Opryskiwacz herbicydowy: zbiornik 100 l, pompa 12V

Opryskiwacz herbicydowy: zbiornik 200 l, pompa 12V

Obustronne obracalne noże, seria Y

Wersja przednia z przednim WOM 540/1000 obr//min-1

Komby: wersja na przód i tył, WOM 540/1000 obr/min z przekładnią
kątową, automatyczny inwerter i podwójne wolne koło dla ciągników
obracalnych

Agrifruit: wersja z otworem z tyłu

Masa

Rozmiar całkowity - Długość

Masa (wersja standardowa)

O = Opcja nd = Niedostępny         S = Wyposażenie seryjne



CASTORCASTOR

Kiedy Firma Hermes uruchomiła produkcję maszyn Castor z podkaszarkami, jej 
klienci natychmiast docenili funkcjonalność tego systemu. Model ten, w przeciwień-
stwie do maszyn produkowanych przez niektórych konkurentów, posiada noże 
napędzane za pomocą pasów, co pozwala zapobiec bezpośredniemu obciążaniu 
silnika hydraulicznego i przegrzewaniu oleju. Żeliwna pompa (w wybranych mode-
lach), duży zbiornik oleju hydraulicznego (w połączeniu z chłodnicą), zawór 
trójdrożny (umożliwiający odłączenie podkaszarki), to główne elementy maszyn 
Castor, które czynią ją idealną do każdej pracy.
Standardowa podkaszarka w modelu Castor może mieć średnicę 45 lub 55 cm, 
umożliwiającą dostosowanie obszaru koszenia nawet przy bardzo małych odległo-
ściach między poszczególnymi nasadzeniami. Aby sprostać wymaganiom upraw 
winorośli, maszynę można wyposażyć w wygarniaczki, które szybko i wydajnie 
czyszczą rzędy.
W obecnych czasach ten typ maszyny jest szczególnie przydatny ponieważ wiele 
gospodarstw rolniczych musi usuwać trawę mechanicznie, a nie za pomocą środ-
ków chemicznych. 



CA 131 CA 141 CA 151 CA 161 CA 181 CA 201 CA 221

cm 165 180 190 200 215 240 260

cm 175 190 200 210 225 250 270
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kg 570 600 620 650 770 880 970

z jedną podkaszarką

Model

Szerokość robocza z podkaszarką o średnicy  45 cm

Szerokość robocza z podkaszarką o średnicy  55 cm

Szerokość robocza z przystawką do usuwania pędów 42 cm

Liczba bijaków

Liczba noży

Maksymalna średnica cięcia (maszyna standardowa)

TUZ ISO

Liczba pasów

Średnica wału z regulacją wysokości

Przesuw boczny od środka ciągnika z podkaszarką o śr. 45 cm

Przesuw boczny od środka ciągnika z podkaszarką o śr. 55 cm

Moc

Mechaniczny przesuw boczny

Hydrauliczny przesuw boczny

Układ hydrauliczny (zbiornik, pompa, zawór, zawór 3-drożny, �ltr)

Chłodnica hydrauliczna

Podkaszarka z nożami, śr. 45/55 cm

Wygarniaczka

Obniżona przekładnia kątowa z wolnym kołem 

Przekładnia kątowa 540 obr/min-1 z wolnym kołem 

Przekładnia kątowa 1000 obr/min-1 z wolnym kołem 

Tylna wygarniaczka (nie dla wersji Komby)

Płozy boczne z regulacją wysokości

Opryskiwacz herbicydowy: zbiornik 100 l, pompa 12V

Opryskiwacz herbicydowy: zbiornik 200 l, pompa 12V

Obustronne obracalne noże, seria Y

Wersja na przód, WOM 540/1000 obr/min-1

Komby: wersja na przód i tył
WOM 540/1000 obr/min z przekładnią kątową
z automatycznym inwerterem i podwójnym wolnym kołem
Agrifruit: wersja z otworem z tyłu

Masa  

Rozmiar całkowity - Długość ze złożoną podkaszarką

Masa (wersja standardowa)

O = Opcja nd = Niedostępny         S = Wyposażenie seryjne



CASTOR

Specjalistyczna wiedza Firmy Hermes w zakresie produkcji maszyn z podkaszarkami 
najlepiej wyraża się w wariancie modelu Castor z dwiema podkaszarkami. Dzięki 
dwóm podkaszarkom, które można stosować wymiennie z wygarniaczkami, kosze-
nie na całej szerokości rzędu odbywa się za jednym przejazdem. Maszyny te są 
nieodzowne w gospodarstwach rolniczych, które chcą zredukować szkodliwy 
wpływ na środowisko, usuwając trawę bez użycia sybstancji chemicznych. 
Nasze maszyny Castor z dwiema podkaszarkami są bardzo elastyczne i można je 
łatwo zaadaptować do danego gospodarstwa, jako że dwie podkaszarki umożliwiają 
zmienną szerokość roboczą. W przypadku uderzenia w przeszkodę, sprężynowy 
mechanizm odchyłu, dostępny we wszystkich naszych maszynach, pozwala zapobiec 
uszkodzeniom infrastruktury w gospodarstwie (paliki, itp.) jak i samej maszyny. 
Wierni naszej dewizie, która zakłada produkcję solidnych, profesjonalnych maszyn i 
zapewnienie ich bezawaryjnej obsługi przez cały dzień, nawet w dużym upale, 
maszyny Castor z dwiema podkaszarkami wyposażamy standardowo w chłodnicę 
oleju. 
Model Castor z dwiema podkaszarkami to nowoczesne maszyny stworzone by 
zaspokoić wszystkie potrzeby współczesnego rolnictwa.



CA 142 CA 152 CA 162 CA 182 CA 202 CA 222

cm 220 230 240 255 280 300

cm 240 250 260 275 300 320

cm 215 225 235 250 275 295
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z dwiema podkaszarkami

Model

Szerokość robocza z podkaszarką o średnicy  45 cm

Szerokość robocza z podkaszarką o średnicy  55 cm

Szerokość robocza z przystawką do usuwania pędów 42 cm

Liczba bijaków

Liczba noży

Maksymalna średnica cięcia (maszyna standardowa)

TUZ ISO

Liczba pasów

Średnica wału z regulacją wysokości

Przesuw boczny od środka ciągnika z podkaszarką o śr. 45 cm

Przesuw boczny od środka ciągnika z podkaszarką o śr. 55 cm

Moc

Mechaniczny przesuw boczny

Hydrauliczny przesuw boczny

Układ hydrauliczny (zbiornik, pompa, zawór, zawór 3-drożny, �ltr)

Chłodnica hydrauliczna

Podkaszarka z nożami, śr. 45/55 cm

Wygarniaczka

Obniżona przekładnia kątowa z wolnym kołem 

Przekładnia kątowa 540 obr/min-1 z wolnym kołem 

Przekładnia kątowa 1000 obr/min-1 z wolnym kołem 

Tylna wygarniaczka 

Płozy boczne z regulacją wysokości

Opryskiwacz herbicydowy: zbiornik 100 l, pompa 12V

Opryskiwacz herbicydowy: zbiornik 200 l, pompa 12V

Obustronne obracalne noże, seria Y

Wersja na przód, WOM 540/1000 obr/min-1

Komby: wersja na przód i tył
WOM 540/1000 obr/min z przekładnią kątową
z automatycznym inwerterem i podwójnym wolnym kołem
Agrifruit: wersja z otworem z tyłu

Masa

Rozmiar całkowity - Długość ze złożoną podkaszarką

Masa (wersja standardowa)

O = Opcja nd = Niedostępny         S = Wyposażenie seryjne



www.rolsad.com

ROLSAD Sp. J.

Siedziba: 96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Katowica 4
tel. 46 814 65 40
kom. 660 733 674
e-mail: serwis@rolsad.com

 

Przedstawione dane techniczne mają charakter informacyjny. Firma Rolsad, dbając o stały rozwój produktów, zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji bez uprzedniego powiadomienia. 
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