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fisarmonicaRotacyjna kosiarka bijakowa

W ostatnich latach wymagania sprzętowe rolników uległy zmianie. 
Jednak zapotrzebowanie na maszyny, które pozwalają poprawić i 
zoptymalizować koszty produkcji, pozostaje. Koszenie trawy jest 
jednym z piorytetów w tej dziedzinie. W miarę wzrostu wielkości 
firm rolniczych coraz trudniej jest znaleźć wykwalifikowaną siłę 
roboczą, a techniki uprawy poprawiają się, konieczna jest zatem 
zmiana stosunku powierzchnia/godzinę, w celu zaoszczędzenia 
czasu i zmniejszenia kosztów produkcji. Aby spełnić te wymagania, 
firma Hermes, która zawsze inwestowała w maszyny do cięcia 
rotacyjnego, opracowała model Fisarmonica.
Z jednej strony, ostrza tej maszyny mogą ciąć trawę z dużą dokład-
nością, przy niskim zużyciu energii, z drugiej zaś, system pozwala 
kosić nawet bardzo wysoką trawę przy zachowaniu dużej prędko-
ści jazdy (do 10 km / godz.).
W porównaniu do kosiarki młotkowej koszt i czas są zmniejszone 
o 2/3.
Oprócz obniżenia kosztów Fisarmonica jest bardzo elastyczna: 
dwa boczne skrzydła mogą być sterowane hydraulicznie, aby 
dostosować się do szerokości rzędu. Ta funkcja jest szczególnie 
przydatna dla gospodarstw, które mają różne szerokości między 
rzędami drzew, roślin, itp.



Minimalna  
szerokość robocza

FISARMONICA

 
Obejrzyj nagranie 
pracy maszyny na 

smartphonie

To, co sprawia, że te maszyny są tak wydajne, to fakt, że są łatwe i 
tanie w utrzymaniu: czas i operacje wymagane do ich zwykłej 
konserwacji są zmniejszone dzięki ich solidnej i prostej budowie.
Fisarmonica to idealna maszyna do cięcia trawy.  Jej system kosze-
nia i elastyczność idealnie pasują do obowiązującego obecnie 
nowoczesnego i wydajnego sposobu utrzymywania powierzchni 
użytkowej.
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Maksymalna 
szerokość robocza

Regulowana

Model

Minimalna szerokość robocza

Maksymalna szerokość robocza

Przesuw boczny

TUZ ISO

Liczba noży

Moc

Liczba przekładni

Kombi: wersja na przód i tył, WOM 540 obr/min - 1 

Kombi: wersja na przód i tył, WOM 1000 obr/min - 1

Tylny wał z regulacją wysokości, śr. 159 mm

Sztywne przednie koła z regulacją wysokości i szerokości

Ruchome przednie koła z regulacją wysokości i szerokości

Jednoczesna regulacja hydrauliczna skrzydeł bocznych

Niezależna regulacja hydrauliczna skrzydeł bocznych

Opryskiwacz: zbiornik na herbicydy 100 l z pompą 12V

Opryskiwacz: zbiornik na herbicydy 200 l z pompą 12V

Wymiar całkowity - długość ze złożonymi dyskami

Masa (wersja standardowa)

Masa (wersja Kombi)

O = Opcja  nd = Niedostępny        S = Wyposażenie seryjne

szerokość robocza



kosiarka bijakowa

 Obejrzyj nagranie 
pracy maszyny na 

smartphonie



 

KONFIGURACJACONFIGURA TION

bez podkaszarek z jedną podkaszarką z dwiema podkaszarkami

Urządzenie jest łatwe w obsłudze i 
zostało opracowane z myślą o tych 
gospodarstwach, które chcą usuwać 
trawę wokół pni mechanicznie lub 
chemicznie. Mogą szybko ścinać 
trawę, ponieważ działają tylko 
między rzędami drzew, roślin lub 
winorośli. Zdecentralizowane poło-
żenie przekładni (w lewo), stabilność 
i pokrycie z włókna szklanego, umoż-
liwiają cięcie w miejscach, gdzie 
owoce lub gałęzie zwisają nisko.

HM z jedną podkaszarką idealnie 
nadaje się do szerokich rzędów 
drzew lub roślin, które wymagają 
dwukrotnego przejazdu maszyny. 
Dysk umożliwia regulację szerokości 
pokosu, ale działa również jako 
zabezpieczenie w przypadku uderze-
nia w przeszkodę dzięki zastosowa-
niu sprężynowego systemu uchylania, 
który dla modelu HM jest wyposa-
żeniem seryjnym.

Flagowy model całej serii, dzięki 
swojej elastyczności, kosiarka bijako-
wa HM z dwiema podkaszarkami 
idealnie nadaje się do współczesnych 
potrzeb rolniczych. Dwie podkaszar-
ki pozwalają na dokładne wykosze-
nie między rzędami.
Maszyny te zostały zaprojektowane, 
by rozwiązać najpilniejsze potrzeby 
rolnictwa: ścinanie trawy na całej 
szerokości podczas jednego przejaz-
du, w celu zmniejszenia stosunku 
hektar/godzina, unikania użycia środ-
ków chemicznych i zmniejszania
zużycia paliwa.



HM

Z technicznego punktu widzenia wszystkie maszyny dzielą tę samą 
regułę: przekładnia działa na zasadzie pasów i kół pasowych, wał z 
nożami ma 3 łożyska kulkowe, solidną ramę w kształcie litery C, 
skrzynkę rozdzielczą Hermes proporcjonalną do modelu i mocną 
obudowę z włókna szklanego zawieszoną nisko nad ziemią. Wszystkie 
modele z serii HM są zgodne z tą samą zasadą, która jest wspólna dla 
wszystkich maszyn Hermes: jakość. Zaletą przekładni jest to, że pasek 
działa trochę jak sprzęgło: gdy ostrze trafi na przeszkodę, pasek absor-
buje nadmiar siły. Pasek jest jednym z najtańszych elementów i można 
go łatwo wymienić, więc koszty konserwacji na przestrzeni lat są 
niskie. System ten okazał się skuteczny i jest doceniany przez wielu 
specjalistów w branży. Z wyjątkiem HM115 i HM160, wszystkie 
maszyny z tej serii mają trójkątnie ustawione ostrza, aby zapewnić 
optymalne rezultaty przez cały czas pracy. Rozmiar skrzynki rozdziel-
czej, która jest produkowana na miejscu w fabryce Hermes, jest 
dostosowany proporcjonalnie do modelu, aby zagwarantować opty-
malną prędkość obrotową ostrzy przez cały czas. W tej serii skrzynia 
rozdzielcza znajduje się po lewej stronie. Pozwala to maszynie 
trzymać się możliwie jak najbliżej prawej strony, na przykład, jeśli 
konieczny jest dwukrotny przejazd przez rzędy lub jeśli musi skosić 
trawę pod drzewami w sadzie.  Aby połączyć cięcie i odchwaszczanie, 
maszynę można wyposażyć w opryskiwacz herbicydowy o nazwie 
Herbymuching ze zbiornikiem o pojemności 100 lub 200 litrów (w 
zależności od modelu).
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bez podkaszarek

Model

Szerokość robocza

Liczba noży maszyna podstawowa/podkaszarka

TUZ ISO

Moc

Przekładnia umieszczona centralnie

Przekładnia umieszczona z boku

WOM 540 obr/min-1

WOM 1000 obr/min-1

Koło/Koło

Wał/Wał

Koło/Wał

Ø Tylny wał z regulacją wysokości

Maks. przesuw boczny od środka ciągnika

Mechaniczny przesuw maszyna na tył

Hydrauliczny przesuw maszyna na tył

Mechaniczny przesuw maszyna na przód

Hydrauliczny przesuw maszyna na przód

Dodatkowy przesuw boczny (ok. 20 cm)

Opryskiwacz herbicydowy: zbiornik 100 l, pompa 12V

Opryskiwacz herbicydowy: zbiornik 200 l, pompa 12V:

Wymiar całkowity - długość ze złożoną podkaszarką (nie dotyczy Mayor)

Masa (wersja standardowa)

O = Opcja nd = Niedostępny         S = Wyposażenie seryjne
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HM z jedną podkaszarką idealnie nadaje się do gospodarstw, gdzie maszyna musi 
dwukrotnie przejechać między rzędami drzew, roślin, winorośli itp.  Tarcza wahadło-
wa ma sprężynowy system powrotu, który sprawia, że dysk uchyla się po uderzeniu 
w przeszkodę; gdy maszyna minie przeszkodę, dysk powraca na swoje miejsce. 
Możliwość hydraulicznego dostosowania wysokości koszenia przy zachowaniu 
powrotu sprężynowego ułatwia obsługę maszyny.  Podkaszarka posiada płytę 
umieszczoną pod ostrzami i ramię przegubowe, które umożliwia ruch tarczy w 
pionie (ok. 10 cm), w celu regulacji w przypadku uderzenia o ziemię.
Maszyny HM z jedną tarczą uchylną (oprócz HM265C) posiadają skrzynię rozdziel-
czą po lewej stronie, aby umożliwić ustawienie maszyny możliwie jak najdalej w 
prawo, co stanowi idealne rozwiązanie przy koszeniu trawy pod drzewami o bardzo 
niskich, długich gałęziach. 
Duch innowacji marki Hermes wyraża się w najlepszym wydaniu w modelu 
HM301L Energy z tej serii: ta maszyna szczególnie dobrze sprawdza się do konser-
wacji paneli słonecznych, ponieważ przesunięcie boczne o ponad 2,90 m od środka 
ciągnika sprawia, że idealnie nadaje się do koszenia trawy pod panelami słoneczny-
mi. Dzięki tej maszynie Hermes po raz kolejny udowadnia swoją zdolność do ofero-
wania rozwiązań dla nowych problemów, tworząc zaawansowane technologicznie 
maszyny. 
Maszyny HM można wyposażyć w podkaszarki o różnych średnicach: 45 cm, 55 cm 
i 65 cm. Pozwala to dostosować dysk do wymaganej odległości cięcia i wybrać 
najbardziej odpowiednią ogólną szerokość roboczą.
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jedna podkaszarka

Model

Szerokość robocza

Całkowita szerokość robocza (ze standardową podkaszarką Ø 45 cm) 

Całkowita szerokość robocza (z podkaszarką Ø 55 cm) 

Całkowita szerokość robocza (z podkaszarką Ø 65 cm) 

Liczba noży maszyna/podkaszarka

TUZ ISO

Moc

Przekładnia umieszczona centralnie

Przekładnia po lewej stronie

Wersja na przód z WOM 540 obr/min-1

Wersja na przód z WOM 1000 obr/min-1

Koło/Koło

Wał/Wał

Koło/Wał

Ø tylnego wału z regulacją wysokości

Maksymalny przesuw boczny od środka ciągnika

Mechaniczny przesuw boczny maszyna na tył

Hydrauliczny przesuw boczny maszyna na tył

Mechaniczny przesuw boczny maszyna na przód

Hydrauliczny przesuw boczny maszyna na przód

Dodatkowy przesuw boczny (ok. 20 cm)

Opryskiwacz herbicydowy: zbiornik 100 l, pompa 12V

Opryskiwacz herbicydowy: zbiornik 200 l, pompa 12V

Sprężynowy system powrotu podkaszarki

Hydrauliczna regulacja cięcia (powrót sprężynowy)

Wymiar całkowity - długość ze złożoną podkaszarką (nie dotyczy Mayor)

Masa (wersja standardowa)

O = Opcja nd = Niedostępny         S = Wyposażenie seryjne



HM

  

Elastyczność to słowo najlepiej opisujące maszyny HM z dwiema podkaszarkami. 
Dwa dyski zapewniają regulowaną szerokość ciącia, co stanowi idealne rozwiązanie 
dla gospodarstw, w których występują różne rozstawy między rzędami drzew, 
roślin, itp. Maszyna pozwala uzyskać optymalne wyniki koszenia przy pojedynczym 
przejeździe między rzędami oraz, jeśli to konieczne, między poszczególnymi 
drzewami/roślinami. Maszyny te nadają się znakomicie do gospodarstw prowadzą-
cych uprawę organiczną, gdzie stosowanie środków chemicznych jest niedozwolo-
ne i koszenie musi odbywać się mechanicznie. 
Przekładnia umieszczona jest centralnie (poza modelem HM252L), więc maszyna 
musi wykonać zaledwie jeden przejazd środkiem.
Aby zapewnić prawidłowy wyrzut materiału w każdej sytuacji, maszyny HM z 
dwiema podkaszarkami wyposażono w przekładnię fabryczną posiadającą wyjątko-
we właściwości: podwójne wyjście umożliwiające kręcenie się noży w dwóch 
przeciwnych kierunkach. Trzy ostrza obracają się w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara (cztery w modelu HM302), podczas gdy dwa pozostałe (3 w 
modelu HM302), kręcą się w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. 
Biorąc pod uwagę fakt, iż maszyny tej serii mogą kosić na szerokości do 3.75 m, 
cecha ta ma kluczowe znaczenie: skoszona trawa jest wyrzucana w sposób równo-
mierny i rozkładana po obu stronach maszyny. 
Podobnie jak w pozostałych maszynach z tej serii, przekładnia w modelu HM z 
dwiema podkaszarkami działa na zasadzie pasów i kół pasowych. Maszyny tej serii z 
założenia miały być proste w konserwacji, dlatego też wymiana pasów jest czynno-
ścią łatwą do przeprowadzenia, nie wymagającą od personelu specjalistycznej 
wiedzy w tym zakresie. 
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dwie podkaszarki

Model

Szerokość robocza

Całkowita szerokość robocza (ze standardową podkaszarką Ø 45 cm) 

Całkowita szerokość robocza (ze standardową podkaszarką Ø 55 cm) 

Całkowita szerokość robocza (ze standardową podkaszarką Ø 65 cm) 

Liczba noży maszyna/podkaszarka

TUZ ISO

Moc

Przekładnia umieszczona centralnie

Przekładnia po lewej stronie

Wersja na przód z WOM 540 obr/min-1

Wersja na przód z WOM 1000 obr/min-1

Koło/Koło

Wał/Wał

Koło/Wał

Ø tylnego wału z regulacją wysokości

Maksymalny przesuw boczny od środka ciągnika

Mechaniczny przesuw boczny (maszyna na tył)

Hydrauliczny przesuw boczny (maszyna na tył)

Przesuw boczny (maszyna na przód) 

Dodatkowy przesuw boczny (ok. 20 cm)

Opryskiwacz herbicydowy: zbiornik 100 l, pompa 12V

Opryskiwacz herbicydowy: zbiornik 200 l, pompa 12V

Sprężynowy system powrotu podkaszarki

Hydrauliczna regulacja cięcia (powrót sprężynowy)

Wymiar całkowity - długość ze złożoną podkaszarką (nie dotyczy Mayor)

WMasa (wersja standardowa)

O = Opcja nd = Niedostępny         S = Wyposażenie seryjne



Zmiana szerokości odchylenia oraz siły zewnętrznej podkaszarki

cechy szczególne

Specjalny siłownik hydrauliczny z uchem umożliwia dostosowa-
nie szerokości wysunięcia podkaszarki do potrzeb danej pracy, 
bez wpływu na jej zdolność do uchylania się przed napotkanymi 
przeszkodami. 
Za pomocą gwintowanej śruby operator może wyregulować siłę 
konieczną do uchylenia się podkaszarki, co pozwala na delikat-
niejszą pracę wokół młodszych roślin.



opcje

Dodatkowy hydrauliczny przesuw boczny

Kółka podporowe do regulacji wysokości koszenia

Wąskie
obrotowe

Gumowe
sztywne

Szerokie
obrotowe

Teflonowe
sztywne

Opcja zwiększonego przesuwu bocznego umożliwia przesunięcie 
maszyny o dodatkowe 20 cm, mierzone od środka ciągnika. 
Maszynę można wyposażyć w różne rodzaje kółek podporowych 
w celu dopasowania jej do ukształtowania terenu, na którym ma 
pracować (wąskie obrotowe, szerokie obrotowe, Teflonowe 
sztywne, gumowe sztywne). Na żądanie możliwa jest zamiana 
tylnego wału na dwa kółka podporowe.  



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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