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Površinska zmogljivost / udobje uporabe / varnost  na brežinah in pobočjih

- povsem hidravličen pogon in krmiljenje kosilnice
- brez sklopk, ki bi bile podvržene obrabi
- širina košnje od  1,25 m do 3,5 m delovne širine
- najvišja možna varnost na strmih brežinah, pobočjih
- preprosta uporaba vodil na krmilni ročici
- NOVO  sedaj z daljinskim upravljavcem

Brielmaier motorna kosilnica
delovna širina 1,6 m – idealna za komunalne dejavnosti

Brielmaier motorna kosilnica
delovna širina 3,5 m – za najzahtevnejša opravila



Krmilna enota

Naše prednosti Cockpit / Display Sredinski prikazovalnik

18. prikazovalnik smeri naprej 
/ nazaj
19. izbrana stopnja pogona
20. prikaz fine nastavitve 
stopnje pogona
21. kosilnica v  pogonu

Leva roka

22. tipka za zasilni izklop
23. tipka za nižanje hitrosti
24. sprememba smeri
25. tipka za stopnjevanje 
hitrosti
26. ročka za sklopko

Desna roka

27. ročka za plin
28. –  tipka za nižanje 
vrednosti
29. tipka za listanje v meniju
30. +  tipka za višanje
vrednosti
31.31. vrtljiva ročka

Led prikazovalnik:

1. ključ za vžig
2. tipka zagona
3. vklop/izklop luči - dodatna oprema
4. vklop/izklop kosilnice

5. vrtljaji motorja
6. prosti tek, nastavitve smeri naprej
7. dodatna možnost ob vgradnji 
proporcionalnega ventila za omejevanje tlaka
8. vrtljaji pogona kosilnice
9. hitrost – dodatna oprema
10.10. temperatura hidravličnega olja
11. delovne ure in minute
12. ni v uporabi
13. stanje delovanja
14. opozorilni prikazovalnik
15. alarm za previsoko temperaturo 
hidravličnega olja
16.16. tlak olja
17. ni v uporabi

- naše kontrolne ročice so            
ergonomsko oblikovane, udobne 
za prijem

- zahvaljujoč trpežnemu elektro-
vezju, je ta vedno v dobrem stanju 
 in se zlahka zažene, ne glede
na uporabo

- kontrolna plošča in krmilne 
ročice so enostavne in varne za 
uporabo

- vse funkcije se z lahkoto 
prižigajo in ugašajo na sami 
krmilni plošči brez uporabe
sklopke

-- uporaba kosilnice je enostavna 
in se vodi brez fizičnih obremen-
itev

Leva roka

Prikazovalnik

C: Izklop kosilnice
B: Izklop koles kosilnice
C: Kontinuirano območje
nastavitve

Levo kolo se ustavi
Levo kolo vzratno

Desnokolo se ustavi
Desnokolo vzratno

Sredinska pozicija: Gibanje naprej

Desna roka



Sestava stroja

Brielmaier hidravlična kosilnica ima pogon 
preko 4 – taktnega bencinskega motorja (1). 
Slednji poganja tri hidravlične črpalke (2), ki 
preko skrbno prilagojene ventilske tehnike (3) 
oskrbujejo motorje za kolesa (4) in pogon       
kosilnice (5), brez menjalnika in brez           
dragih sklopk, ki so podvržene obrabi.         
Posamezno kolo ima individualni pogon.Posamezno kolo ima individualni pogon.

Črpalka (1) oskrbuje delovne priključke. Črpalki (2) in (3) oskrbu-
jeta pogon za vožnjo, ki se preko gumbov na levi ročici lahko 
nastavja v treh stopnjah. Vsaka stopnja hitrosti se lahko preko 
finega reguliranja zmanjša na stopnjo 0. Dodatno se lahko 
nastavlja hitrost vožnje, preko ročne sklopke in se tako zniža na 
0, neodvisno od vrtljajev motorja. Sočasno se zavirajo tudi 
kolesa. 
Hidravlični sklop kosilnice ima oljni hladilnik, zato se lahko stroj 
uporablja tudi pri visokih temperaturah. 

- teža kosilnice pritiska na centralno os, zato je košnja po
   pobočjih zelo enostavna
- povsem hidravlični pogon motorja in priključkov
- vrtenje okoli lastne osi
- patentirana, samo-čistilna kolesa z zamenljivimi konicami 
- enostavno rokovanje, zahvaljujoč ergonomsko oblikovanim
   krmilnim ročicam   krmilnim ročicam
- usmerjanje kosilnice in dodajanje hitrosti s tremi senzorji na
   dotik
- GPS modeli so v razvoju in bodo na kmalu na voljo

S hitro menjalnim sistemom 
(opcijsko) se vsi deli in priključki 
menjajo brez uporabe orodja

Hidravlična kosilnica:

Dobro vidno: 
centralna porazdelitev 
teže na osi. Zaradi tega 
je delo z kosilnico izjem-
no varno.

Navadna kosilnica

Primerjava Brielmaierjeve kosilnice z navadno glede na fizične obremenitve na kosca

Brielmaier kosilnica

Naše prednosti:

Praktični detajli:

. center teže           . kosec   ----- fizični učinek ročice 

Učinek sile teže na uporabnika



Naše kosilne glave
robustne kosilne glave z dvojnimi rezili

rezalni sistem: Bidux

hitra pritrditev in menjava rezil  kosilnice                  
s hitro-menjalnim sistemom 

dvojno ali trojno servisiranje je potrebno skozi vso 
življenjsko dobo kosilnice, zahvaljujoč nastavljivim 
delovnim tlakom 

Bidux sistem je na voljo v različnih širinah

kosilni priključki  z nihajnim kosilnim sistemom do 
širine 235 cm, s stranskim ekscentričnim pogonom 
pa od 260 cm

Širina

125 cm

160 cm

200 cm

235 cm

260 cm

300 cm

350 cm350 cm

86 kg

95 kg

105 kg

112 kg

150 kg

155 kg

160 kg160 kg

Teža



Izbira koles, ki so na voljo
Kosilnice z bencinskim motorjem se navadno uporabljajo na zahtevnih področjih. Žal, univerzalne pnev-
matike za vse terene, ni. Strokovnjak ve, da je pravi izbor pnevmatik, glede na teren, zelo pomemben.  
Zato smo preizkusili različne tipe pnevmatik na različnih terenih. Zanesljive so izključno pnevmatike 
ustaljene znamke. Za vas imamo na razpolago sledeče variante pnevmatik:

ŠirinaPnevmatika
Teža

pnevmatike

enojno kolo Standard

terra

dvojček

enojno kolo z jeklenim ježastim valjem

jeklen ježast valj, 3-vrstni, visoka izvedba

jeklen ježast valj, 4-vrstni

jeklen ježast valj, 5-vrstni, nizka izvedbajeklen ježast valj, 5-vrstni, nizka izvedba

1.213 mm

1.435 mm

1.590 mm

1.900 mm

1.500 mm

1.850 mm

2.050 mm2.050 mm

27 kg

32 kg

59 kg

70 kg

33 kg

35 kg

40 kg40 kg



www.svet-strojev.com

Hidravlični dizajn Brielmaier kosilnic, zagotavlja vsestransko uporabo.
Dobavljivi so naslednji priključki:

Hill-Rake

Pobiralnik sena

Tračne grablje

- na novo oblikovane grablje, primerne za naklone

- s pomočjo preklopa sklopke, priključek grabi v 
  levo ali desno smer, pri tem se lahko konstantno
  pomika naprej

- primeren je za pokošene terene in ima odličen
  oprijem na strmini

- hitra menjava kosilnice z grabljami – brez orodja- hitra menjava kosilnice z grabljami – brez orodja

- delovna širina 180 cm, 200 cm in 240 cm

- hitra menjava kosilne glave s pobiralnikom
- delovna širina od 1,6 - 2,4 m

- spredaj nameščene tračne grablje s tremi 
  pari konic 

- hitra menjava kosilne glave s tračnimi 
  grabljami

- delovna širina 180 cm

- preko serijskega sinhronega krmiljenja, se 
  osnovni stroj krmili skupaj s tračnimi grabljami  osnovni stroj krmili skupaj s tračnimi grabljami

- pnevmatike 
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Mnogo priključkov, razpoložljivih na tržišču, se lahko prilagodi in opremi s hidravličnim pogonom

Ostali priključki in dodatki

Kosilna glava s tolkači
- 6mm Y-noži

- hidravlični pogon

- osnovni stroj je opremljen z močnim 2-valjnim
  V motorjem, proizvajalca Kohler, moči 27 KS/20 kW

- delovna širina 1,25 m

Priključek za pometanje FKM 1250 H
- montaža na sprednji hitro-menjalni sistem

- 125 cm delovne širine, 35 cm premera ščetke

- hidravlični pogon

- tekalna kolesa so po višini nastavljiva preko vijaka

- stranska ščetka premera 40 cm, je po višini 
  nastavljiva, pogon preko osovine ščetke

- zabojnik umazanije- zabojnik umazanije

Snežna freza
- montaža na sprednji hitro-menjalni sistem

Snežni plug
- montaža na sprednji hitro-menjalni sistem

- hidravlično obračanje levo in desno

- 160 cm delovne širine

- gumi strgalna letev
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HBC – daljinsko upravljanje

- upravlja vse ključne funkcije kosilnice in 
priključkov iz oddaljenosti 300 metrov.
- z ali brez prikazovalnika / funkcija povratne 
informacije

Jekleni ježasti valji 

Jekleni ježasti valji omogočajo delo na 
strminah, ki so se prej obdelovale zgolj 
ročno. 

Z mnogimi oprijemnimi točkami, nudi ježasti 
valj zelo dober oprijem in preprečuje 
brazdanje zemlje.

PatentiraniPatentirani nastavki, ki so opremljeni s 
plastičnimi konicami (te se lahko v primeru 
loma menjajo), imajo visok efekt 
samodejnega čiščenja.

Zaščitni drsnik (slika levo) je oblikovan kot 
manjša kad in se pritrdi pod spodnjo kosilno 
glavo

Ima sledečo nalogo:

- preprečuje kamnom stik s kosilno glavo

- kosilno rezilo ob pomoči podkve reže 1 cm
   od tal, preprečuje trke rezil s tlemi

- možnost poškodb rezil se zmanjša na 
   minimum ne glede na smer košnje

Brielmaierjev zaščitni sistem (slika desno) 
se pritrdi na kosilno glavo. S tem se višina 
rezil poviša na 3 cm od tal. 

Podkve

V uporabi je bencinski motor, saj so dizelski 
približno dvakrat težji in precej dražji za izdelavo. 
V  primeru končne uporabe dizelski motor tako 
ne predstavlja nobene prednosti.

Motorji

• Kohler Command CH 740 2-cilindrični V motor
27 HP / 20.1 kW

• Kohler Command CH 620 2-cilindrični V motor
18 HP / 13.4 kW



Beloruska ulica 5,  2000 Maribor   T: 02 620 28 16
 Leskoškova cesta 12, 1000 Ljubljana   T:  01 320 60 20

www.svet-strojev.com

NAŠA PREOSTALA PONUDBA


