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Samasz TORO
korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/toro

ZOBACZ NOWY MODEL

260 - 340 CM

Pobierz prospekt kosiarek dyskowych czołowych TORO

kosiarka czołowa  toro

Kompaktowa, lekka konstrukcja

UWAGA - TEN MODEL NIE JEST JUŻ PRODUKOWANY!

Kosiarki czołowe dyskowe  TORO zostały zaprojektowane, jako kosiarki samodzielne lub
dopełnienie do kosiarek tylnych dyskowych KDT, Samba, KDTC lub KT. Szerokość
robocza tych maszyn wynosi od 2,6 m do 3,4 m. W połączeniu z kosiarką boczną
cały zestaw  może mieć szerokość koszenia nawet ponad 6,0 m.

Dzięki kompaktowej budowie i sprężynowemu odciążeniu są one lekkie,
energooszczędne i mogą pracować z lekkimi, kompaktowymi ciągnikami rolniczymi.
Odciążenie odbywa się za pomocą precyzyjnie dobranych sprężyn dzięki czemu kosiarka
bardzo dobrze dopasowuje się do terenu i chroni darń przed uszkodzeniem.

W połączeniu z przetrząsaczami P6 oraz zgrabiarkami zaczepianymi Z2 tworzą idealny
zestaw dla każdego gospodarstwa rolnego.

https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/toro
https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/xt-f
https://korbanek.pl/sites/default/files/samasz-kosiarki-bebnowe-dyskowe-korbanek.pdf
https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/kdt
https://korbanek.pl/producent/samasz/przetrzasacze/p6
https://korbanek.pl/producent/samasz/zgrabiarki/z2
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Kosiarka czołowa dyskowa SaMASZ typ TORO 302 podczas koszenia trawy

dlaczego  toro - zalety kosiarek

Najważniejsze cechy kosiarek czołowych

Duża szerokość robocza - nawet 3,4 m
Moduł dysku safeGEAR - zabezpieczenie antykamieniowe ze ścinanym wpustem
Osłony boczne składane do transportu
Prosta niezawodna konstrukcja
Zaczepiana na trójkąt zaczepowy montowany na przednim TUZ-ie
Szybka wymiana noży przy użyciu klucza 
Niskie zapotrzebowanie mocy i paliwa ze względu na niską masę kosiarki
Uniwersalne mocowanie pod sprężyny odciążające
Przekazanie napędu za pomocą wałków napędowych WPT
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Optymalny nacisk listwy tnącej, zależny od warunków pracy jest regulowany za pomocą
długości łańcucha. TORO wyposażona jest w system kopiowania poprzecznego w
dwóch płaszczyznach, przez co idealnie wybiera nierówności poprzeczne do ±10°, jak
też uchyla się przy napotkaniu przeszkody.

Kosiarka jest bardzo prosta w obsłudze i nie wymaga żadnej hydrauliki. Kosiarka ta w
standardzie agregowana jest z ciągnikiem na zaczepie trójkątnym kat. II.

Napędzana jest z wału odbioru mocy ciągnika (WOM 1000obr/min).

Kosiarki te są wyposażone w listwę koszącą PerfectCUT ! 

Konstrukcja  tych kosiarek pozwala na pracę z ciągnikiem o lewych lub prawych
obrotach przedniego WOM.

Zakres koszenia tej kosiarki wynosi od 4,5 cm do 7 cm i jest regulowany bezstopniowo.

Można ją wyposażyć w dyski wysokiego koszenia, co powoduje zwiększenia zakresu
 do 6-9 cm.

Po zastosowanie podwójnych płóz wysokiego koszenia zwiększamy zakres koszenia
pomiędzy 8 cm a 12 cm.

W standardzie kosiarka TORO jest wyposażona w gumowe zagarniacze, które w łatwy
sposób można regulować, co powoduję zmianę szerokości pokosu.

Dla celów bezpieczeństwa opcjonalnie (za dodatkową opłatą) tę maszynę można
wyposażyć w tablice ostrzegawcze wraz z oświetleniem LED.

parametry techniczne  kosiarek toro

Dane techniczne modeli.

Typ TORO 262 TORO 302 TORO 342

Szerokość robocza [m] 2,60 3,00 3,40

Szerokość pokosu [m] 1,0÷1,2 1,3÷1,5 1,4÷1,8

Szerokość transportowa [m] 2,60 3,00 3,4

Liczba noży 12 14 16

Liczba dysków 6 7 8

Obroty WOM [obr./min]  1000  

Moc ciągnika [KM] 60 75 85

Wydajność robocza [ha/h] ~ 2,80 ~ 3,50 ~ 4,00
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Kategoria zaczepu TUZ  II  

Masa [kg] 730 790 850

serwis - części -  gwarancja

Najważniejsze atuty.

Profesjonalny, mobilny serwis Producenta.

Niskie koszty eksploatacji - niskie ceny części zamiennych.

Gwarancja na maszyny wynosi 24 miesiące i jest sprawowana przez
Producenta.

 
film z youtube prezentujący  kosiarki samasz

Różne modele kosiarek i w tym czołowa dyskowa TORO.

Watch Video At: https://youtu.be/CP7beHA8R20

 
GALERIA PRODUKTU

 
Zdjęcia przedstawiające kosiarki czołowe TORO

https://youtu.be/CP7beHA8R20
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https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/toro-342-kosiarka-czolowa-dyskowa-samasz.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/kosiarka_czolowa_dyskowa_samasz_toro.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/samasz_kosiarki_dyskowe_czolowe_toro.jpg
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OCEŃ PRODUKT

 

Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo
ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i
dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są opinie posiadaczy tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i
wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, podziel się
z nami twoją opinią.

Brak ocen, bądź pierwszy.

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/samasz-toro-342-kosiarka-dyskowa-frontowa.jpg


8/19

Zadając pytanie na stronie masz gwarancje, że trafi bezpośrednio do naszego
specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i
Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. Warto pytać, by
uzyskać odpowiedź.

 

 
ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w
swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do
Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w
warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin.
Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.  
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WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu
maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz
doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu
skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek
pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.  
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ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej
informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania
nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w
przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na
Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich
niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej
maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb
danego gospodarstwa.  
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FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny 

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już
teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować
korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w
przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

 
CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się
m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś.
Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien,
że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w
przypadku tradycyjnego kredytu.
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ZOBACZ POZOSTAŁE Kosiarki Samasz

KDC

(300-430 CM)

https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/kdc
https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/xt
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XT

(340-390 CM)

MAMUT

(250-300 CM)

CAMEL

(900 CM)

KDTC

https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/xt
https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/mamut
https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/camel
https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/kdtc


14/19

(260-340 CM)

KWT

(550-650 CM)

SAMBA

(160-320 CM)

seria Z

(165-210 CM)

https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/kdtc
https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/kwt
https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/samba
https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/seria-z
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Koliber

(400-450 CM)

KT

(260-340 CM)

KDF

(300-390 CM)

https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/seria-z
https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/koliber
https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/kt
https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/kdf
https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/kangu
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KANGU

(140-220 CM)

GRINO

(160-220 CM)

PIKO

(100-150 CM)

https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/kangu
https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/grino
https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/piko
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MegaCUT

(860-940 CM)

KDT

(220-340 CM)

KBRP

(160-200 CM)

https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/megacut
https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/kdt
https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/kbrp
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XT-F

(260-340 CM)

seria KBF

(265-300 CM)

GigaCUT

(860-940 CM)

https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/xt-f
https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/seria-kbf
https://korbanek.pl/producent/samasz/kosiarki/gigacut
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Znajdź Przedstawiciela handlowego odpowiedzialnego za Twój region

Poniżej wpisz kod pocztowy, w którym znajduje się maszyna


