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Nazwa maszyny Kosiarka podkoronowa LUCEK 
 

www.jagoda.com.pl  JAGODA JPS zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia 

Przeznaczenie 
 

Urządzenie to przeznaczone jest do wykaszania 
chwastów w rzędach drzew i krzewów.  
Zastosowanie kosiarki podkoronowej LUCEK 
pozwala znacznie ograniczyć lub nawet 
wyeliminować stosowanie herbicydów w 
produkcji sadowniczej. Zmniejsza to koszty 
prowadzonej działalności oraz ułatwia 
prowadzenie upraw ekologicznych. 
 
 
Wersja wykonania: 
LUCEK DUO – wirniki z obu stron 
 

Specyfikacja techniczna 
 
Sposób mocowania  Trzypunktowy układ zawieszenia z przodu. Kategoria 2   

Napęd  
Hydraulika zewnętrzna ciągnika. Napęd zespołu roboczego-silnik 
hydrauliczny poprzez przekładnię pasową. 

Zespół roboczy poziomo uchylny 
Wirnik z uchylnymi nożami osłonięty obrotową osłoną z: 
- 2 lub 3 noże (zależne od wersji wykonania) 

Wysuw  zespołu tnącego (zespołu 
roboczego) 

Cylinder hydrauliczny sterowany z hydrauliki zewnętrznej ciągnika. 

Ustawienie położenia zespołu roboczego 
robocze-transportowe 

Ręczne 

Skok wysuwu zespołu roboczego 400  
Szerokość koszenia 670 mm 
Wysokość cięcia 30 mm 
Wydajność 0,8-1,8 ha/h 
Szerokość robocza 3 500 – 4 300 mm 
Długość 1 760 mm 
Wysokość 810 mm 
Masa 290 kg 

 

Dane wysyłkowe  
 

Długość 
1 450 / 1 050 
mm 

  

Szerokość 1 450 mm 

Wysokość 1 350 mm 

 

Widok z góry Widok z tyłu 

http://www.jagoda.com.pl/
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www.jagoda.com.pl  JAGODA JPS zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia 

 

Wersja wykonania: 
LUCEK – 1 wirnik z prawej strony 
 

 
 
 
 
Specyfikacja techniczna 
 

Sposób mocowania  Trzypunktowy układ zawieszenia z przodu   

Napęd  
Hydraulika zewnętrzna ciągnika. Napęd zespołu roboczego-silnik 
hydrauliczny poprzez przekładnię pasową. 

Zespół roboczy poziomo uchylny 
Wirnik z uchylnymi nożami osłonięty obrotową osłoną z: 
-2 lub 3 noże (zależne od wersji wykonania) 

Wysuw  zespołu tnącego (zespołu 
roboczego) 

Cylinder hydrauliczny sterowany hydrauliki zewnętrznej ciągnika. 

Ustawienie położenia zespołu 
roboczego robocze-transportowe 

Ręczne 

Skok wysuwu zespołu roboczego 400  
Szerokość koszenia 670 mm 
Wysokość cięcia 30 mm 
Wydajność 0,5-1,0 ha/h 
Szerokość robocza 2 200 mm 
Długość 1 760 mm 
Wysokość 810 mm 
Masa 130 kg 

 

 
Dane wysyłkowe  
 

Długość 
1 450 / 1 050 
mm 

 
 

Szerokość 1 380 mm 

Wysokość 1 350 mm 

 

Widok z tyłu Widok z góry 

http://www.jagoda.com.pl/
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Wersja wykonania: 
LUCEK – 1 wirnik z lewej strony 
 

 

 

 
 
Specyfikacja techniczna 
 
Sposób mocowania  Trzypunktowy układ zawieszenia z przodu   

Napęd  
Hydraulika zewnętrzna ciągnika. Napęd zespołu roboczego-silnik 
hydrauliczny poprzez przekładnię pasową. 

Zespół roboczy poziomo uchylny 
Wirnik z uchylnymi nożami osłonięty obrotową osłoną z: 
-2 lub 3 noże (zależne od wersji wykonania) 

Wysuw  zespołu tnącego (zespołu 
roboczego) 

Cylinder hydrauliczny sterowany hydrauliki zewnętrznej ciągnika. 

Ustawienie położenia zespołu 
roboczego robocze-transportowe 

Ręczne 

Skok wysuwu zespołu roboczego 400  
Szerokość koszenia 670 mm 
Wysokość cięcia 30 mm 
Wydajność 0,5-1,0 ha/h 
Szerokość robocza 2 200 mm 
Długość 1 760 mm 
Wysokość 810 mm 
Masa 130 kg 

 
 

Dane wysyłkowe  
 

Długość 
1 450 / 1 050 
mm 

 
 

Szerokość 1 380 mm 

Wysokość 1 350 mm 

 

Widok z tyłu Widok z góry 

http://www.jagoda.com.pl/
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Wyposażenie opcjonalne do wersji wykonania: 
LUCEK – 1 wirnik z prawej strony 
LUCEK – 1 wirnik z lewej strony 
 
Zespół kół podporowych w obudowach 
skrętnych: 
- 1-kołowe 
- 2-kołowe 

 
Specyfikacja techniczna 
 

Sposób mocowania  Zestaw uchwytów śrubowych   

Zespół kół podporowych w obudowie skrętnej – 1 kołowy 

Szerokość 730 mm 

Długość 490 mm 

Wysokość 640 mm 

Masa 34 kg 

Zespół kół podporowych w obudowie skrętnej – 2 kołowy 

Szerokość 810 mm 

Długość 490 mm 

Wysokość 640 mm 

Masa 49 kg 
 

 
Dane wysyłkowe  
 

Długość 508 mm 

  

 

Szerokość 730 mm 

Wysokość 640 mm 

 

Widok z góry Widok z tyłu 

http://www.jagoda.com.pl/

