
ŁYŻKA KOSZĄCA

Rozwiń swoje możliwości



Najlepszy efekt z łyżką Herder

Jeśli chcesz uzyskać najwyższą jakość 
koszenia przy możliwie najniższych 
nakładach sięgnij po sprzęt najnowszej 
generacji. Łyżki koszące Herder zostały 
opracowane w technologi MR, abyś mógł 
osiągnąć maksymalną wydajność w każdych 
warunkach.

Zastosowanie wyjątkowego połączenia: nowoczesnej myśli 
konstrukcyjnej, najlepszych materiałów i najwyższej jakości 
wykonania, daje gwarancję długiej i niezawodnej pracy. To 
wysokiej klasy narzędzie pozwoli osiągnąć więcej w dużo krótszym czasie. Łyżka Herdera jest idealnym narzędziem 
specjalnie skonstruowanym i przystosowanym do danego typu koparki lub wysięgnika. W zależności od wagi nośnika, łyżki 
podzielono na trzy grupy: MSF, MRL i MRZ. Ultra lekkie modele MSF o szerokości roboczej 2 m i 2,5 m pracują z mikro 
koparkami. Lekkie modele MRL są idealne do pracy z wysięgnikiem typu Grenadier oraz z koparkami poniżej 8 ton. Do 
ciężkich koparek kołowych oraz gąsienicowych agregowane są łyżki o wzmocnionej konstrukcji typu MRZ. Standardowa 
szerokość robocza to: 2,5 3,0 4,3 i 5,5 metra. Jednakże istnieje możliwość wyprodukowania łyżki na specjalne zamówienie o 
niestandardowej długości nawet do 8,6 m, a szeroki wybór dodatkowego wyposażenia pozwala na dostosowanie 
narzędzia specjalnie do Twoich potrzeb.

Łyżka Herdera zamontowana na ramieniu koparki.

Łyżka kosząca Herder zamontowana na ramieniu Grenadier.

Łyżka Herdera agregowana z koparką z ramieniem przedłużającym zasięg.



Głowica kosząca nie wymaga 
częstej konserwacji.

Listwa tnąca ze sprężynami 
dociskowymi.

Napęd listwy koszącej 
mocowany na 12 śrubach 
– niższe naprężenia.

Nóż montowany w 
standardzie – typ T - nie 

wymaga częstej konserwacji.

nóż typu G z możliwością 
ostrzenia. Specjalne 
urządzenie ostrzące na 
zamówienie.

Detale - łyżka kosząca Herder - wyposażenie standardowe

Specjalne adaptery do 
montażu łyżki na ramieniu 
koparki.

Dodatkowe burty boczne zwiększające pojemności łyżki 
koszącej.

Wyposażenie dodatkowe

Siłownik pozycji transportu umożliwia transport łyżki koszącej 
po drogach publicznych bez konieczności jej demontażu.

Zdecydowanie większa wydajność pracy z łyżką Herdera o 
niestandardowej szerokości np. 8,6m.
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DANE TECHNICZNE
Nośnik Typ/szerokość w cm Wysokość ramy w cm Zapotrzebowanie oleju l/min Masa w kg

Minikoparki MSFT200.B 40 22 190

MSFT250.B 40 22 215

Traktory / MRLT 250.B 52 40 303

Koparki < 8 ton MRLT 300.B 52 40 328

MRLT 430.B 52 40 403

MRLT 550.B 52 40 483

Koparki > 8 ton MRZT 250.B 52 40 331

MRZT 300.B 52 40 360

MRZT 430.B 52 40 447

MRZT 550.B 52 40  538

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie oleju: 170 bar. 

Z Herderem osiągniesz sukces.  

www.herder.nl
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Hary i Janson spółka jawna K. Janson-Włoch
Kościuszki 48/2, 44-100 Gliwice, PL

T/F +48 32 3372590  
biuro@hary-janson.pl  ›  www.hary-janson.pl 


