Katalog 2015

VIKING – firma należąca do grupy STIHL.

RADOŚĆ KOSZENIA
Trawnik nie jest wymagający. Wystarczy poświęcić mu trochę uwagi, a odwdzięczy się
soczystą zielenią, zachęcającą do zabawy i wypoczynku. Liczne nowości w poniższym
katalogu ułatwią Państwu osiągnięcie tego celu, zapewniając przy tym wyjątkowy komfort
użytkowania.
Naszą główną premierą są kosiarki trawnikowe nowej Serii 7, które opracowaliśmy specjalnie do profesjonalnych zastosowań. Kosiarki tej serii charakteryzują się wysoką ergonomią
i zastosowaniem praktycznych funkcji, które ułatwiają profesjonalistom pielęgnację trawy.
Nowa kosiarka elektryczna Serii 2 oraz nowe elektryczne rozdrabniacze ogrodowe
GE 135 L i GE 140 L gwarantują cichą pracę w ogrodzie. Nasze kosiarki samojezdne
Serii T4 uzyskały nowy wygląd, a cały asortyment glebogryzarek spalinowych został całkowicie zmodyfikowany.
Pozytywne wyniki badań konsumenckich oraz zdobyte w ubiegłym roku renomowane
nagrody za wzornictwo świadczą o tym, że nasze urządzenia zyskały uznanie wśród właścicieli ogrodów, a także wśród ekspertów w tej dziedzinie. Zachęcamy do zapoznania się
z naszą ofertą zawartą w niniejszym katalogu.

Jedna z licznych nowości na rok 2015 –
profesjonalna kosiarka MB 756 YC z nowej Serii 7
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Nowości 2015

2015. NOWOŚCI FIRMY VIKING.

KOMPAKTOWA,
ZWROTNA
I WYJĄTKOWO CICHA:
KOSIARKA
ELEKTRYCZNA ME 235
Kompaktowe wymiary i niewielki ciężar
(zaledwie 13 kg) sprawiają, że nowa kosiarka z Serii 2 stanowi idealne rozwiązanie dla
małych trawników w pobliżu domu.

DUŻA MOC DO ZADAŃ
PROFESJONALNYCH.
NOWA SERIA 7
Nowa Seria 7 została zaprojektowana specjalnie do zadań profesjonalnych. Kosiarki z tej Serii są nadzwyczaj trwałe, solidne i łatwe
w konserwacji. Trzy dostępne modele wyróżniają się mocnym napędem, silnikami o dużej mocy, stosunkowo niewielkim ciężarem oraz
komfortową obsługą.
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NOWE WZORNICTWO.
NOWOŚĆ
W KOSIARKACH
SAMOJEZDNYCH
W tym sezonie prezentujemy Serię T4
o nowym wzornictwie, wyróżniającą
się doskonałą ergonomią, niezwykłymi
właściwościami jezdnymi oraz silnikami
o dużej mocy.

WYDAJNE I CICHE.
NOWE ELEKTRYCZNE ROZDRABNIACZE
OGRODOWE
Inwestycja, z której ucieszy się również sąsiad. Nowe elektryczne rozdrabniacze
ogrodowe GE 135 L i GE 140 L pracują cicho i wydajnie, rozdrabniając grube
i cienkie gałęzie. Wyjątkowo praktyczne rozwiązanie: rozdrobniony materiał wpada
bezpośrednio do zintegrowanego zbiornika rozdrabniacza.

ERGONOMIA I MOC.
NOWE GLEBOGRYZARKI SPALINOWE
Wszystkie glebogryzarki spalinowe firmy VIKING na sezon 2015 zostały udoskonalone. Oznacza to, że są jeszcze bardziej ergonomiczne w zastosowaniu, ich konstrukcja jest stabilniejsza i trwalsza, a ponadto obsługa wymaga
nakładu siły.
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Radość koszenia

Pielęgnacja
ogrodu

DZIĘKI CZEMU TRAWA STAJE SIĘ ŁADNA
I TRWAŁA?
KOSZENIE:

przy regularnym koszeniu trawa staje się gęstsza. Wypuszcza nowe
pędy boczne, które tłumią rozrost chwastów. Optymalna wysokość koszenia to 3,5–5 cm.

NAWADNIANIE:

lepiej raz a dobrze niż częściej a krócej. Za pomocą łopaty
można sprawdzić, czy podlano wystarczająco: należy wykopać fragment trawnika o głębokości ok. 15 cm i sprawdzić, czy woda dociera na taką głębokość.

NAWOŻENIE:

z początkiem okresu wzrostu mniej więcej w połowie marca
trawnik potrzebuje wyjątkowo dużo substancji odżywczych. Dobre nawozy do trawy
zawierają azot, potas, fosforany oraz magnez w zbilansowanych ilościach.

MULCZOWANIE:

trawa sama w sobie jest doskonałym nawozem. Przy
regularnym koszeniu kosiarką mulczującą skoszoną trawę możemy zostawiać na trawniku.
Rozkłada się ona, a zawarty w niej azot szybko ulega mineralizacji.

JESIENNE LIŚCIE:

należy szybko usunąć. I to nie tylko ze względów estetycznych. Trawa przykryta liśćmi „udusiłaby” się z powodu braku dostępu do powietrza
i światła. Do przezimowania zostawiamy trawę przyciętą na wysokość około 4 cm.

PIELĘGNACJA TRAWNIKA
Więcej przydatnych wskazówek dotyczących optymalnej pielęgnacji trawnika znajduje
się w broszurze VIKING. Praktyczny poradnik na temat pielęgnacji trawnika dostępny
u Autoryzowanych Dealerów firmy VIKING!
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Jak prawidłowo
wybrać
kosiarkę?

KTÓRA KOSIARKA JEST DLA PAŃSTWA
ODPOWIEDNIA?
1. JAK DUŻE TRAWNIKI CHCĄ PAŃSTWO KOSIĆ?
Na ilustracji z prawej strony można sprawdzić, która kosiarka najlepiej nadaje się do Państwa ogrodu.
Białe linie wyróżniają daną powierzchnię trawnika, natomiast zalecane serie kosiarek zostały przedstawione w postaci cyfr na szarym tle. Wskazówka: kosiarki elektryczne i akumulatorowe najlepiej
sprawdzają się w małych ogrodach, natomiast kosiarki spalinowe także w dużych.

2. JAKI NAPĘD PAŃSTWO PREFERUJĄ?
Silniki elektryczne nie emitują spalin i są stosunkowo ciche, a kosiarkami akumulatorowymi można
kosić swobodnie, bez ograniczenia przez przewód. Natomiast silnik spalinowy o dużej mocy zapewnia
dużą wydajność i większą szerokość koszenia, co jest zaletą na trawnikach o większej powierzchni.
W zestawieniu z prawej strony wymieniono na górze kosiarki spalinowe, a poniżej akumulatorowe
i elektryczne.

3. ZBIERANIE CZY MULCZOWANIE TRAWY?
Wszystkie kosiarki VIKING (z wyjątkiem Serii R) są wyposażone w kosz do zbierania trawy, a także
w funkcję mulczowania (z wyjątkiem Serii 2). Funkcja ta polega na rozdrabnianiu trawy i pozostawieniu jej jako naturalnego nawozu na trawniku. Inną zaletą tej funkcji jest wyeliminowanie konieczności
utylizacji skoszonej trawy.

OBJAŚNIENIE ZNAKÓW I SKRÓTÓW
Objaśnienie oznaczeń modeli
C = wyposażenie komfortowe
E = rozrusznik elektryczny
G = 3 biegi
H = kosiarka do wysokiej trawy
M = mulczowanie
P = profesjonalna
S = BBC (sprzęgło i hamulec noża)
T = 1 bieg
V = napęd Vario
X = model ekonomiczny
Y = przekładnia hydrostatyczna
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Objaśnienie znaków
❏ = wyposażenie dodatkowe
(dostępne)
■ = seryjnie
– = wyposażenie dodatkowe
(niedostępne)
Dodatkowe objaśnienia
RS = ReadyStart
SC = SmartChoke
BBC = sprzęgło i hamulec noża
OHV/DOV = silnik górnozaworowy
HS = rozrusznik linkowy
ES = rozrusznik elektryczny
MS = hamulec silnika

Dane dotyczące ciężaru, jeśli nie
podano inaczej, dotyczą ciężaru
urządzenia netto, bez materiałów
eksploatacyjnych (benzyny, oleju),
akumulatorów i przewodu.

do
3000 m2

do
2500 m2

do
2000 m2

do
1800 m2

do
1500 m2

do
1200 m2

MB 756 GS
MB 756 YS
MB 756 YC

MB 655 G
MB 655 VM
MB 655 GS

MB 650 T
MB 650 VE
MB 650 VM
MB 650 VS

MB 253
MB 253 T

MB 2 R
MB 2 RC
MB 2 RT

MB 248
MB 248 T

MB 443, MB 443 T,
MB 448 T, MB 448 TC,
MB 448 TX
MB 4 RT
MB 4 RTP
MB 6 RH
MB 6 RV

do 370 m2

MB 3 RC
MB 3 RT

MB 545, MB 545 T,
MB 545 VM, MB 545 VE

do 800 m2

*

do 600 m2
2

do 300 m

*
do 500 m2
do 300 m2

*Wydajność na jedno ładowanie akumulatora, przy zastosowaniu w optymalnych warunkach. Faktyczna wydajność zależy od wielu czynników, między innymi od
zastosowanego zestawu akumulatorów lub np. od powierzchni trawnika (przeszkody, kształt), wysokości i gęstości trawy, tempa pracy, mulczowania itp.
Wydajność można zwiększyć, doładowując akumulator lub stosując kilka akumulatorów.
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SERIA 2

EFEKTYWNE
KOSZENIE
Wyposażone we wszystko co niezbędne do pielęgnacji średnich
i dużych trawników. Kosiarki Serii 2 zawierają w kompaktowej formie
wiele praktycznych elementów wyposażenia, zapewniających dokładne cięcie i piękny wygląd trawnika. Nowy model elektryczny ME 235
gwarantuje ponadto cichą pracę z pełną mocą. Seria 2 oferuje do wyboru trzy szerokości koszenia. Dwa modele są wyposażone w napęd kół,
jeszcze bardziej ułatwiający koszenie.

Seria 2 w skrócie:
■

trzy szerokości koszenia, centralna regulacja wysokości koszenia

■

z napędem spalinowym lub elektrycznym

■

również z napędem kół
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KOSIARKA ELEKTRYCZNA ME 235

ZWROTNA,
KOMPAKTOWA I LEKKA
Na małych powierzchniach triumfuje nasza nowa kosiarka elektryczna ME 235. Dzięki kompaktowym wymiarom, wąskiej szerokości koszenia (33 cm) oraz masie
wynoszącej zaledwie 13 kg jest ona wyjątkowo zwrotna
i łatwo nią manewrować wokół krzewów oraz grządek.
Silnik elektryczny (1,2 kW) sprawia, że kosiarka jest
przyjazna dla środowiska i pracuje wyjątkowo cicho.
Kosiarka charakteryzuje się 5-stopniową centralną regulacją wysokości koszenia, a opróżnianie składanego
30-litrowego kosza na trawę ze zintegrowanym wskaźnikiem napełnienia jest bardzo łatwe.

Model

Szerokość koszenia

Typ silnika

ME 235

33 cm

elektryczny 1200 W

Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 52, a dotyczące bogatego wyposażenia dodatkowego na str. 57.
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01

2-stopniowa regulacja
wysokości uchwytu
z dźwignią hamulca silnika
i zabezpieczonymi przed
zgubieniem pokrętłami

02

Składany 30-litrowy kosz
na trawę ze zintegrowanym
wskaźnikiem napełnienia

03

Centralna 5-stopniowa
regulacja wysokości
koszenia

04

2-komponentowe koła

05

Lekka i trwała obudowa
z tworzywa sztucznego

06

Poręczny uchwyt
transportowy,
zapewniający wygodne
przenoszenie

33 cm

do ok. 300 m2

ME 235

01

06
02

05

03

04

Przechowywanie i transport ułatwia
uchwyt, który można łatwo złożyć,
zmniejszając w ten sposób wymiary
kosiarki.
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KOSIARKI SPALINOWE SERII 2

SPRAWNA PIELĘGNACJA
TRAWNIKA

MB 248

Kosiarka Serii 2 szybko doprowadzi do porządku trawnik o średniej i dużej powierzchni. Wysokość koszenia
można ustawić w prosty sposób dzięki siedmiostopniowej centralnej regulacji. Kompaktowa konstrukcja
urządzenia sprawdza się przy koszeniu trawników o nieregularnym kształcie. Stabilny kosz na trawę (o pojemności 55 litrów) można w łatwy sposób opróżnić. Mocne
silniki charakteryzują się spokojną pracą oraz mniejszym
zużyciem paliwa. Modele MB 248 T i MB 253 T są wyposażone dodatkowo w napęd kół, dzięki któremu praca
postępuje wyjątkowo sprawnie.

Model

Szerokość koszenia

Typ silnika

MB 248

46 cm

B&S Seria 450 E OHV

MB 248 T

46 cm

B&S Seria 450 E OHV

MB 253

51 cm

Kohler XT675 OHV SC

MB 253 T

51 cm

Kohler XT675 OHV SC

Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 52,
a dotyczące przyjaznych dla środowiska materiałów eksploatacyjnych na str. 57.
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01

Duży kosz na trawę
z tworzywa sztucznego
(55 litrów), ze wskaźnikiem
napełnienia

02

1-biegowy napęd kół

03

Podwójnie łożyskowane
koła z bieżnikiem

04

Trwała obudowa z blachy
stalowej

05

Mocny silnik spalinowy
OHV z systemem
SmartChoke

06

Składany uchwyt,
ułatwiający transport
i przechowywanie

46/51 cm

do ok. 1800 m2

MB 253 T

06

05
01

02

03
04

Łatwy dostęp do zespołu tnącego,
noża i przekładni w stabilnym
położeniu do czyszczenia
i serwisowania.
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Program
urządzeń
akumulatorowych

DOBRZE
NAŁADOWANE
Innowacyjne, przyjazne dla środowiska i czyste: dotyczy to wszystkich
urządzeń z programu akumulatorowego STIHL i VIKING, ponieważ
pracują cicho, bez uciążliwego przewodu i nie wydzielają spalin.
Opracowany przez firmę STIHL silnik elektryczny pracuje w sposób
efektywny i prawie bez mechanicznego zużycia. Energia 36-woltowego akumulatora litowo-jonowego jest wykorzystywana optymalnie.
Do urządzeń akumulatorowych VIKING należą kosiarki MA 339
i MA 339 C (od str. 22) oraz kosiarki MA 443 i MA 443 C (od str. 26).
Akumulatory i ładowarki przedstawiamy w spisie wyposażenia dodatkowego na str. 57. Szczególnie praktyczne rozwiązanie: akumulator
litowo-jonowy pasuje do każdego urządzenia akumulatorowego STIHL
i VIKING. Mobilne. Ciche. Mocne. Informacje dotyczące produktów
STIHL znajdują się w katalogu STIHL.
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SERIA 3

LEKKOŚĆ KOSZENIA
Kosiarki z Serii 3 wyposażone w cichy i przyjazny środowisku silnik
elektryczny idealnie nadają się do pielęgnacji trawników o małej
powierzchni. Ich lekka i kompaktowa konstrukcja oraz duża zwrotność
umożliwiają koszenie i manewrowanie nawet w trudno dostępnych
miejscach. Dodatkową zaletą modeli akumulatorowych jest ich niezależność od przewodu zasilającego, dająca większy komfort i pełną
swobodę pracy w ogrodzie. Modele C są dodatkowo wyposażone
w specjalny komfortowy pojedynczy uchwyt kierujący.

Seria 3 w skrócie:
■

idealna do trawników o niewielkiej powierzchni

■

szczególnie ciche, brak spalin, łatwa konserwacja

■

modele akumulatorowe zapewniają pełną swobodę ruchu

■

modele C z komfortowym pojedynczym uchwytem kierującym
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KOSIARKI ELEKTRYCZNE
I AKUMULATOROWE SERII 3

ME 339

ŁADNY TRAWNIK – LEKKO,
ŁATWO I PRZYJEMNIE
Kosiarki elektryczne i akumulatorowe Serii 3 są wyjątkowo zwrotne i łatwe w manewrowaniu. Przy szerokości
koszenia 37 cm nawet trudno dostępne miejsca nie
stanowią dla nich problemu. Charakteryzują się możliwością wyboru spośród pięciu wysokości koszenia oraz
praktycznym i składanym koszem na trawę o pojemności
40 litrów. Regulowany pojedynczy uchwyt kierujący
w modelach ME 339 C i MA 339 C ułatwia opróżnianie
kosza na trawę. Ponadto z uwagi na cichą i przyjazną dla
środowiska pracę kosiarki akumulatorowe Serii 3 zostały
wyróżnione znakiem „Błękitny Anioł”.

Model

Szerokość koszenia

Rodzaj akumulatora/silnika

ME 339

37 cm

elektryczny 1200 W

ME 339 C

37 cm

elektryczny 1200 W

MA 339

37 cm

MA 339 C

37 cm

Wersje zestawów

Zestaw
akumulatorów

Ładowarka

Wydajność przy
100-procentowym naładowaniu*

litowo-jonowy 36 V

MA 339 (zestaw)

AP 160

AL 300

do ok. 300 m2

litowo-jonowy 36 V

MA 339 C (zestaw)

AP 160

AL 300

do ok. 300 m2

Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 52, a dotyczące bogatego wyposażenia dodatkowego na str. 57.
*Wydajność na jedno ładowanie akumulatora, przy zastosowaniu w optymalnych warunkach. Faktyczna wydajność zależy od wielu czynników, między innymi
od zastosowanego zestawu akumulatorów lub np. od powierzchni trawnika (przeszkody, kształt), wysokości i gęstości trawy, tempa pracy, mulczowania itp.
Wydajność można zwiększyć, doładowując akumulator lub stosując kilka akumulatorów.
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01

Komfortowy pojedynczy
uchwyt kierujący ułatwiający
dostęp do kosza na trawę,
bezstopniowa regulacja
wysokości uchwytu

02

Rozkładany 40-litrowy kosz na
trawę ze wskaźnikiem
napełnienia

03

Centralna 5-stopniowa
regulacja wysokości koszenia,
od 30 do 70 mm

04

Kompaktowa i trwała obudowa
z tworzywa sztucznego

05

Podwójnie łożyskowane koła
o małych oporach toczenia

06

Uchwyty transportowe
ułatwiające przenoszenie

07

Mocny silnik EC z napędem
akumulatorowym (technologia
akumulatorowa STIHL,
zob. str. 19)

37 cm

do ok. 500 m2

01

MA 339 C

09
08

Aluminiowy wspornik
obudowy i uchwytu
kierującego zapewnia dużą
stabilność i przenoszenie mocy

08
02

09

Składany uchwyt z opatentowaną blokadą, ułatwiający
przechowywanie; proste
i wygodne rozkładanie za
pomocą zatrzasku

07

03

04

06

05

Komfortowy
pojedynczy uchwyt
kierujący ma tę
zaletę, że można
z większą łatwością
zdjąć i założyć kosz
na trawę.

Obsługa wydajnego
36-woltowego akumulatora litowo-jonowego
jest niezwykle prosta.
Wyjmowanie, wielokrotne
ładowanie, czy wkładanie
nie stanowią żadnego
problemu.
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SERIA 4

NOWOCZESNE
KONSTRUKCJE,
DUŻY WYBÓR
W asortymencie Serii 4 bez żadnego problemu można znaleźć odpowiednią dla siebie kosiarkę elektryczną, akumulatorową czy spalinową. Dostępne są wszystkie rodzaje napędu oraz różne szerokości
koszenia i wersje wyposażenia. Jednak wszystkie kosiarki łączą też
pewne wspólne cechy, takie jak kompaktowa budowa, łatwość obsługi i nowoczesne, przyjazne dla środowiska rozwiązania techniczne,
zapewniające jeszcze więcej radości z koszenia.

Seria 4 w skrócie:
■

bardzo dobra wydajność koszenia na trawnikach
o małej i średniej powierzchni

■

proste w obsłudze i konserwacji

■

trzy rodzaje napędu dostępne dla jednej Serii

■

wiele wersji wyposażenia
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KOSIARKI ELEKTRYCZNE
I AKUMULATOROWE SERII 4

ME 443

Z KORZYŚCIĄ DLA
TRAWNIKA, ŚRODOWISKA
I SĄSIADÓW
Akumulatorowe i elektryczne kosiarki Serii 4 to dobry
wybór dla każdego, a szczególnie dla ich właściciela. Nie
emitują spalin, nie hałasują, a także – w przypadku napędu akumulatorowego – pracują bez przewodu, zapewniają więc pełną swobodę ruchu i przede wszystkim przyjemną pracę. Umożliwia to kompaktowa budowa
i doskonała zwrotność urządzenia oraz duża moc silnika
elektrycznego.

Model

Szerokość koszenia

Rodzaj akumulatora/silnika

ME 443

41 cm

elektryczny 1500 W

ME 443 C

41 cm

elektryczny 1500 W

Wersje
zestawów

MA 443

41 cm

litowo-jonowy 36 V

MA 443 C

41 cm

litowo-jonowy 36 V

Zestaw
akumulatorów

Ładowarka

Wydajność przy
100-procentowym naładowaniu*

MA 443 (zestaw)

AP 180

AL 300

do ok. 370 m2

MA 443 C (zestaw)

AP 180

AL 300

do ok. 370 m2

Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 52, a dotyczące bogatego wyposażenia dodatkowego na str. 57.
*Wydajność na jedno ładowanie akumulatora, przy zastosowaniu w optymalnych warunkach. Faktyczna wydajność zależy od wielu czynników, między innymi
od zastosowanego zestawu akumulatorów lub np. od powierzchni trawnika (przeszkody, kształt), wysokości i gęstości trawy, tempa pracy, mulczowania itp.
Wydajność można zwiększyć, doładowując akumulator lub stosując kilka akumulatorów.
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01

Komfortowy pojedynczy
uchwyt kierujący, składany,
z 2-stopniową regulacją
wysokości

02

Duży kosz na trawę
z tworzywa sztucznego
(55 litrów), ze wskaźnikiem
napełnienia

03

Centralna 6-stopniowa
regulacja wysokości
koszenia, od 25 do 75 mm

04

Kompaktowa i trwała
obudowa z polimeru

05

Praktyczne uchwyty
transportowe, które można
wykorzystywać także do
mocowania podczas
transportu

06

Mocny silnik EC z napędem
akumulatorowym
(technologia akumulatorowa
STIHL, zob. str. 19)

do ok. 600 m2

41 cm

01

MA 443 C

02

06

03
04
05

Proste wkładanie
i wyjmowanie
akumulatora: wystarczy
nacisnąć przycisk blokujący
i otworzyć pokrywę.

Łatwa obsługa: kosz na
trawę jest wyposażony
w dwa stabilne mocowania
do łatwego i bezpiecznego
zawieszania i zdejmowania
kosza z kosiarki.

Nie zajmuje dużo miejsca:
do transportu lub przechowywania kosiarki można
złożyć uchwyt do przodu.
Kosiarka zajmuje wtedy
bardzo mało miejsca.

Napinacz błyskawiczny
Quick Fix: zapewnia szybki
i łatwy montaż oraz
odłączenie elementów
mocowania uchwytu.
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KOSIARKI SPALINOWE SERII 4

MB 443

PRAKTYCZNA
RÓŻNORODNOŚĆ
Także spośród kosiarek spalinowych Serii 4 można
wybrać urządzenie spełniające konkretne wymagania.
Dostępna jest szerokość koszenia 41 i 46 cm, wersja
z napędem kół lub bez napędu, z pojedynczym lub
z podwójnym uchwytem kierującym. Wszystkie modele
są wyposażone w stabilną, nowoczesną obudowę
z tworzywa sztucznego, centralną regulację wysokości
koszenia i kosz na trawę z możliwością komfortowego
opróżniania.

Model

Szerokość koszenia

Typ silnika

Wyposażenie

MB 443

41 cm

B&S Seria 450 E OHV

–

MB 443 T

41 cm

B&S Seria 500 E OHV

1 bieg

MB 448 TX

46 cm

B&S Seria 500 E OHV

1 bieg

MB 448 T

46 cm

B&S Seria 575 EX OHV RS

1 bieg

MB 448 TC

46 cm

B&S Seria 575 EX OHV RS

pojedynczy uchwyt kierujący, 1 bieg

Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 52, a dotyczące przyjaznych dla środowiska materiałów eksploatacyjnych na str. 57.
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01

Komfortowy pojedynczy
uchwyt kierujący, składany,
z 2-stopniową regulacją
wysokości

02

Duży kosz na trawę
z tworzywa sztucznego
(55 litrów), ze wskaźnikiem
napełnienia

03

1-biegowy napęd kół do
płynnego koszenia

04

Centralna 6-stopniowa
regulacja wysokości koszenia

05

Kompaktowa i trwała obudowa
z polimeru

06

Praktyczne uchwyty
transportowe, które można
wykorzystywać także do
mocowania podczas transportu

07

Silnik spalinowy
Briggs&Stratton o dużej mocy
z systemem ReadyStart,
o niskim poziomie
07
emisji spalin

41/46 cm

do ok. 1200 m2

01

MB 448 TC

02

03

04

05

06

Opatentowany kosz na trawę: łatwe
otwieranie, opróżnianie i czyszczenie.
Otwory wentylacyjne są skierowane
w dół, aby pył nie wydostawał się do
góry.

Centralna regulacja wysokości
koszenia: za pomocą dźwigni można
wybrać jeden z 6 stopni wysokości
koszenia (od 25 do 75 mm) i odczytać
na skali.

Opcjonalny zestaw do mulczowania:
dzięki zastosowaniu zestawu do
mulczowania i noża wielofunkcyjnego,
które stanowią wyposażenie
dodatkowe (AMK 043/AMK 048),
kosiarki Serii 4 stają się wielofunkcyjne
(Multi-MäherTM). Rozdrobniona trawa
zamiast trafiać do kosza pozostaje
na trawniku, stanowiąc naturalny
nawóz i źródło wilgoci.
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SERIA 5

KOMFORTOWE
KOSZENIE
Doskonale wypielęgnowany trawnik zapewnią Państwu kosiarki
Serii 5. Zastosowanie elektrycznych i spalinowych silników o dużej
mocy, łatwa obsługa oraz lekka i stabilna obudowa z tworzywa polimerowego zagwarantują wydajną i efektywną pracę. W kosiarkach
Serii 5 położono szczególny nacisk na komfort użytkowania. Dzięki
zastosowaniu ergonomicznych elementów obsługi, uchwytu
kierującego z regulacją wysokości oraz – w wielu modelach tej Serii
– napędu kół można z łatwością kosić trawniki o maksymalnej
powierzchni 1200 m2.

Seria 5 w skrócie:
■

duża wydajność koszenia i komfort

■

do trawników o średniej powierzchni, maksymalnie 1200 m2

■

ergonomiczne wyposażenie ułatwiające pracę

■

wiele różnych wersji wyposażenia, np. rozrusznik elektryczny
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KOSIARKA ELEKTRYCZNA SERII 5

PRZEDE WSZYSTKIM
KOMFORT
Korzystanie z kosiarek trawnikowych Serii 5 jest łatwe
i komfortowe. Ich niezawodne silniki elektryczne o mocy
1600 W są przyjazne dla środowiska i pracują bardzo
cicho. Napęd Vario w kosiarce ME 545 V umożliwia bezstopniową regulację prędkości jazdy, a lekka obudowa
z polimeru i podwójnie łożyskowane koła ułatwiają
manewrowanie. Dzięki temu kosiarki elektryczne Serii 5
wyróżniają się dużą wydajnością koszenia i zbierania
trawy na trawnikach o powierzchni do 800 m2.

Model

Szerokość koszenia

Typ silnika

Wyposażenie

ME 545

43 cm

elektryczny 1600 W

–

ME 545 V

43 cm

elektryczny 1600 W

Vario/komfortowy uchwyt

Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 52, a dotyczące bogatego wyposażenia dodatkowego na str. 57.
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01

Ergonomiczny panel sterowania,
z komfortowym uchwytem sterującym

02

Uchwyt z 3-stopniową regulacją
wysokości, składany do transportu
i przechowywania

03

Duży kosz na trawę (pojemność 60 l)
ze wskaźnikiem napełnienia

04

Wysokiej jakości obudowa
polimerowa z bocznymi listwami
ochronnymi

05

Duże podwójnie łożyskowane
koła o małych oporach toczenia

06

Mocny silnik elektryczny o mocy
1600 W zapewnia dużą wydajność
koszenia

07

Bezstopniowy napęd Vario
umożliwia dostosowanie prędkości
jazdy do prawie każdych warunków
pracy; dźwignia sterowania znajduje
się obok uchwytu prowadzącego

43 cm

do ok. 800 m2

01

08

08

ME 545 V
07

02

Zintegrowane z uchwytem
odciążenie przewodu przyczynia się
do zwiększenia bezpieczeństwa
03
06

04

05

Całkowite napełnienie:
dłuższe koszenie, mniej
czyszczenia.
Zoptymalizowany przepływ
powietrza pozwala w jak
największym stopniu
napełnić kosz na trawę.
Boczne szczeliny
powietrzne skierowane są
do dołu. Trawa i pył, które
wydostają się z kosza,
wdmuchiwane są w glebę.

Napęd Vario:
możliwość bezstopniowej regulacji napędu
kół – za pomocą dźwigni
umieszczonej na
uchwycie. W ten sposób
można dopasować
odpowiednią do potrzeb
prędkość.
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KOSIARKI SPALINOWE SERII 5

KOMFORTOWE KOSZENIE
Kosiarki Serii 5 z silnikiem spalinowym można szybko
i komfortowo uruchomić, korzystając z układu łatwego
rozruchu lub rozrusznika elektrycznego w kosiarce
MB 545 VE. Kosiarka ta, podobnie jak jeszcze jeden
model tej Serii, jest wyposażona w bezstopniowy napęd
Vario, za pomocą którego można dostosować prędkość
koszenia do warunków pracy.

Model

Szerokość koszenia

Typ silnika

Wyposażenie

MB 545

43 cm

B&S Seria 675 RS

–

MB 545 T

43 cm

B&S Seria 675 RS

1 bieg

MB 545 VM

43 cm

B&S Seria 675 RS

Vario/mulczowanie

MB 545 VE

43 cm

B&S Seria 675 RS

Vario/rozrusznik elektryczny

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart
Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 52,
a dotyczące przyjaznych dla środowiska materiałów eksploatacyjnych na str. 57.
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01

Ergonomiczny panel sterowania,
z miękkim uchwytem sterującym

02

Uchwyt z 3-stopniową regulacją
wysokości, składany do transportu
i przechowywania

03

Duży kosz na trawę (pojemność
60 l) ze wskaźnikiem napełnienia

04

Centralna 7-stopniowa regulacja
wysokości koszenia, wspomagana
sprężynami, łatwa w obsłudze, ze
wskaźnikiem wysokości koszenia

05

Wysokiej jakości obudowa
polimerowa z bocznymi listwami
ochronnymi

06

43 cm

do ok. 1200 m2

01

MB 545 T

Duże podwójnie łożyskowane koła
o małych oporach toczenia
08

07

Uchwyt transportowy ułatwia
podnoszenie

08

Silnik o dużej mocy z funkcją
ReadyStart zapewnia dobrą
wydajność koszenia

02

03

04

05
07

06

Uchwyt kierujący
z 3-stopniową regulacją wysokości,
umożliwiający
dopasowanie do
wzrostu użytkownika
oraz przyjęcie
ergonomicznej
postawy ciała.

Komfortowa regulacja wysokości
koszenia: za pomocą uchwytu
umieszczonego z boku obudowy
można wybrać jeden z siedmiu stopni
widocznych na wskaźniku.
Zestaw do mulczowania KIT 545 stanowi
wyposażenie dodatkowe do wszystkich
modeli Serii 5, a w przypadku
kosiarek MB 545 VM wchodzi
w skład wyposażenia seryjnego.

35

SERIA 6

WŁADCA TRAWNIKA
Seria 6 została zaprojektowana przez inżynierów firmy VIKING w celu
spełnienia najwyższych wymagań dotyczących pielęgnacji trawnika.
Seria ta spełnia sześć najważniejszych kryteriów. Są nimi: moc, funkcjonalność, ergonomia, trwałość, komfort i wzornictwo. Kosiarki
z Serii 6 charakteryzują się dużą mocą i wydajnością koszenia oraz
wyjątkowo komfortową obsługą.

Seria 6 w skrócie:
■

bardzo duża wydajność koszenia dzięki silnikom
o dużej mocy

■

do trawników o dużej powierzchni, maksymalnie 2500 m2

■

trwała, wyjątkowo mocna konstrukcja (aluminiowa obudowa)

■

wysokiej jakości, wszechstronne wyposażenie
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KOSIARKI SPALINOWE SERII 6

MB 650 T

DLA NAJBARDZIEJ
WYMAGAJĄCYCH
UŻYTKOWNIKÓW
Seria 6 zapewnia wszystko to, czego można oczekiwać
od kosiarki: moc, pełen komfort, funkcjonalność oraz
starannie przemyślane rozwiązania. Przykładowo model
MB 650 VE uruchamia się za pomocą kluczyka, a prędkość można regulować bezstopniowo dzięki napędowi
Vario. W pozostałych modelach układ łatwego rozruchu
pozwala na natychmiastowe uruchomienie silnika.

Model

Szerokość koszenia

Typ silnika

Wyposażenie

MB 650 T

48 cm

B&S Seria 675 RS

1 bieg

MB 650 VM

48 cm

B&S Seria 750 DOV RS

Vario/mulczowanie

MB 650 VS

48 cm

B&S Seria 675 RS

Vario/BBC

MB 650 VE

48 cm

B&S Seria 675 RS

Vario/rozrusznik elektryczny

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, BBC = sprzęgło i hamulec noża
Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 52, a dotyczące przyjaznych dla środowiska materiałów eksploatacyjnych na str. 57.
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01

Ergonomiczny panel sterowania
umożliwiający łatwą obsługę,
komfortowy uchwyt kierujący
48 cm

02

Uchwyt z regulacją wysokości,
składany do transportu
i czyszczenia kosiarki

03

Opatentowana konstrukcja kosza
na trawę. Wyjątkowo dobre
napełnianie kosza na trawę,
wskaźnik napełnienia

04

01

Centralna 7-stopniowa regulacja
wysokości koszenia,
wspomagana sprężynami,
łatwa w obsłudze, ze wskaźnikiem
wysokości koszenia

05

Wspornik wału korbowego
(seryjnie)

06

Bardzo trwała obudowa
wykonana z aluminiowego
odlewu ciśnieniowego,
z wymiennymi listwami
ochronnymi i uchwytem
transportowym z przodu

07

Silnik spalinowy Briggs&Stratton
o dużej mocy z funkcją ReadyStart

08

Sprzęgło i hamulec noża (BBC)

do ok. 2000 m2

MB 650 VS

07

08
02

03

04

05

06

Regulacja wysokości
uchwytu kierującego.
W zależności od wzrostu
użytkownika można
zablokować uchwyt
na jednym z trzech stopni.
Komfortowy rozrusznik elektryczny
uruchamiany
kluczykiem:
wystarczy jedynie
przekręcić kluczyk,
aby uruchomić
kosiarkę (MB 650 VE).

Napęd Vario: możliwość
bezstopniowej regulacji
napędu kół – za pomocą
dźwigni umieszczonej na
uchwycie. W ten sposób
można dopasować
odpowiednią do potrzeb
prędkość.

Wyposażenie dodatkowe:
zestaw do mulczowania
KIT 650 do modeli
o szerokości koszenia 48 cm
(wyposażenie seryjne
kosiarki MB 650 VM).
Tekstylny kosz na trawę
AFK 080, deflektor ADF 700.
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KOSIARKI SPALINOWE SERII 6

MB 655 G

IDEALNE POD KAŻDYM
WZGLĘDEM
Seria 6 szybko i precyzyjnie nadaje odpowiedni wygląd
trawnikom o większej powierzchni. Umożliwiają to
modele o większej szerokości koszenia wyposażone
w silniki o zwiększonej mocy i wytrzymałe podzespoły,
charakteryzujące się jednak cichą pracą i wygodną obsługą. Dzięki zastosowaniu rozwiązań takich jak napęd
Vario, sprzęgło i hamulec noża oraz ergonomiczny panel
sterowania koszenie dużych powierzchni odbywa się
szybko i bezproblemowo. Opcjonalny zestaw do mulczowania (wyposażenie standardowe kosiarek MB 650 VM
i MB 655 VM) oraz deflektor dostępny w ramach wyposażenia dodatkowego zwiększają zakres zastosowań
kosiarek i umożliwiają komfortową pielęgnację trawnika.

Model

Szerokość koszenia

Typ silnika

Wyposażenie

MB 655 G

53 cm

B&S Seria 750 DOV RS

3 biegi

MB 655 GS

53 cm

B&S Seria 750 DOV RS

3 biegi/BBC

MB 655 VM

53 cm

B&S Seria 750 DOV RS

Vario/mulczowanie

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, BBC = sprzęgło i hamulec noża
Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 52, a dotyczące przyjaznych dla środowiska materiałów eksploatacyjnych na str. 57.
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01

Ergonomiczny panel
sterowania umożliwiający
łatwą obsługę, komfortowy
uchwyt kierujący

02

Uchwyt z regulacją
wysokości, składany do transportu i czyszczenia kosiarki

03

Mocny silnik górnozaworowy DOV – małe drgania
i duża sprawność

04

Centralna 7-stopniowa
regulacja wysokości koszenia, wspomagana sprężynami,
łatwa w obsłudze, ze
wskaźnikiem wysokości
koszenia

05

Wspornik wału korbowego
(seryjnie)

07

Duże koła z łożyskami
kulkowymi o najwyższej
jakości, bieżnik o specjalnym
profilu i napęd kół Vario
umożliwiają szybką jazdę do
przodu

do ok. 2500 m2

01

MB 655 VM

Bardzo trwała obudowa
wykonana z aluminiowego
odlewu ciśnieniowego,
z wymiennymi listwami
ochronnymi i uchwytem
transportowym

06

08

53 cm

02

03
08

Innowacyjna konstrukcja
kosza na trawę. Całkowite
napełnianie kosza, wskaźnik
napełnienia

04

07

06
05

Opatentowany kosz
na trawę: pojemność
75 l, optymalnie
napełniany trawą dzięki
specjalnemu kształtowi
i systemowi przepływu
powietrza. Otwory
wentylacyjne są
skierowane w dół,
aby ścięta trawa i pył
nie wydostawały się do
góry. Dwuczęściowy
kosz można z łatwością
otwierać i opróżniać.

Centralna regulacja wysokości
koszenia: za pomocą uchwytu
umieszczonego z lewej strony
obudowy można dokładnie ustawić
wysokość koszenia; wybrany stopień
można odczytać na wskaźniku.
Wyposażenie dodatkowe: zestaw do
mulczowania KIT 655 – do modeli
o szerokości koszenia 53 cm.
Wyposażenie seryjne kosiarek
MB 655 VM. Tekstylny kosz na trawę
AFK 080, deflektor ADF 700.
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NOWA SERIA 7

STWORZONE DLA
PROFESJONALISTÓW,
SPRAWDZONE PRZEZ
PROFESJONALISTÓW
Profesjonalna pielęgnacja trawy wiąże się ze szczególnymi wymaganiami. Kosiarki trawnikowe nowej Serii 7 są niezawodne. Zostały
zaprojektowane specjalnie do zadań profesjonalnych. Są nadzwyczaj
trwałe, solidne i łatwe w konserwacji. Kosiarki zostały wszechstronnie przetestowane przez profesjonalistów, aby zagwarantować ich
sprawność i jakość – podczas wielogodzinnego koszenia i przez cały
okres eksploatacji kosiarki. Nowa Seria 7. Korzystna inwestycja.

Seria 7 w skrócie:
■

trwałe i niezawodne

■

proste w obsłudze i konserwacji

■

stosunkowo mały ciężar dzięki hybrydowej obudowie

■

niski poziom drgań
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NOWE KOSIARKI SPALINOWE SERII 7

INNOWACYJNE
ROZWIĄZANIA
ZAPEWNIAJĄCE
PROFESJONALNE WYNIKI

MB 756 YS

Seria 7 jest dostępna w trzech wersjach: MB 756 YC
i MB 756 YS z mocną przekładnią hydrostatyczną lub
MB 756 GS z profesjonalnym 3-biegowym napędem.
Pojedynczy uchwyt kierujący w modelu MB 756 YC
zapewnia dodatkowo bardziej komfortowe opróżnianie
kosza na trawę. Wszystkie trzy modele są wyposażone
w elementy antywibracyjne, które poprawiają komfort
pracy. Ponadto kosiarki charakteryzują się trwałą obudową magnezową z wymienną obudową wewnętrzną
z odpornego na uderzenia polimeru. Za sprawą opatentowanego sprzęgła i hamulca noża można opróżniać
kosz na trawę bez konieczności zatrzymywania silnika.

Model

Szerokość koszenia

Typ silnika

Wyposażenie

MB 756 GS*

54 cm

Kawasaki FJ 180 V KAI OHV

3 biegi/BBC

MB 756 YS

54 cm

Kawasaki FJ 180 V KAI OHV

przekładnia hydrostatyczna/BBC

MB 756 YC

54 cm

Kawasaki FJ 180 V KAI OHV

przekładnia hydrostatyczna/BBC/komfortowy pojedynczy uchwyt kierujący

* Dostępne od wiosny 2015 r.
OHV = silnik górnozaworowy, BBC = sprzęgło i hamulec noża
Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 52, a dotyczące przyjaznych dla środowiska materiałów eksploatacyjnych na str. 57.
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01

02

Przekładnia hydrostatyczna
o dużym momencie obrotowym do
bezstopniowego dostosowywania
prędkości
Ergonomiczny komfortowy
pojedynczy uchwyt kierujący
zapewniający łatwe opróżnianie
kosza na trawę

03

Tekstylny kosz na trawę o dużej
pojemności (80 litrów), ze
wskaźnikiem napełnienia i osłoną
przeciwpyłową

04

Duży 3-litrowy zbiornik z korkiem
zbiornika paliwa z zabezpieczeniem przed zgubieniem

05

54 cm

Stabilna i trwała obudowa
hybrydowa z magnezu i odpornego
na uderzenia polimeru; wymienna
obudowa wewnętrzna

do ok. 3000 m2

01

MB 756 YC

5-LETNIA
GWARANCJA
NA
POJEDYNCZY
UCHWYT
KIERUJĄCY*

02

10
06

Boczne listwy ochronne z metalu
chronią obudowę podczas koszenia
wzdłuż krawężników i krawędzi;
w razie potrzeby można je wymienić

07

Koła z aluminiowymi obręczami
i gumowymi oponami (tylne
z bieżnikiem)

08

Zderzak gumowy – chroni
urządzenie i rośliny

09

Stabilna i lekko działająca regulacja
wysokości koszenia (do każdego
z kół)

10

Mocny silnik Kawasaki z zaworem
paliwowym i dużym filtrem powietrza
i oleju, charakteryzujący się dużą
mocą, spokojną pracą i długim
czasem eksploatacji

03

04
09

05

W przypadku zużycia
wewnętrznej obudowy
z odpornego na uderzenia
polimeru można ją bardzo
łatwo wymienić. Odporna
na zadrapania, malowana
proszkowo zewnętrzna
obudowa z magnezu jest
lekka, stabilna i trwała.

Specjalny nóż łopatkowy
podnosi trawę przed
ścięciem, a następnie
przemieszcza ją do kosza
na trawę tak, aby kosz został
napełniony w sposób
optymalny.

06
08
07

Praktyczne wyposażenie
dodatkowe: zestaw do
mulczowania AMK 056.
Dzięki zastosowaniu noża do
mulczowania o specjalnym
kształcie oraz przysłony do
mulczowania kosiarki Serii 7
można błyskawicznie zmienić
w kosiarki mulczujące.

Zderzak gumowy:
chroni urządzenie i rośliny,
można go także wykorzystać
jako uchwyt transportowy
i do mocowania.

* 5-letnia gwarancja trwałości na pojedynczy uchwyt kierujący w przypadku zastosowań profesjonalnych. Zakres gwarancji jest określony przez warunki gwarancji centrali
handlowej Andreas STIHL Sp. z o.o.
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SERIA R

KOSIARKI
SPECJALISTYCZNE
Do zadań specjalnych firma VIKING oferuje kosiarki Serii R z funkcją
mulczowania, która jest bardzo ekologicznym sposobem koszenia
trawy. Do mniejszych powierzchni przeznaczony jest typ kosiarek
MB 2 R, odznaczających się małym ciężarem oraz korzystną relacją
cen w stosunku do prezentowanych zalet. W gęsto obsadzonych
ogrodach z wieloma przeszkodami dobrze sprawdza się bardzo zwrotna kosiarka MB 3 R. Zaletą kosiarek mulczujących MB 4 R jest duża
wydajność i bardzo dobra jakość cięcia, a także dostępność niezwykle
praktycznego wyposażenia. W ofercie jest też model do zastosowań
profesjonalnych. Wyjątkowo trwałe kosiarki do wysokiej trawy
MB 6 R szybko ścinają wysoką trawę w miejscach, gdzie koszenie
odbywa się rzadziej.

Seria R w skrócie:
■

do naturalnej pielęgnacji trawnika

■

szybka praca bez konieczności utylizacji skoszonej trawy

■

kosiarki mulczujące, z wyrzutem bocznym i do wysokiej trawy

■

solidne modele o dużej szerokości koszenia
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46 cm

do ok. 1500 m2

KOSIARKI MULCZUJĄCE.
DAJĄ TRAWNIKOWI TO,
CZEGO POTRZEBUJE
Mulczowanie to alternatywna technika pielęgnacji trawnika.
Specjalne kosiarki mulczujące przeznaczone są do trawników
o maksymalnej powierzchni 1500 m2. Dzięki kompaktowej konstrukcji i małemu ciężarowi ich obsługa jest prosta i lekka. Zaletą
silników górnozaworowych jest niższy poziom drgań oraz mniejsze
zużycie paliwa. Kosiarki mulczujące pozwalają oszczędzić czas
i pieniądze, ponieważ nie ma potrzeby usuwania skoszonej trawy,
która rozkłada się, dostarczając trawnikowi cennych składników
odżywczych.
01

01

Komfortowy uchwyt

02

Mocny silnik spalinowy Kohler
OHV z systemem łatwego
rozruchu SmartChoke

03

4-stopniowa regulacja wysokości
koszenia dla każdej osi

04

Napęd kół przednich

05

Trwała obudowa z blachy
stalowej

06

Łatwe i szybkie składanie
uchwytu za pomocą zatrzasku
błyskawicznego Quick Fix,
do ułatwienia transportu
i przechowywania

MB 2 RT

02
06

03

Nóż do mulczowania o specjalnym
kształcie umożliwia ścinanie trawy na
różnych wysokościach. W obudowie
trawa jest rozdrabniana na drobne
cząstki, które są wdmuchiwane w darń.
05
04

Napęd kół przednich: umożliwia
koszenie i mulczowanie przy mniejszym wysiłku. Przy
włączonym napędzie
można z łatwością
obrócić kosiarkę
o 180 stopni przy
wykorzystaniu kół
tylnych.
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Model

Szerokość koszenia

Typ silnika

Wyposażenie

MB 2 R

46 cm

B&S Seria 450 E OHV

–

MB 2 RC

46 cm

Kohler XT675 OHV SC

–

MB 2 RT

46 cm

Kohler XT675 OHV SC

1 bieg

B&S = Briggs&Stratton, OHV = silnik górnozaworowy, SC = SmartChoke
Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 52, a dotyczące przyjaznych dla
środowiska materiałów eksploatacyjnych na str. 57.

do ok. 2000 m2

48 cm

TRZYKOŁOWE KOSIARKI WIELOFUNKCYJNE (MULTIMÄHER™).
ZWROTNE I WSZECHSTRONNE
Kosiarki wielofunkcyjne (Multimäher™) charakteryzują się dużą
mocą oraz zwrotnością i przeznaczone się do koszenia maksymalnej powierzchni 2000 m2. Specjalna konstrukcja umożliwia łatwe
manewrowanie wokół krzewów, drzew oraz dokładne przycinanie
krawędzi trawnika. Przyjemną i komfortową obsługę wszystkich
modeli zapewniają elementy antywibracyjne (zintegrowane między silnikiem a obudową), ergonomiczny kształt uchwytu kierującego oraz zatrzask błyskawiczny Quick Fix, który umożliwia szybkie
złożenie uchwytu do transportu i przechowywania. Kosiarki wielofunkcyjne mogą pracować jako kosiarki z wyrzutem bocznym lub
jako kosiarki mulczujące.

01

1-biegowy napęd kół

02

Komfortowy uchwyt

03

Uchwyt składany za pomocą
zatrzasku błyskawicznego
Quick Fix, ułatwiający transport

04

02

MB 3 RT

Duże podwójnie łożyskowane
koła napędowe z bieżnikiem
o specjalnym profilu,
5-stopniowa osiowa regulacja
wysokości kół tylnych

05

Obudowa z trwałej blachy
stalowej, odporna na działanie
sił skrętnych

06

Swobodnie poruszające się,
opatentowane koło przednie
z regulacją wysokości
i możliwością blokowania
podczas pracy na pochyłościach

07

Silnik spalinowy
Briggs&Stratton o dużej mocy
z funkcją ReadyStart

01

03
07

04

05

06

Koszenie z wyrzutem
bocznym: przy koszeniu
z otwartą osłoną wyrzutu
trawa jest wyrzucana
z boku.
Model

Szerokość koszenia

Typ silnika

Wyposażenie

MB 3 RC

48 cm

B&S Seria 675 RS

–

MB 3 RT

48 cm

B&S Seria 675 RS

1 bieg

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart
Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 52,
a dotyczące przyjaznych dla środowiska materiałów eksploatacyjnych na str. 57.

Disk Cut (tarcza
z czterema uchylnymi
nożami) jako wyposażenie
dodatkowe.
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53 cm

do ok. 2500 m2

TRAWNIK PIĘKNY PRZEZ DŁUGI
CZAS. WYSOKIEJ JAKOŚCI
KOSIARKI MULCZUJĄCE DO
ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH
Znakomite rezultaty mulczowania zapewniają kosiarki MB 4 R o
przemyślanej konstrukcji, wytrzymałości oraz z wysokiej jakości
wyposażeniem: elementy antywibracyjne i listwy ochronne,
silniki o dużej mocy i osłona wału w wersji dla profesjonalistów
(MB 4 RTP). Dzięki funkcjom takim jak SmartChoke, podwójnie
łożyskowanym kołom i wysokiej ergonomii obsługa jest niezwykle
łatwa. Za przyjazną dla środowiska eksploatację, w tym niski
poziom emisji spalin, przyznano tej Serii renomowany skandynawski znak „Svanen”.

01

Ergonomiczny, komfortowy
uchwyt kierujący, składany
i z regulacją wysokości

02

Mocowanie silnika z elementami antywibracyjnymi

03

1-biegowy napęd kół
przednich do płynnego koszenia

04

Praktyczne uchwyty
transportowe, z przodu i z tyłu

05

Wytrzymała obudowa
aluminiowa z wymiennymi
listwami ochronnymi

06

Centralna 5-stopniowa
regulacja wysokości koszenia

01

C ECOL AB
DI

02

EL

NO
R

MB 4 RTP

340012

Zatrzask
błyskawiczny
Quick Fix: umożliwia bardzo szybką
zmianę wysokości
uchwytu
w MB 4 RT bez
użycia narzędzi.

03

06

05
04

Model

Osłona wału w modelu MB 4 RTP
chroni wał korbowy przed odkształceniami i uszkodzeniami powstającymi
podczas uderzenia w przeszkodę.
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Szerokość koszenia

Typ silnika

Wyposażenie

MB 4 RT

53 cm

Kohler XT675 OHV SC

1 bieg

MB 4 RTP

53 cm

Kohler XT8 OHV SC

1 bieg

OHV = silnik górnozaworowy, SC = SmartChoke
Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 52,
a dotyczące przyjaznych dla środowiska materiałów eksploatacyjnych na str. 57.

53 cm

do ok. 2500 m2

MB 6 RH

01

02
08
03

07

KRÓTKA ROZPRAWA
Z NAJDŁUŻSZYMI ŹDŹBŁAMI.
KOSIARKI SPALINOWE DO
WYSOKIEJ TRAWY

04

05

Kosiarki VIKING do wysokiej trawy są niezastąpione – szczególnie
na obszarach, gdzie koszenie odbywa się rzadziej, np. w sadach, na
łąkach, zarośniętych terenach zielonych, jak również w ogrodach
z dziką roślinnością. Dzięki 3-kołowej konstrukcji są one bardzo
zwrotne, a duże tylne koła doskonale sprawdzają się na nierównym
terenie. Kosiarka MB 6 RV jest wyposażona w bardzo trwałe metalowe koła. Kolejną zaletą kosiarki jest komfortowy napęd Vario
służący do bezstopniowej regulacji prędkości. Dzięki temu zawsze
można precyzyjnie dopasować tempo pracy kosiarki do wysokości
trawy i warunków terenowych.

Model

01

Centralna 4-stopniowa regulacja
wysokości koszenia, ustawiana
za pomocą dźwigni przy
uchwycie

02

Składany uchwyt regulowany
w płaszczyźnie pionowej
i poziomej

03

Wskaźnik wysokości koszenia

04

Duże tylne koła z ułatwiającym
manewrowanie mechanizmem
wolnego koła

05

Trwała obudowa z blachy
stalowej z boczną prowadnicą
doprowadzającą trawę

06

Obrotowe koło przednie
można blokować, a także
regulować jego wysokość

07

Osłona przeciwpyłowa
z tworzywa sztucznego
wzmocnionego włóknem
szklanym chroni użytkownika
i urządzenie przed kurzem
i zatrzymuje ściętą trawę

08

Mocny silnik Briggs&Stratton
z układem łatwego rozruchu
i specjalnym podwójnym filtrem
powietrza chroniącym silnik przy
dużym zapyleniu

06

Szerokość koszenia

Typ silnika

Wyposażenie

MB 6 RH

53 cm

B&S Seria 750 DOV RS

1 bieg

MB 6 RV

53 cm

B&S Seria 850 PRO OHV RS

Vario

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, DOV/OHV = silnik górnozaworowy
Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 52, a dotyczące przyjaznych dla
środowiska materiałów eksploatacyjnych na str. 57.

Regulacja
wysokości
uchwytu sterującego: indywidualne
dopasowanie
wysokości do
wzrostu
użytkownika,
łatwe składanie
do transportu
i przechowywania.

Regulacja pozioma uchwytu sterującego: umożliwia uzyskanie
optymalnej pozycji
podczas pracy
na zboczach
i dokładne koszenie wzdłuż płotów
i murów bez ryzyka zaczepienia.
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Zestawienie
kosiarek

do ok. 800 m2

NOWOŚĆ

Model

ME 235

ME 339

ME 339 C

ME 443

ME 443 C

ME 545

ME 545 V

Powierzchnia trawnika (m2)

do 300

do 500

do 500

do 600

do 600

do 800

do 800

33

37

37

41

41

43

43

Moc znamionowa (W)

1200

1200

1200

1500

1500

1600

1600

Wysokość koszenia (mm)

25–65

30–70

30–70

25–75

25–75

25–80

25–80

Kosz na trawę (l)

30

40

40

55

55

60

60

Ciężar urządzenia (kg)

13

14

14

20

22

26

31

Napęd

–

–

–

–

–

–

V

Mulczowanie

–

❏

❏

❏

❏

❏

❏

6311 011 2400

6320 011 2400

6320 011 2410

6338 011 2400

6338 011 2410

6340 011 2405

6340 011 2420

Szerokość koszenia (cm)

Nr katalogowy

Akumulator STIHL

Ładowarka STIHL

do ok. 370 m2

Model

MA 339

MA 339 C

MA 443

MA 443 C

Szerokość
koszenia (cm)

37

37

41

41

Rodzaj
akumulatora

litowo-jonowy
36 V

litowo-jonowy
36 V

litowo-jonowy
36 V

litowo-jonowy
36 V

30–70

30–70

25–75

25–75

Kosz na trawę (l)

40

40

55

55

Ciężar
urządzenia (kg)

12

13

18

20

Mulczowanie

❏

❏

❏

❏

6320 011 1400

6320 011 1410

6338 011 1400

6338 011 1410

Wysokość
koszenia (mm)

Zestaw

Akumulator
STIHL

Ładowarka
STIHL

Powierzchnia
trawnika (m2)*

Nr katalogowy

MA 339

AP 160

AL 300

do ok. 300

6320 200 0011

MA 339 C

AP 160

AL 300

do ok. 300

6320 200 0004

MA 443

AP 180

AL 300

do ok. 370

6338 200 0001

MA 443 C

AP 180

AL 300

do ok. 370

6338 200 0003

Elementy zestawu są dostępne także oddzielnie, zob. str. 57.

Nr katalogowy
Legenda

■ = seryjnie
❏ = wyposażenie dodatkowe (dostępne)
– = wyposażenie dodatkowe (niedostępne)

Napęd: T = 1 bieg
V = Vario

ES = rozrusznik elektryczny, HS = rozrusznik linkowy,
MS = hamulec silnika, RS = ReadyStart, SC = SmartChoke,
BBC = sprzęgło i hamulec noża, B&S = Briggs&Stratton,
OHV = silnik górnozaworowy

Wartości emisji dotyczące wszystkich urządzeń VIKING podane zostały na str. 111.
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*Wydajność na jedno ładowanie akumulatora, przy zastosowaniu w optymalnych
warunkach. Faktyczna wydajność zależy od wielu czynników, między innymi od
zastosowanego zestawu akumulatorów lub np. od powierzchni trawnika
(przeszkody, kształt), wysokości i gęstości trawy, tempa pracy, mulczowania
itp. Wydajność można zwiększyć, doładowując akumulator lub stosując kilka
akumulatorów.

Zestawienie
kosiarek

do ok. 1800 m2

Model

MB 248

MB 248 T

MB 253

MB 253 T

MB 443

MB 443 T

MB 448 TX

MB 448 T

MB 448 TC

Powierzchnia trawnika (m2)

do 1200

do 1200

do 1800

do 1800

do 1200

do 1200

do 1200

do 1200

do 1200

46

46

51

51

41

41

46

46

46

Typ silnika

B&S Seria 450
E OHV

B&S Seria 450
E OHV

Kohler XT675
OHV SC

Kohler XT675
OHV SC

B&S Seria 450
E OHV

B&S Seria 500
E OHV

B&S Seria 500
E OHV

B&S Seria 575
EX OHV RS

B&S Seria 575
EX OHV RS

Moc znam. przy rob.
prędkości obr.

1,6 kW/2,2 KM
2900 obr/min

1,6 kW/2,2 KM
2900 obr/min

2,2 kW/3,0 KM
2800 obr/min

2,2 kW/3,0 KM
2800 obr/min

1,6 kW/2,2 KM
2800 obr/min

1,9 kW/2,6 KM
2800 obr/min

1,9 kW/2,6 KM
2800 obr/min

2,0 kW/2,7 KM
2800 obr/min

2,0 kW/2,7 KM
2800 obr/min

25–75

25–75

25–75

25–75

25–75

25–75

25–75

25–75

25–75

Kosz na trawę (l)

55

55

55

55

55

55

55

55

55

Ciężar urządzenia (kg)

25

27

30

33

24

25

26

26

27

HS/MS

HS/MS

HS/MS

HS/MS

HS/MS

HS/MS

HS/MS

HS/MS

HS/MS

Napęd

–

T

–

T

–

T

T

T

T

Mulczowanie

–

–

–

–

❏

❏

❏

❏

❏

6350 011 3408

6350 011 3418

6371 011 3400

6371 011 3410

6338 011 3400

6338 011 3410

6358 011 3430

6358 011 3410

6358 011 3420

Szerokość koszenia (cm)

Wysokość koszenia (mm)

Start/Stop

Nr katalogowy

do ok. 1200 m2

Model

MB 545

MB 545 T

MB 545 VE

MB 545 VM

do 1200

do 1200

do 1200

do 1200

43

43

43

43

B&S Seria 675 RS

B&S Seria 675 RS

B&S Seria 675 RS

B&S Seria 675 RS

2,3 kW/3,2 KM
2800 obr/min

2,3 kW/3,2 KM
2800 obr/min

2,3 kW/3,2 KM
2800 obr/min

2,3 kW/3,2 KM
2800 obr/min

25–80

25–80

25–80

25–80

Kosz na trawę (l)

60

60

60

60

Ciężar urządzenia (kg)

29

31

35

32

HS/MS

HS/MS

ES/MS

HS/MS

Napęd

–

T

V

V

Mulczowanie

❏

❏

❏

■

6340 011 3400

6340 011 3405

6340 011 3425

6340 011 3430

2

Powierzchnia trawnika (m )
Szerokość koszenia (cm)
Typ silnika
Moc znam. przy rob.
prędkości obr.
Wysokość koszenia (mm)

Start/Stop

Nr katalogowy

53

Zestawienie
kosiarek

do ok. 2000 m2

Model

MB 650 T

MB 650 VM

MB 650 VS

MB 650 VE

do 2000

do 2000

do 2000

do 2000

48

48

48

48

B&S Seria 675 RS

B&S Seria 750 DOV RS

B&S Seria 675 RS

B&S Seria 675 RS

2,3 kW/3,2 KM
2800 obr/min

2,7 kW/3,7 KM
2800 obr/min

2,3 kW/3,2 KM
2800 obr/min

2,3 kW/3,2 KM
2800 obr/min

30–85

30–85

30–85

30–85

Kosz na trawę (l)

75

75

75

75

Ciężar urządzenia (kg)

42

43

47

45

HS/MS

HS/MS

HS/BBC

ES/MS

Napęd

T

V

V

V

Mulczowanie

❏

■

❏

❏

6360 011 3401

6360 011 3422

6360 011 3451

6360 011 3416

MB 655 VM

MB 655 G

MB 655 GS

do 2500

do 2500

do 2500

53

53

53

B&S Seria 750 DOV RS

B&S Seria 750 DOV RS

B&S Seria 750 DOV RS

2,7 kW/3,7 KM
2800 obr/min

2,7 kW/3,7 KM
2800 obr/min

2,7 kW/3,7 KM
2800 obr/min

30–85

30–85

30–85

Kosz na trawę (l)

75

75

75

Ciężar urządzenia (kg)

44

44

48

HS/MS

HS/MS

HS/BBC

Napęd

V

G

G

Mulczowanie

■

❏

❏

6375 011 3471

6375 011 3401

6375 011 3441

2

Powierzchnia trawnika (m )
Szerokość koszenia (cm)
Typ silnika
Moc znam. przy
rob. prędk. obr.
Wysokość koszenia (mm)

Start/Stop

Nr katalogowy

do ok. 2500 m2

Model
2

Powierzchnia trawnika (m )
Szerokość koszenia (cm)
Typ silnika
Moc znam. przy
rob. prędk. obr.
Wysokość koszenia (mm)

Start/Stop

Nr katalogowy

Wartości emisji dotyczące wszystkich urządzeń VIKING podane zostały na str. 111.
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Zestawienie
kosiarek

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

MB 756 GS*

MB 756 YS

MB 756 YC

MB 2 R

MB 2 RC

MB 2 RT

do 3000

do 3000

do 3000

do 1500

do 1500

do 1500

54

54

54

46

46

46

Kawasaki FJ 180 V
KAI OHV

Kawasaki FJ 180 V
KAI OHV

Kawasaki FJ 180 V
KAI OHV

B&S Seria 450
E OHV

Kohler XT675
OHV SC

Kohler XT675
OHV SC

2,9 kW/3,9 KM
2800 obr/min

2,9 kW/3,9 KM
2800 obr/min

2,9 kW/3,9 KM
2800 obr/min

1,6 kW/2,2 KM
2900 obr/min

2,2 kW/3,0 KM
2800 obr/min

2,2 kW/3,0 KM
2800 obr/min

25–90

25–90

25–90

28–85

28–85

28–85

Kosz na trawę (l)

80

80

80

–

–

–

Ciężar urządzenia (kg)

59

59

59

22

26

29

HS/BBC

HS/BBC

HS/BBC

HS/MS

HS/MS

HS/MS

Napęd

G

Y

Y

–

–

T

Mulczowanie

❏

❏

❏

■

■

■

6378 011 3410

6378 011 3400

6378 011 3420

6357 011 3402

6357 011 3421

6357 011 3411

MB 3 RC

MB 3 RT

MB 4 RT

MB 4 RTP

MB 6 RH

MB 6 RV

do 2000

do 2000

do 2500

do 2500

do 2500

do 2500

48

48

53

53

53

53

B&S Seria 675 RS

B&S Seria 675 RS

Kohler XT675
OHV SC

Kohler XT8
OHV SC

B&S Seria 750 DOV RS

B&S Seria 850 PRO
OHV RS

2,3 kW/3,2 KM
2800 obr/min

2,3 kW/3,2 KM
2800 obr/min

2,2 kW/3,0 KM
2800 obr/min

2,6 kW/3,5 KM
2800 obr/min

2,8 kW/3,8 KM
3100 obr/min

3,4 kW/4,6 KM
3100 obr/min

25–80

25–80

30–70

30–70

55–150

55–150

30

32

35

42

67

74

HS/MS

HS/MS

HS/MS

HS/MS

HS/MS

HS/MS

Napęd

–

T

T

T

T

V

Mulczowanie

■

■

■

■

–

–

6361 011 3401

6361 011 3411

6383 011 3410

6383 011 3420

6380 011 3421

6380 011 3430

do ok. 3000 m2

Model
2

Powierzchnia trawnika (m )
Szerokość koszenia (cm)
Typ silnika
Moc znam. przy rob.
prędkości obr.
Wysokość koszenia (mm)

Start/Stop

Nr katalogowy

do ok. 1500 m2

* Dostępne od wiosny 2015 r.

do ok. 2500 m2

Model
2

Powierzchnia trawnika (m )
Szerokość koszenia (cm)
Typ silnika
Moc znam. przy rob.
prędkości obr.
Wysokość koszenia (mm)
Ciężar urządzenia (kg)
Start/Stop

Nr katalogowy

Legenda

■ = seryjnie
❏ = wyposażenie dodatkowe (dostępne)
– = wyposażenie dodatkowe (niedostępne)

Napęd: G
T
V
Y

=
=
=
=

3 biegi
1 bieg
Vario
hydrostatyczny

ES = rozrusznik elektryczny, HS = rozrusznik linkowy, MS = hamulec silnika,
RS = ReadyStart, SC = SmartChoke, BBC = sprzęgło i hamulec noża,
B&S = Briggs&Stratton, OHV/DOV = silnik górnozaworowy
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Wyposażenie
dodatkowe i materiały
eksploatacyjne

WYPOSAŻENIE DODATKOWE VIKING I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Oferta firmy VIKING obejmuje nie tylko praktyczne wyposażenie dodatkowe do kosiarek, lecz także szeroki wybór doskonale dostosowanych materiałów eksploatacyjnych, a wśród nich przede wszystkim przyjazne dla środowiska paliwo MotoPlus.

Zestaw do mulczowania
KIT 655

Akumulator litowo-jonowy STIHL
AP 160

Disk-Cut

Tekstylny kosz na
trawę AFK 080

Deflektor
ADF 700

Wyposażenie dodatkowe

Nr katalogowy

Opis

KIT 339

6909 007 1080

Zestaw do mulczowania (nóż wielofunkcyjny i przysłona) do wszystkich modeli Serii 3 o szerokości koszenia 37 cm

AMK 043

6909 007 1027

Zestaw do mulczowania (nóż wielofunkcyjny i przysłona) do wszystkich modeli Serii 4 o szerokości koszenia 41 cm

AMK 048

6909 007 1028

Zestaw do mulczowania (nóż wielofunkcyjny i przysłona) do wszystkich modeli Serii 4 o szerokości koszenia 46 cm

KIT 545

6909 007 1044

Zestaw do mulczowania (nóż wielofunkcyjny i przysłona) do wszystkich modeli Serii 5

KIT 650

6909 007 1057

Zestaw do mulczowania do wszystkich modeli Serii 6 o szerokości koszenia 48 cm

KIT 655

6909 007 1062

Zestaw do mulczowania do wszystkich modeli Serii 6 o szerokości koszenia 53 cm

AMK 056*

6909 007 1005

Zestaw do mulczowania do wszystkich modeli Serii 7 o szerokości koszenia 54 cm

AP 115

4850 400 6516

Akumulator litowo-jonowy STIHL, 118 Wh, 36 V i 2,8 Ah

AP 160

4850 400 6502

Akumulator litowo-jonowy STIHL, 160 Wh, 36 V i 4,5 Ah

AP 180

4850 400 6510

Akumulator litowo-jonowy STIHL, 180 Wh, 36 V i 5 Ah

AL 100

4850 430 2500

Standardowa ładowarka do akumulatorów litowo-jonowych STIHL: AP 115, AP 160, AP 180

AL 300

4850 430 5500

Szybka ładowarka do akumulatorów litowo-jonowych STIHL: AP 115, AP 160, AP 180

AL 500

4850 430 5700

Szybka ładowarka do akumulatorów litowo-jonowych STIHL: AP 115, AP 160, AP 180

Disk-Cut

6909 700 5106

Tarcza z czterema wahliwie zamocowanymi nożami, Ø 48 cm, do MB 3 RC, MB 3 RT

AFK 080

6375 700 9600

Tekstylny kosz na trawę do wszystkich modeli Serii 6

ADC 600

6909 700 5115

Tarcza z trzema wahliwie zamocowanymi nożami, Ø 53 cm, do MB 6 RH, MB 6 RV

ADF 700

6909 760 6910

Deflektor do wszystkich modeli Serii 6

APO 030

0000 647 0201

Pompa ssąca benzyny (do wszystkich modeli z silnikami spalinowymi)

*Do modeli nowej Serii 7 od listopada 2014 r.

OLEJE SILNIKOWE VIKING. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i dużej wiedzy możemy zaoferować
Państwu produkt o najwyższej jakości. Stosujemy tylko najlepsze oleje bazowe i dodatki przeznaczone specjalnie do stosowania w urządzeniach ogrodowych. Nasze oleje silnikowe zapewniają idealne smarowanie
urządzeń ogrodowych VIKING.
VIKING MOTOPLUS. Paliwo opracowane specjalnie do silników 4-suwowych. Zawiera śladowe ilości dodatków aromatycznych takich jak benzen, dzięki czemu nie zanieczyszcza środowiska. Chroniony jest także silnik.
Prawie bezdymowe spalanie chroni zawory i tłok oraz wydłuża czas eksploatacji i zwiększa moc. Ponadto
paliwo VIKING MotoPlus może być przechowywane nawet dwa lata bez utraty jakości.

1
2

Materiały eksploatacyjne

Nr katalogowy

Opis

Olej silnikowy

0781 309 0017

Olej silnikowy VIKING SAE 30 (poj. 0,5 l)

Olej silnikowy

0781 309 0011

Olej silnikowy VIKING SAE 30 (poj. 0,6 l)

Olej silnikowy

0781 309 0012

Olej silnikowy VIKING SAE 30 (poj. 1,4 l)

Olej silnikowy

0781 309 0016

Specjalny olej silnikowy VIKING HD 10 W-30 (poj. 0,5 l)

Olej silnikowy

0781 309 0007

Specjalny olej silnikowy VIKING HD 10 W-30 (poj. 0,6 l)

Olej silnikowy

0781 309 0008

Specjalny olej silnikowy VIKING HD 10 W-30 (poj. 1,4 l)

MotoPlus1

0781 989 5396

Paliwo VIKING do silników 4-suwowych, nie zawiera benzenu (kanister 5 l)

MotoPlus2

0781 989 5003

Paliwo VIKING do silników 4-suwowych, nie zawiera benzenu (kanister 5 l)

pojemnik wielokrotnego użytku; jest przystosowany do wlewu paliwa STIHL
pojemnik jednorazowy; nie jest przystosowany do wlewu paliwa STIHL

57

KOSIARKA AUTOMATYCZNA iMow

„i” JAK
INTELIGENTNA
PIELĘGNACJA
TRAWNIKA
Od dziś utrzymanie idealnego trawnika nie musi wiązać się z dużym
nakładem pracy. Dwie kosiarki automatyczne iMow MI 632
i MI 632 P praktycznie same poradzą sobie z tym zadaniem. Po zaprogramowaniu kosiarki koszą trawę w pełni automatycznie, sprawnie
omijają przeszkody i nawet pagórkowate tereny nie stanowią dla nich
problemu. Po zakończeniu pracy lub gdy trzeba naładować akumulator
kosiarka samoczynnie powraca do stacji ładującej. Dzięki sprawnej
i szybkiej pracy kosiarki iMow będą Państwo mogli znów korzystać
z uroków trawnika, bez ograniczeń.

Kosiarki automatyczne iMow w skrócie:
■

w pełni automatyczne koszenie trawnika

■

innowacyjność i komfort, nowe standardy koszenia

■

proste i intuicyjne programowanie, również za pomocą aplikacji

■

szybka, inteligentna i wydajna pielęgnacja trawy
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KOSIARKI AUTOMATYCZNE iMow

WYRĘCZĄ PAŃSTWA
W PIELĘGNACJI TRAWNIKA
MI 632 P

Oba modele kosiarek iMow MI 632 i MI 632 P koszą
trawę w pełni automatycznie i zgodnie z Państwa życzeniem. Termin koszenia można zaprogramować za pomocą panelu sterującego. Praktyczne pokrętło umożliwia
łatwą 15-stopniową regulację wysokości koszenia
w zakresie od 20 do 60 mm. Resztą zajmie się szybka,
inteligentna i wydajna kosiarka iMow. Szczególnie praktyczne rozwiązanie: podczas koszenia trawa zostaje rozdrobniona na małe cząstki, które stanowią naturalny
nawóz. Koszenie można zostawić kosiarce iMow,
a wolny czas wykorzystać na swoje pasje i zainteresowania.

Model

Nr katalogowy

Maksymalna powierzchnia trawnika

Typ akumulatora

Pojemność akumulatora

MI 632

6309 011 1400

do 3000 m2

litowo-jonowy

130 Wh

MI 632 P

6309 011 1420

do 4000 m2

litowo-jonowy

194 Wh

Wartości emisji dotyczące wszystkich urządzeń VIKING podane zostały na str. 111.
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01

Styki ładowania
w stacji ładującej

02

Ruchoma pokrywa
z czujnikami do
rozpoznawania
przeszkód

03

Ręczny przycisk STOP
zapewnia większe
bezpieczeństwo

04

15-stopniowa
regulacja wysokości
koszenia, od 20 do
60 mm

30 cm

do ok. 4000 m2

03

MI 632

04
05

06
05

Wyjmowany panel
sterujący z dużym
wyświetlaczem LCD

02

06

Ergonomiczny uchwyt
transportowy

07

Cichobieżne
i samoczyszczące koła
z bieżnikiem

01

07

Wytrzymały nóż do mulczowania
z dwustronnie szlifowanym
ostrzem automatycznie zmienia
kierunek obrotu po każdym
zatrzymaniu, dzięki czemu
pozostaje ostry przez bardzo długi
czas i zużywa się równomiernie.

Dzięki wyraźnemu
wyświetlaczowi LCD
i intuicyjnemu menu
programowanie jest
bardzo proste.
Dla większej wygody
obsługi można go
wyjąć z urządzenia.
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JEDNO URZĄDZENIE, WIELE ZALET.
Dynamiczny plan koszenia
Kosiarka iMow sama realizuje ustalony plan koszenia. W przypadku przerwania koszenia, np. z powodu deszczu, sama decyduje, w ramach określonego czasu, czy będzie kontynuować koszenie. W razie ciągłych opadów można wyłączyć czujnik
deszczu lub pozostawić kosiarkę iMow w stacji ładującej aż do rozpoczęcia następnego cyklu koszenia. Kosiarce iMow wystarczy zaledwie 19 godzin aktywności w tygodniu, aby zapewnić idealną pielęgnację trawnika o powierzchni ok. 1000 m².
Dobre sąsiedztwo
Obszar koszenia kosiarki iMow określa się za pomocą pętli ograniczającej, która wysyła niepowodujący zakłóceń sygnał.
Oznacza to, że sygnał nie konkuruje z innymi sygnałami – na przykład z kosiarką automatyczną w sąsiednim ogrodzie. A ponieważ kosiarki iMow pracują cicho, to w dodatku chronią nasze uszy i nerwy.
Zabezpieczenie przed kradzieżą
Kosiarka iMow jest wyposażona w wiele czujników: gdy tylko ktoś spróbuje ją podnieść – zatrzymuje się. Ponadto w ramach
zabezpieczenia przed kradzieżą kosiarkę iMow można zaprogramować tak, że będzie można ją obsługiwać jedynie po podaniu
osobistego kodu PIN.
Inteligentny system ładowania
Jeśli kosiarce iMow pozostaje jeszcze duża powierzchnia do skoszenia, to ładuje się o wiele szybciej. Po skończeniu pracy
ładuje się wolniej i odpowiednio oszczędniej. Takie rozwiązanie zapewnia przedłużenie okresu eksploatacji akumulatora, a także
chroni środowisko i dba o Państwa portfele.
Dynamiczna prędkość
Kosiarka iMow automatycznie rozróżnia obszary o różnej gęstości trawy – w przypadku długiej i gęstej trawy automatycznie
dostosowuje swoją prędkość.
Instalacja przez Autoryzowanego Dealera
Na życzenie klienta Autoryzowany Dealer firmy VIKING chętnie dokona fachowej instalacji kosiarki iMow oraz zaprogramuje
plan koszenia zgodnie z Państwa potrzebami.

62

do ok. 4000 m2

30 cm

iMow – WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
ODPOWIENIE URZĄDZENIA DLA KAŻDEGO OGRODU
Model

MI 632

MI 632 P

Optymalna powierzchnia trawnika (do ok.)

1000 m2

2000 m2

Maksymalna powierzchnia trawnika (do ok.)

3000 m2

4000 m2

litowo-jonowy

litowo-jonowy

Energia akumulatora

130 Wh

194 Wh

Pojemność akumulatora

4,5 Ah

6,8 Ah

Moc

120 W

185 W

20–60 mm

20–60 mm

Szerokość koszenia

30 cm

30 cm

Średni czas pracy (na jedno ładowanie akumulatora)

90 min

150 min

Średni czas ładowania

60 min

60 min

Maksymalne nachylenie terenu

35 %

35 %

Poziom mocy akustycznej

63 dB[A]

63 dB[A]

Ciężar (bez akumulatora)

12 kg

12 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

73 x 54 x 27 cm

73 x 54 x 27 cm

Nr katalogowy

6309 011 1400

6309 011 1420

Typ akumulatora

Wysokość koszenia (15-stopniowa regulacja)

Do wyposażenia standardowego należą

MI 632

MI 632 P

Pętla ograniczająca (m)

150

300

Uchwyty montażowe (szt.)

200

300

Wtyk zaciskowy (szt.)

2

2

Złączka do przewodu (szt.)

3

3

Stacja ładująca





Wyposażenie dodatkowe

Nr katalogowy

Nazwa

ARB 150

0000 400 8610

Pętla ograniczająca 150 m

ARB 500

0000 400 8620

Pętla ograniczająca 500 m

AFN 051

6309 007 1000

Uchwyty montażowe (opakowanie 50 szt.)

AIP 600

6909 780 5400

Osłona stacji ładującej iProtect

ADV 010

6909 007 1090

Złączki do przewodu (opakowanie 10 szt.)

AKS 010

6909 007 1095

Wtyki zaciskowe (opakowanie 10 szt.)

ADO 600

6909 200 0000

Stacja ładująca

ARS 028

6909 007 1002

Zestaw czyszczący: tarcza i krótszy nóż

ART 240

6909 700 0410

Koła z bieżnikiem

Stacja ładująca
to przystań kosiarki iMow. Kosiarka iMow
powraca do niej, aby się podładować
lub przeczekać do następnego czasu
aktywności.

Wyposażenie dodatkowe: osłona
przeciwsłoneczna iProtect – chroni
kosiarkę iMow przed promieniowaniem
słonecznym i zanieczyszczeniami.

Ewentualne koszty instalacji nie są wliczone w cenę kosiarki iMow.
Wartości emisji dotyczące wszystkich urządzeń VIKING podane zostały na str. 111.
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Jak prawidłowo
wybrać
kosiarkę samojezdną?

KTÓRA KOSIARKA JEST DLA PAŃSTWA
ODPOWIEDNIA?
1. JAK DUŻE TRAWNIKI CHCĄ PAŃSTWO KOSIĆ?
Do koszenia trawników o większych powierzchniach przeznaczone są kosiarki z Serii T5 i T6 charakteryzujące się odpowiednią szerokością i wydajnością koszenia. Seria T5 nadaje się do koszenia terenów o powierzchni do 8000 m2, natomiast kosiarki Serii T6 poradzą sobie
nawet z terenami o maksymalnej powierzchni 10 000 m2. Do koszenia powierzchni do ok. 4000 m2 idealnie nadają się zwrotne kosiarki
typu Rider Serii R4, natomiast do terenów o powierzchni do 8000 m2 odpowiednie będą – oprócz Serii T5 i T6 – kosiarki samojezdne
z wyrzutem bocznym Serii T4.

2. JAKIE SĄ WARUNKI TERENOWE?
Jeżeli na trawniku znajduje się wiele krzewów oraz drzew i trzeba przejeżdżać przez wąskie miejsca między grządkami, radzimy wybrać
kosiarkę typu Rider Serii R4. Wyjątkowo zwrotne, ze względu na brak kosza na trawę, są także kosiarki samojezdne T4. Do trawników
o dużej powierzchni, gdzie wymagane są szybkość, maksymalna wydajność koszenia i komfort jazdy, przeznaczone są kosiarki Serii T5 i T6.

3. JAKIE WYPOSAŻENIE MA DLA PAŃSTWA SZCZEGÓLNE ZNACZENIE?
We wszystkich kosiarkach zastosowano układ sterowania napędem kół za pomocą jednego pedału, system zmiany kierunku jazdy, przekładnię hydrostatyczną oraz elektromagnetyczne sprzęgło zespołu tnącego. Wyjątkowo wydajne są kosiarki z 2-cylindrowymi silnikami
o dużej mocy. Warto zwrócić uwagę na wyposażenie dodatkowe, takie jak np. odkładnica do śniegu lub praktyczna przyczepa-wywrotka.

do
4000 m2

do
6000 m2

do
8000 m2

do
10 000 m2

MR 4082

MT 4097 SX
MT 4097 S

MT 4112 S
MT 4112 SZ

MT 6127 ZL

MT 5097
MT 5097 C
MT 5097 Z

MT 5112 Z

MT 6112 C
MT 6112 ZL

OBJAŚNIENIE ZNAKÓW I SKRÓTÓW
Objaśnienie oznaczeń modeli
C = wyposażenie komfortowe
L = wyposażenie luksusowe
(np. tempomat)
S = wyrzut boczny
X = model ekonomiczny
Z = 2-cylindrowy silnik B&S

Dodatkowe objaśnienia
OHV = silnik górnozaworowy

Dane dotyczące ciężaru, jeśli nie podano
inaczej, dotyczą ciężaru urządzenia netto, bez
materiałów eksploatacyjnych (benzyny, oleju).

Objaśnienie znaków
❏ = wyposażenie dodatkowe
(dostępne)
■ = seryjnie
– = wyposażenie dodatkowe
(niedostępne)
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SERIA R4

ZWROTNE
I PRECYZYJNE
Zwrotne kosiarki typu Rider firmy VIKING zapewniają nie tylko dużą
wydajność koszenia, lecz także dają wiele radości z jazdy. Dzięki niezwykle łatwej obsłudze i ergonomicznej konstrukcji koszenie nawet
dużych powierzchni trawnika odbywa się szybko i komfortowo. Dobra
widoczność z przodu i duża zwrotność umożliwiają bardzo łatwe
manewrowanie wokół drzew i krzewów. Kosiarki cechuje zwarta konstrukcja i wyjątkowa ergonomia. Konstruktorzy pomyśleli o wszystkim, aby koszenie trawnika stało się prawdziwym relaksem.

Seria R4 w skrócie:
■

zwrotne kosiarki typu Rider o zwartej konstrukcji

■

przejrzyście skonstruowane i łatwe w obsłudze

■

kompaktowa konstrukcja, duża wydajność koszenia

■

idealne do prac na wąskich powierzchniach
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SERIA R4

KOMFORTOWA I ZWROTNA
Linia kosiarek firmy VIKING wyposażona jest we wszystko co niezbędne, aby zapewnić pełną satysfakcję podczas pracy. Specjalny system zmiany kierunku jazdy ułatwia manewrowanie, niezwykle mały promień skrętu
(zaledwie 65 cm) i automatyczna zamiana biegów za
pomocą hydrostatycznej przekładni gwarantują komfortową jazdę. Opróżnianie kosza na trawę nie wymaga
opuszczenia wygodnego, regulowanego fotela kierowcy.
Wystarczy pociągnąć i wcisnąć do dołu uchwyt przy
siedzeniu. Inne elementy obsługi takie jak sprzęgło noża
czy regulacja wysokości koszenia umieszczone zostały
również w zasięgu ręki. Wyjątkowy komfort koszenia
nawet na biegu wstecznym – dotyczy to wszystkich
kosiarek samojezdnych firmy VIKING.

Model
MR 4082

Szerokość koszenia

Typ silnika

Wyposażenie

80 cm

B&S Seria 3130 OHV

przekładnia hydrostatyczna

B&S = Briggs&Stratton, OHV = silnik górnozaworowy
Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 82.
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01

Regulowany fotel
kierowcy, obsługa bez
narzędzi
do ok. 4000 m2

80 cm

02

Niski stopień
zapewniający wygodne
wsiadanie i wysiadanie
oraz dużą przestrzeń
na nogi

03

Elektromagnetyczne
sprzęgło noża do
łatwego włączania
napędu noży

03
01

04

Napęd kół sterowany
jednym pedałem
z innowacyjnym
systemem zmiany
kierunku jazdy

MR 4082
08

04
02

05

Solidna rama
z przednim zderzakiem

06

Stalowy wielofunkcyjny
zespół tnący
z systemem zbierania
trawy zapewniającym
maksymalną szerokość
koszenia

07

250-litrowy kosz na
trawę opróżniany za
pomocą dźwigni
znajdującej się przy
fotelu kierowcy

08

Mocny, cichy silnik
OHV

05

07

06

Łatwe opróżnianie kosza.
Kosz na trawę może być
bez trudu opróżniany
z fotela kierowcy.

Łatwiej nie można.
Dźwignia umożliwia
komfortowy wybór kierunku
jazdy do przodu lub do tyłu.

Regulowany wygodny
fotel dopasowany do każdej
sylwetki kierowcy.
Fotel można szybko
wyregulować bez użycia
narzędzi.

Niezwykle mały promień
skrętu idealnie przydaje się
w ogrodach z dużą ilością
drzew i krzewów.
Kompaktowa konstrukcja
i dobra widoczność do
przodu umożliwiają łatwe
manewrowanie.
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SERIA T4

SWOBODA
KOSZENIA
Dla wszystkich, którzy chcą szybko skończyć koszenie: kosiarki samojezdne VIKING Serii T4, które koszą bez potrzeby opróżniania kosza na
trawę. Ponadto dzięki zespołowi tnącemu z wyrzutem bocznym nie
ma potrzeby utylizowania skoszonej trawy. Można więc bez przeszkód cieszyć się zaletami Serii T4 i wykorzystywać doskonałe właściwości jezdne: wyjątkowo proste manewrowanie, wygodny układ kierowniczy i trakcja bardzo dużych opon w połączeniu z mocnymi 1i 2-cylindrowymi silnikami. W sezonie 2015 prezentujemy kosiarki
samojezdne Serii T4 o nowej sportowej sylwetce, które cieszą oko,
nawet gdy nie pracują.

Seria T4 w skrócie:
■

kompaktowa kosiarka samojezdna z wyrzutem bocznym

■

szybkie i wygodne koszenie bez kosza na trawę

■

duża moc i bardzo dobra wydajność koszenia

■

łatwość manewrowania
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SERIA T4

DUŻA WYDAJNOŚĆ
KOSZENIA I PRZYJEMNOŚĆ
Z JAZDY
Praca z wykorzystaniem tej kosiarki samojezdnej przebiega bardzo komfortowo – wystarczy jeździć, aż wszystko będzie skoszone. Nowe wzornictwo kosiarek samojezdnych Serii T4 idealnie oddaje ich sportowy charakter.
Wyrzut boczny umożliwia koszenie bardzo dużej ilości
trawy. Pokos jest rozrzucany równomiernie na powierzchni trawnika, a dzięki ergonomicznej obsłudze czas pracy
szybko upływa. Dzięki sprawnemu 1-pedałowemu napędowi kół z możliwością wyboru kierunku jazdy za pomocą dźwigni manewrowanie odbywa się efektywnie,
nawet przy małej średnicy zawracania. Modele
MT 4097 S, MT 4112 S i MT 4112 SZ są wyposażone
seryjnie w mocny zderzak przedni, który może służyć
także do montowania akcesoriów.

Model

Szerokość koszenia

Typ silnika

Wyposażenie

MT 4097 SX

95 cm

B&S Seria 3130 OHV

przekładnia hydrostatyczna

MT 4097 S

95 cm

B&S Seria 4155 OHV

przekładnia hydrostatyczna

MT 4112 S

110 cm

B&S Seria 4175 OHV

przekładnia hydrostatyczna

MT 4112 SZ

110 cm

B&S Seria 7160 OHV (2-cyl.)

przekładnia hydrostatyczna

B&S = Briggs&Stratton, OHV = silnik górnozaworowy
Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 82.
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01

Ergonomiczny fotel kierowcy
umożliwiający zachowanie
wygodnej pozycji
95/110 cm

02

Przestronne wejście
z dużą przestrzenią na nogi

03

Elektromagnetyczne sprzęgło
noża zapewnia wygodne
włączanie zespołu tnącego

04

Napęd kół sterowany jednym
pedałem z innowacyjnym
systemem zmiany kierunku
jazdy

05

Zespół tnący z praktycznym
wyrzutem bocznym

06

Dobre warunki trakcyjne
dzięki dużym oponom
z bieżnikiem chroniącym trawę

07

7-stopniowa regulacja
wysokości koszenia,
wspomagana sprężynami

do ok. 8000 m2

03
01
04

MT 4112 SZ

02

07

06

05

Wygodny jak automatyczna skrzynia
biegów: bezstopniowy napęd
hydrostatyczny.

Zintegrowany zespół haka holowniczego umożliwia proste podłączenie
akcesoriów (np. przyczepa-wywrotka
PICK UP 300).

Koszenie z wyrzutem bocznym
oszczędza czas. Ponieważ nie trzeba
opróżniać kosza na trawę, można
z łatwością kosić większe powierzchnie.
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SERIA T5

FASCYNACJA
I PERFEKCJA
Koszenie może być prawdziwą przyjemnością. Kosiarki samojezdne
VIKING łączą niezawodną jakość z innowacyjną techniką i znakomitym
wzornictwem. Świadczą o tym nie tylko bardzo dobra wydajność
koszenia, lecz także praktyczne rozwiązania, które zapewniają pewną
obsługę i doskonały komfort pracy. Dzięki swojej sportowej sylwetce
Seria T5 prezentuje się równie doskonale po skończonej pracy.

Seria T5 w skrócie:
■

kosiarka samojezdna o bardzo dużej wydajności koszenia

■

precyzyjne cięcie, doskonała ergonomia

■

wyjątkowy komfort jazdy

■

z silnikiem 1- lub 2-cylindrowym
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SERIA T5

KOMFORT,
KTÓRY ZACHWYCA
Seria T5 dowodzi, że komfort i wydajność nie muszą być
zarezerwowane wyłącznie dla klasy najwyższej.
Usiądźmy wygodnie w amortyzowanym fotelu wyposażonym w regulację wysokości. Przekręcenie kluczyka
uruchamia silnik. Wszystko znajduje się w zasięgu ręki:
dźwignia systemu zmiany kierunku jazdy przy kierownicy, regulacja wysokości koszenia, sprzęgło noża i uchwyt
przy fotelu umożliwiający bardzo łatwe opróżnianie
kosza. Sterowanie za pomocą jednego pedału i bezpośrednie przełożenie układu kierowniczego gwarantują
wysoki komfort podczas jazdy, manewrowania i koszenia. Modele MT 5097 Z i MT 5112 Z są dodatkowo wyposażone w 2-cylindrowe silniki o bardzo dużej mocy.
Ponadto model MT 5112 Z charakteryzuje się większą
szerokością koszenia oraz zastosowaniem zsynchronizowanego zespołu tnącego.

Model

Szerokość koszenia

Typ silnika

Wyposażenie

MT 5097

95 cm

B&S Seria 3130 OHV

przekładnia hydrostatyczna

MT 5097 C

95 cm

B&S Seria 4155 OHV

przekładnia hydrostatyczna

MT 5097 Z

95 cm

B&S Seria 7160 OHV (2-cyl.)

przekładnia hydrostatyczna

MT 5112 Z

110 cm

B&S Seria 7160 OHV (2-cyl.)

przekładnia hydrostatyczna

B&S = Briggs&Stratton, OHV = silnik górnozaworowy
Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 82.
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01

Amortyzowany, regulowany bez
użycia narzędzi fotel kierowcy

02

350-litrowy kosz na trawę
można z łatwością opróżnić za
pomocą uchwytu znajdującego
się przy fotelu

03

Zsynchronizowany zespół
tnący o szerokości koszenia
110 cm i system zbierania
trawy zapewniają maksymalną
szerokość koszenia

04

Dobre warunki trakcyjne dzięki
dużym oponom z bieżnikiem
chroniącym trawę

95/110 cm

do ok. 8000 m2

01

05

Solidna rama ze stabilnym
zderzakiem dookoła obudowy
silnika oraz zintegrowany hak
holowniczy w wyposażeniu
seryjnym

06

Komfortowy 1-pedałowy
napęd kół z przekładnią
hydrostatyczną

07

Elektromagnetyczne
sprzęgło noża

MT 5112 Z
07
06

05

02

03

04

Łatwy do utrzymania
w czystości kosz na trawę,
zaprojektowany w kształcie
łyżki koparki, można bez
trudu opróżnić za pomocą
uchwytu umieszczonego
przy fotelu kierowcy.

Innowacyjna i wygodna
dźwignia systemu
zmiany kierunku jazdy
jest umieszczona po lewej
stronie przy kierownicy.

System zbierania trawy
po obu stronach zespołu
tnącego wychwytuje także
trawę znajdującą się na
krawędzi pasa koszenia
i doprowadza ją do noży.

2-nożowy układ tnący
ze skośnie ustawionymi
nożami pozwala uzyskać
ładny wygląd skoszonej
powierzchni. Zespół tnący
można zdemontować bez
narzędzi.
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SERIA T6

NAJWYŻSZA
WYDAJNOŚĆ
Klasa wyższa kosiarek VIKING Serii T6. Innowacyjny zsynchronizowany zespół tnący gwarantuje idealny wygląd trawnika. Urządzenie charakteryzuje się niewielkimi wymiarami i zwrotnością. Dzięki niezależnemu układowi jezdnemu, łatwej obsłudze, wysokiemu komfortowi
i bogatemu wyposażeniu Seria T6 nadaje się doskonale do najtrudniejszych zadań. Właściwie szkoda, że przy szerokości koszenia do
125 cm tak niewiele czasu zajmuje skoszenie całego trawnika. Na
szczęście sportowa linia modeli T6 sprawia, że cieszą oko, nawet gdy
nie pracują.

Seria T6 w skrócie:
■

kosiarka samojezdna o doskonałej wydajności koszenia

■

szerokość koszenia do 125 cm

■

wysoki komfort jazdy i obsługi

■

bogate wyposażenie
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SERIA T6

OPTYMALNA PRECYZJA
Kosiarki samojezdne Serii T6 wyróżniają się wyjątkowym
komfortem pracy, sportową sylwetką oraz innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi, takimi jak np. zsynchronizowany zespół tnący. Wytrzymałe paski zębate zapewniają niski poziom hałasu i umożliwiają osiągnięcie
wysokiej prędkości obrotowej noża. Dzięki temu, nawet
w trudnych warunkach można uzyskać idealny wygląd
skoszonej powierzchni. Bardzo pojemny kosz na trawę
można łatwo opróżnić z fotela kierowcy. Dzięki dźwigni
systemu zmiany kierunku jazdy, ergonomicznemu panelowi sterującemu, bardzo małemu promieniowi skrętu
i wspaniałym właściwościom jezdnym koszenie staje się
całkiem nowym przeżyciem.

Model

Szerokość koszenia

Typ silnika

Wyposażenie

MT 6112 C

110 cm

B&S Seria 4175 OHV

przekładnia hydrostatyczna

MT 6112 ZL

110 cm

B&S Seria 7160 OHV (2-cyl.)

przekładnia hydrostatyczna

MT 6127 ZL

125 cm

B&S Seria 8230 OHV (2-cyl.)

przekładnia hydrostatyczna

B&S = Briggs&Stratton, OHV = silnik górnozaworowy
Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 82.
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01

Panel sterowania
z wyświetlaczem LCD
i tempomatem
110/125 cm

02

Napęd kół sterowany jednym
pedałem z innowacyjnym
systemem zmiany kierunku
jazdy

03

Mocny 2-cylindrowy silnik OHV

04

Solidna rama ze stabilnym
zderzakiem dookoła obudowy
silnika

05

Zsynchronizowany zespół tnący
o szerokości koszenia 125 cm
i system zbierania trawy
umożliwiają dokładne koszenie

do ok. 10 000 m2

MT 6127 ZL
01

06

Dobre warunki trakcyjne dzięki
specjalnym, dużym oponom
z bieżnikiem chroniącym trawę

07

Duży 350-litrowy kosz na trawę

08

Uchwyt przy fotelu do
komfortowego opróżniania
kosza na trawę

09

Amortyzowany,
regulowany fotel kierowcy
dla użytkowników o różnym
wzroście

10

Elektromagnetyczne
sprzęgło noża

09
08

10

02

03

07

06
05

Zsynchronizowany zespół tnący:
dzięki zsynchronizowanemu obrotowi
noży, rozmieszczonych co 90°, uzyskano optymalne doprowadzenie trawy
do kanału wyrzutowego – zachowując
jednocześnie ładny i równomierny
wygląd skoszonej powierzchni.

Wyświetlacz
LCD pokazuje
następujące
funkcje: godziny
eksploatacji,
napięcie akumulatora, stan kosza
na trawę, poziom
paliwa, napełnienie kosza trawą,
włączanie zespołu
tnącego, tempomat.

04

Łatwa obsługa.
Niski próg, duża
przestrzeń na nogi,
regulowany fotel,
łatwe tankowanie,
a także pedały
napędu i hamulca
zostały dostosowane do komfortowej
pracy.
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Zestawienie
kosiarek
samojezdnych

do ok. 4000 m2

do ok. 8000 m2

Model

MR 4082

MT 4097 SX

MT 4097 S

MT 4112 S

MT 4112 SZ

Powierzchnia trawnika (m2)

do 4000

do 6000

do 6000

do 8000

do 8000

80

95

95

110

110

B&S Seria 3130 OHV

B&S Seria 3130 OHV

B&S Seria 4155 OHV

B&S Seria 4175 OHV

B&S Seria 7160 OHV (2-cyl.)

6,5 kW/8,8 KM
2700 obr/min

7,3 kW/9,9 KM
3100 obr/min

9,8 kW/13,3 KM
3000 obr/min

9,4 kW/12,8 KM
2800 obr/min

10,7 kW/14,5 KM
2950 obr/min

35–90

35–90

35–90

35–90

35–90

Kosz na trawę (l)

250

–

–

–

–

Ciężar (kg)

198

197

202

209

224

Wymiary (dł./szer./wys.) (cm)

213 x 90 x 118

187 x 116 x 116

191 x 116 x 116

191 x 132 x 116

191 x 132 x 118

Przekładnia

hydrostatyczna

hydrostatyczna

hydrostatyczna

hydrostatyczna

hydrostatyczna

Napęd

bezstopniowy

bezstopniowy

bezstopniowy

bezstopniowy

bezstopniowy

Koła przednie (cale)

13 x 5.00-6

15 x 6.00-6

15 x 6.00-6

15 x 6.00-6

16 x 7.50-8

Koła tylne (cale)

16 x 6.50-8

18 x 8.50-8

18 x 8.50-8

18 x 8.50-8

20 x 10.00-8

❏

❏

❏

❏

❏

6140 200 0002

6165 200 0005

6165 200 0004

6165 200 0006

6165 200 0007

Szerokość koszenia (cm)
Typ silnika
Moc znam. przy rob.
prędkości obr.
Wysokość koszenia (mm)

Mulczowanie
Nr katalogowy

do ok. 8000 m2

do ok. 10 000 m2

Model

MT 5097

MT 5097 C

MT 5097 Z

MT 5112 Z

MT 6112 C

MT 6112 ZL

MT 6127 ZL

do 6000

do 6000

do 6000

do 8000

do 8000

do 8000

do 10 000

95

95

95

110

110

110

125

Typ silnika

B&S Seria 3130
OHV

B&S Seria 4155
OHV

B&S Seria 7160
OHV (2-cyl.)

B&S Seria 7160
OHV (2-cyl.)

B&S Seria 4175
OHV

B&S Seria 7160
OHV (2-cyl.)

B&S Seria 8230
OHV (2-cyl.)

Moc znam. przy rob.
prędkości obr.

6,6 kW/9,0 KM
2750 obr/min

9,3 kW/12,6 KM
2750 obr/min

11,5 kW/15,7 KM
2750 obr/min

10,7 kW/14,5 KM
2700 obr/min

8,9 kW/12,1 KM
2550 obr/min

11,5 kW/15,7 KM
2700 obr/min

14,2 kW/19,3 KM
3000 obr/min

30–100

30–100

30–100

30–100

30–100

30–110

30–110

Kosz na trawę (l)

250

250

250

350

350

350

350

Ciężar (kg)

228

231

236

246

241

263

268

Wymiary (dł./szer./wys.) (cm)

242 x 101 x 116

242 x 101 x 116

242 x 101 x 116

260 x 117 x 116

260 x 117 x 116

260 x 117 x 118

260 x 132 x 118

Przekładnia

hydrostatyczna

hydrostatyczna

hydrostatyczna

hydrostatyczna

hydrostatyczna

hydrostatyczna

hydrostatyczna

Napęd

bezstopniowy

bezstopniowy

bezstopniowy

bezstopniowy

bezstopniowy

bezstopniowy

bezstopniowy

Tempomat

–

–

–

–

–

■

■

Wyświetlacz LCD

–

–

–

–

■

■

■

Koła przednie (cale)

15 x 6,00-6

15 x 6,00-6

15 x 6,00-6

15 x 6,00-6

15 x 6,00-6

16 x 7,50-8

16 x 7,50-8

Koła tylne (cale)

18 x 8,50-8

18 x 8,50-8

18 x 8,50-8

18 x 8,50-8

18 x 8,50-8

20 x 10,00-8

20 x 10,00-8

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

6160 200 0012

6160 200 0013

6160 200 0014

6160 200 0015

6170 200 0014

6170 200 0015

6170 200 0016

2

Powierzchnia trawnika (m )
Szerokość koszenia (cm)

Wysokość koszenia (mm)

Mulczowanie
Nr katalogowy
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Zestawienie
kosiarek
samojezdnych

Przyczepa-wywrotka
PICK UP 300

Akumulator zimowy
AAW 012

Łańcuchy przeciwślizgowe 18“
ASK 018

Zestaw do mulczowania
AMK 097

Pokrowiec
AAH 300

Walec ogrodowy
AGW 098

Deflektor
ADF 500

Zestaw do odśnieżania

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Nazwa

Nr katalogowy

Pokrowiec

AAH 200

6907 900 3505

❏

❏

❏

❏

❏

–

–

–

–

–

–

–

Pokrowiec

AAH 300

6907 700 2100

–

–

–

–

–

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

PICK UP 300

6907 730 5002

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Ładowarka

ACB 010

6907 430 2500

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Zestaw do mulczowania KIT 80 cm

AMK 082

6907 007 1023

❏

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Zestaw do mulczowania KIT 95 cm

AMK 097

6907 007 1026

–

–

–

–

–

❏

❏

❏

–

–

–

–

Zestaw do mulczowania KIT 95 cm

AMK 097 S

6907 007 1011

–

❏

❏

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Zestaw do mulczowania KIT 110 cm

AMK 112 S

6907 007 1013

–

–

–

❏

❏

–

–

–

–

–

–

–

Zestaw do mulczowania KIT 110 cm + 125 cm

AMK 127

6907 007 1031

–

–

–

–

–

–

–

–

❏

❏

❏

❏

Walec ogrodowy

AGW 098

6907 760 3600

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Deflektor

ADF 400

6907 760 6925

❏

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Deflektor

ADF 500

6907 760 6930

–

–

–

–

–

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

6907 200 0002

–

❏1

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Przyczepa-wywrotka, 150 l

Zestaw do odśnieżania1

6907 007 1035

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Łańcuchy przeciwślizgowe 18“

ASK 018

6907 730 3431

–

❏

❏

❏

–

❏

❏

❏

❏

❏

–

–

Łańcuchy przeciwślizgowe 20“

ASK 020

6907 730 3436

–

–

–

–

❏

–

–

–

–

–

❏

❏

Ładowarka z systemem diagnostyki

ADL 012

6907 430 2505

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

AST 062

6907 760 7300

–

❏

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Akumulator zimowy

AAW 012

6907 400 1100

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Pompa ssąca

APO 030

0000 647 0201

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Legenda

■ = seryjnie
❏ = wyposażenie dodatkowe (dostępne)
– = wyposażenie dodatkowe (niedostępne)

C=
L=
S=
X=
Z=

40

97

T
M

40

97

82
40
M
T

R

Wartości emisji dotyczące wszystkich urządzeń VIKING podane zostały na str. 111.
1
Do zamontowania zestawu do odśnieżania w modelu MT 4097 SX potrzebny jest
zderzak AST 062.
2
Do zestawu do odśnieżania
3
Zderzak należy do wyposażenia seryjnego we wszystkich modelach z wyjątkiem
MT 4097 SX

M

Zderzak

3

Comfort (mocniejszy silnik)
wyposażenie luksusowe (np. tempomat)
wyrzut boczny
model ekonomiczny
2 cylindry

M
S
T
41
12
M
T
41 S
12
SZ
M
T
50
M
97
T
50
97
M
C
T
50
97
M
Z
T
51
12
M
Z
T
61
12
M
T
C
61
12
M
ZL
T
61
27
ZL

ATR 100

SX

Rolki dystansowe2

Hydro = przekładnia hydrostatyczna
B&S = Briggs&Stratton
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Wertykulatory

WERTYKULATORY SPALINOWE
I ELEKTRYCZNE

ZADBANY TRAWNIK
Wertykulatory VIKING pielęgnują powierzchnię trawnika, dając mu
dostęp do powietrza, wody i substancji odżywczych, dzięki którym
trawa staje się gęstsza i intensywnie zielona. Wertykulacja usuwa
z trawy chwasty, mech oraz obumarłe części roślin tworzące filc.
Darń jest nacinana pionowo, co umożliwia dobre przewietrzenie, dostarczenie substancji odżywczych i wody aż do korzeni.
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WERTYKULATORY SPALINOWE
I ELEKTRYCZNE

LE 540

ZADBAJ O TRAWNIK
As awarded by The Chicago
Athenaeum: Museum Of
Architecture and Design.

Wertykulatory VIKING usuwają trwale mech, sfilcowaną
trawę i chwasty. Dzięki temu do podłoża dociera więcej
powietrza, korzenie są lepiej zasilane w wodę i substancje odżywcze. Głębokość roboczą można wyregulować
za pomocą znajdującego się w zasięgu ręki praktycznego
pokrętła przy uchwycie sterującym. Dzięki podwójnie
łożyskowanym kołom obie wersje urządzenia – z silnikiem spalinowym lub elektrycznym – dają się łatwo
prowadzić. Noże włącza się niezwykle łatwo za pomocą
dużej dźwigni znajdującej się na uchwycie. Uchwyt
wertykulatorów jest składany, dzięki czemu transport
i przechowywanie tych urządzeń nie sprawia najmniejszego problemu. Kosz na materiał roślinny AFK 050
o pojemności 50 litrów jest oferowany jako wyposażenie
dodatkowe.

z koszem na
trawę

AFK 050

Model

Nr katalogowy

Typ silnika

Szerokość robocza

Ciężar

Zakres głębokości pracy

Start/Stop

LE 540

6290 011 5600

elektryczny 1600 W

38 cm

27 kg

25 mm, 6-stopniowa regulacja

ES/MS

LB 540

6290 011 3101

Kohler XT675 OHV SC

38 cm

33 kg

25 mm, 6-stopniowa regulacja

HS/MS

Wyposażenie dodatkowe

Nr katalogowy

Opis

AFK 050

6910 700 9600

Kosz na trawę o pojemności 50 l, do LE 540, LB 540

APO 030

0000 647 0201

Pompa ssąca (do wszystkich modeli z silnikami spalinowymi)

Wartości emisji dotyczące wszystkich urządzeń VIKING podane zostały na str. 111.
SC = SmartChoke, HS = rozrusznik linkowy, ES = rozrusznik elektryczny, MS = hamulec silnika, OHV = silnik górnozaworowy
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01

Komfortowy uchwyt

02

Dźwignia zespołu
roboczego

03

Ustawienie głębokości
pracy

04

Składany uchwyt

05

Mocny silnik spalinowy
Kohler OHV z układem
łatwego rozruchu

06

Uchwyt transportowy

07

Podwójnie łożyskowane
koła

Wertykulatory

01

LB 540

02

08

Trwała obudowa
z polimeru

09

Zespół roboczy
z 7 podwójnymi nożami

10

Wzmocniona osłona
wyrzutu z osłoną gumową

11

Regulowany wspornik
linki rozrusznika

03

04
11

05

10

09

08
06
07

Opatentowana
regulacja głębokości
pracy: za pomocą
ergonomicznego pokrętła
można bez trudu ustawić
głębokość wertykulacji.
Nacinanie: za pomocą 7 podwójnych noży i 6-stopniowej
regulacji głębokości pracy wertykulatory VIKING zadbają
o Państwa trawnik.
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Rozdrabniacze
ogrodowe

ROZDRABNIACZE OGRODOWE

NIEZWYKLE
WYDAJNE
Mocne rozdrabniacze ogrodowe VIKING rozdrabniają wszystkie naturalne odpady roślinne, takie jak gałęzie drzew i krzewów, zielone
i zdrewniałe części roślin. Zespoły tnące firmy VIKING zmniejszają
przy tym wyraźnie objętość odpadów roślinnych. W ten sposób
powstaje materiał biologiczny, z którego można wytworzyć kompost,
stanowiący bogate źródło składników odżywczych dla ogrodu.
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KTÓRY ROZDRABNIACZ OGRODOWY BĘDZIE
DLA PAŃSTWA ODPOWIEDNI?
1. ILOŚĆ I RODZAJ ROZDRABNIANEGO MATERIAŁU?
Ilustracja na sąsiedniej stronie przedstawia rozdrabniacze ogrodowe używane w zależności od ilości
materiału do rozdrobnienia. Ponadto duże znaczenie ma rodzaj rozdrabnianego materiału.

2. CZY PRACA ODBYWA SIĘ W STREFACH
OGRANICZONEGO HAŁASU?
Jeśli tak, zalecamy elektryczne rozdrabniacze ogrodowe GE 135 L, GE 140 L i GE 35 L charakteryzujące się niską emisją hałasu. Ponadto we wszystkich rozdrabniaczach ogrodowych VIKING zastosowano
rozwiązania redukujące poziom emitowanego hałasu.

3. CZY JEST DOSTĘP DO ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO?
Jeśli tak, można wybrać jeden z wielu modeli z silnikiem elektrycznym. Jeśli nie, najlepiej wybrać jedno
z urządzeń z silnikiem spalinowym. Na sąsiedniej stronie zebrano wszystkie dostępne urządzenia.

PORZĄDEK W OGRODZIE
ROZDRABNIANIE:

Dzięki rozdrabnianiu zdrewniałych i miękkich odpadów
ogrodowych zyskujemy więcej miejsca. W ten sposób powstaje także materiał do ściółkowania lub kompostowania, stanowiący dla ogrodu bogate źródło składników pokarmowych.

KOMPOSTOWANIE:

Prawidłowo kompostowany rozdrobniony materiał
zawiera wszystkie substancje odżywcze, które są niezbędne roślinom ogrodowym do
wzrostu. Pod pewnymi warunkami kompost można pozyskiwać i wykorzystywać w każdym ogrodzie.

NATURALNY NAWÓZ:

Samodzielnie przygotowany kompost jest najstarszym i najbardziej naturalnym nawozem świata. Świeży materiał rozdrabniany nadaje
się idealnie także do mulczowania, w celu poprawy struktury gleby i ochrony przed
wysuszeniem.
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Pomoc w wyborze
rozdrabniacza
ogrodowego

ROSNĄCA ILOŚĆ PRZERABIANEGO MATERIAŁU

GE 135 L

GE 140 L

GE 35 L

GE 103/GE 105

GE 150

GE 250 S

GE 250

GE 355

GE 260 S

GE 260

GE 375

GE 420

GE 450

GB 370 S

GB 460 C

Twardy materiał do rozdrabniania

Mieszany materiał do rozdrabniania

OBJAŚNIENIE ZNAKÓW
Skróty
OHV = silnik górnozaworowy
B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart
Dane dotyczące ciężaru, jeśli nie
podano inaczej, dotyczą ciężaru
urządzenia netto, bez materiałów
eksploatacyjnych (benzyny, oleju) ew.
przewodów.

Objaśnienie znaków
❏ = wyposażenie dodatkowe
(dostępne)
■ = seryjnie
– = wyposażenie dodatkowe
(niedostępne)

Z KORZYŚCIĄ DLA
OGRODU
Praktyczny
poradnik dotyczący
rozdrabniania
i kompostowania.
Dostępny
u Autoryzowanych
Dealerów firmy
VIKING!
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KOMFORTOWE ROZDRABNIANIE
GAŁĘZI. ROZDRABNIACZ ZE
ZINTEGROWANYM ZBIORNIKIEM
Nowe elektryczne rozdrabniacze ogrodowe GE 135 L oraz GE 140 L
pracują cicho, a zarazem wydajnie, rozdrabniając gałęzie o maksymalnej średnicy 40 mm. Grube gałęzie wciągane są wolno przez
wał tnący, optymalnie rozdrabniane, a następnie wpadają bezpośrednio do zintegrowanego 60-litrowego zbiornika rozdrabniacza.
Dzięki naszemu urządzeniu błyskawicznie zaprowadzą Państwo
porządek w ogrodzie.
01
02

GE 140 L

03

01

Samoczynne wciąganie
materiału przez wał tnący.
Komfortowe rozdrabnianie gałęzi
o maksymalnej grubości 40 mm,
funkcja automatycznego cofania
przy zablokowaniu

02

Otwór o kształcie czterolistnej
koniczyny do łatwego
załadunku

03

Silnik elektryczny o dużej
mocy (2500 W)

04

Zintegrowany, przezroczysty
zbiornik rozdrabniacza
o pojemności 60 litrów

05

Szeroki zespół jezdny
zapewniający
stabilność urządzenia

04

05

Dzięki nowemu mechnizmowi składania rozdrabniacz GE 140 L można
w łatwy sposób schować do
zintegrowanego zbiornika
– uzyskując w ten sposób
oszczędność miejsca przy
magazynowaniu.

Gałęzie rozdrabniane są
w procesie cięcia połączonego ze zgniataniem, dzięki
czemu doskonale nadają
się do późniejszego
kompostowania.

Model

Moc

Maks. średn. gałęzi

GE 135 L*

2300 W

do 35 mm

GE 140 L*

2500 W

do 40 mm

GE 35 L

2500 W

do 35 mm

* Dostępne od wiosny 2015 r.
Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 100.
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Rozdrabniacze
ogrodowe

WSZYSTKO DOKŁADNIE
ROZDROBNIONE. ELEKTRYCZNE
ROZDRABNIACZE OGRODOWE
Z MECHANIZMEM ZRĘBKUJĄCYM
Elektryczne rozdrabniacze ogrodowe GE 103 oraz GE 105 doskonale spełniają swoje zadanie dzięki tarczy tnącej, która dokładnie
rozdrabnia grube i cienkie gałęzie oraz miękki materiał, np. liście
lub odpadki roślinne. Wyposażone w dwa otwory wsadowe do
wkładania twardego i miękkiego materiału roślinnego.

Wszechstronny: grube
gałęzie są doprowadzane
przez otwór o kształcie
czterolistnej koniczyny,
natomiast miękkie odpady
organiczne przez podłużny
otwór.

GE 105

04

03
01

Zespół tnący
Multi-Cut 103 zrębkuje
grube gałęzie i rozdrabnia
miękkie odpady ogrodowe.

02

01

Mocny silnik elektryczny,
zabezpieczony przed
przeciążeniem

02

Szeroki zespół jezdny
zapewniający stabilność
urządzenia, duże koła
ułatwiające transport

03

Zwiększone bezpieczeństwo
dzięki wyłącznikowi w postaci
blokady elektromechanicznej
uruchamianej po odkręceniu
dwóch pokręteł

04

Układ tnący Multi-Cut 103:
tarcza zębata, nóż łopatkowy
i obustronny nóż zrębkujący

Model

Moc

Maks. średn. gałęzi

GE 103

1800 W

do 30 mm

GE 105

2200 W

do 35 mm

Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 100.
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IDEALNY DO ROZDRABNIANIA
GAŁĘZI. ROZDRABNIACZ
PRZEZNACZONY DO DREWNA
Rozdrabniacz GE 150 wyposażony jest w mocny silnik i specjalny
układ tnący, dzięki czemu może rozdrabniać nawet grubsze gałęzie.
Krótki, skośny lej oraz otwór o kształcie czterolistnej koniczyny
pozwalają na lekką i komfortową pracę.

01

GE 150

02

06

03

01

Krótki lej – łatwe napełnianie

02

Multi-Cut 150 w układzie Z:
wytłumiona tarcza tnąca typu
sandwich z obracanymi nożami

03

Elektromechaniczny
wyłącznik bezpieczeństwa
z dużymi pokrętłami przyczynia
się do zwiększenia
bezpieczeństwa

04

Duże koła i szeroki zespół
jezdny zapewniają stabilność
urządzenia i ułatwiają transport

05

Silnik o dużej mocy

06

Innowacyjny wyłącznik z przyciskami chronionymi folią

05

04

Krótki, wytłumiony
akustycznie lej wsadowy
z otworem o kształcie
czterolistnej koniczyny.

Dzięki opatentowanemu
zespołowi tnącemu typu
sandwich materiał
roślinny wciągany jest
wolno i równomiernie,
a następnie optymalnie
rozdrabniany.

Model

Moc

Maks. średn. gałęzi

GE 150

2500 W

do 35 mm

Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 100.
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Rozdrabniacze
ogrodowe

ZAWSZE DOSKONAŁE.
UNIWERSALNE, ELEKTRYCZNE
ROZDRABNIACZE OGRODOWE
Modele GE 250 i GE 260 mogą rozdrabniać duże ilości odpadów
ogrodowych, np. resztki kwiatów, warzyw, liście oraz gałązki i średniej grubości gałęzie. Modele oznaczone literą S przeznaczone są
przede wszystkim do rozdrabniania gałęzi.

01
01

Duży, wytłumiony akustycznie lej
wsadowy redukuje poziom hałasu
podczas pracy urządzenia

02

Innowacyjny wyłącznik
z przyciskami chronionymi folią

03

Urządzenia z silnikami o dużej
mocy: GE 250/GE 250 S
z silnikiem prądu zmiennego,
GE 260/GE 260 S z silnikiem
indukcyjnym trójfazowym
i przełącznikiem linii (fazy)
znajdującym się we wtyczce

04

Duże koła i szeroki zespół jezdny
zapewniają stabilność urządzenia
i ułatwiają transport

05

Elektromechaniczny wyłącznik
bezpieczeństwa z dużymi
pokrętłami przyczynia się do
zwiększenia bezpieczeństwa

06

Multi-Cut 250: wytłumiona
akustycznie tarcza tnąca typu
sandwich z obracanymi nożami
tnącymi, nożami rozrywającymi
oraz nożami wstępnego
rozdrabniania. Samoczynne
wciąganie materiału

Model

Moc

Maks. średn. gałęzi

GE 250

2500 W

do 30 mm

GE 250 S

2500 W

do 35 mm

GE 260

2900 W

do 35 mm

GE 260 S

2900 W

do 40 mm

GE 250
06
02

05
03

04

Opatentowana technika
cięcia: zespoły tnące
Multi-Cut 150 i
Multi-Cut 250 rozdrabniają
duże ilości odpadów roślinnych, a także grube gałęzie
o maksymalnej średnicy
40 mm.

Za pomocą zestawu
Set 150 można wymienić
lej oraz zespół tnący
w rozdrabniaczach GE 250
oraz GE 260 i przekształcić
je w wydajne urządzenia do
zrębkowania.

Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 100.

95

WSZECHSTRONNIE
UTALENTOWANE. ELEKTRYCZNE
ROZDRABNIACZE Z REGULACJĄ
KIERUNKU OBROTU

01

Mocne rozdrabniacze kombi GE 355 i GE 375 (z silnikiem indukcyjnym trójfazowym) dzięki dużemu lejowi wsadowemu umieszczonemu na optymalnej wysokości roboczej charakteryzują się wyjątkowo łatwą obsługą. Urządzenia poradzą sobie zarówno z gałęziami,
jak i miękkim odpadami Opatentowana technologia odwracania
BRS (Bladerotation Reverse System) i skuteczny zespół tnący
Multi-Cut 355 gwarantują, że urządzenia poradzą sobie z każdym
rodzajem materiału – zarówno z gałęziami, jak i miękkimi odpadami.

GE 355

06

02

01

Długi, skośny lej wsadowy
z wyjątkowo dużą częścią
górną ułatwia wkładanie
materiału, udoskonalona
osłona przed wyrzucanym
materiałem

02

Aluminiowa komora:
bezpieczna i trwała. Lepsza
ochrona podczas rozdrabniania
grubych i twardych gałęzi

03

Wysoka wydajność i szybkie
rozdrabnianie dużych ilości
materiału roślinnego

04

Stabilna konstrukcja
wspornika i duże koła

05

Silnik o dużej mocy (GE 355
z silnikiem prądu zmiennego,
GE 375 z silnikiem indukcyjnym
trójfazowym)

06

Zintegrowany uchwyt
transportowy

05
03

04

Obroty w lewo: noże
rozrywające rozdrabniają
odpady roślinne.

Obroty w prawo: ostre
noże rozdrabniają grube
gałęzie na drobne kawałki.

Model

Moc

Maks. średn. gałęzi

GE 355

2500 W

do 35 mm

GE 375

3000 W

do 40 mm

Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 100.
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Rozdrabniacze
ogrodowe

DWUKOMOROWE, ELEKTRYCZNE
ROZDRABNIACZE OGRODOWE
Jedno urządzenie – dwie funkcje. Elektryczne rozdrabniacze wielofunkcyjne GE 420 i GE 450 mają dwa oddzielne otwory wsadowe. Duży prosty lej służy do załadunku miękkiego materiału
o dużej objętości, natomiast ukośny rozkładany lej wsadowy – do
gałęzi i zdrewniałego materiału.

Duży lej wsadowy do
miękkiego materiału
o dużej objętości.

01

GE 420

02

01

Bardzo szeroka górna część
leja ze zintegrowaną osłoną
przed wyrzucanym
materiałem

02

Opatentowany lej wsadowy
do grubych gałęzi

Rozkładany lej wsadowy
do twardych odpadów
zdrewniałych.
07

03

06

Dodatkowy schowek na
narzędzia i zaczep przewodu
przyłączeniowego
zintegrowany bezpośrednio
w pokrywie silnika

03
04

05

04

Mocne silniki elektryczne:
GE 420 z silnikiem prądu
zmiennego, GE 450 z silnikiem
indukcyjnym trójfazowym

05

Duże koła ułatwiające transport

06

Zespół tnący Multi-Cut 450
z innowacyjnym systemem
dwukomorowym

07

Wyłącznik bezpieczeństwa
bezpośrednio w śrubie
zamykającej (one click/one turn)

Model

Moc

Maks. średn. gałęzi

GE 420

3000 W

do 50 mm

GE 450

3800 W

do 55 mm

Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 100.

97

ROZDRABNIACZ SPALINOWY DO
DREWNA. SOLIDNE
ROZDRABNIACZE Z SILNIKIEM
SPALINOWYM DO PRACY
W TERENIE
Rozdrabniacz ogrodowy GB 370 S z silnikiem spalinowym o dużej
mocy, na szerokim zespole jezdnym, jest przeznaczony do rozdrabniania grubych gałęzi. Zespół tnący Multi-Cut 370 bez trudu rozdrabnia gałęzie o maksymalnej średnicy 45 mm. Idealny do pracy
wszędzie tam, gdzie nie ma zasilania elektrycznego.

GB 370 S
04

01
01

Mocny 4-suwowy silnik OHV
z układem łatwego rozruchu
zapewnia spokojną pracę i dużą
wydajność

02

Szeroki zespół jezdny
z dużymi kołami ułatwia
transport i zapewnia stabilność
urządzenia

03

Zespół tnący GB 370 S:
zespół tnący Multi-Cut 370 jest
niezwykle wydajny dzięki dwóm
nożom dwustronnym i centralnemu stożkowi prowadzącemu.
Tarcza noży umożliwia
optymalne samoczynne
wciąganie gałęzi o średnicy
maksymalnej 45 mm

04

Skośny lej wsadowy ułatwia
wkładanie i samoczynne
wciąganie materiału

03

02

Set 300 – zestaw przeznaczony do rozdrabniania
materiału miękkiego: lej
prosty wraz z Multi-Cut 350,
współpracujący z GB 370 S.
Model
GB 370 S

Typ silnika

Maks. średn. gałęzi

B&S Seria 850 PRO OHV RS

do 45 mm

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, OHV = silnik górnozaworowy
Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 100.
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Rozdrabniacze
ogrodowe

PODWÓJNIE DOBRY. MOCNY,
DWUKOMOROWY,
WIELOFUNKCYJNY
ROZDRABNIACZ SPALINOWY
Wielofunkcyjny rozdrabniacz spalinowy GB 460 C może rozdrabniać zarówno duże ilości miękkiego materiału roślinnego, jak i gałęzie o maksymalnej średnicy do 75 mm. Dwa duże, oddzielne
otwory wsadowe umożliwiają łatwe wkładanie rozdrabnianego
materiału. Odpowiednią wydajność natomiast zapewnia silnik spalinowy charakteryzujący się równomierną pracą i dużą mocą.
01

GB 460 C

01

Bardzo szeroka górna część leja
ze zintegrowaną osłoną przed
wyrzucanym materiałem

02

Rozkładany lej wsadowy do
grubych gałęzi

03

08
02

Opatentowany wyłącznik
bezpieczeństwa
„one click/one turn”

04

Zespół tnący Multi-Cut 450
z innowacyjnym systemem
dwukomorowym

05

Duże koła z oponami ułatwiają
transport

06

Specjalny kształt otworu
wyrzutowego z osłoną przed
wyrzucanym materiałem
w celu zwiększenia
bezpieczeństwa i precyzyjnego
gromadzenia materiału

07

03

04

07

08

05
06

Silniki OHV o dużej mocy
System dwukomorowy do
osobnego rozdrabniania materiałów
miękkich i twardych.

Schowek na narzędzia

Model
GB 460 C

Typ silnika

Maks. średn. gałęzi

B&S Seria 3115 OHV

do 75 mm

B&S = Briggs&Stratton, OHV = silnik górnozaworowy
Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 100.

Prosty lej z bardzo dużym otworem
wsadowym umożliwia wygodne
rozdrabnianie miękkiego materiału.
Rozkładany do tyłu lej doprowadzający
gałęzie pozwala na dokładne
rozdrabnianie gałęzi.

Miękki
materiał

Twardy
materiał
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KRÓTKI PRZEGLĄD WSZYSTKICH ROZDRABNIACZY OGRODOWYCH
W tym miejscu można jeszcze raz porównać wszystkie dane dotyczące wydajności rozdrabniaczy ogrodowych VIKING. Ponadto
znajdują się tutaj informacje o wyposażeniu dodatkowym do poszczególnych rozdrabniaczy. Dodatkowych informacji chętnie udzielą
Autoryzowani Dealerzy firmy VIKING.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

GE 135 L*

GE 140 L*

GE 35 L

GE 103

GE 105

GE 150

GE 250

GE 250 S

GE 260

GE 260 S

230 V ~

230 V ~

230 V ~

230 V ~

230 V ~

230 V ~

230 V ~

230 V ~

400 V 3~

400 V 3~

2300

2500

2500

1800

2200

2500

2500

2500

2900

2900

40

40

40

2800

2800

2800

2800

2800

2780

2780

do 35

do 40

do 35

do 30

do 35

do 35

do 30

do 35

do 35

do 40

Wysokość urządzenia (cm)

96

96

96

97

97

114

143

143

143

143

Ciężar (kg)

23

23

28

17

19

26

28

27

27

27

wał tnący

wał tnący

wał tnący

polimer

polimer

polimer

Model
Napięcie znamionowe
Moc (W)
Prędkość obrotowa (obr/min)
Maks. średn. gałęzi (mm)

Narzędzia robocze
Obudowa
Nr katalogowy

Multi-Cut 103 Multi-Cut 103 Multi-Cut 150 Multi-Cut 250 Multi-Cut 150 Multi-Cut 250 Multi-Cut 150
polimer

polimer

polimer

polimer

polimer

polimer

6013 011 1100 6013 011 1110 6009 011 1125 6007 011 1169 6007 011 1174 6008 011 1105 6008 011 1015 6008 011 1115 6008 011 1025 6008 011 1125

* Dostępne od wiosny 2015 r.
Wartości emisji dotyczące wszystkich urządzeń VIKING podane zostały na str. 111.
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polimer

Zestawienie
rozdrabniaczy
ogrodowych

Model

GE 355

GE 375

GE 420

GE 450

Napięcie znamionowe

230 V ~

400 V 3~

230 V ~

400 V 3~

Moc (W)

2500

3000

3000

3800

Prędkość obrotowa (obr/min)

2750

2810

2800

2800

Maks. średn. gałęzi (mm)

do 35

do 40

do 50

do 55

Wysokość urządzenia (cm)

141

141

137

137

Ciężar (kg)

30

31

53

54

Multi-Cut 355

Multi-Cut 355

Multi-Cut 450

Multi-Cut 450

polimer

polimer

polimer/metal

polimer/metal

6011 011 1005

6011 011 1015

6012 200 0004

6012 200 0005

Narzędzia robocze
Obudowa
Nr katalogowy

Model

GB 370 S

GB 460 C

B&S Seria 850 PRO OHV RS

B&S Seria 3115 OHV

3,3 kW/4,5 KM
3000 obr/min

6,6 kW/9,0 KM
2800 obr/min

do 45

do 75

Wysokość urządzenia (cm)

140

137

Ciężar (kg)

45

78

Narzędzia robocze

Multi-Cut 370

Multi-Cut 450

Obudowa

polimer/metal

polimer/metal

Nr katalogowy

6001 200 0005

6012 200 0007

Typ silnika
Moc znam. przy rob.
prędkości obr.
Maks. średn. gałęzi (mm)

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, OHV = silnik górnozaworowy

Zbiornik rozdrabniacza
AHB 050

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Set 150

6903 007 1012

–

–

–

–

❏

–

❏

–

–

–

–

Lej prosty wraz z Multi-Cut 350

Set 300

6903 007 1006

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

❏

Zbiornik rozdrabniacza 50 l, stojący

AHB 050

6903 760 2545

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

5

37

0

37

5

G

B

E

35
E

0
G

26

G

0
E

E
G

E
G

G

25

0

26

S

0
25

0
G

E

15
E
G

G

E

10
3

L

E
G

35
E
G

S

Lej ukośny wraz z Multi-Cut 150

S

Nr katalogowy

10
5

Nazwa
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Glebogryzarki
spalinowe

GLEBOGRYZARKI SPALINOWE

POTĘGA MOCY
Spulchnianie, mieszanie nawozów z glebą, rozdrabnianie, uprawa
wąskich międzyrzędzi to tylko niektóre z zastosowań glebogryzarek spalinowych VIKING. Dzięki glebogryzarkom spalinowym firmy
VIKING praca jest znacznie łatwiejsza i efektywniejsza. Glebogryzarki
spalinowe firmy VIKING na sezon 2015 zostały całkowicie zmodyfikowane i jeszcze bardziej udoskonalone. Dzięki temu są jeszcze bardziej
ergonomiczne, jeszcze łatwiej się je obsługuje i wymagają mniejszego nakładu siły. Wszystkie udoskonalenia zostały wszechstronnie
sprawdzone przez profesjonalistów i zwykłych użytkowników, zyskując ich uznanie. Praca glebogryzarkami spalinowymi VIKING sprawia,
że uprawa gleby może być przyjemna.
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Glebogryzarki
spalinowe
45 cm

IDEALNA DO PRAC W WĄSKICH
MIĘDZYRZĘDZIACH
Glebogryzarki HB 445 i HB 445 R z biegiem wstecznym pozwalają
użytkownikowi na swobodne manewrowanie. Wszystko jest pod
kontrolą. Ergonomiczny uchwyt kierujący z centralną regulacją
można dostosować do wzrostu prawie każdego użytkownika.
Przyspieszanie odbywa się w prosty sposób za pomocą kciuka.
Zespół jezdny można uruchomić ręką albo nogą; łatwo dostępny
ogranicznik głębokości ma możliwość ustawienia w trzech położeniach. Praktyczne wyposażenie dodatkowe i zmienna szerokość
robocza, w zakresie od 25 do 60 cm, pozwalają na odpowiednie do
potrzeb i warunków zastosowanie urządzenia.
01
02

HB 445 R

01

Dźwignia sterowania do
włączania biegu do przodu lub
biegu wstecznego

02

Prosta regulacja gazu za
pomocą kciuka

03

Centralna pozioma regulacja
uchwytu i regulacja wysokości
uchwytu za pomocą dźwigni
z zatrzaskiem

04

Łatwo dostępny ogranicznik
głębokości z możliwością
ustawienia w 3 położeniach

05

Stabilny zespół jezdny, który
można uruchomić ręką albo nogą

06

Osłony (zdejmowane) do pracy
w międzyrzędziach

07

Specjalnie wyprofilowane
noże z łatwością wbijają się
w podłoże; dzielony
i rozszerzalny zespół roboczy

08

Listwy ochronne
z wysokoudarowego tworzywa

03

08

04

05

06

07

Nie zajmuje
dużo miejsca: we
wszystkich glebogryzarkach spalinowych ﬁrmy VIKING
uchwyt można
złożyć do tyłu. Jest
to opcja, która gwarantuje bezpieczny
transport i ułatwia
przechowywanie
urządzenia.
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Model

Typ silnika

Szerokość robocza

Napęd

HB 445

B&S Seria 450 E OHV

45 cm

1 do przodu

HB 445 R

B&S Seria 450 E OHV

45 cm

1 do przodu, 1 do tyłu

B&S = Briggs&Stratton, OHV = silnik górnozaworowy
Szczegółowe informacje dotyczące produktów oraz bogatej oferty wyposażenia
dodatkowego znajdują się na str. 107.

Glebogryzarki
spalinowe
60/85 cm

MOCNA NA KAŻDYM POLU
Na dużych powierzchniach królują nasze wydajne glebogryzarki
spalinowe. Dzięki szerokości roboczej wynoszącej 60 cm (HB 560)
i 85 cm (HB 585) oraz mocnym silnikom Kohler poradzą sobie
nawet z dużymi powierzchniami, a tempo ich pracy jest imponujące. Zoptymalizowany system antywibracyjny chroni mięśnie
i stawy. Wysokiej jakości elementy oraz mocne połączenie ogranicznika głębokości, zespołu jezdnego i dodatkowego wyposażenia
z obudową sprawiają, że nasze glebogryzarki spalinowe są wyjątkowo wytrzymałe i trwałe.

01
01

Prosta regulacja gazu
za pomocą kciuka

02

Mocny, równomiernie
pracujący silnik OHV
(górnozaworowy) z układem
łatwego rozruchu

03

Trwałe noże o specjalnym kształcie
z opatentowanym napędem

04

Łatwy demontaż tarcz ochronnych
dla roślin

05

Ogranicznik głębokości z regulacją
poziomą ułatwiającą skręcanie; możliwość ustawienia w 3 położeniach,
pozwalająca na dostosowanie do
zróżnicowanych warunków podłoża

HB 585

02

06

07

08

09

Trwała, sztywna osłona blaszana
z listwami ochronnymi
z wysokoudarowego tworzywa

09

Uchwyt kierujący
z centralną regulacją
w płaszczyźnie pionowej
i poziomej; za pomocą
dźwigni z zatrzaskiem można go w prosty i komfortowy
sposób dostosować do
wzrostu użytkownika
i właściwości gleby.

08

07

06

05

Stabilny zespół jezdny z tyłu –
optymalne położenie transportowe

03

Składany uchwyt regulowany
w płaszczyźnie pionowej
i poziomej

04

Zwiększoną wydajność
pracy zapewnia silnik
o dużej mocy oraz
specjalnie skonstruowane
noże.

Dźwignia sterowania do włączania
biegu do przodu lub biegu
wstecznego

Model

Typ silnika

Szerokość robocza

Napęd

HB 560

Kohler XT675 OHV SC

60 cm

1 do przodu, 1 do tyłu

HB 585

Kohler XT675 OHV SC

85 cm

1 do przodu, 1 do tyłu

OHV = silnik górnozaworowy, SC = SmartChoke
Szczegółowe informacje dotyczące produktów oraz bogatej oferty wyposażenia
dodatkowego znajdują się na str. 107.
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Glebogryzarki
spalinowe
85 cm

WYJĄTKOWO DUŻA MOC.
GLEBOGRYZARKA HB 685
Praca nawet w trudnych warunkach staje się lekka dzięki mocnej
glebogryzarce spalinowej HB 685 o wydajności większej o ponad
20%. Aby umożliwić przenoszenie dużych sił, wzmocniono pasek
napędowy, koła zębate i łożyska w zespole napędowym oraz
zamontowano dodatkowe łożyska kulkowe. Zoptymalizowany system antywibracyjny oraz ergonomiczny uchwyt z regulacją wysokości zwiększają komfort pracy. Dzięki ofercie wyposażenia dodatkowego glebogryzarka HB 685 może spełniać inne funkcje.
01
02

HB 685

01

Dźwignia sterowania do
włączania biegu do przodu
lub biegu wstecznego

02

Prosta regulacja gazu za
pomocą kciuka

03

Składany uchwyt z regulacją
w płaszczyźnie pionowej
i poziomej

04

Bardzo mocny, cichy silnik OHV
z układem łatwego rozruchu

05

Solidna osłona blaszana
z listwami z tworzywa
sztucznego

06

Noże tnące o specjalnej
konstrukcji i opatentowanym
napędzie

07

Łatwy demontaż tarcz
ochronnych dla roślin

08

Stabilny zespół jezdny
z tyłu – optymalne położenie
transportowe

09

Ogranicznik głębokości
z regulacją poziomą ułatwiającą
skręcanie; możliwość ustawienia
w 3 położeniach, pozwalająca na
dostosowanie do zróżnicowanych warunków podłoża

03

04

08

05

09

07
06

Zoptymalizowany,
zintegrowany
w uchwycie
system tłumienia
drgań, chroni stawy
i zwiększa komfort
pracy nawet podczas dłuższej eksploatacji. Lepsze
prowadzenie urządzenia przy mniejszym nakładzie sił.
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Model

Typ silnika

Szerokość robocza

Napęd

HB 685

Kohler XT8 OHV SC

85 cm

1 do przodu, 1 do tyłu

OHV = silnik górnozaworowy, SC = SmartChoke
Szczegółowe informacje dotyczące produktów oraz bogatej oferty wyposażenia
dodatkowego znajdują się na str. 107.

Zestawienie
glebogryzarek
spalinowych

Model

HB 445

HB 445 R

HB 560

HB 585

HB 685

B&S Seria 450 E OHV

B&S Seria 450 E OHV

Kohler XT675
OHV SC

Kohler XT675
OHV SC

Kohler XT8
OHV SC

1,7 kW/2,3 KM
3100 obr/min

1,7 kW/2,3 KM
3100 obr/min

2,3 kW/3,2 KM
3000 obr/min

2,3 kW/3,2 KM
3000 obr/min

2,9 kW/3,9 KM
3200 obr/min

Szerokość robocza (cm)

45

45

60

85

85

Śred. zespołu roboczego (cm)

30

30

32

32

32

(1+1) x 2

(1+1) x 2

2x2

(2+1) x 2

(2+1) x 2

Napęd

1V

1V+1R

1V+1R

1V+1R

1V+1R

Ciężar urządzenia (kg)

40

41

43

46

48

6241 011 3902

6241 011 3912

6241 011 3916

6241 011 3921

6241 011 3931

Typ silnika
Moc znam. przy rob.
prędkości obr.

Liczba zespołów roboczych

Nr katalogowy

Legenda
V = bieg do przodu, R = bieg wsteczny, B&S = Briggs&Stratton, OHV = silnik górnozaworowy, SC = SmartChoke
Wartości emisji dotyczące wszystkich urządzeń VIKING podane zostały na str. 111.

Obciążnik dodatkowy
2 x 6 kg AZG 012

Obciążnik dodatkowy
2 x 9 kg AZG 030

Rozszerzenie zespołu
roboczego i listwy ochronne
AHV 600

Koła stalowe
AMR 031

Obsypnik
AHK 701/AHK 702

Układ dolotowy do
zasysania powietrza
ALA 700

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
AGS 100

6906 820 1300

❏

❏

❏

❏

❏

Obsypnik (regulowany)

AHK 701

6906 710 1130

–

–

❏

❏

❏

Obsypnik (stały)

AHK 702

6906 710 1135

–

–

❏

❏

❏

Rozszerzenie zespołu roboczego i listwy ochronne

AHV 600

6906 710 0310

❏

❏

–

–

–

Układ dolotowy do zasysania powietrza

ALA 700

6906 820 0500

–

–

❏

❏

❏

Koła stalowe

AMR 031

6906 710 0916

–

–

❏

❏

❏

Obciążnik dodatkowy 2 x 6 kg

AZG 012

6906 820 0100

❏

❏

–

–

–

Obciążnik dodatkowy 2 x 9 kg

AZG 030

6906 820 0110

–

–

❏

❏

❏
5
68
HB

58
HB

56
HB

R
5
44
HB

44
HB

5

Osłona obudowy przekładni

0

Nr katalogowy

5

Nazwa
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Dla najmłodszych

ZABAWA W OGRODZIE.
SERIA KID
Oprócz prawdziwych urządzeń do pielęgnacji ogrodu posiadamy
również ofertę dla najmłodszych miłośników produktów VIKING.
Zabawki z programu Seria KidTM sprawią dzieciom wiele radości.

VIKING Junior Trac
Traktorek z napędem na pedały o nowym
wzornictwie kosiarki samojezdnej VIKING,
z pałąkiem bezpieczeństwa i przyczepą

VIKING Mini-Klip
Dziecięca kosiarka z koszem na trawę,
naśladująca odgłosy pracy silnika

VIKING Mini-Trac
Jeździk dla dzieci

VIKING Rollino
Uniwersalna metalowa taczka

Produkt

Opis

Ciężar (kg)
Nr katalogowy

VIKING Mini-Klip

VIKING Rollino

VIKING Mini-Trac

VIKING Junior Trac

Kosiarka dziecięca z koszem na
trawę, naśladuje odgłosy pracy
silnika, dla dzieci w wieku od
1 do 2 lat

Taczka dziecięca z metalu dla
dzieci od 3 lat

Jeździk dla dzieci w wieku od
1 do 2 lat

Traktorek z napędem na pedały
o wzornictwie kosiarki samojezdnej
VIKING z pałąkiem bezpieczeństwa
i przyczepą, dla dzieci w wieku od ok.
3 do 4 lat

0,9

2,0

3,9

10,9

0484 545 0022

0484 545 0021

0484 545 0023

0484 545 0020
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Innowacyjna
technologia

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA. PRZEGLĄD
NASZYCH NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ
GWARANTUJĄCYCH KOMFORTOWĄ PRACĘ
ZATRZASK BŁYSKAWICZNY QUICK FIX

DYNAMICZNY PLAN KOSZENIA
MON

Umożliwia łatwe i błyskawiczne złożenie
uchwytu kosiarki, bez użycia narzędzi.

REGULOWANY, KOMFORTOWY POJEDYNCZY UCHWYT KIERUJĄCY
Wyposażony w regulację wysokości
umożliwiającą dopasowanie do wzrostu
użytkownika oraz przyjęcie ergonomicznej postawy ciała. Uchwyt można złożyć
do przodu, co ułatwia przechowywanie
kosiarki. Ponadto dzięki komfortowemu
pojedynczemu uchwytowi kierującemu
wyjmowanie kosza na trawę jest jeszcze
wygodniejsze.
OPATENTOWANY KOSZ NA TRAWĘ
Łatwe otwieranie, opróżnianie i czyszczenie. Opatentowany dopływ powietrza
sprawia, że trawa i pył nie wydostają się
do góry. Szczególnie praktyczne rozwiązanie: wskaźnik napełnienia informuje
podczas koszenia, czy kosz na trawę jest
pełny.

PROGRAM URZĄDZEŃ AKUMULATOROWYCH
Innowacyjne, przyjazne dla środowiska
i czyste: technologia akumulatorowa
Lithium-Ion PRO firmy STIHL umożliwia
cichą pracę bez emisji spalin i użycia
przewodu, a ponadto gwarantuje najlepszą wydajność. Szczególnie praktyczne
rozwiązanie: akumulator litowo-jonowy
pasuje do każdego urządzenia VIKING
i STIHL.
110

Nasze kosiarki automatyczne iMow
same decydują w ramach określonego
czasu – tak zwanego okresu aktywności
– kiedy rozpoczną koszenie. Jeśli więc
kosiarka iMow będzie zmuszona przerwać pracę (np. z powodu deszczu),
dokończy ją w dogodnym momencie.

06 AM
07 AM
08 AM
09 AM
10 AM
11 AM
12 AM
01 PM
02 PM
03 PM
04 PM
05 PM
06 PM
07 PM
08 PM

SYSTEM ZMIANY KIERUNKU JAZDY
Stworzony do płynnej pracy. Prosty
mechanizm przełączający umożliwia
wybór kierunku jazdy kosiarki samojezdnej przy użyciu dźwigni.

KOSZ NA TRAWĘ Z UCHWYTEM PRZY SIEDZENIU
W kosiarkach samojezdnych pozwala
na wyjątkowo łatwe opróżnianie kosza
z fotela kierowcy. Konstrukcja kosza na
trawę umożliwia jego optymalne napełnianie oraz ułatwia jego całkowite opróżnienie.

REGULACJA FOTELA KIEROWCY
Regulowany wygodny fotel dopasowany
do sylwetki kierowcy. Fotele kierowcy
kosiarek samojezdnych są amortyzowane, a ich regulacja odbywa się w bardzo
wygodny sposób, bez użycia dodatkowych narzędzi i jest możliwa również
z fotela.

TUE

WED

THU

FRI

OPATENTOWANA TECHNOLOGIA ODWRACANIA
Rozdrabniacze z opatentowaną technologią odwracania noży BRS (Bladerotation
Reverse System) mogą rozdrabniać
zarówno miękkie odpady ogrodowe, jak
również gałęzie do 40 mm grubości – aby
zmienić tryb pracy (rozdrabnianie materiału miękkiego lub twardego) wystarczy
jedynie przekręcić przełącznik obrotowy.
OTWÓR O KSZTAŁCIE CZTEROLISTNEJ KONICZYNY
Opracowany przez firmę VIKING otwór
o kształcie czterolistnej koniczyny,
w wybranych modelach rozdrabniaczy
ogrodowych, znacznie ułatwia bezpieczne rozdrabnianie rozłożystych gałęzi, czyniąc pracę efektywną i komfortową.

Materiał
OPATENTOWANA TECHNIKA CIĘCIA
W przypadku rozdrabniaczy z zespołem
tnącym typu sandwich materiał roślinny
wciągany jest wolno i równomiernie,
a następnie optymalnie rozdrabniany.
Opatentowane zespoły tnące Multi-Cut
zrębkują gałęzie i dokładnie rozdrabniają
miękkie odpady ogrodowe. System dwukomorowy jest wyposażony w oddzielne
otwory wsadowe do wkładania miękkiego i twardego materiału.

Poziom ciśnienia akustycznego
LpA (dB [A])

Niepewność pomiarowa poziomu
ciśnienia akustycznego KpA (dB [A])

Poziom drgań
ahw (m/s²)

Niepewność pomiarowa
K (m/s²)

Gwarantowany poziom mocy
akustycznej LwA (dB [A])

Poziom ciśnienia akustycznego
LpA (dB [A])

Poziom drgań
ahw (m/s²)***

Niepewność pomiarowa
K (m/s²)***

ME 235

93

80

2

1,40

0,70

MB 6 RH*

102

86

2

4,02

2,01

MB 248

96

85

1

4,85

2,43

MB 6 RV*

102

86

2

5,02

2,01

MB 248 T

96

85

1

4,85

2,43

MI 632**

63

50

2

–

–

MB 253

98

86

1

6,40

2,56

MI 632 P

63

50

2

–

–

MB 253 T

98

86

1

6,40

2,56

MR 4082

100

86

2

0,60/3,00

0,30/1,50

MA 339

90

77

1

0,63

0,32

MT 4097 SX

100

86

1

0,50/2,40

0,25/1,20

MA 339 C

90

77

1

1,02

0,51

MT 4097 S

100

86

1

0,50/3,10

0,25/1,55

ME 339

93

79

1

0,82

0,41

MT 4112 S

100

86

1

0,60/2,90

0,30/1,45

ME 339 C

93

79

1

0,55

0,28

MT 4112 SZ

100

86

1

0,50/2,50

0,25/1,25

MA 443

94

80

2

1,70

0,85

MT 5097

100

86

2

0,98/2,60

0,49/1,30

MA 443 C

94

80

2

1,30

0,65

MT 5097 C

100

86

2

0,98/2,60

0,49/1,30

ME 443

96

82

2

1,40

0,70

MT 5097 Z

100

86

2

0,98/2,20

0,49/1,10

ME 443 C

96

82

2

1,30

0,65

MT 5112 Z

100

86

2

098/4,40

0,49/2,20

MB 443

94

81

2

4,10

2,05

MT 6112 C

100

86

2

0,50/4,40

0,25/2,20

MB 443 T

94

81

2

4,10

2,05

MT 6112 ZL

100

86

2

0,50/4,40

0,25/2,20

MB 448 TX

96

83

2

4,10

2,05

MT 6127 ZL

104

88

2

0,50/4,40

0,25/2,20

MB 448 T

96

83

2

3,90

1,95

LE 540

89

72

2

1,95

0,98

MB 448 TC

96

83

2

3,50

1,75

LB 540

94

81

2

4,12

2,06

ME 545

94

82

1

2,80

1,40

GE 135 L

94

87

3

–

–

ME 545 V

94

82

1

2,80

1,40

GE 140 L

93

85

3

–

–

MB 545

96

82

1

4,10

2,05

GE 35 L

92

77

4

–

–

MB 545 T

96

82

1

4,10

2,05

GE 103

103

94

3

–

–

MB 545 VE

96

82

1

4,10

2,05

GE 105

104

93

3

–

–

MB 545 VM

96

82

1

4,10

2,05

GE 150

99

89

2

–

–

MB 650 T

96

83

2

5,50

2,20

GE 250

103

92

3

–

–

MB 650 VE

96

83

2

5,34

2,14

GE 250 S

100

90

3

–

–

MB 650 VM

96

83

2

3,50

1,75

GE 260

102

89

3

–

–

MB 650 VS

96

83

2

5,75

2,30

GE 260 S

101

91

3

–

–

MB 655 G

98

84

2

3,80

1,90

GE 355

100

94

3

–

–

MB 655 GS

98

85

2

3,80

1,90

GE 375

100

95

3

–

–

MB 655 VM

98

84

2

3,80

1,90

GE 420

106

98

4

–

–

MB 756 GS

98

88

2

2,40

1,20

GE 450

108

95

4

–

–

MB 756 YS

98

88

2

2,40

1,20

GB 370 S

102

90

4

–

–

MB 756 YC

98

88

2

2,40

1,20

GB 460 C

107

97

3

–

–

MB 2 R

94

81

2

7,00

2,80

HB 445

93

80

2

5,50

2,20

MB 2 RC

94

81

2

5,00

2,50

HB 445 R

93

80

2

5,00

2,50

MB 2 RT

94

81

2

5,90

2,36

HB 560

93

79

2

5,00

2,50

MB 3 RC

96

82

2

4,50

2,25

HB 585

93

79

2

5,00

2,50

MB 3 RT

96

82

2

4,50

2,25

HB 685

93

80

2

6,00

2,40

MB 4 RT

94

82

1

3,33

1,67

MB 4 RTP

93

80

1

2,40

1,20

*/**

*

ELEMENTY ANTYWIBRACYJNE

**
***

Umieszczone w kosiarkach i glebogryzarkach spalinowych między silnikiem ew.
uchwytem a obudową. Dzięki temu minimalizują drgania uchwytu i poprawiają
komfort pracy.

**

Niepewność pomiarowa poziomu
ciśnienia akustycznego KpA (dB [A])

Gwarantowany poziom mocy
akustycznej LwA (dB [A])

Wartości emisji

Nie podlega dyrektywie dotyczącej emisji hałasu 2000/14/WE
KwA 1 dB(A)
KwA 2 dB(A)
W przypadku kosiarek samojezdnych
podane wartości dotyczą fotela/koła kierownicy

Niepewności pomiarowe KwA/KpA/K według
dyrektywy 2006/42/WE
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Andreas STIHL Sp. z o.o.
Sady, ul. Poznańska 16
62-080 Tarnowo Podgórne
tel.: 61 8166200
fax: 61 8166202

e-mail: poczta@stihl.pl
www.stihl.pl

Urządzenia ogrodowe VIKING zapewniają radość koszenia i pracy w całym ogrodzie. Wygodne i niezawodne, znacznie ułatwiają prace ogrodowe.
Są pomocne przy pielęgnacji trawników, rozdrabnianiu odpadów ogrodowych i uprawie gleby. Dzięki licznym innowacyjnym funkcjom obsługa
urządzeń VIKING jest łatwa i komfortowa. Wybierając urządzenia z szerokiej palety produktów firmy VIKING, można zyskać pewność dokonania
właściwego wyboru. Na wszystkie pytania związane z produktami VIKING i ich serwisem chętnie udzielą odpowiedzi kompetentni Autoryzowani
Dealerzy firmy VIKING.
Wyroby firmy VIKING wytwarzane są przy zastosowaniu najnowocześniejszej technologii oraz szeregu rozwiązań zapewniających wysoką jakość
i dużą wydajność. Urządzenia VIKING to produkty wysokiej jakości. Ponieważ podczas pracy urządzenia te narażone są na duże obciążenia,
konieczna jest ich regularna konserwacja, gwarantująca niezawodność i długi okres użytkowania. Dlatego tak ważny jest Autoryzowany Serwis!
Firma VIKING zaleca używanie oryginalnych najwyższej jakości części zamiennych spełniających wysokie wymagania przepisów bezpieczeństwa.
Firma VIKING zobowiązała się również do zapewnienia stałej dostawy wszystkich części zamiennych w okresie wielu lat po zakończeniu produkcji urządzenia. To zobowiązanie jest częścią filozofii firmy VIKING, która zakłada wieloletnią trwałość wszystkich oferowanych produktów.
Więcej informacji na stronie

www.stihl.pl
Autoryzowany Dealer firmy VIKING

VIKING – firma należąca do grupy STIHL.
Firma VIKING zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych oraz zmian w zakresie wyposażenia. Dane i ilustracje zamieszczone w powyższym katalogu nie mogą być
podstawą do jakichkolwiek roszczeń prawnych. W momencie ukazania się niniejszego katalogu wszystkie poprzednie wydania tracą swoją ważność. Informujemy, że oferta
urządzeń firmy VIKING w Polsce nie zawiera wszystkich modeli przedstawionych w katalogu VIKING 2015. Sugerowane ceny detaliczne urządzeń firmy VIKING oferowanych
w Polsce znajdują się w aktualnym cenniku dostępnym u Autoryzowanych Dealerów firmy STIHL.
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