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УНИВЕРСАЛНИ КОСАЧКИ UMT, UMK и UM 

Компактната конструкция на универсалните прикачни косачки UMT ги прави особено подходящи 

за малки трактори от 13 kW (18 к.с.) нагоре. Прикачният инвентар има работна ширина от 1.0, 1.3, 

1.5 и 1.8 метра.  Универсалните косачки от серията  UMK са идеални за прикачване към трактори с 

мощност от 23 до 44 kW (30 до 60 HP). Работната ширина e 1.60, 1.80 или 2.10 m. в зависимост от 

модела.  Косачките от серията UM са с работна ширина от 1,9 до 4м., в зависимост от модела  и са 

проектирани за прикачване към трактори с мощност от 44 kW нагоре (над 60 HP).   

Косачките от двете серии са така проектирани, че позволяват монтиране към всяко устройство с 

триточково свързване.  Косачките могат да бъдат монтирани отпред, отзад или като комбинация 

от две части, едната от която се монтира отпред, а другата отзад. 

 
 

Косачка UMT 13 задно монтирана   Косачка UMT15 предно монтирана 

Здравата и опростена конструкция на универсалните косачки Dücker ги прави нечувсвителни към 

препятствия като  камъни, парчета от желязо или дърво и други.  С косачката могат да се косят 

всички видове трева,  дори тръстиката  и трънливите храсти не са проблем. Ролката, която 

покрива цялата ширина на косене осигурява добър резултат дори и на неравен терен. 

 

Косачка UMK16 монтирана отпред и отзад 
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Грубото регулиране на височината на косене се осъществява чрез регулиране на ролката. Фината 

регулация на височината се осъществява с помощта на специален лост. Универсалните косачки 

UMT са стандартно оборудвани с механично приплъзване с 0,45 м, a тези от серията UMK – с 0,55 м. 

(опция е хидравлино такова). Тази възможност за приплъзване гарантира, че дори области, които 

не са лесно достъпни като например области около дървета и храсти, в близост до огради и 

ръбове, могат лесно да се косят.  

 

UM 27 задно монтирана 

Косачките от серията UM, когато са 

монтирани отзад, имат възможност да 

бъдат оборудвани и със събираща кофа. 

 

 

 

 

 

Тези предимства на универсалните косачки Dücker дават гаранция за добра и безопасна работа 

при използването им за косене на площи за къмпинг, в овощни градини, лозя, около пътна 

настилка, пътечки в гората, спортни терени и т.н. 

УНИВЕРСАЛНИ КОСАЧКИ PMK 18 / PMK 21 

Косачките от серията PMK са специлано разработени за работа при наклонен терен. Устройството 

е предназначено за триточково предно монтиране към специален автомобил, като Aebi или 

Reform. 

 

Показател PMK 18 PMK 21 

Работна 

ширина 

1,80 м 2,10 м 

Транспортна 

ширина 

2,05 м 2,35 м 

Тегло 450 кг. 490 кг. 

Свързавне Триточково Триточково 

Силоотводен 

вал 

540 

об./мин. 

540 

об./мин. 

Брой 

вършачки 

40 46 


