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PRO

Kosilnice za trato
AS 480/2T Kat. Stran  8 2.100 40
AS 530/4T             8 2.300 40
AS 530/2T Kat.             8 2.300 40
AS 45 B4 Kat.            10 1.000 40
AS 53 B4 Kat.            10 1.200 40
AS 53 B4/4T            10 1.300 40
Allrad AS 53 B5 Kat.            10 2.500 40
Allrad AS 53 B6 RB Kat.            10 2.500 40
AS 510 ProClip        [ NOVO ]           12 2.000 20

Kosilnice Allmäher®
AS 21 AH1/4T            16 1.500 60
AS 21/4T K            16 1.400 80
AS 21-165/3 Kat.            16 1.400 80
AS  26  AH  9/3  Kat.            16 1.700 80
AS 28/4 Kat.            18 2.500 100
AS 65/4TH DS            20 2.600 100
AS 65/2T Kat.            20 3.300 130
AS 65/4T BS            20 3.300 150
AS 73/2 vs            22 3.700 150
Mulčer AS 84/2 LB            22 4.300 150

Kladivarji, rotacijske kosilnice
Kladivar AS 570            26 2.500 120
Kladivar AS 700            26 3.100 120
Rotacijska kos. AS 560           30 1.100 60
Rotacijska kos. AS 620           30 1.600 60

Kosilnice s sedežem Allmäher®
AS 800            34 6.800 80
AS 900            35 7.300 120
AS 915            36 7.300 150
AS 9404            38 5.500 150

Čistilci dvorišč
AS 730 EcoBrush        [ NOVO ]           44 3.000
AS 1040 ProBrush     [ NOVO ]           46 4.200
AS 50 B1/4T            50 1.000

Priporočila za uporabo As Motor kosilnic

Zmogljivost košnje (m /uro)2

Širina košnje x maksimalna hitrost   
Višina rastja v cm

Drobljenje 
(mulčer)
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nalna 
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Obrazložitev piktogramov
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Vsak stroj ima svoj namen: svoje delo 
mora opravljati po najboljših močeh. 
AS-Motor že več kot 50 let konstruira 
motorne naprave za vzdrževanje vrtov 
in pokrajin, ki brezkompromisno ustre-
zajo namenu uporabe. Kako naj bi npr. 
izgledala kosilnica, ki tudi na najzahtev-
nejšem terenu odlično, hitro in varno 
opravlja svojo nalogo? Poglejte si naše 
kosilnice Allmäher: predstavljajo klasiko 
podjetja AS-Motor. Njihova oblika sledi 
njihovi funkciji, njihova robustna kon-
strukcija je zasnovana na dolgi življenjski 
dobi in njihova tehnika, ki zahteva mini-
malno vzdrževanje zadošča najvišjim 
zahtevam.

 

Vsak izmed naših strojev zrcali bistvo naše 
tradicije in strasti: izpopolnjevanje popol-
nosti. Vedno nove inovacije na področjih, 
kjer naj bi bile pravzaprav izčrpane že vse 
možnosti so morda tudi posledica dejstva, 
da smo družinsko podjetje in skupaj z na-
šimi sodelavci vedno iščemo najboljše re-
šitve. Položaj kakovostnega dobavitelja, 
tako na nemškem kot na mednarodnem 
trgu, nam že dolgo časa zagotavlja kombi-
nacija izumiteljskega duha, skrbnosti, za-
nesljivosti in oznake »Made in Germany«.

 

 

   

Če se zanimate za naše stroje, vam bodo 
naši izkušeni svetovalci v AS-trgovinah 
obrazložili vse kar potrebujete za svojo 
odločitev. In ko se boste odločili za enega 
izmed naših strojev, boste hitro prišli do 
zaključka, da je kakovost najboljša osnova 
za dolgo in uspešno življenjsko dobo stroja.

 

   
  

Kakovost nastane tam, 
kjer se srečata strast in 
dovršenost: pri As-Motor

   

   

Najboljši pogon za stroj: 
izumiteljski duh.

BONUM, d.o.o.
Prelesje 33
8232 Šentrupert
Slovenija 

Tel: +386 (0)7 34 34 160
Faks: +386 (0)7 30 40 070
www.bonum.si
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Imamo popolno rešitev za posebne izzive

Pogumna napoved: 

»Katera kosilnica je najprimernejša 
za strme terene?«
Kosilnice AS-motor se ne ustrašijo nobenega terena. Ro-
bustni AS-Motor dvotaktni motorji se odlično spopadejo 
z ravnim terenom, gričevnatimi območji, strmimi pobočji 
in strminami v goratih predelih ali vinogradih. Motorji in 
strojna tehnika so razviti posebej za delo na strminah, kar 
omogoča enostavnost, zanesljivost in vzdržljivost. V lastni 
režiji razvita dvotaktna tehnika z idealno mešanico benci-
na in olja tudi pri dolgotrajni poševni vožnji zagotavlja 
mazanje in zaščito pred poškodbami valjev.

 

Brezkompromisna izjava:

»Kaj storiti, ko trava zraste 
preko glave?«

 

Z močjo AS-Motor strojev redna košnja ni več potrebna. 
In ko nikakor ne gre več, kosilnice spet pokosijo vse na 
pravo višino. Po zaslugi robustne tehnike in močnega 
pogona se lahko prebijete celo skozi visoko travo, goš-
čavo in gosto porasle površine. Rezultati košnje so 
nedvoumni – stalno na visokem nivoju.

Jasna obljuba:

»Obstaja način, da si 
prihranite pospravljanje?«
Trava, ki jo pokosite danes lahko posta-
ne naravno gnojilo za jutri. Kosilnice 
AS-Motor s funkcijo mulčerja ne bodo 
le zrezale pokošenega materiala, temveč 
ga bodo hkrati tudi razvlaknile in sese-
kljale. Material se bo hitreje razkrojil in 
dragocena hranila se bodo hitreje vrnila 
v naravni cikel. Dvojna korist za vaše 
delo: pozabite na težavno grabljenje 
ter na drago in okolju neprijazno 
odstranjevanje odpadkov.

[Inovacija AS-Motor ]

Prepričljiva napoved:

»Imajo dvotaktni motorji 
sploh še prihodnost?«
AS-Motor lahko to dokaže: z dolgoletnim, intenziv-
nim razvojem lahko npr. vrednost izpušnih plinov 
iz motorjev neprenehoma drastično pada. Nova 
generacija AS motorjev z ekološko usmerjenim 
konceptom uplinjača, optimiziranimi vrednostmi 
izgorevanja in uporabo izpuha s katalizatorjem 
ustreza aktualnim EU smernicam. Redka mešanica 
in močno znižane vrednosti izpušnega plina so 
okolju prijazni. S trikratno uležajeno ročično gredjo 
(premer 2,5 cm), dušilcem vibracij na motorju in 
velikimi rezervami moči je AS-Motor najbolje pri-
pravljen na prihodnost.

 

Enoznačno sporočilo:

»Kako ekonomične in ekološke 
so kosilnice AS-Motor?«
Z ekstremno nizkimi vrednostmi porabe – npr. 
30 % manjša poraba pogonskega goriva* v pri-
merjavi s prejšnjimi generacijami – in serijsko 
vgrajenim katalizatorjem se AS-Motor jasno fo-
kusira na varstvo okolja. Poleg tega z manjšo 
porabo goriva ter stroškovno ugodnimi in re-
dnimi intervali vzdrževanja brez dvoma upo-
števa vidik ekonomičnosti. Kar se zagotovo 
izplača.

 

*Povprečno 0,5 l nižja poraba pogonskega goriva 
na obratovalno uro ustreza približno 30% prihran-
ku (velja pri povprečni obremenitvi AS-Motor ko-
silnic za vse 'Allmäher' kosilnice in AS-Motor ko-
silnice s štirikolesnim pogonom).

“Od tu dalje vas bo spremljal 
naš AS-Motor strokovnjak 
Bruno Walter z dragocenimi 
napotki in triki. Nihče se ne 
spozna bolje na drobne 
trike, ki vam lahko 
olajšajo delo.”
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Trate so kulturna dobrina: z vzdrževanjem in 
pozornostjo pridobijo izgled, na katerega je 
lastnik lahko ponosen. Trata ni vedno enaka:
nizka trava, visoka trava, gosta poraščenost, 
vlažen teren in neravnine naredijo razliko.
AS-Motor ima ustrezno kosilnico za vsako po-
trebo in vsako trato. S širino košnje med 45 in 
53 cm kosilnice opravljajo svoje delo hitro, 
natančno in po želji uporabnika.

Za maksimalen užitek v delu so na voljo modeli 
s štirikolesnim pogonom in vzvratno prestavo. 
Odločite se lahko tudi ali raje kosite z izmetom 
ob strani ali zadaj. AS-Motor kosilnico, ki popol-
noma ustreza vašim potrebam, lahko izberete 
pri vašem trgovcu. 

 

  

  
AS 480 / AS 530

 

Kosilnica z izmetom zadaj, z dvo- ali 
štiritaktnim motorjem. 
Širina košnje: 48-53 cm.

 
 

  AS 45 / AS 53
 Kosilnica s stranskim izmetom, z dvo- ali 

štiritaktnim motorjem in štirikolesnim 
pogonom. Širina košnje: 45-53 cm.

 

  
AS 510 ProClip 

Nov, okreten mulčer.
Širina košnje: 51 cm.

 

Barvna kombinacija za zdravo trato: 
oranžno na zelenem.

Užitek ob delu in veselje 
ob rezultatu

[ AS-Motor kosilnice za trato ]

NOVO
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»Poseben trik: pritrjevanje 
med transportom.«

Pri transportu kosilnice 
poskrbite za čvrste točke 
pritrjevanja. Gredi in 
kolesa so idealne 
točke, ročaji niso 
najbolj primerni.

*Zaradi mednarodno spremenjenih merilnih metod in parametrov podatki o 
zmogljivosti motorjev pri z * označenih modelih v tem katalogu odstopajo 
od prejšnjih vrednosti. Vendar ti motorji niso kakorkoli tehnično spremenjeni. 
Dejanska zmogljivost motorjev je identična.

-

Nastavitev krmila

Nastavljanje krmila omo-
goča enostavno rokovanje 
na strminah. Hkrati prepre-
čuje poškodbe rok ob 
košnji okrog hiše, vrtne 
ograje ali grmičevja.

Koš za travo

Enostavno snemanje koša
 za travo – pritisnite na 
sklopko in brez težav 
lahko izpraznite koš za 
travo kar pri prižganem 
motorju.

»Zasnovano z mislijo na varnost: AS-Motor 
kosilnice za trato so ergonomske in udobne.«

Dober primer je AS 530 MK: ergonomsko ustrezno krmi-
ljenje in pregledno usmerjanje, upravljanje in vodenje 
olajšajo delo. Pri tem je varnost na prvem mestu.
 
Sklopka rezil z nizko stopnjo obrabe in uporabniku pri-
jaznim vzdrževanjem ustavi rezila pri prečkanju peščenih 
poti kljub prižganemu motorju. Zanesljiva zaščita pred 
nevarnimi udarci kamnov ali zdravju škodljivim 
prašenjem.

[ Kosilnice za trato AS-Motor ]

nobenih udarcev

Oznaka
modela  

Širina 
košnje  

Vrsta motorja
Zmogljivost 

Pogon
Hitrost  

Ohišje  Nastavljanje 
višine košnje  

Rezervoar
za gorivo

Teža
Transportne/
delovne dim.

Izmet trave

AS 530/2T
Kat. 

53 cm AS dvotaktni* 
165 ccm
3,4 kW (4,6 KM)
pri 2800 obr/min

variomat
2,5–4,5 km/h

jeklo
2 mm

na kolesih
30–80 mm
6-stopenjsko

5 l 62 kg
Š 60/57 cm
D 120/164 cm
V 71/99 cm

izmet zadaj s košem
za travo,
75 l
mulčer opcijsko

AS 530/2T
Kat. MK 
s sklopko
rezil

53 cm AS dvotaktni* 
165 ccm
3,4 kW (4,6 KM)
pri 2800 obr/min

variomat
2,5–4,5 km/h

jeklo
2 mm

na kolesih
30–80 mm
6-stopenjsko

5 l 66 kg
Š 60/57 cm
D 120/164 cm
V 71/99 cm

izmet zadaj s košem
za travo,
75 l
mulčer opcijsko

AS 530/4T
 

53 cm B+S štiritaktni*
190 ccm  
3,1 kW (4,3 KM)
pri 2700 obr/min

variomat
2,5–4,5 km/h

jeklo
2 mm

na kolesih
30–80 mm
6-stopenjsko

5 l 59 kg
Š 60/57 cm
D 120/164 cm
V 71/99 cm

izmet zadaj s košem
za travo,
75 l
mulčer opcijsko

AS 530/4T
MK
s sklopko
rezil

53 cm Honda štiri-
taktni*, GSV
190 ccm
3,3 kW (4,5 KM)
pri 2800 obr/min

variomat
2,5–4,5 km/h

jeklo
2 mm

na kolesih
30–80 mm
6-stopenjsko

5 l 62 kg
Š 60/57 cm
D 120/164 cm
V 71/99 cm

izmet zadaj s košem
za travo,
75 l
mulčer opcijsko

AS 480/2T
Kat.

48 cm AS dvotaktni*  
165 ccm
3,4 kW (4,6 KM)
pri 2800 obr/min

variomat
2,5–4,5 km/h

jeklo
2 mm

na kolesih
30–80 mm
6-stopenjsko

5 l 60 kg
Š 60/57 cm
D 120/164 cm
V 71/99 cm

izmet zadaj s košem
za travo,
68 l
mulčer opcijsko

AS 480/2T 
Kat. MK
s sklopko
rezil

48 cm AS dvotaktni*  
165 ccm
3,4 kW (4,6 KM)
pri 2800 obr/min

variomat
2,5–4,5 km/h

jeklo
2 mm

na kolesih
30–80 mm
6-stopenjsko

5 l 64 kg
Š 60/57 cm
D 120/164 cm
V 71/99 cm

izmet zadaj s košem
za travo,
68 l
mulčer opcijsko

[ Koristen namig]

 ver 

 

 
 

 

 

 

PRO AS 480 in AS 530.

Pocinkano jeklo omogoča tem profesionalnim 
kosilnicam premoč pri vsaki uporabi. Pokrov 
motorja, ki je varen pred udarci kamnov in iz-
redno stabilna konstrukcija uvrščata modela 
AS 480 in AS 530 med najtrpežnejše modele 
kosilnic AS-Motor. Z močjo AS dvotaktnega 
oziroma štiritaktnega motorja, brezstopenj-
skim reguliranjem hitrosti, velikimi kolesi za 
optimalen oprijem in tehniko, ki zahteva mi-
nimalno servisiranje je uporabnik vedno zma-
govalec. Rezultati pri košnji in zbiranju poko-
šenega materiala so v vseh razmerah, celo pri 
vlažni travi, odlični. Višina vsakega kolesa je 
posebej nastavljiva, rezervoar za gorivo drži 5 
litrov, rezila in ročična gred so trikratno uleža-
jeni. Zaradi tehnologije z enim krmilom je koš 
za travo dostopen iz vseh strani, kar omogoča 
enostavno praznjenje.

  

 

 

 

(samo pri 
dvotaktnem 

motorju)

Vzdržljiv in močan pri košnji

v stran nastavljivo 
in zložljivo krmilo olajša 

košnjo prečno na strmino, ob 
ograjah in zidovih ter 

transport kosilnice

  

 

veliki zadnji kolesi olajšata
vožnjo po neravnem terenu

 
 

sekljanje ali zbiranje:
mulčer na voljo kot

dodatna oprema

5-litrski rezervoar
za gorivo omogo-

ča dolgo košnjo 
brez prekinitev

 

hitrost pogona lahko brez-
stopenjsko prilagodite rastju 

in višini trave (variomat)  

zaščita motorja in 
odbijač med delom 
varujeta gred in motor 
pred direktnimi udarci

 

konstrukcija z enim krmilom in 
vgrajeno napeljavo kablov

nastavitev višine 
košnje na posa-
meznem 
kolesu

enostavno vzdrževanje
sklopke s klinastim jermenom

Zaradi sklopke rezil lahko po potrebi ustavite rezila,
ne da bi ustavili motor kosilnice. Brez težav lahko 
prečkate peščene poti ali izpraznite koš za travo. 

Ponoven zagon po zaustavitvi rezil tako ni več 
potreben (velja samo za modele s sklopko rezil).
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PRO Prava vsestranskost: AS 53 Standard.

Povsod se najde nekaj za košnjo – AS 53 B4 Standard je
vedno zraven. Z močnim vrtilnim momentom 165 kubi-
čnega AS dvotaktnega motorja se hitro premika tudi v 
mokri travi, visoki travi in po gričevnatem terenu. In kot 
se za profesionalen stroj spodobi, sta udobje in varnost 
standardno vgrajena. Tehnika proti tresljajem, zavora 
motorja in drsna sklopka (proti preobremenitvi motorja) 
omogočajo udobno delo.

 
  

  
 

AS 53 4T Standard. 
Podoben kot AS 53 B4 Standard, s štiritaktnim 
motorjem. Za ostale razlike glejte tabelo s 
podatki spodaj desno.

AS 45 Universal. 
Podoben kot AS 53 B4 Standard, s širino 
košnje 45 cm in brez v stran nastavljivega 
krmila. Za ostale razlike glejte tabelo s 
podatki spodaj desno.

 

*Zaradi mednarodno spremenjenih merilnih metod in parametrov podatki o zmogljivosti motorjev pri z * označenih modelih v tem katalogu odstopajo 
od prejšnjih vrednosti. Vendar ti motorji niso kakorkoli tehnično spremenjeni. Dejanska zmogljivost motorjev je identična.

[ Kosilnice za trato AS-Motor  ]

(samo pri
dvotaktnem

motorju)

Oznaka
modela  

Širina 
košnje  

Vrsta motorja
Zmogljivost 

Pogon
Hitrost  

Ohišje  Nastavljanje 
višine košnje  

Rezervoar
za gorivo

Teža
Transportne/
delovne dim.

Izmet
trave

Dodatna
oprema

Ostalo

AS 53 B5
katalizator
4x4 pogon

53 cm AS dvotaktni* 
165 ccm
3,4 kW (4,6 KM)
pri 2800 obr/min

variomat
brezstopenjsko
3,1–4,8 km/h
4x4 pogon

jeklo 3 mm
pocinkano
plastificirano

na kolesih
30–100 mm
6-stopenjsko

5 l 67 kg
Š 65/82 cm
D 119/178 cm
V 61/99 cm

stranski koš za travo 65 l
zavore na 
zadnjih kolesih
mulčer

brezstopenjsko
nast. hitrosti
antivibracija 

 

AS 53 B6 RB
katalizator
4x4 pogon
vzvratna pr.

53 cm AS dvotaktni* 
165 ccm
3,4 kW (4,6 KM)
pri 2800 obr/min

variomat
brezstopenjsko
3,1–4,8 km/h
4x4 pogon

jeklo 3 mm
pocinkano
plastificirano

na kolesih
30–100 mm
6-stopenjsko

5 l 68 kg
Š 65/82 cm
D 119/178 cm
V 61/99 cm

stranski koš za travo 65 l
mulčer

brezstopenjsko
nast. hitrosti.
antivibracija
zavore na 
zadnjih kolesih

AS 53 B4 
katalizator
Standard

53 cm AS dvotaktni* 
165 ccm
3,4 kW (4,6 KM)
pri 2800 obr/min

pogon na
zadnji kolesi
2,4 km/h

jeklo 3  mm
pocinkano
plastificirano

centralno
30–80 mm
4-stopenjsko

5 l 58 kg
Š 65/79 cm
D 119/165 cm
V 61/99 cm

stranski koš za travo 65 l
zavore na 
zadnjih kolesih
dvojne pnevmatike
mulčer

antivibracija

AS 53 B4/4T
Standard

53 cm B+S štiritaktni*
serija 850 
190 ccm
3,1 kW (4,3 KM)
pri 2700 obr/min

pogon na 
zadnji kolesi
2,6 km/h

jeklo 3 mm
pocinkano
plastificirano

centralno
30–80 mm
4-stopenjsko

1,5 l 53 kg
Š 65/79 cm
D 119/165 cm
V 61/99 cm

stranski koš za travo 65 l
zavore na 
zadnjih kolesih
dvojne pnevmatike
mulčer

antivibracija

AS 45 B4 
katalizator
Universal

45 cm AS dvotaktni* 
165 ccm
3,4 kW (4,6 KM)
pri 2800 obr/min

pogon na 
zadnji kolesi
2,4 km/h

jeklo 2 mm
pocinkano
plastificirano

centralno
30–80 mm
4-stopenjsko

5 l 48 kg
Š 53/66 cm
D 96/139 cm
V 47/92 cm

stranski koš za travo 55 l
zavore na 
zadnjih kolesih
dvojne pnevmatike
mulčer

antivibracija

PRO

All
Rad

»S štirikolesnim pogonom ste 
na vsakem terenu v prednosti.«

Navzgor po strmini gre brez težav 
z boljšim oprijemom – navzdol po 
strmini z močnejšim zavornim 
sistemom. In kosilnico je lažje voditi 
skozi ozke globeli in obcestne jarke.

«

i
.

Enkraten, ker pogon dela štirikratno

AS dvotaktni motor z veliko 
odprtino za dovod zraka 
in katalizatorjem za 
odlično sposobnost 
vzpenjanja

 
 

blažilec tresljajev za
neutrudljivo delo

 

sprednji in zadnji veliki
pogonski kolesi z globokim

profilom za optimalen oprijem

štirikolesni pogon: prenos
moči preko kardanske

gredi na sprednjih kolesih

 

AS 53 s štirikolesnim pogonom
 
Konec ravnine v tem primeru pomeni začetek 
za kultivirano moč: kot edina kosilnica svoje 
klase AS 53 B5 deluje s štirikolesnim pogonom 
in brez težav kosi tam, kjer je za ostale kosilnice 
nemogoče. Obcestni jarki in grbine predstavljajo
za običajne kosilnice ovire, prav tako kot pobočja 
in brežine. Višino košnje lahko nastavljate v 
šestih stopnjah na vsaki osi posebej. Kjerkoli 
kosite, se vam pridružita udobje in varnost: 
tresljaje prestreže gumijast ležaj motorja. 
Vgrajena drsna sklopka preprečuje 
preobremenitev pogona in rezil iz 
vzmetnega jekla.

  

 
   

  

 
  

  

AS 53 z vzvratno prestavo 

 
 

 

Podoben model kot AS 53, z 
dodano vzvratno prestavo in 
zavoro na zadnjih kolesih. Za 
ostale razlike glejte tabelo s 
podatki spodaj desno.

 
 
 

 

v stran nas-
tavljivo in zložljivo

krmilo olajša košnjo
prečno na strmino in košnjo

ob ograjah in zidovih ter transport

 

 

5-litrski rezervoar za gorivo
omogoča dolgo košnjo

brez prekinitev 

hitrost pogona lahko
brezstopenjsko nastavljate

glede na rastje in višino
trave (variomat)

 

[ Koristen namig ]
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načelo delovanja:
travo mulčer med 

vrtinčenjem večkrat zmelje
 

močni zadnji kolesi s profilom
skrbita za dober oprijem

enostavno, stabilno
nastavljanje višine krmila

 

z variomatom
brezstopenjsko

nastavljate hitrost

kupola nad rezili
omogoča stabilen

položaj ročične gredi

posebej okretna
zaradi nizke teže

zaobljen jeklen okvir 
stabilizira kupolo mulčerja

ozki in zelo stabilni 
prednji kolesi potlačita 
malo trave med košnjo

os iz vzmetnega jekla skupaj s 
kolesi iz umetne mase absor-
bira silo udarcev in trkov

Kosilnica z mulčerjem 

AS 510 A ProClip in 

AS 510 ProClip.

 

Vedno več profesionalnih uporabnikov 
stavi na enostavno in naravno odlaganje 
pokošenega materiala. Nova kosilnica z 
mulčerjem serije AS 510 temeljito razvlak-
ni pokošeno travo in jo razporedi med 
travne bilke, kjer se popolnoma razkroji.
AS-Motor kosilnice z mulčerjem so stabilne, 
vendar kljub temu lahke in enostavne za 
uporabo. Dodatno zaščito za ročično in 
rezilno gred med košnjo predstavljata 
drsna sklopka in tretji, dodatni ležaj na 
ročični gredi.

Boljši mulčer – nobena težava

NOVO

motor je zasukan za 180°
zaradi zaščite mehanizma

med košnjo pod grmičevjem

Kosilnica z mulčerjem 

AS 510 A/2T Proclip.

Različica AS 510 A, opremljena z AS 
dvotaktnim motorjem.

centralno nastavljanje višine košnje, 
vzmetena kosilna enota

Prednosti velikega rezer-
voarja za gorivo: dodatno 
dobavljiv 5 litrski rezervoar 
za gorivo omogoča veliko 
daljšo košnjo brez prekini-
tev. Na voljo za dvotaktni 
motor.

Prednosti zaščite prednjih 
koles: dodatno dobavljiva 
zaščita prednjih koles nudi 
posebno zaščito kosilnice. 
Na terenu z veliko ovirami 
je košnja občutno prijetnej-
ša.

[ Kosilnice za trato AS-Motor ]

»Prednost mulčerja.«

Stabilna kupola mulčerja in rezilo iz vzmetnega jekla 
poskrbijo za precizno zdrobljene ostanke pokošene 
trave, ki se naravno razgradijo na travi. Poseben plus 
za vas: ročno grabljenje in odvažanje pokošene trave 
odpadeta.

 

 

»Prihranite delo in čas z mulčerjem.«

Naredite iz pokošene trave istočasno še gnojilo. Z mul-
čerjem AS 510 je to možno že danes: trava bo najprej 
večkrat zrezana, nato kot z ventilatorjem zvrtinčena 
navzgor in v isti fazi vržena na tla. Pokošena trava bo 
zrezljana tako na drobno, da bo med travnimi bilkami 
preprosto izginila. 

Oznaka
modela  

Širina 
košnje  

Vrsta motorja
Zmogljivost 

Pogon
Hitrost  

Ohišje  Nastavljanje 
višine košnje  

Teža Izmet
trave

Dodatna
oprema

Ostalo

AS 510 A
Mulčer
ProClip

51 cm B+S štiritaktni
serija 850, 190 ccm
 3,1 kW (4,3 KM)
pri 2800 obr/min

2-4 km/h
variomat
brezstopenjsko

jeklo
2,0 mm

40-90 mm
centralno
5-stopenjsko

43 kg mulčer
centralen

zaščita prednjih
koles
velik rezervoar

antivibracija,
ojačan ležaj
ročične gredi

AS 510
Mulčer
ProClip

51 cm B+S štiritaktni 
serija 850, 190 ccm
 3,1 kW (4,3 KM)
pri 2800 obr/min

brez pogona
koles

 

jeklo
2,0 mm

40-90 mm
centralno
5-stopenjsko

37 kg mulčer
centralen

zaščita prednjih
koles
velik rezervoar

antivibracija,
ojačan ležaj
ročične gredi

AS 510 A/2T
Mulčer
ProClip

51 cm AS dvotaktni
165 ccm
3,4 kW (4,6 KM)
pri 2800 obr/min

2-4 km/h
variomat
brezstopenjsko

jeklo
2,0 mm

40-90 mm
centralno
5-stopenjsko

48 kg mulčer
centralen

zaščita prednjih
koles

antivibracija,
ojačan ležaj
ročične gredi,
5-litrski rezervoar

»Pomemben cikel narave.«

Kdor svojo trato kosi, ko je že 
visoka, privarčuje pri času in 
denarju. Zdrobljeni ostanki 
pokošene trave obležijo in 
se razgradijo na pokošeni 
trati, tako da odstranjevanje 
ni potrebno.

 
 

[Koristen namig ]
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»Košenje, drobljenje, 
opoldanska malica.«
Popolna košnja in drobljenje – lahek v gibanju, 
močan v rezanju, idealen v neprehodnih ob-
močjih in v gostem rastju. In ko so razmere
posebej divje: dvotaktni motor preseneti z 
visoko močjo in robustnostjo – tudi na strmih legah.

robljenje, 
a malica.«
robljenje – lahek v gibanju, 
ealen v neprehodnih ob-
rastju. In ko so razmere

aktni motor preseneti z 
ustnostjo – tudi na strmih legah.

Površine, ki so velike in gosto poraščene, 
pobočja, strmine in robovi cest s travo, 
plevelom in goščavjem, zemljišča, na ka-
terih vas med drevesi in grmovjem čaka 
delo, površine z mladim gozdnim drev-
jem in strmine v vinogradih: povsod so 
AS-Motor kosilnice Allmäher v svojem 
elementu. Delo, ki ga ne zmorejo, ne 
obstaja. Allmäher prodre skozi vse.

Že njihova konstrukcija da jasno vedeti: 
Allmäher je strokovnjak, ki se ne ustavi 
pred ničemer. Prilagodi se vsaki situaciji 
in da odlične rezultate, tudi če kosite samo 
enkrat do dvakrat letno.

 
  

 

Pokošena trava je zdrobljena v eni fazi. 
Zdrobljeni ostanki trave in goščavja 
ostanejo na površini in vrnejo hranilne 
snovi v obliki polnovredne zastirke. 
Dolgotrajno grabljenje odpade.

 

 

AS 21 / AS 26 / AS 28

 

Allmäher z dvo- ali štiritaktnim motorjem. 
Širina košnje od 51 do 63 cm.

  

 

AS 65

 

Allmäher z dvo- ali štiritaktnim motorjem 
za uporabo v težjih okoliščinah. 
Širina košnje 65 cm.

 
  

 AS 73 / AS 84 
 Zmogljiv Allmäher s štiritaktnim motorjem 

za uporabo v težjih okoliščinah. 
Širina košnje: 73 cm in 86 cm.

 
  
  

Strokovnjaki, ki obvladajo 
najširše področje

[ Kosilnice Allmäher® AS-Motor ]

[ Koristen namig ]

 ]
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visoko ležeč zračni filter
skrbi, da je celo pri visokem

prašenju vsesan čist zrak

 

 

veliki zadnji kolesi
in zavora na zadnjih

kolesih (dodatna
oprema)

 

za vašo varnost: zaščita 
pred udarci kamnov

spredaj štiristopenjska nasta-
vitev višine košnje, zadaj dvo-

stopenjska, na posameznem kolesu

boljše manevriranje: veliko prednje kolo
je nastavljivo po višini, vrtljivo in ima za

lažje prečkanje pobočij možnost blokiranja

Oznaka
modela  

Širina 
košnje  

Vrsta motorja
Zmogljivost 

Pogon
Hitrost  

Ohišje  Nastavljanje 
višine košnje  

Rezervoar
za gorivo

Teža
Transportne/
delovne dim.

Izmet
trave

Dodatna
oprema

Ostalo

Allmäher® 
AS 21 AH1/4T  

51 cm B+S štiritaktni, 
OHV  *, serija 850
190 ccm
3,5 kW (4,7 KM)
pri 3300 obr/min

pogon na 
zadnji kolesi
3,0 km/h

jeklo 2 mm
pocinkano
plastificirano

na kolesih
55 in 80 mm
2-stopenjsko

1,5 l 42 kg
Š 57/71 cm
D 76/165 cm

stranski
kosilnica
za travo

zavore na 
zadnjih kolesih,
dvojne pnevmatike

antivibracija
prednje kolo:
blokirano ali
vrtljivo

Allmäher®
21/4T K

51 cm Kawasaki FJ 180 V, 
štiritaktni*  
3,3 kW (4,5 KM),
180 ccm
pri 3600 obr/min

pogon na 
zadnji kolesi
2,9 km/h

jeklo 2 mm
pocinkano
plastificirano

na kolesih
55 in 80 mm
4-stop. spredaj,
2-stop. zadaj

5 l 56 kg
Š 72/74 cm
D 79/195 cm
V 73/99 cm

stranski
kosilnica
za travo

zavore na 
zadnjih kolesih,
dvojne pnevmatike,
višja hitrost

antivibracija
prednje kolo: 
blokirano ali
vrtljivo

Allmäher®
AS 21-165/3
kat.

51 cm AS dvotaktni
165 ccm
4,4 kW (6 KM)
pri 4500 obr/min

pogon na 
zadnji kolesi
2,8 km/h

jeklo 2 mm
pocinkano
plastificirano

na kolesih
55 in 80 mm
4-stop. spredaj,
2-stop. zadaj

5 l 56 kg
Š 72/74 cm
D 79/195 cm
V 73/99 cm

mulčer zavore na 
zadnjih kolesih,
dvojne pnevmatike

antivibracija
prednje kolo:
blokirano ali
vrtljivo

Allmäher®
AS 26 AH9/3
kat.

63 cm AS dvotaktni
165 ccm
4,4 kW (6 KM)
pri 4500 obr/min

pogon na 
zadnji kolesi
2,8 km/h

jeklo 2 mm
pocinkano
plastificirano

na kolesih
55 in 80 mm
4-stop. spredaj,
2-stop. zadaj

5 l 63 kg
Š 72/89 cm
D 79/195 cm
V 73/99 cm

mulčer zavore na 
zadnjih kolesih,
dvojne pnevmatike

antivibracija
prednje kolo: 
blokirano ali
vrtljivo

*Zaradi mednarodno spremenjenih merilnih metod in parametrov podatki o zmogljivosti motorjev pri z * označenih modelih v tem katalogu odstopajo 
od prejšnjih vrednosti. Vendar ti motorji niso kakorkoli tehnično spremenjeni. Dejanska zmogljivost motorjev je identična.

v stran in višino
nastavljivo ter zložljivo

krmilo olajša košnjo prečno
na strmino in košnjo ob ograjah
in zidovih ter transport kosilnice

 
  

5-litrski rezervoar za gorivo
omogoča dolgo košnjo

brez prekinitev 

[ Kosilnice Allmäher® AS-Motor ]

Allmäher® AS 26.

Učinkovitost ima v tem primeru številko: 
63 cm širine košnje. Z modelom AS 26 
pokosite velike površine v kratkem času. 
Za potrebno moč poskrbi AS dvotaktni 
motor z delovno prostornino 165 ccm 
in katalizatorjem.

  
  

 

Allmäher® AS 21-165.

Podoben kot AS 26, s širino košnje 
51 cm. Za ostale razlike glejte tabelo 
s podatki spodaj desno.

 
 

Neuničljiv v najbolj uničujočih situacijah

Večja okretnost zaradi treh koles.

Tehnika v popolni obliki: zaradi presenetljivega koncepta 
s tremi kolesi je Allmäher najbolj poznan model, saj ima 
najboljšo obliko za košnjo in drobljenje tudi tam, kjer je 
precej tesno. Vsak Allmäher pride do najmanjših kotov, 
spelje ozke ovinke in omogoča lahko in okretno upravlja-
nje pri vsaki spremembi smeri med drevesi, grmovjem in 
ovirami. Močan pogon na zadnjih kolesih omogoča lažje 
delo tako na strminah kot tudi na ravnih površinah. Pri 
tehničnih detajlih vsi modeli Allmäher dobijo plus točke 
zaradi tristopenjsko uležajenih ročične in rezilne gredi 
ter zavore motorja – takoj, ko spustite zavorno ročico 
motorja, le-ta ustavi motor. Opcijska zavora na zadnjih 
kolesih (dodatna oprema) poveča varnost pri delu na 
gričevnatih površinah.

 
 

 

Kjerkoli so potrebne odlične terenske 
zmogljivosti, se kosilnice Allmäher v 
skladu s tradicijo izkažejo s svojimi 
prednostmi.
 

Allmäher® AS 21. 

Model AS 21 AH1/4T je zasnovan za 
uporabo na manjših naklonih. Za 
ostale razlike glejte tabelo s podatki 
spodaj desno.

 
 

 

Allmäher AS 21/4T K.
  

 

Ta nova različica je razširila razred ko-
silnic Allmäher s štiritaktnim motorjem.

 
 

»Prednje kolo lahko blokirate 
za popolno manevriranje.«

Če potrebujete blokirano kolo za ravno 
prečkanje pobočij ali boljšo okretnost 
na ravnini, lahko oboje nastavite z nekaj 
gibi in brez orodja.

[ Koristen namig ]
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Neuničljiv v najbolj uničujočih situacijah

Allmäher® AS 28. 

Če kosite na travnikih in v gozdovih, potrebujete 
stroj, ki prodre skozi vse: Allmäher AS 28/4 Enduro. 
Zračne pnevmatike z globokim profilom se prebijejo 
skozi najtežji teren. Z robustnim mehanizmom košnje 
in drobljenja lahko pokosijo prav vse. Zaradi visoko 
ležečega zračnega filtra lahko Allmäher dela tudi tam, 
kjer drugim zaradi visoke trave zmanjka zraka. So 
neuničljivi vseznalci. Poleg tega so še udobni, za kar 
med drugim skrbi oprema z dušilnikom tresljajev, 
pogon z dvema prestavama in zavora na zadnjih 
kolesih.

 

 

 
 

[ Koristen namig ]

»Dober oprijem 
zahteva dober profil.«

Kot na mnogih področjih, 
tudi za Allmäher kosilnice 
velja: vse je odvisno od 
pravega profila. Pri 
  AS-Motorju najdete vse 
    primerne kombinacije – 
      na primer globok profil 
        za razmočena tla.

  
 
 

»Boljše 

manevriranje!«

Veliko prednje kolo 
je nastavljivo po vi-
šini, vrtljivo in po 
potrebi ga lahko 
za lažje prečka-
nje pobočij 
blokirate.

 

[ Kosilnice Allmäher® AS-Motor ]

Oznaka
modela

- Širina
košnje

Vrsta motorja
Zmogljivost 

Pogon
Hitrost  

Ohišje  Nastavljanje 
višine košnje  

Rezervoar
za gorivo

Teža
Transportne/
delovne dim.

Izmet
trave

Ostalo

Allmäher®
AS 28/4 
Kat. Enduro

63 cm AS dvotaktni
165 ccm
4,4 kW (6 KM)
pri 4500 obr/min

pogon na
zadnji kolesi
2,2 + 4,4 km/h

jeklo 2 mm
pocinkano
plastificirano

hitro nastavljanje
55-130 mm
4-stopenjsko

5 l 78 kg
Š 84/92 cm
D 90/195 cm
V 74/99 cm

mulčer zavore na zadnjih
kolesih serijsko
antivibracija
prednje kolo

  

  
v stran in višino nastavljivo

ter zložljivo krmilo olajša košnjo
prečno na strmino in košnjo ob
ograjah in zidovih ter transport

zavora na zadnjih kolesih
skrbi za varno rokovanje

visoko ležeč zračni filter skrbi,
da je celo pri visokem prašenju

vsesan čist zrak

veliki zračni pnevmatiki zadaj
in zavora na zadnjih kolesih

za vašo varnost:
zaščita pred udarci kamnov

štiristopenjska nastavitev
višine košnje, na posamezni osi
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PRO

AS dvotaktni motor (4,4 kW/6 KM)
s katalizatorjem

veliki pnevmatiki zadaj z 
globokim profilom za 
optimalen oprijem

 

AS-Motor sistem križnega
rezila hkrati reže in drobi;

za optimalno drobljenje
visokega rastja

 

enostavno central-
no brezstopenjsko 
nastavljanje višine 
košnje (50-90 mm)

  

Pripelje moč na bojišče: 

Allmäher AS 65/2T Kat. Enduro.

 

Naj bodo delovne okoliščine še tako zah-
tevne, AS 65/2T Enduro ne potrebuje no-
bene pavze ali utrjene poti. Je močan in 
zmogljiv Allmäher, oblikovan za ekstrem-
ne situacije. Vgrajen sistem dvojnega rezila 
hkrati reže in drobi, kar pomeni manj dela 
za vas. Za moč in hitrost odgovarja AS 65/2T 
dvotaktni motor, ki s prestavnim razmerjem 
vrtilnih hitrosti motorja in rezil 2:1 maksi-
mizira moč rezil. Pet prestav naprej in 
ena prestava vzvratno ter zapora dife-
renciala skrbijo za odlično vlečno silo 
pnevmatik z globokim profilom.

 
 

 

 

Oznaka
modela  

- Širina 
košnje  

Vrsta motorja
Zmogljivost 

Pogon
Hitrost  

Ohišje  Nastavljanje 
višine košnje  

- Rezervoar
za gorivo

Teža
Transportne/
delovne dim.

Izmet
trave

Dodatna
oprema

Ostalo

Allmäher®
AS 65/2T
Kat. Enduro

65 cm AS dvotaktni
165 ccm
4,4 kW (6 KM)
s katalizatorjem
pri 4500 obr/min

na zadnji kolesi
1,6–5,1 km/h
(5 prestav)
vzvratno
2,4 km/h

jeklo 2 mm
pocinkano
plastificirano

centralno
brezstopenjsko
50–90 mm

5 l 116 kg
Š 85/71 cm
D 183/224 cm
V 101/101 cm

mulčer
stranski

dvojne pnevmatike
nizkotlačne
pnevmatike
zaščita pred
vejevjem

križno rezilo
prestavno razmerje
motor: rezilo = 2:1
zapora diferenciala
prednje kolo: vrtljivo
ali blokirano

Allmäher®
AS 65/4T BS
Enduro

65 cm B+S štiritaktni
Intek Series 3130
344 ccm
7,6 kW (10,3 KM)
pri 3300 obr/min

na zadnji kolesi
1,6–5,1 km/h
(5 prestav)
vzvratno
2,4 km/h

jeklo 2 mm
pocinkano
plastificirano

centralno
brezstopenjsko
50–90 mm

5 l 125 kg
Š 85/71 cm
D 183/224 cm
V 101/101 cm

mulčer
stranski

dvojne pnevmatike
nizkotlačne
pnevmatike
zaščita pred
vejevjem

križno rezilo
prestavno razmerje
motor: rezilo = 2:1
zapora diferenciala
črpalka za olje
in bencin

Allmäher®
AS 65/4TH DS
Enduro

65 cm Honda GSV
štiritaktni*  
3,8 kW (5,1 KM)
(190 ccm)
pri 3600 obr/min

Hinterradantrieb
1,2–4,0 km/h
(5 Gänge)
rückwärts
1,9 km/h

jeklo 2 mm
pocinkano
plastificirano

centralno
brezstopenjsko
50–90 mm

5 l 111 kg
Š 85/71 cm
D 183/224 cm
V 101/101 cm

mulčer
stranski

dvojne pnevmatike
nizkotlačne
pnevmatike
zaščita pred
vejevjem

križno rezilo
prestavno razmerje
motor: rezilo = 2:1
zapora diferenciala
nadzor oljnega
tlaka

*Zaradi mednarodno spremenjenih merilnih metod in parametrov podatki o zmogljivosti motorjev pri z * označenih modelih v tem katalogu odstopajo 
od prejšnjih vrednosti. Vendar ti motorji niso kakorkoli tehnično spremenjeni. Dejanska zmogljivost motorjev je identična.

 

boljše manevriranje:
veliko prednje kolo
je vrtljivo in za lažje
prečkanje pobočij tudi
z možnostjo blokiranja

 

v stran in višino nastavljivo ter zložljivo 
krmilo olajša košnjo prečno na strmino 
in košnjo ob 
ograjah in zidovih 
ter transport

 

[ Kosilnice Allmäher® AS-Motor ]

pet prestav z zaporo dife-
renciala, prostim tekom

in vzvratno prestavo
poskrbi za optimalno

 vlečno silo tudi na
vlažni podlagi

 

sklopka rezil ustavi rezila, 
motor teče naprej; brez 

težav lahko prečkate peš-
čene poti in ponovno za-

ganjanje kosilnice odpade 

PRO PRO Enostaven vstop v razred profesionalcev: 
Allmäher AS 65/4TH DS Enduro.

 

Ta začetnik v razredu profesionalcev s sabo 
prinaša veliko lastnosti serije 65: zapora dife-
renciala, 5 prestav, križno rezilo, reduktor. Na 
rahlo gričevnatih in ravnih terenih se Allmäher
AS 65/4TH DS najbolje znajde. Uspešno odpravi 
rastje do višine 100 cm in doseže zmogljivost 
košnje do 2600 m  v eni uri. 

 

Allmäher® AS 65/4T BS Enduro.

Z modelom AS 65/4T BS se zgodba o uspehu se-
rije AS 65 nadaljuje. Močan Briggs&Stratton štiri-
taktni motor poskrbi za lahkotno vlečno silo na 
vseh legah. Zapora diferenciala skupaj s petimi 
prestavami vselej zagotavlja oprijem, okretnost 
in varnost na strmih pobočjih. AS sistem križnih 
rezil hkrati zreže in zdrobi travo in goščavje do 
višine 150 cm in omogoča zmogljivost košnje 
do 3300 m  v eni uri. S prestavnim razmerjem 
vrtilnih hitrosti motorja in rezil 1,4:1 je moč rezil 
dodatno maksimirana.

 

  

 
 

Moč in križno rezilo zoper visoko travo

»Za ekstremno gosto rastje 

je na voljo razred Enduro.«

Kosilnice serije AS 65 in AS 73 
vedno najdejo pot – po zaslugi 
idealnega prestavnega razmerja 
med motorjem in rezilom, ki ščiti 
motor, ko je v napoto kamenje. 
Reduktor omogoča odlično 
rezilno moč tudi pri močnem 
in visokem 
rastju, celo 
grmovju.

 

 

[ Koristen namig ]
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PRO Dobro za naravo:  

mulčer AS 84.

Z mulčerjem poskrbite za naravno razkra-
janje. Z modelom AS 84 drobljenje ne po-
teka samo hitro, temveč tudi zelo natančno. 
Sistem dvojnih rezil deluje zelo natančno 
in zdrobi pokošeno travo v polnovredno 
zastirko. In ker širina košnje znaša 86 cm, 
lahko v eni uri obdela površino do 4300 
m . S sklopkama za upravljanje koles mi-
mogrede speljete zavoje in zapora dife-
renciala poskrbi za optimalen oprijem.

 

 

[ Kosilnice Allmäher® AS-Motor ]

AS 84 je opremljen z AS-Motor
sistemom križnih rezil, s čimer dosega

optimalne rezultate drobljenja

B+S štiritaktni OHV
motor (9,3 kW/12,7 KM)

veliki pnevmatiki 
zadaj z globokim 
profilom

 

enostavno centralno 
brezstopenjsko nas-
tavljanje višine košnje 
(50-110 mm)

  

pet prestav z zaporo dife-
renciala poskrbi za opti-
malno vlečno silo tudi 
na vlažni podlagi

 

boljše manevriranje s sklop-
kama za delovanje oziroma 
zaviranje enega kolesa

 

sklopka rezil ustavi rezila, motor teče naprej; 
brez težav lahko prečkate peščene poti in 
ponovno zaganjanje kosilnice odpade

[ Koristen namig ]

»Paket moči za lažje delo.«

Kosilnica z mulčerjem AS 84 je tako-
rekoč mojster svojega razreda – po

zaslugi sklopk jo z enostavnim uprav-
ljanjem zlahka vodite po strmini.

Tako lahko z velikim strojem
pridete skozi gosto poraščen

teren in še tako zapletene poti.

PROPRO Allmäher® AS 73 Enduro.
 
Vsako delo zahteva svoj tempo. Pri modelu 
AS 73/2 lahko izbirate med dvema hitrostima 
rezil: hitrejšo za bolj fino drobljenje in počas-
nejšo za višji vrtilni moment pri zahtevni upo-
rabi, kar je nujno potrebna lastnost pri redko 
košenih površinah. Velika širina košnje 73 cm 
dodatno poveča učinkovitost kosilnice. Za 
moč skrbi B+S OHV štiritaktni motor, za brez-
kompromisen pogon pa zapora diferenciala.

 
  

 

Za moč in hitrost

veliki pnevmatiki zadaj
z globokim profilom

pet prestav z zaporo diferenciala
poskrbi za optimalno vlečno

silo tudi na vlažni podlagi

 

nastavljiva hitrost
rezil za boljši učinek

sklopka rezil ustavi rezila, motor teče naprej;
brez težav lahko prečkate peščene poti

in ponovno zaganjanje kosilnice odpade

B+S OHV štiritaktni 
motor (7,6 kW/10,3 KM)

AS-Motor sistem križnih rezil
lahko nastavite na dve hitrosti

 

Oznaka
modela

- Širina 
košnje  

Vrsta motorja
Zmogljivost 

Pogon
Hitrost  

Ohišje  Nastavljanje 
višine košnje  

Rezervoar
za gorivo

Teža
Transportne/
delovne dim.

Izmet
trave

Dodatna
oprema

Ostalo

Allmäher®
AS 73/2 vs 
Enduro

73 cm B+S štiritaktni OHV
Intek Series 3130
344 ccm
7,6 kW (10,3 KM)
pri 3300 obr/min

naprej
1,6-5,1 km/h
(5 prestav) 
vzvratno
2,4 km/h

jeklo 2mm
pocinkano
plastificirano

centralno
brezstopenjsko
50-100 mm

5 l 135 kg
Š 85/79 cm
D 183/224 cm
V 101/99 cm

mulčer
stranski

dvojne
pnevmatike
zaščita pred
vejevjem

križno rezilo
črpalka za olje/bencin
nadzor oljnega tlaka
2 hitrosti rezil
zapora diferenciala
vrtljivo ali blokirano
prednje kolo
nizkotlačne pnevmat.

Mulchmeister
AS 84/2 LB

86 cm B+S štiritaktni,
dvovaljni
Vanguard 14.0 HP
479 ccm
9,3 kW (12,7 KM)
pri 3500 obr/min

pogon na kolesa,
2,0 in 2,7 km/h,
druga prestava
s preklopom
klinastega jermena

jeklo 2mm
pocinkano
plastificirano

centralno
brezstopenjsko
50-110 mm

5 l 185 kg
Š 101/93 cm
D 200/229 cm
V 105/99 cm

mulčer
stranski

dvojne
pnevmatike

sistem dvojnih rezil
črpalka za olje/bencin
nadzor oljnega tlaka
2 hitrosti rezil
zapora diferenciala
sklopke za krmiljenje
enega kolesa
nizkotlačne pnevmat.

2
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Kdor išče rešitev za izredne potrebe, 
jo najde tukaj. Kladivarji so znani po 
mojstrskem drobljenju pokošenih 
ostankov. S temi stroji je delo zelo 
zanesljivo. Pokošena trava lahko 
ostane na trati in služi kot gnojilo.

S širino košnje do 70 cm lahko obde-
lajo tudi velike površine v kratkem 
času. Zanesite se na profesionalne 
stroje komfortnega razreda AS-Motor. 
Lahko boste počivali, ko bodo 
ostali še delali.

 AS 570 / AS 700
Za zanesljivo, učinkovito delo na 
terenu in odlično drobljenje. S širino 
košnje do 70 cm in zmogljivostjo 
košnje do 3100 m  v eni uri.

 
 
 

S temi stroji postane zahtevno 
delo zabava.

Najkrajša pot do cilja: 
poseben talent za 
posebne izzive

[ Kladivarji ]
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Oznaka
modela  

- Širina 
košnje  

Vrsta motorja
Zmogljivost 

Pogon
Hitrost

Ohišje  Nastavljanje 
višine košnje  

Rezervoar
za gorivo

Teža
Transportne/
delovne dim.

Izmet
trave

Ostalo

Schlegel-
mäher
AS 570 SM

57 cm B+S štiritaktni
Vanguard 7.5
216 ccm
4,6 kW (6,2 KM)
pri 3600 obr/min

na zadnji kolesi
1,3–4,5 km/h
4 prestave naprej
1 prestava vzvratno

jeklo do 3 mm centralno
brezstopenjsko
10–100 mm

4,5 l 169 kg
Š 90/75 cm
D 130/180 cm
V 111/120 cm

mulčer
stranski

blažilec tresljajev
16 Y-rezil
prednje kolo: vrtljivo
ali blokirano
nizkotlačne pnevmatike

Schlegel-
mäher
AS 700 SM

70 cm B+S štiritaktni
Vanguard 9.0
6,3 kW (8,5 KM) 
305 ccm
pri 3600 obr/min

na zadnji kolesi
1,3–4,5 km/h
4 prestave naprej
1 prestava vzvratno

jeklo do 3 mm centralno
brezstopenjsko
10–100 mm

3,8 l 185 kg
Š 90/87 cm
D 130/180 cm
H 111/120 cm

mulčer
stranski

blažilec tresljajev
20 Y-rezil
prednje kolo: vrtljivo
ali blokirano
nizkotlačne pnevmatike

obračanje na majhnem
prostoru omogoča sklopka

za posamezno kolo

optimalno prilagajanje
uporabniku: krmilo

je nastavljivo v stran
in višino

 

vrtljivi prednji kolesi lahko
pri uporabi prečno na pobočje 
enostavno zablokirate

močan prenos v kombi-
naciji z oprijemljivimi

pnevmatikami z globokim
profilom zavira ali pos-

pešuje delo na strminah

v primeru udarcev: zaščita pred 
udarci kamnov iz stabilne 
perforirane pločevine vas 
zavaruje in ne zmanjša 
preglednosti

enostavno nastavljanje višine 
kosilne enote z ročico, hitro 
prilaganje želeni višini košnje

[ Kladivar ]

Kladivar AS 700.
 
Podoben model kot AS 570, s 
širino košnje 70 cm, s 40 mla-
tilnimi rezili in močnim motor-
jem za še višjo zmogljivost 
košnje. Za ostale razlike glejte 
tabelo s podatki spodaj desno.

 

»Inteligentna rešitev za
nepredvidljive ovire.«

Kladivar s posamično premični uležaje-
nimi mlatilnimi rezili nima nobenih težav 
s stvarmi, ki ne spadajo tja. Kamni, stekle-
nice in odpadki v obcestnih jarkih ali ne-
prehoden, kamnit teren so sovražniki za 
vsako ostro rezilo – mlatilna rezila se 
izognejo vsem oviram.

-
av 
le-
e-
a 

PRO

Pametni popustijo

Kladivarja AS 570 in AS 700.

Premična uležajena mlatilna rezila se izmaknejo 
kamenju in oviram in večkratno zdrobijo poko-
šene ostanke. Tako se robustna kosilnica zoper-
stavi najvišjim zahtevam. Močno 3 mm jekleno 
ohišje nudi najvišjo zaščito pred zalučanimi 
tujki in jih zanesljivo prestreže. Kompaktna 
konstrukcija stroja skupaj s sklopko krmiljenja 
nudi visoko sposobnost manevriranja.

 

 

Kladivar AS 570.
 
32 mlatilnih rezil opravlja svoje delo temeljito. 
Močan pogon ima štiri prestave naprej in eno 
vzvratno. Močna konstrukcija brez težav pre-
stane zahteven delovnik in s širino košnje 57 
cm zagotavlja hiter uspeh.

 
 

[ Koristen namig ]
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Kdor želi pokošeno travo uporabiti 
kot krmo potrebuje čist rez in čim 
manj nadaljnjega dodatnega dela.
Rotacijske kosilnice so za takšno delo 
že dodobra uveljavljene. Prednosti 
so na dlani – v tem primeru na tleh. 
Trava ostane dalj časa sveža. In pri 
tem ni nikakršne skrivnosti: daljša 
pokošena trava je veliko primernejša 
za krmo kot drobno sesekljana trava.

 

Pri rotacijskih kosilnicah sta lahkotnost 
in ekonomičnost samoumevni. Vzorno 
poskrbijo za enostavno odlaganje poko-
šenih ostankov v vrste. S tem je že več 
kot polovica dela opravljenega. Ostalo 
je le še rutina – nakladanje v vrste poko-
šene trave bo kot lahka vadba.

  AS 560 / AS 620 
Rotacijska kosilnica, opremljena s štiri-
taktnim motorjem (3,6 kW/4,9 KM), za 
površine od 1100 do 1600 m , s stran-
skim odlaganjem pokošene trave.

 

Poseben talent za posebne izzive.

Najkrajša pot najhitreje 
vodi do cilja

[ Rotacijska kosilnica ]

2
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Oznaka
modela  

Širina 
košnje  

Vrsta motorja
Zmogljivost 

Pogon
Hitrost  

Rezervoar
za gorivo

Teža
Transportne/
delovne dim.

Izmet
trave

Ostalo

AS 570 SM 56 cm Honda štiritaktni
GCV 190 ccm
3,6 kW (4,9 KM)
pri 3200 obr/min

pogon na kolesa
2,0 km/h

0,9 l 64 kg
Š 63/75 cm
D 120/171 cm
V 71/101 cm

stransko 
polaganje
trave

v višino nastavljivo krmilo
zavora rezil
priklop kosilne enote

AS 700 SM 62 cm Honda  štiritaktni
GCV 190 ccm
3,6 kW (4,9 KM)
pri 3200 obr/min

pogon na kolesa
2,0 in 2,7 km/h
druga prestava
s preklopom
klinastega jermena

0,9 l 67 kg
Š 63/81 cm
D 120/171 cm
V 71/108 cm

stransko
polaganje
trave

v višino nastavljivo krmilo
zavora rezil
priklop kosilne enote

krmilo lahko prila-
godite na želeno

delovno višino

 

obojestransko brušena kaljena 
rezila (dvojna amortizacijska 
doba), enostavna za menjavo

držalo za polaganje 
pokošene trave v vrste

ročka za lažji
transport in 
boljšo stabilnost

Stabilna rotacijska kosilna 
plošča s kovanim ojačitvenim 
robom in štirimi premičnimi 
uležajenimi rezili.

 

zračni pnevmatiki
zadaj z globokim

profilom in ročna za-
pora diferenciala 

omogočajo potrebno
vlečno silo

 

izjemna okretnost:
po zaslugi dobre
uravnoteženosti

[ Rotacijska kosilnica ]

Grabljenje na kup odpade: 
pokošena trava je položena
v vrste kar med samim 
postopkom košnje.

 

Prednosti v vrstah

Rotacijski kosilnici AS 560 in AS 620. 

Ekonomična in nezahtevna alternativa strižnim 
kosilnicam. Rotacijska kosilnica je čisto posebna 
iznajdba za vse, ki uporabljajo pokošeno travo 
kot krmo. Trava bo v vrstah položena na stran. 
Nobenega grabljenja na kup, travo samo naložite 
in končano.

 

 

»Idealna za pripravo krme:
rotacijska kosilnica.«

Drobno sesekljana trava prične prej
fermentirati. Senožetna trava z dolgimi

stebli je idealna za dobro krmo. Rota-
cijske kosilnice AS-Motor ne sesekljajo

trave in s tem pripravijo idealno
osnovo za zdravo krmo.

[ Koristen namig ]
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Kako lahko človek nekaj popolnega
naredi še udobnejše? Tako, da vgradi 
sedež. Tako enostavno seveda ni šlo, 
ko smo družino naših Allmäher kosilnic 
nadgradili v kosilnice s sedežem. 
Vendar, ko se je treba podati v visoko 
travo, plevel, goščavje in podrast, so 
AS-Motor kosilnice s sedežem vrhunska 
izbira. Zaradi nizkega težišča, široke 
medosne razdalje in kompaktne kon-
strukcije pridete s kosilnico s sedežem 
hitro in zanesljivo do cilja. S hidrosta-
tičnim pogonom lahko brezstopenjsko 
in brez prestav regulirate hitrost.

 

Za gospodarsko, komunalno, kmetijsko 
ali privatno uporabo: kosilnice s sedežem 
AS 800, AS 900, AS 915 in AS 940  so tako 
robustni in vsestranski, da so na splošno 
gledano zagotovo najboljši delovni stroji. 
Tehnične podatke AS kosilnic s sedežem 
najdete v tabelah. Za poskusno vožnjo 
obiščite AS-Motor distributerja v vaši bližini.

-
 

 

 

  AS 800
 

Z enovaljnim štiritaktnim motorjem 
(7,6 kW/10,3 KM), širino košnje 80 cm 
in zmogljivostjo košnje do 6800 m /h.

  
  
 

 AS 900
 Z dvovaljnim štiritaktnim motorjem 

(9,5 kW/12,6 KM), širino košnje 90 cm 
in zmogljivostjo košnje do 7300 m /h.

  
  
 

  AS 915
 Z dvovaljnim štiritaktnim motorjem 

(9,5 kW/12,6 KM), širino košnje 90 cm 
in zmogljivostjo košnje do 7300 m /h.

   
  
 
  

 AS 9404

 Zelo varen terenec s stalnim štiriko-
lesnim pogonom in zaporo diferenciala. 
Z dvovaljnim štiritaktnim motorjem
(16,5 kW/22,4 KM), širino košnje 90 cm 
in zmogljivostjo košnje do 5500 m /h.

 
  
 
 

Za cel dan dela.

Poženite iz najboljšega 
štartnega položaja

[ Kosilnice s sedežem Allmäher® ]

4
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PRO

Mit dem 15-Liter-Tank

 

oprijemljiv volan omogoča 
minimalen rajdni krog 0,8 m

stabilna
zaščita za 
osi in obešenje 
koles  

Oznaka
modela  

Širina 
košnje  

Vrsta motorja
Zmogljivost 

Pogon
Hitrost  

Ohišje  Nastavljanje 
višine košnje  

Rezervoar
za gorivo

Teža
Transportne/
delovne dim.

Izmet
trave

Ostalo

Allmäher®
AS 800
FreeRider

80 cm B+S štiritaktni
enovaljni motor
Intek Series 3130
344 ccm
7,6 kW (10,3 KM)
pri 3200 obr/min

naprej hidrostatično
brezstopenjsko:
0–8,5 km/h
vzvratno
brezstopenjsko:
0–6,8 km/h

jeklo
2 mm

centralno
35–85 mm
4-stopenjsko

 

15 l 227 kg
Š 110/86 cm
D 187/170 cm
V 105/97 cm

zadaj
kosilnica
za travo
mulčer

oljna in bencinska črpalka, el. zagon
nihajno uležajena kosilna enota
akumulator 12 V/19 Ah
zapora diferenciala
križno rezilo
zavore na zadnjih kolesih

Allmäher®
AS 900
Enduro

90 cm B+S štiritaktni
dvovaljni motor
Vanguard 16.0 HP 
479 ccm
9,5 kW (12,9 KM)
pri 3000 obr/min

naprej hidrostatično
brezstopenjsko:
0–8,2 km/h
vzvratno
brezstopenjsko:
0–4,0 km/h

jeklo
3 mm

centralno
50–90 mm
4-stopenjsko

15 l 290 kg
Š 107/100 cm
D 186/181 cm
V 101/93 cm

zadaj
kosilnica
za travo

oljna in bencinska črpalka
nadzor oljnega tlaka, el. zagon
nihajno uležajena kosilna enota
zapora diferenciala, parkirna zavora
elektromagnetna sklopka rezil
zavore na zadnjih kolesih

velike nizko-
tlačne pnev-

matike z glo-
bokim profilom

in jeklenimi platišči

 
 
 

štiritaktni dvovaljni OHV
motor (9,5 kW/12,9 KM), z

oljno in bencinsko črpalko
ter nadzorom oljnega tlaka

štiristopenj-
sko, centralno

nastavljanje
višine košnje

z ročico

nihajno uležajena kosilna enota z
reduciranim pogonom rezil, elektromagnetno

sklopko rezil in zavoro rezil, brezstopenjskim
hidrostatičnim menjalnikom in zaporo diferenciala

Suverena in udobna kosilnica 
za visoko travo: kosilnica s 
sedežem Allmäher 
AS 900 Enduro.
Ko gre za visoko travo, plevel, goščavje 
in podrast je kosilnica s sedežem AS 900 
vrhunska izbira. Nizka težiščna točka, 
široka medosna razdalja in kompaktna 
konstrukcija vas zagotovo pripeljejo do 
cilja. Košnja in sočasno drobljenje poko-
šenih ostankov sledi principom Allmäher 
kosilnic.

 

Nobenih kompromisov: kosilnica s stran-
skim izmetom se ponaša z nihajno uleža-
jeno kosilno enoto z reduciranim pogonom 
rezil, kombiniranim z elektromagnetno 
sklopko rezil in zavoro rezil.
Zmogljivost košnje znaša do 7300 m /h, 
uspešno obvlada rastje do višine 120 cm. 
12,9 KM v dvovaljnem motorju Briggs&
Stratton, brezstopenjski hidrostatični men-
jalnik in zapora diferenciala omogočajo 
močno vlečno silo zadnje preme.
Z rajdnim krogom 0,8 m zlahka obvladate 
ozke zavoje in z drevjem zasajene travnike. 

 

 

 

[ Kosilnice s sedežem Allmäher®]

2

štiristopenjsko, 
centralno na-
stavljanje višine 
košnje z ročico

Elegantna vožnja v zelenje
globokim profilom in zaporo diferenciala lahko 
pridete skozi karkoli, tudi če je podlaga vlažna. 
Iz sedeža lahko udobno upravljate z vsemi 
pomembnimi funkcijami.

Za delovno hitrost do 8,5 km/h poskrbi močan 
enovaljni štiritaktni motor. Sistem križnih rezil kosi 
v širini 80 cm. V eni uri lahko kosilnica z izmetom 
zadaj pokosi površino do 6800 m  .

 
 

 

 

 

nastavljiv sedež z varnostnim 
stikalom nudi oporo in varnost

štiritaktni OHV motor 
(7,6 kW / 10,3 KM) z 
oljno in bencinsko črpalko

s 15-litrskim rezer-
voarjem za gorivo
lahko dolgo kosite

brez prekinitev
 

stabilna
zaščita za
osi in obe-

šenje koles  

Kosilnica s sedežem Allmäher® 
AS 800 FreeRider.
AS 800 FreeRider opravi s težkim delom 
in poskrbi za odlične rezultate. V grmi-
čevju, visoki travi in goščavju ali na str-
mem, neravnem travniku – na kosilnici 
FreeRider se suvereno peljete cilju na-
proti. Vsaka košnja bo opravljena hitro 
in natančno. Z nizkim težiščem, opti-
malno porazdelitvijo teže, ravno kon-
strukcijo, široko medosno razdaljo, 

 
 

mulčer s sistemom dvojnih rezil 
z reduciranim pogonom rezil – 
tako je hitrost košnje vedno
prava

brezstopenjski hidrostatični 
pogon naprej/vzvratno z 
zaporo diferenciala poskrbi 
za potreben oprijem tudi 
na vlažni travi

»Hitrejša košnja na 
ozkih poteh?«

S to kosilnico imate vse adute v 
rokah, tudi ko postane zelo ozko. 
Celo če je smrečje v drevesnici 
zelo gosto, brez težav pridete 
vmes.

[ Koristen namig ]
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Oznaka
modela  

Širina 
košnje  

Vrsta motorja
Zmogljivost 

Pogon
Hitrost  

Ohišje  Nastavljanje 
višine košnje  

Rezervoar
za gorivo

Teža
Transportne/
delovne dim.

Izmet
trave

Ostalo

Allmäher®
AS 915
Enduro

90 cm B+S štiritaktni
dvovaljni motor
profesionalne
serije 7220
627 ccm
12,6kW (17,2 KM)
pri 3000 obr/min

naprej hidrostatično
brezstopenjsko:
0–8,2 km/h
vzvratno
brezstopenjsko:
0–4,0 km/h

jeklo 3 
mm

centralno
50–90 mm
4-stopenjsko

15 l 307 kg
Š 107/96 cm
D 186/181 cm
V 101/106 cm

izmet zadaj
kosilnica
za travo
mulčer

oljna in bencinska črpalka
nadzor oljnega tlaka
električni zagon
nihajno uležajena 
kosilna enota
akumulator 12 V/36 Ah
zapora diferenciala
elektromagnetna
sklopka rezil
zavore na zadnjih kolesih 
križno rezilo
parkirna zavora

Model AS 915 je identičen dosedanjemu modelu AS 911. števec obratovalnih ur

moč: štiritaktni dvovaljni OHV
motor (12,6 kW / 17,2 KM)

z oljno in bencinsko črpalko
 

nadzor oljnega tlaka za
preprečevanje okvare

motorja na pobočjih

Nizka višina košnje je primerna tudi za košenje trat. V ta 
namen so na voljo tudi AS pnevmatike za trato (Glejte 
Dodatna oprema).

velike nizkotlačne pnev-
matike z globokim profilom

in z jeklenimi platišči

 

štiristopenjsko,
centralno nastavljanje

višine košnje z ročico

nihajno uležajena kosilna enota z redu-
ciranim pogonom rezil, elektromagnetno

sklopko rezil in zavoro rezil, brezstopenjskim
hidrostatičnim menjalnikom in zaporo diferenciala

nastavljiv, opcijsko
vzmeten sedež z varnostnim

stikalom nudi oporo in varnost

[ Kosilnice s sedežem Allmäher®]

PRO teče delo kot podmazano: pokosite lahko do 
7300 m  v eni uri. Tudi za varnost je poskrbljeno: 
varnostno stikalo pod sedežem samodejno 
ustavi rezila in motor takoj, ko zapustite kosil-
nico. Kosilnica s sedežem AS 915 Enduro za 
profesionalne in privatne uporabnike je res-
nično odlično opremljen delovni stroj, ki vam 
bo v veselje.

 

   

Kosilnica s sedežem 
Allmäher® AS 915 Enduro.
Če obstaja stroj za vzdrževanje krajine, 
ki bi vam ga vsi zavidali, potem je to 
AS 915 Enduro. Kosilnica s sedežem 
AS 915 Enduro je močna kosilnica viš-
jega razreda in hkrati ekstremno fleksi-
bilna (rajdni krog: 0,8 m). Ovinkasta, 
gričevnata in neprehodna območja so 
njen cilj. Povzpnite se, z obratom ključa 
zaženite močan B+S dvovaljni štiritaktni 
motor (12,6 kW / 17,2 KM) in se lotite dela. 
S širino košnje 90 cm in izmetom zadaj  

 
 

 
   

Levo: pedal za zahteven teren
in strmine; zapora diferen-
ciala na zadnji premi se akti-
vira in optimizira porazdelitev 
vrtilnega momenta na pogon-
skih kolesih.

 

  

Desno: AS sistem križnih rezil z 
zamenljivimi premičnimi in 
uležajenimi rezili sočasno reže 
in drobi.

Čisti terenec:

s 15-litrskim rezervoarjem 
za gorivo lahko dolgo kosite 
brez prekinitev 

oprijemljiv volan omogoča
minimalen rajdni krog 0,8 m

stabilna zaščita za 
osi in obešenje koles 

2
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PROAll
Rad

Kosilnica s sedežem 
Allmäher® AS 940  Sherpa.4

Ni pomembno ali gre za profesionalno 
ali privatno rabo – AS 940   Sherpa na 
novo definira varnost na pobočju, spo-
sobnost vzpenjanja in zmogljivost ko-
silnic s sedežem. 
Stalni štirikolesni pogon z zaporo dife-
renciala zagotavlja natančno zaneslji-
vost koles pri zavojih na strminah in 
optimalno delovanje zavor pri vožnji 
po pobočju navzdol. S hidrostatičnim 
menjalnikom sta moč in oprijem mo-
torja (16,5 kW/22,4 KM) občutna. Po-
polno naravnano hlajenje štirikoles-
nega pogona zagotavlja maksimalen 
rezultat tudi pri nepretrganem profe-
sionalnem delu. Za najvišjo varnost, 
tudi pri ekstremnih strminah, je pos-

  

Varnost na strminah po zaslugi 
štirikolesnega pogona

krbljeno z nizkim težiščem in ne nazadnje tudi 
s stabilnim in zložljivim varnostnim lokom. Use-
dite se na ergonomsko oblikovan sedež, ki ga 
lahko brezstopenjsko nastavljate. Tako imajo 
tudi visokorasli s pomočjo priročnega volana in 
premišljeno razporejenih krmilnih elementov 
odličen nadzor nad vozilom.
Lahkotna košnja (širina košnje 90 cm in izmet 
zadaj) in popolno drobljenje po zaslugi AS-Motor 
sistema dvojnih rezil sta samoumevna. S to ko-
silnico lahko v eni uri obdelate površino do 5500 
m . AS 940   Sherpa presega mnoga pričakovanja 
na zahtevnem terenu in obenem skrbi za vašo 
varnost.
 

  

štirikolesni pogon občutno 
izboljša zanesljivost koles 
pri vožnji prečno na 
strmino in delovanje 
zavor pri vožnji po 
pobočju navzdol

 

 

15-litrski rezervoar za gorivo, 
primeren za strmine

ergonomsko zasnovano krmiljenje 
s praktičnim električnim zaganjalnikom

zapora diferenciala za
optimalen oprijem na strmini

zaščitni odbijač za 
vožnjo po ozkih 
področjih

»S štirikolesnim pogonom imate 
več stabilnosti – tudi pri vožnji.«

Jasna stvar: če poganjajo vsa štiri kolesa, 
boste zagotovo ostali na tleh. Oprijem pri 
vožnji navkreber je izboljšan in delovanje 
zavor pri vožnji navzdol okrepljeno.

[ Koristen namig ]

Oznaka
modela  

Širina 
košnje  

Vrsta motorja
Zmogljivost 

Pogon
Hitrost  

Ohišje  Nastavljanje 
višine košnje  

Rezervoar
za gorivo

Teža
Transportne/
delovne dim.

Izmet
trave

Ostalo

Aufsitz
Allmäher®
AS 9404

Sherpa

90 cm B+S štiritaktni
dvovaljni motor
profesionalne
serije 8270
724 ccm
16,5 kW (22,4 KM)
pri 3300 obr/min

stalen štirikolesni
pogon
naprej hidrostatično
brezstopenjsko:
0–6,2 km/h
vzvratno
brezstopenjsko:
0–5,8 km/h

jeklo 
3 mm

centralno
50–105 mm
5-stopenjsko

15 l 290 kg
Š 107/98 cm
D 210/191 cm
V 112/100 cm
z dvignjenim
varnostnim
lokom 152 cm

izmet zadaj
kosilnica
za travo
mulčer

oljna in bencinska črpalka
nadzor oljnega tlaka
nihajno uležajena
kosilna enota, el. zagon
zložljiv varnostni lok
akumulator 12 V/17 Ah
zapora diferenciala
križno rezilo
sedež z vzmetenjem
nizkotlačne pnevmatike
števec obratovalnih ur

4

4

2

enostavno nastavljanje
višine košnje 

brezstopenjsko nastavljiv
sedež z inovativnim

sistemom vzmetenja

 

nosilec za opcijske transportne
škatle/škatle z orodjem

 

stabilen, zložljiv varnostni lok
nudi varnost in vendar omogoča

vožnjo pod nizkimi vejami

štiritaktni dvovaljni OHV Briggs+Stratton
motor s 724 ccm kubature in 16,5 kW (22,4 KM)

zračno hlajen hidrostatični
pogon s stalnim štiri-

kolesnim pogonom pro-
fesionalnega razreda

 

• stabilen okvir za dalj-
šo življenjsko dobo

obešen pokrov rezil omogoča
navpično premikanje za zaščito

kosilne enote pri neravninah 

[ Kosilnice s sedežem Allmäher®]

Levo spodaj: Spodaj 
poravnan  volan in 
vitka oblika rezervoarja 
za gorivo omogočata 
maksimalno gibljivost 
voznika.

Desno spodaj: AS-Motor 
sistem križnih rezil de-
luje kot popoln mulčer: 
zreže, zdrobi in razvlakni 
pokošen material.
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Snežne verige    Verige za 
pogonska zadnja kolesa 
kosilnic AS 800, AS 900, AS 
915 in AS 940  .

Trosilnik soli   Enostavno tro-
senje soli po poteh in površi-
nah. Krmiljenje količine soli 
in hitrosti vrtenja rotorja raz-
delilnika neposredno iz voz-
nikovega sedeža. Primeren 
za AS 940  .

   

Streha za zaščito pred vremenskimi
vplivi    Nudi zaščito pred soncem in 
dežjem. Opremljena z veliko sprednjo
šipo, streho in brisalcem za veliko po-
vršino. Enostavna pritrditev na pred-
pripravljene točke vaše kosilnice 
AS 940  .

Deska za pluženje  Za kosil-
nice s sedežem AS 800/900/
915 in AS 940  . Obojestransko 
nastavljiva. Širina: 1107 mm, 
višina: 348 mm.

 
 

Kosilnice s sedežem Allmäher® 
Dodatna oprema

4

4

4

4

[ Dodatna oprema AS-Motor ]

Števec obratovalnih ur 
Za kosilnico s sedežem AS 800.

Pnevmatike za trato   
Primeren profil za uporabo 
kosilnic AS 800, AS 900 in 
AS 915 na tratah.

Transportna prikolica 
Idealen dodatek kosilnicam 
AS 800/900/915 in 940  . 
Dimenzije nakladalne povr-
šine: D: 1071 mm x Š: 607 mm, 
V: 274 mm. Dopustna 
celokupna teža: 100 kg. 

Klinometer 
Meri naklon kosilnice glede 
na smer vožnje. 

Krmilni gumb 
Olajša enoročno krmiljenje.

Priključek za priklop do-
datne opreme Za priklop 
AS dodatne opreme s ko-
silnicami AS 800/900/915 
in AS 940  .

»S štirikolesnim pogonom 
na zimsko delo.«

S praktično dodatno opremo lahko 
iz vaše kosilnice AS 940  naredite 
večfunkcijski stroj, ki bo uporaben 
celo leto. Štirikolesni pogon v 
kombinaciji s snežnimi verigami 
poskrbi za nepremagljivo 
vlečno silo na zasneženih 
površinah in omogoča 
enostavno pluženje snega.

[ Koristen namig  ]

4

4

4
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»Kljubujte vremenu skozi vse leto.«
Čistilci dvorišč AS-Motor opravijo z vsem – s spo-
mladanskim čiščenjem, poletnim vzdrževanjem, 
jesenskim čiščenjem in zimskim pluženjem. Z do-
brim razlogom so čistilci dvorišč primerni za vsaka tla.

NOVO

NOVO

«

-
a tla.

[ Čistilci dvorišč/plevela ]

Poleg zelenih površin so vedno bolj po-
membne tudi tlakovane površine. Tu 
nastopijo novi AS-Motor čistilci dvorišč. 
Šest čistilcev dvorišč dveh razredov 
EcoBrush in ProBrush dopolnjuje novo 
linijo izdelkov, ki smo jo uvedli s strojem 
za odstranjevanje plevela AS 50.
Enostavna uporaba, ekonomičnost, ergo-
nomičnost, ekološka sprejemljivost in 
primernost za zimske razmere odlikujejo 
vse modele AS-Motor EcoBrush in 
ProBrush. Na tlakovcih, betonu, asfaltu:
prav povsod so rezultati osupljivi. 

 

 

Izjemno odporni na vremenske vplive in 
trdoživi univerzalni krtačni valji so brez 
težav kos prahu, listju in snegu. Prav v 
zimskem času AS-Motor čistilci dvorišč 
pokažejo vse svoje prednosti. S pomočjo 
dodatne opreme kot so snežne verige in 
deska za pluženje nastane iz čistilca več-
funkcijski stroj, ki je zaradi svoje uporab-
nosti, vsestranskosti in ekonomičnosti 
preprosto nepogrešljiv.

 
EcoBrush AS 730, AS 830, AS 835
Ekonomični čistilci dvorišč za 
ambiciozne privatne uporabnike.

 
ProBrush AS 835, AS 1040
Profesionalna rešitev za vse, ki čistijo 
večje površine.

 Dodatna oprema
Koš za odpadke, zaščita za prah, 
deska za pluženje ali zbiralnik za listje.

-

  Stroj za odstranjevanje plevela AS 50 

Naši novi čistilci dvorišč se 
spravijo na delo v vsakem 
vremenu in letnem času.

[ Koristen namig

  

]
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 [ Čistilci dvorišč ]

Oznaka
modela  

- Širina košnje
Zmogljivost    

Vrsta motorja Pogon
Hitrost 

Teža
Dim. paketa
(Š/D/V v cm)

 Dodatna oprema

AS 730 
EcoBrush

70 cm, 
2100 m2/h

B+S 60 Ready Start
190 ccm, 2,8 kW (3,8 KM) 
pri 3050 obr/min

na zadnji kolesi
1-prestava, 3,2 km/h

60 kg
70 x 107 x 65

Koš za odpadke, zaščita za prah, priključek za listje, podalj- 
ški čistilnih krtač, univerzalna PP krtača, deska za pluženje 
snega, snežne verige, pnevmatike z globokim profilom

AS 830 
EcoBrush

80 cm, 
3000 m2/h

B+S 60 Ready Start 
190 ccm, 2,8 kW (3,8 KM) 
pri 3050 obr/min

na zadnji kolesi
1-prestava, 3,7 km/h

65 kg
75 x 120 x 70

Koš za odpadke, zaščita za prah, priključek za listje, podalj- 
ški čistilnih krtač, univerzalna krtača, deska za pluženje 
snega, snežne verige

AS 835 
EcoBrush

80 cm, 
3000 m2/h

B+S 60 Ready Start 
190 ccm, 2,8 kW (3,8 KM) 
pri 3050 obr/min

na zadnji kolesi
1-prestava, 3,7 km/h

81 kg
75 x 120 x 70

Koš za odpadke, zaščita za prah, priključek za listje, podalj- 
ški čistilnih krtač, univerzalna krtača z dvojnimi ščetinami, 
deska za pluženje snega, snežne verige, Polar Trec kolesa

sredinsko postavljen pogon
krtač za dobro čiščenje ob robovih

 

večfunkcijski priključek
za bogat izbor

dodatne opreme

regulator moči pritiska
krtač nastavljiv z eno roko

 

premične krtače: nastavljive 
na 5 položajev, enostavno upravljanje

robustna jeklena
pločevina: trislojno

lakirana

Zgoraj: s premičnimi krtačnimi 
valji nastavite optimalen kot 
za čiščenje.

Spodaj: sredinsko postavljen 
pogon krtač za dobro 
čiščenje ob robovih.

 

EcoBrush čistilci dvorišč:
ekonomični čistilci za vse

 

EcoBrush – s tem nazivom so označeni 
ugodni modeli AS-Motor družine čistilcev 
dvorišč. Primerni za privatne uporabnike, 
ki potrebujejo nekaj za celoletno rabo. 
Čiščenje kot osnovno funkcijo zlahka in 
učinkovito nadgradite s pomočjo dodatne 
opreme. Na voljo so tako koš za odpadke, 
zaščitna deska, kot tudi zbiralnik za listje. 
Za zimski čas enostavno namestite desko 
za pluženje.

Za optimalno prileganje in ergonomičnost 
poskrbi zložljivo in po višini nastavljivo krmilo.
Čistilni valj enostavno zasukate v želeno smer 
kar na krmilu. Moč pritiska krtač lahko s cen-
tralnim nastavljanjem višine natančno nastavite
glede na lastnosti tal in stopnjo onesnaženja.
S svojo vsestranskostjo in prilagodljivostjo so 
EcoBrush čistilci dvorišč nepogrešljiv partner 
za vsako čiščenje – skozi vse leto.

 

AS-Motor čistilci dvorišč – Eco Brush

»Nikar ne dvigujte prahu.«

Zaščitna deska za prah zadrži prah:
tako lahko posebno v suhem vremenu 
pri čiščenju vedno globoko vdihnete. 
Na voljo kot dodatna oprema.

[ Koristen namig  ]

NOVO
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PRO

ProBrush čistilci dvorišč -

prestavite eno prestavo višje

ProBrush čistilci dvorišč so ljubljenčki pro-
fesionalnih uporabnikov. Za vse, ki ne čisti-
jo samo občasno, imajo ProBrush modeli 
na voljo primerne profesionalne funkcije. 
Širši krtačni valji in večji premer krtač pos-
krbijo za odlično čiščenje zahtevnejših po-
vršin z nesnago, listjem in snegom. Za zim-
ski čas so na voljo tudi posebne snežne kr-
tače in snežne verige.
Sredinski pogon krtač omogoča čiščenje 
ob zidovih in robovih. Inteligentna poraz-
delitev ščetin na krtačnem valju omogoča 
odlične rezultate: tanke črne ščetine čistijo 
prah in majhne delce iz ozkih fug; debele 
oranžne ščetine pa čistijo močnejšo in za-
sušeno nesnago.
Hitrost vrtenja krtačnih valjev je nastavljiva. 
Hitrost vožnje lahko z menjalnikom nastav-
ljate na tri stopnje glede na dane razmere. 
Z zrakom polnjeno podporno kolo skrbi za 
dober kontakt s tlemi, celo na tlakovcih.

AS-Motor čistilci dvorišč – ProBrush

»Moč leži v velikosti krtače.«

Pri čiščenju listja in pluženju snega je 
vse odvisno od prave velikosti – čim 
večji je premer krtače, tem manj 
nesnage se zaplete med ščetine.

[ Koristen namig  ]

NOVO

[ Čistilci dvorišč ]

Oznaka
modela  

- Širina košnje
Zmogljivost    

Vrsta motorja Pogon
Hitrost  

Teža
Dim. paketa
(Š/D/V v cm)

 Dodatna oprema

AS 835 
ProBrush 

80 cm, 
3.500 m2/h

B+S 60 Ready Start
190 ccm
2,8 kW (3,8 KM)
pri 3050 obr/min

3 prestave naprej
1 prestava vzvratno 
4,2 km/h

93 kg
75 x 120 x 70

Koš za odpadke, zaščita za prah,  
zbiralnik listja, univerzalna krtača z 
dvojnimi ščetinami, krtača za sneg, 
deska za čiščenje, snežne verige, 
Polar Trec kolesa

AS 1040 
ProBrush 

100 cm, 
4.200 m2/h

B+S 60 Ready Start 
190 ccm
2,8 kW (3,8 KM)
pri 3050 obr/min

3 prestave naprej
1 prestava vzvratno 
4,2 km/h

108 kg
79 x 120 x 84 cm

Koš za odpadke, zaščita za prah, 
zbiralnik listja, univerzalna krtača z 
dvojnimi ščetinami, krtača za sneg, 
deska za čiščenje, snežne verige, 
Polar Trec kolesa

AS 1040 
Hydro
ProBrush

100 cm, 
5.000 m2/h

B+S 850 Series
190 ccm
3,1 kW (4,3 KM)
pri 3050 obr/min

hidrostatični pogon
z vzvratno prestavo 
5,0 km/h

107 kg
 79 x 120 x 84 cm

Koš za odpadke, zaščita za prah, 
zbiralnik listja, univerzalna krtača z 
dvojnimi ščetinami, krtača za sneg, 
deska za čiščenje, snežne verige, 
Polar Trec kolesa

Zgoraj: Vedno prava 
vlečna sila – menjalna 
ročica pri AS 1040.

Spodaj: z zrakom pol-
njeno podporno kolo 
za dober kontakt z 
neenakomerno 
površino.

 
 

ročica za nastavljanje hitrosti
vrtenja krtačnih valjev

sredinski pogon krtač za
dobro čiščenje ob robovih

 

pokrov iz visoko-
elastičnega umet-

nega materiala
z jeklenim pod-

nožjem: odporen
na temperaturo

in nelomljiv
 

upravljalna ročica
iz jekla, vzvratna
prestava za opti-

malno manevriranje 

inteligentna porazdelitev ščetin: 
za fini prah in za močnejšo nesnago
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[ Dodatna oprema AS-Motor ]

»Dobra kombinacija: 
snežne verige na
navadnih pnevmatikah.«

Tako dosežete najboljši 
oprijem na zasneženih in 
poledenelih površinah. 
Manjša kot je globina profila, 
manj se veriga pogrezne v 
gume. Pogrezne se točno tja, 
kamor se mora – v sneg.

: 

kah.«

n 

ofila, 
e v 
o tja, 

Univerzalna krtača z dvojni-
mi ščetinami   Z oranžnimi 
močnimi ščetinami za zasu-
šeno nesnago in črnimi šče-
tinami za trdovratno nesnago. 
Za vse ProBrush modele.

Univerzalna krtača   Z oran-
žnimi ščetinami. Na voljo za 
vse EcoBrush modele.

Krtača za sneg   Posebej 
močne ščetine olajšajo 
odstranjevanje snega.

Podaljški čistilnih krtač   
Natične krtače za podaljšan-
je delovne širine za 
EcoBrush modele.

 

 

Snežne verige   Za najboljši 
oprijem v zahtevnih zimskih 
razmerah. Enostavno nameš-
čanje, primerne za vse veli-
kosti koles čistilcev.

Polar Trec kolesa   Poseben 
zimski profil za uporabo na 
snegu. Za AS 835 in AS 1040.

  

[ Koristen namig  ]

Zbiralnik   Zbira prah, listje 
in nesnago vseh vrst. Po-
sebej primeren za delo z 
manj prašenja pri suhem 
vremenu. 

Mehanizem za praznjenje 
zbiralnika   Ko je vse počiš-
čeno in je zbiralnik do vrha 
poln: enostavno zapeljite 
čistilec na ponjavo, vklopite 
mehanizem za praznjenje 
in izpraznite zbiralnik. Pon-
javo dvignite in vsebino 
odstranite v kontejner.

Deska za pluženje snega 
Posebej stabilna, odporna 
na sneg in led. Splužite in 
ometite v enem koraku. Na 
voljo v različnih velikostih, 
primerna za vse modele 
čistilcev.

 

Zaščita za prah   Primerna 
za čiščenje ob suhem vre-
menu. Zaščita preprečuje 
dviganje prahu in omogoča 
bolj udobno delo. Na voljo 
v različnih velikostih, pri-
merna za vse modele čis-
tilcev.

Zbiralnik listja   Priprava za 
enostavno zbiranje listja. 

Dodatna oprema za čistilce dvorišč - m

EcoBrush in und Pro Brush
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[ Stroj za odstranjevanje plevela ]

Močan v boju s trdovratnim plevelom: patentiran ni-
hajni sistem krtač deluje tako, da centrifugalna sila 
regulira moč pritiska krtač in hkrati prizanaša površini.

  

 

Odlično čisti robnike.

Hitro in učinkovito: čiščenje površin s strojem za 
odstranjevanje plevela AS 50.  

 
 

Spodaj: stroj ničesar ne zgreši. Fleksibilna zaščita pred
udarci kamnov ustavi vsak kamen in odstranjene 
ostanke plevela.

[ Namig]

Oznaka
modela  

- Širina košnje Vrsta motorja
Zmogljivost

Pogon
Hitrost 

Ohišje  Rezervoar
za gorivo

Teža
Transportne/
delovne dim.

Izmet
trave

Ostalo

AS 50 B1/4T 50 cm B+S štiritaktni OHV* 
850 Series
190 ccm
3,1 kW (4,3 KM)
pri 2700 obr/min

brezstopenjska
1,4–2,4 km/h

jeklo 2 mm
pocinkano
plastificirano

1,5 l
 

70 kg
Š 65/61 cm
D 112/192 cm
V 65/99 cm

izmet zadaj
koš za travo
25 l

fleksibilna zaščitna ponjava,
dvižna stranska zaščita, 
brezstopenjsko nastavljanje
moči pritiska krtač, 
višje ležeč zračni filter

*Zaradi mednarodno spremenjenih merilnih metod in parametrov podatki o zmogljivosti motorjev pri z * označenih modelih v tem katalogu odstopajo 
od prejšnjih vrednosti. Vendar ti motorji niso kakorkoli tehnično spremenjeni. Dejanska zmogljivost motorjev je identična.

odpiranje stranske zaščite
za lažje čiščenje ob robnikih

in zidovih

 
 

v stran nastavljivo krmilo za 
lažje delo ob ograjah in 
hišnih zidovih

 

brezstopenjsko nastavljiva 
hitrost (variomat)

upravljalna ročica
za odpiranje

stranske zaščite

zložljivo krmilo omo-
goča lažji transport

snemljiv koš za
ostanke rastlin

 
 

centralno nastavljanje
krtačnega sistema za

optimalno moč pritiska

 
 

jekleno ohišje z gumasto oblogo
prepreči udarce kamenja

fleksibilna dodatna 
zaščita popolnoma 
ščiti pred udarci 
kamnov

visoko ležeč zračni 
filter dovaja motorju 
čist zrak

Stroj za odstranjevanje plevela AS 50.

Efektivnost, prijaznost do površin in mi-
nimalen trud s strani uporabnika – to so 
največje prednosti, ki jih nudi AS 50. Tudi, 
ko delate na obljudenih površinah ali na 
coni za pešce: dvojna zaščita pred udarci 
kamnov preprečuje poškodbe okoliških 
oseb in predmetov. Tudi stopnja hrup-
nosti je veliko nižja od dosedanjih metod
(npr. kosilnice na laks); to omogoča večjo
uporabnost stroja – tudi na področjih, kjer
je hrup posebej moteč (univerze). 
Zaradi povsem mehanskega načina dela 
je stroj za odstranjevanje plevela upora-
ben tudi v bolj občutljivih okoljih. Hitrost 
dela brezstopenjsko nastavljate z AS vari-
omatom: to vam omogoča, da kadarkoli 
prilagodite hitrost dejanskim razmeram 
površine. Če odprete stransko zaščito, 
lahko enostavno čistite tudi robove rob-
nikov ali vozite ob hišnih zidovih.
Ker je stroj za odstranjevanje plevela AS 50 
kompakten, ga za transport brez težav 
spravite v osebni kombi ali prikolico.

 

Praktično in z minimalnim trudom: čiščenje površin
ob robnikih s strojem za odstranjevanje plevela AS 50.

 

Konec pletja

»Hitro, varno, pazljivo in brez 
škodljivih substanc.«
S strojem za odstranjevanje plevela pri-
spevate k varstvu okolja. Plevel odstranite 
brez strupov in kemikalij, z občutno nižjo 
stopnjo hrupnosti in minimalnim trudom. 
Nihajni sistem krtač stroja za odstranjevanje 
plevela poleg tega deluje povsem mehansko 
in prijazno do površin.

 
   

 

[ Koristen namig  ]
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         Olje za dvotaktni motor TITAN 2T 100S Omogoča 
okolju prijazno mešanico 1:100.

         Stranski koš za travo 
Za AS 45 in AS 53.

         Zavore zadnjih koles
Dodatna oprema za AS 21, 
AS 26, AS 45 in AS 53. 

 

         Zaščita pred vejevjem 
Lažje delo v drevesnicah. 
Dodatna oprema za AS 65 
in AS 73.

   
         Dvojne pnevmatike 

Boljša oprijemljivost. Za AS 
65/73/84. Pri modelih AS 73
in 84 namesto nizkotlačnih.    

         Zaščita rok Učinkovita 
zaščita pred vejami in 
trnjem. Za AS 53, AS 21, 
AS 26 in AS 28.

         Deska za pluženje Za 
modele AS 800/900/915 in 
AS 940  . Obojestransko na-
stavljiva. 1107 x 348 mm.

 
4  

         Snežne verige Verige 
za pogonska zadnja kolesa 
kosilnic AS 800/900/915 in 
AS 940  .

   

4

         Pnevmatike za trato 
Primeren profil za uporabo 
kosilnic AS 800/900/915 
na tratah.

         Nizkotlačne pnevmati-
ke Z večjo površino bolj 
prijazne površini. Za AS 65.

 

         Števec obratovalnih ur 
Za kosilnico s sedežem 
AS 800.

[ Dodatna oprema AS-Motor ]

         Klinometer Vedno v 
vidnem polju. Enostavno 
namestite na rezervoar 
kosilnice s sedežem.

         Krmilni gumb Olajša 
enoročno krmiljenje. 

         Streha za zaščito pred
vremenskimi vplivi Nudi 
zaščito pred soncem in 
dežjem za AS 940  .4

 

        Trosilnik soli Enostav-
no trosenje soli po poteh 
in površinah. Primeren za 
AS 940  .4

         Večji rezervoar za gori-
vo Dodaten 5-litrski rezer-
voar za AS 510.

         Zaščita prednjih koles 
Odbijač za AS 510.

 

 

 dodatna oprema  serijsko
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AS 530/2T Kat.  (75)

AS 530/4T  (75)

AS 45 B4 Kat.   (55)

AS 53 B4 Kat.   (65)

AS 53 B4/4T   (65)

4x4 AS 53 B5 Kat.  (65)

4x4 AS 53 B6 RB Kat.  (65)

AS 510 A Mulčer ProClip

AS 510 A/2T Mulčer ProClip

Allmäher AS 21 AH1/4T

Allmäher AS 21-165/3 Kat.

Allmäher AS 21/4T K

Allmäher AS 26 AH9/3 Kat.

Allmäher AS 28/4 Kat.

Allmäher AS 65/2T Kat.

Allmäher AS 65/4TH DS

Allmäher AS 65/4T BS

Allmäher AS 73/2 vs

Kladivar AS 570

Kladivar AS 700

Allmäher s sedežem AS 800 

Allmäher s sedežem AS 900

Allmäher s sedežem AS 915

Allmäher s sedežem AS 940
4

Mulčer AS 84/2 LB

Odstr. plevela AS 50 B1/4T  (25)

Program dodatne opreme za kosilnice AS-Motor

         Priključek za priklop
Za priklop AS dodatne opreme s ko-
silnicami AS 800/900/915 in AS 940  . 

 
4

1 Transportna prikolica

4
Idealen dodatek kosilnicam 
AS 800/900/915 in 940  . Di-
menzije nakladalne površine: 
D: 1071 mm x Š: 607 mm, 
V: 274 mm. Dopustna celo-
kupna teža: 100 kg.

2

3 4 5 6

7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17

18 19
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[ Tehnika AS-Motor ]

Prepričljiva tehnika iz dežele
odkriteljev in izumiteljev

V lastni režiji s profesionalnimi zahtevami

Pri AS-Motor cenimo visoko vertikalno integracijo in 
občutek odgovornosti. Kompetentnost in zanesljivost 
sta naši odliki – z našimi proizvodnimi procesi in zahte-
vami po kakovosti dosegamo rezultate, ki so vam v ko-
rist. Naša lokacija v nemški občini Bühlertann nam je 
omogočila pečat »Made in Germany«, ki zagotavlja, da 
v svetovnem merilu delujemo v zadovoljstvo naših 
strank.

 

Naše razumevanje za uporabo 
visoko kakovostnih materialov

 

Vsa ohišja kosilnic so iz pocinkanega, plastificiranega 
jekla - prednost: so nelomljiva, oblikovno stabilna in 
neobčutljiva. Žice za vžig so iz legiranega jekla – pred-
nost: so tudi po dolgotrajni uporabi zelo obstojne. 
Rezila križnih in dvojnih rezil so iz posebnega kaljene-
ga vzmetnega jekla – prednost: so skrajno odporna na 
udarce in posledično zelo dolgotrajna. Proizvodnja 
strojev poteka pod nadzorom strokovno izobraženih 
in dolgoletnih sodelavcev – prednost: vsi stroji so te-
meljito preizkušeni in izdelani po vseh zastavljenih 
smernicah kakovosti.

Naša formula za dolgotrajnost: 
kakovost plus servis

 

Z lastno distribucijo in partnerskim sodelovanjem z na-
šimi distributerji skrbimo za zanesljivo, kompetentno 
in trajno vzdrževanje vseh AS-Motor strojev. Zaradi mo-
dularne in enostavno zamenljive konstrukcije dvotakt-
nih motorjev nudimo stroškovno ugodno in k zadovolj-
stvu strank usmerjeno servisiranje. Z ustreznim vzdrže-
vanjem stroji na dolgi rok ohranjajo svojo učinkovitost 
v zahtevnih nalogah. 

Dolgotrajnost se kaže tudi v razpoložljivosti delov. Vse 
dele, do najmanjših vijakov, imamo na razpolago za naše 
stranke najmanj 12 let po zaključeni proizvodnji določe-
ne serije ali določenega modela. Pomemben prispevek 
za zadovoljstvo naših strank: s tem dosežemo, da servisi-
ranje tudi po več letih poteka nemoteno in se naše stran-
ke lahko zelo dolgo zanašajo na AS-Motor stroje.

 

Naša filozofija partnerstva z distributerji

Vsi stroji AS-Motor se prodajajo izključno preko kvali-
ficiranih distributerjev. S tem zagotavljamo zanesljiv 
servis. Naši partnerji so posebej izbrani – glede na 
kompetentnost, zanesljivost in zaupanje. Izbrani 
trgovci se udeležijo QMF pečata kakovosti Združenja 
trgovcev z vrtnimi stroji, kar služi kot jamstvo za za-
nesljivost in kvalificirano izobraževanje.

Neprimerljivi: 

AS-Motor  

dvotaktni motorji

Dvotaktni motorji iz naše
lastne proizvodnje so 
edini motorji kosilnic s 
katalizatorjem na svetu. 
Z nizko stopnjo izpušnih 
plinov povsem izpolnju-
jejo evropske standarde 
za ročno krmiljene mo-
torne kosilnice. Prednost 
posebej razvitih dvotakt-
nih motorjev sta visok 
vrtilni moment in visoka 
moč pri ugodnih vred-
nostih porabe.

 

Nezamenljivi: 

Briggs & Stratton 

štiritaktni motorji 

AS-Motor zaupa Briggs 
& Stratton motorjem se-
rije 850, ki so vgrajeni v 
mnoge AS-Motor kosil-
nice. Moderna OHV teh-
nologija in inteligentne 
komponente zagotavlja-
jo učinkovitost in zanes-
ljivost. 

Motorji serije Vanguard 
in Professional Series so 
vgrajeni v AS-Motor ko-
silnice s sedežem in velike 

Neuničljivi:  

Honda

štiritaktni motorji

Motorji Honda serije 
GSV & GCV so zanesljiv 
pogon. Z vertikalno ro-
čično gredjo dosegajo 
visoko zgorevanje pri 
optimalnem termičnem 
ravnovesju. Zaradi tega 
gospodarno ravnajo z 
gorivom in oljem. GSV 
& GCV serija nudi visoko 
mehansko odpornost in 
dolgo življenjsko dobo.

Zračni filter

ročno krmiljene Enduro 
stroje. Ti, posebej za 
AS-Motor dobavljeni 
motorji, imajo dodatni 
črpalki za olje in gorivo, 
ki omogočata košnjo 
na strminah.

Vam v korist – pridobitev, ki se izplača

30 % manj

30 % manjša 
poraba goriva

Aktualne opravljene me-
ritve pri uporabi AS-Motor 
olja za dvotaktne motorje 
potrjujejo občutno nižjo 
porabo goriva. Z našo do-
delano dvotaktno tehniko 
dosežete 30 % prihranek 
v primerjavi z našimi pred-
hodnimi modeli.

Motorji vdihavajo 
svež zrak

Motor je med košnjo za-
ščiten pred dvignjenim 
prahom in delci trave. 
Pri nekaterih modelih je 
s pomočjo visoko ležeče-
ga zračnega filtra motor 
tudi pri visokem rastju 
stalno oskrbovan s čistim 
zrakom. 27





Kraigherjeva ul. 26,

AS-Motor Germany GmbH & Co. KG 
 

Ellwanger Straße 15 
74424 Bühlertann 
Telefon +49 (0) 79 73-91 23-0 
Telefax +49 (0) 79 73-91 23-259

Vaš AS-Motor distributer

 

Svetovanje, nakup in servis: nič ne more 
nadomestiti vašega obiska pri AS-Motor 
trgovcu. Tam si bodo vzeli čas za vas, vam 
individualno svetovali in poskrbeli za vaše 
dolgoročno zadovoljstvo.

Zaradi nenehnega razvoja si AS-Motor pridržuje pravico do sprememb v obliki, tehniki 
in opremljenosti izdelkov. Zatorej ne jamči za podatke in slike v tem katalogu.

specializirana trgovina za obrt, industrijo in kmetijsko mehanizacijo
2230 LENART

Tel.: 02/720-0-483  Fax.: 02/720-0-476
Tel.: 02/720-0-480  Tel.: 02/720-0-485 

E-mail: prodaja@trgovina-frama.si    http://www.trgovina-frama.si
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