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PREZENTACJE

Obecnie Samasz sprzedaje swoje ma-
szyny do ponad 50 krajów. Dzisiaj rocz-
ne obroty firmy to ponad 100 mln zł. Ich 
znaczący procent (64,5) stanowi eksport – 
reszta produkcji trafia na rynek krajowy.

Pośród maszyn polskiego producenta 
znajdziemy głównie sprzęt do zbioru zie-
lonek, choć nie tylko. Samasz to także pro-
ducent maszyn komunalnych. W ofercie 
firmy znajdują się m.in. pługi do odśnieża-
nia dróg, kosiarki bijakowe, ramiona wy-
sięgnikowe oraz posypywarki.

Hydropneumatyczna KT
Jedną z kosiarek, obecnych od niedaw-

na w szerokiej ofercie maszyn do zbioru 
zielonek Samaszu, jest seria KT, która wy-
różnia się centralnym zawieszeniem listwy 
tnącej na ramieniu roboczym. W celu de-
likatnego obchodzenia się z darnią listwa 
może być odciążana mechanicznie (po-
przez sprężyny) lub hydropneumatycznie. 
Ta druga opcja oferowana jest z manome-
trem, na którym ciśnienie obrazuje stopień 
docisku listwy do darni. Hydropneuma-
tyczny układ odciążania listwy tnącej za-
lecany jest do łąk o słabej, młodej darni, 
szczególnie dla pierwszego pokosu. Mi-
nimalny nacisk kosiarki na podłoże, jaki 
można ustawić, wynosi zaledwie 70 kG.

To, co wyróżnia kosiarkę Samaszu na ryn-
ku, to m.in. możliwość ustawienia jej w trzech 

pozycjach. Dzięki mechanizmowi zapadko-
wemu możemy w łatwy sposób umieścić ją 
w pionie (pozycja transportowa), poziomie 
w osi wzdłużnej ciągnika (pozycja spoczyn-
kowa) oraz ustawić do pracy (pozycja bocz-
na). Kosiarki serii KT mają także możliwość 
regulacji pozycji zawieszenia (bardziej na pra-
wo lub na lewo), poprzez przestawiane sworz-
nie zawieszenia maszyny. Producent zasto-
sował także rozwiązania mające na celu za-
bezpieczenie kosiarki przed uszkodzeniem 
w przypadku najechania na przeszkodę. Kie-
dy dojdzie do takiej sytuacji, jej listwa odchyla 
się w tył i unosi na 20 cm. Po minięciu prze-
szkody wraca do pozycji roboczej.

Kosiarki serii KT mogą występować 
w wersji ze spulchniaczem palcowym lub 
zgniataczem walcowym. W odróżnieniu 
od maszyn bez tego dodatkowego wypo-
sażenia wymagają ciągników o mocy ok. 
10 KM wyższej, a także pracują z napędem 
WOM 1000 obr./min.

Perfect CUT i Lite CUT
Białostocka firma zajmuje wysoką po-

zycję wśród światowych producentów ma-
szyn zielonkowych, ale nie tylko. Samasz 
jest także wytwórcą wysokiej jakości listew 
tnących. Jedną z nich jest Perfect CUT. 
Urządzenie wyposażono w duże koła zę-
bate osadzone na mocnych łożyskach. Pol-
ska listwa ma możliwość płynnej regulacji 
wysokości koszenia w zależności od gru-
bości – w zakresie 4-7 lub 5-9 cm. Ponad-
to jest zabezpieczona przed uszkodzeniem 
poprzez zmodyfikowany moduł napędo-
wy dysku. Dyski wykonane są z hartowanej 
stali borowej, a trzpienie noży są przykrę-
cane, więc można łatwo je wymienić. Kie-
dy zachodzi konieczność wymiany noży, 
wystarczy użyć specjalnego klucza i odchy-
lić nim dysk. Wymiana nożyka jest możli-
wa jedynie przy jego prostopadłym usta-
wieniu do osi maszyny i ew. odchyleniu 
go o 20º w każdą stronę. Stanowi to za-
bezpieczenie przed zgubieniem nożyka, 

Samasz ma 30 lat

Na cały świat
Firma Samasz została założona w 1984 r. Początkowo właściciel pracował w wynajętym garażu. Po 30 latach 

białostocki producent znany jest w wielu krajach, nie tylko w Europie, ale też na świecie.

Kosiarki serii KT wyróżnia centralne zawieszenie. Mają one możliwość regulacji nacisku li-
stwy na darń poprzez sprężyny lub w opcji – hydropneumatycznie. Maszyny są wyposa-
żone w listwy tnące Perfect CUT.

Listwa Lite CUT to główny podzespół lekkich kosiarek Samba. Mogą one pracować z cią-
gnikami o mocy min. 20 KM.


