
AS 1000 OVIS RC

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Konštrukcia Žacie zariadenie: 

Žacie nástroje: 

Pohon rezného nástroja: 

Šírka záberu:  

Výška rezu:

Maximálna výška trávy:

Cepová kosačka
56 Y-cepov, využiteľné z 
oboch strán
Priamo vysokým výkonom 
Klinový remeň
100 cm 
40 - 110 mm 

Motor Typ konštrukcie: 

Výrobca: 
Typ: 

Objem motora: 
VĨkon:
Maxim§lny vĨkon:
Ot§ļky motora
Ġtartovacie zariadenie:

4-taktný 2-valcový s odolným
cyklónovým vzduchovým
filtrom
Vanguard Professional 3864
so zosilenou kľukovou
hriadeľou (28 mm) 
627 cm3 

15,5 kW / 21,1 k 
17,2 kW / 23,0 k 
3,600 min-1 
Eletrick®

Pohon Pohon: 

ZadnĨ pohon: 

RĨchlosŠ dopredu: 
RĨchlosŠ dozadu: 

HydrostatickĨ pásový pohon 

Dve hydraulické nápravy s 
nulovým otáčaním
 0 - 5 km/h 
 0 - 5 km/h 

Rozmery  
a váha

Váha: 
Prevádzkový rozmer: 
So zdvihnutým žacím 
ústrojenstvom: 

cca 398 kg 
D/Š/V 184 cm / 115 cm / 69 cm 

D/Š/V 159 cm / 115 cm / 69 cm

Objem
náplní

Palivová nádrž: 
Motorový olej: 
Hydrostat:

12 litrov /  Bežný benzín 
1,7 litra / 5W-50 
2,3 litra / 20W-50

Plošný výkon Max. 5,000 m2/h

UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 
Murgašova 922/50
018 41 Dubnica nad Váhom  
Phone +421 42 46 911 74
unikont@unikont.sk
www.as-motor.sk, www.unikont.sk

UROBTE TO JEDNODUCHO - KOSENIE 
PRUDKÝCH SVAHOV JE JEDNODUCHÉ
AS-Motor je ġpecialista na kosaļky na vysok¼ tr§vu, 
pokiaŎ ide o ¼drģbu strmĨch svahov a Šaģk®ho ter®nu. 
Komun§lne sluģby, z§hradn²cke a krajin§rske firmy, 
obchodn² partneri ako aj poskytovatelia sluģieb uģ 
desaŠroļia uprednostŔuj¼ kosaļky AS-Motor.

Cepov® kosaļky presvedļia predovġetkĨm vysokĨm 
ploġnĨm vĨkonom, odolnosŠou voļi cudz²m 
predmetom a rovnomernĨm rezom.

Po niekoŎkĨch rokoch vĨvoja a rozsiahleho testovania,  
AS-Motor teraz predstavuje svoju najnovġiu 
profesion§lnu kosaļku: AS 1000 Ovis RC, diaŎkovo 
ovl§dan¼ cepov¼ kosaļku s najvyġġ²m vĨkonom 
kosenia a schopnosŠou pohybu v strmĨch 
podmienkach.

Chyby a opomenutia sú vyhradené. 
Nedajú sa odvodiť žiadne nároky  
na uvedené informácie a ilustrácie.

KOSENIE V STRMOM  SVAHU UĽAHČUJE 
DIAĽKOVO OVLÁDANÁ CEPOVÁ KOSAČKA
S PÁSOVÝM POHONOM

OD PROFESIONĆLOV ï PRE PROFESIONĆLOV: 
Protihlukov® steny, ģelezniļn® n§sypy, z§chytn® n§drģe 
na daģŅov¼ vodu, sol§rne ļi vetern® parky ļasto 
predstavuj¼ veŎk® vĨzvy pre krajinnĨch manaģ®rov a 
poskytovateŎov sluģieb. şaģko pr²stupn®, nepriechodn® a 
strm® oblasti je potrebn® pravidelne udrģiavaŠ. 
NovĨ AS 1000 Ovis RC je na t¼to ¼lohu pripravenĨ.  
S jednoducho navrhnutĨm RC diaŎkovĨm ovl§daļom 
pracujete pohodlne, intuit²vne a z bezpeļnej vzdialenosti. 

Najvyšší výkon pri kosení, 
enormný sklon a jednoduchá 
manipulácia –
predpoklady pre každodenné 
profesionálne použitie.

from pros

 for
pros

iba 
69 cm

iba 
69 cm

112 cm 115 cm

150 cm



JEDNA KOSAČKA, 
VEĽA MOŽNOSTÍ:
1

Vedenie pomocou širokého vlečného 
valca – Prispôsobenie sa akémukoľvek 
povrchu terénu (funkcia proti skalpovaniu).

2
Kosenie s plynule nastaviteľným 
posuvným rámom pre zachovanie 
minimálnej výšky kosenia.

3 Plávajúca aplikácia bez kontaktu so 
zemou pre maximálnu trakciu v 
ťažkom teréne.

Individuálne nastaviteľná podľa každej 
požiadavky.

AS 1000 OVIS RC: JEDNODUCHÉ KOSENIE STRMÝCH SVAHOV

NAJVYŠSÍ VÝKON KOSENIA 
OPTIMÁLNY PRENOS VÝKONU. Obrovský výkon 2-valcového motora 
Vanguard Professional je prenášaný priamo a s nízkou stratou cez dva remene 
na cepový rotor.

EXTRÉMNY VÝKON KOSENIA. AS Ovis 1000 RC umožňuje najvyššiu rýchlosť 
kosenia, s vynikajúcim výsledkom a rovnomerným rozložením trávy po celej 
šírke kosenia.

KOSENIE BLÍZKO OKRAJOV – 100 cm široká, predná cepová kosačka 
umožňuje pohodlné kosenie blízko okraja pozdĺž zvodidiel alebo iných 
prekážok. 

VŠESTRANNÉ NASTAVENIA ŽACIEHO ÚSTROJENSTVA pre každé použitie: 
optimálne dodržiavanie trasy pomocou zadného valca, nastaviteľný posuvný 
rám alebo voľné zavesenie pre optimálne prispôsobenie rôznym terénnym 
podmienkam. Plošina cepovej kosačky sa prispôsobuje všetkým nerovnostiam 
terénu v kopcovitom teréne a zabraňuje poškodeniu trávnika a kontaktu so 
zemou.

EXTRÉMNE VHODNÁ NA SVAHY
Diaľkovo ovládaná cepová kosačka AS 1000 Ovis RC je určená na ľahké  
kosenie náročného terénu a ťažko dostupných miest.

NÍZKA VÝŠKA. Nízko uložený horizontálny motor Vanguard Professional,          
s optimalizovaným prívodom oleja a zároveň najnižšou celkovou výškou len 69 
cm – predpoklady pre nízke ťažisko, extrémnu svahovitosť a kosenie v 
náročných podmienkach (napríklad plochy so solárnymi panelmi).

NÍZKA VÁHA – iba 398 kg. Vyvážené rozloženie hmotnosti, robustný pásový 
podvozok a motor, prispôsobený svahu, umožňujú bezpečné kosenie extrémne 
strmých svahov až do sklonu 50 stupňov.

JEDNODUCHÁ MANIPULÁCIA A ÚDRŽBA
VYSKÚŠANÉ A TESTOVANÉ. V novom AS 1000 Ovis RC sú použité 
spoľahlivé komponenty zo série YAK - ako napríklad robustné cepové žacie 
ústrojenstvo a napínač tlakovej pružiny remeňa.

EFEKTÍVNE A INTUITÍVNE. Robustné hydraulické nápravy z veľkosériovej 
výroby s enormným krútiacim momentom zaisťujú presný a výkonný trakčný 
pohon. Prehľadné a na minimum redukované ovládacie prvky a presné 
ovládanie sú základom pre presné manévrovanie stroja.

NÍZKA ÚDRŽBA. Dlhé intervaly údržby - 400h. (Prvý servis po 100 hodinách). 
Pre každodenné práce ponúka AS 1000 Ovis RC výbornú dostupnosť. 
Vzduchové kanály, filter a kontrola oleja sú dostupné bez náradia a žacie 
ústrojenstvo je možno jednoducho umiestniť do servisnej polohy.

POHODLNÁ MANIPULÁCIA
Jednoduché, citlivé a intuitívne RC ovládanie pre 
pohodlnú prácu z bezpečnej vzdialenosti. 
Automatická a mechanická parkovacia brzda 
poskytuje dodatočnú bezpečnosť pri práci na 
svahoch.

JEDNODUCHÝ SERVIS
Servisná poloha pre ľahký prístup k cepovej 
kosačke. Presné napnutie pásu vďaka 
definovanému rozmeru nastavenia. Rýchly prístup 
k centrálnym bodom údržby a bezúdržbovým 
ložiskám rotora.

FLEXIBILNÉ PRISPÔSOBENIE
Zadný valec, nastaviteľný posuvný rám a funkcia 
plávajúceho kosenia – základ pre prispôsobenie 
sa všetkým terénnym podmienkam a bezpečnej 
svetlej výške.

MAXIMÁLNA TRAKCIA 
Veľkorozmerné pásy s oceľovými vložkami pôsobia 
nízkym tlakom na pôdu, ideálny prenos sily a 
najlepšiu priľnavosť na strmých svahoch.

ROBUSTNÝ A ODOLNÝ
Osvedčený motor Vanguard Professional s 
maximálnym výkonom 23 k a 3-ročnou 
profesionálnou zárukou. Jednoduchý, robustný 
a funkčný dizajn so zameraním na nízku 
hmotnosť a nízku celkovú výšku.

PLÁVAJÚCE ŽACIE ÚSTROJENSTVO
Plávajúce žacie ústrojenstvo cepovej kosačky sa 
prispôsobuje nerovnomernému terénu vďaka 
svojim veľkorozmerným kyvadlovým pohybom.

Menovec pre
nový AS 1000 Ovis RC:
Ovis sú veľké a silné
divé ovce. Ich biotop
sa rozprestiera na drsných horských 
svahoch v nadmorskej výške až 5 000 
metrov. V strmom teréne sa cítia ako 
doma, majú istotu a dokonale sa 
prispôsobia svojmu prostrediu.

Profesionálny 
horizontálny V-motor 
Vanguard s 3-ročnou 
zárukou

Skladacie servisné kryty 
pre jednoduché čistenie 
chladiaceho systému

Efektívny prenos 
výkonu priamo z 
motora na rotor

Plynulé nastavenie výšky 
kosenia, s obmedzením 
hĺbky pomocou zadného 
vodiaceho valca

Upevňovacie 
body pre 
bezpečnú 
prepravu

Veľký objem
palivovej nádrže, 
12 litrov, 
umiestnenie mimo 
horúcich častí 

Robustné a 
osvedčené 
komponenty trakčného 
pohonu z veľkovýroby

Flexibilne nastaviteľné, 
uzavreté žacie ústrojenstvo 
pre maximálnu bezpečnosť

Surfovacia kosačka sa prispôsobí 
extrémnym terénnym obrysom

Stabilné pásy s oceľovými 
vložkami, jednoduché nastavenie 
pomocou integrovaného 
rýchlonapínacieho systému

Ochrana pôdy vďaka 
nízkej hmotnosti iba 
398 kg

Kompaktný ukazovateľ 
zaťaženia D / Š  / V: 159 cm / 
115 cm/ 69 cm




