
Kosiarki Walker - trafny wybór Wyposażenie dodatkowe kosiarek WALKER

Opcje zbierania lub mulczowania

Unikalna zwinność. Dokładność koszenia.

•   Zerowy promień skrętu 

•  Przednie kosisko zapewnia koszenie 100% powierzchni.

•  Doskonała wydajność koszenia.

•   Wielofunkcyjność znacznie poszerza zakres zastosowania kosiarek.

 
 
Wieloletnia trwałość i niezawodność 

•   Silniki OHV klasy przemysłowej z układem smarowania ciśnieniowego 
(tylko w S14 – system smarowania rozbryzgowego) i certyfikowane pod 
kątem emisji spalin.

•   Potwierdzona w praktyce trwałość przekładni hydrostatycznych i 
mostów napędowych (3 lata gwarancji). Przekładnie Hydro-Gear®  

objęte są 3-letnią gwarancją w kosiarkach H, 2-letnią gwarancją w 
modelach B i gwarancją na 300 godzin w kosiarkach R.

•   Trwale nasmarowane łożyska kulkowe lub walcowe w przekładniach.

•   Trwała konstrukcja wykonana jest ze spawanej stalowej ramy [rama 
główna 1cm x 5cm (5cm - 1cm D / T)] lub z ramy stalowej typu  
uni-body z blachy (grubość 5 mm) w maszynach typu S, B, H i R.

•   Łatwe serwisowanie - paski napędowe kosiarek można łatwo zdjąć i 
wymienić w terenie.

•   Paski są napinane przez samonastawne, sprężynowe napinacze -  
w maszynach typu T,D,H,S,C zastosowano mechaniczny napinacz 
paska sprzęgła i hamulca PTO, zaś w maszynach typu R i B27i - 
zintegrowane elektryczne sprzęgło noża i hamulec.

•  Łatwy montaż kosiska dzięki szybko-złącznemu, wielowypustowemu 
połączeniu wału PTO (tylko w S14 - przykręcany wał PTO).

•  Po wyłączeniu kosiarki, hamulec postojowy aktywowany mechanicznie 
w przekładni.

•  Wyjmowana osłona wyrzutu trawy w systemie GHS ułatwia  
czyszczenie kanału wyrzutowego.

Nadwozia typu Tilt-Open i Tilt-Up 

umożliwiają szybki dostęp do silnika 

i układu napędowego, ułatwiając                                 

i usprawniając prace serwisowe 

oraz zabiegi konserwacyjne. 

Kosiarki WALKER to maszyny traktorowe o dwóch typach konstrukcji - maszyny z koszem 

zbierające trawę za pomocą Walker Grass Handling System® (GHS) oraz maszyny bez kosza 

współpracujące z kosiskiem z wyrzutem bocznym lub mulczującym.

Zbieranie trawy (GHS) 
Kosiska zbierające trawę (typ C), wyposażone w wewnętrzny wentylator, dokładnie zbierają 

pokos i kierują go do kosza. Jeśli zbieranie trawy nie jest konieczne, w kosiarkach z systemem 

GHS można zamontować kosiska z wyrzutem bocznym (typ R i S) lub mulczujące (typ M).

Pozostawianie pokosu na powierzchni trawnika
Do koszenia trawy bez opcji zbierania pokosu do kosza należy wybrać kosiarkę bez kosza 

łączoną z kosiskiem z wyrzutem bocznym lub mulczującym.

Łatwość serwisowania
Wszystkie kosiska stosowane w kosiarkach WALKER są 

skonstruowane z myślą o efektywności koszenia oraz łatwym 

serwisowaniu, dlatego zastosowano w nich innowacyjny system 

odchylania kosiska do góry, który zapewnia łatwy dostęp do ostrzy i 

bezpieczną konserwację noży oraz obudowy. 

Kosiarki WALKER
ZeroSkręt

Elementy wyposażenia

18 x 7-8 Opony trawnikowe • • • • •
18 x 7-8 Opony kierunkowe • • • • •
18 x 8.5-10 Opony trawnikowe • • • • •
18 x 8.5-10 Opony terenowe (AT) • • •
18 x 9.5-8 Opony trawnikowe • • • • •
18 x 10.5-10 Opony trawnikowe • • • •
18 x 11-10 Opony terenowe (AT) • • • •
22 x 10.5-12 Opony trawnikowe •
23 x 10.5-12 Opony terenowe (AT) •
23 x 10.5-12 Opony terenowe kierunkowe •
Fotel Comfort • • • • • •
Fotel amortyzowany • • • • •
Podłokietniki • • • • • • •
Regulacja wysokości kosiska • • • • • •
Elektrycznie podnoszony kosiska  
(Power Tilt-Up) •

Wysoki wyrzut trawy na przyczepę  
Hi-Dump • •

Elektrycznie opróżniany pojemnik  
na trawę Power Dump • • • •

Lemiesz do śniegu 122cm • • • • •
Brona aktywna • • • • •
Rozrzutnik • • • • •
Miękka kabina operatora • • •
Zabezpieczenie operatora (ROPS) • • •
Adapter • • •
Łyżka ładowarki • • •

Fast, Easy, Beautiful Mowing

Fast, Easy, Beautiful Mowing

Kosiarki WALKER - szybkie i łatwe koszenie
 

Profesjonalne kosiarki traktorowe WALKER to wyjątkowo zwinne i wydajne 

maszyny przeznaczone do szybkiego i dokładnego koszenia trawników 

każdego formatu. Ich wyjątkowa konstrukcja oparta na ręcznie spawanej 

ramie i podzespołach najwyższej jakości zapewnia zerowy promień skrętu, 

kompaktowość wymiarów dostosowaną do wąskich przejść, bram i 

kameralnych warunków miejskich przestrzeni zielonych, zaś przednie  

kosisko – dokładne skoszenie trawy w każdym zakamarku  

niedostępnym dla innych kosiarek ogrodowych. Niezwykła  

praktyczność ich konstrukcji polega na możliwości zastosowania  

różnych kosisk dostosowanych do potrzeb i sposobu pielęgnacji trawy.  

Produkowane w 100% w USA i cenione przez użytkowników rodzimych  

oraz w 28 innych krajach, kosiarki WALKER wyróżniają się wieloletnią 

trwałością, łatwością obsługi i serwisowania oraz wielofunkcyjnością,  

która znacznie poszerza zakres ich zastosowania przez okrągły rok.

Aries Power Equipment  
Wyłącznym Dystrybutorem kosiarek traktorowych WALKER w Polsce 

jest Aries Power Equipment, zaufany dostawca maszyn i urządzeń 

renomowanych światowych producentów.  

 

Aries Power Equipment Sp. z o.o. od blisko trzech dekad wprowadza 

na polski rynek nowoczesne maszyny i urządzenia Honda oraz wielu 

innych cenionych światowych producentów, które są przeznaczone dla 

użytkowników indywidualnych, profesjonalistów oraz instytucji i służb 

państwowych. W wyborze producentów i produktów, firma kieruje się 

kluczowymi dla użytkowników kryteriami, które są gwarancją niezawodności 

i wieloletniej eksploatacji, jak najwyższa jakość, wieloletnia niezawodność, 

innowacyjność rozwiązań zwiększających rentowność eksploatacji, łatwość 

obsługi i przyjazne dla środowiska działanie maszyn. Firma zaopatruje polski 

rynek w szeroką gamę maszyn i urządzeń Koncernu Honda, w japońskie 

kosiarko-karczownice OREC, maszyny budowlane Mikasa, motopompy 

MATSUSAKA i DAISHIN, agregaty prądotwórcze HIMOINSA i EUROPOWER, 

wysokoprężne silniki KUBOTA, minikoparki AIRMAN, elektryczne pompy 

zatapialne Aries Pump i przenośne banki energii.

Autoryzowany Diler

www.kosiarki-walker.pl 

www.kosiarki-walker.pl 
www.ariespower.pl



Kosiarki z koszem Kosiarki bez kosza

Opis Kosiarka z koszem na trawę wyposażona 
jest w silnik Kohler Command Pro ECH440 
dużej mocy, z ulepszonym rozrusznikiem  
i wtryskiem paliwa firmy Delphi. Ma lepszą 
zdolność rozruchową przy niższym zużyciu 
paliwa. Zastosowano w niej opatentowany 
wentylator Walker GHS z wałkiem WOM 

i komponentami profesjonalnej klasy. 
Dostępne są 3 opcje kosiska o szer. 
91 – 107 cm:  zbierające, z wyrzutem 

bocznym, mulczujące. Rekomendowana 
użytkownikom indywidualnym  

oraz profesjonalistom.

Zwinna kosiarka z koszem na trawę 
przeznaczona do koszenia przydomowych 

i wielkopowierzchniowych trawników w 
obiektach komercyjnych, rekreacyjno-

sportowych i w przestrzeniach publicznych. 
Profesjonalny charakter zawdzięcza silnikowi 

dużej mocy (18 KM), opatentowanemu 
przez firmę Walker systemowi wyrzutu 

trawy z wentylatorem napędzanym wałem 
odbioru mocy. Jest znakomitym przykładem 
połączenia mocy, wydajności i zwinności. 
Współpracuje z kosiskami o szerokości 

91 – 142 cm.

Popularna wśród profesjonalistów 
kosiarka z koszem do zbierania trawy 

wyposażona w silnik benzynowy Kohler 
Command Pro CH620 dużej mocy. Uznanie 

profesjonalistów zawdzięcza zwrotności, 
wysokiej wydajności, łatwości obsługi  

i kierowania maszyną. Kosiarka może być 
łączona z  kosiskami zbierającymi,  

z wyrzutem bocznym i mulczującymi  
o szerokości 91 – 132 cm. Stosowana 

przez profesjonalistów odpowiedzialnych 
za pielęgnację zieleni w prestiżowych 

obiektach. 

Kosiarka o kompaktowej konstrukcji z 
niezawodnym silnikiem Kohler Command 

Pro ECH630 dużej mocy i pojemnym 
koszem na trawę (246 l) jest doskonałym 

przykładem maszyny łączącej wysoką 
wydajność z efektywnością i szybkością 
koszenia. To jedna z najbardziej zwinnych 

kosiarek WALKER – wąskie zakręty, zbocza, 
wąskie przejścia i pasma trawnika nie są 

dla niej przeszkodą w dokładnym skoszeniu 
całej powierzchni. Współpracuje z 3 typami 

kosisk o szerokości 91 – 132 cm.

Popularna wśród profesjonalistów kosiarka 
wyróżnia się idealną korelacją mocy, 

zwinności, trwałości z wielofunkcyjnością. 
Od ponad 20 lat cieszy się uznaniem 

użytkowników między innymi ze względu  
na szeroki zakres zastosowania. 

Wyposażona jest w silnik na benzynę Kohler 
Command Pro CH680 o mocy maks. 22,5 

KM. T23 nie boi się żadnego zadania. 
Kosiarka może być łączona z kosiskami 

 o szerokości 91 – 188 cm.

Kosiarka należy do najwyższej półki 
profesjonalnych maszyn do koszenia. 

Wyposażona w chłodzony powietrzem silnik 
Kohler ECH749 dużej mocy i z technologią 

EFI, zapewnia natychmiastowy rozruch, 
niezawodność i niskie zużycie paliwa. T27i 
to maszyna o potężnym przyspieszeniu, 
a wbudowana diagnostyka oraz lampka 

serwisowa na panelu wskaźników 
umożliwiają sprawną kontrolę pracy 

maszyny. T27i współpracuje z kosiskami 
zbierającymi, z wyrzutem bocznym i 

mulczującymi o szerokości 91 – 188 cm.

Profesjonalna kosiarka o najwyższej 
jakości koszenia z systemem zbierania 

trawy GHS klasy premium o imponującej 
mocy przemysłowej. Wyposażona jest 

w chłodzony cieczą silnik Diesla Kubota 
D722 (20,9 KM) oraz amortyzowany 

fotel Grammer, które zapewniają wysoką 
wydajność, długą żywotność maszyny 
eksploatowanej w trudnych warunkach 

oraz wysoki komfort pracy przez cały dzień. 
Współpracuje z kosiskami zbierającymi,  

z wyrzutem bocznym i mulczującymi  
o szerokości 91 – 188 cm.

Kosiarka bez kosza, współpracująca  
z kosiskiem przednim z wyrzutem bocznym 
lub mulczującym o szerokości 107 - 122 
cm. Rekomendowana jest do koszenia 
trawników na prywatnych posesjach. 
Napędzane paskiem ostrza kosiarki 

zapewniają płynną i cichą pracę maszyny 
oraz efektownie skoszony trawnik. R21 jest 

stworzona z myślą o przyjemności  
i wygodzie jej użytkownika. 

Kosiarka bez kosza z serii B o większej 
mocy i wydajności, którą zapewnia silnik 

Kohler EFI ECH749 ( 26,5 KM) na benzynę. 
Maszyna jest wyposażona w korpus z 
klapą serwisową i elektryczne sprzęgło 

uruchamiające noże, dzięki czemu może 
współpracować z dużymi kosiskami  

o szerokości 91 - 188 cm. 
Rekomendowana jest profesjonalistom 
zajmującym się pielęgnacją trawników  

o dużych powierzchniach w przestrzeniach 
publicznie dostępnych oraz w obiektach 

rekreacyjnych i sportowych. 

Profesjonalna kosiarka dla wymagających 
użytkowników wyposażona  

w wysokoprężny silnik Kohler KDW1003 
o pojemności skokowej 1028 cm3. H24d 
wyróżnia się płynnym koszeniem i cichą 
pracą, a samoczyszcząca się chłodnica, 

duży zbiornik paliwa (35,6 l)  
i amortyzowany fotel Grammer zapewniają 

wysoką kulturę pracy przez długi czas. 
Kosiarka współpracuje z kosiskiem z 

wyrzutem bocznym szer. 91 – 188 cm 
i mulczującym szer. 122 - 155 cm oraz 
dodatkowym osprzętem poszerzającym 

zakres zastosowania maszyny.

Kosiarka bez kosza, której konstrukcja 
ma 2 ważne atuty - przednie kosisko do 
dokładnego koszenia roślin w każdym 
zakamarku trawnika oraz elektroniczny 

system wtrysku paliwa firmy Delphi. Silnik 
Kohler Command Pro ECH749 dużej 

mocy zapewnia niezawodność, wysoką 
wydajność i niskie zużycie paliwa. Komfort 

pracy zapewnia wygodne siedzisko 
oraz szerokie pole widzenia ułatwiające 

manewrowanie maszyną. Kosiarka 
współpracuje z kosiskiem z wyrzutem 

bocznym i mulczującym  
szer. 91 – 188 cm.

Kosiarka z silnikiem Vanguard EFI  
o pojemności 993 cm3 jest wydajną 

maszyną o potężnej mocy rekomendowaną 
profesjonalistom. Dzięki nowoczesnej 
technologii spalania, dużemu filtrowi 

powietrza Donaldson, amortyzowanemu 
fotelowi Grammer i przegubowym 

kosiskom, maszyna jest niezawodna  
w koszeniu dużych powierzchni  

o niejednorodnym ukształtowaniu. 
Przechowywanie oraz serwis maszyny 

ułatwia opcjonalny, elektrycznie odchylany 
agregat koszący. 

Silnik Kohler EFI ECH440 Briggs & Stratton Vanguard Kohler CH620 Kohler EFI ECH630 Kohler CH680 Kohler EFI ECH749 Kubota D722 Kohler KT620 Kohler EFI ECH749 Kohler Diesel KDW1003 Kohler EFI ECH749 Briggs&Stratton Vanguard EFI Big Block

Pojemność (cm3) 429 570 674 694 674 747 719 660 747 1028 747 993

Moc maks.  14 KM / 3600obr/min. 18 KM / 3600obr/min. 19 KM / 3600obr/min. 19 KM / 3600obr/min. 22,5 KM / 3600obr/min. 26,5 KM / 3600obr/min. 20,9 KM / 3600obr/min. 21,0 KM / 3600obr/min. 26,5 KM / 3600obr/min. 23,7 KM / 3600obr/min. 26,5 KM / 3600obr/min. 37 KM / 3650obr/min.

Maks. moment obrotowy 30,7 Nm 39,5 Nm 47,4 Nm 46,3 Nm 51,3 Nm 54,2 Nm 46,0 Nm 48,6 Nm 54,2 Nm 49,8 Nm 54,2 Nm 67,79 Nm

Rodzaj paliwa Benzyna bezołowiowa Benzyna bezołowiowa Benzyna bezołowiowa Benzyna bezołowiowa Benzyna bezołowiowa Benzyna bezołowiowa Diesel Benzyna bezołowiowa Benzyna bezołowiowa Diesel Benzyna bezołowiowa Benzyna bezołowiowa

Pojemność zbiornika paliwa (l) 7,2 15,1 15,1 15,1 17,8 17,8 17,8 11,3 17,8 35,6 35,6 35,6

System chłodzenia silnika Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Powietrze Cieczą Powietrze Powietrze Cieczą Powietrze Powietrze

Prędkość maks. (km/h) 10,5 11,9 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 13 16 16 16

Sprzęgło / hamulec noża Ręczne sprzęgło napinacza paska 
i hamulec taśmowy

Ręczne sprzęgło napinacza paska 
i hamulec taśmowy

Ręczne sprzęgło napinacza paska 
i hamulec taśmowy

Ręczne sprzęgło napinacza paska 
i hamulec taśmowy

Ręczne sprzęgło napinacza paska 
i hamulec taśmowy

Ręczne sprzęgło napinacza paska 
i hamulec taśmowy

Ręczne sprzęgło napinacza paska 
i hamulec taśmowy

Zintegrowane elektryczne sprzęgło 
z hamulcem mechanicznym

Zintegrowane elektryczne sprzęgło 
z hamulcem mechanicznym

Ręczne sprzęgło napinacza paska 
i hamulec taśmowy

Ręczne sprzęgło napinacza paska 
i hamulec taśmowy

Ręczne sprzęgło napinacza paska 
i hamulec taśmowy

Zalecana szerokość  

kosisk (cm)

Zbierające /
wyrzut boczny /  

mulczujące
91  - 107

Zbierające
91 - 122

Wyrzut boczny
91 -142

Mulczujące
91 - 122

Zbierające
91 - 122

Wyrzut boczny
91 - 157

Mulczujące
91 - 132

Zbierające
91 - 132

Wyrzut boczny
91 -157

Mulczujące
91 - 132 

Zbierające
91 - 132

Wyrzut boczny
91 - 188

Mulczujące
91 - 132

Zbierające
91 - 132

Wyrzut boczny
91 - 188

Mulczujące
91 - 132

Zbierające
91 - 132

Wyrzut boczny
91 - 188

Mulczujące
91 - 132

Wyrzut boczny/
Mulczujące
107 - 122

Wyrzut boczny
91 - 188

Mulczujące
91 - 132

Wyrzut boczny
122 - 188

Mulczujące
122 - 155

Wyrzut boczny
122 - 188

Mulczujące
122 - 155

Wyrzut boczny
122 - 188

Mulczujące
122 - 155

Pojemność kosza  

na trawę (l)

246 246 246 246 352 352 352 Opcjonalny - 116 Opcjonalny - 116 Opcjonalny - 116 Opcjonalny - 116 Opcjonalny - 116

Standardowe opony  

kół napędowych 

18x7.00-8 18x8.50-10 18x8.50-10 18x8.50-10 18x9.50-8 18x9.50-8 18x9.50-8 18x8.50-10 18x8.50-10 22x10.50-12 22x10.50-12 22x10.50-12

Długość traktora (cm) 165 165 164 164 163 163 163 144,8 160 175 175 175

Długość traktora  

z kosiskiem (cm)

221 
(kosisko C36)

227
(kosisko C42)

227
(kosisko C42)

227
(kosisko C42)

236
(kosisko C48)

236
(kosisko C48)

236
(kosisko C48)

236 (kosisko 42) 
244 (kosisko 48)

230
(kosisko M48)

272
(kosisko R64)

272 
(kosisko R64)

274
(kosisko R64)

Szerokość traktora (cm) 92 98 96 96 99 99 99 99 98 118 118 118

Szerokość traktora  

z kosiskiem (cm)

95
(kosisko C36)

110
(kosisko C42)

110
(kosisko C42)

110
(kosisko C42)

125
(kosisko C48)

125
(kosisko C48)

125
(kosisko C48)

140 (kosisko 42) 
152 (kosisko 48)

125
(kosisko M48)

168
(kosisko R64)

168
(kosisko R64)

168
(kosisko R64)

Wysokość traktora (cm) 118 118 121 121 127 127 127 107 100 118 118 128

Waga traktora (kg) 270 289 333 333 358 357 435 183,3 277 452 340 353

Waga traktora z kosiskiem (kg) 348
(kosisko C36)

375
(kosisko C42)

419,5
(kosisko C42)

419,5
(kosisko C42)

458
(kosisko C48)

457
(kosisko C48)

534
(kosisko C48)

260,8 (kosisko 42)
 268,9 (kosisko 48)

371
(kosisko M48)

650
(kosisko R64)

537
(kosisko R64)

551
(kosisko R64)

www.kosiarki-walker.pl 

Profesjonalne kosiarki z przednim kosiskiem
Zerowy promień skrętu. 100% skoszonej powierzchni. szybkie i łatwe koszenie.


