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1. Kosiarka rotacY.jna do zboża, składająca się z
stalnicy palcowej nieruchomej z płytkim wgłę
bieniem walcowym z nieruchomym czopem centralnym,
na którjIIl osadzona jest obrotowo we wgłębieniu koło
wa tarcza trzech par kos. zawierająca płytę dolną. obręcz l płytę górną, w której średnicy podziałowej większej
od podwojonej długości kosy ułożyskowane są w jej
tulejach górnych trzy pionowe wałki z górnym wielowypustem do łączenia tulei kos, a na dolnych końcach
wałków umocowane są koła zębate umieszczone pod
płytą górną przylegającą od dołu do płaszczyzny cięcia.
połączoną obręczą z płytą dolną. przy czym pomiędzy
płytami górną i dolną znajdują się trzy koła zębate
satelitarne pośredniczące z kołami zębatymi kos i kołem
. zębatym zespolonym z nieruchomym czopem centralnym. ułożyskowane na czopach łączących obie płyty.
znamienna tym, że pary krawędzi tnących (o). pary kos
(10) są równoległe do siebie i styczne podczas obrotu
. tarczy kos (10) do nieruchomego okręgu (K) o środku
leżącym na kole podziałowym (Dpt) tarczy kos (lO) w jej
przekroju średnicowym prostopadłym do kierunku ruchu (Vm) kosiarki. przy czym koła zębate (8) pary kos
(10) mają średnicę podziałową równą podwojonej śred
nicypodzialowej (d) nieruchomego kola zębatego zespolonego z czopem centralnym (2).
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patentowe

1. Kosiarka rotacyjna do zboża, składająca się z płaskiej stalnicy palcowej nieruchomej z
płytkim wgłębieniem walcowym z nieruchomym czopem centralnym, na którym osadzona jest
obrotowo we wgłębieniu kołowa tarcza trzech par kos, zawierająca płytę dolną, obręcz i płytę
górną, w której średnicy podziałowej większej od podwojonej długości kosy ułożyskowane są
w jej tulejach górnych trzy pionowe wałki z górnym wielowypustem do łączenia tulei kos, a na
dolnych końcach wałków umocowane są koła zębate umieszczone pod płytą górną przylegającą
od dołu do płaszczyzny cięcia, połączoną obręczą z płytą dolną, przy czym pomiędzy płytami
górną i dolną znajdują się trzy koła zębate satelitarne pośredniczące z kołami zębatymi kos i
kołem zębatym zespolonym z nieruchomym czopem centralnym, ułożyskowane na czopach
łączących obie płyty, znamienna tym, że pary krawędzi tnących (o), pary kos (10) są równoległe
do siebie i styczne podczas obrotu tarczy kos (10) do nieruchomego okręgu (K) o środku leżącym
na kole podziałowym (Dpt) tarczy kos (10) w jej przekroju średnicowym prostopadłym do
kierunku ruchu (Vm) kosiarki, przy czym koła zębate (8) pary kos (10) mają średnicę podziałową
równą podwojonej średnicy podziałowej (d) nieruchomego koła zębatego zespolonego z czopem
centralnym (2).
2. Kosiarka według zastrz. 1, znamienna tym, że stalnica (1) ma dziesięć palców (27)
leżących po jej stronie o zarysach płytek przeciwtnących w kształcie zygzaka o kącie krótkich
krawędzi przeciwtnących równym 30° do kierunku ruchu (Vm) roboczego kosiarki z 45° kątem
do tego kierunku krótkich krawędzi tępych, zaś dwa skrajne palce (28) po tej samej stronie mają
zarys płytek przeciwtnących w kształcie zygzaka o kącie 45° do kierunku ruchu (Vm) roboczego
o tym samym kącie krótkich krawędzi tępych, przy czym linia brzegowa tarczy stalnicy (1) w
strefie transportowej pokosu osłonięta jest stałą osłoną utworzoną z zakrzywionych wzdłuż tej
linii poziomych prętów (31) połączonych prętami pionowymi (30) w równych odstępach.
3. Kosiarka według zastrz. 1, znamienna tym, że do górnych końców trzech wałków (49)
są doczepione za pomocą śrub (33) dolne końce pionowych słupków (13) trzech par podbieraczy
(140) pokosu, każdy utworzony z poziomych prętów w kształcie litery "E" z zatokamizwróconymi do kos (10) i połączonych z nimi zawiasami (29) o osi obrotu (O) leżącej w pobliżu tylnej
tępej krawędzi kosy (10), przy czym między dolnym końcem każdego słupka (13) a górnym
końcem tulei (9) z kołnierzem znajduje się sprężysta płytka talerzowa (11) docisku, zaś każdy
słupek (13) w górnym końcu ma parę krótkich poziomych ramion (18) skośnych względem
krawędzi tnących (o) kos (10), przy czym końce ramion (18) mają kuliste gniazda dla kul (19)
z otworami, a w każdym z nich porusza się suw liwie drążek popychacza (15) zawierającego w
górnej części samonastawne widełki (16) obracające się wokół jego osi do osadzenia kółka (17)
o obrzeżu kulistym, natomiast każdy dolny koniec popychacza połączony jest przegubowo z
ramieniem (12) podbieracza (140) w ten sposób, że osie popychaczy (15) w parze są prostymi
skośnymi, równoległymi do płaszczyzny przechodzącej przez oś słupka (13) tej pary prostopadle
do krawędzi tnących (o) kos (10), a powierzchnia walca obrotowego zataczanego przez osie
słupków (13) dzieli każdy drążek popychacza (15) wyprzedzający słupek z nim związany na
część wewnętrzną dolną połączoną z ramieniem (12) podbieracza (140) i część zewnętrzną górną
z kółkiem (17), gdy para kos (10) zajmie położenie równoległe do kierunku roboczego kosiarki.
4. Kosiarka według zastrz. 3, znamienna tym, że tor ruchu tocznego kółek (17) popychaczy (15) leży na dolnej powierzchni tarczowego, poziomego pierścienia sterującego (38),
współśrodkowego z tarczą kos (10) umieszczonego nad płaszczyzną cięcia i przymocowanego
sztywno do poziomego wysięgnika (37) pionowej kolumny (32), przy czym przednia półpier
ścieniowa część (200) pierścienia sterującego (38) jest utworzona przez rozcięcie w połowie jego
szerokości łukiem koncentrycznym o długości półokręgu o średnicy koła podziałowego (Dpt),
natomiast pionowa płaszczyzna symetrii tego łuku jest skręcona o kąt (n), zaś płaszczyzna
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przedniej półpierścieniowej części (200) pierścienia sterującego (38) skręca się w górę od
poziomu maksymalnie o kąt 16° do położenia (201) przez zgięcie sprężyste w teoretycznej
krawędzi (K) półpierścieniowej części (200).
* *

*

Przedmiotem wynalazku jest kosiarka rotacyjna do zboża, samopodbierająca pokos przeznaczona również do zbioru technicznych roślin łodygowych.
Dotychczas w technice znana jest kosiarka rotacyjna z palcowymi elementami przeciwtnącymi, nieruchomymi według opisu patentowego polskiego nr 138 678 pt. "Zespół tnący
maszyny rolniczej". Zespół ten posiada dowolną liczbę tarcz wirujących z osadzonymi na
obwodzie nożami oraz przeciwtnące palce przymocowane do nieruchomych elementów w
przedniej części zespołu. W każdych dwóch sąsiednich tarczach noże na jednej tarczy są
umieszczone powyżej linii cięcia, a przeciwtnące palce są przymocowane do dolnej płyty nośnej,
zaś na drugiej tarczy noże są umieszczone poniżej linii cięcia, a przeciwtnące palce są przymocowane do osłony górnej. Odległość pomiędzy osiami wirujących tarcz jest mniejsza niż suma
promieni tarcz wraz z· zamocowanymi na nich noż~mi a linia cięcia jest nachylona pod
nieznacznym kątem do podłoża w kierunku przemieszczenia się maszyny, zaś dwie sąsiednie
tarcze wirujące obracają się w tym samym kierunku. Zespół wyżej przedstawiony nie posiada
elementów podbierających pokos ściętego zboża związanych z elementami tnącymi.
Istotą wynalazku jest to, że kosiarka rotacyjna do zboża składająca się z płaskiej stalnicy
palcowej nieruchornej z płytkim wgłębieniem walcowym znieruchomym czopem centralnym,
na którym osadzonajest obrotowo we wgłębieniu kołowa tarcza trzech par kos, zawierająca płytę
dolną, obręcz i płytę górną, w której średnicy podziałowej większej od podwojonej długości
kosy ułożyskowane są w jej tulejach górnych trzy pionowe wałki z górnym wielowypustem do
łączenia tulei kos, a na dolnych końcach wałków umocowane są koła zębate umieszczone pod
płytą górną przylegającą od dołu do płaszczyzny cięcia, połączoną obręczą z płytą dolną, przy
czym pomiędzy płytami górną i dolną znajdują się trzy koła zębate satelitarne pośredniczące '?
kołami zębatymi kos i kołem zębatym zespolonym z nieruchornym czopem centralnym, ułoży
skowane na czopach łączących obie płyty,cbarakteryzuje się tym, że pary krawędzi tnących,
pary kos są równoległe do siebie i styczne podczas obrotu tarczy kos do nieruchomego okręgu
o środku leżącym na kole podziałowym tarczy kos w jej przekroju średnicowym prostopadłym
do kierunku ruchu kosiarki. Koła zębate pary kos mają średnicę podziałową równąpodwojonej
średnicy podziałowej nieruchomego koła zębatego zespolonego z czopem centralnym. .stalnica
kosiarki ma dziesięć palców leżących po jej jednej stronie o zarysach płytek przeciwtnących w
kształcie zygzaka o kącie krótkich krawędzi przeciwtnących równym 30° do kierunku ruchu
roboczego kosiarki z 45° kątem do tego kierunku krótkich krawędzi tępych. Dwa skrajne palce
po tej samej stronie mają zarys płytek przeciwtnących w kształcie zygzaka o kącie 45° do
kierunku ruchu roboczego o tym samym kącie krótkich krawędzi tępych. Linia brzegowa tarczy
stalnicy w strefie transportowej pokosu osłonięta jest stałą osłoną utworzoną z zakrzywionych
wzdłuż tej linii poziomych prętów połączonych prętami pionowymi w równych odstępach. Do
górnych końców trzech wałków są doczepione za pomocą śrub dolne końce pionowych słupków
trzech par podbieraczy pokosu, każdy z nich utworzony z poziomych prętów w kształcie litery
"E" z zatokami zwróconymi do kos i połączonych z nimi zawiasami o osi obrotu leżącej w pobliżu
tylnej tępej krawędzi kosy. Między dolnym końcem każdego słupka a górnym końcem tulei z
kołnierzem znajduje się sprężysta płytka talerzowa docisku, zaś każdy słupek w górnym końcu
ma parę krótkich poziomych ramion skośnych względem krawędzi tnących kos. Końceramion
mają kuliste gniazda dla kul z otworami, a w każdym z nich porusza się suwliwie drążek
popychacza, który posiada w górnej części samonastawne widełki obracające się wokół jego osi
do osadzenia kółka o obrzeżu kulistym. Każdy dolny koniec popychacza połączony jest przegubowo z ramieniem podbieracza w ten sposób, że osie popychaczy w parze są prostymi skośnymi,
równoległymi do płaszczyzny przechodzącej przez oś słupka tej pary prostopadle do krawędzi
tnących kos, a powierzchnia walca obrotowego zataczanego przez osie słupków dzieli każdy
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drążek popychacza wyprzedzający słupek z nim związany na część wewnętrzną dolną połączoną

z ramieniem podbieracza i część zewnętrzną górną z kółkiem gdy para kos zajmie położenie
równoległe do kierunku roboczego kosiarki. Tor ruchu tocznego kółek popychaczy leży na dolnej
powierzchni tarczowego, poziomego pierścienia sterującego, współśrodkowego z tarczą kos
umieszczonego nad płaszczyzną cięcia i przymocowanego sztywno do poziomego wysięgnika
pionowej kolumny. Przednia półpierścieniowa część pierścienia sterującego jest utworzona
przez rozcięcie w połowie jego szerokości łukiem koncentrycznym o długości półokręgu o
średnicy koła podziałowego, natomiast pionowa płaszczyzna symetrii tego łuku jest skręcona o
kąt a. Płaszczyzna przedniej półpierścieni owej części pierścienia sterującego skręca się w górę
od poziomu maksymalnie o kąt 16° w inne położenie przez zgięcie sprężyste w teoretycznej
krawędzi półpierścieniowej części.

Korzystnym skutkiem wynalazku jest znaczne uproszczenie konstrukcji zespołu żniwnego
i znaczne zmniejszenie jego masy a przez zastosowanie silnika pneumatycznego można zmieniać
w sposób ciągły szybkość kos. Wynalazek upraszcza transport na długich dystansach całego
kombajnu przez podwieszenie do jego korpusu zespołu żniwnego z tarczą stalnicy i tarczą z
kosami w płaszczyźnie pionowej po wymontowaniu lekkich pozostałych elementów. Kosiarka
według wynalazku może podawać do szerokomłotnego zespołu młócącego skoszone źdźbła w
stanie prostym równoległym do osi bębna co zmniejszy masę zgonin po młócce, ułatwiając
separację ziama i zmniejszy jego straty przy zbiorze.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia pół
przekrój poziomy B-B kosiarki oraz półprzekrój C-C tarczy obrotowej kos, fig. 2 - przekrój
łamany A-A pionowy kosiarki, fig. 2a - widok A z góry na pierścień sterujący, fig. 3 - pionowy
przekrój osiowy łamany D-D kosiarki, bez kompletnej tarczy kos z kładem płaszczyzny obrotu
pochylającego podbieracza kosiarki oraz przekrój pionowy osiowy E-E kosiarki, fig. 4 - widok
z góry na układ dwóch tarcz stalnic z tarczami kos bez pierścieni sterujących, fig. 5 - widok z
góry na alternatywny układ dwóch identycznych tarcz stalnic z tarczami kos bez pierścieni
sterujących.

Kosiarka rotacyjna do zboża samopodbierająca utworzona jest z płaskiej żebrowanej
poziomej tarczy nieruchomej stalnicy 1 palcowej o obrysie zbliżonym do niesymetrycznego
owalu, leżącej pod płaszczyzną cięcia, w której walcowym płytkim wgłębieniu a umieszczona
jest kołowa tarcza kos 10 tnących osadzona obrotowo na centralnym czopie 2 sztywn.o połączo
nym z tą tarczą, składająca się z górnej płyty kołowej 3 z górną płaszczyzną leżącą w płaszczyźnie
cięcia z trzema tulejami pionowymi łożyskowania kos, wznoszącymi się w górę, rozmieszczonymi równomiernie na kole podziałowym Dpt obrotowej tarczy kos 10, w której ułożyskowane
są wałki 49 każdej z trzech par kos 10, każdy sztywno związany z kołem zębatym 8 znajdującym
się pod tą płytą. Górny koniec każdego wałka 49 posiada wielowypust na odcinku wystającym
z tulei, na który nałożonajest suwliwie tuleja z kołnierzem 9 służąca do mocowania pary kos 10
o długości nieco mniejszej od promienia koła podziałowego Dpt tarczy kos 10, której dolna płyta
kołowa 4 łączy się z górną płytą kołową 3 poprzez obręcz 5, zakrywając koła zębate 8 kos i
jednocześnie koła zębate trzech satelitów 7 ułożyskowanych na czopach 6 łączących obie płyty
tarczy kos 10 w ten sposób, aby każde koło satelity 7 było kołem pośredniczącym między kołem
zębatym 8· kos 10 i kołem zębatym stałym zespolonym z czopem 2 osadzonym w tarczy stalnicy
1. Pary krawędzi tnących o pary kos 10 są równoległe do siebie i stycznie podczas obrotu tarczy
kos do nieruchomego okręgu K o środku leżącym na kole podziałowym Dpt tarczy kos 10 w jej
przekroju średnicowym prostopadłym do kierunku ruchu kosiarki. Koła podziałowe kół zębatych
8 każdej pary kos 10 mają średnice równe podwojonej średnicy d nieruchomego koła zębatego
zespolonego z czopem 2 centralnym osadzonym w tarczy stalnicy 1 palcowej, do której górnej
płaszczyzny przylegają krawędzie tnące o kos 10 w strefie cięcia. Stalnica 1 ma dziesięć palców
27, które leżą po jednej jej stronie i mają zarys płytek przeciwtnących w kształcie zygzaka o
kącie krótkich krawędzi przeciwtnących równym 30° do kierunku ruchu roboczego kosiarki z
45° kątem do tego kierunku krótkich krawędzi tępych. Dwa skrajne palce 28 po tej samej stronie
mają zarys płytek przeciwtnących w kształcie zygzaka o kącie 45° do kierunku ruchu roboczego
kosiarki. Pozostałe palce 26 mają krawędzie przeciwtnące proste. Do g6rnych końców trzech
wałków 49 są doczepione za pomocą śrub 33 dolne końce pionowych słupków 13 trzech par
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podbieraczy 140 pokosu, każdy utworzony z poziomych prętów w kształcie litery "E.. z zatokami
zwróconymi w stronę kos 10 i połączonych z nimi zawiasami 29 o osi obrotu Oleżącej w pobliżu
tylnej tępej krawędzi kosy 10. Między dolnym końcem każdego słupka 13 a górnym końcem
tulei 9 kosy 10 znajduje się sprężysta płytka talerzowa 11 docisku. Między kołnierzem tulei 9 a
każdą kosą 10 mocowaną śrubami 47 znajduje się podkładka klinowa 48 z polimeru zamonto..,
wana w taki sposób, aby w stanie nieodkształconym obniżała zewnętrzny koniec kosy każdej
pary względem jej końca wewnętrznego przy górnym położeniu słupków 13. Każdy słupek 13
w górnym końcu zaopatrzony jest w parę krótkich poziomych ramion 18 położonych w prostej
skośnej względem krawędzi tnących o kos 10 pod kątem 45° mierzonym w prawo od kosy 10
nastawionej do cięcia, a końce tych ramion mają kuliste gQiazda dla kul 19 z otworami, zaś:w
każdym z nich porusza się suwliwie drążek popychacza 15 zawierającego w górnej części
samonastawne widełki 16 obracające się wokół jego osi do osadzenia kółka 17 o obrzeżu
kulistym. Każdy dołny koniec popychacza połączony jest przegubowo z ramieniem 12 podbieracza 140 w ten sposób, że osie popychaczy 15 w parze są prostymi skośnymi, równoległymi
do płaszczyzny przechodzącej przez oś słupka 13 prostopadle do krawędzi tnących o kos 10.
Powierzchnia walca obrotowego zataczanego przez osie słupków 13 dzieli każdy drążek popychacza 15 wyprzedzający słupek z nim związany na część wewnętrzną dolną, połączoną z
ramieniem 12 podbieracza 140 i część zewnętrzną górną z kółkiem 17 w widełkach 16, gdy para
kos 10 zajmie położenie równoległe do kierunku ruchu kosiarki. Kółka 17 popychacza 15.toćźą
się po tarczowym, poziomym pierścieniu sterującym 38 współśrodkowym z"larcząk08; 10
umieszczonym na wysokości około 1,3 m nad płaszczyzną cięcia i przymocowanymsżtywno
do poziomego wysięgnika 37 pionowej kolumny 32 połączonej sztywno do tarczy stalnicy 1.
Przednia półpierścieni owa część 200 pierścienia sterującego 38 jest utworzona prżez rozcięcie
w połowie jego szerokości łukiem koncentrycznym o długości półokręgu o średnicy koła
podziałowego Dpt, natomiast pionowa płaszczyzna symetrii tego łuku jest skręcona o nastawialny skokowo kąt a, zaś płaszczyzna przedniej półpierściertiowej części 200 sterującej skręca się
w górę od poziomu maksymalnie o kąt16° do położenia 201, a kółko 17 popychacza 15 podnosi
się w górę o wartość h. Skręcenie to następuje wokół teoretycznej krawędzik zgięcia sprężystego
półpierścieniowej części 200 przechodzącej,w pobliżu jego środka i przez otwory '44 i 45,
oddzielającej półpierścieniową część odkształcalną 200 pierścienia sterującego 38 od jego części
nieruchomej. Punkt P umieszczony na rysunku przesadnie przecięcia się okręgu będącego
przedłużeniem łuku koncentrycznego rozcięcia pierścienia sterującego 38 z prostą będącą
przedłużeniem odcinka, którego końcami są punkty styczności pary kółek 17 pary popychaczy
15 związanych wspólnym słupkiem 13 leży na części nieruchomej pierścienia sterującego 38 w
pobliżu płaszczyzny symetrii łuku koncentrycznego rozcięcia i jest punktem przecięcia się łuku
wewnętrznego trochoidy zataczanej przez kółko 17 popychacza 15 z jego łukiem zewnętrznym
trochoidy, jeżeli ten odcinek jest przekątną prostokąta o bokach b i c, gdzie bok b jest większy
od c. Centralna tuleja łożyskowania obrotowej tarczy kos 10 połączona jest poprzez przegub
elastyczny 24 z wałkiem napędowym 23, którego górny koniec poprzez przegub elastyczny 22
połączony jest z wałkiem silnika pneumatycznego 21 korzystnie łopatkowego dwuwimikowego,
którego korpus połączony jest sztywno z wysięgnikiem 37 kolumny 32. W płaszczyźnie
symetrycznej koncentrycznego rozcięcia do odkształcalnej półpierścieniowej części 200 pierścienia sterującego 38 doczepione jest cięgno 34, którego drugi koniec podparty ruchomym
wahaczem 35 z dolnym końcem połączonym przegubowo do korpusu silnika pneumatycznego
21, natomiast górny koniec wahacza z cięgnem łączy się z przegubem tłoczyska siłownika 36,
którego cylinder połączony jest przegubem z wysięgnikiem 37. Brzegowa linia tarczy stalnicy
1 w strefie transportowej pokosu osłonięta jest osłoną z zakrzywionych wzdłuż tej linii poziomych prętów 31 połączonych prętami pionowymi 30 w równych odstępach. Wałek napędowy
23 osłonięty jest rurą 25 przymocowaną do korpusu silnika pneumatycznego 21. Tarcza
obrotowa kos 10 posiada płytkę usztywnienia 46 płyt 3 i 4. Kompletny zespół żniwny kombajnu
zbożowego składa się z dwóch kompletnych tarcz stalnic 1 z tarczami obrotowymi kos 10 i
rozdzielaczami 39 i 40 pokosów, przy czym druga tarcza stalnicy z tarczą kos jest lustrzanym
odbiciem pierwszej o obrotach przeciwnych a między nimi umieszczona jest para przeci wbieżnie
obracających się ślimaków podajnika 41. Alternatywnym rozwiązaniem zespołu żniwnego
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kombajnu jest układ identycznych kompletnych tarcz stalnic 1 z tarczami kos 10 z dodatkowymi
dwoma parami podajników ślimakowych 50 i 51 ze stołami 52 i 42 z usztywnieniami 43.
Działanie kosiarki przebiega następująco, tarcze obu stalnic 1 palcowych zespołu zostają
ustalone na odpowiednią wysokość cięcia a do wałka 23 zostaje przyłożony moment obrotowy
M przez otwarcie dopływu sprężonego powietrza do silnika pneumatycznego 21 płynącego ze
sprężarki izotermicznej sprzężonej z silnikiem całego agregatu lub kombajnu. Kierunek obrotów
O) jest taki, aby para kos 10 o krawędzi tnącej o równoległej do prędkości posuwu Vrn kosiarki
biegła do przodu. Źdźbła w strefie lewego brzegu tarczy stalnicy l zajmujące położenia lo i ITo
ścinane są z uwzględnieniem ruchu kosiarki w punktach między lo i Iloraz między 110 i ITI.
Skrajny .palec rozpoczyna ścinanie, gdy krawędź tnąca o kosy 10 z krawędzią przeciwtnącą
tworzy kąt 35°, pozostawiając ściernisko S o różnej wysokości. Jeżeli źdźbła koszonego łanu Ł
zboża są proste, lub nieco pochylone do przodu w pokosie, półpierścieniowa część odkształcalna
200 tarczy sterującej 38 zostaje uniesiona w górę za pomocą siłownika 36, a w przypadku dużego
pochylenia do przodu półpierścieniowa część 200 zajmuje położenie 201. Wówczas punkt IVo
podbieracza 140 przemieści się do położenia IVI, wokół osi O a podbieracz zajmie położenie
141 z 45° pochyleniem do poziomu, punkt mo jego r~mienia 12 przejdzie w położenie III}.
Umożliwia to podebranie źdźbeł bardzo nachylonych. Zdźbła odchylone od pionu o kąt 65° są
równoległe do podbieracza ze słupkiem chwilowo najdalej wysuniętym do przodu to znaczy,
.gdy jest on maksymalnie pochylony, a jego kąt z poziomem równy jest 45°. W strefie cięcia
skoszone źdźbła gromadzą się w zatokach podbieraczy, które są opróżniane w strefie transportu
pokosu kosiarki przez siły masowe i następuje rzucanie źdźbeł na parę podajników 41, a stąd do
zespołu młócącego kombajnu. W układzie alternatywnym do odbioru skoszonych źdźbeł po~
trzebne są dodatkowe pary podajników 50 i 51. Największa prędkość względna obwodowa
Vomax kosy występuje przy skrajnym lewym palcu 28 tarczy stalnicy 1. Przy koszeniu źdz'beł
pochylonych do tyłu czyli "pod włos", lub w lewo, lub w prawo tarcza sterująca 38 w całości
pozostaje płaska. Przy koszeniu źdźbeł o dużym pochyleniu na podbieracze zakładane są płaty
z gładkiej tkaniny technicznej. Przy dobranej prędkości kątowej O) i prędkości posuwu Vm
układu, proces cięcia i podawania źdźbeł jest ciągły, a para kos 10 z parą podbieraczy obraca się
wokół własnych osi z prędkością kątową 00/2 o zwrocie prędkości 0).
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