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Diskové žací 
stroje série GMD 
100 a 100 - GII
Jedinečná rychlost práce, žací lišta 
bez ucpávání a žádné nože, které by 
se musely brousit Tyto a mnohé další 
vlastnosti jsou k dispozici v celé škále 
multidiskových žacích strojů GMD se 
zadním tříbodovým připojením vyráběné 
společností KUHN.

I při zkušenostech několika set tisíc 
vyrobených žacích strojů za uplynulých 
čtyřicet let společnost KUHN neustále 
zdokonaluje multidiskový žací stroj GMD 
a zůstává tak největším celosvětovým 
výrobcem žacích strojů na světě.
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Ucelená řada pro veškeré potřeby
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GMD 400 (1,60 m)
GMD 400 je určen pro práci 
v podnicích používajících traktory 
s nízkým výkonem a má mnoho 
vlastností, které poskytují i ty největší 
diskové žací stroje společnosti 
KUHN. GMD 400 je sice malý stroj, 
ale má dlouhou životnost a vysokou 
provozní kapacitu typickou pro větší 
stroje společnosti KUHN.

GMD 500 (2,00 m)
Žací stroj GMD 500 je určen pro 
podniky Disponujícími traktory 
se středním výkonem a přináší 
produktivitu šitou přesně na míru 
těmto podnikům.

GMD 600 - GII (2,40 m)
Žací stroj GMD 600 - GII nabízí 
vysokou výrobní kapacitu a snadný 
provoz, požadovaný výkon traktoru 
činí pouhých 45 koňských sil. 
GMD 600 – GII je žací stroj střední 
třídy, který přináší středně velkým 
podnikům vyšší výkon a efektivní 
provoz.

GMD 700 - GII (2,80 m)
Podnikům s vysokými nároky na 
pracovní výkon, čas a pro použití za 
traktory střední třídy nabízí žací stroj 
GMD 700 - GII dokonalou kombinaci 
ceny, vlastností a pracovního záběru, 
který umožňuje sečení tempem 
blížícím se mnoha kondicionérům 
diskových žacích strojů.

GMD 800 - GII (3,11 m)
Tento žací stroj je osazen 8 disky 
a kombinuje pracovní výkon a 
kompaktnost při práci na jakémkoliv 
typu pole. Díky výjimečnému rozsahu 
přizpůsobení je schopen kopírovat 
jakýkoliv tvar povrchu. 

GMD 350 (3,51 m)
Díky pracovnímu záběru 3,51m je 
to největší model v řadě série 100 
a ideální stroj pro všechny, kdo 
požadují co nejvyšší výkon. Snížený 
příkon, výjimečná přizpůsobitelnost 
povrchu a příjemné užívání díky 
hydropneumatickému odpružení. 
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- 28°

+ 35°

Poloautomatické 
napnutí řemenů

Řemeny se automaticky přenastaví při zavedení nového řemene. 
Upravení napětí řemenů je snadné a přesné. Náležité rozměry 
od řemenice k řemenici typické pro společnost KUHN zůstávají 
zachovány bez ohledu na zátěž řemenů, což zvyšuje jejich životnost. 
(GMD 600/700/800 - G II - 350).

Rovnoměrný plovoucí pohyb 
po celé délce žací lišty
Silnější kompenzační pružina zajišťuje, aby 
žací lišta fungovala s optimálním tlakem na 
povrch nejrůznějšího tvaru a sklonu.

Chytré využití kinetiky a 
ochrana rostlinného krytu
-  Nový zdvihací systém a systém 

odpružení  umožňuje, aby se jak žací 
lišta, tak i vnitřní plazy zvedly ze země 
za použití hydraulického válce žacího 
stroje, což zjednodušuje provoz a zvyšuje 
produktivitu. Tříbodový závěs traktoru 
zůstává ve stejné předem stanovené 
výšce.

Velký rozsah provozní 
kapacity
Díky novému způsobu využití kinetiky 
kloubového spojení žací jednotky spolu 
s delším válcem je nyní možné sečení 
strání a teras při úhlu naklonění +/- 35° 
(podle modelu).
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V některých zemích je k dispozici odolnější „Heavy 
Duty“ (HD) verze strojů GMD 100/100 GII určená pro 
práci v extrémně obtížných podmínkách. Žací stroje 
jsou vybaveny zesílenými disky a kryty disků.

V bodu, kde se disky rozbíhají, 
je vzdálenost menší, aby se zvýšil 

přesah nožů, což vede k čistému řezu,
i když je tráva krátká nebo hustá.

V bodu, kde se disky sbíhají, je vzdálenost větší, 
což poskytuje více místa pro průchod píce.

Posečené krmivo je rychle odváděno 
z místa sečení, což jen dále zvyšuje 

kvalitu sečení.

Klíč k úspěšnému provozu!

DIDIDIDIDISKSKSKSKSKOVOVOVOVVÉÉÉÉ ŽAŽAŽAŽAŽACÍCÍÍCÍÍ SSSSSTRTRTRTRT OJOJJEE E SÉSÉSÉRIRIRIEEEEE GMGMGMGGMMMMD DD 10100100000 A AA 1010100100000 -- GIGII III

Disky zaručující kvalitní sečení bez poruch

Žací lišta OPTIDISC u GMD 350

Už žádná 

výměna oleje!

Žací lišty OPTIDISC jsou 

navrženy a testovány s cílem 

nulové výměny oleje. 

Takže na starosti s výměnou 

oleje pro žací lišty můžete 

zapomenout.

Verze HD pro extrémě těžké podmínky
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Prohlédněte si všechno zblízka!

Zvládne i nejvyšší zátěž:
Vysoce odolná ložiska osazená do jednolitého utěsněného pouzdra nepodléhají deformacím. 

Delší životnost:
Ložiska čepů pastorků disků odolávají působení radiálních sil po celou dobu životnosti ložisek. Toto optimální 
seskládání zlepšuje rozložení zátěže. 

OOchhrana přřii náárazu na přřekkáážžkku:
Systém PROTECTADRIVE je navržen tak, aby chránil převodové soukolí žací lišty a minimalizoval rizika prostojů 
v plné sezóně.

Vysoce odolný vůči opotřebení:
Technické upevnění nožů je plně chráněno. Pro větší zabezpečení jsou k diskům přivařeny kryty ze zušlechtěné oceli. 

Minimální riziko opotřebení nebo pokřivení 
Upevnění vloženého kola jsou umístněna v talířích ze zušlechtěné oceli. Správné nastavení je zajištěno bez rizika deformací. 

Dlouhodobě spolehlivý:
Převodní kola s velkým průměrem z kované oceli vysoce odolné vůči pnutí se zesíleným ozubením. 

Dokonalé těsnění:
Těsnící kroužky použité v pouzdru ložisek žací lišty zajišťují dokonale nepropustné těsnění.

NNěěkkteerréé é žaaccí sstrooje mmoohoou zvveennku vyypadat jako značka KUHN. Ale mnohemm důleežiitět jší jeje jjejici h vvnittřnní í vyybbaaveeníí.
DDeesiggnn a kkoonnstruukčnní sstaandarrdyy spoolečnosti KUHN zajišťují dlouhou životnost t a sppoolehlivývý proovozz.

PPoodřřaaddný ddessignn a konnsstrukcce levnéého stroje může nakonec skončit drahýmii opraavaami a a zztráátou čassu při pprárácci 
nna poolii.
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Des machines bien étudiées jusque dans les moindres détails

Pas une minute de perdue avec 
les paliers à dépose rapide
-  Dépose simple et extrêmement rapide des paliers de 
disques avec leur roulement et pignon. Une éventuelle 
intervention se fait à moindre coût, “par l’extérieur”, sans 
immobilisation prolongée de la machine.

-  En toute sécurité en cas de percussion d’obstacle : les 
goujons fi letés des paliers de disques sont solidement liés 
au demi-carter supérieur. Aucun point faible ni risque 
d’arrachement.

FAST-FIT ou boulons
La fi xation des couteaux 100 % sûre
Les faucheuses GMD 100 GII et GMD 350 peuvent être 
équipées, d’une fi xation rapide des couteaux FAST-FIT.
Tout a été mis en oeuvre pour garantir une sécurité 
équivalente à la fi xation par boulons.

3 garanties supplémentaires :
•  Une précontrainte importante appliquée sur la puissante 

lame de ressort.
•  Les vis de maintien des couteaux disposent d’un épau-

lement sur la partie inférieure évitant tout décrochement 
du couteau.

•  La lame de ressort peut uniquement être déformée vers le 
bas lorsqu’elle se trouve au-dessus de l’empreinte dans 
le patin. Avec la vitesse de rotation du disque, il n’y a 
aucun risque d’ouverture !

Afi n de ne pas pénaliser le coût d’entretien, les vis se 
remplacent individuellement.

La qualité de coupe reste à un très haut niveau grâce à 
la compacité de la barre de coupe et à la forme exclu-
sive des couteaux qui passent au plus près des patins de 
protection.

Fixation rapide FAST-FIT 

Fixation par boulons
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Bezpečnostní 
mechanismus

Při najetí na překážku umožní 
bezpečnostní mechanismus, aby 
se žací stroj lehce  zhoupl dozadu, 
čímž značně sníží dopad nárazu 
na žací lištu. Zařízení se nastaví  
zpět do správné polohy pouhým 
zacouváním. 

Prvek typický pro 
společnost Kuhn, 
jeden klíč pro 
všechna nastavení

Jediný klíč dodávaný spolu s žacím stro-
jem zvládne vše: 
- úprava plovoucí pružiny
- úprava předepnutí řemenů
- výměna nožů
- výměna disků
- odemknutí bezpečnostního krytu.

Stálá výška připojení
Jakmile je připojení v poloze pro práci 
na poli, není nutná úprava. Pro zajištění 
správné výšky připojení a nastavení 
plovoucí polohy je dodáván zpevněný 
omezovací řetěz jako standardní 
vybavení.

Automatické uzamknutí 
žací lišty v přepravní 
poloze

PProo přřeeppravvuu sse bbezppeččnoostní kkryyt složží dozadu a žací lišta se zvedne do vertikálnní pollohhy. Neeommezzenýý výýhlleed ddoozzaddu 
aa autoommaaticckké uzaamččení žžací lišštyy v přřepravní poloze. 

Další vlastnosti: bezpečnost, jednoduchost & snadnost užívání
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Vysoce kvalitní čisté seno a krmivo 
jsou zásadní pro produktivitu 
živočišné výroby.

Společnost KUHN nabízí několik 
standardních a volitelných 
prvků, které umožňují nastavení 
pokosených řádků dle konkrétních 
provozních potřeb

Standardní a volitelné prvky pro tvorbu pokosených řádků

DISKOVÉ ŽACÍ STROJE SÉRIE GMD 100 A 100 - GII 

Vnější řádkovací kotouč 
pro dokonalé formování 
řádků (standard)
Řádkovací kotouč je připojen za kužel 
vnějšího disku a odděluje posečené krmivo 
od neposečeného, čímž umožňuje kolům 
traktoru na pravé straně jízdu po povrchu 
a ne po posečeném krmivu. Řádkovací 
kotouč postupuje před řádkovací deskou: 
- zcela zapadá pod ochrannou plachtu 
-  nedotýká se povrchu, takže poškození při 

couvání či otáčení je vyloučeno.

Vnitřní řádkovací kotouč 
pro GMD 600 - GII

(volitelné vybavení)
Zužuje řádek u stroje GMD 600 - GII na 
přibližně 1,50 m/1,60 šířky.

Druhý vnitřní vysoký kužel 
pro GMD 700 - GII

(volitelné vybavení)
Za účelem zúžení řádku u těchto žacích 
strojůje druhý plochý disk nahrazen 
vysokým kuželem, který zužuje řádek 
na přibližně 1,70 m/1,80 m.
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Vnitřní řádkovací kotouč 
pro GMD 700 - GII

(volitelné vybavení)
Při použití spolu s druhým vysokým 
kuželem zúží vnitřní řádkovací kotouč u 
GMD 700 - GII řádek na šířku přibližně 
1,50.

Standardní možnost 
nastavení
Pro zajištění sečení v celé šířce, když je 
žací stroj připojen za traktory s různým 
rozchodem, má stroj GMD 400 a 500 
rozpětí nastavení 172 mm, a GMD 600, 
700 & 800 GII má rozpětí nastavení 
105 mm.

Volitelně větší možnost 
nastavení pro 
GMD 600/700/800 - GII

(volitelné vybavení)
K dispozici je prodloužený levý čep, 
který prodlužuje nastavení pro GMD 
600, 700 & 800 - GII až o 200 mm na 
pravé straně.

Vynikající přizpůsobení 
soupravy traktor a žací 
stroj 
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Čas jsou peníze, a proto je úprava tlaku na povrch provedena za pár sekund!

Zbytkový tlak žací jednotky na povrch je řízen válcem spojeným s nádobou s dusíkem: vysoká přesnost, síla a jednoduché nastavení. Společnost 
KUHN samozřejmě udělala maximum pro optimalizaci systému odpružení, aby co nejvíce omezila míru nečistot v krmivu.

Nejlepší pro pole
s nepravidelným povrchem

Stroj GMD 350 rozhodně nejlépe využije 
svoji schopnost přizpůsobení na polích 
s neprp avidelnýmý pop vrchem. K tomu
přispívají dva hlavní parametry:

1 S rozsahem pohybu 35° nahoru a 23° 
dolů může stroj kopírovat tvar povrchu  d lů
dokonce i v nejextrémnějších situacích 
s naprostou lehkostí.

2 Vzdálenost mezi žací lištou a trak-V
torem je rozhodně ta nejkratší ze všech t
žacích strojů, které jsou na trhu k dispo-
zici.  V případě stejných nerovností je 
možné rozdělit zdvih žací lišty do dvou 
úrovní, což zlepšuje kvalitu sečení. Pro 
kvalitu krmiva je to velká výhoda!

Vynikající výkon žacího stroje GMD 350

DIDDIDIDID SKSKSKSKOVOVOVOVO ÉÉÉÉÉÉ ŽAŽŽAŽAŽAŽACÍCÍCÍCÍCÍ SSSSSTRTRTRTRTRT OJOJOJOJOJEEEEE GMGMGMGMGMGG DDD DD 353535353500000
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 1

 2

Stroj, který se dá dopravit kamkoliv!
Pro přepravu se žací jednotka vertikálně složí do velice malých 
rozměrů.
Kvůli pohodlnému přejíždění na další pole mohou být namontovány 
dva volitelné prvky:

  Simultánní hydraulický píst pro skládání lišty dozadu, aby se 
přední kryt nemusel skládat ručně 

 Hydraulické složení zadního krytu pro přepravní výšku méně než 
4 m (vybavení je kompatibilní pouze s hydraulickým otočným 
pístem).

     1  

     2  
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Jediný cíl: krmivo s vysokou nutriční hodnotou pro dosažení maximální 

DIDDIDIDISKSKSKSKSKOVOVOVOVOVÉÉÉÉÉ ŽAŽAŽAŽAŽACÍCÍCÍCÍÍ SSSSSTRTRTRTRTROJOJOJOJOJE EEEE SÉÉSÉSÉSÉSÉRIRIRIIEEEEE GMGMGMGMGG DD D 10101011 00 0 AA A 101011 0000 -- GIGIGIII 

5 způsobů jak využít veškerou hodnotu úrody a jak 
společnost KUHN vylepšuje svoje vybavení, protože 
se zaměřuje na potřeby zemědělců. 

Č. 1: Sečení při výšce řezu 5 až 7 cm
-  První důvod: Do sklizně se dostane méně nečistot nejen při sečení, ale také 

během všech operací provázejících sklizeň píce, tedy obracení a hrabání.
-  Druhý důvod: vyšší hodnota různého krmiva. Výnos sklizně je menší, pokud se 

seče příliš blízko u země, protože umožňuje růst nežádoucího plevele a rostlin.
-  Třetí důvod: vyšší výnos sklizně a produktivita; péče o nově rašící klíčky, které 

umožní dorůstání a ve kterých se ukládají zásoby; zachováním kořenového 
systému s výhonky, které tvoří zásoby cukru pro rostlinu a nové klíčky. Intenzívně 
obobdědělálávavanáná pplolodidinana jjee cicitltlivivějějšíší nnaa nenečečekakanéné uudádáloloststii aa nenepopohohodudu, prprototožožee roroststlilinyny 
nemají hluboké kořeny. 

Výhoda typická pro značku KUHN:ý á č
Jednoduchým upravením horního táhla se dosáhne ideální a konstantní výšky řezu. 

Č. 2: Čistý a rovnoměrný řez
Aby se zabránilo ztrátě listů nebo poškození rostlin, protože by pak rostliny mohly být napadeny nemocemi, je třeba sklízet 
pouze krmivo. 

Výhoda typická pro značku KUHN:
- Zkosené nože diskového žacího stroje zajišťují vysoce kvalitní čistý a rovnoměrný řez.
- Oválné disky a kompaktní zaoblený profil žací lišty snižuje hromadění půdy a zbytků sklizně. 

Č. 3: Trávu je potřeba posekat, ne rozsekat!
Sklizené krmivo je rychle vyloženo do řádku a je posečeno jen jednou. 

Výhoda typická pro značku KUHN:
SkSklilizezenéné kkrmrmivivo o jeje rrycychlhle e vyvyloložeženono ddo o řářádkdkuu aa jeje ppososečečeneno o jejen n jejedndnouou..
U žacích strojů,  kde se několik disků otáčí stejným směrem, dochází 
ke zdvojenému sečení (u strojů s pěti a sedmi disky se stejným směrem 
otáčejí pouze dva vnitřní disky). Zdvojení sečení sklízené plodiny způsobuje 
vyšší ztráty, brzdí opětovný růst a zvyšuje nároky na výkon traktoru. 
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 produktivity

Č. 4: Chraňte rostlinný kryt
Některé podmínky lze jen stěží kontrolovat: krtci, sucho, 
záplavy. Čím produktivnější jsou pole na seno, tím
citlivější jsou na škody. Nabízíme vám nástroj, jak je
udržovat. Jinak zarostou rostlinami s hlubokými kořeny, 
které bývají nežádoucí (šťovík, pampelišky, atd.).

Výhoda typická pro značku KUHN: dokonalé
kopírování nerovností povrchu.
S ideálně navrženým systémem plovoucí polohy omezují
diskové žací stroje KUHN velikost přítlaku nutného pro
rovnoměrné sečení. Opotřebení plazů břitů a poškození 
žací lišty a travního strniště je tak omezeno. 

Č. 5: Sklizeň v pravý čas
Pro silážní seno, více než pro seno, znamená sklizeň ve správný okamžik sklizeň plné výživné hodnoty pícnin: cukrů, 
proteinů, minerálů a sušiny. Pokud je tedy příznivé počasí a rostliny jsou ve správné fázi, je čas na sečení.
Je také dobré posunout sečení na odpoledne, protože ráno je půda a tráva ještě mokrá. 

Výhoda typická pro značku KUHN:
-  plovoucí poloha diskového žacího stroje, která umožňuje 

vhodnou pracovní rychlost,
-  spolehlivost stroje – žací stroj vás během sklizně 

nezklame 
-  jednoduché čištění od posečené trávy a manévrování 

při otáčení na souvrati díky jedinému válci ovládajícímu 
zdvihací mechanismus

- šířka řezu přizpůsobená příslušnému povrchu. 
  

Grafické znázornění vlivu nečistot 
na nutriční hodnotu sena.

Zdroj: I.N.R.A.

Nejlepší seno nemá obsah nečistot nižší než 3 % 
pro průměrnou úroveň energie 6 MJ/kg DM

Obsah nečistot v % DM.
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Náš stroj je vyroben ve shodě s evropskými předpisy pro strojní zařízení, platnými v členských státech Evropské unie. V zemích mimo EU naše stroje vyhovují bezpečnostním předpisům těch 
zemí, kterých se to týká. Některá bezpečnostní zařízení mohou být odstraněna, aby náš prospekt umožnil jasnější zobrazení. Za žádných okolností by neměl být stroj v provozu bez nezbytných  
bezpečnostních zařízení (podle specifikací v montážních instrukcích a návodu k obsluze). Ponecháváme si právo změny jakékoliv konstrukce, technických údajů nebo seznamu materiálů bez dalšího 
oznámení. Naše modely a obchodní značky jsou patentované ve více než jedné zemi. Registrovaná ochranná značka (y) v jedné nebo několika zemích.

T E C H N I C K É  Ú D A J E GMD 400 GMD 500 GMD 600 - GII GMD 700 - GII GMD 800 - GII GMD 350

Pracovní záběr (m) 1,60 2,00 2,40 2,80 3,11 3,51

Počet disků 4 5 6 7 8

Počet nožů (2 na disk) 8 10 12 14 16

Odnímatelné moduly disků Standardní

Ochrana převodového soukolí Systém Protectadrive 

Odpružení Pružinové hydropneuma-
tické

Zabezpečení Mechanický zámek

Průměrná šířka řádku (m) 1,10 1,40 1,70 2,00 2,40 2,80

Vnější řádkovací kotouč Standardní

Úhel sečení od +35° do -22°
(-40° s volitelným vybavením) od +35° do -28° od +35°

  do -23°

Pozice při obratu na souvrati Zvednutím ramen Hydraulickým válcem

Nastavení do přepravní pozice Vertikální složení žací lišty hydraulickým válcem a automatické uzamčení ovládání v kabině 

Odemknutí žací lišty pro práci z kabiny traktoru

Uložení a uzamčení stroje Parkovací stojan Parkovací zámek
Parkovací 

stojan
a západky

Připojení Tříbodové kat. 1 a 2 Tříbodové kat.  2

Otáčky vývodového hřídele (rpm) 540

Volnoběžka Volitelné vybavení Standardní

Teoretický příkon na PTO (přibližně.) kW/hp 21/28 25/35 31/42 37/50 41/56 66/90

Potřebné hydraulické okruhy na traktoru Jeden dvojčinný ventil

1 jednočinný 
a 

1 dvojičinný 
ventil

Váha (přibližně) 379 427 535 567 646 825

Volitelné vybavení

Hydraulický píst otáčející se dozadu pro přepravu 
v kombinaci s vertikálním složením - - - - - ■

Hydraulické složení zadního krytu 
(kompatibilní pouze s hydraulickým otočným čepem) - - - - - ■

Zesílený kloubový hřídel s volnoběžkou ■ ■ Standardní

Vnitřní řádkovací kotouč pro zúžení řádků 
dle podmínek - -

přibližná šíře
 řádku 1,50/

1,60 m 
- - Série

Vysoký kužel pro zúžení řádků dle podmínek -
přibližná šíře 

řádku 
1,10 m

-
přibližná šíře 

řádku 
1,75 m

- -

Vnitřní řádkovací kotouč pro kombinaci s vysokým 
kuželem pro zúžení řádků dle podmínek - - -

přibližná šíře 
řádku 

1,50/1,60 m
- -

Vnitřní řádkovací deska pro kombinaci s vnitřním řádkovacím 
kotoučem (GMD 600-GII) vysokým diskovým kuželem + 
vnitřní řádkovací kotouč (GMD 700-GII) dle podmínek

- -
přibližná šíře 

řádku 
1,20 m

přibližná šíře 
řádku 

1,25 m
- -

Souprava pro sečení 40° pod horizontální osou ■ ■ - - - -

Světla a výstražný systém ■ ■ ■ ■ ■ ■

Prodloužený čep závěsu pro nastavení stroje až o 
200 mm doprava pro velice široké traktorya - - ■ ■ ■ -

Zvednuté plazy pro sečení v obtížných podmínkách ■ ■ ■ ■  ■ ■
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VÁŠ PRODEJCE KUHN:

KUHN S.A. - F 67706 Saverne Cedex
www.kuhn.com


