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T E C H N I C K É  Ú D A J E

Nekompromisní kontrola 
kvality
Nejpřísnější měřítka při kontrole kvality
zaručují, že zadané rozměry zpracování
jsou ve výrobě velice přesně dodržovány.

Věda a technika ve službě výkonu a kvality
Použitím nejmodernějších technických postupů jsme schopni našim zákazníkům
poskytnout prvotřídní sklizňovou techniku. Konstruování při použití počítače nám
umožňuje naše stroje stále optimalizovat.

Výsledky ze zkušebních nasazení provedených na celém světě se vyhodnocují
pomocí počítače. Hledat stále nové cesty - to je cílem našeho úseku výzkumu a
vývoje.

Neuvěřitelná pracovní rychlost, bez ucpávání a nutnosti přebrušovat žací nože! Diskové žací stroje GMD nezaručují pouze
vynikající práci při sečení, ale otevírají také nový rozměr komfortu použití a přispívají tak k vyšší kvalitě života zemědělců! V
neposlední řadě díky stálému zdokonalování diskových žacích strojů je dnes KUHN předním výrobcem diskových žacích
strojů ve světovém měřítku. Náročný zemědělec produkující zelená krmiva má na výběr rozsáhlou nabídku modelů v různých
pracovních záběrech. Absolutní spolehlivost, vysoký plošný výkon a optimální žací práce jsou jejich silnou stránkou.

Počet žacích disků 4 5 6 7

Pracovní šířka (m) 1,60 2,00 2,40 2,80

Průměrná šířka řádku (m) 1,20 1,40 1,80 2,20

Hmotnost ochranného zařízení (kg) 366 405 452 530

GMD 44 SELECT GMD 55 SELECT GMD 66 SELECT GMD 77 HD SELECT

Naše silná stránka: tradice a zkušenost…

Diskové žací stroje
GMD 44 - 55 - 66 - 77 HD SELECT

Firma KUHN Vám nabízí řešení pro sečení s přihlédnutím k Vašim požadavkům na:

REDUKCI NÁKLADŮ DOBROU ODBORNOU 
PRAXI

KOMFORT / KVALITU 
ŽIVOTA

SPOLEHLIVOST /
SERVIS

BLÍZKOST ZÁKAZNÍKŮM 
A PORADENSTVÍ
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GMD 44 SELECT*
S pracovní šířkou 1,60 m je GMD 44
SELECT vhodný pro menší a střední
podniky upřednostňující žací ústrojí s co
nejmenším příkonem, aniž by se přitom
chtěly vzdát špičkové techniky. Při přepravě
se žací nosník postaví svisle vzhůru,
pomocí ruční kliky nebo hydraulicky.

Nezáleží na tom, jakou pracovní šířku si zvolíte:
osvědčenou špičkovou techniku máte vždy jistou!

GMD 55 SELECT
U diskového žacího stroje GMD 55
SELECT s pracovní šířkou 2,00 m se oba
vnitřní žací disky otáčejí ve stejném směru.
Z toho vyplývá užší řádek krmiva umístěný
přesně mezi koly traktoru.

GMD 66 SELECT
S šesti kotouči a pracovní šířkou 2,40 m
dosahuje diskový žací stroj GMD 66
SELECT vysoký plošný výkon. Všechny
modely GMD série 10 SELECT mají
výborně dimenzovaná ozubená kola z
kované oceli mezi žacími disky a pod nimi.
Prvotřídní kvalitu mají také kuličková ložis-
ka, která vyhoví i nejvyšším požadavkům
na zatížitelnost a funkční bezpečnost.

GMD 77 HD SELECT*
Navzdory pracovnímu záběru 2,80 m
zůstává také tento diskový žací stroj velmi
zručný a dokáže tuto výhodu využít v
nejrůznějších pracovních podmínkách.
- Díky své nízké hmotnosti se může bez

problémů používat s traktory střední
výkonnostní třídy.

- Od svých menších sourozenců kons-
trukční řady Select se liší zesílenými žací-
mi disky (HD), které jsou konstruované
pro použití za obtížných podmínek.

* Některé modely nejsou k dispozici ve všech zemích.
Pro optimální stabilitu odstaveného stroje snižte podpěrnou nohu.   
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Nože KUHN z vysoce kvalitní oceli podle nejpřísnějších
norem kvality! Proto byste měli také při koupi nožů bezpodmínečně dbát na
to, aby na nich byla vyrytá značka ve tvaru kosočtverce s nápisem KUHN! Díky
polozkříženému tvaru nožů se docílí ještě lepší kvalita sečení.

Velká dimenzovaná ozubená kola z kované oceli zesílená
v oblasti ozubení bez námahy odolají největším zatížením a zaručí také v
obtížných podmínkách nejlepší funkční bezpečnost.

Robustní kuličková ložiska běžící v tvarově stálých skříních;
absolutně centrický běh ozubených kol.

Bez rizika opotřebení nebo deformací: Upevňovací šrouby vložených
ozubených kol leží chráněně v přivařených a vytvrzených upevněních v horní polovině
nosníku.

Absolutně spolehlivé utěsnění veškerých konstrukčních
součástí: těsnění hnacího pásu s kruhovým průřezem pro žací nosník s přídavnou vodicí
čelistí mezi polovinami nosníku (nejsou použita papírová těsnění nebo těsnicí hmota).

Samopojistné matice zaručují absolutně spolehlivé spojení
mezi náboji kotouče a hřídeli hnacích ozubených kol. Kompromisní
řešení jako cylindrické hřídelí s upínacími kolíky nepřicházejí u firmy KUHN v úvahu!

K upevnění nožů používá firma KUHN kvalitní šrouby ze
speciální oceli, absolutně bezpečné řešení oproti tzv. “rychlým
upevněním nožů”! Matice těchto šroubů leží chráněné v přivařených vložkách ze
zušlechtěné oceli.

Spousta diskových žacích
strojů se čistě z vnějšku liší
od diskového žacího stroje
KUHN jen nepodstatně. To by
nemělo svádět k unáhlenému
rozhodnutí, neboť kvalitu 
stroje lze zvenku posoudit jen
stěží. Příliš často se “cenově
výhodné” nabídky při
pozdějším použití stroje ukáží
jako vysloveně drahé! 
Dříve než diskové žací ústrojí
zahrnete do užšího výběru,
nechejte si proto především
vysvětlit jeho “vnitřní život”!

Špičková technika do nejmenšího detailu

Diskové žací stroje
GMD 44 - 55 - 66 - 77 HD SELECT

Perfektní rovnováha!

Ložiska jsou uspořádána symetricky k silové čáře žacích kotoučů.
Z toho vyplývá vynikající vyrovnání sil a vede to k prodloužení životnosti ložisek.
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A. Kompaktní žací 
lišta

Díky své ploché, kompaktní konstrukci
pronikne žací lišta také při vysoké
hustotě krmiva spolehlivě do sečené
hmoty.

B. Oválné disky se speciálním
profilem KUHN

Oválný tvar disků přináší četné výhody: 
- plynulé odtékání posečeného krmiva,
- optimální překrývání oběžných ploch

nožů, 
- díky tomu čistý a rovnoměrný řez,

nedochází k sevření cizích těles mezi
dvěma žacími disky.

C. Ochranné profily pro
žací lištu

Ochranné profily umístěné v místě
průsečíku nožů mezi plazy
zabezbečují navedení zkřiveného nože
přes lištu, aniž by došlo k poškození.

D. Plazy pro ochranu proti
kamenům

Žací disky jsou chráněny plazy pro
ochranu proti kamenům. Patky těchto
plazů
- jsou rovněž ze zušlechtěné oceli 
- chrání celou žací lištu zespodu proti

oděru.
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Řemenový pohon

Sada robustních řemenů se stará o
přenášení síly k úhlovému převodu u
žací lišty. Na ložiskové skříni hlavní
řemenice se nachází snadno přístupné
upínací zařízení (obr. bez ochrany
řemenů pro lepší představu).

Sečení svahů bez námahy

Žací lišta se díky svému obratnému
uspořádání přizpůsobí jakémukoliv
terénu. Také svahy a příkopy lze bez
obtíží pokosit.

Přehled sériového vybavení

Diskové žací stroje
GMD 44 - 55 - 66 - 77 HD SELECT

Odlehčovací pružiny

Samoregulační odlehčovací pružina
umožňuje perfektní přizpůsobení
přítlačného tlaku. Působení pružiny se
určuje výškou tříbodového závěsu
traktoru.

Bezpečnostní 
systém

V případě najetí na překážku uhne žací
nosník dozadu. Síly, které vzniknou při
nárazu, se neprodleně kompenzují.
Jednoduchou jízdou dozadu bezpečnostní
rozpojení opět zapadne do pracovní polohy.

Zvedání do přepravní 
polohy

Všechny diskové žací stroje KUHN
jsou vybaveny hydraulickým zvedáním
žacího nosníku. 
GMD 44 SELECT lze dodat také s
mechanickým zvedáním pomocí ruční
kliky.

Kompaktní při přepravě

Při přepravě po silnici se ochranný rám
jednoduše sklopí a žací nosník se
postaví svisle nahoru.
- Na nejužším prostoru a blízko těžiště

traktoru tvoří diskový žací stroj KUHN
s tahačem kompaktní jednotku, aniž
by se omezil výhled dozadu.

- Místa kloubového spojení žacího
nosníku jsou při jízdě po silnici
bezpečně zablokována.
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Ochranné plazy pro 
vysoké sečení

Pro zvětšení výšky sečení lze na přání
dodat pro všechny modely konstrukční
řady GMD SELECT speciální plazy s
vysokou patkou.

Prodloužené shrnovače řádků

Jestliže se mají vytvářet užší řádky
(např. pro další zpracování sklízecími
řezačkami nebo sběracími vozy),
doporučuje se umístit prodloužené 
shrnovače řádků.

Přídavné protahovače řádků

U GMD 55 SELECT lze šířku řádku
zmenšit o cca 30 cm tak, že se na
první kotouč při pohledu směrem od
traktoru namontuje protahovač řádků.

Kloubový hřídel s volnoběžkou

Při zapojení diskového žacího stroje 
k traktoru s hydraulicky ovládanou
vývodovou hřídelí se doporučuje
použít kloubovou hřídel s volnoběžkou.

Osvětlení a výstražná zařízení

Při přepravě po silnici myslete na Vaši
bezpečnost a vybavte stroj výstražným
a osvětlovacím zařízením.

Zvláštní vybavení



Některé stroje mají značnou hmotnost. Berte vždy v úvahu celkovou hmotnost traktoru, jeho nosnost a maximální zatížení na nápravu. Zatížení přední nápravy traktoru musí činit minimálně 20% 
pohotovostní hmotnosti traktoru. 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
3 bodový závěs (norma) kat. 1 a 2

Počet žacích disků 4 5 6 7

Pracovní šířka (m) 1,60 2,00 2,40 2,80

Průměrná šířka řádku (m) 1,20 1,40 1,80 2,20

Požadovaný příkon na vývodové hřídeli 21/28 25/28 31/42 38/50
(kW/Ps)

Plošná výkonnost (ha/h) 1 ą 1,5 1,5 ą 2 2 ą 2,5 2,5 ą 3

Mechanicky nebo 
Hydraulickyhydraulicky

Vnější shrnovač řádků Sériově

Hmotnost s ochranným zařízením (kg) 366 405 452 530

Bezpečnostní rozpojení ■ ■ ■                            ■

Šířka v přepravní poloze Šířka traktoru + cca 25 cm

Potřebné vybavení hydrauliky traktoru 1 jednočinný hydaulický okruh (není zapotřebí u GMD 44 s mechanickým zvedáním žací lišty)

Kloubová hřídel s volnoběžkou ■ ■ ■                         Sériově

Výstražné tabule a osvětlení ■ ■ ■                            ■

Prodloužení vnitřního shrnovače 
řádků pro snížení šířky řádku ■ ■ ■                         Sériově
o cca 20 cm

Prodloužení vnitřního shrnovače
řádků pro zmenšení šířky řádku - ■ ■                            ■
o cca 30 cm

Přídavný kotouč s protahovačem řádků
(k montáži na straně traktoru) pro - ■ - -
redukci šířky řádku o cca 30 cm

GMD 44 SELECT GMD 55 SELECT GMD 66 SELECT GMD 77 HD SELECT
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Zvláštní vybavení

VÁŠ PRODEJCE KUHN :

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

Přestavení do přepravní polohy
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