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GMD SERIE 102 F ČELNÍ DISKOVÉ ŽACÍ STROJE

náknákladladůů
DobDobréré prapraxexe

Čelní diskové 
žací stroje 
firmy KUHN 
nabízí:
•  Optimální využití traktoru,
•  Vynikající rozložení hmotnosti při 

nejobtížnějších nasazeních, jako 
např. při sečení na svahu,

•  Výjimečný plošný výkon ve spojení 
se zadním žacím strojem,

•  Nejvyšší komfort při každodenní 
sklizni v kombinaci se samos-
běracím vozem

Konkurenceschopnost a 
hospodárnost budou v budoucnu 
rozhodující kritéria pro úspěšný 
management v zemědělství. 
Investice do zařízení s možností 
různorodého nasazení jsou velmi 
rychle zaplaceny.

KUHN nabízí řešení pro sečení píce splňující Vaše požadavky v oblasti:
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Řešení přizpůsobené Vašim potřebám

SERIE 102 F ČELNÍ DISKOVÉ ŽACÍ STROJE

Ze široké nabídky čelních 

diskových žacích strojů 

firmy KUHN se můžete 

rozhodnout pro různé 

modely a to dle Vašich 

provozních požadavků.

Pro všechny platí:

• vynikající stabilita

•  vynikající přizpůsobivost 

podmínkám a kopíróvání

• vysoký plošný výkon

•  vysoká kvalita posečené 

píce

Díky těmto kritériím budete 

sklízet vysoce kvalitní píci 

a to za příznivé ceny.

GMD 702 F – 2,80 m 
Sedm žacích disků představuje u GMD 702 F pracovní šířku 2,80 m.
Celková šířka může být při přepravě po silnici stejně jako u všech čelních diskových žacích strojů firmy KUHN díky jednoduchému 
odklopení bočních ochranných plechů výrazně zmenšena.

GMD 802 F – 3,11 m
S osmi kotouči představuje u GMD 802 F pracovní šířku 3,11 m. Při vysokém výkonu nepřijde zkrátka ani bezpečnost při jízdě po silnici: 
přepravní šířka je menší než 3,00 metry a varovné tabule patří k sériovému vybavení.
Krmivo je prostřednictvím 4 žacích bubnů odkládáno do jednoho načechraného řádku, který je přesně sladěn s rozchodem kol traktoru.



4

www.kuhn.com

Kompaktní jednotka s 
ideálním těžištěm

Díky své extrémně krátké 
nástavbě vytváří čelní diskový 
žací stroj ve spojení s traktorem 
kompaktní jednotku. 
To zvyšuje bezpečnost při 
nasazení a při transportu po 
veřejných komunikacích.
Díky malému přesahu a lehké 
konstrukci lze tyto stroje bez 
obav připojit i k méně výkonným 
traktorům.
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Sečení s přehledem

SERIE 102 F ČELNÍ DISKOVÉ ŽACÍ STROJE

Praktici u čelních diskových žacích strojů firmy KUHN ocení především jejich 
úžasnou mnohostrannost, která napomáhá k flexibilnímu a hospodárnému nasazení.
•  Například při sklizni čerstvého krmiva: jednoduše zkombinujete čelní diskový žací 

stroj se sběracím vozem a přivezete si tak denně zelené krmivo bez časových ztrát
•  Pokud při sečení potřebujete maximální plošnou výkonnost, jednoduše připojíte 

nesený žací stroj do zadních ramen a dostanete se na pracovní záběr až 8,75 metrů 
v jednom pracovním přejezdu.

Excelentní viditelnost

Čím lepší je výhled na pracovní nářadí, tím 
bezpečněji a přesněji můžete pracovat. 
U čelních diskových žacích strojů jsou 
pracovní podmínky právě ideální: 
žací stroj je zcela v zorném úhlu řidiče, a je 
tak možno je přesně ovládat všude, kde 
sečete - na krajích luk, podél křoví, plotů 
nebo jiných překážek.
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Tvorba čistých
řádků

Aby se do stájí dostalo pouze vysoce 
hodnotné krmivo bohaté na živiny, 
jsou naše čelní diskové žací stroje 
poháněné řemeny zabezpečující 
plynulý pohon bubnů.
Ty odkládají krmivo do načechraného 
řádku, který je přesně sladěn s 
rozchodem kol traktoru.
Takový řádek je pak každým sběracím 
ústrojím rychle a čistě zpracován

Správně pracující odpružení 
v jakémkoliv terénu

Správné odpružení a zavěšení žacího ústrojí 
u čelního diskového žacího stroje zvyšuje 
kvalitu práce jak při denním získávání krmiva 
na často ještě vlhkých půdách, tak i při 
sečení trvale zelených luk za účelem získání 
sena nebo siláže.
Speciální koncept konstrukce s taženým 
čtyřkloubovým závěsem zajistí vynikající 
přizpůsobení všem nerovnostem půdy.
Bezpečnost při kontaktu s překážkami:
1. Žací jednotka se zvedne jako špička lyže.
2. Překážka je klouzavým pohybem přejeta.
3. Žací jednotka se automaticky opět vrátí do 
normální pracovní polohy.
Další přednosti Serie 102 F:
-  Díky dobrému ovládání žacího ústrojí je i 

při vysoké pojezdové rychlosti zaručeno 
perfektní přizpůsobení nerovnostem půdy.

-  Boční zvedací válce jsou nadlehčovány 
plynovými vzpěrami, a zajistí tak okamžité 
přizpůsobení žacího ústrojí všem 
nerovnostem půdy.

-  Odlehčovací pružiny propůjčují žacímu 
ústrojí vynikající stabilitu a garantují 
konstantní dosedací přítlak.
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Záleží na tom, co se děje uvnitř!

SERIE 102 F ČELNÍ DISKOVÉ ŽACÍ STROJE

Mnoho diskových žacích 

strojů se z vnějšku liší od 

diskového žacího stroje 

KUHN jen nepodstatně.

To by nemělo svádět k 

unáhlenému rozhodnutí, 

neboť kvalitu stroje lze 

jen stěží posoudit zvenku. 

Dříve než diskový žací stroj 

zahrnete do užšího výběru, 

nechejte si proto především 

vysvětlit jeho ”vnitřní 

život”!

„Cenově výhodné“ nabídky 

se při pozdějším porovnání 

velmi často ukáží jako 

vyloženě drahé.

Enormní zatížitelnost
Vysoce odolná pevná dvouřadá kuličková ložiska v nedeformovatelných 
perfektně utěsněných krytech ložisek.

Dlouhá doba životnosti
Optimální uspořádání mezi ložiskem a silovou čárou žacího kotouče – vynikající 
vyrovnání sil a delší doba životnosti konstrukčních dílů.

Spolehlivá ochrana při prudkém nárazu na překážku
Pojistka proti přetížení PROTECTADRIVE chrání žací lištu a značně snižuje riziko 
delšího odstavení stroje během sezóny.

Odolnost a bezpečnost
Bezpečné připevnění nožů šrouby, které jsou umístěny ve vložkách ze 
zušlechtěné oceli.

Velmi vysoká funkční bezpečnost
Upevňovací šrouby pro nápravy vložených ozubených kol leží chráněné v 
přivařených vložkách ze zušlechtěné oceli.

Odolnost proti opotřebení a tvarová stálost
Dobře dimenzovaná ozubená kola z kované oceli zesílená v oblasti ozubení 
zaručují maximální funkční spolehlivost.

Žací disky ve tvaru elipsy
Mají dlouhou životnost a jsou výjimečně výkonné (rychlejší odtok posečeného 
krmiva, lepší kvalita řezu díky novému tvaru a změně řezného bodu nože) 
Uvíznutí cizích předmětů je vyloučeno.

Perfektní utěsnění
Perfektně dimenzovaný těsnící kroužek mezi oběma polovinami krytu žacího lišty.
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Rychlá demontáž
modulu

Uložení modulů lze (a to včetně 
kuličkových ložisek a ozubeného kola) 
rychle a bezproblémově demontovat.
Opravářské a údržbové práce lze tedy 
provést s nízkými náklady a bez delších 
odstávek stroje.
Závitové čepy určené pro uložení modulu 
jsou spolehlivě spojeny s horní polovinou 
nosníku. Jakékoliv vyražení čepu, např. 
při naražení na větší překážku je tedy 
vyloučeno.

Ochranné profily pro nosníky

Mezi plazy jsou v oblasti řezných bodů 
nožů uspořádány ochranné profily, 
které díky své šikmé poloze nůž ohnutý 
směrem dolů automaticky opět vedou 
přes lištu. Tak se zamezí poškození 
žací lišty. Vytvrzené a zesílené plazy 
ochraňují žací lištu u půd, které způsobují 
silné opotřebení a prodlužují dobu 
životnosti.  

Úspora času při montáži a demontáži 
se systémem FAST-FIT

Nože

Naše nože v zesíleném provedení jsou 
zhotoveny z vysoce kvalitní zušlechtilé 
oceli a odpovídají nejpřísnějším normám 
jakosti.
Díky speciálnímu tvaru se hrana nože 
dostane ještě blíže k zemi – s výsledkem 
ještě lepší kvality řezu. 
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Kvalitní krmivo zvyšuje produktivitu celého stáda!

SERIE 102 F ČELNÍ DISKOVÉ ŽACÍ STROJE

Chcete při každém pokosu 
sklízet krmivo bohaté na živiny? 
Chcete snížit náklady a přesto 
si zachovat produktivitu?
Pak byste při sklizni krmiva měli 
dodržovat 4 základní pravidla:
1.  Zamezte ztrátám hmoty. 

Důležité je provést sklizeň 
rychle a kvalitně.

2.  Udržujte kvalitu krmiva na 
vysoké úrovni: živiny, dusík, 
minerální látky a vitamíny 
musí zůstat zachovány.

3.  Sklízejte pouze čisté krmivo, 
do krmiva nepatří zbytky 
zeminy nebo cizí tělesa.

4.  Postarejte se o chutné 
krmivo.

Kvalita krmiva je Vaším 
důležitým kapitálem. Je dobré 
vědět, že s pomocí diskového 
žacího stroje firmy KUHN 
dosáhnete bez námahy všech 
čtyř předpokladů, a to s 
maximální hospodárností.

Vydejte se na cestu k úspěchu s 
firmou KUHN jako s partnerem!

Čistější a rovnoměrnější řez 

Čistější a rovnoměrnější řez podstatně 
přispívá k Vaší produktivitě.
Usnadňuje opětovný růst a zajišťuje 
optimální předpoklady pro následné 
zpracování (obracení a shrnování). 

Sečení se správnou výškou 
řezu

Příliš nízká výška sečení se v mnoha 
ohledech negativně projeví na úspěchu 
vaší sklizně:
-  znečištění krmiva, které může vést ke 

značným ztrátám výživných látek;
-  zpoždění opětovného růstu (až o jednu 

seč za rok);
-  vyšší citlivost rostlin vůči klimatickým 

vlivům, např. periodám sucha;
-  menší příjem živin způsobené menší 

tvorbou kořínků atd.
Diskové žací stroje firmy KUHN lze 
jednoduchým přestavením horního táhla 
nastavit na správnou výšku řezu – a ta 
zůstává během sečení konstantní.
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Typický čelní diskový žací stroj: optimální přizpůsobení na půdu

Díky promyšlené konstrukci působí obě odlehčovací pružiny na obě strany nosníku.

To přináší opravdové odlehčení hmotnosti, protože dosedací přítlak je rozdělen 
rovnoměrně přes celou šířku řezu. K ještě lepšímu vedení žací lišty přispívá kinematika 
typická pro čelní diskový žací stroj, pro nějž je charakteristická přizpůsobivost s ohledem 
na půdu.

Účinek znečištění 
krmiva na 
výživnou hodnotu
(zdroj: analýza vzorků krmiva provedená 
výzkumnými instituty)

Nejlepší píce neobsahuje více jak 3% 
nečistot v průměrné dávce 6 MJ/kg sušiny.

Krmivo smí být ostřím nožů pořezáno pouze jednou, aby nedošlo k poškození vnitřní 
struktury stébel. Vícekrát pořezaná píce ztrácí svou výživnou hodnotu, stéblo zpomaluje 
opětovný růst a vede ke zvýšené potřebě času pro obnovu.

Díky párově pracujícím žacím kotoučům diskových žacích strojů KUHN se posečená 
hmota ihned odkládá do řádku, aniž by mohlo dojít k nežádoucímu dvojímu pořezu.

Spárované disky zamezují ucpání 
a dvojtému řezu

Stupeň znečištění hmoty sušiny v %
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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.

Pracovní šířka [m]

Závěs

Počet žacích kotoučů

Počet žacích disků

Řádkovací zařízen 

Šířka řádku cca (m)

Přepravní šířka (m)

Počet otáček vývodového hřídele,
otáčení vpravo nebo vlevo (min-1)

Požadovaný příkon na vývodovém hřídeli

Hmotnost cca (kg)

Požadovaná hydraulika traktoru

Pojistka

2,80

7

0,90

2,66

36/49

805

3,11

8

1,30

2,99

41/56

888

TECHNICKÉ ÚDAJE GMD 702 F GMD 802 F

Přípojný trojúhelník

Hnací ústrojí s 540 / 1000 min-1 se zesíleným 
vývodovým hřídelem běh vlevo nebo vpravo

13/8“ 21 splines

Osvětlení

Zvedací plazy

Sada bočního krytu pro velmi dlouhou píci

Druhá PTO hřídel s třecí spojkou

Standard

PŘÍDAVNÁ VÝBAVA

Přípojný trojúhelník Kat II

2 x 2 žací bubny s řemenovým pohonem

2

1000

1 jednočinný řídící ventil

Přejížděním překážky

Přeprava po silnici

Za účelem redukce přepravní šířky mohou být boční ochranné 
plechy jednoduše odklopeny před žací ústrojí. Celková šířka 
čelního rotačního žacího stroje je pak menší než 3 metry. 
Ke zvednutí zařízení slouží dva válce, které jsou připojeny na 
čelní hydrauliku traktoru a jsou ovládány pouze pomocí jedné 
páčky na řídícím přístroji. Pozoruhodná je velká světlá výška 
čelního žacího stroje v přepravní poloze.

VÁŠ PRODEJCE KUHN:

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


