
K D Y Ž  S E  M Ů Ž E T E  S P O L E H N O U T  N A  K V A L I T U  A  P R O D U K T I V I T U !

Diskový žací stroj série
GMD LIFT-CONTROL



Společnost KUHN nabízí řešení pro sečení a zároveň splňuje vaše požadavky na: 
Snížení 
nákladů

Dobrá 
praxe

Sklizeň vysoce kvalitního krmiva je dnes
více než kdy jindy základním kamenem
každé výkonné, ziskové a dlouhodobě
fungující zemědělské výroby. 

Sečení je první činností v běhu sklizně a je
tedy obzvláště důležité.

Kromě volby optimálního stavu růstu 
rostliny v době sečení všichni víme, jak
náročné a stresové je to období: velká
plocha musí být posečena za velice
krátkou dobu, aby bylo zaručeno rov-
noměrné usušení píce a využilo se
aktuálního příznivého počasí. V takovém
okamžiku se můžete spolehnout na žací
stroje KUHN.

Přítomnost nečistot v suchém krmivu je
hlavní nevýhodou zejména pro výrobu
siláže. Energie ztracená na poli vede k
nižší produktivitě a musí být kompenzo-
vána koncentráty.

Společnost KUHN spojila veškeré svoje
síly a zkušenosti a navrhla zařízení, které
je na trhu naprosto unikátní: systém
odpružení LIFT-CONTROL.

Výsledky se brzy dostavily. Uživatelé 
zjistili, že krmivo má vyšší nutriční hodnotu
a mnohem lákavější vzhled. Zemědělské
časopisy začaly bez váhání výhody tohoto
systému oceňovat.

Systém GMD LIFT-CONTROL je nyní
na trhu synonymem pro odpružení a 
kvalitu řezu. Tak neváhejte, nebudete 
zklamaní!

KUHN LIFT-CONTROL DISKOVÉ ŽACÍ STROJE
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Pohodlí-
kvalita života

Blízkost zákazníkům-
poradenství

Spolehlivost-
servis
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LIFT CONTROL odpružení: výjimečné využití kinetiky

... snížené náklady

- menší spotřeba paliva
- menší opotřebení disků a plazů 
- menší boční síly
- vyšší rychlost práce.

... snazší práci

- snadnější užívání
- regulátor tlaku zajišťuje přesné

nastavení odlehčení
- nonstop jištění.

... lepší sečení

- vyšší kvalita krmiva: 
méně půdy ve sklizni

- vyšší množství krmiva na hektar: 
zachování strniště a rychlejší
opětovný růst.

+ 38 € / 

ročně + 44 € / 

ročně

ENERGIE PŘIJATÁ POTRAVOU NA KRÁVU A ROK ENERGIE NA KG SUCHÉHO MATERIÁLU

2227 UFL

0,84 UFL

0,87 UFL

2060 UFL

4 % nečistot 4 % nečistot 2 % nečistot2 % nečistot

Snížení obsahu nečistot z 4% na 2% 
přináší úsporu 82 eur na hektar a rok!

V Německu byly provedeny seriózní studie v oblasti intenzivní výroby pro stanovení finančního efektu kvality siláže u
mléčné farmy. Porovnávaly se dva typy siláže: první s 2% nečistot a druhá s 4%. Po změření nutričního efektu siláže

s horší kvalitou se stanovila hodnota koncentrátu, který by bylo potřeba přidat, aby bylo dosaženo stejné úrovně 
produkce. Zjistilo se, že finanční efekt je 82 €/ha/rok!

Řešení: LIFT-CONTROL, zavěšení pro...

Prokázaná

fakta
Agrární komora 

Wesser-Ems

(Německo)

Veškeré zisky plynoucí z chovu zvířat začínají zásobami krmiva skladovanými v silu, balících nebo v bunkru. Cíl je nasnadě:
produkovat co nejvíce masa či mléka ze základních složek krmné dávky. Pro podporu tohoto cíle se musí optimalizovat chutnost
krmiva vedoucí k co nejvyšší konzumaci a přitom zajišťující maximální nutriční hodnotu. Takto se výrazně sníží požadavky na
koncentráty a potravinové doplňky, čímž se zvýší ziskovost.

2400
UFL

2000
UFL

0,9 UFL

0,8 UFL

KUHN LIFT-CONTROL DISKOVÉ ŽACÍ STROJE
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Klíč systému: kinetika
Zařízení LIFT-CONTROL je mnohem víc než jen systém odpružení s akumulátorem
plněným dusíkem, který nahrazuje tradiční pružinu.
Hlavní výhoda systému LIFT-CONTROL spočívá ve výjimečném způsobu, kterým jsou
využity kinetické síly, které působí na žací lištu. Inženýři společnosti KUHN s úspěchem
vytvořili dynamický systém odpružení jako odpověď na pasivní systém, který se běžně
používá. U systému LIFT-CONTROL se automaticky odlehčuje žací lišta a zvyšuje se síla
působící na žací lištu. Čím je tato síla větší, tím víc se žací lišta odlehčí. 
K jednoznačným výhodám patří:
• konstantní tlak na povrch
• nonstop jištění 
• výborně kopíruje terén
• méně půdy ve sklizni
• minimalizuje převracení drnů.

Snadná a přesná úprava tlaku
Prostřednictvím akumulátorů může být měrný tlak nastaven 
také dle podmínek pro sklizeň s velkou přesností a 
velmi snadno ze sedadla řidiče traktoru. 
Na mokré půdě tedy minimální tlak zabezpečí 
neslepování krmiva, které se nešpiní 
půdou. Boční sílu, opotřebení plazu a 
pevnost v tahu lze rovněž výrazně snížit. 

Sečení bez starostí = ACTIVE nonstop jištění!
Žádný zemědělec si nemůže dovolit poškození žacího stroje během hlavní sezóny
kvůli zapomenuté nebo nezpozorované překážce nebo špatnému manévru. Žací hlava
se otočí o 25 stupňů směrem dozadu.

Zároveň se žací hlava zvedne, aby se vyhnula překážce a pak se automaticky vrátí do původní žací pozice. 
Není třeba zastavovat a vracet se, aby se žací stroj znovu nastavil do původní polohy.

«
Vincent Bach

Projekt manager

«

Při našem výzkumu jsme chtěli

nalézt systém, který by nám

konečně umožnil optimalizovat

odpružení pro sklizeň vysoce

kvalitního krmiva a zároveň 

poskytnout systém 

nonstop jištění.

Teprve až jsme začali testovat

první prototyp, plně jsme si

uvědomili, jak neuvěřitelně

účinná je kinematika

LIFT-CONTROL.

Jak to funguje v praxi? Když žací lišta klouže po povrchu, nevyhnutelně na ni působí
zpětný tlak  1  . Čím vyšší tento tlak je, tím víc se žací jednotka odlehčuje díky 2
mimořádnému využití kinetiky LIFT-CONTROL.
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u série GMD 1010: optimální!

Spolehlivě bezpečné!

Disky jsou poháněny 
ozubenými koly s velkým
průměrem ve všech bodech:
nejsou použita žádná čelní
ozubená kola s malým
průměrem. 

Výhoda: převoditelná síla a odolnost vůči nárazu se tedy
maximalizují díky hnacímu ústrojí a přinášejí tak jedinečnou
spolehlivost a trvanlivost.

Dokonalé sečení!
Celý systém LIFT-CONTROL obsahuje nové disky
s optimalizovaným tvarem spolu s delšími noži pro dokonalou
kvalitu sečení. Tyto nové prvky se aktivně podílejí na účinném
vyhazování posečené úrody.

Snadná demontáž
Prostřední vložená kola
jsou lehce přístupná. Jed -
noduše odstraňte přilehlý
modul disku Protectadrive.

Bezpečnost

Různé vzdálenosti mezi 
disky KUHN

Další z výsledků výjimečných zkušeností společnosti
KUHN na poli žacích strojů!

KUHN PATENT

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.

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.PROTECTADRIVE

Úspory jsou obrovské: za necelých 15 minut už je žací
stroj opět v provozu, a to při velice nízkých nákladech
na opravu!

NOVINKA

Každá minuta uspořená během
sezony je velmi cenná: v případě
velice silného nárazu disku na
překážku se hřídel držící disk ukroutí těsně nad ložiskem
díky pečlivě vyměřenému zápichu. Drahocenná ozubená
kola jsou chráněna. 

KUHN LIFT-CONTROL DISKOVÉ ŽACÍ STROJE
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Výběr systémů připojení nožů

Žací stroje LIFT-CONTROL mohou být standardně
vybaveny rychloupínacím systémem připojení nožů
FAST-FIT značky KUHN podle regionu, v němž se
stroj používá.

Tři záruky navíc:

• Silná listová pružina poskytuje trvalý tlak na uchycení
nože.

• Čepy nožů jsou také vybaveny patkou jako další
stupeň zajištění. 

• Listovou pružinu je možné stlačit pouze v jednom bodu
pro uvolnění nože, když je nůž přesně nad břitem.
Když tedy disk rotuje, není možné, aby se nůž uvolnil.

Pro minimalizaci nákladů může být čep nože vyměněn
odděleně od listové pružiny.

Kvalita sečení je i nadále vynikající díky kompaktnosti
žací lišty a výjimečnému tvaru nožů, které se pohybují
co nejblíže krytů.

Extra tuhost na správném místě!
Diskové moduly jsou připojeny šrouby, které procházejí 

celou žací lištou.

- Výjimečně silné a bezpečné připojení bez rizika, že by
se odtrhly od žací lišty.

- Pastorky pohonu disků jsou pevně umístěny na přesném
místě.

- Vynikající spolehlivost a snížené náklady na opravy.

= 100% bezpečné připojení nožů

Připojení FAST-FIT 

Připojení na šroub

nebo na šroub
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Kloubové spojení: dokonalé vyvážení

Extra silné kryty
Bezpečnost při užívání je pro společnost KUHN jedním
z nejdůležitějších rysů, a proto jsou ochranné kryty odolné vůči
proděravění či roztržení v mnohem vyšší míře, než jak vyžadují národní
bezpečnostní normy nebo oproti strojům dodávaným jinými výrobci.To
také přispívá k vysoké ceně použitých strojů, což je celosvětově 
uznávaná výhoda žacích strojů KUHN.

Žádné překážky pro bezpečnost provozu na silnicích:
- signalizační panel je vestavěn přímo v ochranném 

krytu
- zadní světlo je chráněno ocelovým krytem.

Fungování systému odpružení je
narušeno, pokud rozdělení váhy
nad půdou není rovnoměrné. 
S LIFT-CONTROL rozpětím je
žací hlava odpružena v centru
těžiště, aby bylo zajištěno 
rovnoměrné rozložení váhy a
vysoká kvalita řezu po celé šířce.

Úhel pracovního rozpětí, které žací jednotka
nabízí, umožňuje čisté sečení ve všech 
podmínkách v šířce záběru až 4,35 m.

Ovládání s důvěrou
Ovládání žací hlavy je snadné a
přesné. Požadavky na hydrauliku se
minimalizovaly, aby se snížila doba
reakce, a nyní stačí jediný hydraulický
ventil pro zvedání a spouštění žací
hlavy. Minimální světlá výška zdvihu
40 cm zaručuje snadné vyhýbání se
překážkám a posečenému krmivu.

KUHN LIFT-CONTROL DISKOVÉ ŽACÍ STROJE

KUHN PATENT
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Spolehněte se na nás!

Struktura podvozku a krytu nezapřou konstrukční kvalitu
společnosti KUHN: síla a trvanlivost jsou zajištěny.

Jednodušší údržba

Díky rozpisu údržby po 250 hodinách už není promazávání
druhého pomocného hřídele každodenní nutností.

GMD 2810: Když je kvalita práce dokonalá

Hlavními rysy tohoto modelu je kvalita práce a
kompaktnost. 
GMD 2810 je přizpůsobený na výkon traktoru 
70 hp (51 kW) a lehce zvládá nejrůznější 
pracovní podmínky.
Způsob sledování terénu splní díky systému
LIFT-CONTROL i ty nejnáročnější požadavky. 

KUHN LIFT-CONTROL DISKOVÉ ŽACÍ STROJE
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Bezpečná přeprava

Při složení pro přepravu je žací hlava umístěna přímo
doprostřed za traktor. To umožňuje lepší manipulaci při
dopravě po silnici.

Dvojité mechanické zámky zajistí žací hlavu při přepravě a
bezpečně ji drží ve správné pozici. 
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Přizpůsobitelný provozu
Upevnění ve dvou pozicích umožňuje lepší úpravu na 
šířku traktoru nebo na kolmé připojení žacího stroje.

Bezpečné a snadno 
odpojitelné

Stroj se parkuje v přepravní poloze, 
takže s ním lze snadno zacouvat 

a zaparkovat jej v úzké garáži. 

Široký dvoubodový parkovací stojan 
zajišťuje stabilitu odstaveného stroje. 

GMD 3110 / 3510: Nejlepší volba střední třídy

KUHN LIFT-CONTROL DISKOVÉ ŽACÍ STROJE
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Navíc i nižší náročnost na servis

Díky rozpisu údržby po 250 hodinách už není promazávání
druhého pomocného hřídele každodenní nutností.

S novou žací lištou a technologií , poskytují žací stroje GMD 3110/3510
špičkové profesionální vybavení pro středně velké farmy.
Maximální ziskovost: KUHN za Vás myslí na účinnost a produktivitu. 
Pracovní záběr 3,1 m a 3,5 m je určen zejména pro použití s traktory o výkonu nejméně 90 KS.



13

Odpružení při převozu
Jelikož je dnes rychlá přeprava standardem, 
společnost KUHN instalovala 
u strojů GMD 4010 a 4410 
hydropneumatický 
systém odpružení. Tento systém 
absorbuje nárazy a otřesy, 
díky čemuž bude traktor 
stabilnější a bude se lépe 
ovládat.  

GMD 4010/4410: Maximální produktivita připojeného žacího stroje 

Díky GMD 4010/4410 je nyní možné dosáhnout

rychlosti sečení, která se dříve považovala za

nemožnou. Nyní je bez problémů možná 

rychlost sečení až 5 ha (12 akrů) za hodinu.

Ještě vyšší produktivitu přináší přidání GMD 802 F,

3,1 m pro celkový pracovní záběr 7,2 m.

Produktivita, která se téměř vyrovná některým

trojitým kombinacím při výrazně nižší ceně.

   KUHN LIFT-CONTROL DISKOVÉ ŽACÍ STROJE
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Provozní kontrola a jednoduchost

Zvedání a spouštění žací lišty je snadné a přesné. Modely
GMD 4010 a 4410 umožňují zvednutí 40 cm (16") řízené
jedním hydraulickým regulačním ventilem z traktoru. 

Není třeba zvedat také tříbodové připojení traktoru pro
dosažení dostatečného zdvihu na souvrati.



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  
Pracovní záběr (m) 2,67 3,10 3,51 3,95 4,35

Připojení tříbodové - kategorie 2 tříbodové - kategorie 3

Nastavitelné spodní připojení Standardní

Počet disků 6 7 8 9 10

Otáčky vývodového hřídele (rpm nebo min) 540 1000 nebo 540* 1000

Pohon žací lišty Přes první disk na straně traktoru

Ochrana převodového soukolí systém PROTECTADRIVE

Nastavení do přepravní polohy hydraulicky přetočením o 90° dozadu

Automatické uzamčení otočného bodu žací
- Standardníjednotky při přepravě

Odpružení a jištění: kombinované hydropneumatické
Standardní

odpružení LIFT-CONTROL a nonstop jištění

Řádkovací disk Vnitřní a  Vnější
vnější

Střední šířka řádku (m) 1,70 2,30 2,80 3,30 3,70

Integrovaný hydraulický zvedák Standardní

Světla a výstražný systém Standardní zadní

Váha (kg) 760 870 920 1030 1080

Potřebné hydraulické přípojky na traktoru 1 dvojčinný okruh 1 dvojčinný + 1 jednočinný okru

Doporučený výkon od (kW/KS) 51/70 60/80 67/90 81/110 90/120

GMD 2810 GMD 3110 GMD 3510 GMD 4010 GMD 4410

*PTO rychlost k dispozici dle jednotlivých zemí.

Volitelné vybavení: disk s vysokým kuželem pro zúžení pokosu na 2,00 m u GMD 3110 a na 3 m u GMD 4410 - Zvednuté ližiny
s břity pro 30 až 85 mm řezné výšky.

VÁŠ PRODEJCE KUHN :
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Díky inovativním servisním službám firmy KUHN* můžete dále 
optimalizovat užitek a rentabilitu Vašich strojů značky KUHN.

Výjimečnost služeb společnosti KUHN znamená…

- Rady partnerů školených v nejnovějších produktech a výběr stroje, který bude
nejvhodnější pro vaše potřeby.

- Využití technické dokumentace, která s vámi bude po celou dobu životnosti
vašeho stroje, abyste z něj měli co největší užitek.

- k dispozici 24 hodin týdně za konkurenční ceny.

- Buďte připraveni na nečekané s                             prodloužení záruky a řešení
nenadálých událostí s                      u vašeho dealera,

- Široké spektrum vhodného financování

* Některé servisní služby nejsou v současné době ve všech zemích k dispozici. 


