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Žací kombinace 
větší než 7,00 m 

S E N Á Ž E  V  N E J L E P Š Í  F O R M Ě  !



GMD    FC/

snižování  
nákladů 

dobrou  
praxi KUHN nabízí řešení pro sklizeň pícnin podle vašich požadavků zaměřené na:

Řešení pro 

MAXIMÁLNÍ 
VÝKON
Hon za maximálním výkonem je nevyhnu-
telný: farmy musí sklízet stále větší plochy, 
optimální doba pro sečení je omezená a 
dosažení nejvyšší kvality píce má zásadní 
důležitost. 
V těchto vysoce stresujících dobách se 
člověk potřebuje spolehnout na kvalitní žací 
stroje, které zanechají čisté strniště a vytvoří 
kvalitní krmivo bez nečistot. 

Společnost KUHN vložila veškerou svoji ener-
gii a know-how do vývoje velkokapacitních 
strojů, které budou splňovat tyto požadavky. 
Protože každá zemědělská společnost nebo 
farma hledá řešení, které bude vyhovovat 
jejím potřebám, nabízí společnost KUHN 
několik různých koncepcí, které mají ovšem 
jeden společný důležitý bod: odpružení  
LIFT-CONTROL, které umožňuje, aby žací 
jednotky klouzaly. Po povrchu přes porost při 
optimálním a stejnoměrném zatížení, aby se 
podařilo sklidit z rostlin to nejlepší. 

To, že jsme srovnávacím měřítkem na trhu 
v oblasti žacích strojů není žádná náhoda. 
Zvolte společnost KUHN, abyste měli to 
nejlepší vybavení pro úspěch. 

ŽACÍ KOMBINACE VĚTŠÍ NEŽ 7,00 M
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dobrou  
praxi 

Pohodlí -  
kvalitu života 

Dosažitelnost -  
poradenství 

bezstarostný  
servis 

Ztrojnásobte výnosy, aniž byste 
ztrojnásobili náklady a spotřebu 
energie; velmi zajímavá rovnice!

Díky trojkombinacím KUHN je včerejší sen 
dnešní realitou; velké plochy lze posekat  
a sklidit v rekordním čase; je možné  
optimalizovat produkci siláže, abyste získali 
krmivo nejvyšší kvality. 
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ŽACÍ KOMBINACE VĚTŠÍ NEŽ 7,00 M

Bezpečnost PROTECTADRIVE

Upevnění FAST-FIT

Každá minuta, kterou ušetříte během sezóny, je vzácná: 
každá hřídel modulu žacího disku má v prostoru těsně 
nad ložiskem přesně spočítaný zápich sloužící jako 
pojistka v případě velmi silného nárazu žacího disku na 
překážku. Při nárazu se příruba odlomí a ochrání se tak 
drahá žací jednotka.

Úspory jsou obrovské: za méně než 15 minut je 
žací stroj znovu provozuschopný při velmi nízkých  
nákladech na opravu!

Dlouhodobá výdrž 

Všechna kovaná ocelová převodová kola mají velký průměr: tento prvek 
umožňuje dosažení maximální odolnosti, která je tím důležitější, když žací disk 
narazí na překážku.

Být číslem 1 to vyžaduje plné nasazení 

2

1číslem
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Upevnění FAST-FIT

Upevnění FAST-FIT

Volba systémů upevnění nože

Žací stroje LIFT-CONTROL se pro většinu zemí dodávají s noži upevněnými pomocí rychlo 
výměnného systému FAST-FIT.

Trojnásobná bezpečnost:
• Silná listová pružina zajistí trvalé uzamčení nože.
• Osazení na upevňovacím čepu zajistí nůž v pracovní poloze a zabraňují jeho odskočení. 
•  Listovou pružinu je možné stlačit za účelem vyjmutí nože pouze v jednom bodě, když je 

nůž vycentrovaný nad splazem. To znamená, že když se žací disk otáčí, nemůže se nůž 
uvolnit. 

Aby se minimalizovaly náklady, lze upevňovací čep nože vyměnit samostatně (bez pružiny 
nebo disku). 
Kvalita sekání zůstává vynikající díky kompaktnímu a plochému tvaru žací lišty, volně 
otočným nožům, které míjejí plazy v těsné blízkosti. 

FAST-FIT 
NEBO ŠROUBY:

Vždy 100% bezpečné 
upevnění nože

Velmi pevné uložení

Moduly žacích disků jsou konstruovány s dvouřadými kuličkovými ložisky s  
kosoúhlým stykem: to jsou prvotřídní komponenty pro srdce žací jednotky.

Upevnění šrouby

1číslem
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LIFT-CONTROL

ŽACÍ KOMBINACE VĚTŠÍ NEŽ 7,00 M

Výkon na poli přístupný všem s minimálními nároky na energii; to jsou hlavní 
charakteristiky této nové trojité kombinace. 
Při nižší hmotnosti než 1800 kg se za dobrých podmínek může začít používat 
ve spojení s traktory, jejichž výkon začíná už na 120 hp.

Maximálně jednoduché a pohodlné 
ovládání 

Využijte ergonomii traktoru. Při práci 
potřebujete manipulovat pouze  jedním 
jednočinným hydraulickým okruhem při  
zvedání přední žací jednotky a s druhým při 
zvedání zadních jednotek. 
Samostatné zvedání levé nebo pravé žací 
jednotky je stndardní výbavou stroje.

Protože čas jsou peníze, nastavování 
odlehčovacího tlaku trvá pouhých několik vteřin!

Hydraulické válce sklápění jsou dvojité. Druhá  
komora je propojena s hydraulickými akumulátory odlehčení 
LC. Nastavení přítlaku odlehčení pro jakékoliv pracovní  
podmínky je pak pohodlné, efektivní a přitom snadné. 
Hydraulický systém jištění Non-Stop (na principu LIFT-
CONTROL) poskytuje flexibilní kontrolu každé žací jednotky 
zvlášť a automaticky zajišťuje návrat žacích jednotek po 
překonání překážky obou žacích jednotek zpět do pracovní 
polohy.

GMD 8730: maximální výkon při minimální spotřebě energie

Systém
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LIFT-CONTROL

Pro montáž žacích 
jednotek na ramena 

jsou k dispozici 
3 polohy: v závislosti na pra-
covních podmínkách (svah, 
velikost pole, šířka přední žací 
jednotky, atd. si můžete zvo-
lit celkovou žací šířku nebo 
větší přesah mezi přední a 
zadními žacími jednotkami. Na 
této volbě také přímo závisí 
přepravní výška. 

Ještě další úspory!
Při práci na svazích odlehčovací systém prokáže všechny svoje výhody, které se potom přímo odrazí ve  
výrazném snížení spotřeby paliva a zvýšení produktivity práce. 

Konec  

výměn oleje!

Žací liš
ty 

OPTIDISC

jsou zkonstruované  

a testované s cílem  

„nulové údržby“.  

Zapomeňte na  

servisní knížky! 



7

GMD    FC/ ŽACÍ KOMBINACE VĚTŠÍ NEŽ 7,00 M

Ideální stroj pro farmáře a zemědělské podnikatele, kteří 
požadují čistou sklizeň, účinné zpracování a spolehlivé sečení 
krmiva se zachováním vysoké nutriční hodnoty. Sklízecí práce 
je možné koordinovat co nejpřesněji, aby se velké plochy  
sklidily ve zkráceném čase. Rychlé a homogenní sušení 
přispívá k zachování cenné rostlinné hmoty. 

FC 883: profesionál se vším všudy 
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Jednoduchost ovládání  
a pohodlí 

1. V „pracovním“ režimu: Zvedání zvo-
lených žacích jednotek a boční posuv stroje 
se ovládá vnějšími okruhy traktoru 
Výhody: zachování ergonomie a u traktorů 
vybavených souvraťovým managementem 
je možné jeho naprogramování. 

2. V režimu „nastavení“, se pomocí 
ovládacího panelu řídí ostatní funkce: 
- Nastavení přítlaku v okruhu odlehčení;
- Složení do přepravní / pracovní polohy;
-  Zvedání zvedání pásového dopravníku 

píce a opěrného kola tvarovače řádku a 
opěrného kola (FC 883 RA).

Zemědělští podnikatelé sní o tom, že dokáží sklidit tisíce hektarů, aniž by museli opra-
vovat či vyztužovat své stroje, které by si při obnově strojového parku ještě zacho-
valy dobrou prodejní hodnotu. Žací mačkače FC 883 prošly nejtěžšími testy ve velmi 
náročných podmínkách, které prokázaly jejich spolehlivost v rozhodujících okamžicích. 

Nic než výkon 
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LIFT-CONTROL

ŽACÍ KOMBINACE VĚTŠÍ NEŽ 7,00 M

Maximální flexibilita, která splní všechny 
potřeby ve všech situací. Ideální pro 
zemědělské podnikatele, kteří potřebují 
zajistit nejlepší výkon za všech podmínek 
sklizně, hustoty krmiva, zralosti plodin, 
použité zemědělské techniky, povětrnostních  
podmínek...
S FC 883 RA můžete ukládat píci do jednot-
livých řádků na jednom poli a skládání ze 
všech žacích jednotek do jednoho řádku na 
druhém poli, aniž byste snižovali denní výkon.

FC 883 RA: Žádejte nemožné...

LIFT-CONTROL
Systém
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LIFT-CONTROL

FC 883 RA: Žádejte nemožné...

1. KUHN myslí na vaši bezpečnost:
pomocná kola se spouštějí během 
přejezdů...
- Menší zatížení zadní nápravy traktoru,
-  Dodržování evropských dopravních 

předpisů,
- Vyšší pohodlí při jízdě,
- Nižší zatížení rámů

2... a zvedají při práci 
Bezproblémový tok a ukládání píce.

3. Skládat řádky nebo ne?
Volba skládání řádků se provádí z kabiny 
traktoru. Když jsou dopravníky zdvižené, 
krmivo dopadá v rovnoměrně rozprostřené 
vzdušné vrstvě pro okamžitého sušení.

4. Speciální dopravníkové pásy
Dopravníkové pásy se skládají ze dvou 
řemenů vzájemně propojených příčkami, jež 
jsou zakryté měkkým běhounem: spolehli-
vost je mnohem vyšší než u běžných gumo-
vých pásů. 
To jistota:
- mimořádné trvanlivosti,
- velmi nízkých nároků na údržbu,
-  Oboustranné bezpečné vedení pásu 

bez rizika bočního posunu i po mnoha 
hodinách práce.

- Odpružení žacích jednotek 
- Žací jednotky s Non-stop jištěním pro případ  nárazu na překážku 

LIFT-CONTROL to je

Systém
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GMD    FC/ ŽACÍ KOMBINACE VĚTŠÍ NEŽ 7,00 M

FC 813 - 883 -883 RA: rozdíl je v odlehčení 

Vysoká kvalita sklizně i na svazích  
Lidé, kteří jsou zvyklí pracovat na svazích, vědí: hranice možností jsou mnohem více omezující než na rovných, homogenních pozemcích.
Na svahu má traktor nutně tendenci stáčet se dolů a klouzat do strany.
Aby byla zachovaná maximální pracovní šířka při zajištění čistého sečení po celé šířce, mají zadní žací jednotky možnost hydraulického 
bočního posunu o 27 cm. Tím může řidič okamžitě upravit polohu žacího stroje doleva nebo doprava podle sklonu svahu.  

Stabilita při manévrování na  
souvratích

Ke stabilizaci žacích jednotek během 
manévrování na souvrati používá 
KUHN nekompromisní technické řešení:  
výkyvné zavěšení v těžišti a hydrau-
lický zámek.

+ 27 cm

+ 27 cm
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FC 813 - 883 -883 RA: rozdíl je v odlehčení 

Klíč k systému: geniální kinetika pouze u KUHN
Zařízení LIFT-CONTROL je mnohem více než pouze systém 
odlehčení s hydropneumatickým akumulátorem, který nahrazuje 
tradiční pružiny. Základní výhoda systému LIFT-CONTROL vyplývá 
z výjimečného způsobu, kterým se využívají kinetické síly působící 
na žací lištu. Konstruktérům KUHN se podařilo vytvořit systém dyna-
mického odpružení oproti běžně používanému pasivnímu systému. 
S tím, jak se u systému LIFT-CONTROL zvyšuje síla působící na 
žací lištu, systém jištění žací lištu automaticky více odlehčuje. Čím 
větší síla v hydraulickém okruhu LC působí, tím lehčí je žací lišta. 

Mezi nesporné výhody patří:
• rovnoměrné odlehčení
• konstantní přítlak na zem
• jištění Non-Stop 

• dokonalé kopírování terénu 
• minimum hlíny ve sklizených plodinách

• šetrné k drnům 

Snadné a přesné nastavení přítlaku 
Při měnících se podmínkách nasazení umožňují 

hydropneumatické akumulátory přesné 
a pohodlné nastavení přítlaku na půdu z  
kabiny traktoru. Na vlhké půdě tedy mini-
mální přítlak lišty na zem brání rozmazávání 
hlíny a znečišťování píce. Přizpůsobením 
tlaku lze také do velké míry omezit boční 
síly, opotřebení splazů a  potřebnou taho-
vou sílu. 

Bezpečnost při nárazu na překážku 
Žádný zemědělec si nemůže dovolit poškození žacího stroje během vrcholné sezóny kvůli zapomenuté nebo přehlédnuté 
překážce, popř. špatnému manévru. Společnost KUHN pro takový případ nabízí aktivní zařízení: když narazíte na 
překážku, žací jednotka se může otočit až o 25 stupňů dozadu a nahoru. Vychýlení jedné žací jednotky do bezpečnostní 
polohy nemá vliv na protější žací jednotku. 

Při vychylování dozadu se zvyšuje tlak v odlehčení, aby se žací jednotka dostala nad překážku a předešlo se tak poškození 
žací lišty nebo rámu. Jakmile traktor překážku přejede, žací jednotka se automaticky vrátí do pracovní polohy, aniž by bylo třeba 
zastavit nebo couvat. 
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Prsty, které zpracovávají píci, mají tvar V a jsou vyrobeny z 
vysoce pružného materiálu, který zůstává v příčném směru 
ohebný.

1.  Pokud projde mačkačem cizí těleso, prsty se ohnou a potom se vrátí  
do původní polohy, aniž by se poškodily.

2.  Prsty jsou pevné ve směru otáčení rotoru, což umožňuje získání 
načechraného a pravidelného řádku. Tím se zkracuje doba sušení  
díky lepší cirkulaci vzduchu. 

Každý typ píce potřebuje své nastavení
Představte si žací mačkač s 36 možnostmi nastavení, jež vám umožňují poradit si s mladou,  
hustou nebo pozdní pící, čímž vám šetří drahé palivo... Váš sen se stává skutečností s žacími 
mačkači KUHN.
Intenzitu zpracování lze upravovat:
nastavením desky deflektoru 
nastavením peorihřebenu 
volbou otáček mačkače (615 nebo 888 min-1)

Rychlé prosychání 

Četné prsty ve tvaru V zpracovávají sklizenou 
píci a pravidelně ji vyhazují do rovnoměrného 
provzdušněného řádku. Díky protihřebenu 
umístěnému na protiplechu nezůstane žádná 
část sklizně nezpracovaná. 
Výsledek: rychlý sušicí cyklus, maximální 
množství cukru zachované v píci, špičková 
nutriční hodnota.

voda

cukr

Ať s prsty nebo válci, je cíl stejný: rychlé, kvalitní sušení 

ŽACÍ KOMBINACE VĚTŠÍ NEŽ 7,00 M
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Polyuretanové mačkací válce se speciálním profilem
-  Díky profilovanému povrchu ve tvaru V drážek zajišťují optimální zpracování 

jemných plodin. Listy a stonky se pravidelně skládají a stlačují v rovnoměrných 
vrstvách díky velké šířce válců. 

-  Nastavování tlaku mezi válci se provádí snadno pomocí snadno přístupného 
seřizovacího šroubu na torzní tyči.

Pohon druhého válce 

Oba válce jsou synchronizované, aby byl zajištěn optimální provoz za všech podmínek bez 
zvláštní údržby. 

voda

cukr

Ať s prsty nebo válci, je cíl stejný: rychlé, kvalitní sušení 



VÁŠ PRODEJCE KUHN:

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.
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T E C H N I C K É  Ú D A J E GMD 8730 FC 813 FC 813 R FC 883 FC 883 RA

Pracovní záběr (m) (*) 
v kombinaci s čelní jednotkou 

8,75 - 8,45 -
8,20 v závislosti  

na zvoleném přesahu 
čelního stroje

8,10 (*) 8,10 (*) 8,80 (*)

Připojení kat. 2 kat. 2/3

Otáčky vývodové hřídele (min-1 nebo ot./min) 1000

Počet disků 2 x 7 2 x 8

Kondicionér - Nylonové prsty ve  
tvaru V, nastavitelný  

kryt, nastavitelný 
protihřeben 

Polyuretanové  
válcee

Nylonové prsty ve  
tvaru V, nastavitelný  

kryt, nastavitelný 
protihřeben

Šířka jednotlivých řádků (m) 2,40 1,20 - 2,50 1,00 - 2,50 1,30 - 2,70 2,30

Šířka středového řádku (m)
- s dlouhými dopravníky 
- s krátkými dopravníky 

-
1,80 - 2,80

2,30 - 3,30

Rozprostírání na široko
- na přání - na přání standard

Přepravní šířka (m) 3,00

Přepravní výška (m) 3,99 - 3,84 -
3,72

4,00

Osvětlení a signalizace standard

Hmotnost (kg) 1760 2793 2835 2986 4620

Teoretický požadavek na výkon vývodové 
hřídele pro celou kombinaci (kW/hp) 88/120 125/170 140/190 170/230

Hydraulické okruhy traktoru 1 DA + 1 SA 2 DA + 1 SA

Potřebné elektrické vybavení 1 x 7 kolíková zásuvka ISO a 1 x 3 kolíková zásuvka ISO 

s

Služby KUHN*: výhody pro maximální využití a ziskovost vašeho zařízení 

 Společnost KUHN se odlišuje svými službami, což znamená, že …

-  Získáte poradenské služby od partnerů proškolených v oblasti posledního vývoje 
produktů, abyste si mohli vybrat stroj, který bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám,

-  Můžete těžit z výhod technické dokumentace, která vás bude doprovázet během 
celé životnosti vašeho stroje a umožní vám získat ze svého stroje maximální zisk,

-  Budete mít k dispozici dodávky náhradních dílů po celý den, 7 dnů v týdnu za 
konkurenceschopné ceny,

-  Můžete očekávat neočekávané s prodlouženou zárukou                                 a  

setkat se s neočekávaným se značkou                           na svém zastoupení,

- s investujete racionálně                              .

* Některé služby nemusí být v určitých zemích dispozici


