
TAŽENÉ ŽACÍ LIŠTY
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TAŽENÉ BUBNOVÉ ŽACÍ LIŠTY: 
PLNĚ HYDRAULICKY OVLÁDANÉ

TAŽENÉ BUBNOVÉ ŽACÍ STROJE
s gumovým válcovým kondicionérem (GM)

Technická specifikace TRT240
TRT240GM

TRT280
TRT280GM

TRT300
TRT300GM

Pracovní šířka (m) 2,40 2,70 3,00
Žací ústrojí bubnové bubnové bubnové

Počet disků 4 4 4
Počet nožů na disku 4 4 4
Otáčky vývodové hřídele (ot/min) 540-1000 540-1000 540-1000
Pneumatiky 10/80-12 10/80-12 10/80-12
Hmotnost (kg) 1200 1250 1300
Hmotnost kondicionéru (kg) 120 140 160
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Tažené žací bubnové lišty se používají 
pro sečení velkých ploch. Jedná se 
o výhodné stroje nevyžadující vysoký 
příkon traktoru (59kW/80Hp jsou po-
stačující). Široké pneumatiky poskytují 
stroji stabilitu a umožňují vysoké zatí-
žení bez poškození strniště. Lze volit 
z několika modelů dle požadavků 
zákazníka – TRT240, TRT280 a TRT300. 
Ve verzích TRT240GM, TRT280GM a 
TRT300GM jsou stroje vybavené vál-
covým kondicionérem, který napo-
máhá snížení času sušení a celé skliz-
ně.



TAŽENÉ DISKOVÉ ŽACÍ LIŠTY: 
DOBŘE OVLADATELNÉ A LEHKÉ STROJE
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Tažené diskové žací stroje díky své níz-
ké hmotnosti poskytují dobrou ovla-
datelnost a snadné manévrování se 
strojem. Hmotnost stroje spolu s vý-
kyvným tažným ramenem umožňuje 
dokonalé kopírování a přizpůsobení 
se jakémukoliv povrchu, což výrazně 
usnadňuje sečení. Ve verzích GM jsou 
stroje vybavené spirálovým gumovým 
kondicionérem vhodným pro píce 
bohaté na listy jako je vojtěška nebo 
jetel, která vyžaduje šetrné zacházení. 
Ve verzi FL jsou stroje vybaveny prsto-
vým kondicionérem, který umožňuje 
snadné a rychlé dosažení suché píce 
jako jsou např. lipnicovité trávy.

TAŽENÉ DISKOVÉ ŽACÍ STROJE
s gumovým válcovým kondicionérem (GM) nebo prstovým kondicionérem (FL)

Technická specifikace
TRD6000
TRD6003

TRD6000GM
TRD7000

TRD7000GM
TRD8000
TRD8003

TRD8000GM
TRD6000FL
TRD6003FL TRD7000FL TRD8000FL

TRD8003FL

Pracovní šířka (m) 2,40 2,80 3,20 2,40 2,80 3,20
Žací ústrojí diskové diskové diskové diskové diskové diskové

Počet disků 6 7 8 6 7 8
Počet nožů na disku 2-3 2 2-3 2-3 2 2-3
Otáčky vývodové hřídele (ot/min) 540-1000 540-1000 540-1000 540-1000 540-1000 540-1000
Pneumatiky 10/80-12 10/80-12 10/80-12 10/80-12 10/80-12 10/80-12
Hmotnost (kg) 1200 1250 1300 1200 1250 1300
Hmotnost kondicionéru (kg) 120 140 160 80 90 100



CUSTOM-DESIGNED HYDRAULIC FORCE
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Tažené modely žacích 
lišt jsou vybaveny dvě-
ma pružinami, u kterých 
je třeba provést manu-
ální nastavení. 

Optimální tlak na půdu 
ve všech podmínkách 
zajišťuje dusíkový tlumič 
ovládaný hydraulickou 
ovládací jednotkou. I 
toto nastavení se prová-
dí manuálně.

Tažené žací lišty jsou určeny pro pro-
fesionální použití pro středně velké až 
velké podniky, které požadují časté 
nasazení, vysoký výkon a efektivitu 
stroje. Boční tažná oj umožňuje snad-
nou přepravu a ovládání stroje při 
zachování nízkého příkonu a spotřeby 
paliva. Jednoduchá a funkční kon-
strukce je zárukou vysoké životnosti a 
nízkých nákladů na údržbu.

PŘEVODOVKA NA OTOČNÉM 
DRŽÁKU:
Převodovka namontovaná na otoč-
ném držáku závěsu umožňuje bez-
pečné provádění všech manévrů při 
vysoké obratnosti stroje i v prostorově 
omezených částech pozemků.

Doplňková výbava na přání:  žací nože na disku jsou možné pro 
následující modely: TRD 6000, TRD 6000 GM, TRD 6000 FL, TRD 
8000 GM, TRD 8000 FL.

A
Pro snadný a rychlý servis s minimál-
ním časovým zatíženímn není nutné 
rozebírat celou žací lišti. Každý disk 
an jeho pohon lze demontovat sa-
mostatně. 

Pro zajištění vy-
soké účinnosti 
ve všech pod-
mínkách je třeba 
provádět pravi-
delnou kontrolu 
žacích nožů. Po-
kud se vyskytne 
vůle mezi šrou-
bem a nožem 
(hodnota A) větší, 
než 2mm, dopo-
ručujme vyměnit 
nůž, šroub, matici 
i podložku.


