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Kvalita pro budoucnost

Ponorné nanášení první vrstvy
a elektrostatické práškové nanášení druhé vrstvy barvy.

Laserové řezací stroje s nejvyšší přesností řezu.

Nová slévárna pro vysokou kvalitu
a životnost opotřebitelných dílů.

Moderní programové vybavení 3D.

Stroje označené čtyřlístkem jsou spojeny s výkonností, spolehlivostí a kvalitním servisem.

Moderní lakovna

• elastický
• otěruvzdorný

• s dlouhou
životností

Laserové řezací stroje Moderní slévárna Programové vybavení 3D

Kontaktujte nás na adrese: pottinger@pottinger.cz

Informace nejen z nabídky nových strojů najdete na stránkách: www.pottinger.cz

Obchodní zastoupení
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Žací stroje Pöttinger – stroje s vysokou spolehlivostí
NOVADISC / NOVACAT / EUROCAT
Stále rostoucí výrobní náklady při stejných nebo

klesajících cenách za zemědělské produkty nutí

každého vedoucího pracovníka k důsledné

hospodářské analýze všech procesů, které při

sklizni v podniku uskuteční. Osvědčená a léta

s úspěchem užívaná technika na sklizeň píce 

tak nabývá opět na významu.

Žací stroje Pöttinger garantují vysokou

výkonnost i při zachování požadované kvality

práce. Proto nacházíte i vy stále častěji na

našich loukách a polích moderní stroje

označené čtyřlístkem firmy Pöttinger.

Bubnové žací stroje

CAT/EUROCAT

strana 26 až 31

Diskové žací stroje NOVADISC

strana 32

Diskové žací stroje CAT ALPIN

strana 33

Technické údaje

strana 34 až 35

„EXTRA DRY“

zařízení pro plošný rozhoz

strana 4 až 7 

Diskové žací stroje NOVACAT

strana 8 až 15 

Žací kombinace

NOVACAT 7800/8600 profiline

strana 16 až 17 

Žací mačkače CAT

strana 18 až 25

NOVACAT 8600 ED
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Pro moderní hospodáře – zařízení „EXTRA DRY“
Každý hospodář ví, že pouze

kvalitní krmivo je předpokla-

dem pro dosažení vysoké

užitkovosti. Více využitelné

energie v krmivu zvyšuje

dojivost a snižuje náklady

na krmnou dávku.

„EXTRA DRY“ je výsledkem

společného vývoje firmy

se zemědělským institutem

IMAG–DLO ve Wageningenu

v Nizozemí.

Kvalitnější krmivo
s úsporou nákladů
Lamač naruší stéblo porostu a EXTRA DRY následně rozhodí rovnoměrně pokos
po celém záběru stroje. Sluneční paprsky tak mohou ihned po posečení začít s plnou
intenzitou proces zavadnutí.

EXTRA DRY v praxi:
● Zkrácení procesu zavadnutí a tím snížení vlivu počasí.
● Žádné rozhazování a obracení – snížení nákladů na sklizeň.
● Úspora nákladů na sklizeň až o 10%.
● Zvýšení kvality senáže díky urychlení procesu konzervace.
● Šetrné rozhození zabraňuje ztrátám lístků odrolem a zvyšuje kvalitu krmiva.
● Snížení přejezdů po poli chrání porost.
● Sklizeň kvalitnějšího krmiva pro zvýšení dojivosti.

Prsty lamače ve tvaru „V“ u všech nesených žacích strojů Pöttinger
● Spirálovité uspořádání prstů pro plynulý tok píce bez silových špiček.
● Pružné uložení prstů pryžovými tlumiči rázů.
● Tlumiče chrání prsty před poškozením při nárazu kamene nebo jiného pevného

předmětu.
● Plastové prsty u NOVACAT 225 ED a NOVACAT 265 ED pro snížení hmotnosti 

u strojů s menším pracovním záběrem. Možnost agregace s traktory nižších 
výkonových tříd.

Dorazový plech lamače
● Sklon protilehlého žebrovaného plechu lamače je snadno nastavitelný. Sklon plechu

nabízí možnost nastavení různé intenzity narušení od travin až po jeteloviny.

Důležité!

Prsty ve tvaru „V“
docílíme ideálního naru-
šení povrchové vrstvy
na stoncích pícnin.

Ocelové prsty u strojů
s větším záběrem.

Plastové prsty
u NOVACAT 225/265 ED
pro dosažení menší
hmotnosti stroje.

Efektivní narušení
Narušení píce je znatelné
již na první pohled.

Prstový lamač
● Široký rotor garantuje dostatečnou průchodnost i při velkém množství píce.

Robustní ložiska jsou na obou stranách rotoru.
● Rovnoměrné narušení píce po celé šířce lamače s optimálním úhlem prstu.

EXTRA DRY

Originální náhradní díly
● Kvalitními originálními díly pro

zvýšení bezpečnosti práce.
● Spolehlivost pro zajištění kvali-

ty řezu.
● Životnost pro zvýšení hospo-

dárnosti provozu.
● Časová i cenová dostupnost 

dílů.

Při nákupu náhradních dílů dbejte na nákup originálu s logem čtyřlístku!
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Extra Dry

Pohon rotoru lamače
Uložení umožňuje rychlé
uvolnění klínových
řemenů pro pohon: 
uvolnit napínací kladku,
sejmout řemeny.

Nastavení přítlaku
Odlehčení žací lišty (pro
práci bez lamače a s la-
mačem) je nastavitelné
snadno a bez nářadí.

Rychlá demotáž
Pouze jeden pracovník
demontuje lamač jedno-
duchým uvolněním čepů.

Prstový lamač s plošným

rozhozem pokosu u diskových

žacích strojů NOVACAT

a bubnových žacích strojů

EUROCAT umožňuje rychlé

zavadnutí píce. Lepší silážo-

vatelnost a rychlý počátek

procesu konzervace minimali-

zuje rovněž ztráty a zvyšuje

kvalitu senáže.

Žací stroje CAT s náskokem ve zkušenostech
EXTRA DRY = kvalitní senáž
Zařízení EXTRA DRY:
● Rotor lamače dopravuje píci přes rozhazovací plechy EXTRA DRY.
● Rozhazovací plechy jsou umístěny přes šířku celého lamače. Každý plech je

samostatně nastavitelný.
● Píce je rovnoměrně rozhozena a načechrána, což umožňuje provzdušnění 

a zkrácení času zavadnutí.
● Účinky slunečních paprsků se projevují ihned po posečení bez nutnosti 

rozhozu píce obracečem.
● V případě nutnosti tvorby řádků je možné jednoduše přestavit plechy 

a vytvořit řádek o požadované šířce.

Rychlá montáž 
a demontáž lamače
● V případě, že nepotřebujete lamač (denní 

zelené krmení), není nic jednoduššího, než 
jej demontovat.

● Dvěmi čepy uvolníme lamač a pomocí páky 
následně jeho pohon.

● Vložíme pomocná kolečka a lamač jednoduše
vysuneme.

● Připojíme ochranný kryt s integrovanými 
shazovacími disky.

EXTRA DRY

EXTRA DRY
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Žací stroje NOVACAT
Přednost: u žacích strojů

NOVACAT se středovým

zavěšením je žací lišta

rovnoměrně odlehčována.

Proti konvenčním žacím

strojům se stranovým uchyce-

ním žací lišty eliminuje toto

řešení rovněž i boční síly

působící na žací stroj.

To se projevuje zejména

při práci s lamačem.

Nesené diskové žací stroje se středovým uložením

Stabilní konstrukce
pro dlouhou životnost

Pro přesný řez

Středové uložení
Vždy rovnoměrné zatížení celé žací lišty.
Praxe:
● Rychlejší reakce na terénní nerovnosti

– optimální přizpůsobení půdním
nerovnostem pro přesný řez.

● Menší opotřebení plazů a nožů.
● Konstrukce chránící porost.

Pružinové odlehčení
Malý přítlak žací lišty na porost. Přítlak
je jednoduše nastavitelný bez nutnosti
použít nářadí.
Praxe:
● Rychlejší reakce na terénní nerovnosti

– optimální přizpůsobení půdním
nerovnostem.

● Lehký v tahu, větší svahová
dostupnost.

● Menší opotřebení plazů a nožů.
● Konstrukce chránící porost.

Výhody

Přídavné plazy
Plazy pro zvýšení 
odolnosti proti 
opotřebení 
a prodloužení 
životnosti.

Vnější plazy
Na obou stranách
obzvláště silné vnější
plazy.

Plazy jsou vyrobené ze
zušlechtěné nástrojo-
vé oceli.
Tvar plazu chrání žací
lištu před znečištěním
a zajišťuje přesný řez.

28%

28%

54%

Oboustranné uchycení žací lišty
● Žadné poškození a zkroucení žací lišty při sečení nebo zvednutí.
● Delší životnost ozubených kol a ložisek.
● Vysokopevnostní rám pro snížení hmotnosti.
● Přestavitelné čepy závěsu podle rozchodu traktoru a rozměru pneumatik.
● Mechanická nebo hydraulická pojistka při nárazu na překážku.
● Bezpečný přenos kroutícího momentu přes kloubový hřídel a úhlovou 

převodovku.
● Převody v olejové lázni s dvouřadými kuličkovými ložisky pro pohon 

žacích disků.
● S možností odkládání pokosu podle vašich požadavků.
● Shazovací bubínky stranových žacích disků pro zlepšení odkládání pokosu. 

Na přání je možno stroj vybavit přídavnými shazovacími kotouči pro tvorbu 
užšího řádku.

NOVACAT 350 H
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Diskové žací stroje NOVACAT

Žací lišta nové generace

NOVACAT 225 H/H ED

5 žacích disků

s pracovním záběrem 2,20 m

NOVACAT 265 H/H ED

6 žacích disků

s pracovním záběrem 2,62 m

NOVACAT 305 H/H ED

7 žacích disků

s pracovním záběrem 3,04 m

NOVACAT 350 H

8 žacích disků

s pracovním záběrem 3,46 m

Pro spolehlivou sklizeň
● Svařovaná vana žací lišty s plochým tvarem.
● Stěna žací lišty je vyrobena z kvalitní oceli o šířce 4 mm. Lišta 

je vyrobena na přesných obráběcích strojích řízených počítačem.
● Oválný tvar disku ze zušlechtěné jemnozrnné oceli.
● Optimální tok píce garantuje rychlý a přesný řez i při práci na svazích.
● Šroubovaný čep nože umožňuje jeho snadnou výměnu.
● Rychloupínací nože s odpruženými půlenými přidržovači nožů.

Dokonalý v detailech

Rychloupínací nože
● Výměna nože je bez nutnosti použít 

nářadí velmi jednoduchá.

Preciznost

Šroubovaný unašeč
je v případě potřeby
rovněž snadno
vyměnitelný.

Dvouřadé kuličkové ložisko
(šířka 60 mm) spolehlivě
přenáší i nerovnoměrná
zatížení.

Čep nože
Šroubovaný čep nože 
je při poškození snadno
demontovatelný –
menší náklady
na provoz.

Modulová konstrukce
● Ozubené kolo s ložiskem a mezikolo jsou

snadno demontovatelné.

● Ozubená kola o stejném průměru
garantují konstatní zatížení všech
částí. Větší odolnost proti
únavovému lomu.

● Všechna ozubená kola jsou
zušlechtěna a zajišťují
klidný chod s dlouhou
životností.

● Těsnící gumové kroužky pro zajištění těsnosti žací vany.

Optimalizovaný tvar plazů
● Zajišťuje vždy přesný řez.

Svařovaná konstrukce
žací lišty

Dvouřadé kuličkové
ložisko z kvalitního
materiálu

Optimalizovaný
tvar lišty i plazu
pro kvalitní řez

NOVACAT 305 H
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Diskové žací stroje NOVACAT

Výkyvný závěs
● Při najetí na překážku uvolní pojistka žací lištu

a vykývne ji až o 20°. Vypínací síla je nastavitelná.
● Stroj je možno na přání vybavit hydraulickým jistícím

mechanismem, který při najetí na překážku uvolní
žací lištu. Vypínací síla je rovněž nastavitelná.

Žací stroje do každých podmínek

Spolehlivost

Hydraulická pojistka
Zajišťuje výkyv žací lišty
při najetí na překážku.

Mechanická pojistka
Zajišťuje výkyv žací lišty
při najetí na překážku.

Spolehlivost
Kloubový hřídel je v každé
poloze stroje vždy
otáčivý.

Mechanické zajištění transportní polohy
● Žádné zatížení hydraulického okruhu při přepravě.

Odstavení stroje
● Zablokováním odlehčovacích pružin je žací stroj snadno 

připojitelný a odpojitelný.

Odlehčení žací lišty
● Silné odlehčovací pružiny jsou bez nářadí přestavitelné.
● Přítlak žací lišty při práci s lamačem a bez lamače je snadno 

a rychle nastavitelný.

Závěs s nosným rámem
● Pro využití celého záběru stroje jsou čepy závěsu

přestavitelné, v závislosti na rozchodu traktoru
a rozměrech pneumatik.

● Automatická nájezdová přetěžovací pojistka.

● Svisle vykývnutý: sklopitelný stranový kryt snižuje transportní výšku.
● Vodorovně vykývný v ose traktoru: vhodné při malé transportní výšce a šířce.
● Svisle vykývnutý v ose traktoru: žací stroj je v blízkosti traktoru, což zabezpečuje

dostatečné zatížení přední nápravy.

3 polohy pro transport

Provozní spolehlivost a nená-

ročná obsluha jsou charakte-

ristickými znaky žacích strojů

Pöttinger. Podle vašich poža-

davků je možno pracovat

s prstovým lamačem nebo 

bez lamače s využitím 

shazovacích disků. 

NOVACAT 305 H
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Čelně nesené diskové žací stroje NOVACAT

Závěs
● Rychlozávěs pro snadné připojení a odpojení.
● Nosné čepy jsou přestavitelné. Těžiště stroje

je při práci s lamačem nebo bez lamače vždy
blízko traktoru.

● Závěs žacího stroje s kloubovým uložením 
umožňuje volné připojení stroje k traktoru 
s dostatečnou možností výkyvu.

● Dvě silné a nastavitelné pružiny stabilizují 
stroj při práci i při dopravě. Rovněž tlumí 
rázy při práci stroje na nerovném pozemku.

Pro vyšší výkonnost

Osvědčená žací lišta
● Oboustranné uchycení žací lišty. Žádné poškození a zkroucení žací lišty 

při sečení nebo při zvednutí.
● Kontrukce žací lišty je shodná se zadně nesenými stroji. Shodnost dílů 

v případě využití strojů v kombinaci.
● Vnější shazovací bubínky bezpečně dopravují pokos do středu žací lišty.

Závěs

Stabilizační pružiny
jsou integrovány do rámu
závěsu a tlumí rázy
vznikající při sečení.

Kloubový hřídel
s dostatečnou
pohyblivostí.

Kulový kloub
je uložen před žací lištou
a zajišťuje dobré
kopírování terénu.

NOVACAT 266 F/F ED

6 žacích disků

s pracovním záběrem 2,62 m

NOVACAT 306 F/F ED

7 žacích disků

s pracovním záběrem 3,04 m

Hydraulické odpružení žacího stroje
● Žací lišta s přítlakem na půdu 70 až 100 kg 

pro dobré kopírování terénu.
● Přítlak na půdu je jednoduše, rychle 

a přesně nastavitelný podle 
podmínek.

NOVACAT 266 FED
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Výkonnost nabývá stále více

na významu. Žací kombinace

NOVACAT profiline je vhodná

zejména pro velké zeměděl-

ské podniky a podniky služeb.

Při využití traktoru je

návratnost vložené

investice mnohem rychlejší

než u samochodného stroje.

NOVACAT 8600 profiline

s pracovním záběrem 8,35 m

NOVACAT 7800 profiline

s pracovním záběrem 7,50 m

Při využití traktorů s otočným řízením:
● Přehlednost a viditelnost všech žacích strojů.
● Výborná manévrovatelnost i na malých pozemcích.

Při využití traktorů s čelním vývodovým hřídelem:
● Optimální rozložení zatížení traktoru.
● Samostatné využití čelního žacího stroje.

Profiline

Úzký při dopravě
Odstavení stroje je rovněž
velmi jednoduché.

Samostatný pohon
každého žacího stroje přes
centrální převodovku.
Každý žací stroj je
samostatně jištěn
proti přetížení.

Spolehlivost s dlouhou životností
● Universální rám pro oboustranné využití.
● Samostatné kopírování terénu každého stroje.
● Rychlé přestavení z pracovní polohy do transportní a opačně.
● Žací lišty NOVACAT garantují čistý a přesný řez.

Disková žací kombinace NOVACAT profiline
Hospodárněji s vyšší výkonností

Pojistka
● Při najetí na překážku zajisťuje boční výkyv.

Stroj je hydraulicky vrácen do pracovní polohy.
● Čelní žací stroj je optimálně veden přes půdní nerovnosti.

Lamač
● Lamač zabezpečuje narušení pokosu na celém 

záběru stroje.

Elektrohydraulické ovládání
Pro snadnou obsluhu stroje
a kontrolu jeho výkonnosti.

Zvednutí žací lišty
● Jednočinný hydraulický válec spolehlivě zvedne žací lištu.

Zvednutí stroje při otáčení
● Stroj maximálně zvedněte.
● Při zvednutí stroje neměníme polohu závěsu

traktoru – snadná manipulace se strojem.
● Malé vykývnutí kloubového hřídele.

17

NOVACAT 8600 ED
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Vynikající kvalita řezu

Žací mačkače CAT NOVA
U závěsného mačkače je

dlouhá životnost samozřej-

mostí i přes nasazení

v kamenitých podmínkách.

Konstrukce stroje umožňuje

i při vysoké rychlosti spolehli-

vou sklizeň každého materiá-

lu. Velkou výhodou mačkačů

je zejména tříbodové

uchycení žací lišty.

Výhody konstrukce závěsných mačkačů firmy Pöttinger:
● Výkyvné zavěšení žací lišty na masivním portálovém rámu.
● Tříbodové uchycení žací lišty pro kopírování nerovností (multitast).
● Rovnoměrný přítlak na půdu.

❶ Velký rozsah příčného výkyvu žací lišty.
❷ Horizontální výkyv: horní závěs (1) a spodní závěs (2) tvoří paralelogram pro

optimální kopírování nerovností. Pružiny obou závěsů (E a F) jsou podle
podmínek nastavitelné.

❸ Přestavením teleskopického šroubu (T) odlehčovacích pružin (F) je možno nastavit
intenzitu kopírování příčných vln. Tak chráníme porost před jeho poškozením.

● Dvě silné zadní pružiny uchycené v zadní části žací lišty a horní teleskopický závěs
garantují precizní kopírování půdních nerovností a nejlepší kvalitu řezu.

● Silný portálový rám.
● Zvednutí žací lišty až o 380 mm zajišťuje dostatečnou průchodnost i při přejíždění

velkých řádků.

❶ ❷ ❸
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Závěs

Otočný závěs kategorie II
umožňuje příčný
výkyv +/– 30°.
Traktor a žací stroj pracují
nezávisle i na velmi
nerovných pozemcích.

Výkyvná převodovka
pro velkou manévrovatel-
nost. Pohon 1000 ot./min.
Pro 540 ot./min. je nutno
vstupní převodovku otočit.

Při dlouhodobém nasazení:
● Výkyvná oj je ovládána dvojčinným hydraulickým válcem.
● Standardní výbava s uzavíracím ventilem pro zajištění oje proti výkyvu 

při transportu.

Spolehlivý přenos kroutícího momentu i při velkém zatížení:
● Kloubový hřídel s volnoběžkou.
● Dělený pohon žací lišty

a prstového lamače zabezpečuje
rovnoměrné zatížení celého stroje.

Pro zvýšení výkonnosti možnost
kombinace s čelním žacím strojem
● Při využití shazovacího pásu je

možno současně tvořit jeden
velký řádek.

Kloub je uchycen
v blízkosti pozemku pro
optimální přenos sil
a dobré kopírování
žací lišty.

11

CAT NOVA 310 T ED
se shazovacím pásem
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Pro maximální výkonnost

Žací mačkače CAT NOVA
Přednosti:
Zachování konstantního předpětí pružin, optimální
odlehčení se stejným přítlakem na půdu.

● Žací lišta snadno kopíruje terén.
● Lepší kvalita řezu.
● Menší opotřebení žací lišty.
● Lepší ochrana při najetí na překážku.

Jiné systémy:
Svisle uložené odlehčovací pružiny fungují spolehlivě
pouze na rovných pozemcích. Při práci na nerovném
terénu dochází v důsledku různého protažení
odlehčovacích pružin k rozdílnému přítlaku na půdu.

Odpružení

Teleskopický závěs
s pružinami umožňuje
optimální kopírování
půdních nerovností.

Odlehčovací pružiny
v kombinaci s horním
teleskopickým závěsem
spolehlivě kopírují terén
i při velkých pracovních
rychlostech.

❶ Rovný pozemek: při běžném nastavení pružin (E) je
přítlak přibližně 60 kg.

❷ Půdní prohlubeň: délka (L) odlehčovací pružiny (E)
se změní pouze minimálně, čímž se přítlak na půdu
velmi sníží.

❸ Půdní vlna: délka (L) odlehčovací pružiny (E) se
rovněž změní pouze minimálně, čímž se přítlak
na půdu částečně zvýší.

Závěsné žací stroje CAT NOVA pracují spolehlivě na každém pozemku.
● Pouze u mačkačů Pöttinger najdete tříbodovou konstrukci zavěšení 

žací lišty pomocí šikmo uložených odlehčovacích pružin.

Optimální kopírování:

CAT NOVA 260 T ED/CRW

5 žacích disků

s pracovním záběrem 2,56 m

CAT NOVA 310 T ED/CRW

6 žacích disků

s pracovním záběrem 3,00 m

CAT NOVA 360 T CR

7 žacích disků

s pracovním záběrem 3,50 m

CAT PLUS 310 T CR 

4 žací bubny

s pracovním záběrem 3,00 m

Při nákupu náhradních dílů dbejte 
na nákup originálu s logem čtyřlístku!

CAT NOVA 310 T ED
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Kvalita

Ochranná miska
pro šroub unašeče není
k disku přivařená.
Demontovatelné spojení
umožňuje snadnou
výměnu při menších
nákladech.

Vysocedimenzované
kuličkové ložisko
o šířce 60 mm.
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Žací disky nebo bubny?

Vhodná konstrukce do různých podmínek

Stabilní konstrukce žací lišty
● Ideální mělký tvar lišty pro kvalitní řez i při krátké a ležící píci.
● Plazy jsou vyrobeny z jemnozrnné oceli. Samostatný plaz pro každý

žací disk je snadno vyměnitelný.
❶ Plochý disk s hladkou plochou zajišťuje plynulý tok píce.
❷ Přídavný ochranný kryt chrání a zesiluje žací lištu přes celou šířku.
❸ Velké dvouřadé ložisko (šířka ložiska 60 mm).
❹ Ozubená kola o velkém průměru se silnými hřídeli disků.
❺ Celá žací lišta je snadno a rychle demontovatelná.

❶

❷

❸

Vysoce dimenzované diskové

i bubnové žací stroje musí

splňovat požadavky uživatelů

na kvalitu řezu, výkonnost

a spolehlivost. Konstrukce

strojů Pöttinger umožňuje

splnění těchto požadavků.

Robustní konstrukce
Velké oválné žací disky
● Velké překrytí žacích nožů zajišťuje přesný řez.

❶ Čtyři bubny s malým
průměrem bubnu pro
dostatečnou
průchodnost.

❷ Stabilní uložení
v několika ložiscích.

❸ Plynulé nastavení
výšky strniště
30–65 mm.

❶

CAT 310 T alternativa bubnových i diskových závěsných mačkačů.

CAT NOVA 310 T ED
se shazovacím pásem



Komfort

Elektrohydraulické
komfortní ovládání
všech funkcí z kabiny
řidiče.

Intenzita narušení
Nastavení dorazového
plechu provádíme
snadno jednou pákou.
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Prstový lamač nebo gumové válce

Nepřekonatelný v lámání
Vysoce účinný prstový lamač
● Dlouhé ocelové prsty ve tvaru „V“ ❶ jsou spirálovitě

uspořádány.
● Prsty jsou volně uloženy a v případě nárazu cizího

tělesa dochází k vychýlení prstů.
● Prsty jsou u protisměrných disků ❷ hustěji

uspořádány, což umožňuje i při větším toku píce
dostatečné narušení píce.

● Pohon lamače klínovými řemeny tlumí rázy při nárazu
cizího tělesa na prsty lamače.

● Ložiska hřídele lamače jsou dostatečně chráněna
proti znečištění.

❷ ❶

Shazovací plechy
● Dva dlouhé shazovací plechy jsou přestavovány

vpravo i vlevo dvojčinným hydraulickým válcem.
Tak je tvořen dvouřádek píce pro sklizeň píce
následnými stroji s větší šířkou sběrače.

Šířka dvojitého řádku:

CAT NOVA 310 T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,90 – 3,10 m
CAT NOVA 260 T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,50 – 2,70 m
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Gumové mačkací válce pro jeteloviny a vojtěšky
● Dva tvarované gumové mačkací válce jsou uloženy

v blízkosti žací lišty. Tím je odebírána veškerá píce
a rovnoměrně mačkána.

● Horní válec je posuvný a je tlačen pružinami
ke spodnímu válci.

● Intenzitu narušení je možno nastavit přítlakem
horního válce.

EXTRA DRY také u závěsných mačkačů
Lamač s plošným rozhozem píce pro zkrácení
času zavadnutí.

CAT NOVA 260 T CRW

CAT NOVA 310 T CRW

Shazovací pás
● Jeden řádek je odklá-

dán čelním žacím
strojem a druhý řádek
je přihazován pásem
závěsného lamače.
Šířka řádku je
1,60 – 2,00 m.

● Pohon pásu je přes
samostatný hydraulic-
ký okruh.

● Rázy jsou tlumeny
pomocí pružinových
tlumičů.

Přídavný pás
● Vhodné pro ještě užší

odkládání pokosu.
Možnost nastavení
šířky řádku sklonem
přídavného pásu.

Shazovací plechy
na přání u CAT NOVA
260 T a 310 T.

CAT NOVA 310 T ED
se shazovacím pásem
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Pružinové odlehčení
● Silné, nastavitelné pružiny odlehčují rám žacího stroje.
● Žací bubny s malým přítlakem na půdu.

Praxe:
● Menší boční zatížení zejména při práci na svahu.
● Větší ochrana porostu před jeho poškozením.
● Menší opotřebení plazů a nožů.

Výkyvné středové zavěšení rámu
● Zajišťuje vždy rovnoměrné zatížení vnitřního 

a vnějšího bubnu.
● Eliminace nerovnoměrného opotřebení vnitřního 

a vnějšího bubnu.

Praxe:
● Optimální přizpůsobení půdním nerovnostem.
● Přesný řez i při vysoké pracovní rychlosti.

CAT plus

Plus – nastavitelná výška strniště
● Přestavením plazu nastavíme výšku řezu od 30 mm do 65 mm. Mezera mezi disky

však zůstává vždy konstantní. Úhel vedení nože je rovněž neměnný, což zajišťuje
přesné vedení nože a přesný řez.

❶ Přestavitelné čepy závěsu stroje zajišťují sečení, aniž by docházelo
k přejíždění pokosu.

❷ V rámu stroje uložené rezervní nože a klíč pro jejich výměnu.
❸ Přetěžovací spojka s volnoběžkou chránící pohon a stroj před poškozením.
❹ Při najetí na překážku se uvolní nájezdová pojistka žací lišty. Vypínací síla

je nastavitelná.
❺ Kuželové soukolí pro klidný a tichý chod.
❻ Jednoduché nastavení výšky strniště od 30 do 65 mm při zachování konstantní 

mezery mezi talíři a vedením nože.
❼ Široký rozsah výkyvu žací lišty při práci na nerovném terénu.

PřednostiKomfort

Středové uchycení rá-
mu, pružinové odlehčení
Originální konstrukcí stor-
je dochází ke snížení pří-
tlaku na půdu a snížení
bočních sil působících na
stroj. To je důležité ze-
jména při práci na svahu
nebo s kondicionérem.

Nastavení výšky
strniště plynulým
přestavením plazu
při zvednutém stroji.

28 %

54 %

28 %

Podle provedení je stroj

vybaven zařízením pro

nastavení výšky strniště

nebo prstovým lamačem.

CAT 170

s pracovním záběrem 1,65 m

CAT 190/190 ED

s pracovním záběrem 1,85 m

CAT 190 plus /plus ED

s pracovním záběrem 1,85 m

CAT 230 plus / plus ED

s pracovním záběrem 2,25 m

Bubnové žací stroje

CAT economy
Osvědčený žací stroj
● Pracovní záběr 1,65 a 1,85 m.
● Stabilní závěs s nastavitelnými čepy kategorie I a II.
● Pohon přes kloubový hřídel s přetěžovací spojkou 

a volnoběžkou, převodovku s mazacím tukem 
a klínovými řemeny.

● V rámu stroje uložené rezervní nože a klíč pro 
jejich výměnu.

● Pro traktory bez vnějšího hydraulického okruhu.
● Pro dopravu i dozadu přestavitelný.

Komfort při ovládání u CAT economy 190 
● Přestavitelný z kabiny řidiče.
● Na přání hydraulické zvedání stroje 

pro přepravu.

Cenově přijatelné bubnové 

žací stroje se sníženou 

hmotností.

CAT economy 170

2 žací bubny

s pracovním záběrem 1,65 m

CAT economy 190

2 žací bubny

s pracovním záběrem 1,85 m

CAT ECONOMY 170

Nastavení stroje
Pro využití celého zábě-
ru stroje je možné zá-
věs přestavit podle
traktoru.

3 polohy pro transport
Stroj je pro transport
možno přestavit vodo-
rovně v ose traktoru.

3 polohy pro transport
Stroj je pro transport
možno přestavit svisle
v ose traktoru.



Obslužnost

Výška řezu
Centrální nastavení výšky
řezu od 35 do 60 mm.

EUROCAT s velkým plus
● Plus – centrálně nastavitelná výška strniště.
● Plynulé nastavení od 35 do 60 mm.
● Možnost dodatečného zvýšení strniště

o 20 mm využitím vymezovacích 
podložek.
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Bubnové žací stroje EUROCAT

Pro kvalitní řez

Stroje s novou konstrukcí
● Shodná konstrukce zadně nesených i čelně nesených strojů pro cenovou 

i časovou dostupnost náhradních dílů.
● Vysokopevnostní rám pro dlouhou životnost.
● Středové uchycení žací lišty pro optimální přizpůsobení terénních nerovností.
● Silné odlehčovací pružiny pro malý přítlak a menší opotřebení plazů a nožů.
● Vnitřní bubny s menším průměrem pro zvýšení průchodnosti.

EUROCAT 275 H/H ED

4 žací bubny

s pracovním záběrem 2,70 m

EUROCAT 315 H

4 žací bubny

s pracovním záběrem 3,05 m

● Rychloupínání nožů.
● Montáž a demontáž lamače bez nutnosti použít nářadí.
● Odkládání pokosu do řádku shazovacími disky nebo zařízením 

pro plošný rozhoz EXTRA DRY.
● Tři polohy pro transport.

Pružinové odlehčení
Nastavení přítlaku bez
nutnosti použít nářadí.

Středové uchycení rá-
mu, pružinové odlehčení
Originální konstrukcí stor-
je dochází ke snížení pří-
tlaku na půdu a snížení
bočních sil působících na
stroj. To je důležité ze-
jména při práci na svahu
nebo s kondicionérem.

28 %

54 %

28 %

EUROCAT 275 H ED



EUROCAT 276 F ED
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Pro zvýšení výkonnosti

Čelně nesené bubnové žací stroje EUROCAT
EUROCAT 276 F/F ED
4 žací bubny

s pracovním záběrem 2,70 m

EUROCAT 316 F 
4 žací bubny

s pracovním záběrem 3,05 m

❸ EXTRA DRY
● Snadno demontovatelný lamač.
● V případě, že nepotřebujete la-

mač, není nic jednoduššího,
než jej demontovat. Dvěma
čepy uvolníme lamač
a pomocí páky 
uvolníme jeho pohon.

● Vložíme pomocná
kolečka a lamač
jednoduše vysuneme.
Jak jednoduché!

● Připojíme ochranný 
kryt s integrovanými 
shazovacími disky.

● Lamač je možno 
opatřit i dodatečně.

❶ Závěs
● Závěs žacího stroje s kloubovým

uložením umožňuje volné připoje-
ní stroje k traktoru s dostatečnou
možností výkyvu.

● Dvě silné a nastavitelné pružiny
stabilizují stroj při práci i při do-
pravě. Rovněž tlumí rázy při práci
stroje na nerovném pozemku.

❹ Závěs
● Pro snadnou a rychlou agregaci stroje s traktorem.
● Přestavitelný závěs pro polohu těžiště stroje v blízkosti traktoru.

❷ Nastavení výšky strniště
● Výšku strniště nastavíme jednoduše třetím bodem závěsu pro všechny 

čtyři žací bubny.

❶

❷

❸

❹

Přednosti

Nastavitelné hydro-
pneumatické odlehčení
pro optimální kopírování
nerovností. Sériově
u strojů s lamačem.

EXTRA DRY
Široký rotor s prsty ve
tvaru „V“ jsou spirálovitě
uspořádány. Nastavením
dorazového plechu je
možno nastavit různou
intenzitu narušení píce.
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Stroj s novou konstrukcí
Podle vašich požadavků je možno pracovat s prstovým lamačem a zařízením 
pro plošný rozhoz EXTRA DRY nebo i bez lamače s využitím shazovacích disků. 
Montáž a demontáž lamače a shazovacích disků je stejně jednoduchá jako 
u zadně nesených strojů.

Rychlá montáž a demontáž lamače

Hydraulické odpružení žacího stroje
● Žací lišta s přítlakem na půdu 70 až 100 kg 

pro dobré kopírování terénu.
● Přítlak na půdu je jednoduše, rychle 

a přesně nastavitelný podle 
podmínek.
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NOVADISC

Cenově dostupné diskové žací stroje vyznačující se
velkým pracovním záběrem při malé hmotnosti
● Převodovka v olejové lázni, klidný chod klínovými 

řemeny.
● Shazovací bubínky žacích disků pro spolehlivé 

odkládání pokosu i při práci na svazích.
● Vnější shazovací disky.
● Svařovaná vana žací lišty s plochým tvarem.
● Stěna žací lišty je vyrobena z kvalitní oceli o šířce 

4 mm. Lišta je vyrobena na přesných obráběcích 
strojích řízených počítačem.

● Oválný tvar disku ze zušlechtěné jemnozrnné oceli.
● Optimální tok píce garantuje rychlý a přesný řez 

i při práci na svazích.
● Šroubovaný čep nože umožňuje jeho snadnou 

výměnu.
● Rychloupínací nože s odpruženými půlenými 

přidržovači nožů.

Lehký stroj s příznivou cenou
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Žací stroje CAT ALPIN
Při agregaci s traktory pro horské podmínky
● Práce s velkou výkonností, komfortem a bezpečím.
● Lehké čelně nesené diskové žací stroje.
● Malá hmotnost i přes velký záběr.
● Rychloupínací nože.
● Shazovací disky pro tvorbu úzkého řádku.

Oboustranné uchycení žací lišty
● Žádné poškození a zkroucení žací lišty při sečení nebo

zvednutí.
● Delší životnost ozubených kol a ložisek.
● Vysokopevnostní rám pro snížení hmotnosti.
● Ozubená soukolí žací lišty v olejové lázni pro pohon

žacích disků.
● Shazovací bubínky stranových žacích disků pro zlep-

šení odkládání pokosu.

Pro práci v horských podmínkách

CAT ALPIN 220
5 žacích disků

s pracovním záběrem 2,16 m

CAT ALPIN 260
6 žacích disků

s pracovním záběrem 2,58 m

Závěs

Pro obzvláště strmé svahy
● Universální závěs pro

speciální traktory do
horských podmínek.

● Integrovaný výkyvný
závěs.

Rychlozávěs
pro traktory do
40 kW/55 PS s odlehčo-
vacími pružinami
a možností výkyvu.

Možnost příčného posuvu
+/– 20 cm (celkově 40 cm)
z kabiny řidiče.

NOVADISC

Přestavení žací lišty
Zvednutí žací lišty nejprve
paralelně k pozemku
(nedojde k poškození
stroje ani porostu)
s následným zvednutím
celého stroje.

Přestavení do
transportní polohy 
Ovládání z kabiny řidiče
s mechanickým zajištěním
pro transport. Pro otáčení
je stroj zvedán jedno-
činným hydraulickým
válcem.

● Sklopitelné ochranné plachty pro snadný přístup. 
● Stroje vyznačující se nízkou hmotností a malou ener-

getickou náročností.

NOVADISC 225 

5 žacích disků

s pracovním záběrem 2,20 m

NOVADISC 265 

6 žacích disků

s pracovním záběrem 2,62 m

NOVADISC 305 

7 žacích disků

s pracovním záběrem 3,04 m

NOVADISC 350 

8 žacích disků

s pracovním záběrem 3,46 m

NOVADISC 305

CAT ALPIN 220

Rychloupínací nože
Výměna nože je bez
nutnosti použít nářadí
velmi jednoduchá.

NNEEWW
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Nesené diskové žací stroje se středovým uchycením rámu
NOVACAT 225 H 265 H 305 H 350 H 225 H ED 265 H ED 305 H ED
Pracovní záběr (m) 2,20 2,62 3,04 3,46 2,20 2,62 3,04

Přibližná výkonnost (ha/h) 2,30 2,80 3,20 3,60 2,30 2,80 3,20

Počet disků 5 6 7 8 5 6 7

Počet nožů na disk 2 2 2 2 2 2 2

Min. výkon traktoru (kW/PS) 37/50 44 /60  52/70  59/80 44/60 51/70 59/80

Hmotnost (kg) 580 625 820 900 750 875 1050

Nesené diskové žací stroje se stranovým uchycením rámu   
NOVADISC 225 265 305 350
Pracovní záběr (m) 2,20 2,62 3,04 3,46

Přibližná výkonnost (ha/h) 2,20 2,60 3,00 3,40

Počet disků 5 6 7 8

Počet nožů na disk 2 2 2 2

Min. výkon traktoru (kW/PS) 30/40 37/50 44/60 52/70

Hmotnost (kg) 480 520 600 650

Čelně nesené diskové žací stroje Žací kombinace         
NOVACAT 266 F 306 F 266 F ED 306 F ED 7800 8600 7800 ED 8600 ED
Pracovní záběr (m) 2,62 3,04 2,62 3,04 7,48 8,62 7,48 8,32

Dopravní šířka (m) 2,57 3,00 2,57 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Přibližná výkonnost (ha/h) 2,80 3,20 2,80 3,20 8 10 8 10

Počet disků 6 7 6 7 7 + 12 7 + 14 7 + 12 7 + 14

Počet nožů na disk 2 2 2 2 2 2 2 2

Min. výkon traktoru (kW/PS) 30/40 35/47 45/61 52/70 80/109 110/150 120/163 160/220

Šířka řádku (m) 1,10 1,30 1,25 1,40 – – – –

Hmotnost (kg) 603 669 754 790 2000 2100 2800 3000

Čelně nesené diskové žací stroje
CAT ALPIN 220 260 T 220 T 260 220 CR 260 CR T 220 CR T 260 CR
Pracovní záběr (m) 2,16 2,58 2,16 2,58 2,16 2,58 2,16 2,58

Dopravní šířka (m) 2,20 2,60 2,20 2,60 2,20 2,60 2,20 2,60

Přibližná výkonnost (ha/h) 2,20 2,60 2,20 2,60 2,20 2,60 2,20 2,60

Počet disků 5 6 5 6 5 6 5 6

Počet nožů na disk 2 2 2 2 2 2 2 2

Min. výkon traktoru (kW/PS) 21/28 26/35 21/28 26/35 26/35 33/45 26/35 33/45

Šířka řádku (m) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,40 1,70 1,40 1,70

Hmotnost (kg) 325 380 360 490 420 470 460 500

Nesené bubnové žací stroje se středovým uchycením rámu
CAT 170 190 275 H 315 H 190 ED 275 H ED

190 plus 230 plus 275 H plus 315 H plus plus ED 230 plus ED plus ED
Pracovní záběr (m) 1,65 1,85 2,25 2,70 3,05 1,85 2,25 2,70

Přibližná výkonnost (ha/h) 1,40 1,70 2,50 2,70 3,20 1,70 2,50 2,70

Počet bubnů 2 2 2 4 4 2 2 4

Počet nožů na buben 3 3 4 3 3 3 4 3

Min. výkon traktoru (kW/PS) 22/30 29/40 44/60 44/60 51/70 37/50 52/70 51/70

Možnost přestavení výšky řezu – – /• • – / • – / • – / • • – / •

Dopravní výška (m) 2,35 2,65 3,35 3,65 4,00 2,65 3,35 3,65

Hmotnost (kg) 350 512/532 650 870 930 660/680 820 1040

Čelně nesené bubnové žací stroje                                                                               Nesené diskové žací stroje se stranovým uchycením rámu
EUROCAT 276 F 316 F  276 F ED CAT economy 170 190
Pracovní záběr (m) 2,70 3,05 2,70 1,65 1,85

Dopravní šířka (m) 2,65 3,00 2,65 – –

Přibližná výkonnost (ha/h) 2,80 3,20 2,80 1,40 1,70

Počet bubnů 4 4 4 2 2

Počet nožů na buben 3 3 3 3 3

Min. výkon traktoru (kW/PS) 32/42 37/48 45/61 22/30 29/40

Hmotnost (kg) 756 803 930 350 425

Možnost přestavení výšky řezu • – /• – /• – –

Diskové žací mačkače Bubnový žací mačkač
CAT NOVA 260 T ED 310 T ED 360 T CR 260 T CRW 310 T CRW CAT 310 T CR
Pracovní záběr (m) 2,56 3,00 3,50 2,56 3,00 3,05

Dopravní šířka (m) 2,54 3,00 3,50 2,54 3,00 3,00

Přibližná výkonnost (ha/h) 2,60 3,20 3,40 2,60 3,20 3,20

Počet pracovních částí 5 6 7 5 6 4

Počet nožů na pracovní část 2 2 2 2 2 3

Min. výkon traktoru (kW/PS) 52/70 58/80 66/90 52/70 58/80 55/75

Pneumatiky 10.0/80-12 10.0/80-12 13.0/55-16 10.0/80-12 10.0/80-12 10.0/80-12

Šířka řádku (m) 0,80 – 2,50 0,80 – 3,00 0,80 – 3,00 0,80 – 2,50 0,80 – 3,00 0,80 – 2,00

Hmotnost (kg) 1650 1810 2000 1700 1855 2050

ED stroj je vybaven prstovým lamačem a zařízením EXTRA DRY • CR stroj je vybaven prstovým lamačem • CR W stroj je vybaven gumovými mačkacími válci

ještě více informacíVíce detailů –

Technické údaje se mohou bez upozornění měnit. Ověřte si je v čase zadání Vaší objednávky u Vašeho prodejce.


