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Samozřejmě, že při rozhodování
o tom, zda je pro zemědělský podnik
výhodnější použití sklízecí řezačky
nebo samosběracího vozu záleží ješ-
tě na mnoha dalších faktorech, jako
je cena jednotlivých strojů, dostup-
nost služeb atd. V každém případě je
ale třeba mít dobré informace
o technických a technologických pa-
rametrech uvažovaných strojů. Z to-
hoto důvodu se v tomto čísle časopi-
su Farmář budeme blíže věnovat
technickým parametrům samosbě-
racích vozů řady Jumbo firmy Pöt-
tinger. 

Konstrukce
samosběracího
vozu Jumbo

Pevný a odolný rám stroje je vyro-
ben z kvalitní oceli, jeho vnitřní šíř-
ka je 2300 mm. Jako spojovací prvek
rámu a bočnic vozu jsou použity
šrouby. Nadstavba ložného prostoru
samosběracího vozu je uzavřená,
stabilní konstrukce s hustě uspořá-
danými postranicemi. Na boku lož-
ného prostoru vozu jsou boční dvíř-
ka se sklopnými nástupními
schůdky. Ložný prostor vozu je vy-

baven osvět-
lením, umís-
těným na čel-
ní stěně
vozu. Jako
p o d v o z e k
slouží odpru-
žená tande-
mová nápra-
va, vybavená
vzduchovými
brzdami. Na
přání je mož-
no dodat
i brzdy hyd-
raulické ne-
bo odpružení
vzduchovými
měchy. Oj sa-
mosběracího
vozu je pře-
s t a v i t e l n á ,
pro připojení
k traktoru je
možno použít
horního ne-
bo spodního
závěsu trak-
toru. Pohon
celého vozu
od vývodové-
ho hřídele

traktoru je zajištěn pomocí kloubo-
vého hřídele, vybaveného pojistkou
proti přetížení. Na kloubový hřídel
navazuje robustní převodovka.

Sběrací ústrojí

Šířka sběracího ústrojí (obr. 1),
složeného ze šesti řad oboustranně
vedených sběracích prstů je 2 met-
ry. Z horní strany sběracího ústrojí

se nachází přítlačný plech s vklá-
dacím válečkem. Sběrací ústrojí
má možnost výkyvu ve všech
směrech, aby co nejlépe kopíro-
valo případné nerovnosti povr-
chu pozemku. Pohon sběracího
ústrojí je zajištěn pomocí uzavře-
né převodovky s ozubenými ko-
ly, která je vybavena vypínací au-
tomatikou. Celé sběrací ústrojí je
přitom možno lehce demontovat
a vůz poté používat jako přeprav-
ní návěs.

Řezací ústrojí

Ze sběracího ústrojí se materi-
ál dostává do řezacího ústrojí, dí-
ky kterému splňuje výsledná ře-
zanka kritéria pro senážování
nebo silážování. Plynulý přísun

materiálu k řezacím nožům zajišťuje
vkládací válec Powermatic, který je
tvořen osmi spirálově uspořádanými
řadami prstů vyrobených ze zu-
šlechtěné oceli. Pohon vkládacího
válce zajišťuje uzavřená převodovka
s ozubenými koly a vlastní olejovou
náplní. 

Na nosníku nožů řezacího ústrojí
je umístěno 45 řezacích nožů v jed-
né řadě. Díky rozteči nožů, která je
34 mm, a oboustrannému vedení pí-

ce přes nože při řezání hustě uspo-
řádanými prsty vkládacího válce do-
chází ke kvalitnímu a preciznímu
nařezání sklízené píce. Spirálové
uspořádání vkládacích prstů a opti-
mální tvar řezacích nožů umožňuje
dosažení tzv. kluzného řezu s níz-
kou energetickou náročností. Nože
jsou jištěny osvědčeným nonstop jis-
tícím systémem (obr. 3), který zajiš-
ťuje tlumení rázů ve směru otáčení
válce a ochranu ostří každého z no-
žů individuálně. Nůž v případě nut-
nosti samočinně vykývne. Vkládací
válec je vybaven samostatně ulože-
nými stěrači proti zpětnému vtažení
píce do válce. Prsty vkládacího válce
přitom nejsou k tělesu válce přivaře-
ny. V případě nutnosti je lze snadno
vyměnit.

Je pamatováno také na snadnou
výměnu řezacích nožů. Celý nosník

Samosběrací vozy Pöttinger Jumbo
Často diskutovanou otázkou zajímavou především pro zemědělce
zabývající se živočišnou výrobou je, jaký je rozdíl při použití
sklízecí řezačky nebo samosběracího vozu pro přípravu kvalitní
senáže nebo siláže. Z hlediska požadavků živočišné výroby na
kvalitu řezanky je známo, že pro dobrou fermentaci v sile je
třeba řezanka co nejkratší a co nejvíce narušená a z hlediska
fermentace v bachoru musí struktura řezanky umožnit zachovat
základní fyziologickou funkci přežvýkavců, kterou je žvýkání.
Uvádí se, že z obou hledisek je u víceletých pícnin přijatelná
délka řezanky silážované hmoty 20 až 40 mm. 

OBR. 1 POHLED NA ČINNOST SBĚRACÍHO ÚSTROJÍ SAMOSBĚRACÍCH VOZŮ JUMBO FIRMY PÖTTINGER

1) SBĚRACÍ ÚSTROJÍ MÁ ŠEST ŘAD OBOUSTRANNĚ VEDENÝCH SBĚRACÍCH PRSTŮ. 2) PŘÍTLAČNÝ PLECH S VKLÁDACÍM KOLEČ-
KEM. 3) 5EZACÍ ÚSTROJÍ UMOŽŇUJE DOSÁHNOUT DÉLKY ŘEZANKY VHODNÉ PRO SENÁŽOVÁNÍ. 4) RÁM STROJE JE ROBUSTNÍ.
ZÁKLADNÍM SPOJOVACÍM PRVKEM JSOU ŠROUBOVÉ SPOJE. 5) LOŽNÝ PROSTOR MÁ OBJEM 60 AŽ 72 M3 PODLE TYPU SAMO-
SBĚRACÍHO VOZU. 6) TANDEMOVÁ NÁPRAVA MŮŽE BÝT NA PŘÁNÍ VYBAVENA ODPRUŽENÍM VZDUCHOVÝMI MĚCHY. 7) K VY-
KLÁDÁNÍ JE MOŽNO POUŽÍT VYPRAZDŇOVACÍ VÁLCE NEBO ZADNÍ OTEVÍRATELNOU STĚNU
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nožů řezacího
ústrojí je možno
pomocí přímo-
čarých hydro-
motorů sklopit
a poté vyklopit
do strany o 900

(obr. 2). Tak je
nosník nožů
snadno přístup-
ný. Je v optimál-
ní výšce, což
rovněž přispívá
k jednodušší
montáži a de-
montáži libovol-
ného počtu no-
žů.

Podlahový
dopravník

Podlahový do-
pravník na dně
sběracího vozu
používá čtyř vo-
dících řetězů

a je vybaven pohonem ze středu.
Pro dokonalé nastavení dávkování je
možno plynule nastavit rychlost je-
ho pohybu, v případě nutnosti lze

použít i zpětný
chod.

Vykládka
vozu

Vykládka vozu je
řešena podle přání
zákazníka ve dvou
provedeních. Prove-
dení D se vyznačuje
použitím dvou vy-

prazdňovacích válců
s rozdružovacími hro-
ty. Celé válce je mož-
no v případě nutnosti
demontovat. Válce
jsou poháněny pro-
střednictvím úhlové
převodovky s pojist-
kou proti přetížení.

Provedení L se vy-
značuje zcela otevíra-
telnou zadní stěnou
bez rozdružovacích
válců. Pro jemnější
dávkování sklízené pí-
ce např. do silážního
žlabu je možno i otev-
ření stěny nastavit.

Sběrací vozy Jumbo
od firmy Pöttinger
jsou díky popsanému

technickému řešení jednou z mož-
ných alternativ pro sklizeň píce 
určené k senážování nebo silážová-
ní. Samozřejmým předpokladem je

přizpůsobení technologického pro-
cesu silážování použité technice.
Firma Pöttinger uvádí, že při sklizni
senáže lze při použití samosběra-
cích vozů dosáhnout až 42% úspory
nákladů.

František Kumhála

FOTO ARCHIV

Parametr Jumbo 6000 D/L Jumbo 6600 D/L Jumbo 7200 D/L
Celková délka (mm) 9550/9100 9780 10460
Celková šířka (mm) 2550 2550 2550
Celková výška s bočními postranicemi (mm) 3890 3890 3890
Rozměry ložného prostoru (mm) 6470 x 2300 7150 x 2300 7820 x 2300
Výška ložné plochy (mm) 1390 1390 1390
Šířka sběracího ústrojí (mm) 2000 2000 2000
Počet řad prstů sběracího ústrojí (ks) 6 6 6
Počet nožů (ks) 45 45 45
Teoretická délka řezanky (mm) 34 34 34
Objem ložného prostoru (m3) 60 66 72
Hmotnost stroje (kg) 7800/7250 7950/7400 7550

OBR. 2 ŘEZACÍ NOŽE JE MOŽNO SPOLU S NOSNÍKEM VYKLOPIT O 90 0 DO BOKU.
PRO PŘÍPADNOU VÝMĚNU JE K NIM IDEÁLNÍ PŘÍSTUP

OBR. 3 NONSTOP JIŠTĚNÍ JISTÍ KAŽDÝ Z NOŽŮ SAMOSTATNĚ

OBR. 4 TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA SBĚRACÍHO A ŘEZACÍHO ME-
CHANISMU SAMOSBĚRACÍHO VOZU PÖTTINGER JUMBO

OBR. 5 SAMOSBĚRACÍ VOZY PÖTTINGER JUMBO POUŽÍVAJÍ TANDEMOVOU BRŽDĚNOU NÁPRA-
VU


