ZÁVĚSNÉ ŽACÍ STROJE
Charakteristika závěsných žacích strojů
●

masivní portálový rám

●

výkyvné zavěšení žacího ústrojí

●

teleskopický šroub pro vyrovnání půdních vln

●

nastavení přítlačné síly pomocí silných odlehčovacích pružin

●

pohon žacího ústrojí klínovými řemeny (tlumení nárazů)

●

nastavitelná výška strniště

●

sklopení všech krytů – snadný přístup

●

pojistka proti přetížení

●

malý poloměr otáčení – otočný závěs

●

komfortní ovládání všech funkcí z místa řidiče

●

možnost nastavení různé intenzity zpracování píce

●

prstový lamač nebo gumové mačkací válce

●

různé možnosti odkládání pokosu:
– plošné s využitím EXTRA DRY
– shazování řádků pomocí shazovacích plechů
– shazování řádků s využitím shazovacího pásu

CAT

ČTYŘLÍSTEK PŘINÁŠÍ ŠTĚSTÍ
Co přináší EXTRA DRY ?
• silážování v jednom dnu – píce prosychá ihned po posečení
• rychlá sklizeň – minimalizace vlivu počasí
• žádné rozhazování a obracení píce – snížení ztrát lístků odrolem
• méně pracovních operací – menší náklady na sklizeň
• kvalitní krmivo – vyšší dojivost

ŽACÍ STROJE CAT – KVALITA URČUJÍCÍ SMĚR
Technické údaje
CAT
Provedení

NOVA 260 T
ED / CR W

NOVA 310 T
ED / CR W

NOVA 360 T
ED

PLUS 310 T
CR

diskové

diskové

diskové

bubnové

Pracovní záběr (m)

2,56

3,00

3,50

3,00

Dopravní šířka (m)

2,54

3,00

3,50

3,00

1650/1700

1810/1855

2000

1950

5

6

7

4

2,20

2,60

3,00

2,60

Hmotnost (kg)
Počet pracovních částí
Minimální výkon (ha/hod.)

ED – stroj je vybaven prstovým lamačem a zařízením EXTRA DRY
CR – stroj je vybaven prstovým lamačem
CR W – stroj je vybaven gumovými mačkacími válci
Technické údaje se mohou bez upozornění měnit. Ověřte si je v čase zadání Vaší objednávky u Vašeho prodejce.
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