
• středové výkyvné zavěšení rámu žacího ústrojí se seřiditelným 
 pružinovým nadlehčováním přináší kvalitní plovoucí řez a vynikající  
 eliminaci terénních nerovností

• žací ustrojí se systémem čelních ozubených kol poskytuje uživateli 
 vysoké plošné výkony a čistě posečené strniště 

• výšku strniště je možné zvýšit pomocí výměnných plazů, což je 
 vhodné v těžších podmínkách sklizně

• dvě přepravní polohy (pomocí hydrauliky) umožňují rychlý přesun 
 a bezpečnou přepravu stroje na delší vzdálenosti

• stálou ochranu stroje při sečení zajišťuje spolehlivá nárazová pojist- 
 ka, volnoběžná spojka a pojistná třecí spojka v pohonu stroje

• tvar disků žacího ústrojí minimalizuje riziko vklínění cizího  
 předmětu a příznivě působí na průchod posečeného materiálu

• k žacím strojům je možné dodatečně bez úprav doplnit lamače 
 pokosené píce (typové označení C - 245 a C - 285). Rotor lamače 
 je osazen plastovými prsty. Intenzita lámání je nastavitelná pomocí 
 regulovatelné clony

• kompaktní konstrukce s taženým žacím ústrojím umožňuje výbor- 
 né kopírování terénu ve směru jízdy, při najetí na nerovnost dojde 
 k odklonění žacího ústrojí a celkovému nadzvednutí stroje

• středové výkyvné zavěšení rámu žacího ústrojí se seřiditelným 
  pružinovým nadlehčováním přináší kvalitní plovoucí řez  
 a vynikající eliminaci příčných terénních nerovností

• žací ustrojí se systémem čelních ozubených kol poskytuje uživateli  
 vysoké plošné výkony a čistě posečené strniště 

• výšku strniště je možné zvýšit pomocí výměnných plazů, což je 
 vhodné v těžších podmínkách sklizně

• tvar disků žacího ústrojí minimalizuje riziko vklínění cizího před - 
 mětu a příznivě působí na průchod posečeného materiálu

• použití pro oba směry otáček čelního vývodového hřídele

• výhodná agregace s bočně nesenými    typy umožňuje dosaho- 
 vat vysokých plošných výkonů

• kvalitní a rychlé prosychání posečeného materiálu zajišťují 
 kondicionéry s plastovými prsty

 EXACT 245D + C 245
EXACT 285D + C 285
EXACT 325D

EXACT 245F + C 245F
EXACT 285F + C 285F
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AGROSTROJ Pelhřimov, a.s.
U nádraží 1967 • 393 12 Pelhřimov

tel.: 565 360 115, 565 360 116
fax: 565 360 564

e-mail:prodej@agrostroj.cz

 www.agrostroj.cz
Technické údaje, vybavení a vzhled stroje 
jsou předmětem změn v dů sled ku vývoje.

Typ - EXACT 245 D 245 D+C245 285 D 285 D+C285 325 D 245F+C245F 285F+C285F
Pracovní záběr (cm) 241 241 283 283 325 241 283
Tažný prostředek min. (kW/k) 40/53 45/60 50/67 55/73 55/73 45/60 50/67
Hmotnost (kg) 570 730 600 790 660 700 750
Počet disků (ks) 6 (4/2) 6 (4/2) 7 (5/2) 7 (5/2) 8 (6/2) 6 (4/2) 7 (5/2)
Počet nožů (ks) 12 (6x2) 12 (6x2) 14 (7x2) 14 (7x2) 16 (8x2) 12 (6x2) 14 (7x2)
Otáčky vývod.hřídele (ot/min) 540 540 540 540 540 1000 1000
Závěs (kategorie) ll. ll. ll. ll. ll. Accord Accord
Výkonnost max. (ha/h) 3,3 3,3 3,8 3,8 4,3 3,3 3,8
Lamač-počet prstů (ks) 96 120 96 120
Hydraulické zvedání o o o o o o o
Odlehčení pružinami o o o o o o o
Nárazová pojistka o o o o o
Délka stroje (mm) 1 290 1 900 1 290 1 900 1290 1585 1585
Šířka stroje (mm) 4 610 4 610 5 030 5 030 5430 3241 / 2551 3661 / 2971
Výška stroje (mm) 1 240 1 240 1 240 1 240 1 240 1383 1383


