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Technická data SD - 220 SD - 260 SD - 260C SD - 300 SD - 300C SD - 340
kondicionér ne ne ano ne ano ne 
pracovní	záběr	max. m 2,16 2,56 2,56 2,98 2,98 3,37
dopravní	šířka m 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
dopravní výška m 2,98 3,3 3,3 3,64 3,64 3,99
počet	disků ks 5 6 6 7 7 8
počet	nožů	na	disku ks 2 2 2 2 2 2
rozměr	nožů mm 110x50x4 110x50x4 110x50x4 110x50x4 110x50x4 110x50x4
výška	strniště mm 40-80 40-80 40-80 40-80 40-80 40-80
plošný	výkon	max. ha/hod. 2,4 3 3 3,3 3,3 3,7
výkon	traktoru	min. kW 55 60 70 60 70 70
počet	otáček	vývod.	hřídele ot/min. 540 540 540 540 540 540
hmotnost	 kg 668 730 954 780 1045 830
kardanový	hřídel	
připojovací

AW35086 
F750Nm

AW35086 
F900Nm

AW35086 
F1250Nm

AW35086 
F900Nm

AW35086 
F1250Nm

AW35086 
F1250Nm

Sekačky Rožmitál se vyznačují robustní konstrukcí, jako všechny stroje značky Rožmitál. V liště jsou 
použita kovaná ozubená kola z vysoko pevnostního ušlechtilého materiálu, s broušenými boky zubů, 
čímž je zajištěna vysoká životnost a odolnost ozubených kol a v neposlední řadě tichý chod sekačky. 

Lišta, nejdůležitější část sekačky,  je vyráběna ve Strojírnách Rožmitál, čímž je zaručena její vysoká kvalita.

Všechny boční sekačky značky Rožmitál mají hydropneumatické nadlehčování lišty s možností přesného 
a rychlého seřízení stroje do ideální plovoucí polohy v závislosti na stavu terénu.

  Středové zavěšení sekačky v těžišti lišty.

Kompaktní rozměry - hydraulické prvky jsou integrovány v tříbodovém závěsu.

DISKOVÉ SEKAČKY
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Diskové	sekačky	boční

Manometr pro pohodlnou kontrolu a rychlé nastavení plovoucí 
polohy lišty u bočních sekaček. Základní nastavení tlaku je 70-145 
bar (1 015 - 2 103 psi) podle typu stroje. tlak 70 bar se používá 
jako základní pro Sd-220 a tlak 145 bar se používá jako základní 
pro Sd-300C. Vždy je potřeba zohlednit stav půdy (tvrdá, měk-
ká, po dešti, apod.) a tlak upravit podle konkrétních podmínek. 
Základní nastavení tlaku ukazuje kryt manometru. Při nesprávném 
nastavení nadlehčování lišty může dojít k poškození sekačky nebo 
k nadměrnému opotřebení plazů.

Rychloupínání žacího nože pomocí pružiny je u sekaček Rožmitál 
bez poplatku. 

Chytré řešení - rameno sekačky nelze odjistit a zvednout, 
pokud je podpěrná noha v dolní poloze.

Nárazová pojistka chrání lištu sekačky před vážným poškozením. Omezovač zdvihu a zároveň brzda, která zabraňuje rozkmi-
tání lišty. Pokud je omezovač v maximální poloze, sekačka 
není dobře seřízena.
Přepravní aretace lišty

SD-300
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Diskové	sekačky	žací kombinace

SM	-	820

Technická data SM - 820 SM - 820C
kondicionér ne ano
pracovní	záběr	max. m 8,2 8,2
dopravní	šířka m 2,81 2,81
dopravní výška m 3,99 3,99
počet	disků ks 2x7 2x7
počet	nožů	na	disku ks 2 2
rozměr	nožů mm 110x50x4 110x50x4
výška	strniště mm 40-80 40-80
plošný	výkon,	max. ha/hod. 9 9
výkon	traktoru	min. kW 100 120
počet	otáček	vývod.	hřídele ot/min. 1000 1000
hmotnost	 kg 1595 2145
kardanový	hřídel	připojovací AB6096 AB6096

Přídavné plazy jsou výbava na přání u všech  
sekaček Rožmitál.

SM	-	820C
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Čtyři opěrné nohy zajišťují bezpečné odstavení žací kombinace 
ve složeném stavu.

Elektrohydraulickým rozváděčem lze jednotlivě ovládat 
obě lišty z kabiny traktoru.

Hydropneumatické nadlehčování je součástí standardního 
vybavení.
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Diskové	sekačky	čelní

Technická data SC-301 SC-301C
kondicionér ne ano
pracovní	záběr	 m 3,01 3,01
dopravní	šířka m 2,88 2,88
dopravní výška m 1,74 1,74
počet	disků ks 7 7
počet	nožů	na	disku ks 2 2
rozměr	nožů mm 110x50x4 110x50x4
výška	strniště mm 40-80 40-80
plošný	výkon	max.	 ha/hod. 3,3 3,3
výkon	traktoru	min. kW 60 70
počet	otáček	vývod.	
hřídele

ot/min. 1000 1000

hmotnost kg 752 954
kard.	hřídel	
připojovací

AB4101
F750Nm

AB4101
F750Nm

◼    Pracovní záběr 3,00 m

◼    Výborná	kvalita	řezu
◼    Oboustranné	upevnění	lišty	tvoří	s	rámem	tuhý	celek
◼    Plazy	z	kvalitní	oceli
◼      Bezúdržbový	převod	uvnitř	lišty	v	olejové	lázni
◼    Nadlehčování	lišty	pomocí	válcových	pružin
◼    Přetěžovací	třecí	spojka	na	kardanu,	chránící	stroj	proti	
přetížení

◼    Příčné	kopírování	lišty

SC-301
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Vstupní převodovka, standardní nastavení z výroby je pro 
traktory s čelním náhonem s otáčením po směru hodinových 
ručiček, při pohledu na převodovku ve směru jízdy. Převodovku 
lze přestavit do jiné polohy.

Odstavná poloha čelní sekačky. Transportní poloha čelní sekačky.

Páka na rychloupínání nožů a skladovací prostor pro náhrad-
ní nože.

Nadlehčování lišty pomocí pružin.

Ozubená kola lišty jsou vykovaná z ušlechtilé oceli 
a boky zubů jsou broušené. Šířka zubů je 22 mm u všech 
sekaček Rožmitál.


