
DISKOVÉ 
ŽACIE STROJE



Diskové žacie stroje s pohonom kĺbovým hriadeľom sú robustné stroje určené pre vysoké výkony. Pre efektívne využitie 
stroja je dôležitá správna voľba pracovného záberu - modely D5000, D6000 alebo D6003. Modely D5000GM, D6000GM a 
D6003GM sú vybavené gumovým kondicionérom, ktorý urýchľuje vysušenie pokosenej krmovín. 

Kľúčové vlastnosti žacích strojov Bellon sú odolnosť, dlhá životnosť a vysoký výkon. Nízky profil žacej lišty spolu s protiostrím 
zabraňujú upchávaniu materiálu vnútri žacieho stroja a zabezpečuje rovnomerný pokos. Pre dosiahnutie čo najlepších 
výsledkov sú modely D5000FL, D6000FL a D6003FL vybavené prstovým kondicionérom, ktorý zaisťuje rovnomerné rozloženie, 
prevzdušnenie pokosu a vysokú kvalitu sena a senáže.

Bellon vyvíja a vyrába žacej lišty a kondicionéry pre rôzne potreby. Diskové 
žacie lišty môžu pracovať v rôznych typoch pôdy a plodín a sú najlepšou 
voľbou pre kopcovité a členité podmienky. Dodávajú sa vo verzii s pohonom 
kĺbovým hriadeľom aj remene.

ŽACIE LIŠTY SO STREDOVÝM UCHYTENÍM A POHONOM KĹBOVÝM
HRIADELOM: MINIMUM PRACOVNÉHO ČASU A VYSOKÁ EFEKTIVITA



DISKOVÉ ŽACIE STROJE S POHONOM KĹBOVÉ HRIADELE
Technická špecifikácia D5000 D6000 D6003
Pracovná šírka (m) 2,05 2,40 2,40
Počet diskov 5 6 6

Počet nožov na disku 2 2 3
Požadovaný príkon (hp) 45 50 50
Priemerný výkon (ha) 2 2,5 3
Otáčky vývodového hriadeľa (ot/min) 540 540 540
Hmotnosť (kg) 575 620 620

DISKOVÉ ŽACIE STROJE S POHONOM KĹBOVÉ HRIADELE A GUMOVÝM KONDICIONÉROM
Technická špecifikácia D5000GM D6000GM D6003GM
Pracovná šírka (m) 2,05 2,40 2,40
Počet diskov 5 6 6

Počet nožov na disku 2 2 3
Požadovaný príkon (hp) 60 70 70
Priemerný výkon (ha) 2 2,5 3
Otáčky vývodového hriadeľa (ot/min) 540 540 540
Hmotnosť (kg) 735 800 860
Typ kondicionéra gumový valcový gumový valcový gumový valcový
Šírka kondicionéra (m) 1,40 1,80 2,20

DISKOVÉ ŽACIE STROJE S POHONOM KĹBOVÉ HRIADELE A PRSTOVÝM KONDICIONÉROM
Technická špecifikácia D5000FL D6000FL D6003FL
Pracovná šírka (m) 2,05 2,40 2,40
Počet diskov 5 6 6

Počet nožov na disku 2 2 3
Požadovaný príkon (hp) 60 70 90
Priemerný výkon (ha) 2 2,5 3
Otáčky vývodového hriadeľa (ot/min) 540 540 540
Hmotnosť (kg) 685 750 850
Typ kondicionéra prstový prstový prstový
Šírka kondicionéra (m) 1,40 1,80 2,20

UNIVERZÁLNE STROJE PRE VŠETKY PODMIENKY



Trojbodový výkyvný záves umožňuje prispôsobenie žacej lišty akýmkoľvek podmienkam. Konštrukcia stroja zabezpečuje 
dokonalé kopírovanie povrchu. Pomocou pružiny možno nastaviť tlak pôsobenie žacej lišty na pôdu. Pomocou 
hydraulického valca možno žacie lištu zdvihnúť do uhla 35 °, čím sa uľahčuje manévrovanie so strojom pri otáčaní.

JEDNODUCHÁ OBSLUHA A NASTAVENIE

Kondicionér zaručuje optimálne narušenie povrchovej vrstvy pokosenej krmoviny a urýchľuje tým vysychanie pri zachovaní 
všetkých výživových hodnôt. Stroje môžu byť vybavené 2 typy kondicionérov - kondicionérom s gumovými valcami alebo 
prstovým kondicionérom. Kondicionér s gumovými valcami, ktoré sú poháňané dvojitým prevodom, je vhodný pre pozemky 
s vysokým množstvom krmu s vysokým objemom vody. Prstový kondicionér je vhodný pre pozemky s menším množstvom 
krmovín. Oba typy kondicionéru sú samočistiace s pohonom uzavretým v olejovej lázni.

Jednoduchá a rýchla údržba je umožnená 
samostatným prístupom ku každému kosiacemu disku 
bez nutnosti demontáže celej žacej lišty.

Doplnková výbava:, Žacie disky sa 3 nožmi iba pre modely 
D6000, D6000GM, D6000FL, D4L, D6L a D8L.

Pre zaistenie vysokého výko-
nu a vysokej kvality práce vo 
všetkých podmienkach je nut-
né pravidelne kontrolovať stav 
nožov žacích diskov. V prípa-
de opotrebenia sa musí nože 
vymeniť.



DISKOVÉ ŽACIE STROJE S HYDROPNEUMATICKÝM ODPRUŽENÍM

Technická špecifikácia
DH6000 / DH6003

DH6000GM / DH6003GM
DH6000FL

DH7000
DH7000GM
DH7000FL

Pracovná šírka (m) 2,40 2,80
Počet diskov 6 7

Počet nožov na oválnom disku 12 14
Počet nožov na trojuholníkovom disku 18 14
Počet kĺbových hriadeľov 2 2
Požadovaný príkon (hp) 70 80
Hmotnosť (kg) 670 780
Hmotnosť gumového kondicionéra (kg) 130 140
Hmotnosť prstového kondicionéra (kg) 80 90

ŽACIE STROJE S HYDROPNEUMATICKÝM ODPRUŽENÍM:
JEDNODUCHÉ A RÝCHLE NASTAVENIE

Pri zbere krmu je požadovaný vysoký plošný výkon, ktorý môžu poskytnúť stroje s veľkým záberom. Pre zaistenie vysokej vý-
konnosti je dôležité zníženie zaťaženia stroja na pôdu. Táto úloha je u spoločnosti Bellon vyriešená hydraulickým systémom 
s dusíkovým tlmičom, ktorý tlmí pohyby stroja pri práci na pozemku.

Celý pôvodne mechanický systém s vinutou pružinou je nahradený dusíkovým tlmičom. Použitie tohto systému znižuje čas 
potrebný pre nastavenie stroja. U hydraulického systému je nutné vykonať iba nastavenie tlaku v hydraulickom okruhu (50 
bar). Žacie stroj sa automaticky prispôsobuje profilu terénu, čím je dosiahnuté hladkého a čistého pokosu.



Vzadu nesené diskové žacie stroje DL3, DL4, DL5, DL6, DL7 a DL8 s pohonom žacieho mechanizmu klinovými remeňmi 
bez kondicionéru sú vhodné pre stredne veľké podniky, ktoré požadujú stroj s robustnou konštrukciou, vysokým výkonom s 
rôznym pracovným záberom.

ŽACIE STROJE S POHONOM KLINOVÝM REMEŇOM:
SPOĽAHLIVOSŤ VO VŠETKÝCH PODMIENKACH

DISKOVÉ ŽACIE STROJE S POHONOM KLINOVÝM REMEŇOM

Technická špecifikácia DL3 DL4
D4L3 DL5 DL6

D6L3 DL7 DL8
D8L3

Pracovná šírka (m) 1,30 1,67 2,05 2,45 2,80 3,20
Počet diskov 3 4 5 6 7 8

Počet nožov na disku 2 2/3 2 2/3 2 2/3
Požadovaný príkon (hp) 25 35 40 45 50 70
Priemerný hodinový výkon (ha) 1 1,5 2 2,5 2,8 3
Otáčky vývodového hriadeľa (ot/min) 540 540 540 540 540 1000

Hmotnosť (kg) 310 385 420 460 560 650
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Bezpečnostný mechanizmus umožňuje žacej lište pri 
kontakte s prekážkou vykonať výkyvný pohyb. Stroj je 
potom možné rýchlo a ľahko vrátiť do pôvodnej pracovnej 
polohy.

Systém s dvojitým hydraulickým piestom poskytuje optimálne 
prispôsobenie stroja povrchu a udržuje žacie lištu paralelne s 
povrchom počas celého pracovného procesu. Tým je zaistené 
rovnomerné rozloženie zaťaženia na pozemok a optimálna ochrana 
jeho povrchu.


