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Často se říká, že napodobování je nejupřímnější formou 
lichocení. Jako průkopníci naší patentované technologie 
FlaxDraper® jsme opravdu vděční, že výrobci sklízecích mlátiček 
a zákazníci zvolí buď pevný nebo flexibilní žací adaptér MacDon. 

Uznání leadera pásových adaptérů začali naslouchat farmáři a 
začali zjišťovat co sklizeň potřebuje. Výsledek: Model MacDon 
960 – první pásový adaptér vyrobený v roce 1989. V roce 1998 
následoval inovovaný adaptér 972, který umožňoval sekat porost 
nízko nad zemí díky pokročilému systému kopírace. S tím, jak 
sklízecí mlátičky začaly být výkonnější bylo nutné zvětšit záběr 
adaptéru. Reagovali jsme v roce 2003 vypuštěním modelu 973 v 
pevném provedení a modelu 974 FlaxDraper®. Jednalo se o první 

pásový flexibilní adaptér na trhu v záběru 9,1m a 10,7m. O rok 
později přicházíme s adaptérem o záběru 12,2m. Další zvyšování 
výkonu sklízecích mlátiček si vyžádalo v roce 2008 příchod 
adaptéru o záběru  13,7m a vydání adaptérů nové řady D.

Náš úspěch nás neustále žene stanovovat další cíle… s dvěma 
adaptéry pásové konstrukce a činit je ještě lepší. Jediný způsob 
jak získat podněty a zjistit co dělat lépe, je jít za farmáři jako jste 
Vy a zeptat se jich: „Jak bychom to mohli udělat lépe?“. Vaše 
připomínky mají za následek více než 30 úprav na adaptérech 
D65 a FD75. Nové adaptéry jsou tak jednodušší a výkonnější  
než kdykoli předtím.
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VÝHODA NAŠÍ PATENTOVANÉ PÁSOVÉ TECHNOLOGIE. 
Prvním strojem, který přichází do styku se sklízenou plodinou je žací adaptér. Konvenční 
lišty s průběžným šnekem mají nevýhodu „mrtvého trojúhelníku“ mezi přiháněčem a 
průběžným šnekem. Tento mrtvý trojúhelník je prostor, kde se tok plodiny při pohybu do 
mlátičky může zpomalovat díky nahrnování a ucpávání. Pásové adaptéry MacDon tímto 
neduhem netrpí. 

Konvenční lišty

MRTVÝ TROJŮHELNÍK
       TOK PLODINY

          TOK PLODINY

MacDon 

PLYNULÝ, KONZISTENTNÍ
 MRTVÝ TROJŮHELNÍK
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BOČNÍ A VERTIKÁLNÍ KOPÍRACE

KOPÍRACE POVRCHU 
Tento speciálně navržený adaptér dovoluje velice jednoduše přizpůsobit 
lištu MacDon jakémukoliv výrobci sklízecích mlátiček. Tento adaptér je 
klíč lišt MacDon k výborné kopíraci povrchu. Dvě sady vinutých pružin 
nadlehčují lištu z 90 až 97% (v závislosti na nastavení pružin) její váhy, 
což umožňuje lištám MacDon dokonalé vykopírování nerovného terénu. 
Technologie Active Float znamená okamžitou odezvu ve všech druzích 
terénních podmínek. Celkové podélné vychýlení lišty může být  
4,8 ,̊ zdvih lišty až 178mm bez závislosti na šikmé komoře.

Nezáleží na barvě, 
adaptér CA25 je připraven 

pro nejnovější modely 
sklízecích mlátiček.
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178MM VERTIKÁLNÍ ZDVIH

 ŠÍŘE ZÁBĚRU  BOČNÍ NÁKLON
 9.1m 41.1cm
 10.6m 50.5cm
 12.2m 54.9cm
 13.7m 61.7cm

4,8˚ BOČNÍ NÁKLON

AUTOMATICKÁ VÝŠKA LIŠTY A Z KABINY STAVITELNÝ  
ÚHEL SEKÁNÍ
Nyní standardem na všech adaptérech řady D65 a FD75. Automatická 
regulace výšky spolupracuje s mlátičkou a umožňuje obsluze zvolit 
požadovaný tlak na půdu a výšku řezu. Se stabilizačními kolečky  
lze výšku řezu nastavit od 30mm do 560mm. KOPÍROVACÍ PLAZY  

6KS NA ZÁBĚRU 9,1 AŽ 
13,7M, 4KS NA ZÁBĚRU 7,6M.

INDIKÁTOR TLAKU NA PŮDU
INDIKÁTOR ÚHLU VYKLOPENÍ LIŠTY

ŽACÍ VÝŠKA A ÚHEL VYKLOPENÍ

6°6°
6°

30mm-55mm bez kopírovacích plazů. 40-140mm s kopírovacími plazy. 120-560mm  
s kopírovacími plazy.



PATENTOVANÁ FLEXIBILNÍ KONSTRUKCE 
MACDON FD75 FLEXDRAPER®

Mnohokrát napodobován, ale nikdy ne zcela. MacDon FD75 
FlexDraper® je třídílný flexibilní adaptér s děleným přiháněčem. 
Tento adaptér včetně přiháněče umožňuje dokonalé kopírování 
povrchu. V každém okamžiku je tak přiháněč rovnoběžný s žací 
kosou. Tato unikátní třídílná technologie dovoluje vychýlení každého 
ramene s žací kosou o 245mm. V kombinaci s bočním náklonem a 
178mm vertikálním zdvihem poskytuje MacDon FD75 dokonalé 
kopírování povrchu až do záběru 13,7m.

AKTIVNÍ VS. ELEKTRONICKÁ REGULACE KOPÍROVÁNÍ

Funkce AHHC je elektronický systém kopírace. To znamená, že 
potřebuje reakční čas. Při reakčním času elektroniky 1s a rychlosti 10 
km/h je ujetá vzdálenost 2,5m! Toto zpoždění může mít za následek 
nedostatečné kopírování a kontakt kosy se zeminou a následné 
hrnutí. Aktivní kopírace Active Float System pomocí vinutých pružin, 
která je použita na lištách MacDon, přináší okamžitou odezvu při 
kopíraci a zabraňuje nabírání zeminy do lišty.

Okamžitá odezva

MACDON

Elektronická regulace AHHC s 
časovou prodlevou reakce může 
mít za následek kontakt kosy se 
zeminou.

KONKURENCE
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Z PŠENICE DO ŘEPKY BĚHEM MINUTY
S žací lištou MacDon je přestavba z pšenice do řepky otázkou několika málo minut.

1. Demontujte obilní děliče a uložte je na zadní stranu bočních krytů.

2. Namontujte aktivní boční děliče a zajistěte je na místě pomocí rychloupínacího mechanismu.

3. Připojte hydraulické hadice aktivních bočních děličů pomocí rychlospojky.
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SPOLEHLIVÁ KVALITA ŘEZU
Žací adaptéry MacDon mají samostatný hydraulický systém, který pohání kosu, 
pásy a vkládací mechanismus. Nezávislost na hydraulickém okruhu sklízecí 
mlátičky minimalizuje riziko potíží během sklizně. Adaptéry řady 5 prokazují 
funkčnost a spolehlivost špičkového hydraulického systému. 

KONSTANSTNÍ STRNIŠTĚ
Nosník žací kosy ve tvaru „C“ umožňuje sekat na 
úrovni terénu (minimálně 30mm) pro konstantní 
nízké strniště. Současně zamezuje vstupu nečistot 
do žacího adaptéru. 

PŘEVODOVKA KOSY – ROBUSTNÍ KONTRUKCE  
S OSVĚDČENOU TECHNOLOGIÍ
Žací lišty MacDon mají vysoce efektivní hydraulicky poháněnou žací kosu.  
Pohon je realizován přes úhlovou převodovku s vlastní olejovou náplní a  
zdvihem kosy 76mm.

Reverzace žací kosy je nyní standardní výbavou a rychlost kosy může být  
upravena tak, aby odpovídala podmínkám sklizně (zdvih  kosy 76mm, jedna  
kosa 1200 – 1280 zdvihů / min. Dvě kosy 1200 – 1340 zdvihů/min).

KDYŽ JDE DO TUHÉHO
Většina žacích lišt funguje v dokonalých sklizňových podmínkách. Žací lišty 
MacDon v pevném nebo flexibilním provedení jsou navrženy tak, aby pracovaly 
korektně i v nejnáročnějších podmínkách sklizně. Toho dosáhneme tak, že 
navrhujeme naše stroje s maximální pevností a trvanlivostí. Užitím nejkvalitnější 
techniky a komponentů můžeme zajistit, že vám adaptér MacDon přinese 
bezstarostnou sklizeň. 
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PLASTOVÉ PLAZY KOSY 
Pro bahnité podmínky nebo plodiny jako sója, rýže, čočka, fazole je lišta 
osazena plastovým plazem po celé délce kosy. Tento plaz zamezuje styku 
samotné kosy se zemí a umožňuje sklízet nízko nad povrchem země.

KRÁTKÉ PRSTY  
Krátké prsty jsou montovány přímo na kosu pro zajištění dobrého pokosu 
materiálu i v těžkých podmínkách jako jsou travní osiva nebo fazole, kdy je třeba 
sekat nízko nad zemí. Volitelně u řady „D“, není dostupné pro všechny záběry.

STABILIZAČNÍ KOLA 
Odpružená stabilizační kola pomáhají 
stabilizovat žací adaptér při sklizni. 
Pracovní výška při použití pneumatik se 
pohybuje mezi 120 - 560 mm.

PŘEPRAVNÍ PODVOZEK 
Tato varianta umožňuje přepravovat 
adaptér na integrovaných kolech až do 
rychlosti 40 km / h.

Volitelně pro adaptéry o záběru 9,1m a větší 
pro řadu „D“ a „FD“.
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UNIKÁTNÍ TECHNILOGIE 2 V 1 
Provedení FD75 FlexDraper® umožňuje  
uzamknutí flexibilní lišty do pevné pomocí  
dvou jednoduchých zámků. Nekompromisní  
výkon v jakékoli plodině. K dispozici v záběru  
od 9,1m až to 13,7m.

ORIGINÁL FLEXDRAPER® BEZ KOMPROMISU
MacDon FD75 FlexDraper® je naší nejnovější inovací patentované technologie FlexDraper®. 
Poskytuje plynulé a konzistentní vkládání až do záběru 13,7m, což značně zvyšuje  
produktivitu sklízecí mlátičky.. 

PŘEDNOSTI PRODUKTU
★  Lze snadno a rychle uzamknout do pevného provedení

★  Kopíruje tvar pozemku s minimálním přítlakem na půdu s využitím technologie MacDon 
Active Float Systém

★  Automatická regulace výšky lišty umožňuje obsluze zvolit tlak na půdu, výšku strniště a 
vysunutí třetího bodu přímo z kabiny. Spolu s použitím stabilizačních kol umožňuje sklízet ve 
výšce 30-140mm s použitím flexibilní lišty. 30-560mm s použitím lišty v pevném provedení.

★  Patentovaný přiháněč s dráhou řízenou vačkovým mechanismem podporuje plynulý tok 
materiálu

★  Těsnění bočního a středového pásu zajišťuje minimální ztráty a maximalizuje tak výnos

★  Praxí ověřená a spolehlivá úhlová převodovka MacDon je poháněna hydromotorem, což 
umožňuje nastavit rychlost kosy v závislosti na sklizňových podmínkách.

★  Náhradní kosa je nyní součástí i u záběru 12,2 a 13,7m.

★  Vylepšená hydraulika s reverzací kosy a precizním řízení rychlostí pásových dopravníků.

FD75 FLEXDRAPER® SPECIFICATIONS
Záběr 9,1 m 10,7 m 12,2 m 13,7 m

Hmotnost (pohon kosy z jedné strany) 3060 kg 3251 kg 3442 kg  -

Hmotnost (pohon kosy ze dvou stran)  -  - 3533 kg 3728 kg

Žací kosa Kosa hydraulicky poháněná z jedné nebo z obou stran. Převodovka MacDon s vlastní olejovou náplní 1050 - 1400 zdvihů / min, zdvih kosy 76mm, náhradní kosa součástí

Přiháněč Model PR15 pick-up, dvoudílný (na 3 podpěrách), geometrie pohybu přiháněk řízena vačkovou dráhou, pohon hydromotorem 0 - 67 ot / min v závislosti na 
typu mlátičky. Plastové nebo kovové prsty přiháněče, rozteč prstů přiháněče 152mm, délka 279mm

Pásové dopravníky Šířka 1057mm, pogumované dopravníkové pásy, s vodicím V profilem, pohon hydromotory

Středový dopravní pás Šířka 2000mm, pás z polyesterových vláken, pogumovaný povrch s gumovými příčkami, hydraulicky poháněný – reverzovatelný, rychlost 1,77 – 2,03 m / sec

Vkládací šnek Šířka 1660mm, pohon mechanický – reverzovatelný, vyměnitelné palce se změnou geometrie pohybu při reverzaci. Nastavení geometrie palcovnice  
pro danou plodinu řepky/obiloviny

Kopírování povrchu pozemku 2 páry vinutých pružin, nezávisle seřizovatelné, zámek pro přepravu, vertikální rozsah 178mm, příčný rozsah 4,8 stupně

Standardní výbava Středový adapter CA25 pro připojení k mlátičce , přiháněč nastavitelný hydraulicky z kabiny vpřed/vzad/nahoru/dolů, hydraulicky ovládané přiklánění/
odklánění lišty, kopírovací plastové plazy po celé délce kosy, nastavitelné kopírovací plazy, automatická regulace výšky sečení s indikací úhlu  
lišty a tlaku na půdu hydraulicky poháněný průběžný šnekový dopravník po celém záběru lišty (nad pásovými dopravníky), stabilizační kopírovací kola

*změny specifikace vyhrazeny



"S LIŠTOU MACDON D65 NEMÁME PROBLÉM 
VYSEKAT POLEHLÉ POROSTY."
        Rostislav Jones, Sobotovice, Česká republika."

14  |  Flexibilní a pevné pásové lišty FD75 a D65



PŘEDNOSTI PRODUKTU
★  Automatická regulace výšky lišty umožňuje obsluze zvolit tlak na půdu, výšku strniště a 

vysunutí třetího bodu přímo z kabiny. Spolu s použitím stabilizačních kol umožňuje sklízet 
ve výšce 30-560mm.

★  Patentovaný přiháněč s dráhou řízenou vačkovým mechanismem podporuje  
plynulý tok materiálu

★  Těsnění bočního a středového pásu zajišťuje minimální ztráty a maximalizuje tak výnos

★  Praxí ověřená a spolehlivá úhlová převodovka MacDon je poháněna hydromotorem,  
což umožňuje nastavit rychlost kosy v závislosti na sklizňových podmínkách.

★  Náhradní kosa je nyní součástí i u záběru 12,2 a 13,7m.

★  Vylepšená hydraulika s reverzací kosy a precizním řízení rychlostí pásových dopravníků.
UNIVERZÁLNOST
Lišty MacDon D65 mohou být osazeny na většinu 
sklízecích mlátiček pomocí adaptéru CA25. Lišta  
D65 může být osazena také na mačkač MacDon 
řady 5 pro řádkování řepky, píce a jiných speciálních 
plodin. Dostupné s pohonem kosy z jedné nebo ze 
dvou stran a záběru 7,6m až 12,2m.

D65 PEVNÉ PROVEDENÍ - SPECIFIKACE
Záběr 7,6 m 9,1 m 10,6 m 12,2 m 13,7 m

Hmotnost (pohon kosy z jedné strany) 2590 kg 2911 kg 3111 kg 3282 kg  - 

Hmotnost (pohon kosy ze dvou stran) 2683 kg 3108 kg 3207 kg 3523 kg 3641 kg

Žací kosa Kosa hydraulicky poháněná z jedné nebo z obou stran. Převodovka MacDon s vlastní olejovou náplní. U jedné kosy 1050 - 1400 zdvihů / min, 
dvě kosy 1100 - 1700 zdvihů /min. Zdvih kosy 76mm, náhradní kosa součástí 

Přiháněč Model PR15 pick-up, jednodílný nebo dvoudílný (na 3 podpěrách), geometrie pohybu přiháněk řízena vačkovou dráhou, pohon 
hydromotorem 0 - 67 ot / min v závislosti na typu mlátičky. Plastové nebo kovové prsty přiháněče, rozteč prstů přiháněče 152mm,  
délka 279mm.

Pásové dopravníky Šířka 1057mm, pogumované dopravníkové pásy, s vodicím V profilem, pohon hydromotory

Středový dopravní pás Šířka 2000mm, pás z polyesterových vláken, pogumovaný povrch s gumovými příčkami, hydraulicky poháněný – reverzovatelný,  
rychlost 1,77 – 2,03 m / sec, 

Vkládací šnek Šířka 1660mm, pohon mechanický – reverzovatelný, vyměnitelné palce se změnou geometrie pohybu při reverzaci. Nastavení geometrie 
palcovnice pro danou plodinu řepky/obiloviny

Kopírování povrchu pozemku 2 páry vinutých pružin, nezávisle seřizovatelné, zámek pro přepravu, vertikální rozsah 178mm, příčný rozsah 4,8 stupně,

Standardní výbava Středový adapter CA25 pro připojení k mlátičce, přiháněč nastavitelný hydraulicky z kabiny vpřed/vzad/nahoru/dolů, hydraulicky ovládané 
přiklánění/odklánění lišty, kopírovací plastové plazy po celé délce kosy, nastavitelné kopírovací plazy, automatická regulace výšky sečení 
s indikací úhlu lišty a tlaku na půdu hydraulicky poháněný průběžný šnekový dopravník po celém záběru lišty (nad pásovými dopravníky), 
stabilizační kopírovací kola (není součástí u záběru 7,6m)

*změny specifikace vyhrazeny



 

 

Ochranné známky produktů  
jsou ochranné známky příslušných 
výrobců a / nebo distributorů.  
Ceny a speci kace se mohou měnit 
bez předchozího upozornění. 
Produkty mohou obsahovat 
dodatečnou výbavu.

AGRI CS a. s., Hybešova 14, Hustopeče, tel.: +420 519 402 285, e-mail: info@agrics.cz, www.agrics.cz, www.mac-don.cz
Oficiální zatoupení MacDon v ČR.




