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techniniai duomenys sd - 220 sd - 260 sd - 300 sd - 300c sd - 340
plaušintuvas ne ne ne taip ne 
maks. darbinis plotis m 2,16 2,56 2,98 2,98 3,37
transportavimo plotis m 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
transportavimo aukštis m 2,98 3,3 3,64 3,64 3,99
diskų skaičius vnt. 5 6 7 7 8
ant disko esančių pjovimo  
peilių skaičius

vnt. 2 2 2 2 2

peilio dydis mm 110x50x4 110x50x4 110x50x4 110x50x4 110x50x4
ražienos aukštis mm 40-80 40-80 40-80 40-80 40-80
didžiausias našumas ha/val. 2,4 3 3,3 3,3 3,7
min. traktoriaus galia kW 55 60 60 70 70
gtV greitis aps./min 540 540 540 540 540
svoris kg 668 730 780 1045 830
gtV tipas AW35086 

F750Nm
AW35086 
F900Nm

AW35086 
F900Nm

AW35086 
F1250Nm

AW35086 
F1250Nm

Diskinės šienapjovės, kaip ir visos kitos ROZMITAL mašinos, pasižymi tvirtu patvariu dizainu.
  
Pjovimo sija yra sukurta ir gaminama tik Strojírny Rožmitál. Sijoje montuojami kaltiniai iš labai tvirto 
nerūdijančio plieno pagaminti krumpliaračiai su nušlifuotomis dantų pusėmis, todėl krumpliaračiai 
naudojami ilgiau ir yra tvirtesni, o šienapjovės veikia tyliai.

Visose šoninėse ROZMITAL šienapjovėse yra hidropneumatinė sijų pakėlimo sistema, kurią galima tiksliai 
ir greitai sureguliuoti į idealią plūduriuojančią padėtį, atsižvelgiant į reljefo kontūrus.

  Šienapjovės centrinė pasukimo pakaba tvirtinama pjovimo sijos sunkio centre.

Kompaktiški matmenys -  hidrauliniai komponentai yra integruoti į trijų taškų prikabinimą.

DISKINĖS ŠIENAPJOVĖS

Pasirenkama įranga: 
 papildomas pjovimo diskų apsauginis padas +20 mm arba +50 mm 
 SD 300 - papildomas reguliavimas pjaunat vieną padalgę - 1,8 m arba 1,5 m pločio
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ŠONINĖS diskiNĖs šieNaPjoVĖs

Manometras leidžia lengvai patikrinti ir greitai sureguliuoti 
šoninių šienapjovių plaukiojančią padėtį

Greitas pjovimo peilio keitimas  naudojant spyruoklę 
- tai standartas ROZMITAL šienapjovėms 

Protingas sprendimas - gembės negalima atrakinti ir pakelti, 
jei atraminė koja yra nuleista

Apsaugos nuo smūgio sistema apsaugo šienapjovės siją nuo 
rimtų pažeidimų

Eigos ribotuvas ir stabdis, kad išvengtumėte pjovimo 
sijos svyravimo. Jei ribotuvas yra maksimalioje padėtyje, 
šienapjovė nėra tinkamai sureguliuota.

Pjovimo sijos transportavimo padėtis
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diskiNių šieNaPjoVių DERINIAI

sm - 820

techniniai duomenys SM - 820 SM - 820C
plaušintuvas ne taip
maks. darbinis plotis m 8,2 8,2
transportavimo plotis m 2,81 2,81
transportavimo aukštis m 3,99 3,99
diskų skaičius vnt. 2x7 2x7
ant disko esančių pjovimo 
peilių skaičius

vnt. 2 2

peilio dydis mm 110x50x4 110x50x4
ražienos aukštis mm 40-80 40-80
didžiausias našumas ha/val. 9 9
min. traktoriaus galia kW 100 120
gtV greitis aps./min 1000 1000
svoris kg 1595 2145
gtV tipas AB6096 AB6096

Papildomas pjovimo diskų apsauginis padas +20 mm arba 
+50 mm  yra papildomai pasirenkama įranga visoms ROZMITAL 
šienapjovėms ir kaip, ir pagrindiniai padai, jie yra pagaminti iš 
aukštos kokybės plieno.

sm - 820c
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Keturios atraminės kojos garantuoja saugų šienapjovių derinio 
išlaikymą sulankstytoje padėtyje.

Elektrohidraulinis skirstytuvas naudojamas savarankiškam 
abiejų pjovimo sijų valdymui iš traktoriaus kabinos.

Hidropneumatinė pjovimo sijų palengvinto pakėlimo 
sistema yra standartinėje komplektacijoje. 



6

PRIEKINĖS diskiNĖs šieNaPjoVĖs

techniniai duomenys SC-301 SC-301C
plaušintuvas ne taip
maks. darbinis plotis m 3,01 3,01
transportavimo plotis m 2,88 2,88
transportavimo aukštis m 1,74 1,74
diskų skaičius vnt. 7 7
ant disko esančių  
pjovimo peilių skaičius

vnt. 2 2

peilio dydis mm 110x50x4 110x50x4
ražienos aukštis mm 40-80 40-80
didžiausias našumas ha/val. 3,3 3,3
min. traktoriaus galia kW 60 70
gtV greitis aps./min 1000 1000
svoris kg 752 954
gtV tipas AB4101

F750Nm
AB4101
F750Nm

Pasirenkama įranga: 
 papildomas pjovimo diskų apsauginis padas +20 mm arba +50 mm 
 Trikampio adapterio prailginimas traktoriaus trijų taškų prikabinimui
 SC-301C - praplatintų numetimo plokščių versija, skirta vienos pradalgės pjovimui, 1,5 m pločio

◼    Darbinis plotis 3,00 m

◼    aukšta pjovimo kokybė

◼    Pjovimo sija, pritvirtinta prie abiejų pusių, sudaro  
tvirtą vientisą bloką su rėmu

◼    Pjovimo diskų apsauginiai padai pagaminti iš aukštos 
kokybės plieno

◼      Papildomos priežiūros nereikalaujanti, alyva užpildyta 
pjovimo sija

◼    Pjovimo sijos kopijavimas reguliuojamas spyruoklėmis

◼    Frikcinė sankaba ant gtV apsaugo šienapjovę nuo 
perkrovos.

◼    Pjovimo sija kopijuoja dirvos paviršiaus nelygumus
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Įvesties pavarų dėžė, su numatytuoju gamintojo nustatymu 
traktoriams su priekinio GTV sukimosi kryptimi pagal laikrodžio 
rodyklę, kai žiūrima važiavimo kryptimi. Pavarų dėžę galima 
nustatyti GTV sukimosi kryptimi prieš laikrodžio rodyklę.

Priekinės šienapjovės darbinė padėtis. Priekinės šienapjovės transportavimo padėtis.

Svirtis greitam peilių atlaisvinimui ir atsarginių peilių laikymo 
vieta.

Pjovimo sijos kopijavimas reguliuojamas spyruoklėmis.

Pjovimo sijos krumpliaračiai yra pagaminti iš aukštos 
kokybės plieno, krumpliai nušlifuoti. Ant visų „Rozmital“ 
šienapjovių yra 22 mm storio žvaigždutės.
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kokį vartytuvą pasirinkti konkrečiam šienapjovės  
darbiniam pločiui? 

                                                             

VARTYTUVAI
techniniai duomenys OZ-272 OZ-454 OZ-524S OZ-676

OZ-676H OZ-776S OZ-898 OZ-908 OZ-1110

maks. darbinis plotis m 2,7 4,5 5,2 6,7 7,7 8,9 9,0 11,2
transportavimo plotis m 2,99 2,64 2,98 2,64 2,98 2,64 2,99 2,99
rotoriaus skersmuo m 1,72 1,36 1,72 1,36 1,72 1,36 1,36 1,36
rotorių skaičius vnt. 2 4 4 6 6 8 8 10
rotoriaus gembių skaičius vnt. 6 6 7 6 7 6 6 6
ant gembės esančių  
dvigubų virbų skaičius

vnt. 1 1 1 1 1 1 1 1

didžiausias našumas ha/val. 3,1 5,2 6 7,7 8,8 9,8 10,2 12,3
min. traktoriaus galia kW 25 35 35 45 55 55 71 60
gtV greitis aps./min 540 540 540 540 540 540 540 540
svoris kg 261 555 599 795 

798
935 1380 1450 1850

padangos po rotoriumi 16x6,5-8 16x6,5-8 16x6,5-8 16x6,5-8 16x6,5-8 16x6,5-8 16x6,5-8 16x6,5-8
transportavimo padangos 215/65-15 215/65-15
gtV tipas AW21101 K32 AW21101 K33 AW21101 K33 AW35101 K33 AW35101 K34 AW35121 K33 8G5T101 7G7T121

ti
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1,80 m 2,20 m 2,60 m 3,00 m 3,40 m 8,20 m
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VartytuVai DVIEJŲ ROTORIŲ

Ypač stiprūs darbiniai virbai 
Didelis virbų ritės skersmuo, 10 mm sorio viela, 
C tipo spyruoklinis plienas - naudojami visiems 
ROZMITAL vartytuvams

oZ-272

◼    Darbinis plotis 2,7 m

◼    skirtas mažiems plotams

◼    didelio našumo ir paprastas naudoti

◼    darbiniai ratai 16x6,5

◼   stabilizuojantys statramsčiai yra standartinėje 
komplektacijoje
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VartytuVai KETURIŲ ROTORIŲ

   oZ-454

oZ-524s

OZ-454

OZ-524S  

◼    tvirta ir patvari konstrukcija

◼     stabilizuojantys statramsčiai

◼    sparno hidraulinis sulankstymas

◼    sparnai automatiškai užsifi ksuoja 
transportavimo padėtyje

◼     darbiniai ratai 16x6,5-8

◼     itin stiprus darbiniai virbai ant visų vartytuvų

◼     Puikus reljefo kontūrų kopijavimas

◼      oZ-524s ir oZ-776s yra su didesnio
skersmens 7 gembių rotoriais, skirtais 
tolygiam pašarų paskleidimui
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OZ - 676

OZ - 776S  

VartytuVai ŠEŠIŲ ROTORIŲ

   oZ-676

oZ-776s
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VartytuVai ŠEŠIŲ ROTORIŲ

oZ-676H
Hidrauliškai pasukami darbiniai ratai

Hidrauliškai pasukami darbiniai 
ratai galima hidrauliškai pasukti iš 
traktoriaus kabinos, kad būtų galima 
tinkamai dirbti lauko pakraščiuose.

Mašinos darbinis aukštis gali būti reguliuojamas varžtu, kad būtų pakeistas 
šieno vertimo kampas. standartinis nustatymas yra vidurinėje padėtyje.
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VartytuVai AŠTUONIŲ ROTORIŲ

oZ-898

Mašinos transportavimas: 

◼    Pagalbinė hidrauliškai valdoma 

transportavimo ašis

◼     atokiausiai esantys sparnai yra sulenkti atgal

◼    šis sprendimas leidžia saugiai transportuoti 

mašiną net ir naudojant kompaktiškus 

traktorius, ir nereikalauja daug vietos mašinos 

laikymui
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VartytuVai AŠTUONIŲ ROTORIŲ

oZ-908 NAUJA

OZ-908  

◼    tvirta ir patvari konstrukcija

◼      16x6,5-8 ratai po rotoriais, dvigubi  
vidurinėje dalyje

◼    tinkamą vartymą lauko pakraščiuose užtikrina 
sulankstoma apsauga

◼    supaprastintas galinių rotorių sulankstymas

NAUJA - MONTUOJAMAS VARTYTUVAS 

Pasirenkama įranga:
  papildomas priekinis ratas



15
rozmital.com 

specagra.lt

◼    tvirta ir patvari konstrukcija

◼     Puikus reljefo kontūro kopijavimas

◼    stabilizuojantys statramsčiai

◼    transportavimo ašis

◼     didelis našumas

oZ-1110

VartytuVai DEŠIMTIES ROTORIŲ
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techniniai duomenys SB-3621 SB-3921 SB-4231 SB-4631 SB-4941
maks. darbinis plotis m 3,6 3,9 4,2 4,6 4,9
transportavimo plotis m 1,68 1,81 1,81 1,85 2,64
rotoriaus skersmuo m 2,95 3,12 3,36 3,76 3,98
rotorių skaičius vnt. 1 1 1 1 1
rotoriaus gembių skaičius vnt. 8 10 10 10 13
ant gembės esančių dvigubų 
virbų skaičius

vnt. 3 3 4 4 4

didžiausias našumas ha/val. 3,7 4 4,3 4,7 5
min. traktoriaus galia kW 30 30 35 45 30
gtV greitis aps./min 540 540 540 540 540
svoris kg 445 555 620 635 885
padangų skaičius vienam 
rotoriui / dydis

2 / 16x6,5-8 2 / 16x6,5-8 4 / 16x6,5-8 4 / 16x6,5-8 6 / 18,5x8,5-8

gtV tipas AW21086 K32 AW21086 K32 AW21086 K32 AW21086 K32 AW21121 K33 820Nm 50°

Rotoriaus skirstomojo veleno mechanizmas yra uždarame, alyva 
pripildytame, korpuse. Kadangi korpusas yra nuolat užpildytas alyva, mašina 
veikia tyliai ir lėčiau dyla dalys.

Tai nėra tepimo medžiaga ar skystas tepalas, kurį naudoja kitų mašinų 
gamintojai, kurį galima vadinti tiesiog vazelinu. Mūsų naudojamą alyvą 
galima išleisti ir pakeisti, kaip pavarų dėžėje.

origiNaLŪs roZmitaL rotoriai
- sprendimas sunkioms eksploatavimo sąlygoms
-  skirstomojo veleno mechanizmas su nuolatiniu alyvos užpildymu 

yra visų ROZMITAL mašinų standartinėse komplektacijose

Kūginės formos krumpliaračio rinkinys rotoriaus ritininiame guolyje 
and specialaus veleno padidina dantų patikimumą ir atsparumą dilimui.

GRĖBLIAI
grĖbLiai VIENO ROTORIAUS

Pasirenkama įranga: 
 priekinis reljefo sekimo ratas modeliams SB-3621, SB-3921, SB-4231 a SB-4631
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grĖbLiai VIENO ROTORIAUS

sb - 3621

sb-3921

Darbinis plotis 3,90 m

Darbinis plotis 3,60 m
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Tandeminė važiuoklė užtikrina didesnį stabilumą ir reljefo kontūravimą.

Važiuoklės ratai sumontuoti iškart po darbiniais virbais, 
kad tinkamai nukopijuotų reljefo kontūrus.

grĖbLiai VIENO ROTORIAUS

sb-4231

Darbinis plotis 4,20 m

NAUJA
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sb-4631

sb-4941

Darbinis plotis 4,90 m.  Prikabinamos mašinos, dvigubas tvirtinimas standartinėje komplektacijoje.

Darbinis plotis 4,60 m. tandeminė važiuoklė su keturiais ratais
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techniniai duomenys SP-682D SP-772D SP-852H SP-962H
maks. darbinis plotis m 6,8 7,7 8,5  9,6
transportavimo plotis m 2,83 2,83 2,92 2,93
rotoriaus skersmuo m 3,36 3,36 3,76 4,20
rotorių skaičius vnt. 2 2 2 2
rotoriaus gembių skaičius vnt. 10 10 10 13
ant gembės esančių dvigubų virbų skaičius vnt. 4 4 4 4
didžiausias našumas ha/val. 7 7,6 8,4 9,5
min. traktoriaus galia kW 45 45 45 55
gtV greitis aps./min 540 540 540 540
svoris kg 1995 2025 2180 3030
padangos priešais rotorių / dydis 1 / 16x6,5-8 1 / 16x6,5-8 1 / 18x8,5-8        1 / 18x8,5-8
padangos po rotoriumi / dydis 2 / 16x6,5-8 2 / 16x6,5-8 4 / 16x6,5-8 4 / 16x6,5-8
transportavimo padangos 225/65-16 225/65-16 10,0/80-12 340/55-16
vidinis kardaninis velenas AW21101 K32 AW21121 K32 AW21121 K33 AW21121 K33
gtV tipas AW21101-50° AW21101-50° AW21101-50° AW21101-50°

6,80 m

Ø3,36 m

1,2 m

grĖbLiai DVIEJŲ ROTORIŲ centrinės pradalgės

sP-682d

SP - 682D vidurio pradalgės dviejų rotorių grėblys su fi ksuotu darbiniu pločiu
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6,80/7,25/7,70 m

Ø3,36 m

1,20/1,65/2,10 m

SP - 772D vidurinės pradalgės dviejų rotorių grėblys su laipsniškai reguliuojamu darbiniu pločiu

sP-772d

kopijavimo ratas priešais darbinius 
virbus užtikrina švarų pašarą 
ir apsaugo darbinius virbus 

nuo pažeidimų.
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7,60 - 8,50 m

Ø3,76 m

1,2 - 2,1 m

Automatinė rotorių grįžtis į transportavimo padėtį sulankstant gembes

sP-852H

SP-852H vidurinės pradalgės dviejų rotorių grėblys su nuolat 
reguliuojamu darbiniu pločiu naudojant hidraulinę sistemą

grĖbLiai DVIEJŲ ROTORIŲ vidurinės pradalgės

Pasirenkama įranga:
 hidraulinės grandinės užraktas modeliui SP-852H
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sP-962H

SP-962H vidurinės pradalgės dviejų rotorių grėblys su nuolat reguliuojamu darbiniu pločiu naudojant 
hidraulinę sistemą
Hidraulinės grandinės užraktas - standartinėje komplektacijoje

13 gembių ant rotoriaus, kurių skersmuo 4,2 m, po 4 dvigubus virbus 
kiekvienai gembei

NAUJA

8,80 - 9,60 m

Ø4,20 m

 1,4 - 2,3 m
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techniniai duomenys SB-1332
maks. darbinis plotis m 6,8
transportavimo plotis m 2,92
rotoriaus skersmuo m 3,36
rotorių skaičius vnt. 2
rotoriaus gembių skaičius vnt. 10 + 13
ant gembės esančių dvigubų virbų skaičius vnt. 4
didžiausias našumas ha/val. 7
min. traktoriaus galia kW 45
gtV greitis aps./min 540
svoris kg 2150
padangos priešais rotorių / dydis 1 / 18x8,5-8     
padangos po rotoriumi / dydis 2 / 16x6,5-8
transportavimo padangos 10,0/80-12
vidinis kardaninis velenas AW21096 K32
gtV tipas AW21101-50°

Ø 3,36 m

Ø3,36 m

Ø3,36 m

Ø3,36 m

SB-1332
13,40 m

1,10 m 2,20 m

6,80 m

grĖbLiai  DVIEJŲ ROTORIŲ šoninės pradalgės

sb-1332
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techniniai duomenys SB-1352
maks. darbinis plotis m 6,8
transportavimo plotis m 2,64
rotoriaus skersmuo m 3,36
rotorių skaičius vnt. 2
rotoriaus gembių skaičius vnt. 10 + 13
ant gembės esančių dvigubų virbų skaičius vnt. 4
didžiausias našumas ha/val. 7
min. traktoriaus galia kW 45
gtV greitis aps./min 540
svoris kg 1850
priekinio rotoriaus padangų skaičius / dydis 6 / 18x8,5-8
galinio rotoriaus padangų skaičius / dydis 5 / 18x8,5-8
vidinis kardaninis velenas
gtV tipas

AW35121-50°

◼   keičiamas darbinis plotis su galimybe sudaryti 
pradalges iki 13,4 m pločio 

◼   kopijavimo ratai yra standartinėje komplektacijoje

◼   Puikus išilginis kopijavimas priešais darbinius 
virbus

◼   Hidrauliškai vadoma važiuoklė

◼   Nepriklausomas reljefo kontūrų kopijavimas 
abiem rotoriais

◼  Formuojama viena arba dvi pradalgės

◼   darbiniai rotoriai turi 10 ir 13 gembių, ant kurių 
yra po 4 dvigubus virbus

SB - 1352
13,40 m

1,10 m

Ø3,36 m

Ø3,36 m
Ø3,36 m

Ø3,36 m

2,20 m

7,50 m

sb-1352
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Vartymui ir grėbimui būtina virbų 
laikiklius nustatyti į kitą padėtį. 
Perjungimas į kitą padėtį yra 
paprastas, vienu judesiu visiems 
laikikliams tuo pačiu metu.

Piktogramoje pavaizduotas teisingas 
abiejų rotorių nustatymas. Neteisingas 
nustatymas gali sugadinti mašiną.

3,20 m

3,50 m

Pradalgių formavimas - virbų sienelės yra darbinėje padėtyje

Vartymas -  virbų sienelės yra transportavimo padėtyje.

◼   darbinis plotis vartant 3,5 m

◼   darbinis plotis formuojant pradalges 3,2 m

◼   daugiafunkcis - viena mašina ir varto, 
ir formuoja pradalges

◼   tinka mažesniems plotams

◼   Paprastas ir greitas reguliavimas tarp vartymo 
ir pradalgių formavimo

◼   stabilizuojantys statramsčiai

techniniai duomenys SP4 - 152
maks. darbinis plotis m vartytuvas 3,5 / grėblys 3,2 
transportavimo plotis m 2,98
rotoriaus skersmuo m vartytuvas 2,0 / grėblys 1,4
rotorių skaičius vnt. 2
rotoriaus gembių skaičius vnt. 6
ant gembės esančių 
dvigubų virbų skaičius

vnt. 2

didžiausias našumas ha/val. vartytuvas 3,7 / grėblys 3,4
min. traktoriaus galia kW 30
gtV greitis aps./min 540
svoris kg 420
padangos po rotoriumi 16x6,5-8
gtV tipas AW21121 K32

VartytuVas ir grĖbLys VIENAME

sP4-152

Pasirenkama įranga: 
 kilnojamas žibintų rinkinys
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techniniai duomenys SP4 - 205
maks. darbinis plotis m vartytuvas 3,1 / grėblys 3,4
transportavimo plotis m 2,3
rotoriaus skersmuo m 1,4
rotorių skaičius vnt. 5
didžiausias našumas ha/val. vartytuvas 4,5 / grėblys 4,8
min. traktoriaus galia kW 22
svoris kg 224

◼  darbinis plotis vartant 3,1 m

◼  darbinis plotis formuojant pradalges 3,4 m

◼    daugiafunkcis - viena mašina ir varto,  
ir formuoja pradalges

◼   Paprasta ir lengva priežiūra

◼   apdirbamas didelis laukas

◼   Varoma ratais, riedančiais žeme

◼   mažas nubyrėjimas ir maži nuostoliai

VartytuVai / grĖbLiai SU ŽVAIGŽDINIU RATU

sP4-205

SP4-205  Vartytuvas ir grėblys vienoje mašinoje

Pasirenkama įranga: 
 kilnojamas žibintų rinkinys
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PanevėžysPanevėžysPanevėžys
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ATSTOVAS LIETUVOJE

Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminio techninius parametrus ir konstrukciją.

www.rozmital.com

Leidėjas RAVAK a.s.

Čekiška gamyba su 100 metų 
tradicijomis

sPecagra, uab
8 45 583848 | info@specagra.lt
www.specagra.lt


