
 

Cenová nabídka na secí kombinaci 
MASCHIO DAMA DRAGO 

 
Technická specifikace: 
 
Rotační brány Drago DC: 
 

Verze Výkon traktoru (k) Pracovní šířka (cm) Celková šířka (cm) Max. hloubka (cm) Počet nožů 

3000 90-150 300 312 28 24 

 
 540/1000 ot/min PTO převodovka - v základu 1000 ot/min 
 Pár standardních ozubených kol: 17-23 
 Otáčky rotoru PTO 540 ot/min (2s): 193-353 
 Otáčky rotoru PTO 1000 ot/min (1s): 357 
 Oválné držáky nožů 
 Heavy duty převodová skříň s dvojitým spodním pláštěm 
 Univerzální tříbodový závěs, kat. II^ 
 Nezávislé čelní úchyty 
 náhonová hřídel s kluzná spojka (1” 3/8 Z6 strana traktoru) 
 Zadní válec s nastavením hloubky pomocí čepu 
 Zadní rovnací lišta s mechanickým centrálním nastavením na válci 
 2 nože na rotoru 
 Dlouhé odpružené boční desky 
 Hmotnost stroje 1270kg v provedení s packer válcem 

 
Nástavbový secí stroj DAMA - použitý 
• Secí botky  Corex disc 
• Počet secích botek 24 (řádek 12,5cm) 
• Zásobník zrna 500l 
• Zavlačovací brány 
• Nástavbová konstrukce  
• Hydraulické znamenáky  
• Monitor TSH – kolejové řádky, čítač ha, pojezdová rychlost 
 
 
Kombinaci se secím strojem DAMA a novými rotačními bránami Drago: 
 
Cena za komplet   453.700Kč bez DPH   16.500Eur bez DPH 



 

Rotační brány Dominator DM 
 

Verze Výkon traktoru (k) Pracovní šířka (cm) Celková šířka (cm) Max. hloubka (cm) Počet nožů 

3000 120-180 300 312 28 24 

Technická specifikace: 

 540/1000 ot/min PTO převodovka - v základu 1000 ot/min 
 Pár standardních ozubených kol: 17-23 
 Otáčky rotoru PTO 540 ot/min (2s): 193-353 
 Otáčky rotoru PTO 1000 ot/min (1s): 357 
 Oválné držáky nožů 
 Heavy duty převodová skříň s dvojitým spodním pláštěm 
 Univerzální tříbodový závěs, kat. II^ 
 Nezávislé čelní úchyty 
 Náhonová hřídel s kluznou spojkou (1” 3/8 Z6 strana traktoru) 
 Zadní válec s nastavením hloubky pomocí čepu 
 Zadní PTO 
 Zadní rovnací lišta s mechanickým centrálním nastavením na válci 
 2 nože na rotoru 
 Dlouhé odpružené boční desky 
 «CE» ochranné prvky 
 Zesílené rotory a ozubená kola 

Nástavbový secí stroj DAMA - použitý 
• Secí botky  Corex disc 
• Počet secích botek 24 (řádek 12,5cm) 
• Zásobník zrna 500l 
• Zavlačovací brány 
• Nástavbová konstrukce  
• Hydraulické znamenáky  
• Monitor TSH – kolejové řádky, čítač ha, pojezdová rychlost 
 
 
Kombinaci se secím strojem DAMA a novými rotačními bránami Dominator: 
 
Cena za komplet   500.500Kč bez DPH   18.200Eur bez DPH 
 
Pro kamenité půdy doporučujeme ochranu rotorů – PLUS  +530Eur bez DPH 

  


