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Univerzální žací rameno TIFERMEC DEC 430 F 
  
 
Kompletní profesionální hydraulické rameno s rotační žací hlavou, určené pro kosení trávy na 

krajnicích, v příkopech a svazích podél komunikací, dále pro kosení trávy na hrázích a 

rozlehlých zatravněných plochách. Toto žací rameno lze montovat na traktory s výkony od 

50 HP s minimální hmotností 2.300 kg – pracovní dosah 4,3 m 

Rameno této modelové řady je plně profesionální stroj, který se vyznačuje robustní 

konstrukcí, konstrukčním prvky a použitými materiály. Jedná se o spolehlivý výkonný 

profesionální stroj.  
 

Univerzální žací ramno obsahuje: 

 

- žací hlavy, záběr 0,8 / 1 m 

- sekací hlavu s oběma smysly otáčení 

- dálkové mechanické ovládání z kabiny traktoru (možnost alternativního el. ovládání 

joystickem –doplňkové vybavení)  

- mechanické jištění proti nárazu 

- systém plovoucí polohy žací hlavy 

- výškově nastavitelný opěrný válec 

- čelní a zadní ochrany žací hlavy 

- komplet vyroben z vysoce kvalitních materiálů, zapoudřené broušené čepy…. 

- upnutí žacího ramena do zadního TBZ kategorie I nebo II 

- kloubový hřídel 

- stabilizátory proti bočnímu náklonu do TBZ 

- chladič oleje 

- osvětlení pro provoz na pozmních komunikacích 

- výkyvné Y-nože v základním vybavení (alternatvní výbava – viz. příplatkové vybavení) 

 

Dolpňková výbava 

- el. ovládání joystickem + CONTOUR – systém kopírování terénu 

- el. ovládání joystickem proporcionální + CONTOUR – systém kopírování terénu  
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Technické parametry: 

 
 
 
Se zařízením dodáváme: 

- katalog ND 

- návod k obsluze v českém jazyce 

- servisní sešit 

- průkaz výměnného neseného zařízení – technické osvědčení 

- CE certifikát  

- dodací list 

- záruční list 

- řádný daňový doklad - faktura 
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Fotogalerie: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vyobrazení mají pouze informativní charakter a mohou se v některých detailech lišit 
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