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KATOR KN

BEDNAR KATOR KN jsou rotační brány pro precizní 

přípravu seťového lůžka. Využití najdou zejména při 

předseťové přípravě v podmínkách těžkých, tvrdých, 

suchých a špatně zpracovatelných půd.

Rotační brány vytvářejí rovnoměrně zpracované seťové 

lůžko s pevným podložím pro uložení osiva nebo sadby. 

Správná půdní struktura, pórovitost a optimální velikost 

hrůbků přispívá k dobrému zásobení kořenové soustavy 

rostlin vodou a vzduchem. Rotační brány KATOR KN 

využívají aktivní pracovní orgány, proto jsou vhodným 

Proč KATOR KN?

„Rotační brány byly v minulosti velmi oblíbeným strojem pro zpracování 

půdy. S nástupem a rozšířením minimalizační technologie zpracování 

půdy se od jejich využívání postupně upustilo. I tak se dnes jedná 

o nejprodávanější kategorii strojů pro zpracování půdy a obliba těchto 

strojů na mnoha trzích stále převažuje. I to byl důvod, proč jsme rotační 

brány KATOR KN zařadili do našeho produktového portfolia, abychom 

zemědělcům požadujícím tento produkt nabídli profesionální řešení 

v podobě stroje s jedinečným know ‑how, řadou technických výhod 

a kvalitním řešením.“ 

 Jan Bednář

nástrojem pro předseťovou přípravu půdy po předchozím 

zpracování pozemku pluhem, hloubkovým kypřičem 

nebo dlátovým pluhem.

Modelová řada rotačních bran KATOR KN nabízí řadu 

technických a agronomických výhod, které vám přinášejí 

řadu benefitů. Charakteristickým znakem rotačních 

bran KATOR KN je robustní převodové ústrojí a rám, 

který garantuje dlouhou životnost stroje i při nasazení 

v náročných podmínkách.
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KATOR KN_PROFI

Proč KATOR KN?

TECHNICKÉ VÝHODY

 – Robustní rám (12 mm) a masivní převodové ústrojí je základem dlouhé životnosti stroje i při 

zpracování těžkých půd.

 – Speciální konstrukce odzkoušená pro práci v kamenitých půdách, zabraňuje poškození rotoru, 

ulpívání kamenů mezi rotory a umožňuje práci na pozemcích s větším množstvím posklizňových 

zbytků.

 – Jedinečné řešení tří ložisek na jeden rotor zajišťuje uložení každého rotoru s minimální vůlí 

a maximální stabilitou.

 – Malá vzdálenost mezi rotory (22,5 cm u sklopného provedení) zabezpečuje výborný drobicí 

a mísicí efekt nezbytný pro precizní přípravu.

 – Umístění smykové lišty blízko u rotorů neustále vrací velké kusy zeminy zpět k rotoru, aby byly 

kvaitně rozdrobeny.

 – Možnost osazení vybraných modelů agregačním rámem pro připojení dalších strojů na 

zpracování půdy a setí.

AGRONOMICKÉ VÝHODY

 – Vytvoření přesného a identického seťového lůžka pro všechny rostliny (přesné dodržení 

pracovní hloubky v celém záběru stroje).

 – Správná půdní struktura a velikost jednotlivých částic je nezbytná pro přístup vody a vzduchu 

ke kořenům rostlin.

 – Kvalitní drobicí efekt dosažený vysokou obvodovou rychlostí jednotlivých rotorů a jejich velkým 

počtem na metr pracovního záběru.

 – Rovnoměrné vytvoření seťového lůžka bez zvlněného povrchu zásluhou promyšlené 

konstrukce stroje.

 – Zpětné uzavření a utužení zpracovaného povrchu zajistí rovnoměrné vzcházení následné 

plodiny.
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Profesionální řešení se skrývá v detailech

VÝSOKÝ VÝKON, KLIDNÝ CHOD

Hladký přenos výkonu s nízkými vibracemi z traktoru na 

jednotlivá ozubená kola je zaručen pomocí robustního 

převodového ústrojí. Dle modelové řady jsou jednotlivé 

modely navrženy pro otáčky vývodového hřídele mezi 

750 až 1 000 ot/min. což odpovídá otáčkám rotoru 

346, popř. 462 ot/min.

VÝPLŇ PŘEVODOVÉ SKŘÍNĚ

Spodní část hlavního rámu převodové kaskády 

ozubených kol je vyrobena z oceli o tloušťce 12 mm. 

Hlavní převodovka není naplněna olejem, ale vysoce 

viskózním mazivem, které zajišťuje spolehlivý chod 

ozubených kol. V případě poškození vany, například při 

průrazu, tak je eliminováno riziko úniku oleje do půdy.

EXTERNÍ CHLAZENÍ PŘEVODOVKY

Model rotačních bran KATOR KN 6000 a modely řady 

KN_PROFI lze vybavit externím chlazením maziva 

převodovky pro intenzivní dlouhodobé nasazení bez 

přehřívání.

DVA TYPY LOŽISEK

Rotační brány KATOR KN mají dva druhy ložisek – 

kónická a kuličková. V převodovce jsou použita 

kuželíková ložiska pro dokonalé spojení mezi svislým 

a vodorovným hřídelem. Kuličková ložiska má každý 

rotor a koruna převodovky.

Výhoda kuličkových ložisek v rotorech spočívá ve snadné 

údržbě a přístupnosti k rotoru. Odolnost kuličkového 

ložiska je zaručena naším speciálním designem: tři 

kuličková ložiska na každém rotoru poskytují stejnou 

odolnost jako dvě kuželíková ložiska.

ROTORY

Rotační brány jsou standardně vybaveny dvěma typy rotorů – centrálním a postranním. Centrální hřídel rotoru je vysoká 

a má velký průměr, protože je spojnicí mezi převodovkou a převodovým mechanismem. Hřídel postranního rotoru je 

naopak krátká a s malým průměrem, protože toto provedení zaručuje vyšší stabilitu a odolnost.

Aby bylo převodové ústrojí připraveno zvládnout vyšší výkon z traktoru, vytvořili jsme speciální HYBRIDNÍ ROTOR, který 

je kombinací centrálního a bočního a nachází se po stranách centrálního rotoru. Hřídel HYBRIDNÍHO rotoru je krátká, 

jako u postranního, a má velký průměr jako hřídel centrálního rotoru.

Pod převodovkou se nacházejí tři vysoce odolné rotory, které řídí vysoký výkon z traktoru.

HYBRIDNÍ PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ je standardem pro modely KATOR KN 7000 PROFI a KATOR KN 8000 PROFI.

EXTERNÍ KONTROLA

Převodové ústrojí je vybaveno externí ryskou pro kontrolu 

hladiny oleje v převodovce.

KARDANY VYSOKÉ KVALITY

Rotační brány KATOR KN mají kardany vysoké kvality od 

výrobce Walterscheid v různých rozměrech v závislosti 

na modelu.

Výkon traktoru
Centrální 
rotor

Hybridní 
rotorHybridní rotor

Postranní rotory
Postranní rotory

MAXIMÁLNÍ NAMÁHÁNÍ

KLESAJÍCÍ NAMÁHÁNÍ

KLESAJÍCÍ NAMÁHÁNÍ
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Profesionální řešení se skrývá v detailech

ROBUSTNÍ RÁM PŘEVODOVÉ SKŘÍNĚ

Jednou z hlavních částí rotačních bran je robustní rám 

převodové skříně. Oproti standardnímu provedení 

konkurence v rozmezí 0,6–10 mm nabízejí rotační brány 

KATOR KN ve standardu zesílené provedení o výšce 

profilu 12 mm. Toto technické řešení přispívá k vysoké 

odolnosti rámu před možnou deformací.

OJEDINĚLÉ ŘEŠENÍ TŘÍ LOŽISEK NA ROTOR

Uložení každého rotoru je tvořeno trojicí přesných 

ložisek, jedno nad a dvě pod ozubeným kolem. Hřídel 

jednotlivých rotorů je tak z větší části obklopena 

ložisky. Spodní dvojice ložisek zajišťuje uložení rotoru 

s minimální vůlí a maximální stabilitou. Tento unikátní 

systém zajišťuje dlouhou životnost a maximální utěsnění 

převodovky.

Žádný jiný výrobce rotačních bran na trhu toto řešení 

nenabízí.

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ CENTRÁLNÍ 
HŘÍDELE

Centrální hřídel je další hlavní částí rotačních bran 

a nejvíce namáhaným komponentem. Spojení mezi 

jednolitou speciální korunkou s podlouhlým pouzdrem 

a krátkým středovým hřídelem (75 mm) umožňuje 

dokonalý přenos síly mezi převodovkou a kaskádou 

ozubených kol.

SMYKOVÁ LIŠTA

Smyková lišta je umístěna velmi blízko rotorům. Velké půdní části jsou tak neustále unášeny zpátky k rotorům, aby se 

rozmělnily. Standardně je ovládání smykové lišty mechanické. Na přání lze vybavit i komfortní hydraulickou regulací 

pracovní hloubky.
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Čím více rotorů, tím lepší výsledek práce

SNADNÁ VÝMĚNA NOŽŮ BEZ POTŘEBY SPECIÁLNÍHO 
NÁŘADÍ

Na přání je jednotlivé modely rotačních bran možné vybavit systémem rychlé 

výměny nožů (QUICK CHANGE SYSTEM). Tento systém představuje rychlý 

a snadný způsob výměny nožů. Stačí pouze vytáhnout závlačku, vyndat 

kolík a vyměnit nůž. Jedná se o systém navržený pro použití bez potřeby 

speciálních nástrojů a nářadí. 

NOŽE S KARBIDEM PRO VYŠŠÍ ODOLNOST

Do kamenitých půd nebo pro extrémně těžké půdy doporučujeme zvolit nože 

LONG LIFE s karbidovými pláty pro vyšší odolnost.

SPECIÁLNÍ OCHRANA PROTI KAMENÍ JAKO STANDARDNÍ VÝBAVA VŠECH MODELŮ KATOR KN

Ochranu před kameny tvoří kryt připevněný na rámu převodové skříně, který chrání rotory před nárazy odletujících 

kamenů a zároveň zajišťuje dvojité labyrintové těsnění. Labyrintové těsnění zabraňuje průniku nečistot do ložisek, tento 

design dále zabraňuje vzpříčení kamení mezi noži v horní části.

Speciální design ochrany proti kamení navíc chrání i před namotáváním posklizňových zbytků rostlin kolem hřídele nožů.

Výborný drobící a mísící efekt je předpokladem kvalitně odvedené práce rotačních bran. Rotační 

brány BEDNAR KATOR KN nabízí vždy větší počet rotorů na metr pracovního záběru než 

konkurenční výrobce.

AŽ O ŠEST ROTORŮ NAVÍC VE STEJNÉM PRACOVNÍM ZÁBĚRU NEŽ 
KONKURENČNÍ STROJ

Vzdálenost mezi jednotlivými rotory u sklopného provedení rotačních bran KATOR KN činí 22,5 cm. 

Vzdálenost mezi rotory u pevných modelů se pak pohybuje na hodnotě 24,5 cm.

Co to znamená?

Redukovaná vzdálenost mezi jednotlivými rotory a jejich vyšší počet zajištuje excelentní drobení 

a rovnoměrné zpracování půdního profilu v celé šířce pracovního záběru

Menší průměr rotorů v kombinaci s vysokou obvodovou rychlostí navíc taktéž přispívá k lepší 

kvalitě práce.

I přesto, že jsou rotory velmi blízko sebe, je zabezpečena plynulá průchodnost materiálu strojem 

bez rizika ucpání díky našemu speciálnímu designu rotoru.

MAXIMÁLNÍ PRACOVNÍ HLOUBKA

Rotační brány nacházejí uplatnění i při přípravě půdy 

před sázením brambor, kde je zapotřebí zpracovat 

půdu do velké hloubky. Všechny modely strojů KATOR 

KN jsou osazeny noži o délce 330 mm, které nabízí 

možnost pracovní hloubky až 25 centimetrů!

SROVNÁNÍ POČTU ROTORŮ 
KATOR KN 6000 a konkurenční stroje (pracovní záběr 6 m)

BEDNAR KATOR KN 6000 26

24

20

20

20

330 mm

STANDARDNÍ ŘEŠENÍ BEDNAR CHYTRÉ ŘEŠENÍ
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KATOR KN (pevné modely)

„Na své farmě o výměře 50 hektarů používám rotační 

brány KATOR KN 3000. Stroj jsem si vybral hlavně 

kvůli velkému počtu rotorů na metr pracovního záběru, 

robustní převodovce, speciální ochraně rotorů proti 

kamenům a robustnímu zadnímu tříbodovému závěsu. 

Rotační brány KATOR KN nabízí vynikající poměr ceny 

a výkonu. Stroj BEDNAR jsem si vybral také proto, 

že již vlastním diskový podmítač ATLAS AN_PROFI. 

Důležitá je pro mě také kvalitní spolupráce s mým 

prodejcem techniky BEDNAR.“ 

 Hubert Beguin, soukromý zemědělec

Belgie

Modely řady KATOR KN v pevném provedení jsou k dispozici v pracovních záběrech 3 / 3,5 a 4 metry. 

Jsou vhodným řešením pro soukromé zemědělce, protože k pohonu těchto strojů vystačí traktory 

s výkonem od 90 do 250 koní.

Tyto modely lze vybavit mechanickým nastavením pracovní hloubky, popřípadě komfortním 

hydraulickým nastavením. Standardní výbavou těchto strojů je ochrana proti kamení. Vzdálenost mezi 

jednotlivými rotory činí 24,5 cm. Na přání je možné modely KATOR KN vybavit agregačním rámem nebo 

systémem rychlé výměny nožů.

KATOR KN
KN 3000 / KN 3000 Q KN 3500 / KN 3500 Q KN 4000 R / KN 4000 RQ

Pracovní šířka m 3 3,5 4

Přepravní šířka m 3,1 3,7 4,2

Počet rotorů ks 12 14 16

Počet otáček výv. hřídele ot/min 750/1000 750/1000 750/1000

Počet otáček rotoru ot/min 346/462 346/462 346/462

Pracovní hloubka cm 25 25 25

Celková hmotnost** kg 1 631 1 857 2 058

Doporučený výkon* HP 90–250 100–250 110–250

* závisí na půdních podmínkách ** dle výbavy
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KATOR KN (sklopné modely)

Modely řady KATOR KN ve sklopném provedení nabízíme v pracovních záběrech 4 / 4,5 / 5 

a 6 metrů. Pro agregaci těchto rotačních bran KATOR KN doporučujeme využít traktor s výkonem 

od 130 do 350 koní.

Tyto modely lze vybavit mechanickým nastavením pracovní hloubky, popřípadě komfortním 

hydraulickým nastavením. Standardní výbavou těchto strojů je ochrana proti kamení. Vzdálenost 

mezi jednotlivými rotory činí 22,5 cm čímž je zaručen výborný drobící a mísící efekt. Na přání 

je možné modely KATOR KN vybavit systémem rychlé výměny nožů, pro model KN 6000 je 

k dispozici i chlazení převodovky.

Sklopné provedení zaručuje bezpečnou přepravu po silnici, transportní šířka nepřesahuje 3 metry.

KATOR KN
KN 4000 / 
KN 4000 Q

KN 4500 / 
KN 4500 Q

KN 5000 / 
KN 5000 Q

KN 6000 / 
KN 6000 Q

Pracovní šířka m 4 4,5 5 6

Přepravní šířka m 2,4 2,4 2,4 2,4

Počet rotorů ks 18 20 22 26

Počet otáček výv. hřídele ot/min 1 000 1 000 1 000 750 / 1 000

Počet otáček rotoru ot/min 342 342 342 346 / 462

Pracovní hloubka cm 25 25 25 25

Celková hmotnost** kg 3 381 3 551 3 739 4 079

Doporučený výkon* HP 130–300 150–300 150–300 170–350

* závisí na půdních podmínkách ** dle výbavy

„Hospodaříme na výměře 80 hektarů. Rotační brány 

BEDNAR KATOR KN jsme se rozhodli zakoupit po 

otestování stroje. V porovnání s konkurencí jsou rotační 

brány BEDNAR velmi robustní, mají klidný chod a 

jednoduché ovládání. Překvapila nás výborná kvalita 

práce, která je výsledkem většího počtu rotorů v daném 

pracovním záběru. Líbí se nám i zpracování ochrany 

rotoru proti kamenům nebo provedení smykové lišty za 

rotory.“ 

Agricola Venturini Franco & Carlo 

zemědělský podnik | Mantova | Itálie
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KATOR KN_PROFI

„Rotační brány BEDNAR KATOR KN 7000 Q 

PROFI jsme u nás na farmě začali využívat 

v obtížných podmínkách pro přípravu půdy na těžce 

zpracovatelných pozemcích. Vyzkoušeli jsme si tak, 

co stroj vydrží, podle mého názoru je velmi kvalitní. 

Zásluhou velkého počtu rotorů na metr pracovního 

záběru je drcení hrud mnohem lepší než u konkurence. 

Se strojem jsem velmi spokojen, proto jsme pořídili 

i další rotační brány BEDNAR s pracovním záběrem 

8 metrů.“ Alan Tamburini, soukromý zemědělec

Alfonsine | Itálie

Modelová řada strojů KATOR KN_PROFI představuje vlajkovou loď v segmentu rotačních 

bran. Velké pracovní záběry v provedení 6 / 7 a 8 metrů v kombinaci s robustními a výkonnými 

převodovkami jsou předurčeny k vysokým denním výkonům.

Standardní výbavou rotačních bran KATOR KN_PROFI je plně hydraulické nastavení stroje. 

V základu nechybí ani ochrana proti kamení a u modelů KN 7000 PROFI a KN 8000 PROFI i externí 

chlazení převodovky nebo hybridní provedení rotorů.

Na přání je možné tyto stroje vybavit transportní nápravou pro odlehčení tříbodového závěsu 

traktoru nebo systémem rychlé výměny nožů.

KATOR KN_PROFI
KN 6000 / 6000 Q PROFI KN 7000 / 7000 Q PROFI KN 8000 / 8000 Q PROFI

Pracovní šířka m 6 7 8

Přepravní šířka m 2,3 2,3 2,3

Počet rotorů ks 26 30 36

Počet otáček výv. hřídele ot/min 750/1000 750/1000 750/1000

Počet otáček rotoru ot/min 346/462 346/462 346/462

Pracovní hloubka cm 25 25 25

Celková hmotnost** kg 4 689 5 282 5 673

Doporučený výkon* HP 200–430 250–430 280–430

* závisí na půdních podmínkách ** dle výbavy
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1 2 3

Volitelná výbava a příslušenství Pěchy

Trubkový pěch je tvořen masivními 
ocelovými pruty s dobrým drobícím 
efektem. Vhodné řešení pěchu pro lehké 
půdy.

Průměr pěchu 540 mm.

Hmotnost 65 kg/m.

Trubkový pěch

Trapézový pěch pro precizní a jemné 
drobení půdy, ideální pěch pro lehké až 
středně těžké půdy. Součástí pěchu jsou 
stěrky.

Průměr pěchu 500 mm.

Hmotnost 125 kg/m.

Pěch s výborným drobícím efektem, 
vhodný pro těžké půdy. Součástí pěchu 
jsou stěrky.

Průměr pěchu 550 mm.

Hmotnost 110 kg/m.

Ostruhový pěch Trapézový pěch

KYPŘIČE STOP TRAKTORU

Na přání lze rotační brány KATOR KN vybavit kypřiči stop pro nakypření 

utužené zeminy v linii kol traktoru. Kypřiče stop jsou jištěny střižným šroubem.

Pro modely pevných pracovních záběrů KATOR KN jsou k dispozici 

jednopárové kypřiče stop. U sklopných modelů KN a řady KN_PROFI je na 

výběr mezi jedním nebo dvěma páry kypřičů stop.

TRANSPORTNÍ NÁPRAVA

Modely řady KN_PROFI lze na přání osadit transportní 

nápravou. Transportní náprava je vhodná především při 

agregaci rotačních bran se středně velkými traktory, aby byla 

během transportu zajištěna bezpečnost a stabilita soupravy. 

Při práci je transportní náprava zvednuta, při otáčení na 

souvrati pak odlehčuje zátěž na traktor.

AGREGAČNÍ RÁM

Modely rotačních bran KATOR KN v pevném provedení s pracovním 

záběrem 3/3,5 a 4 metry lze vybavit agregačním rámem se zvedací silou 

1200 kg. Pracovní hloubka připojeného stroje se pomocí agregačního 

rámu nastavuje hydraulicky.

Agregační rám je vhodný pro kombinaci rotačních bran například se secí 

lištou nebo dalším strojem pro zpracování půdy.

PLOVOUCÍ POLOHA

V plovoucí poloze se boční křídla rotačních bran KATOR 

KN a KN_PROFI mohou pohybovat v poloze nahoru 

nezávisle na sobě.

Z kabiny traktoru je možné nastavit odpor pístů během 

práce: zvýšením odporu můžete zastavit nebo snížit 

úhlový rozsah plovoucí polohy, snížením odporu zvýšíte 

úhlový rozsah pohybu nahoru.

KATOR

Typ KN 3000 KN 3500 KN 4000R KN 4000 KN 4500

Trubkový pěch 1 • • • • •

Ostruhový pěch 2 • • • • •

Trapézový pěch 3 • • • • •

Typ KN 5000 KN 6000 KN 6000 PROFI KN 7000 PROFI KN 8000 PROFI

Trubkový pěch 1 • • • • •

Ostruhový pěch 2 • • • • •

Trapézový pěch 3 • • • •
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