
Mlátící a separační 
mechanismy 

sklízecích mlátiček
David Janda

www.kombajny.wz.cz

3. vydání

2022

http://www.kombajny.wz.cz/


Rozdělení sklízecích mlátiček

Rozdělení sklízecích mlátiček podle typu mlátícího a separačního mechanismu

   - Tangenciální - s klávesovými vytřásadly (konvenční)
                           - s rotačním separačním mechanismem (hybridní)
   - Axiální

U tangenciálního mechanismu protéká mlácená 
hmota okolo bubnu ve směru kolmém na jeho osu
otáčení

U axiálního mechanismu protéká sklízený 
materiál okolo bubnu v proudech opisující 
šroubovici ve směru jeho osy



Tangenciální mlátící mechanismus

U samojízdných sklízecích mlátiček s 
tangenciálním mechanismem je osa otáčení 
mlátícího bubnu kolmá vůči směru jízdy stroje. 
Sklízená hmota je do mechanismu přiváděna 
šikmou komorou s řetězovým lištovým 
dopravníkem.

Základní tangenciální mlátící soustava se 
skládá z mlátícího bubnu (1), mlátícího koše (2) a
odmítacího bubnu. K rozvolnění zrn dochází 
rozrušením a vytíráním obilní hmoty při 
průchodu mezi mlátícím bubnem a košem. 
Odmítací buben zamezuje dalšímu unášení 
vymlácené hmoty (hrubého omlatu) mlátícím 
bubnem a usměrňuje její tok do separačních 
mechanismů (vyřásadel nebo axiálních 
separátorů).

V evropských podmínkách je nejrozšířenější 
mlatkový mlátící buben, skládá se z hřídele (1), 
nosných a výstužných kotoučů (2), které mají po 
obvodu připevněné mlátící mlátící lišty (3), tedy 
tzv. mlatky. Jedná se o celistvé tyče se střídavě 
levými a pravými zářezy, proto aby nedocházelo 
k jednostrannému posuvu hmoty.

New Holland vyvinul mlátící buben Ultra-Flow, 
který má mlatky rozdělené do segmentů a po 
obvodě vůči sobě přesazené.

Mlátící bubny mívají většinou otevřenou 
konstrukci, tedy s volným prostorem mezi 
mlatkami. Pro sklizeň některých plodin, například
kukuřice, se tento prostor uzavírá instalací desek. 
Některé firmy vyrábějí již ve standardu mlátící 
buben s uzavřenou konstrukcí, například Claas.



Dalším typem mlátícího bubnu je hřebový, 
používaný na sklízecích mlátičkách určených pro 
sklizeň rýže.

Mlátící koš je umístěn pod dolním obvodem 
mlátícího bubnu, hlavními částmi jsou ocelové 
lišty (1), po stranách spojené bočnicemi (2), mezi 
lištami procházejí ocelové pruty (3). Vzniklým 
roštem propadává tzv. jemný omlat. Mlátící koše 
mohou být celistvé (ve standardním provedení 
nebo speciální pro drobnosemenné plodiny, 
kukuřici aj.) nebo univerzální s výměnnými 
segmenty (4) v přední části koše. Některé typy, 
například John Deere mají v přední části 
nastavitelnou protimlatku (5), která se používá při
sklizni obtížněji mlátitelných plodin.

Vyměnitelné segmenty umožňují rychlou 
přestavbu mlátícího koše při přechodu mezi 
rozdílnými plodinami, například obilovinami a 
kukuřicí.

U některých typů může být mlátící koš 
prodloužen až pod odmítací buben, který 
poskytuje i přídavnou separaci. 

V mlátících soustavách jsou u některých 
sklízecích mlátiček, například Fotrschritt E516, 
E516B nebo E517, začleněny za mlátícím 
bubnem dva odmítací bubny (5).



U některých mlátiček se v mlátící soustavě 
nachází vkládací buben, umístěný v prostoru mezi
šikmým dopravníkem a mlátícím bubnem. Nemá 
žádnou separační funkci, zlepšuje plynulost toku 
hmoty do mlátícího mechanismu.  Setkat se ním 
můžeme u historických modelů a v současnosti u 
některých typů Rostselmash. 

Za účelem zvýšení výkonnosti byl vyvinut v 
šedesátých létech v bývalé ruské federaci mlátící 
mechanismus se dvěma mlátícími bubny, měl v
podstatě za sebou umístěné dvě základní 
tangenciální soustavy. Disponovaly jím některé 
typy Sibirjak, Niva nebo Kolos. K dispozici byly 
i různé kombinace mlatkových a hřebových 
bubnů.

Zajímavostí dvoububnového systému mlátiček 
Kolos byla možnost umístění prvního odmítacího 
bubnu do dvou poloh, tak aby hrubý omlat 
postupoval do druhého bubnu buď přes jeho horní
obvod nebo pod ním. 

Dvoubunový mechanismus je stále vyráběn 
ruským výrobcem Agronash, k dispozici je ve 
volitelné výbavě pro typy 3000 a 4000

Další řešení zvýšení výkonu představuje 
urychlovací buben, někdy označovaný také jako 
předmlátící, který je umístěn v soustavě před 
mlátícím bunem. Jeho funkcí je rozvrstvení 
sklízené hmoty, zvýšení rychlosti toku a díky 
vlastnímu koši, předseparování nejcitlivějších 
zrn. Jedněmi z prvních strojů vybavených tímto 
systémem byly mlátičky Ransomes Cavalier z 
roku 1966, u nichž byl před hlavním mlátícím 
bubnem umístěn malý mlátící buben.

Koncepcí zrychlení toku s předvýmlatem se 
zabývali i konstruktéři Agrostroje Prostějov na 
přelomu šedesátých a sedmdesátých let, kdy v 
rámci vývoje sklízecích mlátiček řady SM 500 
byl takový prvek do mlátící soustavy jednoho z 
pěti prototypů začleněn.



V roce 1993 uvedl na trh Claas mlátící systém 
APS s urychlovacím bubnem na typech Mega, od 
roku 1996 jím disponují také série Lexion, 
následně některé řady Tucano, Avero a od roku 
2022 také série Trion.

Mlátící mechanismus s předmlácením je k 
dispozici od roku 1996 také pro některé modely 
Sampo Rosenlew, například C8 nebo C12

Dalším výrobcem mlátících mechanismů s 
urychlovacím bubnem je běloruská firma 
Gomselmash

Další možností zvýšení výkonu tangenciální 
mlátící soustavy představuje rotační separátor. 
Je to třetí buben v soustavě s prsty po obvodu a 
vlastním košem. Svoji funkcí zintenzivňuje 
separaci, zrychluje tok hmoty a snižuje zatížení 
vytřásadla. Byl vyvinut firmou New Holland a 
uveden na trh v roce 1973, dnes jím disponují 
prakticky všechny konvenční modely New 
Holland.

V řadách New Holland TX a CX byl za rotační 
separátor přidán ještě odmítací buben.

V dalších létech zakomponovala rotační separátor
do svých sestav celá řada výrobců, někteří jej 
doplnili i zajímavými inovacemi. Například 
Laverda vyvinul systém MCS s možností 
vyřazení rotačního separátoru z činnosti 
jednoduchým přesunutím koše nad jeho horní 
obvod. Hrubý omlat tak postupuje na prodloužené
díly vytřásadel. Toho se využívá při sklizni 
některých citlivých plodin, například řepky. V 
rámci začlenění do Agco je systém k dispozici 
také pro Massey Ferguson a Fendt.



Rotační separátor sklízecích mlátiček Deutz-Fahr 
umožňuje změnu výškové polohy, nastavitelnou v
pěti pozicích.

V roce 2007 představil John Deere sklízecí 
mlátičky řady T s unikátně řešeným 
mechanismem složeným z pěti bubnů, kdy z 
mlátícího bubnu postupuje hrubý omlat přes horní
obvod ryze dopravního bubnu do odstředivého 
separátoru nové konstrukce, doplněným je ještě 
omítacím bubnem s přídavnou separací.

Pětibubnová koncepce s rotačním separátorem u 
mlátiček Rostselmash RSM161 a T500.

V roce 2019 uvedl na trh Claas mechanismus 
APS Synflow Walker pro Lexion řad 5000 a 
6000, v jehož sestavě je zakomponován jak 
urychlovací buben, tak i rotační separátor. 
Zajímavostí je umístění separátoru přímo za 
mlátící buben.



Klávesová vytřásadla

Separačním mechanismem konvenčních 
sklízecích mlátiček jsou klávesová vytřásadla. 
Jedná se o hřebenové dopravníky s přepadovými 
stupni a rošty na povrchu. Pohybují se na dvojici 
klikových hřídelí, tím posouvají hrubý omlat a 
souběžně z něj vytřásají zbytková zrna, která 
postupují po dně každé z kláves do čistícího 
mechanismu. Používají se 3-8 dílná. 

Za účelem zvýšení výkonu a zintenzivnění 
separace instalují někteří výrobci nad vytřásadlo 
různá přídavná zařízení. Claas vyvinul za tímto 
účelem kývavé čechrače, kterými disponují 
například mlátičky Tucano a některé další starší 
série.

Moderní řešení představuje přídavný buben s 
výsuvnými prsty, kterým jsou vybaveny například
starší generace Claas Lexion, dále Trion, 
disponují jím také mlátičky Sampo Rosenlew 
nebo John Deere WTS a W.

Zajímavým mechanismem jsou vybaveny 
mlátičky Deutz-Fahr 8XL z let 1997-2001, kde 
hrubý omlat postupuje skrz dvojici rotačních 
separátorů na vytřásadla, která mají o 50 cm větší
šířku oproti mlátícímu bubnu. Na stroji je použito
osmidílné dělené vytřásadlo, skládá se tedy z 2x 8
kláves.

Na malých parcelních sklízecích mlátičkách se 
používají celisvá tzv. stolová vytřásadla, která 
mohou být vyměnitelná (Haldrup).



Hybridní sklízecí mlátičky

Hybridní sklízecí mlátičky mají tangenciální 
mlátící mechanismus, ale klávesová vytřásadla 
jsou nahrazeny rotačním separačním 
mechanismem, buď s tangenciálním nebo 
axiálním tokem. Jedno z prvních řešení v podobě 
soustavy mlátícího bubnu s následnými osmi 
tangenciálními separátory vyvinula firma 
Claas. Vybaveny jím byly řady Dominator CS/ 
Commandor CS z let 1981-94.

Podobnou koncepcí separace disponovaly polské 
mlátičky Bizon BS-Z110/ BS-5110 vyráběné v 
létech 1987-2003.

New Holland vyvinul a v létech 1982-2002 
vyráběl hybridní mlátičky řady TF (Twin Flow) s 
tříbubnovým tangenciálním mechanismem s 
následným velkým rotorem s příčnou osou, který 
rozdělí tok hmoty do dvou proudů a změní 
tangenciální tok v axiální do stran.

Tangenciální mechanismus se separačním 
rotorem mlátiček New Holland TF.

Pravděpodobně první sklízecí mlátičkou s 
axiálním separátorem byl kanadský Western Roto
Tresh z roku 1974. U něj postupoval hrubý omlat 
z mlátícího bubnu do velkého kruhového síta s 
podélnou osou otáčení.

V devadesátých létech se začínají prosazovat 
axiální separátory. Jedná se o úzké, dlouhé 
zpravidla dva vedle sebe podélně umístěné rotory 
(bubny) ve vlastních koších, okolo kterých 
protéká hrubý omlat v proudech opisující 
šroubovici ve směru jejich osy, tedy shodně se 
směrem jízdy stroje. Prvním výrobcem této 
koncepce se stal John Deere, který uvedl hybridní
mlátičku CTS na severoamerický trh už v roce 
1991, na evropský potom v roce 1997.



Zajímavostí systému u CTS je způsob plnění 
rotorů, kdy je hrubý omlat z mlátícího bubnu 
přiváděn na rotory přes horní obvod čistě 
dopravního bubnu. Zajímavé je také excentrické 
umístění rotorů v koších, tak že jsou dolním 
obvodem blíže ke koši, čímž se materiál při 
průtoku střídavě stlačuje a rozvolňuje. CTS 
nahradily později typy C vyráběné až do roku 
2011, následně se distribuce hybridních typů John
Deere zaměřila především na asijský trh.

V roce 1996 vstupuje na trh firma Claas s 
hybridním typem Lexion 480 s mlátícím 
systémem APS a separačním systémem Roto Plus
založeného na dvojici podélných axiálních 
separátorů. Plnění rotorů probíhá upravenou 
konstrukcí odmítacího bubnu, který rozděluje tok 
hrubého omlatu do proudů a vtlačuje je do rotorů.
V roce 2001 jej doplňuje typ Lexion 470 s užším 
mlátícím bubnem a excentricky uloženými rotory 
v separačních koších, což se stává standardem v 
následujících generacích. 

Po roce 2003 nastupují modely Claas Lexion 570,
580 a 600, které v roce 2010 střídá řada Lexion 
700 a v roce 2019 jsou uvedeny na trh hybridní 
série Lexion 7000 a 8000 odlišné šířkou mlátícího
bubnu (1420 a 1700 mm). Axiální rotory mají na 
všech typech shodné rozměry s průměrem 445 
mm a délkou 4200 mm. Od roku 2021 je 
dvourotorovou separací vybaven také zástupce 
střední třídy Trion 750.

Pro střední výkonnou kategorii vyvinul Claas 
hybridní systém s jedním separátorem. Jeho 
průměr je 570 mm a délka 4200 mm. Systém se 
uplatnil na hybridních typech Tucano vyráběných
od roku 2009, dále od roku 2021 na modelech 
Trion 710, 720 a 730.

V létech 2010-19 vyráběl koncern Agco hybridní 
mlátičky Massey Ferguson Delta a Fendt X s 
dvourotorovým separačním systémem. V dalším 
období jsou hybridní modely vyráběny především
pro jihoamerický trh, např. Massey Ferguson 
4690, 5690 a 6690.



Od roku 2020 zařazuje do sortimentu hybridní 
mlátičku s dvourotorovou separací také New 
Holland, jedná se o model CH 7.70, na 
jihoamerický trh jsou uvedeny stroje obdobné 
koncepce v řadě TX.

Hybridní sklízecí mlátičky s dvourotorovou 
separací vyrábí také běloruská firma 
Gomselmash, jejíž systém vychází z konceptu 
firmy Claas. Jedná se o modely GS16, GS2124 a 
GS3219.

V roce 2021 přichází na trh s hybridním 
systémem finská firma Sampo-Rosenlew u typů 
C20, C22 a C24 2Roto.



Axiální sklízecí mlátičky

Axiální sklízecí mlátičky jsou vyráběny v 
několika uspořádání, buď s jedním nebo dvěma 
podélnými rotory (A,B), u kterých se osa rotoru i 
směr toku hmoty shoduje se směrem jízdy stroje. 
Dále jsou to stroje s příčným rotorem (C), s 
kolmou osou i tokem hmoty vůči směru jízdy. 
Poslední technické řešení představuje 
kombinované ústrojí (D), s příčným a 
navazujícími podélnými rotory.

U sklízecích mlátiček s podélnými rotory je 
přiváděna sklízená hmota do mechanismu buď 
přímo řetězovým dopravníkem, nebo za asistence 
tangenciálního vkládacího bubnu. Axiální rotory 
jsou v přední plnící části vybaveny šnekovitými 
lopatkami (1), které hmotu rozdělují do proudů a 
vtlačují ji dále do rotoru. Ta postupuje okolo 
rotoru v proudech opisující šroubovici přes 
mlátící a separační části (2,4) až do výstupní části
(5). Vymlácená sláma vystupuje z rotoru buď 
gravitačně nebo za asistence odmítacího bubnu. 
Rotory jsou opláštěny po celém obvodu s koši 
pod dolním obvodem (3), na vnitřním obvodu 
pláště s nacházejí spirálové vodící lišty 
usměrňující tok hmoty. U moderních rotorů jsou 
již nastavitelné, tak aby bylo možné regulovat 
intenzitu průtoku.

Podélné axiální rotory mohou mít různé 
uspořádání, u moderních konstrukcí se nejčastěji 
uplatňují segmentové, do šroubovice uspořádané 
mlatky.

Některé typy rotorů mohou mít například celistvé,
podélné mlatky.



První sériově vyráběnou axiální sklízecí 
mlátičkou byl New Holland TR 70 uvedený na 
trh v roce 1975. Jeho koncepce byla založena na 
dvojici podélných protiběžně se otáčejících 
rotorů. Od roku 1978 následovalo pět generací a 
výroba byla zakončena až v roce 2002, kdy je 
nahradily řady CR.

Jednou z mnoha změn u mlátiček New Hollan CR
bylo prodloužení rotorů, jejich délka činí 2 638 
mm. V závislosti na modelu jsou vyráběny s 
průměry 432 nebo 559 mm. Od roku 2013 je k 
dispozici tangenciální plnící buben dodávaný 
volitelně, ve standardu je u největšího typu 
CR10.90. Systém dále obsahuje stavitelné lopatky
pro regulaci toku hmoty, pro modely s většími 
rotory jsou dispozici dva typy rotorů.

V roce 1977 vstupuje na trh s axiálními 
mlátičkami International Harvester, nesou 
označení Axial-Flow a vyznačují se konstrukcí s 
jedním podélným rotorem. Od roku 1985 jsou 
vyráběny už pod značkou Case IH a postupně 
proslavují axiální koncepci po celém světě.

Série 150 a 250 uvedené na trh v létech 2019-20 
disponují rotory o průměrech 762 mm a délce 2 
794 respektive 2 638 mm. V řadě 250 je k 
dispozicí také nastavení vodících lišt v rotorovém
plášti. 

V roce 1979 představuje propracovanou koncepci
jednorotorového systému americká firma White 
na typu 9700. V roce 1985 přechází tyto mlátičky 
pod Massey Combines Corp., další milník 
přichází v roce 1994, kdy je Massey Fergusom 
začleněn do Agco. Koncepce vyvinutá firmou 
White se tak v dalších létech objevuje i u dalších 
značek koncernu, především Challenger, 
krátkodobě také u Gleaner, Fendt nebo Laverda.



Po roce 2010 prochází jednorotorový 
mechanismus rekonstrukcí a objevují se nové 
rotory. Distribuce probíhá v sítích Massey 
Ferguson a Challenger, po roce 2020 jsou 
mlátičky dodávány především na jihoamerické 
trhy pod značkami MF (řada 9005) a Valtra (série 
800).

Ze zcela novou koncepcí axiálního systému 
vstupuje Agco na trh v roce 2018 u mlátiček řady 
Ideal. Vychází z úzkých a dlouhých rotorů s 
průměry 600 a délkou 4 838 mm. K dispozici je 
provedení s jením rotorem u Ideal 7 nebo 
dvourotorový systém u Ideal 8, 9 a 10. Na 
globální trh se distribuují hlavně v síti Fend, do 
některých regionů také v Massey Ferguson.

Už od poloviny sedmdesátých let probíhal vývoj 
jednorotorové axiální sklízecí mlátičky také na 
území bývalé ruské federace, z několika 
prototypů byl nejznámější typ SK-10 vyvíjený v 
taganrogských závodech, ten se ale sériové 
výroby nedočkal.

Na konci osmdesátých let zahájil vývoj axiální 
koncepce ruský závod Rostselmash, která 
vyústila v produkci omezeného množství 
jednorotorových typů DON-2600 v průběhu 
druhé poloviny devadesátých let.

Po roce 2000 zahájil Rostselmash novou etapu 
vývoje axiální mlátičky, zníš vzešly modely 
Torum sériově vyráběné od roku 2009. Vyznačují 
se unikátní konstrukcí u níž se kromě rotoru otáčí 
v protisměru také separační koš, mechanismus je 
plněn soustavou tangenciálních bubnů v šikmé 
komoře. U druhé generace Torum 770/785 
vyráběné od roku 2018, je již použito tradiční 
řešení řetězového dopravníku a tangenciálního 
plnícího bubnu. 

První sklízecí mlátičkou s rotačním separačním 
košem byl prototyp XBR-2 Bi-Rotor vyvinutý v 
USA v polovině devadesátých let. U něj se koš 
otáčel ve stejném směru jako rotor, ale pomaleji. 
Několik patentů převzal John Deere, ale systém 
se výroby nedočkal.



V roce 1998 vstupuje do segmentu axiálních 
strojů John Deere s modely řady STS, které od 
roku 2007 nahrazují série S. Vyznačují se 
důmyslným jednorotorovým systémem, u něho je
použit rotor s dlouhým kuželem v mlátící části, 
který přechází do konstantního průměru až v 
separační zóně. V plášti je umístěn excentricky, 
tak aby byl dolním obvodem blíže ke košům, 
čímž se materiál při průtoku střídavě stlačuje a 
rozvolňuje. Plášť má navíc tři různé průměry, 
které se postupně zvětšují a je vybaven 
stavitelnými lopatkami pro regulaci toku hmoty. 

Na sérii S700 vyráběné od roku 2017 jsou 
použity rotory s průměrem 762 mm a délkou       
3 124 mm. K dispozici jsou rotory dvou typů.

V roce 2020 vstupují na trh nové axiální mlátičky
John Deere X9 s dvourotorovým mechanismem. 
Systém vychází z osvědčené koncepce rotorů 
řady S, oproti nim jsou ale užší a delší (průměr 
610 a délka 3 510 mm)

V ve druhé polovině osmdesátých let pracovala 
na vývoji axiální mlátičky východoněmecká 
firma Fortschritt, která postavila prototypy E532 
a 5580. Ty měly jednorotorový mechanismus, 
zajímavý byl ale způsob plnění dvojicí podélných
šnekových rotorů v šikmé komoře. 

Na začátku devadesátých let prochází divize 
mlátiček Fortschritt transformací, vzniká MDW, 
která zahajuje novou etapu vývoje axiální 
mlátičky a v roce 1996 představuje revoluční 
model Arcus. U něj byl použit dvourotorový 
axiální mechanismus umístěný přímo v šikmé 
komoře, na rotory navazoval ještě příčný 
separátor s tokem do stran. V roce 1997 MDW 
přebírá Case IH a pokračuje na vývoji, po fúzi s 
New Holland v roce 1999 je vývoj Arcusu 
ukončen.



V asijském zemědělství se používají menší 
sklízecí mlátičky s podélnými axiálními rotory 
různých výrobců, například Iseki (HC1153). 

Axiální rotory asijských mlátiček mohou mít 
různé konstrukce, například po obvodu se 
šnekovicí osazenou hřeby (Iseki), nebo otevřené 
provedení s dlouhými tyčemi (Kubota).

Dalším typem z asijského zemědělství jsou rotory
s drátěnými oky, zajímavostí tohoto systému je, 
že do rotoru nevstupují celé rostliny, ale podélně 
v axiálním směru jsou rotorovou částí 
protahovány pouze části roslin se zrny, což se 
uplatňuje především při sklizni rýže (Kubota).

Do axiálního mechanismu s příčným rotorem je 
přiváděna sklízená hmota v tangenciálním směru, 
po vstupu do rotoru se její tok plynule změní na 
axiální ve směru osy bubnu směrem k druhé 
straně rotoru, kde opět v tangenciálním směru z 
rotoru vystoupí. U některých typů může sláma 
vystupovat z rotoru axiálně, přímo do strany. Jako
první uvedla na trh tuto koncepci firma Allis 
Chalmers Gleaner v roce 1979.

V roce 1990 se Allis Chalmers Gleaner stává 
součástí nově vznikající korporace Agco, která 
příčněrotorové mlátičky Gleaner vyrábí doposud. 
Série S9 vyráběná od roku 2016 je vybavena 
rotory o průměru 762 mm a šířce 2,2 metru, její 
distribuce probíhá hlavně na severoamerickém 
kontinentu. Pro asijské zemědělství byly na 
platformě těchto strojů vyvinuty menší mlátičky 
Massey Ferguson T5.



V létech 1986-89 vyráběl Laverda axiální 
mlátičky s příčným rotorem umístěným přímo za 
sklizňovým adaptérem.

Po roce 1999 vyráběl Gomselmash sklízecí 
mlátičku Polesie-Rotor s podobným umístěním 
příčného rotoru přímo za adaptérem, v tomto 
případě se jednalo o modulový stroj agregovaný 
se samojízdnými nosiči.

Příčněrotorová koncepce u ruské závěsné sklízecí
mlátičky PN-100 Prostor, kterou vyráběly tulské 
závody.

Příčnými rotory disponují také menší sklízecí 
mlátičky v asijském zemědělství. Nejznámějšími 
stroji s toto konstrukcí jsou v Indii vyráběné 
modely Claas Crop Tiger.

V roce 2021 byl představen modulární systém 
Nexat založený na univerzálním nosiči s širokým 
rámem, pro který byla vyvinuta také sklízecí 
mlátička NexCo. Její koncepce je založena na 5,8
metru širokém příčně uloženém axiálním rotoru, 
do kterého je sklízená hmota přiváděna 
tangenciálně v jeho středové části. Zde se tok 
rozdělí do dvou proudů, které postupují v 
axiálním směru do stran. 

V průběhu osmdesátých let vyráběl kanadský 
Versatile závěsné sklízecí mlátičky Trans/Axial 
2000 s kombinovaným axiálním 
mechanismem, založeném na příčném rotoru s 
tokem od středu do stran a následné separaci 
probíhající v podélných rotorech. 



Další technická řešení

V roce 2006 představila argentinská společnost 
Metalfor Araus sklízecí mlátičku Axial Mix 
1510DT s kombinací tříbubnového 
tangenciálního a navazujícího dvourotorového 
axiálního mechanismu. Stroj mohl pracovat jako 
hybridní, nebo jen jako axiální, kdy tangenciální 
mechanismus sloužil pouze pro přísun hmoty na 
rotory, které se plnily kaskádově, tedy shora. 

David Janda
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