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RYCHLÉ A KVALITNÍ SHRNOVÁNÍ
Shrnovače řady Sitrex Europa MKS představují nejlepší volbu pro shrnování pícnin. Jsou určeny pro práci při 
vysoké pracovní rychlosti i v náročných terénních podmínkách. Vysoká kvalita práce je zaručena při shnování 
jakýchkoliv materiálů. Stroje se vyrábí v 5 pracovních záběrech: 7,5 m, 8,5 m, 9,6 m, 10,7 m a 11,8 m. Rychlé 
přestavení stroje z  pracovní do transportní polohy minimalizuje časové ztráty a  zefektivňuje využití stroje. 
Robustní rám zaručuje odolnost a dlouhodobou životnost stroje. Systém skládání stroje do transportní polohy 
minimalizuje transportní rozměry a zajišťuje maximální stabilitu stroje při přepravě. Tyto vlastnosti snižují provozní 
náklady a zvyšují životnost stroje. Nová konstrukce zadní nápravy umožňuje transportní šířku stroje 2,55 m, což 
zlepšuje manévrovatelnost stroje.   

1_TRANSPORTNÍ ZÁMEK
Pomocí automatického 
transportního zámku lze stroj 
snadno a rychle zabezpečit 
pro přepravu a pro přesun mezi 
pozemky. 

2_KOMPAKTNÍ ROZMĚRY 
A VYSOKÁ SVĚTLOST
Stroj lze snadno a rychle přestavit do 
transportní polohy. Transportní šířka je 
2,55  m. Světlost pod příčkou v zadní 
části stroje je 1,5  m, což umožňuje 
průchod velkého množství materiálu 
bez narušení tvaru řádku. 
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8_NASTAVENÍ PŘÍTLAKU 
SHRNOVACÍCH KOL
Přítlak shrnovacích kol na půdu lze 
plynule mechanicky nastavit. Tím 
lze přizpůsobit tlak shrnovacích kol 
shrnovanému materiálu.

9_NASTAVENÍ ŠÍŘKY ŘÁDKU
Nastavení šířky řádku lze provést 
snadno a rychle, nezávisle na šířce 
zadní části rámu. Nastavení se 
provádí pomocí mechanismu, který 
ovládá 2 poslední shrnovací kola na 
každé straně. 

6_BRZDY
Diskové lamelové brzdy na pojezdových 
kolech zabraňují kmitání pojezdových kol 
během práce i při transportu. 

7_SADA STŘEDOVÝCH KOL
Umožňuje rozhrnutí středu záběru řádku 
před vytvořením nového řádku, čímž je 
podpořeno dokonalé provzdušnění hmoty. 
Hydraulické ovládání umožňuje zvednutí 
středových kol, pokud není požadavek na 
jejich používání. 
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3_ZÁVĚS S ÚHLEM OTÁČENÍ 90°
Závěs kategorie 2 je propojen hydraulickým 
okruhem se zadní nápravou a automaticky 
ovládá řízení zadních kol. 

4/5_SYSTÉM AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ
Systém automaticky sleduje stopu traktoru. 
Jedná se o  uzavřený hydraulický okruh, 
který na základě impulzu ze závěsu ovládá 
řízení zadních kol stroje.



TRANSPORTNÍ POLOHA
Stroj v transportní poloze připravený pro přepravu. 

UNIMARCO, a. s. • výhradní importér pro ČR a SR 
4. května 678, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 
tel.: +420 577 901 148 • e-mail: unimarco@unimarco.cz
web: www.unimarco.cz

SHRNOVACÍ KOLO HEAVY CROP

MODEL EUROPE MKS 12 EUROPE MKS 14 EUROPE MKS 16 EUROPE MKS 18 EUROPE MKS 20

Počet shrnovacích kol 12 14 16 18 20

Průměr shrnovacího kola 1,4 m 1,4 m 1,4 m 1,4 m 1,4 m

Maximální šířka řádku 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m

Minimální šířka řádku 1,1 m 1,1 m 1,1 m 1,1 m 1,1 m

Maximální pracovní šířka 7,50 m 8,50 m 9,60 m 10,7 m 11,8 m

Přepravní výška 2,4 m 2,4 m 2,4 m 2,4 m 2,4 m

Požadovaný příkon 60 hp 70 hp 70 hp 90 hp 90 hp

Pracovní rychlost (doporučená) 15 km/h 15 km/h 15 km/h 15 km/h 15 km/h

Přední kolo 225/70 R15 225/70 R15 225/70 R15 225-70/15 225-70/15

Zadní kolo 11.5/80 R15.3 11.5/80 R15.3 11.5/80 R15.3 11.5-80/15.3 11.5-80/15.3

Transportní šířka 2,55 m 2,55 m 2,55 m 2,55 m 2,55 m

Transportní délka 10,5 m 10,5 m 10,5 m 12,3 m 12,3 m

Hmotnost 2830 kg 3080 kg 3190 kg 3590 kg 3690 kg
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