SHRNOVAče řady v
PANTONE ORANGE 021 C

PANTONE BLUE 072 C

PANTONE ORANGE 021 C

EXPLORER
PANTONE BLUE 072 C
MAGNUM
EVOLUTION
MAGNUM PRO

PANTONE ORANGE 021 C

6 dobrých důvodů pro zakoupení shrnovače sitrex
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PANTONE BLUE 072 C

Vynikající sběr píce

Čisté řádky

• shrnovače s prstovými koly zaručují šetrný
sběr píce, aniž by docházelo k odrolu lístků,
které obsahují většinu nutriční hodnoty píce

• minimální znečištění krmiva
• nastavitelný tlak na půdu
• každé prstové kolo pracuje nezávisle
a dokonale se přizpůsobuje povrchu terénu

Nízké náklady na údržbu

Vysoká produktivita práce

• jednoduchá konstrukce
• řádný hnací hřídel
• žádné mechanické převody

• vyšší pracovní rychlost ve srovnání se
shrnovači, které jsou poháněny vývodovým
hřídelem
• pracovní rychlost nezávisí na otočkách
hnacího hřídele

Nízké požadavky na výkon traktoru

Nízká spotřeba paliva

• i traktory s malým výkonem snadno zvládnou
práci s prstovými shrnovači s velkým
pracovním záběrem

• nízká spotřeba paliva na hektar díky použití
traktorů s menším výkonem
• snížení spotřeby paliva zvyšuje produktivitu
práce
• značné snížení znečištění ovzduší

detaily
nás odlišují

Nastavitelná pracovní šířka
Pracovní šířka může být nastavena z kabiny řidiče
traktoru. Tato unikátní funkce umožňuje nastavit
šířku záběru, a tak upravovat výkon stroje

Přítlak prstových kol působící na povrch
terénu
Rychlé a snadné nastavení pomocí čepu zaručuje
kvalitní práci bez ohledu na to, jaké jsou podmínky

Vynikající přizpůsobení povrchu terénu
Dokonalé shrnování v jakémkoliv terénu je zaručeno díky nezávisle osazeným prstovým kolům
a také díky kopírovacím kolům (v závislosti na
modelu)

Manuální nastavení šířky řádku
Šířku řádku lze jednoduše a rychle manuálně
nastavit pomocí páky s ráčnou v závilosti na typu
stroje

Hydraulické nastavení šířky řádku
Šířku řádku lze také nastavit hydraulicky přímo
z kabiny traktoru – doplňková výbava v závislosti
na typu stroje

Sada středových kol
Tato sada umožňuje rozhrnutí středu záběru pokosu
před vytvořením nového řádku, čímž je podpořeno
dokonalé provzdušnění hmoty. Nyní k dispozici také
s hydraulickým ovládáním (doporučené volitelné
příslušenství)
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explorer
PANTONE ORANGE 021 C

PANTONE BLUE 072 C

mx 8 mx 10 mx 12

Základní řada shrnovačů se středovým odkládáním řádku
– velký rozsah pracovních záběrů:
MX 8 – 5,3 m; MX 10 – 6,2 m; MX 12 – 7,1 m

Jednoduché a snadné použití  

Se shrnovačem Explorer jsou splněna všechna očekávání:
– požadavky na výkon traktoru od 30 hp
– přesné a pravidelné řádky
– perfektní shrnování při vysoké pracovní rychlosti

Přednosti

Konstrukce shrnovačů řady Explorer zaručuje vysoké výkony, odolnost a dlouhou životnost. Tato
řada shrnovačů je vhodná pro použití na malých a středně velkých farmách. Vysoká světlost
rámu umožňuje průchod velkého množství hmoty.
– vynikající poměr cena/výkon
– kvalitní a čistá práce
4

explorer

Sada středových kol

• u
 nikátní systém pro shrnování se středovým řádkem
• tato sada umožňuje odhrnutí pokosu před vznikajícím řádkem,
se kterým by jinak nebylo manipulováno
• zařízení je hydraulicky ovládáno společně se zvedáním
shrnovacích kol
• není-li činnost tohoto zařízení vyžadována, může být sada
vyřazena z provozu

Rychlé a snadné nastavení

• š ířka řádku můž být nastavena nezávisle na
šířce pracovního záběru od 0,9 do 1,6 m,
a to změnou pracovního úhlu posledních
shrnovacích kol
• výsledkem je řádek, který se přizpůsobí
šířce jakéhokoliv následného stroje
• je možné nastavit překrytí prstových kol
tak, aby bylo zabráněno ztrátám zejména
při práci s pící posečenou na krátko
• přítlak prstových kol je možné změnit, a to
vzhledem ke stavu terénu a vzhledem
k shrnovanému produktu (např.: siláž = větší
tlak, seno = menší tlak)

Přeprava

• d
 íky hydraulicky ovládanému systému pro otevírání a zavírání je
přechod z pracovní do přepravní polohy rychlý a jednoduchý
• celkové rozměry s přepravní šířkou pouze 2,5 m a nízkou transportní
výškou poskytují řadě Explorer bezpečný a jednoduchý průjezd
po pozemních komunikacích

SPECIFIKACE

MX 8

MX 10

MX 12

Počet shrnovacích kol

8

10

12

Počet prstů na shrnovacím kole

40

40

40

205-65 R15

205-65 R15

205-65 R15

Minimální příkon (hp)

30

30

30

Transportní šířka (m)

2,5

2,5

2,5

0,9 – 1,6

0,9 – 1,6

0,9 – 1,6

5,3

6,2

7,1

1 220

1 370

1 520

Rozměr pneumatik

Šířka řádku (m)
Pracovní záběr (m)
Hmotnost (kg)
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magnum evolution
PANTONE ORANGE 021 C

PANTONE BLUE 072 C

MKE 10 mke 12 mke 14 mke 16 mke 18 mke 20

Profesionální řešení

Modely Magnum Evolution se středovým odkládáním řádku kombinují pracovní komfort a špičkový
výkon s pracovní šířkou od 6,5 do 11,4 m. Práce na poli je rychlá a jednoduchá. Nastavení
pracovního záběru je ovládáno hydraulicky a je prováděno z kabiny traktoru. Existuje mnoho
farmářů, kteří se rozhodli pro model Magnum Evolution z důvodu jeho snadného použití, minimální
údržby a vysokého výkonu při zpracování všech druhů pícnin, včetně těžkých pícnin (siláže), aby
získali homogenní a čisté řádky bez ztráty listů, které představují nejvyšší nutriční hodnotu. Řada
Magnum Evolution je určena pro náročné použití. Odolný rám ve tvaru V zaručuje vysoké pracovní
rychlosti (více než 15 km/h) a velký výkon (12 ha/h).

Vynikající přizpůsobení povrchu terénu

Cílem každé obsluhy je dosažení maximální efektivity práce zvýšením denních výkonů bez
kompromisů s ohledem na kvalitu. Modely řady Magnum Evolution se čtyřmi nebo šesti velkými
gumovými koly, centrálním rámem s teleskopickou konstrukcí, zcela sklopnými bočními rámy
a nezávisle osazenými prstovými koly zaručují dokonalé přizpůsobení typu terénu a čistou píci
i v případě velmi náročných podmínek.
6

magnum evolution
DOPLŇKOVÁ VÝBAVA

Sada středových kol

• t ato sada se skládá ze 2 prstových kol o průměru 112 cm
umístěných podél hlavního rámu
• je hydraulicky ovládaná
• umožňuje rozhrnutí středu řádku, čímž je podpořeno dokonalé
provzdušnění hmoty

Kryty kol proti větru

• p
 lastové kryty jsou vhodným doplňkem při shrnování lehké,
krátké nebo vlhké píce

Zadní tandemová kola

• t ato sada umožňuje bezpečný průjezd a kvalitní shrnutí
posečeného materiálu i ve velmi nerovném terénu

Sada pro jednostranné shrnování

• t ato sada je výborným řešením pro přesunutí již vytvořeného
řádku k dosažení maximálního prosušení hmoty  
• umožňuje práci pouze jedním shrnovacím ramenem
• nastavení a ovládání je velmi jednoduché a rychlé

SPECIFIKACE

MKE 10

MKE 12

MKE 14

MKE 16

MKE 18

MKE 20

Počet shrnovacích kol

10

12

14

16

18

20

Počet prstů na shrnovacím kole

40

40

40

40

40

40

205-75/15

205-75/15

205-75/15

205-75/15

205-75/15

205-75/15

30

30

40

40

60

60

Transportní šířka (m)

2,55

2,55

2,55

2,55

2,55

2,55

Transportní délka (m)

7,58

7,58

9,96

9,96

11,65

11,65

0,9 – 1,8

0,9 – 1,8

0,9 – 1,8

0,9 – 1,8

0,9 – 1,8

0,9 – 1,8

6,5

7,6

8,7

9,4

10,5

11,4

1 600

1 680

2 250

2 350

3 000

3 070

Rozměr pneumatik
Minimální příkon (hp)

Šířka řádku (m)
Pracovní záběr (m)
Hmotnost (kg)
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magnum PRO
PANTONE ORANGE 021 C

PANTONE BLUE 072 C

MKE-PRO 1021 mke-PRO 1225 mke-PRO 1428
mke-PRO 1631 mke-PRO 1834 mke-PRO 2037

Špičková řada

Díky konstrukci, která je stejná pro všechny naše shrnovače s prstovými koly, řada Magnum Pro
definitivně vyřešila problém shrnování těžkého materiálu. Shrnovače řady Magnum Pro v sobě
kombinují komfort a vysoký výkon díky široké nabídce pracovních záběrů. Kompaktnost a snadná
manipulace v kombinaci s vysokou pracovní rychlostí Vám zajistí zvýšení produktivity a úsporu
nákladů.

Efektivní a úsporné řešení

Je to ideální stroj pro všechny, kteří chtějí dosáhnout nejvyšší produktivity výroby, ale věnují také
pozornost úsporám z hlediska využití strojového parku a pracovní doby. Modely řady Magnum Pro
byly testovány mnoha zákazníky, kteří potvrdili jejich spolehlivost a kvalitu ve všech pracovních
podmínkách a při práci s různými typy produktů: seno, senáž a sláma.
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magnum PRO
T11 - T13
Shrnovací kola pro těžkou píci

• speciální loukoťová konstrukce kola
• průměr kola 152 cm
• 36 shrnovacích prstů uchycených v gumových
silentblocích
• průměr prstu 7,5 mm
• kola jsou standardně vybavena kryty kol proti větru

Nezávislé uložení shrnovacích kol

• o
 dpružení vinutými pružinami pro zajištění kvalitní práce i v nerovném
terénu
• pro shrnování těžkého materiálu může být přítlak kol nastaven na
povrch posečené píce bez kontaktu s půdou – maximální čistota
shrnované hmoty

Nastavení šířky řádku

• š ířku řádku lze nastavit manuálně (standard)
nebo hydraulicky (na přání)
• zajištění stejnoměrných řádků
• šířka řádku od 0,9 až do 1,8 m

Zadní tandemová kola

• tato sada umožňuje bezpečný průjezd a kvalitní shrnutí posečeného
materiálu i ve velmi nerovném terénu

MKE-PRO
1021

MKE-PRO
1225

MKE-PRO
1428

MKE-PRO
1631

MKE-PRO
1834

MKE-PRO
2037

Počet shrnovacích kol

10

12

14

16

18

20

Počet prstů na shrnovacím kole

36

36

36

36

36

36

205-75/15

205-75/15

205-75/15

205-75/15

205-75/15

205-75/15

30

30

40

40

60

60

2,55

2,55

2,55

2,55

2,55

2,55

SPECIFIKACE

Rozměr pneumatik
Minimální příkon (hp)
Transportní šířka (m)
Transportní délka (m)
Šířka řádku (m)
Pracovní záběr (m)
Hmotnost (kg)

7,58

7,58

9,96

9,96

11,65

11,65

0,9 – 1,8

0,9 – 1,8

0,9 – 1,8

0,9 – 1,8

0,9 – 1,8

0,9 – 1,8

6,5

7,6

8,7

9,4

10,5

11,4

1 930

2 090

2 700

2 900

3 535

3 670
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PANTONE ORANGE 021 C

PANTONE BLUE 072 C

VÝHODY SHRNOVAČŮ SITREX ŘADY V

• VYSOKÁ PRODUKTIVITA •
• ŠIROKÁ NABÍDKA PRACOVNÍCH ZÁBĚRŮ •
• MOŽNOST JEDNOSTRANNÉHO SHRNOVÁNÍ •
• VÝBORNÁ MANÉVROVATELNOST •
• KVALITNÍ SBĚR •
• MINIMÁLNÍ ZNEČIŠTĚNÍ MATERIÁLU •
• VYJÍMEČNÉ EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ •

Importér pro CZ a SK:

tel.: +420 577 901 148  
e-mail: unimarco@unimarco.cz  
web: www.unimarco.cz

Váš prodejce:

