
TR / 6-9 S / 11-13 S



Nová řada jednostranných tažených 
paprskových shrnovačů TR/6-13 S vyniká 
kompaktními transportními rozměry, 
snadnou obsluhou a nastavením při 
práci. Stroj lze snadno a rychle přestavit z 
transportní do pracovní polohy pomocí 
hydraulického okruhu přímo z kabiny 
traktoru. Promyšlená konstrukce stroje 
poskytuje vysoký výkon a vynikající kvalitu 
práce. Řada TR se vyznačuje snadnou 
manévrovatelností i na malých plochách 
a nerovných pozemcích, vysokou stabilitou 
v pracovní i transportní poloze. Stroje mají 
robustní konstrukci, která zajišťuje dlouhou 
životnost i v náročných podmínkách. 
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INOVACE A VÝHODY
Stroj lze snadno přestavit z pracovní do transportní polohy a opačně 
pomocí jedné páky v kabině traktoru. Promyšlená konstrukce umožňuje 
minimalizovat celkové rozměry stroje v transportní poloze a současně 
plynulé nastavení pracovního záběru v závislosti na potřebách uživatele. 
Bezpečnostní ventily hydraulického okruhu zajišťují bezpečné zajištění 
stroje v transportní poloze a současně udržování nastaveného pracovního 
záběru v pracovní poloze. Pružiny ramen shrnovacích kol zajišťují dokonalé 
kopírování povrchu i v nejnáročnějších terénních podmínkách. Tento 
systém chrání rám stroje proti namáhání, které se přenáší od shrnovacích 
kol, zejména při kontaktu s cizím tělesem. Výše uvedené vlastnosti zaručují 
vysoký výkon při zachování nejvyšší kvality za každých podmínek. 
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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

SPECIFIKACE TR/6-S TR/7-S TR/8-S TR/9-S TR/11-S TR/13-S
Celková délka (A) (m) 7,1 7,95 8,75 9,65 10,3 12,8

Transportní výška (B) (m) 1,7 1,7 1,7 1,7 1,75 1,75

Transportní šířka (C) (m) 1,95 1,95 1,95 1,95 2,48 2,48

Počet shrnovacích kol 6 7 8 9 11 13

Počet prstů na shrnovacím kole 40 40 40 40 40 40

Průměr prstu (mm) 7 7 7 7 7 7

Průměr shrnovacích kol (m) 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Pracovní záběr (m) 4 4,5 5 5,5 6,5 7,5

Pracovní rychlost (km/h) 22 22 22 22 22 22

Požadovaný příkon (hp/kW) 30 hp / 22 kW 30 hp / 22 kW 30 hp / 22 kW 30 hp / 22 kW 40 hp / 30 kW 40 hp / 30 kW

Hmotnost (kg) 710 735 780 815 1400 1500


