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4-rotorový 
shrnovač 
píce
Období pěkného počasí jsou většinou 
krátká, a proto je velmi důležité využít 
vysoké výkonnosti strojů a dokonale je 
přizpůsobit celé sklizňové lince.

4 rotorový shrnovač píce KUHN GA 
15031 Vám zajistí:

•   Shrnování velkých ploch v rekordním 
čase – odpovídá výkonnosti dnešních 
sklízecích řezaček.

•   Shrnování čisté píce s minimálními 
ztrátami díky vynikajícímu přizpůsobení 
povrchu terénu, toho je dosaženo 
vlastnostmi prostorového řešení 
systému zavěšení podvozku.

•   Snížení nákladů na provoz a údržbu 
díky dlouhé řadě inovací, jako je např. 
nezávislý hydraulický pohon rotorů a 
elektrohydraulické ovládání.

•   Výhody z dlouhodobé zkušenosti KUHN 
jako předního výrobce rotorových strojů. 
Oceníte také celosvětovou logistickou a 
technickou podporu.

SHRNOVAČ



www.kuhn.comwww.kuhn.comwww.kuhn.com

KomKomforfort /t / 
KvaKvalitlitu žu živoivotata

PorPoradeadenstnstvíví // 
VždVždy ny na ba blízlízkuku

SpoSpolehlehlivlivostost // 
SerServisvis



3

GA SHRNOVAČ 15031

Zkonstruovaný tak, aby odpovídal výkonnosti současných sklízecích řeza

RoRotooroové shhrnnovačeče KUHN GA 15031 umožní zemědělskýkým spspoolečnoostts emm vyřyřeššit pppror bbllémmé yy, 
sppojjenné s ppřípípravoou velkého množství píce, nezbytného prro o dneeššnín  sklíízzeecí í řezzačkky aa too 
vv prravvý čass ppři spprávném obsahu vlhkosti.
GGA 15031 je konsstruovaný pro velká hospodářství, služby aa družžsttva, ktkteerá vyuužívvajíí mooddeernní 
ssklízzeecí řezzaččky. RRovnoměrné a stejnoměrně složené řádkyy jsouu rrovněžž ssklíízenny hhlaaddcee a 
sttejnnooměrně.ě  To uumožní ještě zvýšit výkonnost sklízecí řezzačkyy. ZZvýšenenáá vývýkonnnoost t máá přřímmý 
vlivi nna a celouu liinku ppro sklizeň píce.

Zvýšená výkonnost a nižší náklady
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Hydraulický pohon

Podle aktuálních podmínek na poli 
je možné upravit pracovní záběr a 
šířku řádku za jízdy. Nezávislá nebo 
spojená činnost rotorů a nastavení 
šířky řádku umožňuje řidiči připravit 
řádek sklízeči přesně na míru. Vše 
lze nastavit pomocí ovládací jed-
notky, umístěné v kabině traktoru.

Ovládací jednotka v kabině

Všechny funkce jsou snadno ovládané z elektrické ovládací jednotky 
a zahrnují:
- Nastavení pracovního záběru
- Nastavení šířky řádku
- Zvedání rotoru s třemi možnostmi:
- Současné zvedání všech 4 rotorů
- Zvedání předních nebo zadních rotorů nezávisle
- Individuální zvedání předních rotorů
- Nezávislé nastavení výšky shrnování rotoru
- Tři polohy zvedání podvozku s ukazatelem polohy.

Optimální výkonnost 
přizpůsobená sklízecí řezačce

Čtyři rotory se 13 rameny, každé rameno se 
4 hrabicemi. 208 dvojprstů umožňuje nesro-
vnatelnou výkonnost.
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Hydraulický pohon odstraňuje potřebu vícenásobného mazání kloubových 

SHRNOVAČ 15031

Nastavení pracovního 
záběru a šířky řádku 
za jízdy
Je používána pouze jedna kloubová 
hřídel a díky otočnému zhlaví zůstávají 
úhly připojení kloubové hřídele přímé 
a stálé bez ohledu na úhly natočení 
traktoru. To umožňuje další snížení 
potřeby mazání a údržby.

Hladký a 
neuvěřitelně 
tichý provoz

Hydraulický pohon umožňuje
výrazně hladší a tišší provoz.
Další výhodou je, že každý rotor je 
vybaven pojistným ventilem, který 
lépe chrání rotor před případným
přpřetetížíženenímím nnebeboo přpřii nánárarazuzu nnaa 
překážku.

Protožžžee e ččačass kekekek  
sklizznznnii jejejeje ddraahohoohoh --
cennnnnnnnýýýý,ý,ý, nnajajjítít čččaasasssa pppproror
prprraaavavvvidididdelelnonouu údúddú ržržžr bbubuuub  
jeeee ooooobbbbtbtížížžnnéné a tttakakkaa jjjeee e
ččččaaaassststtooo ppřpřeehehlílížežež nnanaa..

AAAAAbAbbbyyy ssee snížilaa 
ppppooooottřtřřeebbbaa údržbyy aaa 
zzzzvvvvýýýšššilaa spolehli--
vvvvoooosssttt jjeee GA 150033311
vvvvyyyyv bbbaaavveveen nezáávviviisss--
lýýýýl mmmmm hhhyyydrdrd aulickckkýýýmmmm 
pppopooooohhohooh nnneemm rototoorůůů..
TTTTííímmmmmm jsssj mmeem vvyylouououuččičilliii 
mmmnnnnožožožžoo ssttvívív kkklololouububbooo---
výýýcchchhhhc hhhhříířídedelílí aaa ssss nnnniimimmmi 
spojojojeenennne ououuoo nnnutututnnononoouuu u 
údržbbubuu.
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hřídelí

Zdvojené rameno vedení

-   Ramena nesoucí rotory jsou navržena 
s dvojnásobnou sestavou podpěr. 
Výsledkem je masivní, spolehlivá 
konstrukce, která dodává shrnovači 
velkou životnost.

-  Teleskopická konstrukce umožní 
plynulé nastavení šířky ve velkém 
rozsahu, přičemž je maximálně pevná.

Hadice jsou vedené 
v ochranném krytu
Všechny hadice jsou pečlivě zajištěny 
na místě, které zamezí opotřebení. 
Protože lze výrazně změnit šířku nasta-
vení předního rotoru, jsou hydraulické 
hadice uloženy v ohebném vedení, 
které hadice chrání a současně vyloučí 
jejich opotřebení a odírání.



7

GA

Shrnování čisté píce díky výjimečnému kopírování terénu

SHRNOVAČ 15031

Řešení KUHN – obě táhla pro spojení rotoru s nosným rámem jsou úhlově uspořádány tak, 
že jejich průsečík leží v bezprostřední blízkosti půdního profilu

3D zavěšení: spolehlivé kopírování povrchu hrabicemi

Popis obrázků: 
Běžné kardanové zavěšení

U běžného používání kardanového zavěšení se nachází 
spojovací body nad rotorem. Tažná síla při jízdě tak 
způsobuje vyvracení přední části rotoru.
KUHN představuje to správné patentované kardanové 
zavěšení. I tato konstrukce umožňuje volný prostorový 
výkyv rotoru, ale spojovací táhla nejsou uspořádaná 
vertikálně, ale pod určitým úhlem, jehož prostřednictvím se 

jejich kinematický průsečík nachází v bezprostřední blízkosti 
půdního profilu. Tím jsou kola podvozku zatěžována 
rovnoměrně. Rotor vykazuje klidný chod a prsty dokonale 
sbírají hmotu při minimálním znečištění píce.

Proč výkyvné prostorové řešení zavěšení rotoru?

AAčkkoolli nněkkkooliik kkonkkurreenčnícchh rotoorových shrnovačů je vybaveno systéémy s prosttoorovvýmm řeešeeeníímm 
zzavvěššeení rrottoruu, ppouuzee KUUHN naabízí systém s výkyvným prostorovýmm řeššenním zzaavěěšenní rrottooruu.

V Ý K Y V N É  P R O S T O R O V É  Ř E Š E N Í

PATENT KUHN 
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Podvozek který se natáčí a 
je samostavitelný
Aby se shrnovač mohl otáčet bez 
smýkání podvozku po zemi, je každý 
podvozek navržen jako samostavitelný 
a přední kolo je otočné. To zachovává 
strniště nepoškozené a snižuje síly na 
konstrukci shrnovače.

Kola s flotačními 
pneumatikami 

Široká styčná plocha kol nesoucích 
rám zajišťuje:
-   Menší utužení půdy, ochranu strniště 

před poškozením a zabránění 
zanesení nečistot do plodiny pro příští 
sklizeň.

-   Zlepšenou stabilitu při jízdě na 
silnicích a cestách.

Nejširší možná stopa

1   Aby hrabice kopírovaly profil terénu tak těsně, jak je to jen možné, aby ztráty 
plodiny byly minimální a zamezilo se kontaktu s půdou, jsou kola umístěna co 
nejblíže dráze hrabic. Pro udržení stálého tlaku na půdu na předních a bočních 
kolech při jízdě na nerovném terénu je zadní kolo namontované na pružinou 
přitlačovaném vlečeném rameni.

2   Směrově natáčivé přední kolo umožňuje, aby rotor volně sledoval zatáčení stroje 
a předešlo se tak poškození strniště.

Zavěšení ramen rotoru 

Ramena obou rotorů, předního i zad-
ního, jsou připevněna pomocí systé-
mu odpružení, který přenáší všechnu 
hmotnost ramen rotoru na hlavní rám. 
Každý podvozek tedy nese pouze 
hmotnost vlastního rotoru a tím se 
zlepšuje volný pohyb po terénu a i  
provoz je hladší.
-   Odpružení předního ramene je hydro-
pneumatické. Každé rameno má 
samostatné odpružení hydraulickým 
válcem a dusíkem plněným akumulá-
torem  a  ,

-   Odpružení zadního ramene je vyba-
vené pružinami  b .
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Hydraulicky poháněná převodovka Masterdrive™

Správně vytvořené řádky

Dvojitě zahnutá ramena hrabic KUHN umožní rychlejší zvednutí hrabic nad 
řádek, který pak snadněji překonají a řádek pak zůstane načechraný a vzdušný. 
To je zejména důležité u plodin s vysokým výnosem, pro jejichž manipulaci je 
GA 15031 navržen. Ramena hrabic mají skutečně tangenciální připevnění, 
které vyloučí potřebu nastavitelných vaček.

Dokonale tvarované řádky
Dvakrát tangenciálně zakřivená ramena KUHN umožňují rychlé uvolnění 
shrnované píce prsty a rychlé uvolnění do plné světlosti. To je důležité zejména pro 
velké množství píce, pro které je stroj určen. Ramena jsou vybavena skutečným 
dvojitým tangeciálním provedením, které eliminuje použití nastavitelné vačky.

Speciální hrabice 
Speciální hrabice GA 15031 mají průměr prutu 10,5 mm. Hrabice jsou dostatečně pevné 
pro manipulaci s porosty s vysokým výnosem a přitom si zachovávají nezbytnou pružnost.

Minimální hmotnost ale maximální odolnost!

Shrnovače GA15031 jsou osazeny převodovkou nové konstrukce. Tyto rotory nebyly navrženy pouze pro dlouhou 
životnost a odolnost, ale také s cílem snížit jejich hmotnost na co nejnižší možnou míru.

Četné detaily nové konstrukce potvrdí její robustnost a precizní práci.

1. Nová dráha s optimalizzovaným profilem:
- řádky jsou dokonale tvaroované
- pro delší životnost je nammáhánní kladek redukované

2. Větší průměr kladek
- menší opotřebení ložisek vačkky
- nižší otáčky = zvýšení životnossti

3. Ramena rotoru jsou vyyrobeena z trubky velkého průřezu

44.  HlHlininíkíkovovéé dodomemečkčkyy ss brbrrrononzzzozovývýmm
uložením ramen:

- zajišťují vedení
-  údržba je omezena na

interval 200hodin
- snížení hmotnosti

RRottoryy jjssou u poohánněnyy hyyddraulicckýým syystémem KUHN MasterdriveTM. Tento ,,býččí pohhonn“ do těět žkýých poddmmíínekk 
(HHeeavvy--DDuttyy) uumoožníí vyyniikajícíí žiivotnoost a spolehlivost.

SHRNOVAČ 15031
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Ovládání a nastavení

Výjimečně vysoké vyzvednutí

Výjimečná výška vyzvednutí rotorů při jízdě po poli dovoluje GA 15031 přejíždět přes řádky aniž by je porušil. S využitím 
zvedacího válce nosného rámu světlá výška dosahuje téměř 2,00 m.

Hydraulické zvedání 
podvozku a jeho uložení

Systém zvedání podvozku může být 
nastavený do tří poloh:
-  Nízká – přeprava po silnici,
-   Střední – práce na poli,
-   Vysoká – pro přejezdy na poli přes 

řádky.

Odpružení podvozku
Zvedací válce mezi spodním rámem a 
podvozkem jsou opatřeny systémem 
hydropneumatického odpružení pomo-
cí akumulátorů s dusíkem, namonto-
vanými přímo na zvedací válce. Tento 
systém odpružení tlumí zatížení rázy, 
způsobené nerovným terénem a hrbo-
latými komunikacemi.



VÁŠ PRODEJCE KUHN:

Některé stroje mají značnou hmotnost. Berte vždy v úvahu celkovou hmotnost traktoru, jeho nosnost a maximální zatížení na nápravu. Zatížení přední nápravy traktoru musí činit minimálně 20% pohotovostní 
hmotnosti traktoru. Náš stroj je vyrobený ve shodě s evropskými předpisy pro strojní zařízení, platnými v členských státech Evropské unie. V zemích mimo EU, naše stroje vyhovují bezpečnostním předpisům 
těch zemí, kterých se to týká. Některá bezpečnostní zařízení mohou být odstraněna, aby náš prospekt umožnil jasnější zobrazení. Za žádných okolností by neměl být stroj v provozu bez nasazených 
nezbytných bezpečnostních zařízení (podle specifikací v montážních instrukcích a návodu k obsluze). Ponecháváme si právo změny jakékoliv konstrukce, technických údajů nebo seznamu materiálů bez 
dalšího oznámení. Naše modely a obchodní značky jsou patentované ve více než jedné zemi. Registrovaná ochranná značka (y) v jedné nebo níkolika zemích.
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T E C H N I C K É  Ú D A J E GA 15031

Pracovní záběr (m) 9,40 - 14,70

Průměrná šířka řádku (m) 1,50 - 2,50

Připojení / kategorie připojení na čepy spodních táhel / kat. II a III

Počet rotorů 4

Průměr rotorů (m) 3,65

Počet ramen s hrabicemi na rotor 13

Počet hrabic na rameni 4

Zcela uzavřená převodovka standard

Pneumatiky na podvozcích rotorů 4 Hyper balónová kola 18 x 8,50-8

Náhradní kolo rotoru standard

Prostorové 3D zavěšení standard

Pohon rotoru nezávislý hydraulický Masterdrive

Odpružení ramene předního rotoru akumulátor s dusíkem

Odpružení ramene zadního rotoru pružiny

Nosná kola podvozku
standard: 600/50 x 22,5
na přání: 700/40 x 22,5

Přepravní šířka (m) 3,00

Minimální přepravní výška (m) 4,00

Celková délka (m) 10,20

Osvětlení a signalizace sériově

Požadované otáčky vývodového hřídele 1000

Požadovaný příkon na vývodové hřídeli (kW/k) 88/120

Hmotnost (kg) 7200

Hydraulické zařízení traktoru 1 ventil vnějšího okruhu / vratka

Potřebné elektrické zařízení 1 x 7 kolíkový okruh osvětlení a signalizace, 1 x 12 voltový okruh napájení

Brzdy hydraulické nebo pneumatické podle národních předpisů

- F 67706 Saverne Cedex
www.kuhn.com


