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Rotorové shrnovače
Dvourotorové 

T O  N E J L E P Š Í  P R O  S K L I Z E Ň  P Í C E !
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Snížení
nákladů

Mnohaleté
zkušenostiKUHN nabízí řešení při shrnování píce vyhovující Vašim požadavkům s ohledem na:

Shrnovače KUHN se
středovým ukládáním
hmoty
Výhody tohoto řešení

Výborná kvalita práce
•   Zdvojnásobuje výkonnost shrnovače s jedním 

rotorem. Toto řešení je schopné jedním přejezdem 
připravit dostatek hmoty i pro lisy s vysokým výkonem.

•   Jsou konstruovány pro jednoduché, pohodlné 
používání.

Perfektně tvarované řádky
•    Vzdálenost mezi rotory je dodržována bez ohledu na 

profil terénu: řádky mají jednotný tvar a hustotu, to 
umožňuje jejich dobré provzdušňování a následný 
hladký průchod sběracím zařízením lisu

Vysoká pracovní výkonnost
•   Rotory jsou konstruovány tak, aby šetrně přesunuly 

velké množství píce při vyšších pracovních rychlos-
tech.

Zachování výživné hodnoty  
plodiny
•   Hmota je přesouvána jemně a pouze jednou: s velmi 

malými ztrátami lístečků a minimální kontaminací 
hmoty půdními zbytky.

Hydraulický pohon rotorů
Výkonné shrnovače GA 8521 a GA 8020 jsou vybaveny
vlastním hydraulickým pohonem.
•   Nesrovnatelná ochrana pohonu: v případě přetížení 

rotoru hydraulický systém automaticky překoná 
přetížení a chrání tak všechny důležité části stroje.

•   Snižuje riziko kontaminace píce mazadly používanými 
u shrnovačů s mechanicky poháněnými rotory.

•   Minimální potřeba údržby: hlavní pohon od vývodové 
hřídele se při práci nevychyluje. Pohon bez vibrací a s 
minimálním mazáním.

• Jedinečná spolehlivost.

Hydraulicky poháněné rotory jsou konstruovány pro 
velmi intenzivní využívání. V případě potřeby můžete
po vyšroubování dvou šroubů jakékoli rameno rotoru
shrnovače KUHN jednotlivě vyjmout.

DVOUROTOROVÁ TECHNOLOGIE
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Mnohaleté
zkušenosti

Komfort /
Kvalitu života

Poradenství /
Vždy na blízku

Spolehlivost /
Servis
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Vzhledem k neustále rostoucí velikosti 
farem a ploch lučních porostů, mnoho 
zemědělců zjišťuje, že jejich shrnovač 
s jediným rotorem dosáhl svých hranic 
a přemýšlí o stroji s vyšší výkonností. 
Jestliže jste stejného názoru, GA 6501  
je stroj, který splní vaše požadavky!

GA 6501 má všechny hlavní rysy  
profesionálních shrnovačů, přičemž  
nabízí velmi přitažlivý poměr užitné  
hodnoty k ceně. Tento shrnovač vám 
umožní, aby jste kvalitně sklidili plodinu 
ve velmi krátkém čase.

Šířka řádku může  
být  nastavena  
od 1 do 2 m
Šířka se nastavuje klikou po povo-
lení pojistných šroubů.

Přepravní šířka 2,50 m
-   Velmi  ceněný  přínos  umožňující 

hladký  přístup  na  většinu  polních 
cest a bezpečnou jízdu na silnicích.

-   Výhoda:  prostorové  řešení  -  
zavěšení  umožní  automatické 
zajištění rotoru při jeho zvedání.

GA 6501 Kvalitní píce a pracovní výkonnost

DVOUROTOROVÉ SHRNOVAČE



4

2

www.kuhn.com

1

2 vlastnosti zajišťující kvalitní shrnování: “3D - prostorové” 
zavěšení a řiditelná přepravní kola

Směrová kola (výbava na 
přání)
GA 6501 může být vybaven směrovými koly, 
které zlepšují manévrovatelnost. Shrnovač 
sleduje stopy kol traktoru a poskytuje tak 
dokonalé shrnování na okrajích pole.

Výhody „3D“ – prostorového - zavěšení GA 6501
1 Rameno rotoru a rotor jsou spojeny pomocí dvojitého kloubového závěsu. To umožňuje 
prostorový „3D“ pohyb. Právě proto rotor perfektně kopíruje profil terénu a přispívá ke sklizni 
čisté hmoty. 

2 Výška rotoru a hrabic od země je velmi přesně stavitelná pomocí 3 kol, umístěných velmi 
těsně k ploše shrnované hrabicemi:
-  2 otočná kola vpředu,
-  1 pevné kolo vzadu.
Nastavení výšky hrabic provedete jednoduše pomocí kliky.
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1 2

40

Kompaktní rozměry
S vnější šířkou nepřekračující 2,55 m, GA 7501 proklouzne 
i do těch nejužších míst a pohodlně projede po všech 
polních cestách.
Spojovací tyčí ovládané řízení zadních kol ještě zlepšuje 
manévrovatelnost.

Shrnování sena i slámy s těmito shrnovači je hračka, zvláště když se setkává požadavek na výbornou manévrova-
telnost s pohodlným ovládáním stroje.
Jednou z dalších výrazných výhod těchto strojů je kompaktnost, kterou oceníte především při dopravě na špatně 
přístupná místa. Tyto shrnovače se nebojí ani svahů, výkon i spolehlivost zůstává stále na vysoké úrovni také u 
menších traktorů.

GA 7501 a 8121 snadno kdekoliv

Dvourotorové shrnovače

Na výběr jsou 3 verze pro vaši spokojenost

2  3D – prostorové - zavěšení
Pokud nechcete při shrnování přijít ani o jedno stéblo, je 
toto správná volba. Rotory kopírují i nepravidelný povrch 
velmi precizně a hrabice sbírají píci opravdu poctivě.

1  Nápravy s tandemovým podvozkem (bogie)
Ideální při shrnování polí s obtížným terénem (vyjeté 
koleje, hrbolatý povrch, atd.) a tam, kde je požadována 
vyšší rychlost shrnování.
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2 3 Opravdu jednoduché nastavení 
Pracovní záběr i šířku řádku nastavíte již v přepravní 
poloze pomocí páky.
-   Když pak ramena rotoru spustíte, automaticky se nastaví 

do požadované polohy.
-   Jakmile zvednete rotory do přepravní polohy, automaticky 

se spustí do nejnižší polohy a přepravní výška je tak 
minimální.

Několikrát otočíte klikou a nastavíte tak hrabice na 
požadovanou výšku shrnování Nejjednodušší zajištění 
kvality píce.

Chytrá konstrukce  
vám usnadní práci

Na výběr jsou 3 verze pro vaši spokojenost

3  6 kol

Pro perfektcionisty, kteří chtějí mít perfektně shrnuto.
Rotory kopírují povrchové nerovnosti stejným způsobem 
jako univerzální kloub s flexibilitou tandemových náprav.
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GA 8521 nastavily velmi vysoké 
standardy v oblasti výbavy  
a technologie.
Jsou konstruovány pro intenzivní 
využívání, perfektně tak splňují 
požadavky farmářů a poskytovatelů 
služeb, kteří vyžadují vysokou 
výkonnost, možnost přestavení za 
jízdy a nevyčerpatelnou životnost.
•   V průběhu sezóny ušetříte mnoho 
hodin dříve věnovaných údržbě 
díky hydraulicky poháněným 
rotorům, uloženým v olejové lázni.

•   Rotor se 13ti rameny, opatřenými 
hrabicemi, zajistí čisté shrnování 
při  vysoké výkonnosti i v 
nejtěžších porostech.

•   Zesílený Heavy-Duty rám 
zaručuje mnoho let spolehlivého 
shrnování na velkých plochách  
a v obtížných podmínkách.

Nezávislé manévrování
Protože hlavní kloubová hřídel vždy zůstává v podélné ose traktoru, nevznikají 
vibrace: maximální volnost a životnost pohonu.

Snadné přejezdy řádků
Ve zvednuté poloze má rotor světlou 
výšku minimálně 50 cm. To usnadňuje 
manévrování při přejezdech a nebudete 
si narušovat dříve vytvořené řádky.

dvourotorové shrnovače

GA 8521: Dokonalost jako cíl HYDRO 

ROtORY:

hydraulický

pohon rotoru...

tichá síla!
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Zavěšení rotoru
Rotory kopírují i vlhký povrch aniž by 
opustily vyjeté koleje. Strniště není 
poškozené a hrabice lépe kopírují 
povrch terénu i na svazích.

Ovládání lehkým  
dotykem
Šířku řádku nebo šířku záběru snadno 
nastavíte pomocí ovládací jednotky z 
kabiny.

Optimální poloha kol podvozku rotorů, otočný rám podvozku a prostorové 
zavěšení umožní vynikající kopírování povrchu a to za všech podmínek. 
Hrabice zůstávají nad zemí, strniště je chráněné a plodina v řádku je jen  
opravdu minimálně kontaminovaná půdními zbytky.

Perfektní kopírování povrchu terénu   

Nejlepší kombinace komfortu,  
preciznosti, výkonu a spolehlivosti.

Hydraulicky
ovládané

nastavení výšky
shrnování

GA 8521: Dokonalost jako cíl
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MASTERDRIVE

Shrnovače KUHN  
se stranovým 
uložením hmoty

MAXIMÁLNÍ UNIVERZÁLNOSt  
se stranovým ukládání porostu
•   Ať již máte velké množství hmoty z první seče nebo 

málo hmoty při 3. seči, vždy si můžete regulovat 
množství plodiny v řádku. Shrnujte jednotlivé řádky a 
nebo je spojte. Nastavením pracovního záběru máte 
možnost vytvořit tu nejlepší velikost řádku. Výsledek: 
lisování i sklizeň dalšími stroji je optimalizovaná.

•   Vytvořte 1 nebo 2 samostatné řádky (v závislosti 
na modelu): tuto všestrannost oceníte především při  
obracení 2 řádků současně nebo při rychlém řádkování 
na noc.

KUHN má dostatek znalostí a takové technologie, které 
se postarají o Vaši pohodu, převodovky Masterdrive.

Rotory si poradí se zatížením:
Zadní rotory u shrnovačů se stranovým ukládáním 
hmoty nevyhnutelně musí přepravit jednou tolik hmoty, 
jak rotory přední. Pokud navíc spojujete řádky těžké 
hmoty, zatížení zadního rotoru bude opravdu velké.
Jednoduchý princip MAStERDRIVE: namísto  
pohonu rotoru jedním převodem je použita dvoustupňová
převodovka s využitím pohonu pomocí hnacího a 
kuželového ozubeného kola. Výsledek: síla a zatížení 
jsou lépe rozložené a sníží se přenášené síly. Poskytne
téměř dokonalou spolehlivost za všech podmínek.
Velmi výkonný shrnovač GA 8020 je vybavený hydrau-
lickým pohonem rotoru: tím umožní spolehlivost 
MASTERDRIVE spojit s pružností hydrauliky.

MASTERDRIVE
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KUHN – při  
shrnování
řádků vpravo 
tolik nebolí
za krkem!*

tažené provedení

-   Rychlé, extrémně jednoduché připojení: 
zasunete kolík a jede se.

-   Výborná manévrovatelnost: zadní kola 
jsou řiditelná a stroj tak přesně drží stopu 
traktoru. Oceníte to i při couvání.

-   Výborný poměr cena / pracovní záběr.

** jako od GA 6002

Návěsné provedení
-   Perfektně drží stopu a stabilitu na  

nerovných pozemcích.
-   Výborná manévrovatelnost: zadní kola 

jsou řiditelná a stroj tak přesně drží stopu  
traktoru, to navíc usnadňuje jízdu 
(například při couvání).

-   Menší šířka v přepravní poloze a nemusíte 
odstraňovat ramena s hrabicemi.



11

GA

Při otáčení jako doma!
GA 6002 čistě sebere plodinu při otáčení 
a dokonce i na úvratích bez potřeby  
vyrovnávání polohy zadního rotoru: důležitý 
přínos pro pohodlné a snadné používání.

Hydraulické zvedání 
podvozku
Hydraulické válce namontované na každý 
podvozek a na přední závěs poskytují 
stroji výjimečnou světlou výšku. Nastavení  
pracovní výšky hrabic a přizpůsobení výšky 
spodního závěsu různým traktorům prove-
dete jednoduše pomocí dorazů jednoduchého 
vahadla.

Bezpečnost při přepravě
Automatický zabezpečovací systém zajistí 
zadní rotor v podélné ose soupravy během 
přepravy. Při spouštění pracovního ústrojí na 
poli se zajištění automaticky vypne. Osvětlení 
a signalizace jsou standardním vybavením 
a při přepravě není třeba vyjmout ramena s 
hrabicemi.

V širokém sortimentu rotorových 
shrnovačů KUHN, je GA 6002 
ideální pro farmáře, kteří hledají 
vyšší výkonnost při shrnování a 
kteří se současně spoléhají na 
traktory s nižším nebo středním 
výkonem.

•   Šířka shrnování je hydraulicky 
nastavitelná od 3 m do 5,80 m.

•   Proměnlivý výnos plodiny, 
jízda kolem překážek nebo 
dokončovací práce před  
odjezdem z pole již nejsou  
problémem. Při shrnování velmi 
hustých plodin nebo při řádkování 
na noc, může být GA 6002  
nastavený pro ukládání do dvou 
řádků při každém průjezdu.

•   Pro vyšší spolehlivost jsou 
ozubená kola umístěna v masivní 
litinové skříni a díly pohonu jsou 
uloženy uvnitř rámu shrnovače.

dvourotorové shrnovače

GA 6002: optimalizuje pracovní postup, při přepravě i při práci
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GA 6002
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GA 6002: optimalizuje pracovní postup, při přepravě i při práci

Snadné používání a pohodlné manévrování
Spodní závěs může být snadno připojen i odpojen.
Změnu z pracovní do přepravní polohy a zpět provedete z kabiny traktoru.
Úhel při otáčení soupravy více než 90°.

Práce  
je jednodušší...

Automatické vysunutí
řádkovací clony
Při přestavování shrnovače z 
přepravní do pracovní polohy jed-
noduchý systém pákového mecha-
nismu automaticky vysune tvarovač 
řádku do předem dané polohy. Ta 
se dá celkem lehce změnit pomocí 
jednoduché kliky.
Vybavení na přání: tvarovač řádku
i pro přední rotor.

Kvalita shrnování a stabilita
stroje…
… jsou zajištěny prostřednictvím tan-
demových podvozků i při vysokých 
rychlostech a v nerovném terénu. 
Otáčení tandemového podvozku a 
kopírování profilu terénu zajišťují 
hladké a čisté shrnování.
Tandemový podvozek může být 
součástí výbavy pro tyto stroje.

Stabilizace podvozků
pro lepší směrovou
stabilitu na svazích
 

Podvozky s možností stabilizace 
jsou k dispozici jako výbava na 
přání. Využijí je farmáři, kteří pracují
na strmých svazích. Rozšíří kontakt
stroje se zemí na větší plochu.
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GA  6632

Pokud hledáte jednoduché, efektivní a univerzální shrnovače, máte několik možností:  
3 modely s rozdílným průměrem rotorů uspokojí všechny požadavky na kvalitu výnosů a výkon. 
Univerzálnost, jednoduchá ovladatelnost a pracovní výsledky vám budou dělat radost hned  
od prvního okamžiku.

Pro malé farmy, které intenzivně využívají shrnovače a preferují menší průměry rotorů, které 
bezvadně kopírují povrch i na nerovných pozemcích.

dvourotorové shrnovače

GA 6632 - GA 7932 - GA 9032: rychlejší práce na poli díky jedn  oduchosti a efektivitě
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GA  7932 GA  9032
Dobrá volba pro rychlý transport po silnici 
mezi poli s dopravní šířkou 3,5 m.
Vhodná šířka řádku pro vysoce výkonné 
lisy.
Dobrý poměr ceny k pracovní šířce stroje.

-   největší pracovní  záběr 8,8 m na  trhu při 
shrnování do dvou řádků

-   bezkonkurenčně  výhodný  poměr  cena/
pracovní záběr

Vytváření dvou řádků Obracení řádků

1 nebo 2 řádky ? To co preferujete !

Kromě tvorby jednoho stranového řádku mohou tyto tažené shrnovače vytvářet i 2 jednotlivé řádky.
Tato funkce pomáhá urychlovat proces vysychání hmoty 
-   otáčením řádků
-   vytvářením úzkých řádků v hustém porostu

GA 6632 - GA 7932 - GA 9032: rychlejší práce na poli díky jedn  oduchosti a efektivitě
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MASTERDRIVE

2

1

1

3

1 2
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Výhody
· Výborně formované řádky: jednoduchá práce pro sklizňovou techniku
· Univerzálnost stranových shrnovačů: přizpůsobivost různému množství hmoty
· Shrnování vpravo: Nesporný komfort práce
· Velké pracovní záběry a dobře nadimenzovaná převodovka: pokrok v práci na poli

Otočné body podvozku umožňují oběma 
rotorům nezávislé kopírování povrchu 
terénu. Oba rotory jsou vybaveny pohy-
blivými podvozky a velkými balonový-
mi pneumatikami, které umožňují, aby 
shrnovač hladce pracoval v širokém roz-
sahu polních podmínek. Zadní rotor je 
standardně vybaven prostorově řešeným
zavěšením a 2 dalšími koly. To umožňuje 
čistě shrnovat pící při minimálním kontak-
tu hrabic s půdou.

Velký průměr balonových kol, 
rozmístěných co nejblíže k dráze hrabic, 
umožňuje dokonalé zvednutí píce s mini-
málním kontaktem s půdou.

Na přání může být přední rotor vybaven 
doplňkovou nápravou, která umožňuje 
hladší práci ve členitých, nerovných  
terénech.

1

2

3

dvourotorové shrnovače

GA 6632 - GA 7932 - GA 9032: ...nesporné přednosti

Dokonale plodinu zvednou, díky dokonalému kopírování terénu  
ji nekontaminují půdními zbytky

Části pohonu jsou  
navrženy pro velké zatížení  
a spolehlivost

Pohon rotorů převodovkou 
MAStERDRIVE

Tyto shrnovače jsou vybaveny dvoustupňovou převodovkou. Tato nová, 
patentovaná konstrukce snižuje zatížení mechanických částí, zabezpečí 
výjimečnou spolehlivost a životnost dokonce i tehdy, když pracuje s 
těžkými plodinami nebo při vysokých výnosech.

Nový rotor: dlouhá životnost a maximální odolnost
Nová generace rotorů byla navržena pro dlouhou životnost a 
maximální odolnost.
Hlavními rysy jsou odolnost a excelentní kvalita práce:

       Nové hrabice rotorů s optimalizovaným tvarem

-   perfektní tvar řádku
-   výrazné snížení zatížení kladek ramen a tím prodloužení 

životnosti rotorů

Velký průměr kladek
- pomalejší opotřebení kladek
- díky nižší rychlosti otáčení se prodlužuje životnost mechanismu

       Hřídel ramene je vyrobena ze silnostěné trubky

       Hliníkový obal rotoru s bronzovým vypouzdřením 
-   zabezpečuje vedení
-   Servisní interval mazání je tím zredukován na 200 provozních 

hodin

2

3

4
1
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Paralelogramový 
spodní závěs

-   Paralelogramový 
spodní  závěs  umožňuje 
zvednutí shrnovače do výšky 
se  spolehlivým  zajištěním 
závěsu.

-   Stavitelná  opěrná  noha 
namontovaná  na  spod-
ním  závěsu  zajistí  snadné 
připojení k traktoru.

Hydraulické nastavení šířky 
řádku a sklápění tvarovače

-   Hydraulický  válec  umožňuje 
snadné nastavení šířky řádku 
z  kabiny.  Tento  systém  také 
sklopí  montážní  skupinu 
tvarovače  do  přepravní  polo-
hy s vyloučením ruční práce.

-   Další,  ručně  ovládaný 
tvarovač  řádku,  může  být 
namontován  jako  výbava  na 
přání  na  předním  rotoru  pro 
vytváření dvou řádků.

Bezvadná čistota 
hmoty

-   výška  ramen  téměř  50  cm  u 
GA 6632 a 60 cm u GA 7932/
GA  9032  dovoluje,  aby  se 
nově  formované  řádky  křížily 
bez  přerušení.  Vynikající  
stabilita za všech podmínek .

Stabilita ve všech podmín-
kách

Shrnovače GA 6632,  
GA 7932 a GA 9032 jsou 
pevně uloženy na stabilních 
podvozcích opatřených 6 koly 
pro každý rotor. Takto vybave-
né se jednoduše přizpůsobují 
různým terénním podmínkám.

Úspora času

Přeprava s podélně uloženým strojem

Snadná změna z pracovní polohy do přepravní polohy z kabiny traktoru:
1.  Zvednete rotory a sklopíte zadní tvarovač řádku.
2.  Otočíte zadní rotor do středu.
3.  Zajistíte hydraulický obvod.
Dopravní šířka GA 6632 se zredukovala na 3 metry, v případě GA 7932 je to 3,5 m a u GA 9032 4,1 metru, což usnadňuje rychlou dopra-
vu z jednoho pole na druhé a zvyšuje bezpečnost na silnici. Kromě toho mají tyto tři modely odnímatelná ramena pro zlepšení dopravního 
komfortu a zvyšují bezpečnost při déle trvající dopravě do vzdálenějších míst. Navíc jsou tyto 3 modely vybaveny odnímatelnými rameny 
hrabic pro pohodlnější a bezpečnější přepravu stroje do vzdálenějších míst a pro průjezd úzkými a nízkými profily.
.

GA 6632 - GA 7932 - GA 9032: ...nesporné přednosti
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Cíl konstruktérů: kompaktní, ovladatelný, výkonný a univerzální stroj. Malé, zvlněné, nepravidelně 
tvarované plochy jsou shrnované v rekordním čase. Spolehlivá přeprava po silnici a snadný přístup 
do pole jsou zajištěné.
Skříně pohonů a rotorů jsou abnormálně veliké a nemají žádný problém s hustými, těžkými porosty.

Schopný práce 
se 2 řádky

GA 6520 může být na přání vyba-
ven soupravou pro vytvoření 2 samos-
tatných řádků: univerzální uspořádání 
pro současné obracení 2 řádků nebo při 
vytváření řádků na noc.

Shrnování nejvyšší kvality: prostorové (3D) 
zavěšení

Rotory lze nastavit tak, aby kopírovaly profil terénu ve všech směrech. Otočná kola 
zabrání prokluzování při otáčení.

dvou rotorová technologie 

GA 6520: Dobře vyvážený stroj
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Výšku shrnování upra-
víte podle podmínek 

ručně

Několik otočení klikou - to je vše, co 
je třeba pro uvedení hrabic do ideální 

polohy. Shrnujete maximální  
množství plodiny a hrabice  

se minimálně dotýkají  
země.

Výška snížena na 3,55 m
Přeprava v alejích nebo průjezd na pole 
kolem stromů budou bez problémů. Nemusíte  
sundávat ramena s hrabicemi. Nosná kola 
rámu jsou řiditelná a zlepšují tak ovladatelnost
stroje.

2 šířky rozchodu 
Rozchod kol u GA 6520 se může nastavit ve 
2 pozicích.  Buď zvolíte užší rozchod kol pro 
lepší dopravní komfort nebo širší rozchod, aby 
jste dosáhli větší stabilitu na strmých svazích. 

2,55 m

2,93 m
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GA 8020 je konstruovaný pro intenzivní využívání. Je 
perfektně přizpůsobený potřebám farem a poskytovatelům 
služeb, kteří vyžadují vysokou výkonnost a dlouhou životnost 
stroje při shrnování plodin s velkým výnosem.

Nové rotory bez 
potřeby údržby
Rotory jsou osazeny 13-ti rameny 
a poskytují tak vysokou pracovní 
výkonnost v jakémkoliv druhu plodiny.
Polotekuté mazivo zajistí dlouhodo-
bou funkčnost bez potřeby údržby.

Vynikající 
přizpůsobení 
povrchu terénu

Prostorové řešení zavěšení rotorů 
a podvozky se 4 otočnými koly 
umožní přesné kopírování povrchu 
terénu: čistá píce a ochrana strniště.

Hydraulický pohon rotoru
Hydrogenerátory jsou umístěné přímo na otočném 
přípojném rámu. Hlavní kloubová hřídel zůstává 
vždy perfektně v podélné ose traktoru, což má za 
následek velmi malé opotřebení a nepopiratelný 
komfort při otáčení. Hydraulický pohon umožňuje 
významně snížit čas na údržbu v plné sezóně a 
poskytuje větší pracovní pružnost.

dvou rotorová technologie 

GA 8020: Tichá síla...
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Odlehčení rotoru
Část hmotnosti rotoru je přenesená 
do rámu. Lépe tak kopírují terén a 
celý stroj si udržuje vynikající stabi-
litu na svazích.

Hydraulické nastavení pracovní 
výšky
Výšku hrabic nad povrchem jednoduše nastavíte 
pomocí ovládací jednotky.

HYDRO 

ROtORY:

hydraulický

pohon rotoru...

tichá síla!
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1

2      tangenciální poloha hrabic zlepšuje  
tvarování řádků
Skutečně tangenciální montáž ramen s hrabicemi umožňuje 
čisté shrnování, zlepšuje tvarování řádků a zvyšuje pracovní 
rychlost ve srovnání s jinými konstrukcemi připevnění ramen s 
hrabicemi.
Tangenciálně jsou namontovány hrabice na všech rotorových 
shrnovačích KUHN.
Lépe tvořené řádky:
-   plodina je tlačena směrem k vnějšku rotoru, takže směrem k 

řádku
-   lepší řádky pro výrobu senáže a pro lisování.

1     Větší světlost v 
místě tvarování řádků
Tangenciálně zakřivená ramena 
hrabic zvyšují světlou výšku v 
bodě, kde hrabice opouští tvořený 
řádek plodiny. Toto řešení oproti 
variantě s rovným ramenem hra-
bic umožňuje:
Vytváření větších, načechranějších
řádků.
Odstraňuje nebezpečí vytahování 
plodiny z vytvořeného řádku.
Snadný sběr plodiny sběracím 
lisem nebo sklízecí řezačkou s 
minimálními ztrátami.

Všechny tyto rotorové shrnovače jsou opatřeny dvojitě tangenciálně uloženými zakřivenými 
rameny hrabic. 3 výhody, které opravdu oceníte!

3      Ověřená konstrukce
hrabic zajistí čistou píci

Úhel hrabic umožňuje čisté  
shrnování a jemnou manipulaci 
s hmotou.
Kontakt píce s půdou je mini-
mální.

dvou rotorová technologie 

Kvalita a inovace KUHN
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T E C H N I C K É  Ú D A J E GA 6501 GA 7501 GA 8121 GA 8521

	 Pracovní	záběr	(m)	 od	5,40	do	6,40	 od	6,85	do	7,45	 od	7,40	do	8,00	 od	7,50	do	8,50

	 Průměrná	šířka	řádku	(m)	 od	1,00	do	2,00	 od	1,35	do	1,95	 od	1,40	do	2,00	 od	1,20	do	2,20

	 Připojení	 	2	bodový	otočný	závěs	na	spodních	táhlech	–	kat.	2	 2	bodový	otočný	závěs
	 	 	 	 	 na	spodních
	 	 	 	 	 táhlech	–	kat.	2	a	3

	 Průměr	rotoru	(m)	 2,65	 3,25	 3,50	 3,65

	 Počet	ramen	na	rotor	 10	 11	 12	 13

	 Počet	hrabic	na	rameni	 3	 	 4

	 Pohon	rotoru	 	 mechanický	 	 hydraulický

	 Zavěšení	rotoru	 prostorové	zavěšení	 	pohyblivý	podvozek	nebo	 prostorové	zavěšení	
	 	 	 	 prostorové	zavěšení	 kyvadlového	typu

	 Typ	podvozku	 3	kolový	16x6.50-8	 	tandem	nebo	4	kola	16x6,	 úplně	otočný
	 	 	 	 50-8	(6	kol	na	přání)	 	 podvozek	se	4
	 	 	 	 	 	 koly	16x6,	50-8

	 Nastavení	pracovní	výšky	rotoru	 	 ručně	 	 hydraulicky
	 	 	 	 	 z	kabiny	traktoru

	 Pneumatiky	na	nosném	rámu	 195/65R15	 	 10.0/75-15.3	 11.5/80-15.3

	 Vodící	řiditelná	přepravní	kola	 vybavení	na	přání	 	 standard

	 Přepravní	šířka	(m)	 2,50	 2,55	 2,82	 2,97

	 Minimální	přepravní	výška	(m)	 3,50	 3,54	 3,70	 3,90

	 Délka	(m)	 5,15	 5,60	 6,00	 6,25

	 Hmotnost	(kg)	 1260	 1590	 1930	 2770

	 Požadovaný	výkon	traktoru	(kW/k)	 30/40	 37/50	 44/60	 51/70

	 Hydraulické	vybavení	traktoru	 1	dvojčinný	ventil	 1	jednočinný	ventil	 2	dvojčinné	ventily

	 Elektrické	vybavení	traktoru	 	
7	–	kolíková	zásuvka

	 7	–	kolíková	zásuvka		
	 	 	 +	1	x	3	–	kolíková
	 	 	 zásuvka	ISO

Kvalita a inovace KUHN



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 vyroben 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 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 několika zemích.
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T E C H N I C K É  Ú D A J E GA 6002 GA 6632 GA 7932 GA 9032 GA 6520 GA 8020

Pracovní záběr s ukládáním do jednoho řádku (m)
od 3,50 
do 5,80

od 3,55  
do 6,45

od 4,05  
do 7,45

od 4,65  
do 8,60

6,30 7,80

Pracovní záběr s ukládáním do dvou řádků (m) 5,40 6,50 7,65 8,80 6,65 -

Průměrná šířka řádku (m)
od 0,80 
do 1,40

od 1,20 do 1,80 m
od 1,20 
do 1,80

od 0,70
do 1,70

od 0,90 
do 1,70

Připojení na spodní závěs traktoru 2 bodový 
otočný závěs 
na spodních 
ramenech – 

kat. 2

2 bodový 
otočný závěs 
na spodních 
ramenech – 
kat. 2 a 3

Průměr rotoru (m) 2,65 2,90 3,40 4,00 2,90 3,65

Počet ramen na rotor 10 11 12 15 11 13

Počet dvojprstů na rameni 3 4

Typ podvozku Standard:
jednoduchá 

náprava
Výbava na 

přání:
tandemový 
podvozek

nebo 
doplňková
náprava

Přední
rotor:

jednoduchá
náprava

Výbava na
přání:

tandemový
podvozek

nebo
doplňková
náprava

Zadní rotor:
náprava se

4 koly

Přední rotor:
tandemový podvozek

Výbava na přání:
doplňková náprava

Zadní rotor:
náprava se 6 koly

Pohyblivý
podvozek se 

4 koly

Otočný
podvozek
se 4 koly

Pneumatiky 18x8.50-8 Rotory:
16x6, 50-8
Přepravní  
podvozek:

10,0/75-15,3

Rotory:
16x6, 50-8
Přepravní  
podvozek:

11,5/80-15,3

Přepravní kola - standard

Přepravní šířka (m) 2,95 2,07 2,50 3,00 3,00 2,97

Minimální přepravní výška (m) - 3,55 3,80

Délka (m) 7,30 8,70 9,80 11,40 7,80 8,70

Hmotnost (kg) 1260 1410 1620 1850 1920 2895

Hlavní kloubová hřídel s homokinetickými klouby s pojistnou spojkou a homokinetickým kloubem na straně 

traktoru

homokine-
tické klouby 
s pojistnou 

spojkou

vždy v ose 
traktoru

Požadovaný výkon traktoru (kW/k) 30/40 40/55 60/80 40/55 50/70

Hydraulické vybavení traktoru 1 jednočinný výstup + 1 dvojčinný výstup 1 jednočinný 
výstup  

(+ 1 dvojčinný 
výstup se 

sadou pro dva 
řádky)

1 jednočinný 
výstup  

+ 1 dvojčinný 
výstup

Elektrické vybavení traktoru 7 – kolíková 
zástrčka

7 – kolíková zástrčka + 1 x 3 – kolíková 
zástrčka ISO

7 – kolíková 
zástrčka

7 – kolíková 
zástrčka + 1 

x 3 – kolíková 
zástrčka ISO

Osvětlení a signalizace standard


