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JEDNOROTOROVÉ SHRNOVAČE PÍCE

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

KUHN je průkopníkem v oblasti rotoro-

vých shrnovačů píce s řízenými rameny 

hrabic. I v současnosti pokračuje ve 

vývoji a přináší farmářům takové 

shrnovače, které zvýší produktivitu a sníží 

ztráty hmoty na poli.

Výhody shrnovačů KUHN:

•   Shrnování hmoty je jemné a šetrné, 

zachovává maximální obsah živin v 

píci - pro zdravou a chutnou výživu 

Vašich zvířat.

•   Technické inovace jako například 

dvojitě tangenciálně zahnutá ramena 

hrabic či plně uzavřené převodovky. 

Více možností shrnovačům dodává 

dvoustupňová převodovka MASTERDRIVE.

To vše prodlužuje životnost strojů a 

snižuje náklady na údržbu.

•   Kvalita a spolehlivost od největšího 

výrobce shrnovačů na světě. Osvědčená 

spolehlivost, dlouhá životnost a vysoká 

hodnota při prodeji stroje.

Kvalitní píce plná živin je základem 

efektivity podnikání v živočišné výrobě. 

Shrnovače KUHN Vám s tím pomohou.
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Přesvědčivé výhody

SHRNOVAČE PÍCE KUHN

Pevná přípojná hlava…

Shrnovače série G jsou vybaveny pevným tříbodovým závěsem a výkyvnými koly. Jsou 
kompaktní, lehké a mají výhodnou vzdálenost těžiště k traktoru. To využijete především 
u traktorů s nízkou zvedací kapacitou a při práci na strmých svazích.

Řádkovací clona

Paralelogramově vedená řádkovací clona je velmi 

praktická a je dodávaná od modelu GA 3201.

Výhody: Pouhým odjištěním páky a nastavením 

řádkovací clony je při každé jízdě dosaženo 

správného shrnutí hmoty.

…nebo otočná přípojná hlava

Flexibilita neseného provedení, výkonnost taženého modelu. Nesené shrnovače s 
otočnou hlavou se chovají při práci stejně, jako tažené stroje. Poskytují stabilní 
kvalitu práce a to včetně kopírování terénu. Současně mají nepřekonatelnou 
ovladatelnost - ta zvýší Vaši výkonnost.

Shrnovače KUHN: mají více trumfů v rukávu

Řez převodovkou GA 3201 / GA 3501

•   Plně uzavřené převodovky. Části pohonu stroje jsou plně chráněny před nečistotami a vodou – delší životnost.
•   Trvale mazané řídicí kladky uložené v kuličkových ložiskách, které se vždy nacházejí středově k ose rotoru: zcela bezúdržbové a 

málo podléhající opotřebení, protože vznikají jen nepatrné třecí síly.
•   Promyšlená dráha průběhu vačky. Minimalizuje namáhání ložisek ramen hrabic, které tak tvoří tvarově stálý řádek a to ve všech 

plodinách.
•   Převodovka MASTREDRIVE, namísto pohonu rotoru jedním převodem je použita dvoustupňová převodovka s využitím pohonu 

pomocí hnacího a kuželového kola. Tolerance v kuželovém převodu jsou tak plně pod kontrolou a to udržuje dlouholetou spolehlivost 
a životnost stroje i při intenzivním využívání.

•   Nosník ramene hrabic je uchycen z vrchu i ze spodu - to udržuje rameno stále ve správné poloze a dostatečně pevně 
uchycené.

• Tangenciální, dvojitě zahnutá ramena hrabice: čisté shrnování i při vysokých pracovních rychlostech.

Patent KUHN
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Uzavřená převodovka mazaná mazacím tukem: 
jistota dlouhé životnosti.

Řez převodovkou MASTERDRIVE
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Kvalitní převody, vysoká výkonnost shrnování - 
nutné velmi kvalitní hrabice

Hrabice KUHN jsou opatřeny třemi vinutými pružinami 
velkého průměru a mají propracovaný tvar. To zajišťuje 
hladké a čisté shrnování bez ztrát listů, pravidelné řádky a 
maximální životnost hrabic.
 Navíc hrabice jsou při výrobě tepelně opracovány a speciálně 
ošetřeny, to výrazně snižuje stupeň jejich opotřebení.

Pneumatiky velkého rozměru zajišťují stabilní 

jízdní vlastnosti

Všechny shrnovače lze vybavit dodatečnými opěrnými koly 
před rotorem. To zlepšuje kopírování terénu a celkovou 
výkonnost stroje, současně toto řešení snižuje tlak na půdu a 
nevznikají vyjeté stopy.

Kompaktní při přepravě

U většiny shrnovačů KUHN lze pro přepravu vyjmout ramena
s hrabicemi, které snadno uložíte na určené místo dopředu 
shrnovače. Tím snížíte přepravní šířku, ale také snížíte zatížení 
traktoru a ten je stabilnější. Toto řešení samozřejmě lze také 
využít při skladování stroje.
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Časem prověřená spolehlivost

SHRNOVAČE PÍCE GA 300 GM

Od vynalezení principu shrnování

s rameny s řízenými hrabicemi jsou

shrnovače KUHN pro zemědělce tou

nejlepší referencí - na celém světě.

Nesený shrnovač GA 300 není žádnou

výjimkou! Díky jeho šetrné práci si píce

zachovává maximum živin.

Pracovní záběr 3,20 m

Devět ramen s hrabicemi, každé s 3 dvojitými prsty, zajišťují u
modelu GA 300 GM pracovní záběr 3,20 m.
-   Pomocí tohoto stroje vytvarujete načechraný, rovnoměrný řádek.
-   Do píce se nedostane žádné kamení.
-   Výsuvná formovací clona je stavitelná výškově a stranově ve směru 
jízdy.
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GA 300 GM

Optimálně chráněný, bezúdržbový pohon 
rotoru 

-   Ovládací prvky ramen jsou umístěny ve zcela 

uzavřené bezúdržbové převodové skříni .

-   Uložení ramen s ložisky jsou v horní a spodní části 

skříně společně spojeny.

GA 300 GM s otočnou hlavou: 
Ovladatelný a mobilní

Díky otočné hlavě je GA 300 GM lépe 
ovladatelný a drží přesně stopu traktoru a 
dobře kopíruje terén.
-   To chrání travní drn a přispívá k vytváření 
jednotných řádků.

-   Flexibilita a ovladatelnost jsou zcela 
srovnatelné s fl exibilitou a ovladatelností u 
taženého shrnovače.

-   Kola jsou pevně upevněná, ale lze je 
jednoduše výškově přestavit bez použití 
nářadí.
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GA GA SHRNOVAČE PÍCE GA 3201 G - GA 3201 GM - GA 3501 GM

Vyšší výkonnost / menší při přepravě i skladování

Shrnovače GA 3201 a GA 3501 jsou určeny pro traktory nižší až střední výkonové třídy. 

Jejich pracovní záběr je 3,20 m a 3,50 m.

Charakteristika:

•   plně uzavřené prachotěsné převodovky

•   přeprava stroje a jeho skladování - odnímatelná ramena 

•   paralelogramová nastavitelná řádkovací clona

Snadné ovládání strojů s vysokým pracovním komfortem - tyto shrnovače jsou ideální pro 

středně velké podniky. 
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GA 3201 G                      : s pevnou přípojnou hlavou
-   Kompaktní konstrukce, ideální vzdálenost těžiště od traktoru - strmé svahy nejsou problém.
-   Díky pevnému připojení je ujíždění na svahu vyloučeno.
-   Otočná kola jsou jednotlivě výškově stavitelná.
-   Výšku stroje nastavíte individuálně pomocí páky na každém z kol.

Jedinečná řádkovací clona!

Patentovaná řádkovací clona je konstruována na systému 
paralelogramu.
-   Lze ji přestavit hravě a bez nářadí.
-   Jestliže je vzdálená od rotoru, přestaví se automaticky 
dozadu (popř. dopředu, když je v blízkosti rotoru). Tímto 
způsobem se clona stále nachází v nejvýhodnější pozici 
pro příslušný druh ošetřované píce.

Minimální transportní šířka

-   Při přepravě se ochranný rám a řádkovací clona 
jednoduše zvedne nahoru.

-   Ramena s prsty lze rychle sejmout a zasunout vpředu 
na stroj. Jsou tak nejen rychle opět k dispozici, ale 
také nezaberou hodně místa, ani při přepravě, ani při 
skladování.

Ochrana - blokování 
rotoru proti otáčení při 
přepravě.

-   Stejně jako všechny ostatní shrnovače 
KUHN s ručním zvedáním řádkovací 
clony jsou GA 3201 a GA 3501 
standardně vybaveny blokovacím 
zařízením rotoru proti otáčení při 
přepravě. Jakmile je ochraný rám 
zvednut, převodovka se zajistí pomocí 
čepu. Po spuštění rámu dolů je 
převodovka opět odblokována.

-  V  případě náhodného spuštění 
vývodového hřídele omezovač 
točivého momentu, který je standardně 
dodán, chrání hnací komponenty 
pohonu před poškozením.
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SHRNOVAČE PÍCE GA 4121 GM - GA 4321 GM

Pro zvýšení spolehlivosti
a životnosti jsou modely

GA 4121 / GA 4321
vybaveny exkluzivní

převodovkou
MASTERDRIVE.

Pohoda při sklizni:

Absolutní spolehlivost
Jasný přehled:

Řádky jsou formovány vpravo. 

Model GA 4121 GM (10 ramen s prsty - 4,10 m) a GA 4321 GM (12 ramen 

s prsty - 4,20 m) s vysokým výkonem a špičkovou úrovní.

Naše řešení znamená v praxi: velký počet ramen = tím je možno dosahovat

vyšší pracovní rychlosti + perfektně čisté shrnování.

Tangenciální uspořádání a speciální tvar ramen je silnou zbraní (Kuhn 

patent) a to zajistí:

•  plodina je optimálně a šetrně zvedána ze země s minimálním znečištěním 

•  perfektně tvarovaný a dobře provzdušněný shrnutý řádek.

Plně uzavřené 

převodovky

Shrnovače GA 4121 GM a GA 4321 
GM jsou osazeny plně uzavřenými 
převodovkami.
To jednoznačně zvyšuje spolehlivost a 
prodlužuje životnost.
Současně se do píce nedostanou 
zbytky mazadel a ta si uchovává svojí 
maximální výživnou hodnotu.

Patent KUHN

Optimální výměra

Velký pracovní záběr, vysoká rychlost 
a dokonalá ovladatelnost s otočnou 
hlavou, tyto tři faktory Vám pomo-
hou ušetřit čas a snížit náklady na 
pracovní sílu.

Pro nejvyšší nároky
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Otočná hlava s tlumičem rázů

-   Otočná hlava s tlumičem rázů je k 
dispozici u modelu GA 4121 GM na 
přání, u modelu GA 4321 GM sériově. 
Tlumení zajišťuje, že se shrnovač po 
vyzvednutí zcela jistě a bez rázů opět 
umístí doprostřed traktoru.

-   Otočná hlava a hlavní rám jsou 
upraveny a zesíleny tak, aby ještě 
lépe odolávali zatížení. Současně je 
napřímeno připojení k PTO.

Snadno sklopná řádkovací 
clona

Pomocí pružiny s předpětím lze 
levou clonu včetně ochranného rámu 
pohodlně a jednoduše odklopit. 
Jednoduše jako víko zavazadlového 
prostoru auta!
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Maximální výkonnost

SHRNOVAČE PÍCE GA 4521 GM/GTH

S 4,50 m pracovním záběrem, 

13 rameny a tandemovým 

podvozkem patří jednorotorové  

shrnovače GA 4521 GTH GM

k nejvýkonnějším 

jednorotorovým shrnovačům, 

které existují dnes na trhu.

•   I při vysoké rychlosti uplatní 

své vynikající přednosti a 

přizpůsobí se zvlněnému 

reliéfu terénu. Prsty jsou 

vždy ve stejné vzdálenosti 

k zemi - trávník zůstane 

neporušený, 

a shrnutá hmota je čistá.

•   Převodovka MASTERDRIVE 

zaručuje delší životnost 

hnacích převodů a 

tangenciálních ramen prstů. 

•   Shrnovaná hmota je ukládána 

na pravou stranu, tím je práce 

mnohem pohodlnější.

 •   Ideální pro menší traktory: 

provedení GA 4521 GTH v 

tažené verzi.

Podvozek: Tajemství 

dobrého se přizpůsobení 
k půdě.

-   Podvozek je vybaven tandemovými 
koly a shrnovač GA 4521 GM / GTH 
tak doslova dokonale kopíruje terénní 
nerovnost i: Kola podvozku jsou 
perfektně umístěna v  blízkost i prstů 
ramen a dokonale tak kopírují terénní 
nerovnost i, t ím je zabezpečeno 
dokonale čisté shrnut í posečené 
hmoty.

Výsledkem je: vysoká pracovní 
rychlost a stabilní pohyb stroje 
na nerovném terénu. 
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1

2

GA  4521  GTH :

Pouze 2,2 m transportní šířka!

-   Ramena jsou uložena v držáku ramen 
v přední část i stroje. Pracovní ochrany 
se zvednou do svislé polohy.

-   Model GA 4521 je sám o sobě velmi 
malý pro dopravu i parkování.

-   Do sériové výbavy patří samozřejmě 
také výstražné tabule a osvět lení.

Světlá výška - víc než
dostatečná!

-   Pro přepravu stroj horizontálně 
nadzvednete pomocí dvou hydraulických 
válců, které jsou kloubově připojeny ve 
spodní části k podvozku a k oji. Tím 
dosáhnete potřebnou svět lou výšku pro 
přepravu a současně můžete bez 
problémů přejíždět již vytvořené řádky.

-   Paralelogram u tažného zařízení 
zamezí ustrnutí stroje ve výšce závěsu.

Velký jednorotorový shrnovač je ideální 
pro kombinaci s malými traktory!

Vysoký uživatelský 

komfort:

Skládání pracovních ochran (obr. poz. 
1) a nastavení šířky záběru řádkovací 
clony (obr. poz. 2) lze snadno ovládat 
ze sedadla traktoru.
Toto příslušenství je také jako volitelná 
výbava pro model GA 4321 GM.
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Nemusíte volit mezi čistým pozemkem a čistou pící!

Výhody, které s sebou přináší tangenciální připojení
ramen s hrabicemi pro shrnování, tvar řádku a 
pracovní rychlost, jsou velice dobře známé. KUHN 
Vám nyní nabízí ramena s  prsty, u nichž bylo 
tangenciální uspořádání ještě zesíleno. Prsty jsou tak 
umístěny v ještě ideálnějším úhlu při shrnování, takže 
dosáhnete ještě lepšího tvaru řádku.
Významné zlepšení v záběru.
-   Hmota je shrnována k vnější pravé straně rotoru 
směrem k záběru. 

-   Čisté shrnutí a rovnoměrný řádek je předpokladem 
pro dobrý sběr a následnou kvalitní senáž.

KUHN, výrobce

HI-TECH závěsných

strojů pro

nejefektivnější 

farmy s živočišnou

výrobou

Výhody hyper-tangenciálního připojení

Rotorové shrnovače KUHN jsou klíčem k vysoce kvalitní píci. Pokud budete hmotu shrnovat s rotorovými shrnovači KUHN, 
bude rychleji suchá, než hmota neshrnovaná. A pár hodin navíc může v případě nepříznivé předpovědi počasí mít 
hodnotu zlata.
Správné používání rotorových shrnovačů zabezpečuje kvalitnější píci. Rotorové shrnovače KUHN hmotu
jemně shrnují a vytváří načechrané řádky, to umožňuje snadný průchod vzduchu a slunečních paprsků
a rychlejší vysychání. Cílem každého zemědělce je sklízet píci bohatou na živiny tak, aby se náklady u 
krmiva na litr mléka či na kilogram masa udržely na nízké úrovni.
Píce posečená a ošetřovaná stroji KUHN bude chutná, lehce stravitelná a bohatá na živiny. Bude u ní 
vyloučeno nebezpečí kvašení kyseliny máselné v silu nebo kontaminace prachem. Jemné a šetrné shrnování 
je současně základem pro následující sečení - rychlejší dorůstání.

Ramena s hrabicemi s nově koncipovaným tangenciálním 
připojením: podstatně lepší ukládání řádků

SHRNOVAČE PÍCE KUHN

Dvojitě ohnutá ramena prstů

Dodatečně bylo zjištěno, že v místě zvedání dvojitě ohnutých ramen, 
ve srovnání s přímými rameny, je dosaženo:

- Velkých nadýchaných řádků hmoty bez rizika vytahování 
píce mimo shrnutý řádek.

- Snadnějšího sběru píce sběračem, tím se ztráty sníží 
na minimum a je dosahováno vyšších pracovních rychlostí.

Optimální poloha kol 
A  Kola jsou umístěny velmi blízko k rotoru. 

Prsty sledují obrysy země lépe, takže dochází 
k minimálnímu znečištění shrnovaného materiálu.
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Optimálně tvarovaný řádek
I řádky o velkém objemu jsou rovnoměrně tvarované a načechrané. Nejlepší
předpoklad pro bezproblémovou sklizeň píce. Navíc dobře prosychají.

Výhoda od KUHN:
Široký podvozek a kola v bezprostřední blízkosti hrabic zajišťují čisté shrnování.

Hrabice jsou vedeny co nejtěsněji nad pažitem. To je chrání a snižuje opotřebení, 
protože se všechny díly namáhají mnohem méně. Současně neporušený drn 
rychleji obrůstá a čistá píce má vyšší výživnou hodnotu.

KUHN výhody:
Podvozkové tandemové nápravy mají 4 kola a tím je rozložení a snížení tlaku na podložku 
největší.

Výhoda KUHN:

Všechny shrnovače s otočnou hlavou jsou vybaveny koly, která lze jednotlivě výškově 
přestavit pomocí stavěcí páky.

Rychle a efektivně
Chcete-li optimalizovat pracovní rychlost a dosáhnout vysokou kvalitu, 
chránit trávník a chránit stroj před nárazy a vibracemi na nerovném terénu tak 
jsou shrnovače KUHN dobrá volba.

Všechny shrnovače s otočnou přípojnou hlavou jsou vybaveny individuálně 
výškově stavitelnými koly. To umožňuje precizní nastavení výšky shrnovače a tím 
i odpovídající kvalitu práce bez ohledu na podmínky. I pokud je píce opravdu 
těžká, tak zůstává řádek neporušený a vypracuje se dobře až po okraj.

KUHN výhody:
Dvojité zalomení ramen (Kuhn patent) na shrnovačích 3501/4121/4321 a 4521 zajistí vyšší 
postavení prstů nad shrnutým řádkem při vyplouvání ze záběru.

Čisté shrnování

Trvalá kvalita shrnování

Tajemství přípravy senáže bohaté na živiny



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 specifi kací v montážních instrukcích a návodu k obsluze). Ponecháváme si právo změny jakékoliv konstrukce, technických údajů nebo seznamu materiálů bez 
dalšího oznámení. Stroje a příslušenství v tomto dokumentu jsou chráněny alespoň jedním patentem nebo ochranou známkou. Patenty zapsané v tomto dokumentu mohou být registrovány v 
jedné nebo více zemích.
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T E C H N I C K É  Ú D A J E
GA 

300 GM
GA 

3201 G
GA 

3201 GM
GA 

3501 GM
GA 

4121 GM
GA 

4321 GM
GA 

4521 GM
GA 

4521 GTH

Pracovní záběr včetně jednoduchého 
řádku (m)

3,20 3,50 4,10 4,20 4,50

Průměrná šířka řádku v závislosti na plodině 
(m)

0,80
od 0,90 
do 1,20

1,30 na 
pravé straně

přibližně 1,40 
na pravé straně

Připojení/kategorie nesený, kat. I a II nesený, kat.II tažený

Otočná hlava ■ - ■ ■ ■ ■ ■ -

Jednotlivě výškově stavitelná kola ■ - ■ ■ ■ ■ ■ -

Pevná přípojná hlava - ■ - - - - - -

Jednotlivě výškově stavitelná výkyvná
kola s regulačním šroubem

- ■ - - - - - -

Pneumatiky pneumatiky 15 x 6.00-6 pneumatiky16 x 6.50-8
pneuma-
tiky 18 x 
8,50-8 

Výškové přestavení podvozku rotoru - - - - - - - hydraulicky

Plně uzavřené převodovky sériově

Převodovka MASTERDRIVE - - - - ■ ■ ■ ■

Počet tangenciálně kloubově připojených 
ramen s hrabicemi

9 9 9 10 10 12 13 13

Počet hrabic na jedno rameno 3 3 3 3 4 4 4 4

Odnímatelná ramena s hrabicemi - ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Přepravní šířka (m) 2,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,95 2,20 2,20

Hmotnost s kloubovou hřídelí (kg) 286 347 372 435 540 702 815 925

Kloubová hřídel s pojistkou proti přetížení

Min. příkon na vývodové hřídeli (kW/k) 15/20 15/20 15/20 19/25 22/30 22/30 26/35 26/35

Výbava na přání

Přídavné opěrné kolo ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Tandemový podvozek ■ - ■ ■ ■ sériově sériově sériově

Výstražné tabule a osvětlení ■ ■ ■ ■ ■ ■ sériově sériově

Tlumič rázů přípojné hlavy - - - ■ ■ sériově sériově -

Tlumiče rázů-dodatečná výbava - - - - - - ■ -

Sklápění bočních ochran a nastavení 
stranového řádkovače je ovládano 
hydraulicky

- - - - - ■ ■ ■

KUHN S.A. - F 67706 Saverne Cedex
www.kuhn.com


