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Pásový shrnovač píce
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MERGE  MAXX  900

... chcete sklízet plodiny bohaté na živiny
V pícninách, jako je vojtěška, se nacházejí živiny v listech. 
Proto je velmi důležité používat šetrnou metodu sklízení, aby 
nedocházelo k poškozování listů, nebo aby listy nezůstávaly 
ležet na poli. Shrnovače MERGE MAXX sbírají plodinu a 
dopravují ji na pás způsobem, který je velmi šetrný k listům a 
stonkům.

... chcete zvýšit svůj pracovní výkon a výnosy
Protože shrnovač MERGE MAXX 900 od firmy KUHN může zakládat řádek vpravo, vlevo nebo uprostřed, je schopen 
shromáždit do jediného řádku enormní množství plodiny. Pracuje velmi šetrně, přináší vysoké výkony a zakládá pouze několik 
řádků. Ideální a efektivní způsob práce z hlediska následných sklizňových strojů.

Pásový shrnovač píce je přesně to pravé pro vás, pokud...
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... chcete zlepšit kvalitu siláže
Protože shrnovač MERGE MAXX 900 nevláčí plodinu po zemi, ale dopravuje ji na pásu, dochází k minimálnímu znečištění 
plodiny půdou. Tento způsob téměř úplně zamezí působení nežádoucích klostridiových bakterií při zpracování siláže a tím 
sníží podíl kyseliny máselné v siláži na minimum. Výsledkem je mimořádně chutné krmivo, které vaše zvířata dokážou ocenit.

... potřebujete shrnovač píce 
používat v kamenitém terénu
Sklizňové stroje nabírají i kameny, které způsobují 
opotřebení jejich dílů. Sběrače pásového shrnovače 
píce snižují podíl kamení v plodině (podle průzkumu 
u zákazníků až o 70 %).
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MERGE  MAXX  900

NNeeprraavvideeelnýý tvvar řřáddkku neddoovvolujeje následným sklizňovým strojům udržžovatt ppřiř  práácici koonststanntnt íí ryccchllosst.
AAbby bbyylo mmoožnéé sbbíraat plodininuu rovnnoměrně a zároveň nedocházelo k přetížžení řřezezacíhho ússtrojí,í mmusssí jeett řřidiič 
v míísttěě, kkkdee jee řáddekk hhustšší, pommaleji a v místech s řidším řádkem zrychlovat.. KKolísáánní ssnižuuje prrůůměěrnnou
ryychhc loosst aa výýrazzněě kleessá i hekke tarovvý výkon. Měnící se velikost řádku znammenáá taaké vvícce sstressu prrooo řidddičče a 
zzppůssobobbujee e znnaččné zzáttěžěžové šppš ičky ppro následné sklizňové stroje.

V dobře tvarovaném řádku se netvoří 
kupky a je po celé délce pravidelný.

Špatně tvarovaný, zvlněný a 
nerovnoměrný řádek snižuje výkon 
následných sklizňových strojů. 

Tvar řádku
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5Vliv nepravidelného řádku na 
sklízecí řezačku
• Větší opotřebení podávacího systému
• Nepravidelná délka řezanky
• Nespolehlivá funkce detektoru kovů
•  Nižší sklízecí výkon v důsledku nižší 

pojezdové rychlosti.

Pouze patentovaný systém KUHN dokáže vytvořit 
rovnoměrný řádek za jakýchkoliv 

pracovních podmínek.

Aby byl vytvořen rovnoměrný řádek 
a zamezilo se tvoření kupek, je stroj 
MERGE MAXX 900 opatřen 
patentovaným vodicím systémem 
určeným pro píci. Vodicí prsty 
navádějí píci ze sběrače na pás, 
čímž zajišťují rovnoměrné a 
bezpečné ukládání píce do 
vzdušného řádku,u, aniž byby docházelo 
k dalšímu kontaktu s půdou.
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MERGE  MAXX  900
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A Řízení zadních kol pomocí táhel
Zadní kola jsou propojena systémem táhel s výkyvnou hlavou závěsu. 
Tak může stroj kopírovat stopu traktoru, ale přesto zůstává velmi dobře 
ovladatelný při průjezdu zatáček a úzkých vjezdů na pole. Tento systém navíc 
zvyšuje stabilitu stroje v případě shrnování ve svahu. 

Plazy
Každá jednotka shrnovače se při 
práci na poli hydraulicky nadlehčuje. 
V kombinaci se širokými plazy pak tento 
systém zajišťuje minimální tlak na půdu. 
Každá jednotka shrnovače je opatřena 
2 plazy a může se tak ideálně přizpůsobit 
povrchu 

Odpovídající zatížení na půdu

1 x osoba 90 kg   

oo 2226666 % méně

0.082 kg/cm2 0.065 kg/cm2

1 x osoba 90 kg   
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Vlastní hydraulický pohon
Pásy a sběrače jsou poháněny vlastními hydraulickými čerpadly 
propojenými s nádrží o objemu 200 litrů. Tak velký objem nádrže 
zvyšuje účinnost chlazení oleje v systému. Velké množství oleje a 
speciální koncepce systému přinášejí navíc vynikající chlazení i 
v regionech s horkým klimatem bez nutnosti použití přídavného 
chladiče. 

Vodící pruty
Patentované vodící pruty KUHN zajišťují rovnoměrné 
podávání píce sběračem a její ukládání na pás. Tok píce 
je přitom konstantní, a proto je vytvořený řádek 
rovnoměrný.

Vše pod kontrolou
Sklopení a rozložení, výběr režimu spouštění a 
výškového nastavení sběrače – to vše lze pohodlně 
ovládat z kabiny pomocí řídícího termínálu T15M. 
Řídící terminál mimoto sleduje provozní stav 
elektroniky, tlak oleje a informuje o eventuálních 
poruchách.
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MERGE  MAXX  900

1

2

Všechny y tři pápásysy se otáčejejí stejejnýným směrem a 
vytvářejí jediný řádek buď na pravé, nebo na levé 
stra ěně str joje.

21 m na 

jeden řádek 

při jíz
dě tam 

a zpět!

Zakládání 
řádku vpravo

Zakládání řádku vlevo

Více možností pro ukládání píce do řádků
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StStřeředndní í shshrnrnovovacací í jejedndnototkaka jjee zvzvedednunutátá, , vnvnějějšíší  
shrnovací pásy se otáčejí směrem doprostřed a 
vyttvářář jejíí tstřředdo ývý řřádád kek uprostřtř ded sttr joje.

Ještě vyšší flexibilitu nabízí stroj MERGE MAXX 900 při použití s nezávislými směry shrnování. V takovém případě se 
vyttvářáříí jjedden řářáddekk pomo ící ddvou ápáso ývý hch jj dednottekk na jj ded éné sttraněě a na protětějšjšíí tstra ěně se vyttvářáříí řářáddekk ípíce pomocíí 
třetí páp sové jjednotky.y  Šířka záběru strojej  MERGE MAXX 900 se tak vždy y opptimálně vyyužijje.

Pracovní 

záběr v případě 

zakládání řádku 

uprostřed stroje:

9,10 m

Zakládání řádku 
uprostřed stroje
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MERGE  MAXX  900

Mají-li se řádky pouze obrátit za účelem rychlejšího proschnutí nebo se shrnout dohromady coby příprava pro sklízecí řezačku, 
pakk llze na sttr jojii MEMERGRGEE MAMAXXXX 990000 zveddnoutt tstřředdníí sekkcii hshrnov čače a bboččníí sekkce llze vyttočičitt směěrem ven ((6)6) anebbo souččasněě 
napravo nebo nalevo (7 a 8). Výsledkem je maximální variabilita použití a možnost ukládání píce přesně na požadované místo 
– pro zajištění maximální efektivity při sklizni.

Díky osmi variantám zakládání řádků je stroj KUHN 
MERGE MAXX 900 jedinečným shrnovačem píce na trhu, 

který nabízí tuto jedinečnou flexibilitu při práci.

Spousta různých možnosti zakládání řádků
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Ovšem proč byste nám měli věřit? 
Zde je pár příkladů z praxe:

Bratři Herbert a Josef Binderovi z  Freiburgu v Badensku-Württembersku se s námi podělili o své poznatky z prvního roku 
používání pásového shrnovače píce MERGE MAXX 900 s pracovním záběrem 9 m. 

Jejich zkušenosti s použitím na žito a proso naznačují, že způsob ukládání řádku strojem MERGE MAXX a vysoká výkonnost 
ve srovnání s žací lištou s pásovým dopravníkem umožňují přímé použití materiálu do technologie sklizňové linky.
Firma tak může využít každého hezkého počasí, i když jde jen o 2 dny. Navíc lze zpracovávat objemy, kterých nelze dosáhnout 
pomocí normální technologie rotorového shrnovače – např. 3,5 - 4 m vysoké proso nebo žito vysoké 1,8 m. Taktéž lze pozorovat 
lepší vytížení a konstantní pojezdovou rychlost při řezání slámy.
Firma Binder velmi oceňuje možnosti návaznosti při práci s novým strojem – pracovní rychlost, rychlejší sušení, menší znečištění 
plodiny a variabilní vytváření řádků se doplňují v jediném velkém celku, takže lze řídit procesy a dosáhnout lepších výkonů a 
nižších nákladů. V tomto podniku s přibližně 1000 ha obdělávané půdy se dosáhlo úspory až 10 dnů na řezání slámy! 
Tento úsporný efekt odpovídá částce 50 000,- Eur!

Fa. Binder, Badensko-Württembersko, Německo

Firma Witt Farms v americkém státě Wisconsin použila stroj MERGE MAXX 900 poprvé v roce 2010 poté, co prodala předcházející 
pásový shrnovač píce s pracovním záběrem 9 metrů a vyměnila jej za dva stroje KUHN MERGE MAXX 900. V tomto roce firma 
zaznamenala nárůst výkonnosti sklízecích řezaček o 14 %. Vlastník Mike Witt hodnotí situaci následovně:

„První, co mě upoutalo na stroji MERGE MAXX 900, bylo viditelné zlepšení rovnoměrnosti řádku. Rovnoměrnější řádek umožňuje 
rychlejší a rovnoměrnější práci sklízecí řezačky (není potřeba tak často měnit rychlost). Když jsem sledoval stroj při práci, udivilo 
mě, že v zásadě spočívá na vodících prutech nad sběrači, čímž rovnoměrněji nabírá plodinu a přivádí ji přímo na pás. U našich 
starých pásových shrnovačů píce se píce nejprve rolovala a shromažďovala se před sběračem; poté se vyhodila nahoru a 
v rázech dopadla na pás, což vedlo k vytváření kupek. Z našich podkladů vyplývá, že výkon našich sklízecích řezaček vzrostl 
tento rok o 14 % a já tuto skutečnost připisuji lepší rovnoměrnosti řádku. Z našich účetních knih také plyne, že výnos plodin 
z prvního pokosu vzrostl z 10,1 t/ha v roce 2009 na 10,9 t/ha v roce 2010, což je pozoruhodné, pokud si uvědomíme, že jsme 
zvýšili pojezdovou rychlost našich sklízecích řezaček.»

Mike Witt, Wisconsin, USA

Reference



TECHNICKÉ PARAMETRY MERGE MAXX 900

Šířka shrnovače (m) 9,1

Pracovní záběr při středovém ukládání řádku (m) 9,1

Pracovní záběr při bočním ukládání řádku (průměrná 
hodnota včetně počátečního řádku) (m)

10,5

Šířka řádku při ukládání na střed (m)
- řádky s širokým ukládáním nebo načechráváním
- spojování řádků

2,1
1,8

Šířka řádku při zakládání na stranu (m)
- řádky s širokým ukládáním nebo načechráváním
- spojování řádků

2,3
1,8

Počet sběračů a řádků 3

Pohon pásů a sběračů Vlastní hydraulický pohon

Plazy Vždy 2 na sběrač

Přepravní kola 400/55-22,5 (500/45-22,5 s vyšší nosností na požádání)

Řízená zadní kola pro jízdu ve stopě traktoru sériové

Řidicí terminál T15M Sklopení a vyklopení, výšková regulace sběračů, výběr režimu zakládání 
a sledování/diagnóza

Přepravní šířka (m) 3,0

Přepravní výška (m) 3,9

Otáčky vývodového hřídele (min-1) 1000

Min. výkon traktoru (kW/KS) 103 / 140

Nezbytné hydraulické přípoje 2 x dvojčinný

Hmotnost (kg) 7058
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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.

VÁŠ PRODEJCE KUHN:

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


