
ZHRŇOVAČE QR

QRAKE 8-10-12
QRAKE X 12-14

PANTONE ORANGE 021 C PANTONE BLUE 072 C

PANTONE ORANGE 021 C PANTONE BLUE 072 C



ŠPECIFIKÁCIA QR 8 QR 10 QR 12
Počet zhrňovacích kolies 8 10 12
Rozmer pneumatík 205/75-15 205/75-15 205/75-15
Minimálny príkon (hp) 30 30 30
Transportná šírka (m) 2,8 2,8 2,8
Pracovný záber (m) 5,0 – 5,8 5,8 – 6,7 6,6 – 7,8
Šírka riadku (m) 0,9 – 2,0 0,9 – 2,0 0,9 – 2,0
Maximálna šírka riadku  (m) 2,0 2,0 2,0
Hmotnosť (kg) 675 740 830

QRAKE 8-10-12

Hydraulická sada otváranie / zatváranie 
• táto sada umožňuje nastavenie pracovného
    záberu priamo z kabíny traktora
• pracovný záber možno plynulo nastaviť podľa 
    typu stroja v rozmedzí 5 - 7,8 m, pričom šírka riadku
    môže byť od 0,9 - 2 m u všetkých typov strojov
• sadu je možné namontovať na stroj i dodatočne

Jednoduché použitie a ľahká obsluha
• paprskový zhrňovač s jednoduchou nápravou s pracovným záberom od 5 do 7,8 m 
• robustný rám, kompaktné rozmery, ľahká manévrovateľnosť a potreba nízkeho príkonu
    traktora
• stroj je možné na želanie zákazníka vybaviť zhrňovacími kolesami Heavy Crop s priemerom
    1,4 m s prstami s priemerom 7 mm 
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QRAKE X 12-14
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ŠPECIFIKÁCIA QR X 12 QR X 14
Počet zhrňovacích kolies 12 14
Rozmer pneumatík 205/75-15 205/75-15
Minimálny príkon (hp) 50 60
Transportná šírka (m) 2,8 2,8
Pracovný záber (m) 6,7 – 7,65 7,6 – 8,5
Šírka riadku (m) 0,9 – 2,0 0,9 – 2,0
Maximálna šírka riadku (m) 2,0 2,0
Hmotnosť (kg) 1.210 1.340

Vysoké výkony pri nízkych nákladoch
• paprskový zhrňovač s tandemovou nápravou s pracovným záberom od 6,7 do 8,5 m 
• stroj je možné na želanie zkazníka vybaviť zhrňovacími kolesami s priemerom 1,5 m s prstami 
    s priemerom 7,5 mm a tiež kolesami Heavy Crop s priemerom 1,4 m s prstami s priemerom 7 mm

Tandemová náprava
• tandemová náprava výrazne napomáha 
    k zabezpečenie stability stroja
• zaisťuje dokonalé kopírovanie povrchu terénu 
   pri práci 



Sada stredových kolies
• táto sada sa skladá z dvoch stredových kolies,
    umožňuje rozhrnutí strede záberu stroja pred 
    vytvorením nového riadku, čím je podporené 
    dokonalé prevzdušnenie hmoty
• sadu je možné namontovať na stroj i dodatočne
• je nezávisle ovládaná a uľahčuje následné 
    pracovné operácie so zhrnutým materiálom

Transportná poloha
• aj napriek veľký pracovný záber je stroj 
    v transportnej polohe veľmi kompaktný, 
    čo uľahčuje manévrovanie so strojom 
    a bezpečný prevoz po pozemných 
    komunikáciách

Nastavenie prítlaku
• prítlak zhrňovacích kolies môže byť nastavený
    podľa konkrétnych pracovných podmienok
• pre zhrňovanie ťažkého materiálu môže byť prítlak 
    kolies nastavený tak, aby nedochádzalo ku 
    kontaktu so zemou a bola tak zaistená maximálna
    čistota zhrňované hmoty

Jednostranné zhrňovanie
• zaistením jedného z ramien v transportnej polohe 
    je umožnené využitie stroja pre jednostranné
    zhrňovanie, a to ako ľavým, tak i pravým ramenom
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