EUROPE
MKS -12 /14 /16 / 18 / 20

RÝCHLE A KVALITNÉ ZHRŇOVANIE

Zhrňovače radu Sitrex Europa-MKS predstavujú najlepšiu voľbu pre zhrňovanie krmovín. Sú určené pre prácu
pri vysokej pracovnej rýchlosti aj v náročných terénnych podmienkach. Vysoká kvalita práce je zaručená pri
shnování akýchkoľvek materiálov. Stroje sa vyrábajú v 5 pracovných záberoch: 7,5 m, 8,5 m, 9,6 m, 10,7 m a
11,8 m. Rýchle prestavenie stroja z pracovnej do prepravnej polohy minimalizuje časové straty a zefektívňuje
využitie stroja. Robustný rám zaručuje odolnosť a dlhodobú životnosť stroja. Systém skladanie stroja do
prepravnej polohy minimalizuje prepravné rozmery a zaisťuje maximálnu stabilitu stroja pri preprave. Tieto
vlastnosti znižujú prevádzkové náklady a zvyšujú životnosť stroja. Nová konštrukcia zadnej nápravy umožňuje
prepravnu šírku stroja 2,55 m pre zdokonalenú manévrovateľnosť stroja.

1_TRANSPORTNÝ ZÁMOK

Pomocou automatického
transportného zámku možno
stroj ľahko a rýchlo zabezpečiť
pre prepravu a pre presun medzi
pozemkami.

Stroj je možné ľahko a rýchlo prestaviť
do prepravnej polohy. Prepravná
šírka je 2,55 m. Svetlosť pod priečkou
v zadnej časti stroja je 1,5 m, ktorá
umožňuje priechod veľ kého
množstva materiálu bez narušenia
tvaru riadku.
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1500 mm

2_KOMPAKTNÉ ROZMERY
A VYSOKÁ SVETLOSŤ

1

2550 mm
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3_ZÁVES S UHLOM OTÁČANIA 90°

Záves kategórie 2 je prepojený hydraulickým
okruhom so zadnou nápravou a automaticky
ovláda riadenie zadných kolies.

4/5_SYSTÉM AUTOMATICKÉHO
RIADENIA

Systém automaticky sleduje stopu traktora.
Jedná sa o uzavretý hydraulický okruh,
ktorý na základe impulzu zo závesu ovláda
riadenia zadných kolies stroja.

6
6_BRZDY

Diskové lamelové brzdy na pojazdových
kolesách zabraňujú kmitanie pojazdových
kolies počas práce aj pri transporte.

7_SADA STREDOVÝCH KOLIES

Umožňuje rozhrnutí stredu záberu riadku
pred vytvorením nového riadku, čím je
podporené dokonalé prevzdušnenie hmoty.
Hydraulické ovládanie umožňuje zdvihnutie
stredových kolies, pokiaľ nie je požiadavka
na ich používanie.

8_NASTAVENIE PRÍTLAKU
ZHRŇOVACÍCH KOLIES

Prítlak zhrňovacích kolies na pôdu
je možné plynule mechanicky
nastaviť. Tým je možné prispôsobiť
tlak zhrňovacích kolies shrnovanému
materiálu.
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9_NASTAVENÍ ŠÍRKY RIADKU

Nastavení šírky riadku je možné
vykonať ľahko a rýchlo, nezávisle na
šírke zadnej časti rámu. Nastavení sa
vykonáva pomocou mechanizmu,
ktorý ovláda 2 posledné zhrňovacie
kolesá na každej strane.
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EUROPE
MKS -12 /14 /16 / 18 / 20

ZHRŇOVACÍ KOLESO
HEAVY CROP

MODEL

PREPRAVNÁ POLOHA

Stroj v prepravnej polohe pripravený na prepravu.

EUROPE MKS 12

EUROPE MKS 14

EUROPE MKS 16

EUROPE MKS 18

EUROPE MKS 20

12

14

16

18

20

Priemer zhrňovacího kolesa

1,4 m

1,4 m

1,4 m

1,4 m

1,4 m

Maximálna šírka riadku

1,8 m

1,8 m

1,8 m

1,8 m

1,8 m

Minimálna šírka riadku

1,1 m

1,1 m

1,1 m

1,1 m

1,1 m

Maximálna pracovná šírka

7,50 m

8,50 m

9,60 m

10,7 m

11,8 m

Prepravná výška

2,4 m

2,4 m

2,4 m

2,4 m

2,4 m

Požadovaný príkon

60 hp

70 hp

70 hp

90 hp

90 hp

15 km/h

15 km/h

15 km/h

15 km/h

15 km/h

Predné koleso

225/70 R15

225/70 R15

225/70 R15

225-70/15

225-70/15

Zadné koleso

11.5/80 R15.3

11.5/80 R15.3

11.5/80 R15.3

11.5-80/15.3

11.5-80/15.3

Prepravná šírka

2,55 m

2,55 m

2,55 m

2,55 m

2,55 m

Prepravná dĺžka

10,5 m

10,5 m

10,5 m

12,3 m

12,3 m

Hmotnosť

2830 kg

3080 kg

3190 kg

3590 kg

3690 kg

Počet zhrňovacích kolies

Pracovná rýchlosť (odporúčaná)
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