
TR / 6-9 S / 11-13 S



Nový rad jednostranných ťahaných zhŕňačov s 
prstovými kolesami TR / 6-13 S vyniká kompaktnými 
transportnými rozmermi, ľahkou obsluhou a 
nastavením pri práci. Stroj možno ľahko a rýchlo 
prestaviť z transportnej do pracovnej polohy 
pomocou hydraulického okruhu priamo z kabíny 
traktora. Premyslená konštrukcia stroja poskytuje 
vysoký výkon a vynikajúcu kvalitu práce. Rad TR 
sa vyznačuje jednoduchou manévrovateľnosťou 
aj na malých plochách a nerovných pozemkoch, 
vysokou stabilitou v pracovnej i prepravnej polohe. 
Stroje majú robustnú konštrukciu, ktorá zaisťuje dlhú 
životnosť aj v náročných podmienkach.TR / 11-13 S
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INOVÁCIE A VÝHODY
Stroj je možné ľahko prestaviť z pracovnej do prepravnej polohy a opačne pomocou 
jednej páky v kabíne traktora. Premyslená konštrukcia umožňuje minimalizovať 
celkové rozmery stroja v prepravnej polohe a súčasne plynulé nastavenie pracovného 
záberu v závislosti na potrebách používateľa. Bezpečnostné ventily hydraulického 
okruhu zaisťujú bezpečné zaistenie stroja v prepravnej polohe a súčasne udržiavanie 
nastaveného pracovného záberu v pracovnej polohe. Pružiny ramien zhrňovacích 
kolies zaisťujú dokonalé kopírovanie povrchu aj v najnáročnejších terénnych 
podmienkach. Tento systém chráni rám stroja proti namáhaniu, ktoré sa prenáša od 
zhrňovacích kolies, hlavne pri kontakte s cudzím telesom. Vyššie uvedené vlastnosti 
zaručujú vysoký výkon pri zachovaní najvyššej kvality za každých podmienok.
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ŠPECIFIKÁCIA TR/6-S TR/7-S TR/8-S TR/9-S TR/11-S TR/13-S
Celková dĺžka (A) (m) 7,1 7,95 8,75 9,65 10,3 12,8

Prepravná výška (B) (m) 1,7 1,7 1,7 1,7 1,75 1,75

Prepravná šírka (C) (m) 1,95 1,95 1,95 1,95 2,48 2,48

Počet zhrňovacích kolies 6 7 8 9 11 13

Počet prstov na zhrňovacím kolese 40 40 40 40 40 40

Priemer prstov (mm) 7 7 7 7 7 7

Priemer zhrňovacích kolies (m) 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Pracovný záber (m) 4 4,5 5 5,5 6,5 7,5

Pracovná rýchlosť (km/h) 22 22 22 22 22 22

Požadovaný príkon (hp/kW) 30 hp / 22 kW 30 hp / 22 kW 30 hp / 22 kW 30 hp / 22 kW 40 hp / 30 kW 40 hp / 30 kW

Hmotnosť (kg) 710 735 780 815 1400 1500


