SPECIFIKACE
1.588 kg
40-150 HP (30-112KW)
4.270 mm
8 km/h
3 km/h
117ot/m@540ot/m
9.5L-15, 6ply
2.360 mm
5.970 mm
-

SRW-1400
1.206 kg
40-150 HP (30-112KW)
3.050 mm
8 km/h
3km/h
117ot/m@540ot/m
9.5L-15, 6ply
3.400 mm
4.550 mm
-

SRW-1000

Shrnovače kamenů Schulte

Hmotnost
Požadovaný výkon
Šířka rotoru
Maximální rychlost
Doporučená rychlost
Otáčky rotoru
Pneu
Transportní šířka
Transportní délka
Hydraulický průtok min.
Hydraulický průtok max.

Výbava na přání pro shrnovač Schulte SRW-1400

SRW-800
613 kg
35-100 HP (30-60KW)
2.215mm
8 km/h
3km/h
102ot/m@540ot/m
16.5/6.5 x 8
2.590 mm
1.700 mm
-

SMR-800
862 kg
2.260 mm
220-250 rpm
forklift (58cm)
2.590 mm
1 5/8” (41mm)
68lt/min - 90lt/min
106 lt/min -144 lt/min

• Sada s rozvaděčem pro traktory s jedním okruhem • Řetězka pro zvýšení otáček, štěrk a rekultivace • Osvětlení

• Řetězka pro zvýšení otáček, štěrk a rekultivace • Závěs Cat III

Výbava na přání pro shrnovač Schulte SRW-1000
Výbava na přání pro shrnovač Schulte SRW-800
• Možnosti uchycení: pevné / plovoucí • Ovládací páka pro : NH / JD / Cat • Silnostěnné pneumatiky s rameny
• Závěs Cat II • Řetězka pro zvýšení otáček, štěrk a rekultivace

Výbava na přání pro shrnovač Schulte SMR-800
• Řetězka pro zvýšení otáček, štěrk a rekultivace
• Řetězka pro zvýšení otáček, štěrk a rekultivace

SMR-600
725 kg
1.850 mm
220-250rpm
forklift (58cm)
2.230 mm
68 lt/min - 90 lt/min
106 lt/min -144 lt/min
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Ilustrace tohoto prospektu mohou obsahovat výbavu na přání za příplatek, které nejsou v základním vybavení
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Kvalitně zpracovává a urovnává pozemky

Výbava na přání pro shrnovač Schulte SMR-600

Výborně čistí

Schulte Industries Ltd.
PO Box 70, Englefeld, SK Canada S0K 1N0
Ph (306) 287-3715 Fx (306) 287-3355
Email info@schulte.ca Web www.schulte.ca
Schulte je registrovaná ochranná známka firmy Alamo Group Inc.
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SRW-1400 • SRW1000 • SRW-800 • SMR-800 • SMR-600

Špičková kvalita, to je realita – SCHULTE
Zkonstruováno pro nejtěžší podmínky

70mm

Shrnovač SRW-1400

Shrnuje spolehlivě kameny
do řádků pro následný sběr
Jeho konstrukce umožňuje obsluhám snadno formovat velikost
řádku nezávisle na podmínkách a množství kamenů.
Nahrnovací rotor má patentované plovoucí uchycení. Díky tmuto
systému rotor může být umístěn blíže k zadním kolům a tím je
zaručeno výborné kopírování terénu.
Na přání je možné vybavit shrnovač zařízením pro úklid
kamenů a štěrku z cest a jejich okolí. Shrnovač je možné také
využít k urovnání nerovných štěrkových ploch.
Rotor je poháněn od vývodového hřídele traktoru. Robustní pohon
je proti extrémnímu přetížení jištěn kluznou spojkou a střižnou
pojistkou.
Robustní konstrukce rotoru zaručuje spolehlivé nahrnování
kamenů i v nejtěžších podmínkách.
Mohutné podávací prsty jsou přivařeny přímo na silnostěnném
válci o průměru 219 mm. Celková délka rotoru je 4.270 m. Podávací
prsty mají speciální povrchovou úpravu, jsou 15.9 mm silné
a 152,4 mm dlouhé. Mají dlouhou životnost a pracují spolehlivě
i v nejtěžších podmínkách.

Sběrač kamenů Schulte

5000 Titan

2500 Giant

RS-320

Firma Schulte Vám dává k dispozici vysoce
výkonnou linku na sběr kamenů.
Své pozemky snadno vyčistíte a ještě ušetříte.

High Rise 8000

Steer

Vynikající stroj pro úpravu
krajiny a úklid

Výměnné prsty

Uzavřený řetězový převod se silným řetězem

Na přání je možné dodat i rotační koště.

Velká opěrná kola o průměru 580 mm umožňují výbornou
manévrovatelnost. Kvalitní silnostěnné pláště jsou odolné a mají
dlouhou životnost i v nejtěžších podmínkých.

Robustní a odolné prsty Hardox 450 / 100 mm perfektně vnikají
pod povrch, vybírají a oddělují ze zeminy všechny předměty, které
následně formují do řádku.
Rotory SMR-600 a SMR-800 jsou poháněny hydromotory přes
řetězové převody. Umístění hydromotorů ve vrchní části je chrání
proti případnému mechanickému poškození.
Na přání je možné vyklonit rotor manuálně nebo hydraulicky až
o 20 stupňů doleva / doprava, jak pro pevnou polohu tak i pro
polohu plovoucí.

Shrnovače SMR-600 a SMR-800 jsou vhodné pro vyčistění
pozemků od kamenů, sutě a větví.
Zároveň rozdrtí hroudy a urovnají povrchy pozemků a cest.

Shrnovač SMR-600

Výborné pro úpravu pozemků

Plovoucí poloha

Shrnuje kameny, drtí
hroudy a urovnává terén

Shrnovač SRW-1000

Shrnuje spolehlivě kameny od 50 mm do 630 mm a formuje
je do .řádku

Mohutný rotor je pohán od vývodového hřídele traktoru. Robustní
pohon je proti extrémnímu přetížení jištěn kluznou spojkou a střižnou
pojistkou.

Koncový řetězový pohon je pro delší životnost celkově
zapouzdřen. Robustní shrnovací rotor je 3.050 mm široký a jeho
mohutné podávací prsty jsou přivařeny přímo na silnostěnném
válci o průměru 219 mm.
Prsty mají speciální povchovou úpravu, jsou 15.9 mm silné
152,4 mm dlouhé .Mají dlouhou životnost a pracují spolehlivě
i v těch nejtěžších podmínkách.

Tento shrnovač je vhodný i pro úpravu nerovných cest a jiných nerovných povrchů.

Závěs kategorie III umožňuje v případě potřeby i agregaci silných traktorů.

Plně zakrytý řetěz pohonu

Stejně jako u ostatních modelů je i v tomto případě robustní
shrnovací
rotor poháněn prostřednictvím vývodového hřídele
c
traktoru.
Pohon je proti extrémnímu přetížení jištěn kluznou
(
spojkou a střižnou pojistkou.
Koncový řetězový pohon je pro delší životnost celkově
zapouzdřen. Robustní shrnovací rotor je 3.050 mm široký a
jeho mohutné podávací prsty jsou přivařeny přímo na
silnostěnném válci o průměru 219 mm.
Prsty mají speciální povrchovou úpravu, jsou 15.9 mm silné
a 152,4 mm dlouhé. Mají dlouhou životnost a pracují spolehlivě
i v nejtěžších podmínkách.
Transportní šířka je 2.590 mm.

Shrnovač spolehlivě nařádkuje i kořeny a větve. Dále drtí hroudy
a urovnává nerovný terén....prostě multifunkční stroj !

T
t
r Tento shrnovač se středovým uchycením je určen pro shrnování
malých
a středních kamenů, ze kterých vytvoří úhledný řádek pro
o
následný
sběr.
a

Víceúčelový shrnovač
Výborně Výborně shrnuje kameny,
drtí hroudy a rovná terén

Shrnovač SRW-800

Mohutný rozvod pohonu

Perfektní pomocník pro
údržbu Vašich pozemků

Pozemek po zásahu

Na přání lze dovybavit shrnovač kartáčem pro úklid parkovacích
ploch, zametání silnic nebo odstaňování sněhu

Standartní uchycení

Shrnovač SMR-800

Je ideální řešení pro veškeré čistění pozemků, rekultivací a cest,
kde je nutné rozdrtit hroudy, urovnat povrch a zbavit pozemky od
předmětů, které se nacházejí na povrchu a mírně pod povrchem.

Robustní a odolné prsty Hardox 450 / 100 mm perfektně vnikají
pod povrch, vybírají a oddělují ze zeminy všechny předměty, které
následně formují do řádku.
Rotor SMR- 800 je poháněn hydromotorem přes řetězový převod.
Umístění hydromotoru ho chrání proti případnému mechanickému
poškození.

Na přání je možné vyklonit rotor manuálně nebo hydraulicky až
o 20 stupňů, jak pro pevnou polohu tak i pro polohu plovoucí.

Velká opěrná kola o průměru 580 mm umožňují výbornou
manévrovatelnost. Kvalitní silnostěnné pláště jsou odolné a mají
dlouhou životnost i v nejtěžších podmínkých.

Je k dispozici i závěs kategorie III pro traktory nizších
výkonových řad.

Pozemek před zásahem

Rotor je možno naklopit o 20° doleva nebo doprava

Odolné Hardox prsty
dlouhé 10 cm

