
Kombinované obraceče a shrnovače 

TI-4000S 
TI-6000S 
TI-5000 
TI-6000 

Kombinované  obraceče a shrnovače 

Fransgard nabízejí několik možností 

shrnování – shrnují na střed, ke straně, 

dva řádky v jeden, popř. i obracejí. 

S materiálem zacházejí velmi šetrně a 

tvoří velmi vzdušné řádky.

Fransgård 
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Jednoduchým stlačením pojistky můžeme 
změnit proces shrabování na obracení. 
Jednotlivé sekce se zaklapnou do příslušného 
otvoru čímž změníne úhel sklonu prstů.   

Nastavením vačkové dráhy do třech různých 
poloh můžeme reagovat na množství hmoty a 
povahu požadované práce. 

Změnou směru otáčení levého rotoru umožníme u 
modelů TI-5000  a TI-6000  velmi efektní shrabování 
na stranu, poř. dvou řádků v jeden. Tím snížíme 
počet přejezdů po pozemku a zvýšíme  výkon 
sklizňových strojů. 

Model TI-5000 a TI-6000 umožňuje díky jednoduché 
převodovce změnit směr otáčení levého rotoru. To 
umožní shrnování hmoty ke straně. Velmi snadno lze 
také nastavit vačkovou dráhu. 

Pracovní poloha stroje je nastavena díky 
středovému závěsu, který v kombinaci s volnými 
spodními rameny garantuje velmi kvalitní práci a 
nízké opotřebení bez poškození stroje.  
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Nastavení pracovní výšky rotorů je možné 
provádět  mechanicky. Dokonale tak 
přizpůsobíme práci stroje našim požadavkům. 

Pracovní záběr stroje je u modelů 
TI-6000 a TI-6000S hydraulicky 
stavitelný a lze tak měnit objem 
hmoty na řádku. Modely TI-4000S 
a TI-5000 u m o ž ň u j í  t o t o  
n a s t a v e n í  m e c h a n i c k y .  

Silně dimenzovaná čelní kola s pastorky garantují 
vysokou spolehlivost s minimální údržbou. 

Požadovaný přítlak rotorů lze nastavit i 
centrálně vřetenem. U modelů TI-6000 a TI-6000S 
je možnost hydraulického nastavení. 

Transportní poloha stroje - přesunem ramen 
můžeme snížit přepravní šířku na minimum. 

Model TI-5000  a TI-6000  jsou vybaveny gumovou 
clonou, která umožňuje vytvoření dokonalého řádku 
při shrnování ke straně. 
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Technická data TI-4000S TI-6000S TI-5000 TI-6000 
Pracovní záběr 3,6-4,2 m 4,2-5,2 m 3,4-4,2 m 4,6-6,2 m 
Transportní šířka 2,15 m 2,4 m 2,1 m 2,5 m 
Pracovní rychlost 10-15 km/hod 10-15 km/hod 10-15 km/hod 10-15 km/hod 
Výkon stroje 2,5-5 ha/hod 4-8 ha/hod 3,0-5 ha/hod 4-8 ha/hod 
Tažný prostředek 30 kw/40 k 60 kw/80 k 30 kw/40 k 60 kw/80 k 
Počet pružin 24 ks 36 ks 24 ks 24 ks 
Počet ramen 12 ks 12 ks 12 ks 12 ks 
Pneumatiky 16,5 x 6.5-8/6ply 16,5 x 6.5-8/6ply 16,5 x 6.5-8/6ply 16,5 x 6.5-8/6ply 
Počet pneumatik 2 ks 4 ks 2 ks (standard) 4 ks 
Otáčky výv.  hřídele 400-540 ot./min 400-540 ot./min 400-540 ot./min 400-540 ot./min 
Změna pracovního 
záběru mechanicky hydraulicky mechanicky hydraulicky
Varianty práce 2 2 3 4 
Hmotnost  stroje 425 kg 700 kg 450 kg 790 kg 

 TI-4000S  3,6m  3,6-4,2m  -   - 

 TI-6000S    4,2m    4,2-5,2m  -  - 

 TI-5000  3,6m  3,6-4,2m    4,2m  -  

 TI-6000   4,6m  4,6-5,4m   4,2m   6,2m 

  obracení       shrnování na střed        shrnování ke straně       shrnování na dva řádky 

Fransgård dále představuje: 

 Čelní shrnovače  Obraceče a shrnovače řádků   Rotační diskové sekačky 

   Dovozce Fransgård Maskinfabrik A/S 

Fredbjergvej 132 

DK-9640 Farsø 

Tel. +45 98 63 21 22 

Fax +45 98 63 18 65 

www.fransgard.dk 

Multos s. r. o.
K Silu 2263, 39301 Pelhřimov 
Tel.: +420 565 323 284 
Email: info@multos.cz 
Web: www.multos.cz

http://www.fransgard.dk/

