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Varianty
Extra

 roštů a rotorů: 
  .BNH  rotora 450    

  
 rošt odolný 

• Standardní . mm 38 žebry mezi  vzdálenost rotor a ,rošt 
•  
 

.mm 82,6 žebry mezi roztečí s podmínek zvláštních do  rotor aRošt
• ýZvětšen oleje. hydraulického zásobník 
• - hydro proVyrovnávací il vent motor

í.zatížen podle oleje tlaku pokles a nárůst vyrovnává
 ventilTento  .systémem ulickýmhydra  otevřenýms traktory pro  ývhodnje 

• Hydr kyaulic
.naopak a polohypracovní  do

 transportní zjo   kabiny pohodlí z obsluha nastaví ístup ahydr ulického pomoci az  -sběrače oj ovládaná 

Nastavitelný•
Zakrytování 

 HR  model ).8000 pro (pouze prostředků dopravních nakládání pro  nárazník 
•

 
 norem. bezpečnostních evropských podle sběrače

• R .
 

 HR  model )8000pro (pouze sběrače zásobníku straně zadní na profilem kruhovým sošt 
• Světelná .normy evropské dlepo sada 

ÝBAVAV ŘÁNÍP    NA - PRO High  MODELY Rise 8000 & 2500 Giant 

• Zvětšený .oleje hydraulického zásobník 
•  Vyrovnávací

 zatížení. podle oleje tlaku pokles a nárůstvyrovnává  ventil  Tento
 systémem. hydraulickým otevřeným s traktory pro vhodný je - hydromotor pro ventil

VÝBAVA   PŘÁNÍ NA - PRO RS-320  MODEL Jumbo 

•
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 .mm 82,6 žebry mezi roztečí s podmínek zvláštních do  rotor aRošt

• ýZvětšen  oleje. hydraulického zásobník 
• - hydro proVyrovnávací il vent motor
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Tento sběrač kamene má obrovský výkon. Jeho veliký  zásobník o 
objemu 3,8 m3 a vysoko uložený výložník Vám umožní dosáhnout 
vyšší efektivity sběru.

Výložník má uložení téměř ve dvou metrech. Proto budete schopni 
ukládat kameny na větší hromady a nebo nakládat bez problémů  
přímo na transportní prostředky.   

Jedinečná konstrukce robustního odebíracího rotoru, v kombinaci s 
geometrií podávacího roštu,  umožňuje výborné podávání  i velkých 
kamenů a dobré oddělování zeminy. 

Podávací rošt má pracovní šíři 213 cm a dvě volitelné vzdáleností mezi 
jednotlivými žebry roštu.

Pohon odebíracího rotoru je řešen hydromotorem. Přímý pohon přes 
spojku eliminuje rázy a přispívá k delší životnosti celého agregátu.

Sběrač má výbornou manévrovatelnost a průchodnost, díky velkým 
pneumatikám o rozměru 22,5 x 16,1 14 ply. 

Robustní  prsty  jsou vyrobeny z extra odolné oceli 450 BHN.

Konstrukce sběrače umožňuje snadné nabírání a vykládání kamenů 
do velké výšky.  

Sběrač Schulte 5000 T nepotřebuje žádnou údržbu !

Sběrač 5000  kamenů TITAN  

   naložítea snadněji 
 beretese ychlejirKameny 

Sběrače Schulte  kamenů  

 

 

               
  

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

  
 
 

  

Robustní
 BNH 450 oceli odolné extra

 z vyroben je rotor podávací  a rošt  

Uložení  metrů dvou  téměř výšky do kameny vykládat umožňuje výložníku Přímý
 rázy. eliminuje

 spojku přes hydromotorem rotoru pohon 

Obrovský
 m3 3,8 objemu

 o zásobník 
Uložení

 cm 198
 výložníku 

Obrovské
 pneumatiky

 flotační 

Podává

  cm
 68 – 5 od velikosti

  kameny 

Robustní
 ádlouh cm366 

 oj átažn 

Robustní
 mechanismus

 pružinový 

Výměnné  piceš 
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Firma Schulte Vám dává k dispozici vysoce výkonnou linku 
na sběr kamenů. Vyberte si podle svých podmínek některý  
ze sběračů a zkombinujte ho s vhodným  shrnovačem. 

Své pozemky zbavíte kamenů snadno, rychle a ještě 
ušetříte ! Robustní a dlouholetou praxí prověřené 
shrnovače Schulte jsou schopné nařádkovat kameny o 
velikosti od 50 mm do 630 mm. 

Vyzkoušejte jedinečnou technologii Schulte i u Vás. 

Budete příjemně  překvapeni  kvalitou práce a nízkými 
provozními náklady.

Sběrač RS – 320 zbaví Vaše pozemky kamenů rychleji a efektivněji. 
Velký zásobník o objemu 2,43 m3 umožní  lépe využít pracovní den a 
sebrat větší  množství  kamenů. 

Robustní konstrukce a praxí prověřená technologie Schulte si snadno 
poradí se sběrem i v nejtěžších podmínkách. Nový tvar žeber roštu 
eliminuje jeho ucpávání malými kameny.  

Dlouhý rošt 120 cm umožňuje lépší prosívání zeminy v porovnání s 
většinou konvenčních rotorových sběračů a eliminovat její nakládku.   

Exclusivní  systém  Schulte  se  čtyřmi  rameny  vybírá a podává   
spolehlivě kameny o velikosti 50 – 700 mm. Robustní podávací 
mechanismus je poháněn prostřednictvím hydromotoru a má reversní 
chod. 

Sběrač  má velké fl otační pneumatiky o rozměru  16.5 x 16.1.  

Pro traktrory s nižší kapacitou zásobníku hydraulického oleje je možno 
dodat na přání rozšiřující zásobník oleje. 

Robustní konstrukce pracuje spolehlivě dlouhá léta i v nejtěžších 
podmínkách. Firma Schulte klade důraz  na konstrukční jednoduchost  
kombinovanou se špičkovou kvalitou používaných materiálů.

Dlouhá tažná oj umožní snadno nastavit sběrač do pracovní nebo 
transportní polohy. Schulte produkty se vyznačuji dlouhou životností, 
vynikající kvalitou práce a nízkými provozními náklady. 

Schulte šetří Vaše peníze !

eShrnovač chulte S kamenů 

Správná  sběračů výkonu  zvýšenípro volba Schulte  

Sběrač RS-320  kamenů 

Vynikající   sběr kvalitnípro  pomocník, 

Zásobník  m3 2,43 objemu o Kameny  mm 700 – 50 

Velké  kypneumati flotační 

Shrnovač SRW-1000  Shrnovač SRW-800  SMR-600 Multi Rake

Shrnovač SRW-1400  Schulte kamenů 

SMR-800 Multi Rake

Sběrač Schulte se   kamenů 8000 zvýšeným vykláp ěním  Shrnovač  kamenů SRW-1400 



-

Schulte HR 800 je robustní, praxí ověřený sběrač s obrovským výkonem. 

Tento model je vhodný pro nejtěžší podmínky a pro ty uživatele, kteří 
potřebují sbírat velké plochy v krátkém časovém úseku. Robustní 
konstrukce a praxí prověřená Schulte technologie je zárukou výborné 
kvality práce, dlouhé životnosti a nízkých provozních nákladů. 

Sběrač má výbornou průchodnost a manévrovatelnost. Je vybaven 
širokými a odolnými pneumatikami 16,5L x 16,1 10 ply. 

Dlouhá tažná oj umožňuje obsluze výborný přehled při sběru. Do 
pracovní nebo transportní polohy je možné sběrač umístit manuálně 
nebo hydraulicky. 

Na přání může být sběrač vybaven regulátorem průtoku oleje  na 
pohon podávacího rotoru. Robustní rotor má 3 ramena a je vybaven 
mohutnými tlumícími pružinami. 

Technologie Schulte šetrně a spolehlivě sbírá a ukládá kameny do 
svého zásobníku. Poradí si s kameny o velikosti od 50 mm do 690 mm. 
Mohutný rošt s  volitelnou vzdáleností mezi žebry má dlouhou životnost 
a dobře prosívá zeminu. 

Speciální tvar a konstrukce roštu eliminuje jeho ucpávání kameny a 
zintenzivňuje prosívání zeminy.

Schulte 2500 Giant Vás překvapí svým výkonem a dlouhou životností. 

Jeho spolehlivost a nízké provozní náklady Vám umožní celkově 
vylepšit  ekonomiku  hospodaření.  Sběrač má výbornou  průchodnost 
a manévrovatelnost.  

Tento  pečlivě zkonstruovaný  stroj  s  mohutným rotorovým  po-
davačem a zásobníkem  1,9 m3  výborně sbírá  kameny o velikosti  
50 – 690 mm. Pracuje spolehlivě i v nejhorších kamenitých pod-
mínkách a díky roštu v zásobníku výtečně separuje zeminu. 

Podle podmínek nasazení může být sběrač vybaven: 
-  standardním roštem a rotorem pro běžný sběr kamenů 
-  speciálním roštem a rotorem pro sběr kamenů na pozemcích      
   obhospodařovaných minimalizačně nebo bezorebně 
-  extra odolným roštem a rotorem pro sběr velkých  kamenů a také                                                                                                                                             
   kamenů  shrnutých  na řádky. 

Sběrač má výbornou průchodnost a manévrovatelnost. Je vybaven 
širokými a odolnými pneumatikami 16,5L x 16,1 10 ply. Dlouhá tažná 
oj umožňuje obsluze  dokonalý  přehled při sběru, kdy je stroj tažen 
v pracovní poloze vedle osy jízdy traktoru.

Sběrač
 R H Schulte

vyklápěním
 

  zvýšeným se kamenů 
8000

 výkonem obrovským s
 sběrač prověřenýPraxí 

Ukládání
 prostředky dopravní / hromady

  velké na kamenů 

Sběrač 2500 Giant  Schulte  kamenů  

obustníKompaktní
sběrač

 r a 
 kamenů 

Standardní
 rotor podávací a  

 mm 38 roztečí s rošt R        ošt
 rotor podávací a mm82,6 
  žebry mezi roztečí  s Extra odolný rošt a robustní 

ramena podávacího rotoru   
450 BNH s výměnnými prsty 

Sada
 přání na vybavení

  - zakrytování pro Perforované
 přání na vybavení – zásobníku

 čelo zadní 

  

  Gumové
prostředků    dopravních 

 nakládání pro dorazy 

Pouze u 8000 HR  modelu 

Odolný  systém pružinový chrannýO
(vybavení na přání ) 

  kryt Olejový
(vybavení na přání ) 

  zásobník 

Hydraulické
(vybavení na přání )

  oje ovládání 

Pouze u 8000 HR  modelu 



-

Schulte HR 800 je robustní, praxí ověřený sběrač s obrovským výkonem. 

Tento model je vhodný pro nejtěžší podmínky a pro ty uživatele, kteří 
potřebují sbírat velké plochy v krátkém časovém úseku. Robustní 
konstrukce a praxí prověřená Schulte technologie je zárukou výborné 
kvality práce, dlouhé životnosti a nízkých provozních nákladů. 

Sběrač má výbornou průchodnost a manévrovatelnost. Je vybaven 
širokými a odolnými pneumatikami 16,5L x 16,1 10 ply. 

Dlouhá tažná oj umožňuje obsluze výborný přehled při sběru. Do 
pracovní nebo transportní polohy je možné sběrač umístit manuálně 
nebo hydraulicky. 

Na přání může být sběrač vybaven regulátorem průtoku oleje  na 
pohon podávacího rotoru. Robustní rotor má 3 ramena a je vybaven 
mohutnými tlumícími pružinami. 

Technologie Schulte šetrně a spolehlivě sbírá a ukládá kameny do 
svého zásobníku. Poradí si s kameny o velikosti od 50 mm do 690 mm. 
Mohutný rošt s  volitelnou vzdáleností mezi žebry má dlouhou životnost 
a dobře prosívá zeminu. 

Speciální tvar a konstrukce roštu eliminuje jeho ucpávání kameny a 
zintenzivňuje prosívání zeminy.

Schulte 2500 Giant Vás překvapí svým výkonem a dlouhou životností. 

Jeho spolehlivost a nízké provozní náklady Vám umožní celkově 
vylepšit  ekonomiku  hospodaření.  Sběrač má výbornou  průchodnost 
a manévrovatelnost.  

Tento  pečlivě zkonstruovaný  stroj  s  mohutným rotorovým  po-
davačem a zásobníkem  1,9 m3  výborně sbírá  kameny o velikosti  
50 – 690 mm. Pracuje spolehlivě i v nejhorších kamenitých pod-
mínkách a díky roštu v zásobníku výtečně separuje zeminu. 

Podle podmínek nasazení může být sběrač vybaven: 
-  standardním roštem a rotorem pro běžný sběr kamenů 
-  speciálním roštem a rotorem pro sběr kamenů na pozemcích      
   obhospodařovaných minimalizačně nebo bezorebně 
-  extra odolným roštem a rotorem pro sběr velkých  kamenů a také                                                                                                                                             
   kamenů  shrnutých  na řádky. 

Sběrač má výbornou průchodnost a manévrovatelnost. Je vybaven 
širokými a odolnými pneumatikami 16,5L x 16,1 10 ply. Dlouhá tažná 
oj umožňuje obsluze  dokonalý  přehled při sběru, kdy je stroj tažen 
v pracovní poloze vedle osy jízdy traktoru.
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Firma Schulte Vám dává k dispozici vysoce výkonnou linku 
na sběr kamenů. Vyberte si podle svých podmínek některý  
ze sběračů a zkombinujte ho s vhodným  shrnovačem. 

Své pozemky zbavíte kamenů snadno, rychle a ještě 
ušetříte ! Robustní a dlouholetou praxí prověřené 
shrnovače Schulte jsou schopné nařádkovat kameny o 
velikosti od 50 mm do 630 mm. 

Vyzkoušejte jedinečnou technologii Schulte i u Vás. 

Budete příjemně  překvapeni  kvalitou práce a nízkými 
provozními náklady.

Sběrač RS – 320 zbaví Vaše pozemky kamenů rychleji a efektivněji. 
Velký zásobník o objemu 2,43 m3 umožní  lépe využít pracovní den a 
sebrat větší  množství  kamenů. 

Robustní konstrukce a praxí prověřená technologie Schulte si snadno 
poradí se sběrem i v nejtěžších podmínkách. Nový tvar žeber roštu 
eliminuje jeho ucpávání malými kameny.  

Dlouhý rošt 120 cm umožňuje lépší prosívání zeminy v porovnání s 
většinou konvenčních rotorových sběračů a eliminovat její nakládku.   

Exclusivní  systém  Schulte  se  čtyřmi  rameny  vybírá a podává   
spolehlivě kameny o velikosti 50 – 700 mm. Robustní podávací 
mechanismus je poháněn prostřednictvím hydromotoru a má reversní 
chod. 

Sběrač  má velké fl otační pneumatiky o rozměru  16.5 x 16.1.  

Pro traktrory s nižší kapacitou zásobníku hydraulického oleje je možno 
dodat na přání rozšiřující zásobník oleje. 

Robustní konstrukce pracuje spolehlivě dlouhá léta i v nejtěžších 
podmínkách. Firma Schulte klade důraz  na konstrukční jednoduchost  
kombinovanou se špičkovou kvalitou používaných materiálů.

Dlouhá tažná oj umožní snadno nastavit sběrač do pracovní nebo 
transportní polohy. Schulte produkty se vyznačuji dlouhou životností, 
vynikající kvalitou práce a nízkými provozními náklady. 

Schulte šetří Vaše peníze !

eShrnovač chulte S kamenů 

Správná  sběračů výkonu  zvýšenípro volba Schulte  

Sběrač RS-320  kamenů 

Vynikající   sběr kvalitnípro  pomocník, 

Zásobník  m3 2,43 objemu o Kameny  mm 700 – 50 

Velké  kypneumati flotační 

Shrnovač SRW-1000  Shrnovač SRW-800  SMR-600 Multi Rake

Shrnovač SRW-1400  Schulte kamenů 

SMR-800 Multi Rake

Sběrač Schulte se   kamenů 8000 zvýšeným vykláp ěním  Shrnovač  kamenů SRW-1400 



Tento sběrač kamene má obrovský výkon. Jeho veliký  zásobník o 
objemu 3,8 m3 a vysoko uložený výložník Vám umožní dosáhnout 
vyšší efektivity sběru.

Výložník má uložení téměř ve dvou metrech. Proto budete schopni 
ukládat kameny na větší hromady a nebo nakládat bez problémů  
přímo na transportní prostředky.   

Jedinečná konstrukce robustního odebíracího rotoru, v kombinaci s 
geometrií podávacího roštu,  umožňuje výborné podávání  i velkých 
kamenů a dobré oddělování zeminy. 

Podávací rošt má pracovní šíři 213 cm a dvě volitelné vzdáleností mezi 
jednotlivými žebry roštu.

Pohon odebíracího rotoru je řešen hydromotorem. Přímý pohon přes 
spojku eliminuje rázy a přispívá k delší životnosti celého agregátu.

Sběrač má výbornou manévrovatelnost a průchodnost, díky velkým 
pneumatikám o rozměru 22,5 x 16,1 14 ply. 

Robustní  prsty  jsou vyrobeny z extra odolné oceli 450 BHN.

Konstrukce sběrače umožňuje snadné nabírání a vykládání kamenů 
do velké výšky.  

Sběrač Schulte 5000 T nepotřebuje žádnou údržbu !

Sběrač 5000  kamenů TITAN  

   naložítea snadněji 
 beretese ychlejirKameny 

Sběrače Schulte  kamenů  

 

 

               
  

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

  
 
 

  

Robustní
 BNH 450 oceli odolné extra

 z vyroben je rotor podávací  a rošt  

Uložení  metrů dvou  téměř výšky do kameny vykládat umožňuje výložníku Přímý
 rázy. eliminuje

 spojku přes hydromotorem rotoru pohon 

Obrovský
 m3 3,8 objemu

 o zásobník 
Uložení

 cm 198
 výložníku 

Obrovské
 pneumatiky

 flotační 

Podává

  cm
 68 – 5 od velikosti

  kameny 

Robustní
 ádlouh cm366 

 oj átažn 

Robustní
 mechanismus

 pružinový 

Výměnné  piceš 
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  oznámení předchozího bez strojů specifikace a designu  změnyprávo vyhražuje si Ltd. Industries .
  vybavení základnímv  nejsou které příplatek, za přání na výbavu obsahovatmohou  prospektu tohoto .

KACESPECIFI
Hmotnost
Hmotnost   vč.(   zakrytování Hardox,rotoru )

Délka
 

  
Šířka   pneumatikami s 

 pneumatik bez Šířka
K   apaci at zásobníku
Šířka  sběrače 
Výška

 výkon
 pneu 

 výložníku 
Velikost

  - mTraktor i .n

Výkon  traktoru h ydraul kyi   
Pojistný ventil 
Doporučené

 
 rotoru áčkyot 

Velikost  kamenů sbíraných 

5000 TITAN
  .  4 kg060

    

      -
6.477 mm  

.4 038 mm
    .3 mm226

    
   m3     3.82

.2 134 mm
  mm.  2 007

22.5L x 6.1 x 14ply (stand.  )
      125hp (93kw)

15,1745 @  MPa lt/min 4   okruhy 
limitní MPa 13,79   tlak  

      ot/min36
     cm69-cm5

RS-320
     .2 kg450

  -
   .5 mm334

.
 

 2 mm972
.  2 mm108  
2.4  3m

 

 .1 140 mm

16.5L x 16.1
 75hp

45 

 (56kw)

2,07@1 okruhy 2 MPa lt/min
 -

-
     cm70-cm5

R H  8000
   .2 kg929

.
   

  3 kg470
.5 816 mm

   
  .2 mm921

.2 311 mm)

   
  2.29 3m

.1 524 mm
 mm.2 438

16.5L x 16.1 x 10ply (stand.)
85hp (63kw)

45 15,17@
limitní  MPa 12,07

 okruhy 2 MPa lt/min 
 tlak 

 ot/min36
     cm69-cm5

2500 GIANT
   .2 kg254

 2.795 kg 
5.207 mm  
2.896 mm 
2.311 mm 
 1.93m3 

1.524 mm 
1.245 mm 

16.5L x 16.1 x 10ply (stand.  )
      75hp (56kw)

45 lt/min@12,41 MPa 2 okruhy  

2,071  MPa  
  ot/min

limitní
 

  tlak
36-37

     cm69-cm5

Varianty
Extra

 roštů a rotorů: 
  .BNH  rotora 450    

  
 rošt odolný 

• Standardní . mm 38 žebry mezi  vzdálenost rotor a ,rošt 
•  
 

.mm 82,6 žebry mezi roztečí s podmínek zvláštních do  rotor aRošt
• ýZvětšen oleje. hydraulického zásobník 
• - hydro proVyrovnávací il vent motor

í.zatížen podle oleje tlaku pokles a nárůst vyrovnává
 ventilTento  .systémem ulickýmhydra  otevřenýms traktory pro  ývhodnje 

• Hydr kyaulic
.naopak a polohypracovní  do

 transportní zjo   kabiny pohodlí z obsluha nastaví ístup ahydr ulického pomoci az  -sběrače oj ovládaná 

Nastavitelný•
Zakrytování 

 HR  model ).8000 pro (pouze prostředků dopravních nakládání pro  nárazník 
•

 
 norem. bezpečnostních evropských podle sběrače

• R .
 

 HR  model )8000pro (pouze sběrače zásobníku straně zadní na profilem kruhovým sošt 
• Světelná .normy evropské dlepo sada 

ÝBAVAV ŘÁNÍP    NA - PRO High  MODELY Rise 8000 & 2500 Giant 

• Zvětšený .oleje hydraulického zásobník 
•  Vyrovnávací

 zatížení. podle oleje tlaku pokles a nárůstvyrovnává  ventil  Tento
 systémem. hydraulickým otevřeným s traktory pro vhodný je - hydromotor pro ventil

VÝBAVA   PŘÁNÍ NA - PRO RS-320  MODEL Jumbo 

•
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• Var antyi
 • Extra

   a roštů otorůr :
   .BNH  rotora 450      

  
 rošt odolný 

• Standardní  . mm 38 žebry mezi  vzdálenost rotor a ,rošt 
•   
 

 .mm 82,6 žebry mezi roztečí s podmínek zvláštních do  rotor aRošt

• ýZvětšen  oleje. hydraulického zásobník 
• - hydro proVyrovnávací il vent motor

 
 í.zatížen podle oleje tlaku pokles a nárůst    vyrovnává

  ventilTento  .systémem ulickýmhydra  otevřenýms traktory pro  ývhodnje   

• Hydr kyaulic
 .naopak a polohypracovní    do

  transportní zjo   kabiny pohodlí z obsluha nastaví ístup ahydr ulického pomoci az  -sběrače oj ovládaná 

 Nastavitelný•
Zakrytování 

  HR  model ).8000 pro (pouze prostředků dopravních nakládání pro  nárazník 
•

  
 norem. bezpečnostních evropských podle sběrače

• R
 .  HR  model )8000pro (pouze 

   sběrače zásobníku straně zadní na profilem kruhovým sošt 

• Světelná  .normy evropské dlepo sada 

ÝBAVAV ŘÁNÍP    NA - PRO High  MODELY Rise 8000 & 2500 Giant 

• Zvětšený  .oleje hydraulického zásobník 
•  Vyrovnávací

 
 zatížení. podle oleje tlaku pokles a nárůstvyrovnává  ventil   Tento

  systémem. hydraulickým otevřeným s traktory pro vhodný je - hydromotor pro ventil

VÝBAVA   PŘÁNÍ NA - PRO RS-320  MODEL Jumbo 


