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WIĘCEJ
DUŻY MOŻE

Maszyny o największych możliwościach



MASZYNY DO
UPRAWY UPROSZCZONEJ

Głębokość robocza: 3-15 cm

szerokość robocza: 6-7,5m

wysoka wydajność przymałym
zapotrzebowaniu namoc

mechaniczna redukcja chwastów
i samosiewów na wielką skalę

przeznaczonyzarówno do uprawy
ścierniska, jak i zaoranej gleby

konstrukcja 5-belkowa pozwala
na swobodny przepływ dużej ilości
resztek pożniwnych

Wydajność pracy: 9 ha/h

szerokość robocza: 3-7 m

kompleksowa uprawa w jednym
przejeździe: płytkie zerwanie
ścierniska, uprawa głęboka,
rozluźnienie gleby

uprawa głęboka do 35 cm

zapotrzebowanie na moc:
80-100 KM na metr

dwa rzędy talerzy pracujące
na głębokości 7-10cm pozwalają
dokładnie rozdrobnić resztki pożniwne

Agregat ścierniskowy do głębokiej uprawy PERFORMER

Kultywator PROLANDER



Praca do 15cm przy 15km/h

szerokość robocza: 4-5 m

solidna konstrukcja tej maszyny
pozwala na uprawę na znacznej
głębokości pracy przy dużej ilości
resztek pożniwnych, np. po kukurydzy
na ziarno

możliwa praca z ciągnikami o mocy
od 160 do 300 KM

Szerokość robocza: 12 m

szybkie zagospodarowanie ścierniska
po żniwach

brona talerzowado uprawy płytkiej:
3-10 cm

zapotrzebowanie namoc: około
50 KM nametr

intensywne mieszanie resztek
pożniwnych z glebą przyspieszające
rozkład materii

Szybsze wschody i lepsze
gospodarowanie wodą
w suchychlatach

redukcja kosztów uprawy nawet
do 50%, czasu – nawet do 70%

najwytrzymalsza konstrukcja na rynku

nawet do 12 rzędów narzędzi
roboczych, rozstaw międzyrzędzi:
45-80 cm

Brona talerzowaOPTIMER XL
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Kultywator do uprawy pasowej z podsiewem nawozu STRIGER
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Kultywator do uprawy pasowej zpodsiewem nawozu STRIGER

Kompaktowa brona talerzowaOPTIMER+



SIEWNIKI

Wydajność: 7-9 ha na godzinę

precyzja wysiewu przy prędkościach
nawet do 17 km/h

niskie zapotrzebowanie na moc:
od 30 KM na metr maszyny

dostępna wersja z podsiewem
nawozu

VISTAFLOW– innowacyjny
system kontroli przepływu nasion
i ścieżkowania

Dobre wschody nawet
podczas suszy

podwójny system wysiewu
wyposażony w dwa aparaty
wysiewające, pozwalające na wysiew
mieszanin i mieszanek roślinnych

unikatowy system kopiowania redlic
wysiewających

system trzech dysków: 1 otwierający
oraz 2 siejące. Rozwiązanie
sprawdzone przez użytkowników

40 lat doświadczenia KUHN
w konstruowaniu siewników do siewu
bezpośredniego i uproszczonego

Wysoka prędkośćwysiewu
z zachowaniem pełnej
precyzji:do 12km/h

różnorodność wersji i konfiguracji
nawet do 18 sekcji wysiewających

nowa generacja dobrze znanej
i cenionej maszyny

napęd elektryczny z własnym
alternatorem i akumulatorami

możliwość mieszania gatunków
w międzyrzędziach oraz zmiany dawki
wysiewu w trakcie pracy – napęd
elektryczny

MAXIMA od 12-16 rzędówMAXIMA od 12 16 rzędów

AUROCK 6000 R/ 6000 RCAUROCK 6000 R/ 6000 RC

ESPRO 8000



AUROCK6000 R i 6000 RC
SIEWNIK GOTOWYNA JUTRZEJSZE WYZWANIA ROLNICTWA

Potrójny system talerzowy stosowany od ponad 40 lat
SiewnikAUROCKo szerokości roboczej 6m jest dostępny w dwóch
wersjach: zpojedynczym (R)i podwójnym systemem wysiewu (RC).
Pozwalana jednoczesnywysiew dwóch odmian zapośrednictwem
jednego systemudozowania lub oddzielny wysiew nasion na różną
głębokość. Charakteryzujący się modułową konstrukcją siewnik
AUROCK może być wyposażony w wał nożowy z regulowanym
naciskiem, zapewniający wysoką jakość pracy w każdych
warunkach glebowych. Bruzdy nasiennesą formowane zapomocą
dwóch rzędów krojów talerzowych (falistych lub karbowanych
w zależności od rodzaju resztek pożniwnych i technologii siewu).
Nasiona są precyzyjnie umieszczanew glebie na stałej głębokości
z użyciem dwutalerzowych sekcji wysiewających montowanych
na równoległoboku. Centralny punkt obrotu, łączący ramę nośną
z ramą sekcji wysiewających, zapewnia równomierne układanie
materiału siewnego w bruzdach, zarówno podczas pracy
na pochyłościach, jak i lub zakolach pola. Sekcje wysiewające
dokładnie kopiują nierówności w każdych warunkach terenowych.

Intuicyjna obsługa
Siewnik AUROCK kompatybilny z technologią ISOBUS może
być wyposażony w terminal sterujący CCI 1200 lub CCI 50
(ISOBUS z certyfikatem AEF). Jako opcja dostępny jest joystick,
zapewniający duży komfort obsługi. Bez względu na model
terminala sterującego operator korzysta z bardzo przyjaznego
interfejsu użytkownika opracowanego przez firmę KUHN. Siewnik
jest wyposażony w system automatycznego zarządzania pracą
na uwrociach, który pozwala na programowanie sekwencji
podnoszenia sekcji roboczych na końcu pola. Wysiew jest
prowadzony do samego końca pola, a po uniesieniu redlic zostaje
natychmiast zatrzymany, tak aby żadne nasiona nie zostały
na powierzchni!

Od 2000 roku praktyki rolnicze mocno rozwĳają się w kierunku uprawy konserwującej, w której
orka jest zastępowana przez płytkie zabiegi uprawowe. Uprawa konserwująca obejmuje zarówno

uprawę uproszczoną, jak i siew bezpośredni.
Firma KUHN, ze swoim ponad 40-letnim doświadczeniem w tej dziedzinie, stworzyła nowe siewniki
AUROCK 6000 R i AUROCK 6000 RC o szerokościach roboczych 6 m, wyposażone w potrójny

system talerzowy do siewu bezpośredniego i uproszczonego.



ROZSIEWACZE NAWOZU

AGT 6036AGT 6036

AXENT

Pomiar masy nawozu co
1 sekundęna każdej tarczy
osobno

EMC co sekundę reguluje przepływ
nawozu dla lewej i prawej zasuwy
oddzielnie, aptekarska precyzja od
ponad 20 lat

wielokrotnie nagradzane rozwiązania

6 lat gwarancji na powłokę lakierniczą

szerokość robocza: 12-50 m

pojemność do 4000 l

Maksymalna ładowność:
10 400 kg

wysiew nawozów granulowanych
z EMC AHIS POWERPACK, wapna,
peletu i pomiotu kurzego z LIME
PowerPack przy pojemności 9400 l

hydrauliczny napęd taśmy
proporcjonalny do prędkości jazdy

możliwy wysiew z wykorzystaniem
map nawozowych – zmienne
dawkowanie i ograniczanie wysiewu
na klinach

Pojemność:6300 l

szerokość belki: 36 m

ładowność: 12 000 kg

wysiew na 36 m mocznika saletry
amonowej

podział belki na 6 sekcji

AXENT

AXIS H EMC



ROZDRABNIACZE POLOWE
OPRYSKIWACZE

Szerokość robocza nawet 8 m

skuteczna ochrona przed
szkodnikami chorobami i chwastami

duża średnica rotora pozwala
dokładnie rozdrabniać nawet przy
dużej ilości pozostałości żniwnych

wysoka wydajność na dużej
szerokości roboczej

solidny i tani w utrzymaniu napęd
pasowy

Szerokość robocza do 48 m

AUTOSPRAY– praca z większymi
prędkościami przy zachowaniu
oczekiwanego rozmiaru kropli

możliwe zmienne dawkowanie nawozu
zgodnie z mapami nawozowymi
z wykorzystaniem AUTOSPRAY

nowa belka aluminiowa LEA3
z rozpylaczami o rozstawie 25 cm –
praca bliżej łanu zmniejsza podatność
na znoszenie

niski środek ciężkości pozwala
na lepszą manewrowość oraz
zwiększa bezpieczeństwo

mała waga i kompaktowa budowa

RM 610

OCEANIS 36 m



USŁUGI
CYFROWE

KUHN ELECTRONICS – ŚWIADOME ZARZĄDZANIEGOSPODARSTWEM

KUHN liderem innowacji

Oferujemy doskonałe systemy automatyzujące funkcje maszyn
z wykorzystaniem sygnału GPS. Standard komunikacji ISOBUSmożliwy
w większości maszyn KUHN pozwala wykorzystać monitor ciągnika.
Monitor KUHN CCI 1200 z kilkoma widokami pozwala na jeszcze
bardziej precyzyjne zarządzanie informacjami o pracy maszyny
czy ciągnika. Już dziś KUHN posiada narzędzia do świadomego
wykorzystania maszyn oraz zarządzania danymi w gospodarstwie.

MYKUHN.KUHN.COM/PL

ZAMÓW CZĘŚCI PRZEZ INTERNET

RABAT DODATKOWY
przy pierwszym zamówieniu oryginalnych części przez portal.-10%

Zarejestruj się już dziś!
Załóż konto na portalu i zamawiaj części zamienne z dostępem do katalogu online.

Kuhn Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.
Orzechowa 1, 62-002 Jelonek k. Poznania
tel. 61 812 52 35

Skontaktuj się z Doradcą KUHN:
Adam Hieronimek
tel. 511 146 081
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