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Kompaktowa brona talerzowa OPTIMER

Podcięcie ścierniska 

i wymieszanie resztek 

pożniwnych z glebą

Wyrównanie 

powierzchni

Optymalne zagęszczenie 

pobudzające wschody 

chwastów i samosiewów

Płytka uprawa gleby:  3 – 7 cm



Indywidualnie montowane ząbkowane talerze uprawowe Ø 510 mm

Jednoblokowe kute ramię

- Skuteczne podcięcie  ścierniska

- Wytrzymałość i długa żywotność

Amortyzacja na 

poliuretanowych rolkach

Rozwiązania KUHN



Podwójne łożyska stożkowe

35 lat doświadczeń z systemem SD -

indywidualnie montowanych talerzy 

uprawowych, stosowanym również w 

siewnikach KUHN do uprawy uproszczonej 

Rozwiązania KUHN
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Rozwiązania KUHN - DISCOVER

XL

XM

XS

Centralna rama

- Wzmocniona konstrukcja

- Wygodny dostęp do elementów roboczych

- Doskonała widoczność na pracę maszyny 



8

Przednie sekcje talerzy przesunięte 

względem siebie

Symetrycznie montowane 

tylne sekcje talerzy

Stabilna pozycja na 

całej długości 

maszyny

Równomierna uprawa gleby na całej szerokości 

maszyny

Rozwiązania KUHN – DISCOVER
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Rozwiązania KUHN - DISCOVER

Centralne ramię regulacji hydraulicznej

- oryginalne rozwiązanie KUHN

• Minimalny nacisk na siłowniki

• Możliwość zmiany kąta ustawienia 

sekcji talerzy uprawowych w trakcie 

pracy

• Automatyczne przestawianie w 

pozycję transportową



1
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Rozwiązania KUHN - DISCOVER

• Wspornik zapewnie stabilne osadzenie 

łożyska, a jego profil umożliwia 

przemieszczanie się resztek pożniwnych

• Dodatkowe osłony zabezpieczają 

łożyska przed uderzeniami kamieni

Niezawodna praca i długa 

żywotność

• Mocne stożkowe łożyska z podwójnym 

uszczelnieniem osadzone w żeliwnej obudowie



1

1

Naprzemiennie montowane gładkie i 

ząbkowane talerze uprawowe

• Efektywna penetracja gleby

Rozwiązania KUHN - DISCOVER

Wał strunowy:
Ø 550 mm - 75 kg/m

Wał T-ring:
Ø 600 mm - 105 kg/m
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Pionowo składany kultywator COVER CROP typu X

DISCOLANDER XM 



Zalety

Zalety brony talerzowej DISCOLANDER XM:

Większa zwrotność: dzięki zagregowaniu z belką na ramionach ciągnika, można 

wykonywać ciaśniejsze manewry na uwrociach.

Dodatkowy komfort: proste ustawienia (głębokość, kąty natarcia dysków, 

składanie i podnoszenie), głównie hydrauliczne z wizualnymi wskaźnikami 

ustawień

Poprawa jakości pracy sprężyste uchwyty sekcji talerzy (w przeciwieństwie do 

sztywnych uchwytów), dają pewność, że nawet w kamienistych warunkach nie 

pogorszą się parametry pracy. Szeroki wybór wałów zarówno lżejszych, jak i 

bardzo ciężkich pozwala na pracę na każdej glebie.



Przednie i tylne przesunięcie dysków

•Praca dwóch rzędów dysków, przedniego i 

tylnego zazębia sie, aby zapewnić całkowitą i 

dokładną uprawę gleby

•Praca w warunkach dużej ilości resztek 

pożniwnych: duży prześwit pod ramą

Sekcje dysków



Mechaniczne lub hydrauliczne ustawienie kąta sekcji dysków

Niezależny przód i tył

Sekcje dysków

Szybka, łatwa regulacja 

przodu i tyłu dla doskonałej, 

równomiernej pracy

Ustawienie kąta od 10° do 24°

Śruba rzymska ze wskaźnikiem 

ustawienia

Siłownik ze wskaźnikiem 

ustawienia

Ekonomiczny 

i prosty



Do wyboru talerze gładkie lub karbowane

Mniejsza średnica skrajnych dysków 

celem lepszego wyrównania powierzchni 

pola

Wyrównanie gleby

Dobrane kąty natarcia celem 

równomiernego zużycia 

dysków na sekcjach

• Najbardziej uniwersalne 

rozwiązanie – na przemian 

dyski gładkie i karbowane

Sekcje dysków



Uchwyt sztywny lub sprężysty 

Uchwyt sprężysty -

Idealny w warunkach 

kamienistych, ochrona 

łożysk, ochrona 

elementów hydrauliki.

Sekcje dysków

Sztywny uchwyt: 

prostota

Kute 

elementy 

uchwytu:

- Solidne 

zamocowanie 

sekcji do 

ramy

- Brak ryzyka 

przesunięcia 

bocznego

- Duża 

powierzchnia 

mocowania 



Nowe łożyska

• Podwójne łożyska stożkowe

• Podwójne uszczelnienie

• Łożysko CONTIFONTE KUHN

• 75 mm średnicy

• 6% większa  nośność

• Żywotność przedłużona o 23%

Długotrwałe

Sekcje dysków



Zaczep kategorii 3 i 4

Dyszel przegubowy z hydraulicznym poziomowaniem

Zwrotność

Równoległe podnoszenie i opuszczanie

Poprawa trakcji ciągnika

Szybka, łatwa regulacja

POŁĄCZENIE - BELKA



Składanie maszyny: pionowe

Automatyczna blokada hydrauliczna

Węższa maszyna – łatwiejsze manewry

Łatwo, szybko, bezpiecznie

Transport



Belka centralna i łukowate ramy boczne

4 siłowniki, przeguby regulacyjne, 

• Rama centralna: Dwukrotnie większa moc

• Łukowe wzmocnienia – większa sztywność konstrukcji

• 4 siłowniki rozkładania: sztywne, solidne

Design

Regulowane końcówki 

siłowników – możliwość 

dokładnego wypoziomowania 

maszyny



Tylny podnośnik

Mocna konstrukcja

Szybkie podczepianie i odczepianie wału

Konstrukcja

Niezależny system podnoszenia

Kontrola głębokości pracy oparta na wale

Możliwość pracy bez wału (2014)



Zakres pracy wału

Wały

T-Liner: lekki, wszechstronny wał do pracy w kamienistym 

gruncie

HD-Liner : wszechstronność

• T-Liner: 600 mm średnicy, nacisk: 140 kg/m

• Doskonałe zagęszczenie gleby

• Praca w kamienistych warunkach

• Przeznaczony na gleby lekkie i średnie

• HD-Liner 600: 600 mm średnicy, nacisk: 180kg/m

• HD-Liner 700: 700 mm średnicy, nacisk: 225kg/m

• Wysoki poziom zagęszczenia gleby

• Pracuje w wilgotnych i kamienistych warunkach

• Kształt „V” pierścieni - zapobiega parowaniu

i poprawia infiltrację wody

Karbowany kształt ułatwia obracanie się wału w 

każdych warunkach



Może pracować w połączeniu z siewnikiem poplonów (SH 201 lub SH 401)

Elektryczny 

napęd wentylatora

Wysiew < 25 

kg/ha

Rozrzutnik nasion

Poplony są wysiewane w tym samym czasie 

co uprawa 

Opcje

Wysiew < 100 

kg/ha

Hydrauliczny napęd 

wentylatora



PERFORMER

DISCOVER

OPTIMER+

Płytka uprawa Głęboka uprawa

0 10 cm 20 cm 35 cm

Warstwa uprawianej gleby

Głębokość pracy

CULTIMER L

CULTIMER

DISCOLANDER XM

PERFORMER



Zęby Wał dogniatającyDyski 

wyrównujące

Kombinacja 3 narzędzi zapewniająca uprawę ścierniska w 1 przejeździe

• Rozluźniają glebę

• Mieszają resztki 

pożniwne z glebą

• Wyrównują 

powierzchnię 

gleby

• Ustala głębokość 

pracy

• Zagęszcza glebę

CULTIMER – koncepcja



• Równomierna uprawa gleby na całej szerokości maszyny

• Ograniczone ryzyko zapychania resztkami pożniwnymi

• Rozstaw łap w rzędzie: 90 cm

• Odległość między rzędami łap: 70 cm

• Rozstaw łap na całej szerokości: 30 cm

Rozwiązania KUHN - CULTIMER

Duży prześwit pod ramą: 84 cm



• Zęby kultywatora • Duża powierzchnia mocowania 

zapewnia dużą wytrzymałość

•Możliwość demontażu zębów

i zmiany rozstawu w celu głębszej 

pracy

• Wygięty kształt zapewnia wydajne 

mieszanie resztek pożniwnych 

z glebą

Rozwiązania KUHN - CULTIMER

• Podwójne zabezpieczenie 

sprężynowe montowane z tyłu łap 

zapewnia optymalne zabezpieczenie 

ramy oraz utrzymanie głębokości 

pracy niezaleznie od warunków 

glebowych

NIEZAWODNOŚĆ I MINIMALNE WYMAGANIA SERWISOWE



Wał T-RING ( nacisk 105 kg/m)

• Kruszy bryły gleby

• Zagęszcza glebę

• Dociska podcięte resztki pożniwne do gleby

Wał doskonale sprawdzający się na każdej glebie

Rozwiązania KUHN - CULTIMER

Szybkie wschody chwastów i samosiewów 

umożliwiające ich skuteczne zwalczanie



Duży wybór szerokości roboczych

 

 

 

 

 

 

 

 

3 i 3,5m

4 i 5 m – model składany

6.5 i 8 m – model 

zaczepiany / składany
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CULTIMER

300

350

400

500

L 4000

L 5000

L 6000

6500

Zakres pracy

Moc ciągnika
kW 29 44 59 74 88 103 118 133 147 162 177 191 206 221 236 250 265 280

HP 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380

Model 

3-rzędowy 

zawieszany

Model 

3 –rzędowy 

zaczepiany

Model 

4 -rzędowy 

zaczepiany



1. Solidne mocowanie zębów do ramy: 

Wytrzymałość na obciążenie sięgające 600 kg 

zapobiega niepotrzebnym wychyleniom zębów nawet 

w trudnych warunkach. Maksymalna głębokość pracy 

35 cm

2. Prosta obsługa: łatwa regulacja wału, przednich kół 

oraz talerzy wyrównujących, bez użycia narzędzi.

3. Wysoki komfort pracy: zęby i piasty talerzy nie 

wymagają konserwacji.

Dodatki



Model zaczepiany z trzema rzędami zębów

3 rzędy zębów 

z lemieszami

WałTalerze 

wyrównujące

• Uprawa ścierniska

• Rozluźnienie gleby

• Mieszanie

• Wyrównanie
• Kontrola głębokości     

uprawy

• Zagęszczanie gleby



Układ zębów w 3 rzędach

• Jednorodna praca na całej szerokości maszyny

• Dobre wyrównanie powierzchni pola

• Swobodny przepływ resztek pożniwnych

Budowa
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Rama: Dyszel i belka zaczepowa

• Regulowany dyszel zapewniający dokładne wypoziomowanie maszyny

• Układ hydrauliczny zapewniającyrównoległe podnoszenie i opuszczanie 

• Możliwość pracy na przednich kołach z dyszlem w pozycji pływającej 

• Belka zaczepowa skategorii 3 i 4: 

Doskonała zwrotność.

Przystosowana do ciągników do 360 KM



Regulacja głębokości pracy dysków zagarniających

Regulacja przy pomocy korby

ze wskaźnikiem głębokości

Niezależna regulacja względem 

pozostałych elementów roboczych

Szybka i łatwa regulacja

Dyski zagarniające



- Profilowane ramiona ułatwiające 

przepływ resztek roślinnych z glebą

- Bezobsługowe łożyska

- Ramiona zabezpieczone 

elastomerami

Wygoda, 

bezpieczeństwo

Dyski zagarniające

Dysk skrajny z niezależną regulacją 

głębokości

Wysoka jakość 

niwelowania bruzd 



Ustawienie głębokości pracy

• Z przekładkami

Regulacja

• Szybka i łatwa

• Beznarzędziowa

Wał

• Przekładki o małej grubości 

zapewniają niemalże 

bezstopniową regulację 

głębokości pracy



Wał

HD-Liner 600 180 kg/m

• Doskonałe zagęszczenie gleby

• Dobrze sprawdza się w 

warunkach wilgotnych i na 

kamienistej glebie

• Kształt „V” pierścieni -

zapobiega parowaniu

i poprawia infiltrację wody

• Karbowana krawędź ułatwia 

obracanie pierścieni wału

w różnych warunkach
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Składanie i blokada

• Składanie pionowe – szerokość transportowa <3m

• Bezpieczeństwo: Automatyczny blokada 

ram bocznych w pozycji transportowej
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Mocna konstrukcja i komfort obsługi

• Uchwyt na przewody
• Podwójna podpora dla 

stabilnego parkowania

• Rama z belką centralną
• Zakrzywione ramię wału -

design / wysoka wytrzymałość

• Amortyzacja w transporcie



Opcja: 

Regulacja głębokości przy użyciu przednich kół

• Średnica: 340/55 - 16 

• Opcjonalnie: Cultimer L 4000 and 5000

• Seryjnie: Cultimer L 6000

• Regulacja za pomocą śruby rzymskiej 

Idealnie stabilny z doskonałą kontrolą głębokości 



CULTIMER L 6000
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PERFORMER – zapotrzebowanie mocy

Mioc ciągnika

kW

KM

0-73.5      

0-100

73.5- 147 

100-200

147-220 

200-300

220-294

300-400

294-367

400-500

367-440

500-600

PERFORMER

4000

PERFORMER 

5000

• Maszyna wymaga ciągników o dużej mocy 



Korzyści które daje nam Performer

1. Bardzo duża wszechstronność: możliwość 

pracy w różnych kombinacjach narzędzi; 

talerze uprawowe + zęby + wał

talerze uprawowe + wał

zęby + wał

lub wszystkie warianty bez wału

2.  Większa stabilność pracy zębów:

Zabezpieczenie NSM 600 kg (Non-Stop 

mechaniczne) powoduje pewną pracę zęba na 

głębokości 35 cm w nawet najcięższych warunkach 

3.  Prosta i bardzo komfortowa regulacja ustawień 

roboczych poszczególnych sekcji narzędzi :

hydrauliczna regulacja przednich talerzy 

uprawowych, talerzy wyrównujących, wału i poziomu 

dyszla – czyli głębokości pracy zębów – jest 

wykonywana z kabiny ciągnika



4 strefy robocze

2 rzędy talerzy 

uprawowych
Wał4 rzędy

zebów

• Uprawa ścierniska 

i poplonów

• Kruszenie brył

• Wyrównywanie

• Kontrola 

głębokości pracy

• Zagęszczenie 

gleby

Talerze 

wyrównujące

• Rozluźnianie

• MIeszanie

• Kruszenie



Talerze uprawowe rozmieszczone w dwóch rzędach

Zęby rozmieszczone w czterech rzędach

• Łatwy przepływ resztek pożniwnych

• Wydajne mieszanie resztek roślinnych z glebą

• Bardzo dobre wyrównanie powierzchni pola

• Idealne zagęszczenie gleby

Widok ogólny
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Podczepianie maszyny – dyszel i ucho zaczepu

• Wysokość zaczepu jest regulowana, co ułatwia podczepianie maszyny

• Siłownik hydrauliczny na dyszlu umożliwia równoległe podnoszenie i opuszczanie maszyny

• Podczepianie do dolnych ramion ciągnika ( układ 3-punktowy) jako opcja

• 40 lub 62 mm ucho

• Zaczep kulowy K 80

• Przegub kulowy 71, 53 lub 42 mm

• Belka kat. 3 i 4 do podczepienia do dolnych 

ramion ciągnika - Performer 4000

• Dobra zwrotność maszyny.

• Możliwość podczepienia do wszystkich 

modeli ciągników



2 rzędy talerzy z przodu maszyny

• Idealne cięcie słomy i resztek pożniwnych

• Wyeliminowane zapychanie się resztkami

• Dokładne podcięcie całej powierzchni ścierniska

• Zamocowane do ramy na równoległoboku 

• Regulacja głębokości hydrauliczna 

z kabiny ciągnika

• Odległość pomiędzy rzędami od piast 

dysków : 560-720 mm (możliwość chowania)

Narzędzia przednie – talerze uprawowe

• Odległość pomiędzy talerzami w rzędzie : 

250mm



• Średnica - 510 mm 

• Grubość 6 mm

• Ząbkowana powierzchnia

• Doskonałe cięcie i mieszanie resztek i poplonów

• Zredukowany opór zębów

• Praca na głębokości do 10 cm

Narzędzia przednie - Dyski

• Zamontowane na zabezpieczeniu 

elastomerowym

• Piasty bezobsługowe



Zęby mocowane do solidnej ramy

• Wyeliminowanie ryzyka zapchania się maszyny

• Możliwa praca zębów wraz z lemieszami bocznymi

• Odległość pomiędzy pierwszym a

czwartym rzędem zębów: 2900 cm

• Odległość pomiędzy zębami: 28 cm

4 rzędy zębów

• Prześwit pod ramą: 85 cm



• Odpowiednio dobrany 

wygięty kształt

• Zamek ułatwiający 

mocowanie dłuta

• Wydajne mieszanie resztek pożniwnych z glebą

• Doskonałe rozmieszczenie materii organicznej w 

profilu gleby

• Duża głębokość pracy – 35 cm

Zęby: główna część robocza maszyny

• Ząb i mocowanie – oznaczone logo KUHN 

Gwarancja wysokiej jakości



• Zabezpieczenie podwójną 

sprężyną

• Ochrona ramy przy dużej sztywności zęba

• Sprężyny umiejscowione z tyłu zęba

Ząb : zabezpieczenie NSM

• nacisk na dłuto zęba 600 kg



Gładkie talerze wyrównujące

Głębokość pracy regulowana hydraulicznie z kabiny ciągnika.

Skala poglądowa w widocznym miejscu 

Szybka i prosta regulacja

Talerze wyrównujące – ustawienia robocze



- Wygięte ramiona talerzy 

zapobiegające zaczepianiu się roślin

- Bezobsługowe piasty łożysk

- Ramiona zabezpieczone elastomerami

Bezpiecznie i komfortowo

Talerze wyrównujące

Skrajne talerze mocowane na osobnym 

ramieniu z niezależną regulacją 

głębokości pracy

Wysoka jakość pracy



Podstawa regulacji głębokości pracy całej maszyny

• Regulacja hydrauliczna

z przekładkami

Regulacje:

• Szybkie i proste

• Beznarzędziowe

Wał



Wał

HD Liner 700 

Masa: 225 kg/m

• Doskonałe zagęszczenie gleby

• Dobrze sprawdza się w warunkach wilgotnych i na 

kamienistej glebie

• Kształt „V” pierścieni - zapobiega parowaniu

i poprawia infiltrację wody

• Likwidowanie dziur w warstwie uprawnej gleby

• Karbowana krawędź ułatwia obracanie pierścieni 

wału

w różnych warunkach

Doskonałe zagęszczenie gleby i zatrzymanie wody glebowej
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Składanie maszyny i blokada transportowa

• Składanie w pionie – szerokość 

transportowa < 3m 

• Bezpieczeństwo: automatyczna blokada 

po złożeniu maszyny!!!
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HAMULCE

• Hamulce hydrauliczne lub pneumatyczne



PERFORMER



STRIGER – koncepcja uprawy pasowej



1. Ogrzanie gleby w uprawionym pasie dla szybszego kiełkowania nasion

2. Ochrona wilgoci i przenikanie wody deszczowej w międzyrzędziach

3. Rozluźnienie gleby bez tworzenia podeszwy

4. Zatrzymanie materii organicznej na powierzchni gleby oraz ograniczenie 

wschodów chwastów w międzyrzędziach

5. Oszczędność czasu i paliwa

STRIGER: nowa koncepcja uprawy gleby

Siew konwencjonalnym siewnikiem punktowym KUHN PLANTER lub MAXIMA

2

Nasiono

Nawóz

Powietrze Powietrze

Nie uprawiona 

gleba



Uprawa pasowa Siew bezpośredni
Uprawa

konwencjonalna

Szybkość ogrzewania gleby J J

Tworzenie szczelin J J

Ochrona struktury gleby i organizmów 

glebowych J J

Zachowanie wilgoci w glebie J J

Potencjał produkcyjny J J

Rozkład resztek pożniwnych w rzędzie wysiewu J J

Czas/ha J J

Zużycie paliwa J J

Poznaj korzyści uprawy pasowej STRIGER



STRIGER – koncepcja uprawy

Zabezpieczenie

Nacięcie gleby 

przed zębem

Usunięcie resztek 

pożniwnych z rzędu 

wysiewu

Zatrzymanie 

uprawionej gleby 

w pasie

Kruszenie + zagęszczenie 

+ optymalne napowietrzenie = 

Podłoże siewne !

Rozluźnienie – minimalne 

przemieszczanie gleby -

nawożenie



STRIGER w uprawie rzepaku 

Przejazd bezpośrednio po zbiorze kombajnem:

Przejazd na kilka dni przed siewem: 

Pozwala uniknąć przesuszenia gleby w 

uprawianym pasie

Niszczy chwasty w rzędzie wysiewu

Uwaga – w suchych warunkach, 

rozkruszenie gleby może być utrudnione



STRIGER w uprawie rzepaku – 2 koncepcje

Jesienią, rzepak ma idealne warunki do rozwoju: rozwój korzeni w 80 % i

liści w 20 % zapewnia prawidłowe przezimowanie roślin

Koncepcja Lipiec Sierpień Wrzesień

Bezpośrednio po 

żniwach

Kilka dni przed 

siewem
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Uprawy wiosenne – kiedy stosować kultywator STRIGER ?

Koncepcja Jesień Zima Wiosna

Gleba ciężka

( >20 % gliny)

Strukturotwórcze

działanie

mrozu

Gleba lekka
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Uprawa pasowa i siew kukurydzy 2011, Rejon Bremerhaven



SIEWNIK MEGANT

Specjalne redlice do szybkiego siewu

Ekonomiczna maszyna: 25 KM/metr szerokości 

roboczej, zużycie paliwa 3 do 5 litrów/ha 
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REDLICA ZĘBOWA

WYJĄTKOWE ROZWIĄZANIE:

• belka o specjalnym profilu: 

mocowanie dokładnie utrzymuje 

ząb w wymaganej pozycji

• ząb mocowany na 4

bezobsługowych gumowych 

rolkach amortyzujących

Proste redlice zębowe 

dostępne w opcji:

• Nie są odwracalne!

• Polecane na gleby  

kamieniste!

ROZWIĄZANIA KUHN



Zęby rozmieszczone w 4 rzędach 

doskonałe przemieszczanie się 

gleby z resztkami pożniwnymi

ROZWIĄZANIA KUHN

Siewnik do siewu uproszczonego na glebach średnich lub lekkich zakamienionych



Uprawa uproszczona

Siewnik

ESPRO



7

6

3. Prosta i komfortowa obsługa

1. Mniejsze wymagania pod względem 

uciągu

2. Wysoka jakość wysiewu

4. Niezawodność i wysoka wydajność 

robocza

ESPRO 

Zalety

Większa wydajność. Mniejsze 
zapotrzebowanie na moc.



Duża średnica kół (900mm) :

- Redukuje opory toczenia

- Ogranicza wymagania pod względem uciągu i mocy 

ciągnika

ZALETY: Duża średnica kół dogniatających

1. Zmniejszone wymagania pod względem siły uciągu

 Redukcja kosztów

 Wszechstronność

 Wysokiej jakości efekt końcowy

1. Mniejsze wymagania pod względem uciąguESPRO 

System KUHN

Spychanie gleby przez koła:

- Większe zapotrzebowanie mocy

- Spowalnianie przejazdu

System konkurencyjny

Koła dogniatające o dużej średnicy

przesunięte względem siebie (offset)

Standardowy
system

Brak oporów toczenia



ZALETY: Optymalny profil przesuniętych względem siebie kół wału

1. Zapobiegają nadmiernemu ugniataniu w mokrych warunkach

2. Ułatwiają przepływ gleby i resztek roślinnych

ESPRO 

System KUHN

Szerokie i gładkie opony:

- Resztki roślinne są kumulowane przed i między 

oponami

System konkurencyjny

Koła dogniatające o dużej średnicy
przesunięte względem siebie (offset)

Ułatwiony przepływ gleby między kołami

Przesunięcie osi kół o 200 mm (przód/tył) :

- Redukcja efektu spychania gleby

Odpowiedniej szerokości opony (215 mm) z bieżnikiem:

- Ułatwiają przepływ gleby i resztek roślinnych

1. Mniejsze wymagania pod względem uciągu

 Redukcja kosztów

 Wszechstronność

 Wysokiej jakości efekt końcowy



ESPRO 

Środkowe koła podniesione do transportu:
- Stabilność
- Bezpieczeństwo transportu
- Siewnik zachowuje się jak przyczepa na drodze

Zalety: Środkowe koła podnoszone do transportu
1. Pewny kontakt hamujących kół z drogą

2. Stabilność

3. Zmniejszone zużycie kół na zakrętach

 Bezpieczeństwo

 Niezawodność

Środkowe koła podnoszone do transportu

System konkurencyjny

Nierówna droga

Kontakt kół z podłożem 
niepewny, możliwe 

problemy z hamowaniem

- Niestabilny na nierównych drogach
- Słabsza skuteczność hamowania
- Niepotrzebne zużycie środkowych kół

System KUHN 

Nierówna drogaNierówna droga

ESPRO 6000 R ESPRO 3000

1. Mniejsze wymagania pod względem uciągu



Łoże siewne jest odpowiednio 

uprawione, dzięki rozdrobnieniu 

gleby. Tlen i CO² są łatwiej 

wymieniane między nasionami 

i atmosferą

Zalety: Wklęsłe, ząbkowane talerze o średnicy 460mm

1. Głębokość uprawy można dopasować do indywidualnych wymagań

2. Dobrze wypoziomowana gleba na całej szerokości roboczej (usprawniony 

system mocowania talerzy, dyski skrajne w kształcie gwiazdy)

2. Wysoka jakość wysiewuESPRO 

Talerze uprawowe

Wklęsłe, ząbkowane talerze uprawowe

Średnica 460mm: doskonałe przygotowanie łoża 

siewnego

Specjalne zewnętrzne dyski w kształcie gwiazdy

Wykończenie: Brak kopców i bruzd

Pojedyncze ramię dla 2 dysków:

Redukcja masy całej maszyny

Uwaga: Mocowanie podobne jak sekcji siewnych

Crossflex

KUHN agronomia:

 Redukcja kosztów

 Wszechstronność

 Wysokiej jakości efekt końcowy



ZALETY: Dopracowany kształt opon

1. Idealne przygotowanie łoża siewnego

2. Zapobieganie nadmiernemu ubijaniu mokrej gleby

 Wszechstronność

 Wysokiej jakości efekt końcowy

2. Wysoka jakość siewuESPRO 

Wał dogniatający: dopracowany kształt opon

Kwadratowy profil:

Równomierne 

zagęszczanie gleby na 

całej szerokości opony

Głęboki bieżnik:

Idealne przygotowanie 

łoża siewnego: 

odpowiednia 

głębokość zagęszczania 

gleby, optymalne 

kruszenie oraz luźna 

warstwa 

powierzchniowa

System KUHN System konkurencyjny

Redlice
talerzowe

Bieżnik

Redlice
talerzowe

Bieżnik

Zagęszczona poniżej nasion gleba 

daje zapewnia lepsze podsiąkanie 

wody, dzięki tworzeniu kapilarów, 

oraz umożliwia równej głębokości 

wysiew

KUHN agronomia:



Sekcje wysiewające

ZALETY: Innowacyjna konstrukcja sekcji wysiewających CROSSFLEX

1. Stabilne i jednocześnie szybko reagujące na zmiany ukształtowania terenu sekcje 

wysiewające radzą sobie z wszelkiego rodzaju przeszkodami

2. Sztywno zamocowane na gumowych rolkach nie przemieszczają się na ramie

3. Wysoka wydajność pracy i najwyższa jakość siewu

 Stała głębokość wysiewu

 Niezawodność

 Niższy poziom stresu

Do 80 kg nacisku na redlicę

ESPRO 2. Wysoka jakość siewu

System konkurencyjny

 

System KUHN 

Jednolity nacisk na sekcję 
wysiewającą - profil o przekroju 

krzyża

Idealne kopiowanie nierówności terenu 
nawet przy dużych prędkościach

Do 17km/h
Wysoka jakość siewu oznacza 

stałą głębokość umieszczana 

nasion w glebie. Nasiona 

wysiane zbyt głęboko 

odznaczają się niską 

żywotnością i krzewieniem. 

Nasiona wysiane zbyt płytko są 

bardziej podatne na mróz oraz 

patogeny chorobotwórcze.

KUHN agronomia:

Najwyższa jakość wysiewu



Redlice talerzowe o dużej średnicy (350mm) 
• Wysoka wydajność pracy w glebie i resztkach pożniwnych
• Nawet przy dużych prędkościach i w mokrych warunkach

ZALETY: Redlice ze skośnie ustawionymi i przesuniętymi względem 

siebie talerzami Ø 350 mm
1. Mniejsze przemieszczanie gleby podczas otwierania rzędu wysiewu

2. Resztki roślinne zostają przecięte i usunięte z rzędu siewu

Wysoka jakość wysiewu

 Wydajność robocza

ESPRO 

Przesunięte względem siebie talerze redlic

Talerze redlicy przesunięte względem siebie o 41 mm:
• Odległość między talerzami zawsze pozostaje taka sama
• Dystans zachowany nawet przy znacznym zużyciu

2. Wysoka jakość siewu

Nasiona spadają przed piastą redlicy talerzowej
• Nasiona są układane bez potrzeby stosowania żadnych 

dodatkowych elementów
• Nie ma możliwości żeby nasiona zostały wyrzucone z łoża 

siewnego

Czysty rząd wysiewu:

 Resztki pożniwne pozostające 

w kontakcie z nasionami 

zwiększają ryzyko chorób 

KUHN agronomia:



3 sekcje : (ESPRO 6000 R)

ZALETY: Rama z sekcjami wysiewającymi podzielona na 3 części 

w modelu ESPRO 6000 R
1. Adaptacja do nierówności terenu

2. Jednolite wschody

ESPRO 

Adaptacja do nierówności terenu

Regulacja nacisku: 

Hydrauliczna

2. Wysoka jakość siewu

Dopasowanie do powierzchni gleby 

zapewnia wyrównane wschody i dobrą 

kondycją młodych roślin.

Coraz ważniejsza kwestia w kontekście 

planu ECOPHYTO oraz jesiennych 

zabiegów chwastobójczych

KUHN agronomia:

 Redukcja kosztów

 Wszechstronność

 Wysokiej jakości efekt końcowy



VT50 (ISO-KUHN)  CCI 

ISOBUS

ZALETY: Terminal przyjazny użytkownikowi

1. Maszyna wyposażona w ISOBUS (testy kompatybilności z innymi terminalami w toku)

2. Możliwość programowania automatycznych sekwencji na uwrociach

3. Pełna kontrola z kabiny ciągnika

3. Prosta i komfortowa obsługaESPRO 

Terminal ISOBUS z Joystickiem

 Komfort

 Oszczędność czasu

 Mniej męczący

Szybki dostęp do poszczególnych 

funkcji: Ekran dotykowy i klawisze 

skrótów

Wszystkie funkcje mogą być sterowane osobno 

z Joystickiem WSZYSTKO JEST 
POD KONTROLĄ



Wsparcie Użytkownika przez terminal: 
Przyjazny i łatwy w konfiguracji

Zalety: Szybka i łatwa do wykonania próba kręcona

1. Uniwersalny aparat wysiewający dostosowany do każdego rodzaju nasion

2. Łatwiejszy dostęp do aparatu wysiewającego

3. Specjalne oświetlenie aparatu wysiewającego do pracy w nocy

3. Prosta i komfortowa obsługaESPRO 

Test wysiewu: Próba kręcona

 Komfort

 Oszczędność czasu

 Mniej męczący

Uruchomienie próby kręconej:

Przycisk umieszczony obok aparatu wysiewającego

Sprawdzenie próby:

Łatwa w użyciu waga

Kontrola obsady roślin:

Zbyt gęsta= zagrożenie chorobami 

i konkurencja

Zbyt rzadka= zachwaszczenie i mniejszy 

plon

KUHN agronomia :



ZALETY: Oszczędność czasu, mniej czynności do wykonania

1. Siłowniki do ustawiania głębokości i nacisku sprzężone

2. Siłowniki Master/slave: Mniej punktów do ustawiania

3. Ustawienia łatwe do zapamiętania (kolor oraz ilość klipsów)

3. Prosta i komfortowa obsługaESPRO 

Ustawienia sprzężone

Szybki i łatwy 

dostęp do ustawień

Regulacja w trybie Master/slave

(siłownik główny i zależny)

1 punkt regulacji 

w ESPRO 3000

2 punkty regulacji 

w ESPRO 6000

 Komfort i oszczędność czasu

 Elastyczność

 Precyzja, szybkość

 Optymalizacja wydajności pracy

Szybkie ustawianie za pomocą 
kolorowych dystansów

Regulacja głębokości 
i docisku obok siebie



Zalety: Łatwy dostęp
1. Duża pojemność zbiornika

2. Otwór załadunkowy (ESPRO 3000 = 1,250 x 2,630 mm , ESPRO 6000R = 880 x 3,240 mm)

3. Wysokość załadunku (ESPRO 3000 = 2,400 mm , ESPRO 6000R = 2,650 mm) 

4. Luk do szybkiego opróżniania

3. Prosta i komfortowa obsługaESPRO 

Napełnianie zbiornika i odczyt poziomu materiału siewnego

Różne możliwości załadunku zbiornika 
(big-bag, przenośnik ślimakowy…)

 Autonomia

 Niezawodność

 Trwałość

Łatwy dostęp do zbiornika
Podest roboczy

Poziom nasion w zbiorniku

2 mobilne czujniki, które mogą być przenoszone nawet gdy 

zbiornik jest pełny

3 różne pozycje w zależności od rodzaju nasion



ZALETY: Ergonomiczne ustawianie
1. Łatwe i szybki dostosowanie ustawień do zmiennych warunków za pomocą 

skalowanego pokrętła

2. Nie ma wpływu na głębokość wysiewu: wszystkie nasiona są przykryte, grudki na 

powierzchni ograniczają parowanie

3. Prosta i komfortowa obsługaESPRO 

Zagarniacz

 Komfort

 Czas

 Mniej męczące

Zagarniacze montowane na 

zabezpieczeniu sprężynowym

System KUHN 

Przemieszczenie 

w przypadku przeszkody

Proste, intuicyjne ustawienia

Prawidłowe ustawienie 

zagarniacza zapewnia:

 Równomierne przykrycie nasion

 Grudki na powierzchni: niszczący 

wpływ zaskorupienia zahamowany

 Brak przemieszczania nasion na 

glebach lekkich

KUHN agronomia:



Sekcja wysiewająca

ZALETY: Sekcje wysiewające Crossflex montowane na zaawansowanym 

profilu  Stała głębokość wysiewu

 Niezawodność

 Mniejszy stres

Sekcje wysiewające bez ruchomych 
punktów
W długiej perspektywie bardziej 
niezawodne, również przy wysokich 
prędkościach roboczych

ESPRO 4. Niezawodność i wysoka wydajność robocza

Elastomery o długiej żywotności
TPU 5 do 10 razy* bardziej wytrzymałe niż guma(*źródło IEF)

System konkurencyjny

KUHN system 

Profil o przekroju krzyża 
dłuższa żywotność 
elastomerów

1. Elastomery wsparte na zaokrąglonych powierzchniach

2. Wybór elastomeru : TPU (Polyuretan)

Materiały TPU i RTPU porównane z innymi 

Guma

Elastic modulus



ZALETY: OPCJE

Przedni wał wyrównujący
Wyrównanie gleby przed rozpoczęciem talerzami uprawowymi. 
Regulacja docisku z kabiny operatora.
Pewność, że sekcja talerzowa pracuje na odpowiedniej 
głębokości - nawet na glebach lekkich.

ESPRO ESPRO opcje

Spulchniacze śladów z zabezpieczeniem mechanicznym NON-STOP
Podnoszone automatycznie na uwrociach.
Napawane dla zwiększenia żywotności

Znaczniki przedwschodowe montowane na niezależnej ramie
Szybkie ustawienie znaczników za każdym siewnikiem
W pełni niezależne od sekcji wysiewających = najwyższa jakość 
wysiewu zapewniona

1. Przedni wał wyrównujący ustawiany z kabiny ciągnika

2. Wymienne znaczniki przedwschodowe

 Wszechstronność

 Niezawodność

 Niższy poziom stresu
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Produkt w 100% innowacyjny! 2.   Najwyższa jakość siewu

 Sekcje wysiewające: CROSSFLEX 

 Nowoczesny profil podpierający 

elastomery

 Opony o profilu kwadratowym i 

specjalnie zaprojektowany 

bieżnik

Cechy i zalety

ESPRO 

3.   Proste i komfortowe użytkowanie

 Łatwe ustawienia

 Przyjazne użytkownikowi terminale

 Napełnianie i kalibracja

1 Małe wymagania względem ciągnika

 Duża średnica i przesunięcie osi kół wału dogniatającego

4. Niezawodność i wysoka wydajność

 Poliuretanowe elastomery

 Nowoczesny profil podpierający 

elastomery

 Sekcje siewne: CROSSFLEX bez sworzni

Wyższa wydajność przy mniejszym zapotrzebowaniu na moc.



UPROSZCZONA UPRAWA GLEBY

Zwiększenie zawartości przyswajalnego potasu, fosforu i magnezu

Ograniczenie wymywania składników pokarmowych w głąb gleby

Zwiększenie ilości i aktywności mikro- i makroorganizmów glebowych

Ochrona zapasów wody w glebie, ograniczenie erozji

Ograniczenie ilości zabiegów, większa wydajność pracy 

i redukcja kosztów

WADY:

Wymaga dużej wiedzy agrotechnicznej

Wymaga zastosowania specjalistycznych maszyn 

do uprawy gleby i siewu

Powoduje wzrost zachwaszczenia

Wymaga większych nakładów na herbicydy i materiał siewny


