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113MASTER

A KUHN 
Eke

A KUHN az általa nyújtott szántási megoldásokon kívül 
az alábbiakkal szemben támasztott igényeket is kielégít i:

MEGTAKARÍTÁSOK KÉNYELEM SZERVIZ MUNKAMINŐSÉG TÁMOGATÁS

A gazdálkodás jövőjének záloga a versenyképesség 
és a jövedelmezőség. 
A MASTER termékcsalád modelljei, az általuk kínált 
korszerű funkciókkal járulnak hozzá a befektetés 
gyors megtérüléséhez.

A KUHN eke lehetővé teszi:

•  A talaj kiváló minőségének fenntartását a szerves 
anyagok hatékony beforgatásával és egyenletes 
aggregátum-eloszlással a talajprofil teljes 
mélységében, ezáltal növelve a terméshozamot.

•  A fogásszélesség széles tartományon belüli 
állíthatóságát és a kiváló általános manőverező 
képességet, ezáltal csökkentve a passzív 
költségeket.

•  A technológiai újítások tárháza, pl. megerősített 
zártszelvény, változtatható fogásszélesség, 
az ekeszerkezet védelmi rendszerei (állandó 
hidraulikus vagy szakítócsavaros) által nyújtotta 
előnyök kihasználását, ezáltal növelve az eke 
élettartamát és csökkentve a fenntartási költségeket.

•  A méltán híres megbízhatóság és a hosszú 
élettartam által nyújtotta haszon kiaknázását, 
ezáltal Ön egész nap megszakítás nélkül 
dolgozhat, ekéje pedig megőrzi magas értékét a 
használtgépek piacán.

Válassza a Kuhn ekéit, mert a magas terméshozam 
és az opt imális gazdasági eredmények mind a jó 
minőségű szántásnál kezdődnek.
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KÖNNYŰ, MÉGIS ROBOSZTUS EKE, 
AMELY A KÜLÖNBÖZŐ TRAKTOROKHOZ 
ÉS SZÁNTÁSI KÖRÜLMÉNYEKHEZ 
KÖNNYEN HOZZÁIGAZÍTHATÓ.
A Multi-Master 113 eke minden igényt kielégít: robosztus, megbízható és könnyen 
beállítható. Kellő gerendelymagasságával és az ekefejek közötti távolságával az eke 
nagy mennyiségű növényi maradvánnyal is könnyen megbirkózik.
Könnyű beállítás:
-  Az eke eltolásának beállítása a traktor abroncstávolságának megfelelően az 
állítócsap egyszerű áthelyezésével.

-  Az eltolás és a szög együttes beállításával az első barázda tökéletesen kialakítható.
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KOMBINÁLT ELTOLÁS/
SZÖGBEÁLLÍTÁS

A választható munkahengerrel 2  a beál-
lítás egyetlen művelettel elvégezhető. Ezzel 
a szabadalmaztatott rendszerrel az eke 
gyorsabban és egyszerűbben beállítható.

A 3E/4 BEÁLLÍTÁSA
A lengőkar 1  lehetővé teszi az eke precíz 
beállítását a traktor abroncstávolságának 
megfelelően. Ezt a beállítást csak egyszer 
kell elvégezni, hogy az eke megfelelően 
illeszkedjen a traktorhoz.
A A  csap széles keréknyom beállítási 
távolságot, a B  csap pedig keskeny 
keréknyom beállítási távolságot jelent. A C  
csap pozíciójával kell beállítani a kiválasztott 
munkaszélességet 14” - 16” vagy 18” között. 
Az 2  összekötőrúd az eltolás és a szög 
kombinált beállítását teszi lehetővé. Az első 
barázda helyes szélessége és az eke helyes 
illesztése egyetlen beállítással megoldható.

EGY DARABBÓL ÁLLÓ FORDÍTÓMŰ

-  Gyorsrögzítésű kereszttengely.
-  Nagy teherbírású, hőkezelt átfordító 

tengely, 85mm-es átmérő a 3E/4 típuson, 
105mm a 4E/5 típuson.

-  Függőleges szintbeállítás állítócsavarral.
-  Beépített zárható szerszámtároló 

csavarkulcsokkal és pót 
szakítócsavarokkal.

14”, 16” ÉS 18” KÖZÖTT ÁLLÍTHATÓ 
SZÉLESSÉG

A fogásszélesség gyorsan módosítható - 
ehhez csak el kell billenteni a gerendelyen 
lévő ekeszárakat és a csavarokkal 
rögzíteni kell az új pozíciónak megfelelő 
furatokban. A szárat 3 csavar rögzíti a 
gerendelyhez, ami még nagyobb teherbírást 
és megbízhatóságot eredményez.

KUHN EXKLUZIVITÁS
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CSÚCSTECHNOLÓGIÁS TERVEZÉS  
ÉS GYÁRTÁS

A FORDÍTÓMŰHÖZ NAGY  
TEHERBÍRÁSÚ  
ÖSSZEKÖTŐRÚDDAL  
CSATLAKOZÓ GERENDELY

•   A gerendely keresztmetszete 120 x 120. A még 
nagyobb teherbírás érdekében a gerendely az 
első eketest körüli területen megerősítést kapott, 
kiegészítő megtámasztásáról egy cső alakú vonórúd 
gondoskodik.

Minden beállítás egyszerű és magától értetődő.
Az eltolás és a szög kombinált beállítása egyetlen 
mechanikus feszítőcsavarral történik.
A 4E/5 modell választható hidraulikus munkahengerrel 
is felszerelhető.

SZERVIZ SZAKÍTÓCSAVAROS EKESZÁRVÉDELEM 

Ha az ekecsúcsra ható erő meghaladja a 3000 kg-ot, akkor a 16 mm-
es szakítócsavar azonnal eltörik, megakadályozva a túlságosan gyakori 
töréskárokat.
•  A hagyományos nyírócsavaros megoldástól eltérően, ahol a csavar az 

erővonalat keresztezi, itt a csavar A  az erővonallal párhuzamosan 
helyezkedik el.

•  Ezeknek a „párhuzamos” erőknek köszönhetően a csavartartó B  soha 
nem deformálódik és hengeresedik a használat során.   

•  Törés esetén a csavar semmiképpen sem szorulhat be. Amint az 
ekecsúcsra ható terhelés meghaladja a 3000 kg-ot, a csavar a tengelye 
mentén eltörik, és egyszerűen kiesik, ezáltal a csere gyorsan és könnyen 
elvégezhető.

•  Az eketestek még többszörös csavartörés után is megőrzik mélységüket és 
tökéletesen párhuzamosak maradnak.

MEGTAKARÍTÁSOK
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EKESZÁR VÉDŐRENDSZEREK MINDEN 
MUNKAKÖRÜLMÉNYHEZ

AUTOMATIKUS VISSZAÁLLÍTÁSÚ 
EKESZÁRVÉDELEM  
(ÁLLANDÓ HIDRAULIKUS)

1 -  Minden munkakörülményhez hozzáigazítható
A köves és/vagy kötött talajviszonyokra tervezett állandó 
hidraulikus biztosító rendszer (NSH) folyamatos szántást 
tesz lehetővé azáltal, hogy az akadályba ütköző ekeszárak 
automatikusan kihajlanak, majd az akadály kikerülése után 
azonnal visszatérnek munkahelyzetbe. Nem kell kiszállni 
a traktorból, nincs szükség kicserélni a csavarokat. A 
rezgések elnyelésével a rendszer kiváló lengéscsillapítóként 
is működik kavicsos vagy kötött talajon, megnövelve az 
eke élettartamát és a traktorvezető kényelmét.
VARIBAR rendszer: Választható rendszer, amely lehetővé 
teszi az ekecsúcsra ható NSH terhelés azonnali beállítását 
a vezetőfülkéből.
MAXIBAR rendszer: A Maxibar opcióval az ekecsúcsra 
ható terhelés 600 - 2500 kg tartományon belül 
állítható, ezzel párhuzamosan megőrizve a rendszer 
rugalmasságát. Az opció különösen a nagyon kötött 
talajokon hasznos.

2 - Egyedi koncepció
Az állandó hidraulikus ekeszárbiztosító rendszer 
alapkoncepciója az, hogy akadályba való ütközéskor a 
rendszer gyorsan kiold, majd a megemelkedő nyomás 
hatására az eketest gyorsan és biztosan visszatér 
munkahelyzetbe.

AZ NSH RENDSZER ELŐNYEI:

•  Hosszú élettartam és megbízhatóság - a hidraulikus technológia sokkal 
megbízhatóbb, mert nincs kopás vagy súrlódás, illetve kevesebb mozgó 
alkatrészt tartalmaz (száranként csak egy csuklópont és kettő mozgó alkatrész).

•  Súlycsökkenés - az automatikusan visszaálló mechanikus rendszerekhez képest 
az NSH rendszer ekeszáranként 25 kg-mal könnyebb.

•  Könnyű használat - az ekecsúcsra ható terhelés gyorsan beállítható 600 - 1300 
kg között a fordítóműre erősített akkumulátor feltöltésével vagy leeresztésével.

•  Kiemelkedő teljesítmény - az akadály kikerülése után az ekeszár biztosan és 
határozottan tér vissza a munkahelyzetbe az eketestek „doboló” hatása nélkül.

•  Kompakt kialakítás - az NSH összekötőrúd az ekeszárszerkezet belsejében 
kapott helyet, a hidraulikus munkahenger pedig a szárprofilba van integrálva, a 
lehető legnagyobb távolságot hagyva a szármaradványoknak és a növényzetnek, 
minimálisra csökkentve az eltömődés kockázatát.

•  Kivételes távolság az akadályoktól - az ekevas csúcsa 60 cm magasra képes 
függőlegesen felemelkedni, 20 cm-es oldalkitéréssel.

NAGY TEHERBÍRÁSÚ EKESZÁR  
KAPCSOLAT ÉS ÖSSZEKÖTŐRÚD

•  Minden terhelési pontot külön hőkezelési eljárásnak vetnek alá.
•  Az egyetlen csuklópontnak köszönhetően az ekeszáron 

áthaladó erők továbbítása egyenes vonalban történik az egy 
darabból álló kovácsolt és hőkezelt összekötőrúdon keresztül.

A KUHN A PIACON ELÉRHETŐ 
LEGMODERNEBB AUTOMATA 

VISSZAÁLLÍTÓ RENDSZERT 
VÁLASZTOTTA A VEVŐK MAXIMÁLIS 

ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN

KÉNYELEM

2500

2000

1500

1200

1000

600

10 20 30 40 50 60

NSH KUHN 150 bar

NSH KUHN 90 bar

Emelési magasság (cm)

Ekecsúcson mért erőhatás (kg)

MAXIBAR hatás

Mechanikus NS rendszer

Beállítási tartomány
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KÖLTSÉGTAKARÉKOSSÁGRA  
TERVEZETT EKETESTEK

 •  A Kuhn kormánylemezek eltérő 
rétegvastagságú Triplex acélból 
készülnek.

 •  Egyedülálló tulajdonságuk a 3,3 mm-
re megnövelt kopófelület.

3,3 mm
2,31,5

MEGTAKARÍTÁSOK

1 -  ELTÉRŐ VASTAGSÁGÚ TRIPLEX ACÉLBÓL 
KÉSZÜLT KORMÁNYLEMEZEK

MEGTAKARÍTÁSOK

2 -  A KOPÁSBÓL EREDŐ  
KÖLTSÉGEK CSÖKKENTÉSÉRE 
TERVEZETT EKETESTEK

Az ekevasak kovácsolása 5500 
tonnányi erővel történik, ezáltal 
biztosított:

• a kiváló kopásállóság,
•  a kovácsolás eredményeként  

az acél szemcsézettsége miatti 
önélező profil.

SUPER MARATHON®

Volfrám karbid csúccsal 
felszerelt speciálisan hőkezelt, 
kovácsolt acél. Nagy 
kopásállóság. A hagyományos 
ekecsúcsokhoz képest 
négyszer - ötször hosszabb 
élettartam. Folyamatosan éles 
vágóél a kiváló talajba hatolás 
érdekében.

MARATHON®

Speciálisan hőkezelt, kovácsolt 
acél. Átfordítható a maximális 
hatékonyság érdekében. A 
kialakított vállrész nagyobb 
védelmet nyújt az orrbetét 
számára.

OLYMPIC®

Speciálisan hőkezelt, 
kovácsolt acél. Átfordítható 
a maximális hatékonyság 
érdekében. Hangsúlyosabb 
forma a csúcs kopózónáiban 
a hosszabb élettartam és az 
orrbetét hatékonyabb védelme 
érdekében. Önélező ekecsúcs 
a talajba való mindenkori jó 
behatolás érdekében.

KUHN EXKLUZIVITÁS
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TÁMOGATÁS

KLASSZIKUS KORMÁNYLEMEZ TÍPUSOK

N KORMÁNYLEMEZ

Csavart, hengeres ásóeke. 15 - 30 
cm szántási mélység. 
Rendkívül sokoldalú eketest. 
Elől hengeres, hátul csavart 
kialakítás. Az alacsony vonóerő 
részben porhanyított barázdát 
eredményez kimagasló 
szármaradványtakarással.

L SZÉLES CSAVART
H4 KORMÁNYLEMEZ 
(MŰANYAG KIVITELBEN  
IS ELÉRHETŐ)

A nagy kapacitású, hosszú, csavart, 
skandináv típusú kormánylemez jól 
formázott szántást biztosít 30 cm 
mélységig. Kimondottan alkalmas 
kötött és nedves agyagos talajokhoz. 
(A H6 típus szántási mélysége 35 cm).

VP RÉSELT KORMÁNYLE-
MEZ

Egymástól független és cserélhető 
lamellákból álló kormánylemez. A 
kormánylemez kisebb felületének 
köszönhetően alacsonyabb vonóerőt 
igényel. Könnyen karbantartható.
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MAGAS MINŐSÉGŰ KIEGÉSZÍTŐK

EGYMÁSTÓL FÜGGETLEN, KÖNNYEN 
BEÁLLÍTHATÓ ELŐHÁNTÓK

A hüvelyszerű tartókban szilárdan befogott 
előhántók mindegyike balról jobbra egymástól 
teljesen függetlenek. A nyírócsavaros 
védelemmel ellátott előhántók három irányban 
állíthatóak:

1   Előre és hátra - három 
pozícióállítási lehetőséggel - a tartóhüvely 
süllyesztett furatokon keresztül csavarral 
van rögzítve az ekeszártartóhoz a holtjáték 
kockázatának elkerülése érdekében.

2   Felfelé és lefelé - gyors és precíz 
magasságállítás (20 cm állítási lehetőség) 
az előhántószáron kialakított süllyesztett 
furatokkal a szár kívánt magasságba való 
könnyű beállításához.

3   Oldalirányban - a tárcsás csoroszlyához 
(ha fel van szerelve) való megfelelő igazítás 
érdekében.

TÁRCSÁS CSOROSZLYÁK

500 mm átmérőjű sima vagy 
barázdált tárcsák, a szakítócsavaros 
modelleken kiegészítő lehetőség a 
600 mm-es tárcsák használata. Az 
eketest előtt haladó tárcsák felvágják 
a barázdafalat, ami jobb aláforgatást 
biztosít és javítja a szármaradványok 
bedolgozását.

ÁLTALÁNOS CÉLÚ ZX ELŐHÁNTÓ

Jól alkalmazható gabona- vagy kukori-
catarlók szántásához. ZXL: nagyméretű 
ekevas, ZXE: kisméretű ekevas.

ZH CSAVART ELŐHÁNTÓ

Csavart előhántó a szármaradványok 
mély bedolgozásához. Jól alkalmazható 
füves talajok szántásához.

ZRL NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ELŐ-
HÁNTÓ

Nagy teljesítményű előhántó a 
szármaradványok beforgatásához a 
talajprofil teljes mélységében. Kiváló szalma 
és kukoricaszármaradvány beforgatás.

BEFORGATÓLEMEZ

Szármaradványok beforgatáshoz, 
nehéz körülmények között, ahol a nagy 
mennyiségű szármaradvány egyébként 
eltömítené az előhántókat.

HIDRAULIKUS 
SZÁNTÁSELMUNKÁLÓ KAR

Az ekecsalád minden tagjához 
elérhető a könnyen csatlakoztatható, 
hidraulikus szántáselmunkáló kar, 
ami tömörítő hengerek használatát 
teszi lehetővé. A kar felvevő horoggal 
ellátott részén, ahol a legnagyobb a 
sérülés veszélye, minden zsírzószem 
és hidraulikus tömlő a fejszerkezeten 
belülről van védve. A kar kényelmesen 
felhajtható a későbbi szállításhoz.
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FORGÓCSAPOS KERÉK

A 600 mm-es abronccsal felszerelt 
kerék függőleges forgócsapja 
lehetővé teszi a fogásszélesség 
minden változásának lekövetését.
A keréken elhelyezett egyszerű 
mélységállító csavarokkal a  
mélység minden szántási irányban 
beállítható 1 .

CSILLAPÍTOTT SZÁLLÍTÓKERÉK

A saját csillapítórendszerrel felszerelt, az ekét és a traktort 
a szállítás közbeni ütődésektől megvédő 540 mm-
es szállítókeréknek köszönhetően 2  az eke teljesen 
biztonságosan szállítható közúton. A 3  rögzítőcsap 
meghúzásával a kerék egyetlen mozdulattal szállítási pozícióba 
mozgatható.

KÉNYELEM

A MÉLYSÉGHATÁROLÓ KERÉK TÖBB 
HELYZETBEN IS BEÁLLÍTHATÓ A 
GERENDELY MENTÉN, ÍGY MINDEN 
MUNKAKÖRÜLMÉNYHEZ KÖNNYEN 
HOZZÁIGAZÍTHATÓ.

EGYETLEN SZABÁLYO-
ZÓCSAVARRAL BEÁLLÍT-
HATÓ MÉLYSÉGHATÁROLÓ 
KERÉK

500 mm-es acél kivitelben vagy 
540 mm-es abroncsos kivitelben. A 
mélység minden szántási irányban 
külön-külön állítható. 
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Modell
Gerendely 

konfiguráció
E: Bővíthető

Max. 
megenge-

dett vonóerő 
(kW/hp)
(kW/LE)

Szakítócsavaros ekeszár védelem NSH ekeszár védelem

Súly* 
(kg)

Fogásszélesség 
(hüvelyk/cm)

Távolságok (cm)
Súly* 
(kg)

Fogásszélesség 
(hüvelyk/cm)

Távolságok (cm)
a 

gerendely 
magasság

ekefejek 
között

a 
gerendely 
magasság

ekefejek 
között

Mult i-Master 
113

3 E 66/90 795 14” - 16”
és 18”

35 - 40
és 45 cm

70
és
75

90
vagy
102

940 14” - 16”
és 18”

35 - 40
és 45 cm

70 90
4 (3+1)

88/120
985 1160

4 E 1158 1363

5 (4 + 1) 110/150 1370 1605

Műszaki jellemzők MASTER 113

Az Önhöz legközelebbi KUHN márkakereskedő 
elérhetőségeit keresse honlapunkon:

www.kuhn.com

Egyes berendezések tömege jelentős. Figyelembe kell venni a traktor névleges bruttó tömegét, emelő kapacitását 
és maximális tengelyenkénti teherbírását. A traktor első tengelyére eső terhelésének mindenkor el kell érnie a 
traktor nettó tömegének minimum 20%-át. Kiadványunk az Európai Unió tagállamaiban a Gépekről Szóló Európai 
Irányelv szerint készült. Az Európai Unió országain kívül, gépünk megfelel az adott országban hatályos biztonsági 
előírásoknak. Előfordulhat, hogy a kiadványainkban közzétett fotók az adott gépet biztonsági berendezések 
nélkül ábrázolják a jobb érthetőség kedvéért. A gépet szigorúan tilos a szükséges biztonsági berendezések 
(összeszerelési utasításban vagy kezelési utasításban előírt) felszerelése nélkül üzemeltetni! Fenntartjuk a jogot az 
itt ismertetett kialakítás, műszaki jellemzők, vagy anyagok külön értesítés nélküli módosítására. Előfordulhat, hogy a 
dokumentumban szereplő gépek és berendezések legalább egy szabadalommal/bejegyzett formatervvel védettek. 
A dokumentumban megjelenő védjegyek egy vagy több országban is bejegyzettek lehetnek.

Keresse a KUHN-t az  
alábbi felületeken is: 

Az Ön KUHN márkaképviselője:

KUHN HUARD S.A.S. 
2 rue du Québec - Zone Horizon - 44110 Châteaubriant - France

KUHN CENTER Magyarország Kft.
6000 Kecskemét, Búzakalász utca 20.
Tel.: +36 76/500-460


