
Váltvaforgató ekék

MASTER
103 sorozat

be strong, be KUHN



2



3

103MASTER

A KUHN 
eke

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

A KUHN eke

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 szakítócsavar) 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.

MEGTAKARÍTÁSOK KÉNYELEM SZERVIZ MUNKAMINŐSÉG TÁMOGATÁS
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NAGY TEHERBÍRÁSÚ 
FORDÍTÓMŰVEK ÉS 
GERENDELY
Robosztus, megbízható és gazdaságos ekék.
-  Magas szármaradvány beforgatási kapacitás, a 

szakítócsavaros modellek hasmagassága 70 - 75 
cm között állítható.

-  Gyorsan és könnyen beállítható, egymástól 
függetlenül rögzített előhántók.

-  Gerendellyel párhuzamos mélységhatároló kerék.
-  Csillapított szállítókerék.

MONOBLOKK FORDÍTÓMŰ

�Gyorsrögzítésű�kereszttengely,�állítható�
magassággal�a�4E/5T�modellen.
A�hőkezelt�ötvözetből�készült�átfordító�
tengely�átmérője:
-��70�mm�a�2E/3T�modellen 
-��85�mm�a�2E/3NSH�és�a�3E/4T�modellen 
-��90�mm�a�3E/4NSH�modellen 
-��105�mm�a�4E/5T�modellen
�Egyszerű�vízszintbeállítás�a�csavarorsós�
ütközőkkel.
Fordítóműbe�épített�szerszámtároló�a�
3E/4NSH�és�4E/5T�modelleken.
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AZ EKESZÁR 
VÉDELEME MINDEN 
KÖRÜLMÉNYEK 
KÖZÖTT

NAGY TEHERBÍRÁSÚ
GERENDELY

Egyszerűen�hozzáigazítható�a�
traktor�kerékbeállításaihoz.�A�
szántás�szögének�mechanikai�
beállítása�(első�barázda�szélessége)
Gerendely�keresztmetszet:
-��100�mm�a�2E/3T�&�NSH�-�3E/4T 
-��120�mm�a�3E/4NSH�-�4E/5T 
-�100�mm�az�ekefej�toldat

SZERVIZ

MÉLYSÉGÁLLÍTÓ ÉS SZÁLLÍTÓKEREKEK.

Az�500�mm�átmérőjű�acél-,�vagy�a�600�mm�átmérőjű�gumiabroncsos�
kerék�a�szántás�szélességének�változtatását�követi.�A�beállító�
csavarral�a�szántási�mélység�külön�a�bal�és�a�jobb�oldalon�egyszerűen�
beállítható.
A�mélységállító�kerék�a�váz�számos�pontján�elhelyezhető�a�körülmé-
nyeknek�megfelelő�legoptimálisabb�helyzetben.

AUTOMATIKUSAN VISSZAÁLLÓ HIDRAULIKUS 
NSH RENDSZER

Legfőbb�előnyei:
•��Hosszú�élettartam�és�hatékonyság:�a�hidraulikus�technológia�
sokkal�hatékonyabb,�mert�nincs�kopás�vagy�súrlódás.

•��Könnyű:�ekeszáranként�akár�25�kg-os�súlymegtakarítás�az�
automatikusan�visszaálló�mechanikus�rendszerekhez�képest.

•��Könnyű�beállítás:�az�ekecsúcsra�ható�terhelés�gyors�és�
könnyű�beállítása�700�-�1300�kg�között.

•��Kiemelkedő�teljesítmény:�az�akadály�kikerülése�után�
az�ekeszár�biztosan�és�határozottan�tér�vissza�eredeti�
helyzetébe.

•��Kompakt�kialakítás:�az�ekeprofilba�integrált�hidraulikus�
munkahengerrel�elkerülhető�a�növényi�maradványok�által�
okozott�esetleges�eltömődés.

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

KÉNYELEM

SZAKÍTÓCSAVAROS  
VÉDELEM.

AZ EGYEDÜLÁLLÓ 
SZAKÍTÓCSAVAROS 
RENDSZER ÁLTAL KÍNÁLT 
ELŐNYÖK:

Az�ekecsúcsra�ható�3000�kg�
szakítóterhelés�hatására�a�csavar�
teljesen�eltörik�és�megakadályozza�a�
„túltörést”.
•�Megelőzi�a�nyírócsavarokkal�gyakran�
együtt�járó�problémákat.
•�A�14�mm�átmérőjű�szakítócsavart�könnyű�kicserélni.
•�Kopásállóságát�több�szezont�követően�is�megőrzi,�ezáltal�az�
ekecsúcsok�mindig�vonalban�futnak.

KÉT POZÍCIÓBAN ÁLLÍTHATÓ EKESZÁR

A�szakítócsavaros�modellek�hasmagassága�70�-�75�cm�között�állítható.

KÉNYELEM
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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 ACÉL-
BÓL 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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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 KORMÁNYLEMEZ

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



BEFORGATÓLEMEZ

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

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  
ELŐHÁNTÓ

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

konfiguráció 
E: Bővíthető

Max. meg-
engedett 
vonóerő 
(kW/hp)

T védelem NSH védelem

Súly* 
(kg)

Fogásszélesség 
(hüvelyk/cm)

Távolság (cm)

Súly* 
(kg)

Fogásszélesség 
(hüvelyk/cm)

Távolság (cm)

a ge-
rendely 
magas-

ság

eke-
fejek 
között

a ge-
rendely 

magasság

eke-
fejek 
között

Master 103

2 E 44/60 530

14”/35 cm
és

16”/40 cm

70
és
75

90

675
14”/35 cm

és
16”/40 cm

70 90
3 (2+1)

66/90
740 895

3 E 755 965

4 (3 + 1)
88/120

965 1190

4 E 995
-

5 (4 + 1) 110/150 1195

Gerendely keresztemetszet 100: 2E/3 T és NSH védelemmel és 3E/4 T védelemmel
                    120: 3E/4 NSH és 4E/5 T védelemmel

Műszaki jellemzők MASTER 103

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.

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


