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AXENT

Fedezze fel a KUHN 9.400 l befogadóképességű és 18-50 
m munkaszélességű AXENT vontatott műtrágyaszóróit! 
Ezek a gépek műtrágya-granulátum és  
talajjavító anyagok nagy pontosságú kijuttatására 
alkalmasak. 

FEJLETT TECHNOLÓGIÁVAL  
A GAZDÁLKODÓK SZOLGÁLATÁBAN
Exkluzív! A piacon jelenleg az egyetlen olyan vontatott gép, 
amely mindegyik tárcsán folyamatos EMC „súlymérést” 
végez: KUHN – több, mint 20 éve úttörő a szakmában. 
A VARISPREAD PRO technológia az új SpeedServo 
motorokkal folyamatos szakaszvezérlést végez nagy 
menetsebesség mellett.

BÁRMIT KISZÓR!
A műtrágya-granulátumot juttassa ki AXIS PowerPack 
szórómodullal, a talajjavító anyagokat pedig LIME 
PowerPack-kel. Míg a hagyományos nagyteljesítményű 
szórók vagy csak műtrágya-granulátum, vagy csak 
talajjavító anyag kijuttatására képesek, addig az 
AXENT 100.1 modell a kevesebb, mint 10 perc alatt 
kicserélhető szórómodulok segítségével mindkettő 
mérésére és kijuttatására alkalmas.

AXENT:

Modell
Munkaszéles-

ség (m)
Max. befogadóké-

pesség (l)
Kiszórt készítmény

AXENT 100.1 -
AXIS PowerPack

18 - 50 9.400 műtrágya-granulátum

AXENT 100.1 -
LIME PowerPack

max. 18 9.400
mész, nedves ömlesztett, 

szerves trágya 

100.1

PONTOS SZÓRÁS
NAGY LÉPTÉKBEN!
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FOLYAMATOS „SÚLYMÉRŐ RENDSZER” 
MINDEN TÁRCSÁN
Az EMC (elektronikus tömegáram-szabályozás) technológia a tárcsákon 
– a bal, és a jobb oldalon külön-külön – másodpercről másodpercre úgy 
állítja be a kijuttatandó mennyiséget, mint egy „súlymérő” eszköz. A KUHN-
nak ez az egyedülálló rendszere minden egyes másodpercben pontosan 
beállított dózisban juttatja ki a műtrágyát a növényekre. Egyszerűen 
működik: a rendszer folyamatosan méri a tárcsákon a műtrágya 
átáramlását, így dugulás vagy eltömődés esetén az érintett adagolónyílás 
utánállításával azonnal és automatikusan korrigálja az átfolyás sebességét.

Ez a rendszer immár több, mint 20 éve azért juttatja ki a beállított 
mennyiséget pontosan oda, ahová kell, mert a műtrágya-anyagáram 
éppen megfelelő mindegyik adagolónyíláson.

A tárcsákon minden másodpercben szenzorok mérik a meghajtó 
nyomatékot. A rendszer a mért érték függvényében automatikusan 
korrigálja az átfolyás sebességét külön a bal, és külön a jobb oldali tárcsán.

Az EMC szabályozással a bal és a jobb oldali tárcsán külön-külön történik 
az átfolyás sebességének szabályozása, a lejtős terep és a rázkódás nincs 
hatással a szórás minőségére. Az alacsony fordulatszámnak köszönhetően 
jobb a motor üzemanyag-hatékonysága. Nem kell szóráspróbát végezni, 
csak üsse be a kijuttatandó mennyiséget, és már kezdheti is a munkát. 
Mivel az átáramló mennyiség tág tartományban, percenként 20 és 500 kg 
között szabályozható, ezért GPS segítségével rendkívül pontosan be lehet 
állítani a bal és a jobb oldalon kijuttatott mennyiséget. 

Hagyományos cellás súlykontroll:

KUHN-exkluzív – EMC szabályozás:

Az adagolás pontosságát fejlett technológiák sora (EMC, VARISPREAD PRO és még jó néhány) garantálja, 
hogy a gazdálkodó kordában tarthassa költségeit.

FEJLETT TECHNOLÓGIÁVAL A 
GAZDÁLKODÓK SZOLGÁLATÁBAN

100.1
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1.  TÚLADAGOLÁS    2.  ALULADAGOLÁS    3. 100%-OS ÁTFOLYÁSI SEBESSÉG
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Túl hamar

Optimális

Túl késő

VARISPREAD PRO: FOLYAMATOS 
SZAKASZVEZÉRLÉS IGEN NAGY 
SEBESSÉG MELLETT SPEEDSERVO-VAL

A SpeedServo egy olyan új vezérlőrendszer, amely két darab, a 
hagyományos aktuátormotoroknál 2,5-szer gyorsabb villanymotort 
foglal magában. A rendszer módosítja az ejtési pontot és a 
szórólapát működését hozzáigazítja a tábla alakjához. Ennek 
eredményeként a rendszer az eddigieknél jobban kezeli az 
átfedéseket, és a megfelelő helyen a megfelelő mennyiséget juttatja 
ki, még nagy menetsebesség mellett is.

OPTIPOINT: AZ ADAGOLÓNYÍLÁSOK 
MEGNYITÁSÁNAK ÉS ELZÁRÁSÁNAK IDEÁLIS 
PONTJA A TÁBLAVÉGI FORDULÓKBAN

A tábla végéhez érve a gépkezelők többsége mindig ugyan-
ott és ugyanakkor állítja le, majd indítja újra a szórást, pedig a 
különböző műtrágyák eltérő ballisztikai jellemzőkkel rendelkez-
nek. Az OPTIPOINT az adott műtrágyatípusra és menetsebes-
ségre automatikusan kiszámítja az adagolónyílások nyitásának 
és zárásának ideális pontját. Ennek eredményeképpen a gép 
GPS-támogatás mellett rendkívül nagy pontossággal juttatja ki 
a műtrágyát. 

ŐT MÁR MEGGYŐZTE AZ EMC RENDSZER: 
Eric Gage  
Saaten Union Kutatóállomás, Oise Régió (Franciaország)

„Mivel a műtrágya tökéletesen homogén terítésére törekszünk, 
ezért fontos, hogy mindkét tárcsán legyen súlymérés. Ez akkor 
tökéletes, ha a rendszer a felszínt és azt is figyelembe veszi, hány 
kiló műtrágyát szórunk ki rá. Akárhány tesztet hajtottunk végre, a 
beállított kijuttatandó mennyiség tekintetében soha nem értük el az 
1%-os hibaarányt.”

ÚJ!

SpeedServo
Ejtési pont

SpeedServo
Adagolónyalások
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Az AXENT 100.1 típusú vontatott műtrágyaszóró különböző jellegű anyagok kijuttatására alkalmas:
Műtrágya-granulátumok, mész, nedves ömlesztett, szerves trágya és még sok egyéb.

UGYANAZ A TECHNOLÓGIA TALAJJAVÍTÓ  
KÉSZÍTMÉNYEKHEZ ÉS MŰTRÁGYÁKHOZ

TELJESEN AUTOMATIZÁLT PRECIZITÁS

A 800 mm széles és 8 mm vastag szállítószalag egy előkamrában, a 
szórótárcsák felett helyezkedik el. Automatizált, pontos és egyenletes 
anyagáramlást biztosít a szórómodulokhoz, továbbá automatikus 
központosító rendszerével optimalizálja a kijuttatott mennyiséget. A 
műtrágya továbbítása automatizált, ezért abba a gépkezelőnek nem kell 
beavatkoznia. Amikor a műtrágya egy bizonyos szint alá csökken az 
AXIS PowerPack tartályában, a szállítószalag automatikusan újraindul. 

SZÓRJA KI A MŰTRÁGYA-GRANULÁTUMOT AXIS POWERPACK-KEL!

Ezzel az okos, gyorsan felhelyezhető rendszerrel mindössze 10 percbe telik a konfigurációváltás, és kezeléséhez csak egyetlen személyre 
van szükség. A hidraulikus működtetésű AXIS PowerPack szórómodul nagy pontossággal juttatja ki a műtrágya-granulátumot. A jól 
bevált AXIS H-EMC modell kialakítására támaszkodó műtrágyaszóró rendszer 18-tól 50 m-ig terjedő munkaszélességben felülmúlhatatlan 
pontossággal végzi a műtrágya*-granulátum és a vetőmag kijuttatását. A CDA rendszerrel felszerelt szórótárcsák optimális oldalirányú terítést 
biztosítanak. A műtrágya ejtési pontjának megváltoztatása különböző készítményekhez és munkaszélességekhez igazodó gyors adaptációt 
tesz lehetővé. Az adagolónyílások speciális kialakítása többszörös betáplálást biztosít a tárcsákhoz, ami állandó mozgásban tartja a műtrágyát 
és egyenletes szórást tesz lehetővé. A CDA rendszer használatával szabályos és pontos szórásképet kapunk. A kijuttatott mennyiség vagy 
a menetsebesség megváltozása nem befolyásolja a műtrágya szórásképét. Nagyon lassan forgó boltozódásgátló szabályozza, hogy a 
műtrágya milyen sebességgel kerüljön rá a szórótárcsákra, s egyben segíti a műtrágya mozgását. Teljes körös forgást végez, percenként 
mindössze 17-es fordulatszámmal, hogy ne törje a granulátumot, de így is 500 kg kijuttatására alkalmas egyetlen perc alatt. 
Az alábbi szórástáblázat segítségével az EMC szabályozásnak, a VARISPREAD PRO szakaszvezérlésnek és a sarkok GPS OPTIPOINT-tal 
történő kezelésének minden előnye kiaknázható.

100.1
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LIME POWERPACK SZÓRÓMODUL TALAJJAVÍTÓ KÉSZÍTMÉNYEKHEZ 

Ez az 5 lapátos, 700 mm átmérőjű, nehéz tárcsákkal szerelt szórómodul nehéz és nedves anyagok, pl. mész, nedves ömlesztett, szerves trágya 
(pellet) stb. nagy, azaz hektáronként több tonnás mennyiségben, legfeljebb 18 méteres munkaszélességben történő kijuttatására szolgál. A 
szállítószalag kizárólag az anyag mérését végzi, mégpedig a menetsebesség (DPAE) és a megadott kijuttatási mennyiség figyelembevételével. 
A hidraulikus működtetésű boltozódásgátló (a gép alapfelszereltségének része) megkönnyíti az anyag eljutását a szórótárcsákhoz (ezek is 
hidraulikus meghajtással működnek). 

CSERÉLJEN SZÓRÓMODULT 
KEVESEBB, MINT 10 PERC 
ALATT! 

Ezzel az okos, könnyen és gyorsan felhelyezhető 
rendszerrel mindössze 10 perc alatt végrehajtható 
a konfigurációváltás. A modulok kapcsolóinak 
kezeléséhez csak egy emberre van szükség. Két 
gép az egyben!
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PRÉMIUM TULAJDONSÁGOK  
MINDEN GÉPBEN

180 LE-NÉL NAGYOBB TELJESÍTMÉNYŰ 
VONTATÓKNAK MEGFELELŐ FELSZERELTSÉG
Az AXENT műtrágyaszóró alapkivitelben saját fedélzeti hidraulika rendszerrel 
rendelkezik, ezért a gépnek – a tartály takaróponyvája és a támasztóláb 
kivételével – nincs szüksége hidraulikaolaj-ellátásra a vontató felől. A hidraulika-
egység 750 rpm fordulatszámon működő TLT tengelyen keresztül kapja a 
meghajtást, ami javítja a vontató üzemanyag-fogyasztását. Ez hajtja meg a 
szórótárcsákat, a szállítószalagot, az adagolónyílásokat, a Lime PowerPack 
modul agitátorát, valamint a kormányzott tengelyt.

100.1
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AZ AXENT ALAPKIVITELBEN ISOBUS- 
READY GÉP: AZ ÖSSZES INFORMÁCIÓ 
EGYETLEN KÉPERNYŐN LÁTHATÓ

HIDRAULIKUS KÉNYELMI FUNKCIÓK  
ALAPKIVITELBEN 

Különös figyelmet fordítottunk a kezelő kényelmére. Az alábbi 
hidraulikus funkciók hozzátartoznak a gép alapfelszereltségéhez: 
Hidro-pneumatikus felfüggesztésű vonórúd, a tartály gyors 
feltöltését biztosító hidraulikus működtetésű takaróponyva, továbbá a 
vezetőfülkéből működtethető hidraulikus támasztóláb, mely a vontató 
és a gép gyorsabb és könnyebb össze-, illetve szétkapcsolását segíti.

A HÁTRAMENETET BEÉPÍTETT 
TOLATÓKAMERA SEGÍTI

A gép hátsó részének burkolatába beépített tolatókamera 
biztonságosabbá teszi a vezetést, ha istállóba vagy gépszínbe kell 
beállni.

100.1

CCI 1200 TERMINÁLLAL AZ ÖSSZES INFORMÁCIÓ  
EGYETLEN KÉPERNYŐRŐL OLVASHATÓ LE!

Az új, AEF-tanúsítvánnyal rendelkező ISOBUS CCI 1200 terminál fej-
lesztői a teljesítmény, a jó láthatóság és a rugalmas használhatóság 
hármas prioritását tűzték ki célként maguk elé. A terminál nagy (30,5 
cm), tükröződésmentes érintőképernyője lehetővé teszi a gép intuitív 
vezérelhetőségét. A terminál képernyőjén egyszerre több fontos in-
formáció látható, továbbá joystick és kamera is csatlakoztatható rá. 
Számos újszerű alkalmazással van felruházva, pl. (alapkivitelben) bio-
massza érzékelővel kompatibilis, szakaszvezérlést tud végezni, veze-
téstámogató funkciókkal rendelkezik, továbbá GPS-szel támogatott 
differenciált kijuttatásra képes külön-külön a bal és a jobb oldalon. 
Könnyen áttelepíthető egyik vontatóról a másikra, hogy ott más ISO-
BUS-os gépekkel használják.

Változtassa meg a műtrágya-granulátum GPS támogatással 
kijuttatandó mennyiségét az AXIS PowerPack szórómodullal 
(más-más mennyiséget állítva be a bal és a jobb oldalon), a 
talajjavító készítményekét pedig a LIME PowerPack modullal.



AXENT

10

NÉGY BEÉPÍTETT SÚLYMÉRŐ CELLA 
AZ OPTIMÁLIS LOGISZTIKÁÉRT 

A külön megrendelhető négy beépített súlymérő cella pontos adatokat 
szolgáltat és javítja a kezelői komfortot. A cellák lehetővé teszik a 
műtrágyatöltet még meglévő mennyiségének és a gép újratöltéséig 
még beszórandó területnek a folyamatos ellenőrzését. 

ELTÁVOLÍTHATÓ SZŰRŐSZITA

Talajjavító készítmények kijuttatásához az alapfelszereltség részét 
képező szűrőszita néhány perc alatt eltávolítható. A szállítószalag 
a szórómodulok felé tartó anyagáramot szabályozó előmérő 
nyílásokhoz továbbítja a kijuttatandó anyagot.

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ BERENDEZÉSEK
BIZTOSÍTJÁK, HOGY A GÉP MŰKÖDÉSE 
IGAZODJON A HELYI KÖRÜLMÉNYEKHEZ

100.1

KORMÁNYZOTT TENGELY: PONTOSAN 
ODA MEGY, AHOVÁ ÖN SZERETNÉ!

Használja ki a giroszkóp-vezérlőrendszerrel működő kormányzott 
tengely előnyeit. A kormányzás szöge a választott nyomtávszéles-
ségnek és abroncsméretnek megfelelően 10 és 17 fok között vál-
tozhat. A különböző vontatókra gyorsan rákapcsolható, mert nincs 
különösebb szerelvényigénye. Csak helyezze fel a giroszkópot a 
vontatóra. A lejtő-adaptáció a rendszer integrált része. Kézi vezérlés 
lehetséges.
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Műszaki adatok

AXENT 100.1

A tartály maximális befogadóképessége (l) 9.400

Szórómodulok
AXIS PowerPack: műtrágya-granulátumhoz VAGY

Lime PowerPack: mészhez és nedves ömlesztett, szerves trágyához

Munkaszélesség (m)
AXIS PowerPack: 18-50 (a felhasznált műtrágyától függően)
Lime PowerPack: max. 18 (a kijuttatandó anyagtól függően)

Max. hasznos teher (kg) 7.400 - 8.400 - 10.400 (országonként változó)

Önsúly szórómodul nélkül (kg) 4.250

Szórómodul megközelítő tömege (kg) 350

Teljes tömeg (kg) 12.000 - 13.000 - 15.000

Töltőmagasság (m) 2,90

Szállítási magasság (m) 3,15

Teljes szélesség (m) 2,55 (2,00 m-es nyomtávnál)

Teljes hossz szórómodul nélkül (m) 7,70

Nyomtávszélesség (m) 2,00 - 2,10 - 2,15 - 2,25

Tengely fix vagy kormányozható (giroszkóppal)

Fékrendszer hidraulikus vagy pneumatikus**

ISOBUS

Vezérlő terminál ISOBUS alapkivitelben – CCI ISOBUS terminál vagy a vontató ISOBUS terminálja

A kijuttatandó mennyiség menetsebességhez igazított  
elektronikus vezérlése (DPAE)

VARISPREAD szakaszvezérlés
AXIS PowerPack: VARISPREAD PRO alapkivitelben (az ejtési pont módosításához, továbbá a tárcsasebesség  

és a kijuttatandó mennyiség folyamatos csökkentéséhez nagyon nagy sebesség mellett) 
LIME PowerPack: a két adagolónyílás egyidejű nyitása/zárása

OPTIPOINT táblavég-kezelés

Táblaszél beszórása AXIS PowerPack: balra és/vagy jobbra a tárcsa sebességének csökkentésével és az ejtési pont módosításával

Alacsony műtrágyaszint érzékelő

Hátsó kamera

Tartály-takaróponyva  (hidraulikus mozgatás)

Szállítószalag 8 mm vastag, 800 mm széles

Felhajtható létra  (a tartály elején)

Min. teljesítményigény (kW/LE) 135 / 180

Beépített hidraulika egység  (a szállítószalag, az adagolónyílások és a szórótárcsák meghajtására)

Hidraulikus hajtásigény a vontatótól 2 x DA (a támasztóláb és a tartály takaróponyvájának mozgatásához)

Világító és fényjelző berendezések hátsó LED lámpa + jelzőpanel

 Alapfelszereltség része   Külön rendelhető – Nem kapható
* Alapfelszereltség része   Külön rendelhető – Nem kapható
**Egyes konfigurációkat nem minden országban lehet beszerezni. Minden esetben érdeklődjön a KUHN helyi márkaképviselőjénéll. 

Külön megrendelhető tartozékok: AXIS PowerPack vagy Lime PowerPack szórómodul – kormányzott tengely – hidraulikus vagy pneumatikus fékek** – különböző méretű abroncsok nyomtávszélesség szerint 
(520/85 R42 2,00 m-es nyomtávhoz, 520/85 R46 2,10 m-es nyomtávhoz, 520/85 R42 2,25 m-es nyomtávhoz).

EXPRESSZ PÓTALKATRÉSZ-RENDELÉS A HÉT MINDEN 
NAPJÁN, NAPI 24 ÓRÁBAN
Ha gyorsan van szüksége pótalkatrészre, akkor a KUHN SOS ORDER 
szolgáltatást éppen Önnek találtuk ki. Expressz szállítási szolgáltatásunk 
a hét minden napján, évi 365 napon áll rendelkezésére. Így minimálisra 
csökkentheti a gép állásidejét, hogy tovább javuljon munkateljesítménye.

A PROFIK EZT VÁLASZTJÁK!
Vegye igénybe a KUHN 36 havi garanciáját: KUHN protect +. Ennek a 
high-tech gépnek a megvásárlása esetén 3 évig nem kell másra figyel-
nie, csak az elvégzendő munkára és gépének teljesítményére.

HOGY A JAVÍTÁS MÉG GYORSABB LEGYEN!
A technika ördöge soha nem jön jókor! KUHN márkakereskedője a KUHN i tech 
szolgáltatásnak köszönhetően gyors és hatékony támogatást tud biztosítani. 
Ennek a hét minden napján, napi 24 órában rendelkezésre álló online szolgálta-
tásnak az igénybevételével Ön gyors és pontos diagnózist kap a problémáról. 

RACIONÁLIS BEFEKTETÉS!
Új gépre van szüksége, de még nem tudja, miből finanszírozza a vásárlást? 
A KUHN finance szolgáltatásra támaszkodva igényeinek megfelelően teljes 
biztonságban korszerűsítheti gépparkját és továbbfejlesztheti gazdaságát. 
Személyre szabott finanszírozási tervekkel állunk rendelkezésére. 

KUHN-SZOLGÁLTATÁSOK* Maximalizálja a KUHN berendezéseinek alkalmazását és termelékenységét!
*Az egyes országokban elérhető szolgáltatások és berendezések köre eltérő lehet.
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SPREADSET ALKALMAZÁS

KUHN MOBIL ALKALMAZÁSOK
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SZÓRÓBEÁLLÍTÁSOK MINDEN MŰTRÁGYÁHOZ!

- Naprakész szórástáblázatok.
- Beállítások továbbítása okostelefonról a gépre.
- A tartály töltésszintje feltöltés közben nyomon követhető okostelefonon.

Elérhető az Apple Store-ban és a Google Play-en.

Dupla tárcsás műtrágyaszórók Pneumatikus műtrágyaszórók Emelőszerkezet

Keressen fel bennünket 
YouTube csatornáinkon. 

A prospektusban olvasható adatok csak tájékoztató jellegűek, és semmiféle szerződéses kötelezettséget 
nem rónak az eladóra. Gépeink minden tekintetben megfelelnek a rendeltetési ország hatályos jogszabályi 
előírásainak. Előfordulhat, hogy szakmai anyagaink az egyes részletek jobb bemutathatósága érdekében 
bizonyos védőeszközöket nem a használatuknak megfelelő helyzetben ábrázolnak. A gépen végzett tényleges 
munka során gondoskodni kell arról, hogy ezek a védőeszközök a kezelési, illetve szerelési útmutatóban 
rögzített előírásoknak megfelelő helyzetben legyenek. Munka közben figyelembe kell venni a vontató névle-
ges össztömegét, és tilos túllépni maximális teherbírását, valamint tengely- és abroncsterhelését. A von-
tató első tengelyének terhelése minden esetben feleljen meg a rendeltetési ország vonatkozó előírásainak  
(Európában el kell érnie a vontató nettó tömegének legalább 20%-át). A prospektusban ismertetett konstruk-
ciók, műszaki jellemzők, illetve anyagok külön értesítés nélkül történő megváltoztatásának jogát fenntartjuk! A 
dokumentumban szereplő gépek és berendezések legalább egy szabadalom és/vagy formatervezési minta 
oltalma alatt állnak. A dokumentumban feltüntetett védjegyeket akár több országban is bejegyezhették.

Keresse a KUHN-t ezeken a felületeken is:

Az Ön KUHN márkaképviselője:

KUHN CENTER Magyarország Kft. 

6000 Kecskemét Búzakalász utca 20. – MAGYARORSZÁG

Tel.: +36 76/500-460  

Weboldalunkon megtudhatja, hol keresse a  
KUHN Önhöz legközelebbi márkaképviselőjét:

www.kuhn.com


