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KUHN ELECTRONICS

A KUHN ISOBUS MUNKAGÉPVÁLASZTÉKA EGYRE BŐVÜL

Jelenleg a KUHN alábbi munkagépei vannak gyári alapkivitelben beépített ISOBUS műveleti számítógéppel (ECU) felszerelve: VENTA 
hagyományos aprómagvetőgépek, TF front üzemeltetésű adagolótartály, ESPRO vontatott univerzális mulcsvetőgépek, MAXIMA és 
PLANTER precíziós vetőgépek AXIS és AXENT műtrágyaszórók, traktorra szerelt és vontatott permetezőgépek (DELTIS, ALTIS, 

LEXIS, METRIS, OCEANIS), GA 4-rotoros rendképzők és LSB nagy hasábbálázógépek.

A rendszerelemek (a mezőgazdasági vontató, a munkagép és az univerzális terminál) kommunikációját biztosító 
ISOBUS szabvány a napjaink szántóföldi gazdálkodásában alkalmazott elektronikai rendszerek fejlesztésének 
egyik fő irányát jelenti. A KUHN 2009-ben öt versenytársával közösen azért hozta létre a Competence Center 
ISOBUS (CCI) központot, hogy ott együttes erővel különféle ISOBUS-megoldásokat fejlesszenek ki. A KUHN a 
szervezett kereteken, így például a CCI-n belül végzett alapvető szabványosítási munkára támaszkodva ma már 
az ISOBUS szabvány szerint kommunikáló munkagépek teljes körű megoldásait kínálja. 

KOMPLETT CCI CSOMAG
Az együttműködés gyümölcseként születtek meg azok az univerzális terminálok (CCI 200, CCI 50 és 
CCI 1200), amelyek az összes ISOBUS-szal felszerelt gép működésének irányítására képesek. 
Az együttműködésben résztvevők ezenkívül adatcsere-interfészeket, kiegészítő vezérlő csatlakozást, valamint 
CCI.Apps alkalmazásokat fejlesztettek ki közösen.
A funkciók kiterjesztése és testreszabása érdekében ezeket a szoftveralkalmazásokat fel lehet tölteni a CCI 
terminálokra. Egy sor más alkalmazás mellett vannak közöttük olyanok, amelyek a sorok és a permetező szakaszok 
elzárását vezérlik (CCI.Command), illetve a munkavégzés sebességét szabályozzák (CCI.Control, CCI.Convert).

AZ ISOBUS TERMINÁL AZ ÖSSZES 

ISOBUS GÉPEMET VEZÉRLI!

KOMPATIBILITÁS
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EGYETLEN TERMINÁL AZ ÖSSZES 
ISOBUS-OS MUNKAGÉPHEZ

A KUHN mindegyik ISOBUS-szal felszerelt 
munkagépe irányítható a KUHN valamelyik CCI 
termináljával, illetve más cégek pl. a John Deere®, 
a CNH/Trimble®, a Müller Elektronik®, a Fendt®, 
a Massey Ferguson® vagy a Topcon® ISOBUS 
termináljaival. Az AEF ISOBUS funkciók biztosítják 
azt az alapot, amelyen az ISOBUS rendszer 
alkotóelemei, köztük az Ön univerzális terminálja, 
illetve KUHN munkagépe is problémamentesen 
kommunikálhatnak egymással. 

Az ISOBUS kompatibilitási adatait az AEF ISOBUS adatbázis tartalmazza: www.aef-isobus-database.org/.

UT – Univerzális terminál: Bármelyik terminál ugyanahhoz a munkagéphez – egyetlen terminál különféle munkagépekhez.

AUX – Kiegészítő vezérlés: A munkagépek üzemeltetését megkönnyítő kiegészítő kezelőszervek, pl. kezelőkar.

TECU – Traktor ECU: A traktor ECU nem más, mint a vontató „munkaműveleti kalkulátora”. Az ISOBUS-on keresztül 
tájékoztatást ad a vontató sebességéről, illetve a munkagép meghajtására szolgáló teljesítményleadó tengelycsonk (PTO) 
forgási sebességéről.

TC-BAS – Feladatvezérlő/alapkiépítés: Ez a funkció a megfelelő dokumentált munkaértékeket jeleníti meg. Az otthoni 
számítógép és a terminál közti adatcseréhez ISO-XML adatformátumot használ.

TC-GEO – Feladatvezérlő/helyalapú: Kiegészítő funkció, mely helyalapú adatok elérését biztosítja, illetve a helyhez 
kötött munkafeladatok tervezését végzi, pl. a táblán belüli helyi igényeknek megfelelő változó kijuttatási mennyiséget 
jelző térképek használatával.

TC-SC – Feladatvezérlő/szakaszvezérlés: A szakaszok – pl. permetező- vagy vetőgépen – automatikus ki-, illetve 
bekapcsolása a GPS-helyzetnek és az átfedés kívánt mértékének megfelelően.

AZ ISOBUS RENDSZER AZ AEF FUNKCIÓKNAK KÖSZÖNHETŐEN 
MÉG KÖNNYEBBEN HOZZÁFÉRHETŐ
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KÉT UNIVERZÁLIS TERMINÁL (UT) EGY TESTBEN

Méreténél és kialakításánál fogva ez a terminál két ISOBUS-os gép adatainak egyidejű, 
ugyanakkor jól áttekinthető megjelenítésére képes. A vezető így könnyen beállíthatja, 
illetve ellenőrizheti a traktor és a munkagép – legyen az például elülső vetőmag- vagy 
műtrágya-adagoló tartály, illetve vontatott vető- vagy műtrágyaszóró gép – együttes 
működését.

EGYIDEJŰ KAMERÁS KÉPMEGJELENÍTÉS ÉS VEZÉRLÉS

A vezérlés adatai mellett a videobemeneten keresztül a kamera élőképe is megtekinthető.  
A vezető egyszerre tekintheti át a munkavégzés valós körülményeit és legfontosabb adatait.

TÖBBFÉLEKÉPPEN ELHELYEZHETŐ TERMINÁL

Az új CCI 1200-as ISOBUS terminál használatával a gép adatainak normál megjelenítése 
rugalmasan változtatható. A terminál a vezetőfülkében rendelkezésre álló helytől függően 
vízszintesen és függőlegesen is elhelyezhető. 

MAXIVIEW

A vezetőnek nem kell többé erőltetnie a szemét! A normál képméret a MaxiView funkciónak 

köszönhetően a terminál teljes magasságáig kiterjeszthető. A felső állapotsoron elhelyezett 
gyorsbillentyűvel a vezető könnyedén képet válthat.

EGYSZERŰ ÉS GYORS NAVIGÁCIÓ

Különböző alkalmazások közötti navigáció esetén a MultiTouch a kulcsszó. A felhasználó 
a különféle érintéses navigáló mozdulatok – pl. az ujj képernyőn tartása, a csúsztatás, 
a „húzd és ejtsd” mozdulat, valamint a kétujjas ráközelítés és távolítás – segítségével 
könnyen-gyorsan navigálhat különböző menük, képernyők és alkalmazások között. 

Az AEF-tanúsítvánnyal rendelkező vadonatúj CCI 1200-as univerzális terminál új igazodási pontot jelent a teljesítmény, 
a láthatóság és a rugalmas használat tekintetében. A fejlesztők ezeket a szempontokat szem előtt tartva hozták 
létre azt a tablet formájú, nagyméretű (30,5 cm-es) érintőképernyős terminált, amelyen egyszerre jelenít meg több, 
az erőgép kezelője számára fontos információ. Ráadásul a szabványos AUX-N funkció kezelőkar csatlakoztatását 
is lehetővé teszi. A jól áttekinthető, tükröződésmentes képernyő képe napsütésben is tökéletesen látható. 

ÚJ CCI 1200: OLYAN, MINT EGY TÁBLAGÉP.

CCI 1200
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CCI APPLIKÁCIÓK 

SORA
ALAPKIVITELBEN

Több mininézet 
lehetséges megjelenítése

Dokumentáció / 
munkanyilvántartás

Videobemenet

Gépadatok 
megjelenítése

ISB = ISOBUS gomb

A képernyőt MaxiView nézetre 
váltó gomb

Fényérzékelő 
szenzor

2 db USB
adatátviteli port

Az elvégzett munka,
az irányító vonalak és 

a kijuttatási térkép
megjelenítése

CCI.CONTROL

Elmenti a már elvégzett feladatok és a kijuttatási 
térképek alapján végrehajtott munka adatait.

CCI.TECU

A vontató alapvető adatait közli.

BIOMASSZA SZENZOR

Lehetővé teszi a csatlakoztatott biomassza szenzorral, 
tehát a körülményeknek megfelelően változó kijuttatási 

mennyiséggel történő munkavégzést.

CCI.HELP SYSTEM

Innovatív támogató rendszer, mely információkkal 
szolgál az alkalmazásokról és a funkciókról. 

A beállításokat képekkel és videoanyaggal szemléltetjük.
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AZ ALÁBBI KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ ALKALMAZÁSOK SZINTÉN FUTNAK RAJTA:

Ez az AEF-tanúsítvánnyal rendelkező új univerzális terminál (UT) 14,2 cm-es színes érintőképernyőjével és 12 
funkciógombjával egy kompakt, ugyanakkor sokoldalúan használható eszköz. Minden olyan ISOBUS funkcióval 
és csatlakozással rendelkezik, amellyel a precíziós szántóföldi gazdálkodás elmélete átültethető a gyakorlatba, 
ráadásul dokumentálja az elvégzett munkaműveleteket. Az AUX-N funkciónak köszönhetően például kezelőkar 
csatlakoztatását is lehetővé teszi.

ÚJ CCI 50: KOMPAKT ÉS KOMPLETT

CCI 50

CCI.TECU

Az erőgép adatainak 
feldolgozásához.

CCI.CAM

Kamera csatlakoztatásához.

CCI.CONVERT

Biomassza szenzor csatlakoztatásához.

CCI.COMMAND
SELECTION CONTROL 

A szakaszok és a sorok be-, 
illetve kikapcsolását vezérli GPS-en 

keresztül.

CCI.CONTROL

A GPS-adatok alapján végzett munka 
és a körülményeknek megfelelően 

változó mennyiségű kijuttatás 
dokumentálásához.

CCI.COMMAND
PARALLEL TRACKING

Átfedések nélküli 
pontos munkavégzést tesz lehetővé.

AZ ALÁBBI 

ALKALMAZÁSOK
AZ ALAPKIVITEL RÉSZÉT KÉPEZIK
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Képernyőváltó gomb

GPS-csatlakozás 
Antenna vagy biomassza szenzor

Videobemenet

12 háttérvilágítású 
gomb

Görgető és választó 
kerék

Fényérzékelő szenzor

USB port

ISOBUS gomb
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IMPORTÁLJA A KUHN CCI TERMINÁLON 
RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÉRKÉPEKET!

Számos cég kínál térképeket a körülményeknek megfelelően vál-
tozó mennyiségű kijuttatáshoz. A KUHN CCI termináljai a legtöbb 
ismert szakcég térképeivel kompatibilisek, ezért a kompatibilitás 

miatt nem kell aggódnia.

Ez az új alkalmazás külön megvásárolható a CCI 1200-
as terminálhoz. Két különböző kijuttatási sebességgel 

tud dolgozni, ami annyit jelent, hogy külön-külön 
képes vezérelni a műtrágyaszóró bal, illetve jobb 
oldali mérőegységét. A precíziós gazdálkodással 

kapcsolatban kitűzött minden célját megvalósíthatja!

  CCI.CONTROL:                                                                
SEGÍTŐTÁRSA A PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁSBAN!

A CCI.Control az Ön feladatvezérlője. Ezzel a CCI alkalmazással 
szó szerint megspórolhat minden olyan feladatot, amelyet az 
ISOBUS-os munkagép kapcsán eddig Önnek kellett elvégezni.
Ha Shape (SHP) vagy ISO-XML adatformátumban kijuttatási 
térképeit is feltölti ISOBUS termináljára, akkor ez a funkció valóban 

nélkülözhetetlen segítőtársa lesz a precíziós gazdálkodásban. 
A terminál a talaj változásait és a növények fejlettségbeli eltéréseit 
követve határozza meg a körülményektől függően változó kijuttatás 

(VRA) adatait egy táblán belül.
Hasznos tudni! Munka után az összes összegyűjtött adatot 
exportálhatja otthoni számítógépére.

A precíziós gazdálkodás fogalma lényegében azt jelenti, hogy a gazdálkodó a talajerő, illetve a termés egy 
mezőgazdasági táblán belül észlelt változásait mérve és azokra reagálva folytatja szántóföldi tevékenységét. 
Nagyban hozzájárul a gépi erővel végzett gazdálkodás teljesítményéhez és az elvégzett munka minőségéhez, 
ha pontosan a szükséges mennyiségű vetőmagot, műtrágyát, illetve növényvédőszert juttatjuk ki, és pontosan 
oda, ahol arra szükség van, mert így a növények egyenletesebben fognak fejlődni, ráadásul az erőforrások 
célszerűbb felhasználása révén a költségek is csökkennek.

HASZNÁLJA KI TELJES MÉRTÉKBEN A FÖLD 

ÉLTETŐ EREJÉT! 

PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁS
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A GPS Control a KUHN teljes Section Control rendszerét magában foglalva GPS-en keresztül teszi lehetővé a 
szakaszok és a sorok automatikus nyitását/zárását. Ilyen módon Ön jól kezelheti a táblaszélen a fordulókat és az 
ék alakú területrészeket, mégpedig felesleges átfedések, vagy éppen kihagyott szakaszok nélkül. Végső soron 
ezzel egyrészt erőforrásokat takaríthat meg, másrészt optimalizálhatja a terméshozamot. Napjaink műtrágyaszóró, 
permetező, vető- és precíziós ültetőgépei GPS-en keresztül adaptálhatók a Section Control rendszerhez.

KEVESEBB ÁTFEDÉS. NAGYOBB MEGTAKARÍTÁS.

CCI.COMMAND: EGÉSZ NAP UGYANOLYAN 
PONTOSAN DOLGOZZON!

Nem könnyű reggeltől estig odafi gyelni és egész nap ugyanolyan 
pontosan dolgozni. A CCI.Command valódi segítséget jelent a 
gépkezelőnek abban, hogy kétszer ne menjen rá ugyanarra 
a területre, ugyanakkor egyetlen négyzetcentimétert se hagyjon ki. 
Ez az alkalmazás GPS-en keresztül (a Parallel Tracking modul 
használatával) jelzi a követendő nyomvonalat a gép teljes 
munkaszélességének kihasználása céljából. Másrészről a „Section 
Control” modul automatikusan nyitja/zárja számos munkagép kijuttató 
szakaszait, illetve sorait. Így az átfedések nagysága és a túladagolás 
mértéke jelentősen csökkenthető. A gépkezelő GPS segítségével akár 
254 szakasz kapcsolását végezheti a CCI 1200-as terminálon.

SPECIÁLIS MEGOLDÁS A KUHN PERMETEZŐGÉPEIHEZ

A KUHN permetezőgépekhez kifejlesztett új generációs, színes érintőképernyős 
VISIOREB terminál az ergonómia és az intuitív használat szempontjából minden igénynek 
megfelel. A szakaszok, illetve a fúvókák GPS-en keresztül végrehajtott elzárása, valamint 

a körülményektől függően irányított kijuttatás hozzátartozik a terminál alapfunkcióihoz, 
akárcsak a pontos és egyszerű alkalmazhatóság.

CCI.CONVERT: HA NITROGÉNSZENZORRAL SZERETNE DOLGOZNI

A CCI.Convert a második olyan alkalmazás, amely az ezúttal biomassza szenzorhoz 
csatlakoztatott terminál használata mellett körülményektől függően változó mértékű 
kijuttatást tesz lehetővé. Ezek az optikai szenzorok az erőgépre vannak felszerelve, és 

a kijuttatás mennyiségét a növények pillanatnyi fejlettségének megfelelően „élőben” 
szabályozzák. A QUANTRON, illetve a CCI terminálra Yara N-sensor®, Fritzmeier Isaria® 

vagy Trimble Greenseeker® szenzor csatlakoztatható.

A QUANTRON, ILLETVE A REB 3 FUNKCIÓVAL LEHETŐSÉG NYÍLIK A 
VÁLTOZTATHATÓ MENNYISÉGŰ KIJUTTATÁSRA ÉS A SZAKASZVEZÉRLÉSRE

Ha Ön rendelkezik KUHN QUANTRON A/E-2 vagy REB 3 vezérlő dobozzal, akkor 
máris szabályozhatja a kijuttatás mennyiségét és vezérelheti a szakaszok működését. 
Ehhez mindössze annyit kell tennie, hogy a terminállal egy soros kábelen vagy interfészen 

keresztül rácsatlakozik a kijuttatási térképeket és a Section Control funkciót támogató 
GPS terminálra. Számos GPS-megoldással kompatibilis: John Deere®, Trimble®, CNH®, 
Isagri®, Sat Plan®, Müller Elektronik®, Topcon® (a kompatibilitási listán ellenőrizhető).
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KUHN ELECTRONICS DATA MANAGEMENT

Már mindenki a következő lépésről beszél: 4.0. Nyilvánvalóan köze van az élet minden területét egyre 
jobban átható digitalizációhoz, és ez alól a mezőgazdaság sem lehet kivétel.

Automatikus irányítású gyártási folyamatokról, gépek egymás közötti kommunikációjáról, önvezető 
járművekről és olyan termelési folyamatokról van itt szó, amelyek szoros kapcsolatban állnak az 
informatikával és a kommunikációs technológiával.

MIT JELENT A „FARMING 4.0"

A folyamatok automatizálása napjaink mezőgazdaságában is 
az egyik olyan fő csapásirány, amelyhez a gépek vezérlését, az 
erőforrások felhasználását, a logisztikát, a munkavégzés ada-
tait, a minőségellenőrzést, valamint a nyomonkövethetőséget 
optimalizáló intelligens adatkezelő rendszerek kapcsolódnak.

A gazdálkodásra vonatkozó széleskörű adatgyűjtés és 
-elemzés célja, hogy bonyolult helyzetekben legyen mire 
támaszkodnia a döntéshozónak, hiszen a mezőgazdasági 
szereplők tevékenységét számos tényező befolyásolhatja. 
Lehetséges előnyök:

-  Könnyebb lesz a munka dokumentálása és irányítása.

- Növekedhetnek a terméshozamok.

-  A termelőeszközöket takarékosabban lehet felhasználni 
(a vetőmag, a műtrágya és a növényvédőszerek 
mérésekkel meghatározott követelmények, illetve térkép 
szerinti helyspecifi kus kijuttatásával).

-  A gépben rejlő minden lehetőség kapacitásának végső 
határáig kihasználható (ld. például a munkaszélességet).

-  A jószág teljesítőképessége és jóléte egyszerre fokozható.

A digitális technológia csak akkor fejtheti ki teljes mértékben 
áldásos hatásait, ha interfészen keresztül minden létrehozott 
adat minden más adattal összekapcsolható. A termőhelyi 
adatok átfogó hálózatba szervezése, a stabil külső adatforrások 
megteremtése és az adatok optimalizált értékelése jelenti 
az elkövetkező évek mezőgazdasága előtt álló legnagyobb 
kihívást.

ADATKEZELÉS
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 FEED TRACKING A
KUHN TAKARMÁNYKEVERŐ GÉPEIVEL

A KUHN több olyan FEED TRACKING szolgáltatást is kínál, 
amelyek lehetővé teszik, hogy az otthoni számítógép és a KUHN 
összes takarmánykeverő gépére felszerelt programozható mérleg 
adatokat cseréljen az egy jószágra vetített szarvasmarha-

takarmánymennyiségről.

A FEED TRACKING Silver alkalmazásnak például az a nagy előnye, 
hogy az adatok továbbítása mindkét irányban, azaz a KDW361 
terminálról a számítógépre és vissza is USB-kulcson keresztül 
történik. Így a szarvasmarha-takarmány bekevert adagjai otthon 
még azelőtt pontosan beállíthatók, hogy az adagolási programot 
megkapná a keverőgép.

CCI.CONTROL MOBILE: 
A MOBIL ADATKEZELŐ ALKALMAZÁS

A CCI.Control Mobile alkalmazás lehetővé teszi az összes 
ISOBUS-os gép adatainak online cseréjét és azok közvetlen 
eljuttatását a traktor vezetőfülkéjében elhelyezett táblagépre, 
illetve dokumentációs célból az otthoni számítógépre.

Az adatcsere független ISO-XML formátumban zajlik. 
Az alkalmazás táblagéppel történő közvetlen használatát 
a WiFi-vel működő CCI i10 adapter teszi lehetővé. 
Az alkalmazás az összes ISOBUS-szal felszerelt gép, azaz 
erőgép, önjárógép és munkagép adatait feldolgozza és 
megjeleníti.

Az alkalmazás további előnyös tulajdonsága: Térképen közvetlenül 
meg tudja határozni a gép pillanatnyi pozícióját.

VIGYE KI AZ IRODÁJÁT A FÖLDEKRE!

A KUHN készen áll a Farming 4.0 kihívásaival szembenézni. Célunk, hogy erőteljes, mindig az adott 
körülményekhez igazított megoldásokkal segítsük a döntéshozatalt. Az adatok egyszerű továbbításának 
különböző módozatai jelentik az első fontos lépést az irodák „kihelyezése” felé vezető úton.

ISO-XML
PDF

VAGY
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KUHN ELECTRONICS

A kezelőszervek egyszerű és kényelmes használata rendkívül fontos a gép 
biztonságos vezetése és irányíthatósága szempontjából, hiszen Ön is épségben 
szeretne kikerülni az embert próbáló helyzetekből és a nehezen járható földekről.

WTK KEZELŐKAR AZ ÖN 
KÉNYELMÉÉRT

A többfunkciós WTK kezelőkar személyre 
szabott működését úgy biztosíthatja, ha 
minden gombjához az Önnek leginkább 
megfelelő funkciót rendeli hozzá. A kezelőkart 
az ESPRO vontatott univerzális vetőgépekhez, 
a MAXIMA 2 precíziós vetőgépekhez, az 
AXIS műtrágyaszórókhoz és a GA 4-rotoros 
rendképzőhöz külön lehet megrendelni.

HASZNOS SEGÉDESZKÖZ 
A KUHN SZÁNTÓFÖLDI 
PERMETEZŐGÉPEIHEZ

A cégünk által ISOCLICK néven kifejlesztett 
ISOBUS vezérlődoboznak jó hasznát 
veheti a KUHN permetezőgépein. Ezzel az 
eszközzel munka közben a gép fő funkciói 
folyamatosan ellenőrizhetők. Nagy sebesség 
mellett is biztosítja a szakaszok könnyű kézi 
lekapcsolását, illetve a gép hidraulikus 
funkcióinak irányítását.

AZ INNOVATÍV CCI A3

Ez az új kezelőkar ISOBUS-kompatibilitást 
biztosít minden AUX-N funkcióra tanúsított 
munkagéppel, és érintőképernyős 
kezelőfelületével rendkívül intuitív megoldást 
kínál. A levehető kereteket úgy alakítottuk 
ki, hogy az eszköz minden funkciója teljes 
mértékben kihasználható legyen. Az eszköz 
fekvő formátumban telepíthető, és rezgő 
visszajelzést nyújt.

KIS ALKALMAZÁSOK NAGY ERŐVEL! 
SEED DRILL CALIBRATION ASSISTANT
A vetőgép legjobb beállításainak pontos meghatározásával optimalizálja a vetés munkáját.

KUHN SPREADSET
A program segít a műtrágya típusának leginkább megfelelő műtrágyaszóró-beállítások 
végrehajtásában.

KUHN PRECISEED
Végigvezeti a gépkezelőt a KUHN MAXIMA 2, illetve a PLANTER 3 vetőgép helyes 
beállításának lépésein.

NOZZLE CONFIGURATOR
A permetezési igénynek megfelelően határozza meg a permetezőgép fúvókabeállításait.

KUHN S.A. 4 Impasse des Fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX-Franciaország
A prospektusban olvasható adatok csak tájékoztató jellegűek, és az eladóra nézve semmiféle szerződéses kötelezettséget nem vonnak maguk után. 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 fi gyelembe kell venni a vontató névleges össztömegét, és tilos túllépni maximális teherbírását, valamint tengely- és 
abroncsterhelését. A vontató első tengelyének terhelése minden esetben meg kell feleljen a rendeltetési ország vonatkozó előírásainak (Európában el kell érnie a vontató nettó tömegének 
legalább 20%-át). A prospektusban ismertetett konstrukciók, 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 állhatnak. A dokumentumban feltüntetett védjegyeket akár több országban is 
bejegyezték.

Keresse a KUHN-t az alábbi felületeken is:
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ALKALMAZÁSOK

INTUITÍV ELEKTRONIKAI MEGOLDÁSOK 

CSAK EGY KARNYÚJTÁSNYIRA

KÉNYELEM

SpreadSet
Kuhn Nozzle

Kuhn Seeding
PreciSeed


