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A mezőgazdasági és területfenntartó  
szárzúzókkal szemben támasztott elvárások 
eltérőek, tekintettel a szárzúzandó anyagra, 
a fennálló körülmények és a kezelő igénye-
ire. A KUHN mezőgazdasági és területfenn-
tartó szárzúzók hatalmas választékában 
szinte minden helyzetre talál megfelelő 
modellt.

A LEGFONTOSABB A CSÚCSMINŐSÉGŰ 
ZÚZÁS

A megfelelően zúzott terménymaradvány és a zöld terület 
jó barátunk, amikor a gyomok, kártevők és betegségek 
ellen vesszük fel a harcot, vagy gyorsan kívánunk szerves 
anyagot humusszá alakítani. Ezt legjobban úgy  
érhetjük el, ha a maradványokat nagyon finomra zúzzuk, 
egyenletesen tartjuk a munkavégzési magasságot, és a 
maradványokat szabályosan terítjük el a felületen.

A KIFOGÁSTALAN APRÍTÁS HÁROM 
FELTÉTELE

Nagy átmérőjű rotor, kellő átfedés a szerszámok között, és 
magas lineáris szerszámsebesség: ha ez a három tulaj-
donság megvan, semmi sem állhat a kimagasló aprítási 
eredmény útjába. A KUHN teljesíti ezeket a feltételeket 
rotorjaival, sőt, a spirális szerszámkiosztásnak köszönhető-
en tovább nő a szívóerő, javul a vágás és a maradványok 
egyenletesebben oszlanak el a talajon.

Tartalomjegyzék
A szárzúzás előnyei 4. o.

Bevezető a KUHN szárzúzókhoz  6. o.

Területfenntartó, karbantartó (fű) szárzúzók  8. o.

Univerzális szárzúzók 14. o.

Szántóföldi szárzúzók 28. o.

Szerszámkínálat 38. o.

Műszaki adatok  40. o.
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SZÁRZÚZÓ MINDEN CÉLRA!

TL

VKM

BE 10

BP 10 BPR 10

BKE

BP 100 BPR 100 BPR 100 PRO BP 1000

BK RM BC 1000 BCR 1000 RMS WS 320 BIO
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MIRE JÓ A SZÁRZÚZÁS?
A szárzúzók többféle feladatra és többféle agronómiai előnnyel használhatók legelőkön és füves területeken. A 
terménymaradvány-kezelés napjaink mezőgazdasági termelő rendszereinek szerves részét képezi, különösen 
konzerváló talajművelésben, ahol a terménymaradványokat alapesetben nem szántják be, csak a felső 
rétegben forgatják a talajba. 
A finomra zúzás és az egyenletes eloszlatás kulcsfontosságú;
- a bomlás felgyorsításában és a humusszá alakulásban,
- a kedvező körülmények megteremtésében a következő termés egyenletes csírázásához,
- egyes kártevők, betegségek és gyomok visszaszorításában.
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KÁRTEVŐNEK, BETEGSÉGNEK NINCS HELYE

A nagy arányban kukoricából és búzából álló zárt termésforgók 
kiváló táptalajt kínálnak a kártevők és betegségek elszaporodására. 
A szárzúzás hatékony eszköze a kukoricaszár roncsolásának, 
amely egyébként téli menedékül szolgál olyan kártevőknek, mint 
például az európai kukoricamoly. A felgyorsult lebomlás arról is 
gondoskodik, hogy ne maradjon hátra semmilyen maradvány 
a felületen a következő búza virágzásáig, ezzel meghiúsítva a 
fuzárium spórák átvitelét.

GYOM NEM JUTHAT BE

Számos gyom a terület határáról vándorol be a földre, és terjed el 
az egész táblában, ha nem fékezik meg. Hatékony óvintézkedés 
ellenük a szántóföld határaira vágott fűsáv, amely elzárja a rozsnok 
és egyebek útját.

HATÉKONY HARC A KÖZTES TERMÉNYTAKARÓ 
ELLEN

A vegyszeres kezelés környezetbarát alternatívája  
a köztes termény felaprítása a következő termény elvetése előtt,  
ritkítás vagy elpusztítás céljából. Gondoljunk csak ilyen szempon-
tból a környezetvédelmi normákra és irányelvekre mind regionális, 
mind nemzetközi szinten.

A TALAJ TERMŐKÉPESSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA

A talaj termőképességének javításánál a legfontosabb  
tevékenység a szerves anyag talajba juttatása. Minél finomabbra 
aprítjuk a terménymaradványokat, annál nagyobb a mikroorga-
nizmusok rendelkezésére álló támadási felülete, hogy a szerves 
anyagot humusszá alakíthassák. Erős érv a magas humusztartalom 
mellett a magasabb vízmegtartó és tápanyagmegkötő képesség, 
a kisebb mértékű tápanyag kimosódás, a jobb talajszerkezet és 
stabilitás, a fokozott biológiai aktivitás.

A LEGELŐMINŐSÉG MEGÓVÁSA VAGY JAVÍTÁSA

A szarvasmarha mindig a legjobb füvet legeli le, a kevésbé vonzó 
fajokat a legelőn hagyja. Ha ezt az alacsony minőségű füvet 
nem vágják le, magról vagy vegetatívan szaporodva elterjed. Így 
egészében csökken a legelő minősége, következésképpen az állat 
termelékenysége.

A KÖVETKEZŐ TERMÉS EGYENLETES 
CSÍRÁZÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE

A finomra aprított és egyenletesen elterített maradványok  
megkönnyítik a következő termény pontos vetését. Nem maradhat 
komposztálatlan kukorica- vagy gabonaszalma, amely hátráltathatja 
a szabályos csírázást és terménynövekedést.
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A művelési tevékenységek és a szárzúzás hatása a búza relatív DON  
tartalmára (a fuzárium mikotoxinja).
Forrás: hosszú távú kísérlet, Boigneville - Arvalis, Francia Mezőgazdasági Kutatóintézet

DON 
(szántás 100%) 

Szárzúzás  
szántás

Szárzúzás 
forgóborona Vontatott borona Direkt-vetés Szárzúzás

Direkt-vetés

1999 à 2011
2003 à 2011
2007 à 2011

100
100
100

146
148
149

280
255

315
416
533 222
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MEZŐGAZDASÁGI ÉS TERÜLETFENNTARTÓ SZÁRZÚZÓK

ZÚZÁSMINŐSÉG 
ÉS TECHNOLÓGIA A CSÚCSON

A KUHN mezőgazdasági és területfenntartó szárzúzóit két alapvető elvárásból kiindulva fejlesztették ki: 
- hosszabb élettartamot garantáló masszív munkagép; 
-  magas zúzásminőség, ami a szántóföldön található minden maradvány, köztes terménytakaró, valamint a 

legelők nemkívánatos növényeinek és fűféléinek maradéktalan és finom felaprítását jelenti.

KUHN ELŐNYÖK AZ OPTIMÁLIS 
ZÚZÁS SZOLGÁLATÁBAN

A konkrét műszaki megoldások száma és változatossága épp olyan 
nagy, mint területfenntartó és szántóföldi szárzúzóink választéka. Min-
degyik optimálisan adaptált és adaptálható saját rendeltetéséhez és a 
fennálló körülményekhez. De valamennyi közös jellemzője a továbbfe-
jlesztett szárzúzás, illetve a még strapabíróbb, megbízhatóbb munkagép. 
A KUHN előnyökről többet a következő összefoglalóban talál!

Egyes modellek nem kaphatók minden országban. Mindig érdeklődjön 
helyi márkakereskedőjénél.
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*Les équipements de série et facultatifs varient selon le modèle. 

Szárzúzás minősége

KUHN megoldás Cél 

Spirális szerszámelrendezés* Fokozott szívóhatás: minden maradványt felszed és a házba juttat

Rotor fordulatszám és átmérő Megnövelt szívóerő és maximális agresszivitás

Szerszámok Széles szerszámválaszték minden maradványhoz

Ellenkés* Jobb aprítás, mivel a szerszám és az ellenkés közti szakasz mérete kisebb.

A henger a lehető legközelebb helyezkedik el a rotorhoz.*
Nagyon pontos talajkövetés, a szerszámok tisztítják a hengert, 

a maradványok kilökése a hengeren túlra a gyorsabb lebomlást szolgálja.

Munkagép strapabírása

KUHN megoldás Cél

Nagy ellenállású acél Garantált erő és stabilitás

Függesztő váz Rendkívül robusztus

Bronz méhsejtes csapágycsészék / elfordulás ellen rögzített csapok
Megnövelt szilárdság, ellenállóbb a mechanikai erőhatásokkal szemben, 

megbízható csuklószerkezetek

Fémlemez bélés* Fokozott kopás- és ütésállóság

Szíjak száma Optimális erőátvitel

Powerband szíjak Megbízható és a normál szíjakénál alacsonyabb a karbantartási költsége

Tension automatique des courroies* Nincs csúszásveszély

Automatikus szíjfeszítés*
Akadállyal találkozva a szárzúzó egység hátrafelé elfordul, majd automatikusan 

visszaáll.

*Az alap és extra felszereltség modellenként eltérő.



KUHN

8

TERÜLETFENNTARTÓ, KARBANTARTÓ SZÁRZÚZÓK

BEMUTATKOZIK EGY 
SOKOLDALÚ CSALÁD

A parkok és kertek terület-karbantartási feladatainak ellátásától bármilyen zöldterület és gyümölcsös gon-
dozásáig. A KUHN területfenntartó szárzúzói kiválóan teljesítenek kis és közepes mennyiségű maradvány 
esetén. Rövid szerszámaikkal és ehhez igazított házméretükkel ezek a gépek tökéletesen dolgoznak füves 
területeken.

TL 120 / TL 150 / TL 180:
Kompakt traktorokkal használható, hátsó függesztésű szárzúzók, 1,19 - 1,78 m 
munkaszélességgel, parkok és kertek rendszeres karbantartására.

BE 14 / BE 16 / BE 18 / BE 20:
Rendkívül sokoldalúan alkalmazható szárzúzók (hátsó, első függesztésű, 
hátramenetben hajtott), 1,4 m-től 2,0 m munkaszélességig, professzionális 
felhasználásra (közterület-fenntartók stb.).

BKE 150 / BKE 180 / BKE 210 / BKE 230 / BKE 250
Modellek óriási választéka, zöldterületek gyors és hatékony kezelésére, 1,53 m és 
2,5 m közötti zúzásszélességgel.
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Széria TL BE 10 BKE

Függesztés típusa hátsó
első vagy hátsó vagy hátrame-

netben hajtott
hátsó

Használati gyakoriság normál professzionális

Maradvány típusa herbe

Kapható modellek 120 - 150 - 180 14 - 16 - 18 - 20 150 - 180 - 210 - 230 - 250



TL

APRÓ SZÉPSÉG!
A KUHN TL szárzúzók parkok és kertek karbantartására készültek. Kompakt traktorokkal történő használatra 
fejlesztették ki. Kialakításuknak és speciális szerszámaiknak köszönhetően semmi sem gátolhatja többé a 
pázsitok és füves területek csúcsminőségű nyírását.

CSÚCSMINŐSÉGŰ NYÍRÁS ÉS 
ZÚZÁS

Speciális, csuklós kanálkések gondoskodnak 
a kiváló fűnyíró teljesítményről, együtt a nagy 
számú szerszámmal. A házban található 
ellenkés fokozza az aprítás minőségét.

ZÖLD TERÜLETEKHEZ IDEÁLIS

- Magasságállítás hengerrel
-  Elöl elhelyezett henger: -  

tökéletes talajkövetést eredményez -  
öntisztító henger a szerszámok segítsé-
gével,  
-  az összezúzott maradványok henger 

mögé juttatása megelőzi a felaprított fű 
tömörödését, és kedvez a lebomlásnak,  
a tökéletes eredmény érdekében.

KOMPAKT TRAKTOROKHOZ 
FEJLESZTVE

Az 1. kategóriás vagy 1N hárompont füg-
gesztő szerkezettel csatlakozó TL szárzú-
zók kompakt traktorokhoz alkalmasak. A 
TL 150 és 180 eltolható függesztéssel is 
kapható.

9

120 150 180
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EGY MEGOLDÁS SZINTE MINDEN IGÉNYRE!

Az nagy aduász: A KUHN BE szárzúzók hátsó és első függesztésű, valamint hátramenetben 
hajtott változatban is kaphatók. Első függesztésű használathoz vagy hátramenetben hajtott 
traktorokhoz függesztőmű átalakító készlet kapható. Minden esetben található a központi 
hajtóművön két bemeneti pont, és egy beépített szabadonfutó kerék (540 and 1 000 min -1).

1. A munkagép standard hátsó függesztése
2. BE szárzúzó hátramenetben hajtott helyzetben

PROFESSZIONÁLIS PARK- ÉS 
KERTGONDOZÓK SOKOLDALÚ 
PARTNERE

A parkok és füves területek karbantartása a BE szárzúzók fő felhasználási köre. Kerti és kistraktorokhoz 
készültek, függeszthetők a traktor hátuljára vagy az első függesztőműre, illetve használhatók hátramenetben 
is. A négyféle, 1,4 m-től 2 m-ig terjedő munkaszélességgel kapható gépek lenyűgöznek sokoldalúságukkal.
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MÉG TÖBB CSATLAKOZTATÁSI 
LEHETŐSÉG

Alapfelszerelésként választható a fix füg-
gesztés, két lehetséges helyzetben, vagy a  
hidraulikus eltolás.

ÚGY MŰKÖDIK, MINT  
A FŰNYÍRÓ!

Konkrét szabadalommal védett, standard 
kalapácskések akadályozzák meg a rotor károsodását.

3. KIVÁLÓ TALAJKÖVETŐ

A munkavégzési magasságot egy 160 
mm átmérőjű, rögzített végű henger állítja, 
amely két sor zsírzószemmel ellátott 
gömbcsapágyon fut.
Igen közel helyezkedik el a rotorhoz. Így a 
lehető legjobban képes igazodni a  
talajfelszínhez. További előnyei: a hengert 
automatikusan tisztítják a zúzószerszá-
mok!

4. MARADVÁNYOK GYORS 
LEBOMLÁSA

Az optimális házkialakításnak és a hen-
gerhelyzetnek köszönhetően, a felaprított 
füvet a szerkezet a hengeren túlra dobja ki, 
ezért nem tömörödik össze. Egyenletesen 
terül el hátul, ahol azonnal, késedelem nélkül 
megkezdődhet a bomlás.

SZABADALOM
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OPTIMÁLIS KIALAKÍTÁS A 
KIMAGASLÓ MUNKAVÉGZÉS 
SZOLGÁLATÁBAN

A szárzúzóburkolat optimális kialakítású profilja 
gondoskodik a nagy mennyiségű növényma-
radvány összezúzásáról, úgy, hogy közben 
csökkenti az energiafelhasználást.
A rotorhoz nagyon közel felszerelt 
hengernek köszönhetően a gép tökéletesen 
követi a talajt, és még alaposabb lebomlást 
tesz lehetővé.

A BKE és BKE rev széria: A modellek elképesztő választéka öt 
munkaszélességben, hátsó függesztésű és hátramenetben hajtott 
változatokban kapható. 
Ez a két széria testesíti meg a KUHN gépek etalonját, amikor füves 
területek, például parkok, zöldövezetek, legelők karbantartására 
kerül a sor.

ETALON A FŰZÚZÓK KÖZÖTT
150 180 210 230 250
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FÜGGESZTŐ SZERKEZET

A BKE és BKE REV szárzúzók kétféle függesztéssel használhatók:
- fix, kétállású kapcsolással (központos és oldalsó),
- hidraulikusan eltolható függesztéssel.

KISEBB KOPÁS.  
NAGYOBB VÉDELEM.

1. PLUSZ VÉDELEM

Az extra tartozékként választható, 4 mm vastag fémlemezbélés a 
házon belül minimálisra csökkenti a kopást, és védelmet nyújt az 
idegen testek ellen.

MÉG JOBB 
TALAJKÖVETÉS

3. EGYENETLEN TALAJON

A hengerrel kombinált csúszótalpak megvédik az oldalfalakat, 
javítják a gép stabilitását, és további iránytartást nyújtanak.

2. INTENZÍV MUNKAVÉGZÉSHEZ AJÁNLVA

Válassza a levehető végű, megerősített gömbcsapágyakkal 
szerelt hengert, amely minimális karbantartást igényel, és alacso-
nyabb a csereköltsége.
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Széria VKM BP 10
BPR 10

BP 100
BPR 100 BPR 100 PRO BP 8300 

Függesztés típusa hátsó
hátsó vagy hátramenetben hajtott  

(BPR-en - gyorsan váltható)
hátramenetben hajtott

első/hátsó függesztésű (8300)  
vagy hátramenetben hajtott 

(8340) 

Főbb alkalmazási 
területek bozót, legelő, parlag

legelő, parlag  
(könnyű munkavégzéshez)

bozót, legelő, parlag
legelő, parlag

szántóföld, köztes termények

Kapható modellek 210 - 240 - 280 -
305

24* - 28 - 30  
(*csak BP-n)

210** - 240 - 280 - 305 
(**csak BPR-en)

280 - 305
8300 - 8340 

(BPR 100 PRO-val) 
használható)

EGY VALÓBAN UNIVERZÁLIS SZÉRIA
A KUHN univerzális szárzúzóival olyan szárzúzó szériát kap, amely alkalmas  legelők, parlagok 
 karbantartására, de köztes termények és takarónövények megsemmisítésére is.

VKM 210 / VKM 240 / VKM 280 / VKM 305:
Optimálisan kezeli a legelőket és a fű újranövését 2,09 és 3,03 m közötti 
munkaszélességgel;

BP 24 / BP 28 / BP 30 
BPR 28 / BPR 30:
A könnyebb munkák szériája, akár hátsó (BP) vagy átfordítható változatban (BPR),  
2,79 és 3,03 m-es munkaszélességgel;

BP 240 / BP 280 / BP 305 
BPR 210 / BPR 240 / BPR 280 / BPR 305:
Az alapkivitelű, univerzális KUHN szárzúzók hátsó függesztésű (BP 100) és átfordítható 
(BPR 100) konstrukcióban, 2,1 és 3,03 m közötti munkaszélességgel;

BPR 280 PRO / BPR 305 PRO:
Intenzív munkavégzésre készült, nagy teljesítményfelvételű traktorokkal;

BP 8300 / BP 8340:
2 oldalsó szárzúzó egység egy központi szárzúzó egységgel kombinálva, nagy, 8,30 
m-es munkaszélességhez; első/hátsó tripla kombináció BP 8300, BP 8340 hátrameneti 
hajtással. 

UNIVERZÁLIS SZÁRZÚZÓK
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„UNIVERZÁLIS” KIALAKÍTÁS

Az alacsony felépítés, a lekerekített élek, 
a belső rotor-csapágyazás és a sima, éles 
szélek nélküli körvonalak szinte mindenütt 
lehetővé teszik a szárzúzást, például alac-
sony fák és szőlőtőkék alatt is. Ezen kívül 
rendsodró fogakkal is felszerelhető, 
fás maradványokhoz. Az állítható hátsó 
burkolattal a zúzás mértéke a maradványok 
mennyiségéhez igazítható.

KOMPAKT EGYSÉG

A VKM csúszócsöves eltolással lett felsze-
relve (alapfelszerelésben mechanikus, extra 
tartozékként hidraulikus).
Ezzel a konstrukcióval a gép kompakttá 
válik, ahogy súlypontja a traktor közelébe 
kerül.

A MEGBÍZHATÓ LEVEHETŐ VÉGŰ 
HENGER

-  Két sor gömbcsapágy növeli a tartóssá-
got, tökéletesen tömített az összes járat 
és a kenőrendszer.

-  A henger a lehető legközelebb helyezke-
dik el a rotorhoz, így hatékonyan követi a 
talajt, és tisztítják a zúzószerszámok.

CSÚCSMINŐSÉGŰ ZÚZÁS

A szerszámok spirális elrendezése a VKM rotorján optimális;
- a zökkenőmentes, egyenletes forgáshoz,
- a tiszta vágást elősegítő, erős szíváshoz,
- az összezúzott maradványok egyenletes eloszlatásához, a hatékonyabb lebomlás érdekében.

A VKM szárzúzók elsődlegesen legelőkön és parlagokon való használatra készültek, de gally zúzására 
is alkalmasak. 
A VKM-ben egy jól alkalmazható, az igényeihez legjobban illeszkedő univerzális szárzúzót ismerhet meg!

210 240 280 305

KÖNNYŰ KEZELÉS, FŰTŐL
A BOZÓTIG



BP BPR

AMIKOR A SZÁRZÚZÁS 
MINDENNAPOS  
TEENDŐ

A BP 10 és BPR 10 széria mindenfajta füves terület szárzúzására 
készült, a szántóföldszéli gyomok visszaszorításától a legelők 
karbantartási feladatain át, parkok és kertek zöldterületeinek 
fenntartásáig. 
Magántulajdonú növénytermesztő és állattartó gazdaságok 
ugyanúgy profitálhatnak kiemelkedő költség-teljesítmény 
arányából, akárcsak a közintézmények, ha univerzális szárzúzót 
keresnek mindennapos szárzúzási feladatok ellátására.
Első/hátsó függesztési módjukkal, illetve oldalirányú eltolá-
si lehetőségükkel a BPR 28 és BPR 30 modellek tökéletes 
megoldást kínálnak olyan gazdaságok számára, melyekre a 
változatos körülmények és a nehezen hozzáférhető pontok  
jellemzők. 

2824 30 22 24 28 30

BP 24/28/30: FIX FÜGGESZTÉS

A BP 28 és BP 30 modelleken a hajtómű középponti felszerelésű, 
a fix, központi váz miatt. A függesztő csapok mindkét végükön alá 
vannak támasztva.

BPR 28/30: KETTŐS FELHASZNÁLÁSÚ FÜGGESZTŐMŰ, 
OLDALIRÁNYÚ ELTOLÁSSAL

A BPR kettős függesztő váza előre vagy hátra is egyszerűen 
felkapcsolható az áttétel megfordításával. 
Ezeken a modelleken alaptartozék a függesztő váz hidraulikus, 
oldalirányú eltolása, 45 cm távolságra. A fokozott megbízhatóság és 
a kompakt gépméret érdekében elmozdításkor a  
szerkezet teflon gyűrűkkel csúszik el két csövön.

BP 24/28/30: ELTOLHATÓ FÜGGESZTÉS

A függesztő váz mechanikusan vagy hidraulikusan eltolható egy 
csúszócsövön, a nem középpontosan felszerelt hajtómű pedig 
további eltolást biztosít, akár 45 cm-re, jobbra. A váz és a felső 
függesztő tag csuklós rúddal csatlakozik a jobb talajkövetés 
érdekében.

TÖBBFÉLE FÜGGESZTÉS

16
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AZ ELLENŐRZÖTT 
VÁGÁSMAGASSÁG ELLENŐRZÖTT 
VÁGÁSMINŐSÉGET JELENT

A hatékony szárzúzás és a növénytakaró  
megőrzése szempontjából alapvető 
fontosságú a vágásmagasság kontroll alatt 
tartása. A munkavégzési magasság szabá-
lyozása történhet:

- egy 220 mm-es, rögzített vagy levehető  
végű nyomóhengerrel, mely nagyon közel 
helyezkedik el a traktorhoz, ami javítja a 
talajkövetést, a fű a henger mögé kerül ki, a 
szerszámok pedig automatikusan tisztítják 
a hengert (BP 10 és BPR 10). 

- a szárzúzó házára rögzített, félig elforduló 
kerekekkel (BP 10).

ÜTŐKÉPES SZÁRZÚZÓ EGYSÉG

A szerszámok spirális elrendezése  
a rotoron tökéletes maradványfelszívást és 
homogén elterítést biztosít a rotor mögötti 
talajon. 

A tartósságot és a magas teljesítményt 
tovább erősítik; - a masszív szerszámtartók 
és az elfordulás ellen biztosított függesztő 
csavarok - az akár 2 356 min-1 rotor-fordu-
latszám, a tiszta aprítás eszköze - a négy 
SPBX ékszíjjal hajtott, nagy teljesítményű 
rotor.

ROBOSZTUS SZERKEZET

A hosszú élettartam és az ellenálló-képes-
ség a behatásokkal szemben kulcskérdés a 
KUHN-nál. Éppen ezért a BP/BPR 10 széria 
szárzúzói 6 mm vastag fém betétlemezzel 
és 8 mm vastag oldalfalakkal készülnek. A 
két ellenkés (1 fogazott és 1 sima) a házra 
hegesztett.
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HŰ TÁRS A 
KARBANTARTÁSBAN

Eltolási lehetőség, állítható hátsó burkolat, különféle szerszámok 
választéka: sokoldalúságukkal ezek a szárzúzók a legkülönfélébb 
alkalmazási területeken is megállják a helyüket, mint a legelők,  
gyümölcsösök, kaszálatlan területek karbantartása, de akár  
termésmaradványok vagy köztes termés szárzúzása.

240 280 305
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MASSZÍV ÉS UNIVERZÁLIS BURKOLAT

A szerkezetet két gerendely alkotja, a benne lévő 
hegesztett fémlemez pedig fokozza az ellenálló-
képességet. A hátsó burkolat állítható. Állítsa a 
minimumra, ha ritkás növényzetben dolgozik, vagy 
maradéktalan termékfeldolgozást szeretne. Állítsa 
maximumra sűrű növényzetben végzett szárzúzás-
hoz vagy ha gyorsabban dolgozna, kisebb ener-
giaráfordítással.

TÖKÉLETES ZÚZÁSRA TÖREKSZIK:

-  a rotor, rajta nyolc sorban, spirálisan elrende-
zett szerszámmal gondoskodik a maradványok 
fokozottabb beszívásáról és tökéletes elterítéséről 
a talajon;

-  két ellenkés a kifogástalan aprítás záloga;

-  kalapács késekkel és univerzális késekkel is 
felszerelhetők.

ELLENŐRZÉS ALATT TARTOTT 
VÁGÁSMAGASSÁG

A BP 100 felszerelhető;

-  Ø 220 mm átmérőjű, levehető végű hengerrel, 
mely a tökéletes talajkövetés érdekében a rotorhoz 
közel helyezkedik el,

-  vagy az oldalfalakra felszerelt, félig elforduló 
kerekekkel.

HIBÁTLAN MEGHAJTÁS

A BP 100 jellemzői:

- hajtómű, legfeljebb 175 LE-s traktorokhoz,

- automatikus szíjfeszítő rendszer,

- három-öt szíj, modelltől függően.

EGY ELLENÁLLÓ SZERKEZET 
A függesztő váz kialakítása, a csatlakoztatott alkatrészeket tartó szerkezet különösen masszív. 
Alapfelszerelésben a BP 100 modellek mechanikusan eltolhatók 58 cm-re, jobbra. 

Ez dupla (egy alsó és egy felső csőből álló) csúszócső szerkezeten történik. A kialakítás 
csökkenti a munkagép túllógását, és korlátozza a függesztő vázra háruló feszültséget, eltolt 
pozícióban végzett munka során.

A függesztő csapok rögzítettek, így nem fordulnak el. A felső tagon egy hosszított furat található, 
amely hozzájárul az egyenetlen talaj pontosabb követéséhez.
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SOKOLDALÚSÁG KÉZKÖZELBEN
Az átfordítható BPR szárzúzóval élvezheti a legelők és parlagok karbantartásának előnyeit!  
Ugyanakkor terménymaradványok szárzúzását is elvégezheti! Első helyzetben, a traktor nem hajt át 
a növényzeten, így a szárzúzás sokkal zökkenőmentesebb. A BPR bármilyen traktorra felszerelhető: 
felkapcsolható előre vagy hátra. De dolgozhat előre és hátra függesztett munkagép kombinációban is, 
legyen szó akár KUHN szegélykarbantartó berendezésekről, illetve sövény- vagy fűnyírókról.

210 240 280 305

HIBÁTLAN MEGHAJTÁS

A BPR 100 jellemzői: 
-  hajtómű, legfeljebb 175 LE-s traktoro-

khoz, 
- automatikus szíjfeszítő rendszer, 
-  három-öt szíj, modelltől függően.

TÖKÉLETES TALAJKÖVETÉS

A munkamagasság szabályozását a  
BPR 100 modellen egy 220 mm átmérőjű 
henger látja el, melynek végei leszerelhetők 
az egyszerűbb karbantartás érdekében. A 
lehető legközelebb helyezkedik el a roto-
rhoz, és ennek köszönhetően;
- tökéletes a talajkövetés,
- öntisztítók a szerszámok,
- könnyedén gurul minden helyzetben.

ELTOLÁS CSÚSZÓ MOZGÁSSAL

Az 58 cm-nyi csúszó eltolásnak 
köszönhetően a legnehezebben 
hozzáférhető pontok is elérhetővé válnak. 

A BPR 100 modelleken a hidraulikus eltolás 
alapfelszerelés.

58 cm



CSÚCSMINŐSÉGŰ ZÚZÁS!

NAGY HATÁSFOKÚ ROTOR

A rotor, rajta nyolc sor szerszámmal, 
hatékonyan szívja fel a zúzásra váró 
maradványokat, még a talajra préselődött 
részeket is, utolérhetetlen zúzásminőséget 
produkálva.

SZÁRZÚZÓ HÁZ: 
HOSSZABB ÉLETTARTAM

Az alapkivitelű szárzúzó házon 4 mm-es  
megerősítő betét gondoskodik a hosszabb  
élettartamról, illetve két felszerelt ellenkés 
(egy fogazott és egy sima) az aprólékos 
zúzásról.

ELFORDULÓ BURKOLAT  
MINDEN MUNKAKÖRÜLMÉNYHEZ

Az elforduló burkolat fokozza a 
sokoldalúságot. Az aprítani kívánt növény 
minőségéhez és típusához állítható.
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NAGY MUNKATELJESÍTMÉNY 
BÉRMŰVELŐK ÉS 
NAGYGAZDASÁGOK SZÁMÁRA!

Az első függesztésű BPR 280 és 305 PRO 
szárzúzók ideális társai a hátsó függesztésű, 
nagy szélességű, BP 8300 szárzúzóknak, 
emellett a BPR 280 PRO a BP 8340 
modellel is használhatók. 

Az azonos szerszámok, szerszámtartók 
és az azonos számú ellenkés egységes 
szárzúzási eredményt tesz lehetővé.

FÜGGESSZEN ELŐRE EGY BPR 
100 PRO-T ÉS NYERJEN EGY 
ERŐTELJES KOMBINÁCIÓT

A 2,8 és 3,05 m-es munkaszélességben kapható BPR 100 PRO modellek könnyűszerrel 
felkapcsolhatók akár előre, akár hátra. Kifejezetten intenzív használatra fejlesztették, 
nagyteljesítményű traktorokhoz, erőteljes hajtóművel és a BPR 100-énál 
magasabb függesztéssel. Arra készült, hogy bármit összezúzzon, fűtől kezdve a 
terménymaradványokon át a takarónövényekig bezárólag.

22

280 PRO 305 PRO
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SOKOLDALÚ MUNKAGÉP

A BPR 100 PRO modellek könnyűszerrel 
felkapcsolhatók akár a traktor elejére, akár a 
hátuljára.

Ahogy a BPR 100 modelleken is, az 580 
mm-es, hidraulikus eltolás a BPR 100 PRO  
gépeken is alapfunkció. A 70 mm 
átmérőjű csövön csúszó zúzó a nagyobb 
megbízhatóság érdekében teflon 
perselyekkel és zsírzógommbal van ellátva.

CSÚCSMINŐSÉGŰ SZÁRZÚZÁSRA 
TERVEZVE

A 465 mm átmérőjű rotor nehéz 
kalapácskésekkel van felszerelve, 
ami kiválóan alkalmazható legelők, 
takarónövények és fás terménymaradványok 
szárzúzására. Kifejezetten finomra zúzáshoz 
a BPR 100 PRO modellen két ellenkés is 
helyet kapott, illetve extra tartozékként egy 
harmadik is felszerelhető.  
Az elforduló hátsó burkolat különböző 
maradványmennyiségekhez igazítható.

INTENZÍV MUNKAVÉGZÉSRE  
KÉSZÜLT, NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 
TRAKTOROKKAL

A BPR 100 PRO modelleket 230 LE 
teljesítményű traktorokhoz tervezték. A 
függesztési pont megemelt, így nagy 
teljesítményű traktorokra kapcsolható. A 
felső függesztő tag úszó helyzetű marad 
a jobb talajkövetés érdekében. A masszív 
oldalhajtást öt darab Powerband bordásszíj 
látja el, automatikus feszítővel kiegészítve, 
hogy ellenálljanak a legszélsőségesebb 
munkakörülmények között jelentkező 
feszültségnek is.



BP
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HIBÁTLAN SZÁRZÚZÓ TELJESÍTMÉNY!
Akár bérgazdálkodó, akár nagygazdaság tulajdonosa, ezek az univerzális BP 8300 és 8340-es szárzúzók 
Önnek készültek. Tripla kombinációban BPR 280 PRO vagy BPR 305 PRO géppel, a teljesítményadatok hatá-
sosak 8,3 m-es munkaszélességnél. Főként legelők, parlagok és füves területek karbantartására tervezték, 
de sokoldalúságának hála, takarónövények (mustár, facélia stb.), illetve terménymaradványok zúzásában 
is helytáll. Mivel a traktor kereke nem gázolja le a növényzetet, a maradványok könnyen felszívódnak a 
zúzóegységekbe.

8300
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CSÚCSMINŐSÉGŰ ZÚZÁSI EREDMÉNY
A 465 mm átmérőjű rotor, rajta a spirálisan elhelyezkedő szerszámokkal, valamint az elforduló hátsó burkolatos géptesttel együtt azt 
jelenti, hogy a nagy szélességű szárzúzók nagy mennyiségű növényzetet képesek feldolgozni, nagy sebesség mellett is. A nyomóhenger 
fölé dobott maradványok nem tömörödnek, így felgyorsul a lebomlásuk.

-  Megszakítás nélküli biztonsági funkció, zúzóegység-emelő 
rendszerrel kombinálva, melyek együttesen biztosítanak optimális 
védelmet az akadályok ellen, hátrafele kimozdulva,

-  A vázba épített emelőrendszer a könnyű manőverezhetőség 
szolgálatában.

Az eredmény: tökéletes zúzás, alacsonyabb költséggel!

EGY SZÁRZÚZÓ 
SÚLYCSÖKKENTŐ 
ÉS FOLYAMATOS 
BIZTONSÁGI 
FUNKCIÓVAL!

A BP 8300 és 8340 
vázszerkezete egyedülálló a 
piacon. A legszélesebb KUHN 
fűkaszákon alkalmazott LIFT-
CONTROL technológiával, illetve 
kizárólag a szárzúzókra jellemző 
funkciókkal van felszerelve.
Részletesen:
-  A mindkét szárzúzó egységre 

felszerelt lengőcsuklós 
felfüggesztés garantálja a 
kiváló talajkövetést.

-  A szárzúzó egységek 
súlycsökkentő rendszere 
csökkenti a hengerre gyakorolt 
feszültséget.

EXKLUZÍV

MEGBÍZHATÓ A 
LEGINTENZÍVEBB 
FELHASZNÁLÁS MELLETT 
IS

Ezek a szárzúzók a legintenzívebb 
feladatokkal is boldogulnak, mert 
felszereltségük része;

-  az akár 330 LE-s traktorokhoz 

 tervezett hajtómű;

-  az alacsony karbantartási igényű 
SFT, másodlagos TLT tengelyek,

-  az egyes szárzúzó egységek öt 
SPBX szalagos hajtása,

-  az automata szíjfeszítő eszköz.

„PROFI” FELÉPÍTÉS

A két szárzúzó egység 
felszereltsége: 

-  hegesztett fémlemezbélés a 
kopás és ütés elleni optimális 
védelemért,  
-  két ellenkés a finomra zúzásért 
(harmadik extra tartozékként), 

-  elforduló hátsó burkolat, 
mellyel minden munkavégzési 
körülményhez igazodhat,

-  levehető végű, 220 mm-es 
támasztóhenger,

- oldalirányú csúszótalpak, 

-  rotor, speciális, edzett acélból 
készült (20 mm átmérőjű) 
kalapácstartó tengelyekkel.

 BP 8300: 
ELSŐ/HÁTSÓ TRIPLA KOMBINÁCIÓ
Ez a hátsó pillangó egység az első függesztésű BPR PRO szárzúzóval kombinálva 
kielégíti a magas hozammal dolgozó, nagy teljesítményű és jól kiegyensúlyozott első/
hátsó kombináció iránti igényeket.  
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HA NAGY MENNYISÉGŰ MARADVÁNNYAL 
KELL ELBÁNNI

SZÁNTÓFÖLDI SZÁRZÚZÓK

A jól összezúzott terménymaradvány a gazda és a talaj barátja, felveszi a harcot a kártevőkkel, betegsé-
gekkel, és gyorsan lebontja a szerves anyagot jótékony humuszos szerkezetekké. Fedezze fel a KUHN  
szántóföldi szárzúzó kínálatát, amely minden szántóföldi munka során finomra zúz és kiválóan terít!

BK 230 / BK 280 / BK 320:
A vegyes növénytermesztést folytató magángazdaságok szárzúzói, 
 2,3 m 2,8 m és 3,2 m-es munkaszélességben; mobil burkolattal, karbantartási 
munkákhoz.

RM 240 / RM 280 / RM 320 / RM 400:
A szántóföldi szárzúzók világszerte bizonyítottak gabonatermesztő 
 gazdaságokban vagy géphasználati szövetkezetekben, 2,36 és 4,01 m 
 közötti munkaszélességükkel.

RM 480 R / RM 610 R:
Még nagyobb munkavégzési teljesítmény a közúti szállítást megkönnyítő, 
 felcsukható változatokkal, melyek munkaszélessége 4,8 m és 6,10 m.

Széria BK RM RM R BC 1000 BC 1000 R BCR 1000 RMS 820 WS 320 BIO

Függesztés típusa hátsó
első, hátsó vagy 
hátramenetben 

hajtott
hátsó

első vagy 
hátramenetben 

hajtott

Főbb alkalmazási 
területek

parlagok, köztes 
termények és 

terménymaradványok
köztes termények és terménymaradványok

energianövények 
betakarítása

Kapható modellek 230 - 280 - 320
240 - 280  

- 320 - 400
480 - 610

2800 - 3200 - 
4000 - 4500

6500 2800 820 320
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BC 2800 / BC 3200 / BC 4000 / BC 4500 /  
BCR 2800 / BC 6500 R 
Ezek az új modellek a maguk 2,79 és 4,52 m közötti munkaszélességével, a 
tartósság és a csúcsminőségű zúzás legnagyobb összhangját képviselik. Az 
átfordítható BCR 2800 kielégíti a nagy 

RMS 820:
Kimagaslóan masszív gép nagy gazdaságok számára, 8,2 m-es 
munkaszélességgel, és nagy teljesítményű traktorokhoz alakítva.

WS 320 BIO:
Első függesztésű szárzúzó beépített rendsodróval energianövények 
betakarításához, mely bálázóval kombinálva is használható. Két művelet egy 
menetben! Eg
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BK

VEGYES 
NÖVÉNYTERMESZTŐK 
MINDENESE

EZT JELENTI A HATÉKONY ZÚZÁS
A szárzúzás javítja a terménymaradványok lebomlását.  
Akkor érhető el kielégítő eredmény, ha a maradványok nagy része 5 cm-nél rövidebb,  
a zúzásmagasság egységes, és a maradványokat zúzás után egyenletesen oszlatják 
el a talajon. A KUHN szárzúzóival bizonyított megoldásokra támaszkodva felelhet meg  
ezeknek az elvárásoknak.

A HOSSZÚ ÉLETTARTAM  
FONTOS ESZKÖZEI

-  A kapcsolómű biztosítja a traktor/szer-
szám összeköttetés nagyfokú stabilitását.

-  A hajtóműbe integrált szabadonfutó kerék  
alapfelszerelés.

-  Extra felszerelésként kopóbetét is 
kapható.

A BK szárzúzók vegyes növénytermesztő gazdaságok számára 
készültek. Három, 2,3, 2,8 és 3,2 m-es munkaszélességben 
kaphatók, terménymaradványok, szalma, kukorica- vagy  
napraforgószár, pihentetett területek és legelők szárzúzási 
feladatainak ellátására.
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TÖKÉLETES SZÁRZÚZÁSRA KÉSZÜLT ROTOR

A magas lineáris sebesség a szerszámok közötti 
nagyobb átfedéssel kombinálva garantálja a magas 
minőségű szárzúzást.
Illetve nagymennyiségű maradványt dolgozhat fel a nagy 
átmérőjű rotorral.

SZÁRZÚZÓ SZERSZÁMOK

A rotoron négy sor helyezkedik el az alábbi szerszámok 
valamelyikéből:
-  univerzális kések tarlóhántókkal, melyek alaposabban 

felszakítják a maradványokat: tarlóhoz és gabonafé-
lékhez,

-  hosszú kalapácskések fásabb anyagokhoz: kukorica- 
és napraforgószár, szénarétek karbantartása.

TÖKÉLETESEN SZABÁLYOZOTT 
ZÚZÁSMAGASSÁG

Ezeken a gépeken kétféle eszköz  
láthatja el a magasság szabályozását:
- félig elforduló kerék,
- henger.
Extra felszerelésként kapható még széles  
magasságállító csúszótalp.

EGYSZERŰ SZERSZÁMCSERE

A hátsó burkolat manuálisan felemelhető, így jobban 
hozzáférhetővé válik a rotor. Így a zúzószerszámok 
teljesen egyszerűen cserélhetők.

KÖNNYÍTSE MEG SAJÁT ÉLETÉT!

HOSSZIRÁNYÚ SZÁLLÍTÁS

A BK 320 hosszirányban is szállítható,  
így keskeny ösvényeken és utakon is köny-
nyű szerrel halad.

HIDRAULIKUS ELTOLÁS

A BK 230 és BK 280 szárzúzók felszerel-
hetők 40 cm-es hidraulikus eltolással, jobb 
oldali irányba, akadályokkal tarkított, például 
gyümölcsfás, sziklás területeken végzett 
szárzúzáshoz.

ELENYÉSZŐ KARBANTARTÁS

Élvezze a karbantartásmentes rotor 
előnyeit, hála a gondozásmentes csapágya-
zásnak. A központi hajtóműbe épített 
szabadonfutó kerék szintén nem igényel 
karbantartást.
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RM RM

INTENZÍV HASZNÁLATRA 
TERVEZVE

MEGBÍZHATÓSÁG 
HEKTÁRRÓL- 
HEKTÁRRA

Az RM szárzúzók hosszú évek óta bizonyí-
tanak a földeken, mivel házuk kivételesen 
masszív. A titok: három, nagy keresztmet-
szetű gerendelyből készült, így a legmosto-
hább körülményeknek is ellenáll. Továbbá 
4 mm-es csavarozott fémlemez betét 
gondoskodik az RM modellek kövek elleni 
kiegészítő védelméről.

A KIFOGÁSTALAN ZÚZÁSMINŐSÉG 
HÁROM FELTÉTELE
Nagy átmérőjű rotor, kellő átfedés a szerszámok között, és magas lineáris 
szerszámsebesség: ez a három legfontosabb szempont, amit át kell gondolni egy 
szárzúzó rotor megtervezésekor. A KUHN teljesíti ezeket a feltételeket rotorjaival, sőt, 
a spirális szerszámkiosztásnak köszönhetően tovább nő a szívóerő, javul a vágás és a 
maradványok egyenletesebben oszlanak el a talajon. 

480 R 610 R 240 280 320 400
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Az vízszintes tengelyű RM szárzúzók mind merev, mind  
csukható kivitelben, olyan terménymaradványok szárzúzására 
alkalmasak, mint a gabonafélék, napraforgó- vagy  
kukoricaszár, de ezen felül legelők és rétek karbantartására is 
megfelelnek. Mégis, fő alkalmazási területüket gabonatermesztő 
gazdaságokban, géphasználati szövetkezetekben vagy 
bérművelő vállalkozásokban találjuk.  
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SZABÁLYOZOTT 
VÁGÁSMAGASSÁG!

A vágásmagasság szabályozható;
-  magasságban és oldalirányban állítható 

elforduló kerekekkel a terménymaradvá-
nyok szárzúzásához,

-  vagy hengerrel a pihentetett vagy füves 
területek kezeléséhez.

A jobb talajkövetés érdekében a hárompont 
függesztés „úszó” helyzetű.

SZERSZÁM MINDEN ESETRE

2. TISZTA VÁGÁS A LEGFÁSABB NÖVÉNYEKEN IS

A hosszú kalapácskések fű, kukorica- vagy napraforgószár zúzásához 
ideálisak.

1. BÁRMILYEN NÖVÉNYMARADVÁNYT APRÓRA ZÚZ

A tarlóhántó lappal ellátott Y kések felszabdalják a maradványokat a 
gyorsabb lebomlás érdekében. Ezen kívül jobb szívóerőt biztosítanak, 
különösen a fekvő termény burkolatba szívásához.
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RM
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MEREV VÁLTOZATTAL NAGYOBB KÉNYE-
LEMBEN, NEHÉZ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT IS

NAGY TELJESÍTMÉNYHEZ 
IGAZÍTOTT HAJTÁS

A kettős meghajtásnak 
köszönhetően az RM 320 és az RM 
400 modelleken az átvitt erő jobban 
eloszlik a hajtóegységeken.

EGYSZERŰ 
SZERSZÁMCSERE

A hátsó burkolat manuálisan 
felemelhető, így könnyebben 
hozzáférhetővé válik a rotor.
Így a zúzószerszámok telje-
sen egyszerűen cserélhetők.

Világszerte számos gazdaságban alkalmaznak RM szárzúzókat. Hírnevük bizonyítja legjobban erejüket és 
zúzásminőségüket. 
A merev változat 2,4 és 4,01 m közötti munkaszélességekben kapható.

NAGYOBB KÉNYELEM A KÖZÚTON

Az RM 400 szárzúzókhoz kapható hidraulikus, hosszirányú szállítószerkezet. Így a 
munkagép nem haladja meg a traktor szélességét, és teljes nyugalommal szállítható.

240 280 320 400



RM
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480 R 610 R 

A felcsukható RM széria strapabíró, 4,8 és 6,1 m munkaszélességű gépei garantáltan kivételes szárzúzó 
teljesítményre képesek. A hidraulikus felcsukásnak köszönhetően a földek közötti úti idő is csekély.

MÉG NAGYOBB TERMELÉKENYSÉG  
ÖSSZECSUKHATÓ VÁLTOZATOKKAL!
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TELJES BIZTONSÁGBAN AZ 
UTAKON

A két szárzúzó hidraulikusan ki- és 
behajtható, illetve a helyére reteszelhető, 
hogy a szállítás teljesen biztonságos 
legyen.
Világítás és jelzőfények az 
alapfelszereltségen túl.

HATÉKONYAN KEZELT  
KÖZÉPSÁV

A középsáv minimálisra 
csökkentése érdekében 
optimalizáltuk a szívóerőt 
a munkagép közepén. A 
maradványáramot a területre 
felszerelt több szerszám és 
egy elosztó-terelő irányítja 
innen valamelyik egységbe. 
Extra tartozékként hidraulikus 
hajtású tárcsa is felszerelhető 
előre a két egység közé, amely 
maradéktalanul felszámolja a 
köztes maradványsávot. 

KIMAGASLÓ  
FESZÜLTSÉGTŰRÉS

A központi váz nehéz profilokból 
készült, ami megfelelő szilárdságot és 
mechanikai erőt garantál.
Ezen felül az egyes szárzúzó felek 
perselyes csuklócsappal 
csatlakoznak a központi vázra, amely 
elfordulás ellen rögzített, így a teljes 
függesztést óvja a kopástól.
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MUNKABÍRÁS GARANTÁLVA

A BC 1000 modellek intenzív munkavégzési 
körülményekhez készültek. Az újfajta kivitelű 
házzal biztosan művelhető meg több hektár 
is. A nagy keresztmetszetű gerendelyek, a 
szíjankénti dupla hajtás (3,2 m-től kezdve), 
és a nagy átmérőjű kerekek tovább erősítik 
a modell műszaki jellemzőit, amely kétség-
telenül le fogja nyűgözni.

CSÚCSMINŐSÉGŰ MUNKAVÉGZÉS 
MINDENFÉLE MARADVÁNYON

A normál és finom zúzási eredmény a cél, ha a 
talajban élő mikrobák lebontó munkáját akarjuk 
elősegíteni. Éppen ezért a BC és BCR 1000 
modellek felszereltségének része;
-  a nagy átmérőjű rotor, rajta nyolc sorban, 

spirálisan elrendezett munkavégző 
szerszámmal; ez a kiosztás javítja a maradvány 
beszívását a rotorba, és egyenletes 
maradványelterítést eredményez a zúzó mögött,

-  a munkavégző szerszámként választható 
kalapácskés vagy tarlóhántós univerzális 
kés, amelyik jobban illeszkedik a maradvány 
típusához,

-  két, a házon belülre hegesztett ellenkés, a 
tökéletes zúzási végeredmény szolgálatában.

KÖNNYŰ ÉS GYORS KARBANTARTÁS

A szerszámcsere egyszerűen megoldható a 
burkolat felnyitásával.  
A szíjak esetében kizárólag egyetlen csavart kell 
eltávolítani a szíjvezetőről, és máris elérhetők a 
szíjak.

MUNKABÍRÁS ÉS  
MUNKAMINŐSÉG  
TÖKÉLETES PÁROSÍTÁSA

2800 3200 4000 4500 6500 R

A BC 1000 sorozat szárzúzói ideálisak gabonatermesztési feladatok ellátására, illetve géphasználati 
szövetkezetek és bérművelő vállalkozások számára. Kifejezetten intenzív körülményekhez tervezték ezeket a 
gépeket, akár 350 LE teljesítményű traktorokra csatlakoztatva. A 2,8-tól 4,52 m-ig terjedő munkaszélességben 
kapható gépek nagy mennyiségű terménymaradványt is kiválóan dolgoznak fel, magas üzemi sebességgel.

2800



35

Vizsgálati szempont Vizsgálati eredmény* Értékelés**
Munkaminőség vizuális értékelése
Szecskahossz egységessége jó +
Munkavégzési minőség nagyon jó ++
Mulcsozott anyag kereszteloszlása jó +
Felhasználói értékelés a gép szántóföldi tesztelése után
Fel- és lecsatlakoztatás jó +
Szervizelési pontok hozzáférhetősége jó +

Tisztítás közúti szállítás előtt jó +

Oldaleltolás funkció kielégítő o
Vibráció előfordulása soha ++

Kőfelverődés-védelem jó +

Vágásmagasság-szabályozás jó +
Eltömődés előfordulása nagyon ritkán ++

A BC 2800 MÁR DLG MINŐSÍTÉSSEL  
ÉS JÓVÁHAGYÁSSAL
A BC 2800 univerzális szárzúzó „nagyon jó” minősítést kapott a 2015/16 évi, „DLG 
jóváhagyó” teszten, „munkavégzési minőség”, „teljesítményigény”, „kezelhetőség” és 
„szántóföldi teljesítmény” kategóriában. A teszt a szárzúzó szemes kukorica tarlón  
végzett munkáját értékelte. A szántóföldi teljesítmény értékeléséhez a gépet öt különböző 
gazdaságban üzemeltették. Valamennyi gazda kitöltött egy-egy kérdőívet a szárzúzó 
használatát követően.

*A leg gyakrabban adott értékelés  
**Értékelési rendszer: nagyonjó (++), jó(+), kielégítő(o), nem kielégítő (-)

KUHN MASCHINEN-VERTRIEB 
BC 2800 UNIVERZÁLIS SZÁRZÚZÓ

Munkavégzési minőség
Teljesítményigény
Kezelhetőség
Szántóföldi teljesítmény

DLG 6316 sz. vizsgálati jelentés

BCR 2800: SOKOLDALÚ MEGOLDÁS

Ez az átfordítható szárzúzó kapható egyszeres vagy dupla függesztő taggal, így 
a traktor elejére vagy hátuljára egyaránt csatlakoztatható. Az előre függesztett 
szárzúzó kombinálható hátulra szerelt borona szerszámmal vagy másik szárzúzó-
val. Ezzel jelentősen fokozható a munkateljesítmény.
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PÁRATLAN SZÁRZÚZÓ GABONATERMESZTŐ 
NAGYGAZDASÁGOKNAK

A szárzúzó egyes alapértékei magukért beszélnek:
- 8,2 m munkaszélesség,
- akár 450 LE-s, nagyteljesítményű traktorokhoz,
- 6 600 kg össztömeg.
Ez a szárzúzó extra nagy kiterjedésű, intenzív szárzúzással kezelt területekre lett tervezve, ahol a gép nagy 
terhelésnek és feszültségnek van kitéve.
Ezektől eltekintve pedig számíthat a már jól ismert KUHN jellemzőkre is, mint a kiváló vágásminőségért felelős 
nagy átmérőjű rotor spirális szerszám-elrendezéssel, és a nagy szerszámsebesség. A zúzásmagasságot 
négy elforduló kerék szabályozza.

1. MASSZÍV ALVÁZ
A hegesztett alváz négy darab, megnövelt szilárdságú gerendelyből áll; egy első, egy 
felső és két alsó gerendelyből. A szerkezeti elemek is igen vastagok, az alvázon pedig 
egy csavarozott, cserélhető fémlemez betét kapott helyet.

2. ROBOSZTUS ROTORHAJTÁS
A kettős meghajtásnak köszönhetően az erőátvitel jobban eloszlik a meghajtó 
alkatrészeken. A rotort mindkét oldalon hat-hat, nagy kapacitású SPBX szíj hajtja, 
melyek automatikus feszítőegységen helyezkednek el.

PRAKTIKUS ÉS BIZTONSÁGOS  
SZÁLLÍTÁS

Ilyen méretű munkagéphez forradalmi  
szállítási megoldást kellett kitalálni.  
Az RMS 820 modellen mind a hidraulikus  
szállítószerkezet, mind a hidraulikus  
vonórúd elővezérelt szelepes, kettős 
működésű munkahengerekkel felszerelt.  
Mindkettő biztonságos és praktikus!

A MEGBÍZHATÓ GÉP A FŐ,  
HA HEKTÁROK VÁRNAK!

820
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BETAKARÍTÁSHOZ ÁLLÍTHATÓ 
APRÍTÁS

A rotor fordulatszáma csökkenthető, így a 
szecska hossza meghaladhatja a 15 cm-t.  
Csak így bálázható. Ha finomabbra kell 
zúzni, tanácsos szárzúzót alkalmazni 
a bálázó alatt. A henger a kívánt 
vágásmagasságra állítható, 4 és 15 cm 
között.

KÖNNYŰ MEGFOGÁS

A termény könnyebb megfogása 
érdekében, amely általában magas és sűrű, 
a szárzúzón hidraulikusan állítható első 
burkolat és motolla található. A WS 320 BIO 
minden típusú, nagy tömegű vegetációhoz 
alkalmas. Nehéz körülmények között, fekvő 
terményben is munkaképes.

HÁROM MŰVELET  
EGY MENETBEN

A rendsodrást egy, a rotor alá szerelt 
csigaorsó végzi. Ezt közvetlenül a traktorra 
csatlakozó hidraulikus motor hajtja. A 
fordulatszám a munkakörülményeknek 
megfelelően állítható (anyagmennyiség, 
haladási sebesség). Az aprított termény 
egyenletesen ömlik ki egy központi nyíláson 
keresztül a szárzúzó hátulján. Így nem 
töri össze a traktor kereke. Könnyebben 
bálázható, akár kombinálva, akár külön.

NEM EGYSZERŰ SZÁRZÚZÁS,  
EZ BETAKARÍTÁS!

A WS 320 BIO energianövényekre specializált szárzúzó, melyet a termény betakarítására fejlesztettek ki. 
Bálázóval kombinálva is működtethető, ami abszolút újítás a piacon. Első függesztésű, beépített rendsodró 
szerkezettel, nagy tömegű termények, például miszkantusz vagy cirok betakarítására tervezték. Bálázóval 
együtt használva egyetlen gépkezelő elegendő a termény zúzásához, rendképzéséhez és bálázásához.
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320 BIO

MEGGYŐZŐ FÖLÉNY A MAI BETAKARÍTÁSI  
RENDSZEREKKEL SZEMBEN
Az önjáró szecskázókhoz vagy külön-külön alkalmazott kaszához és bálázóhoz képest, a WS 320 BIO a következő előnyöket tudja felmutatni:
- egyetlen személy elegendő a teljes betakarítási folyamat elvégzésére;
- egyszerű szállítási logisztika;
- kisebb a bálák helyigénye, különösen nagy sűrűségű bálázóval, szögletes bálákba;
- alacsonyabb üzemanyag-szükséglet;
- kevésbé letaposott talaj, mivel kevesebb nagygép hajt át a földön.
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RÖVID SZERSZÁMOK   
Fű és univerzális szárzúzókhoz (alacsony és közepes tokozással)

HOSSZÚ SZERSZÁMOK
Termény szárzúzókhoz  

(magas tokozással)

Zöldterület karbantartás  
 és területfenntartás Univerzális

További 
felhasználás 
(biomassza, 

bioenergia stb.)
Termények

Típus Maradvány Szerszám TL BE 10 BKE VKM BP 100 BP 10
BPR 10 BPR 100 BPR 100 PRO

BP 8300 WS 320 BIO
BK-RM

RM-R-BC 
BCR-RMS

KA
LA

PÁ
CS

KÉ
SE

K
Fű

 /f
a 

/ f
ás

 s
zá

rú
 m

ar
ad

vá
ny

Normál fű Kalapácskések

Fű nehéz körülmények között  
(köves stb.)

Csuklós kalapácskések

Víz és famaradványok  
(szőlővesszők, vágott gally)

Nehéz kalapácskések

Parlag, fás terménymaradványok Hosszú kalapácskések

UN
IV

ER
ZÁ

LI
S 

KÉ
SE

K
Al

jn
öv

én
yz

et
 /

te
rm

én
ym

ar
ad

vá
ny

ok

Normál aljnövényzet Univerzális kések

Irtás, fás szármaradványok  
 lábon (tarló)

Egyenes univerzális kések

Szántóföldi terménymaradványok  
(kukoricamag, búzaszalma stb.):  

megnövelt szívóhatás
Univerzális kések tarlóhántókkal

CS
UK

LÓ
S 

KA
NA

LA
S 

KA
LA

PÁ
CS

OK

Fű
Csuklós kanalas kalapácsok - speciális rotor 

(más szerszámra  
nem szerelhető)

CS
UK

LÓ
S 

KA
NA

LA
S 

KÉ
SE

K

Fű Csuklós kanalas kések

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TERÜLETFENNTARTÓ SZÁRZÚZÓK

VÁLASSZA A MEGFELELŐ SZERSZÁMOT!

Gyárban  
felszerelhető

Forduljon a 
KUHN PARTS-hoz

Nem felszerelhető
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RÖVID SZERSZÁMOK   
Fű és univerzális szárzúzókhoz (alacsony és közepes tokozással)

HOSSZÚ SZERSZÁMOK
Termény szárzúzókhoz  

(magas tokozással)

Zöldterület karbantartás  
 és területfenntartás Univerzális

További 
felhasználás 
(biomassza, 

bioenergia stb.)
Termények

Típus Maradvány Szerszám TL BE 10 BKE VKM BP 100 BP 10
BPR 10 BPR 100 BPR 100 PRO

BP 8300 WS 320 BIO
BK-RM

RM-R-BC 
BCR-RMS

KA
LA

PÁ
CS

KÉ
SE

K
Fű

 /f
a 

/ f
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Normál fű Kalapácskések

Fű nehéz körülmények között  
(köves stb.)

Csuklós kalapácskések

Víz és famaradványok  
(szőlővesszők, vágott gally)

Nehéz kalapácskések

Parlag, fás terménymaradványok Hosszú kalapácskések
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 /
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ok

Normál aljnövényzet Univerzális kések

Irtás, fás szármaradványok  
 lábon (tarló)

Egyenes univerzális kések

Szántóföldi terménymaradványok  
(kukoricamag, búzaszalma stb.):  

megnövelt szívóhatás
Univerzális kések tarlóhántókkal

CS
UK

LÓ
S 

KA
NA

LA
S 

KA
LA

PÁ
CS

OK

Fű
Csuklós kanalas kalapácsok - speciális rotor 

(más szerszámra  
nem szerelhető)

CS
UK

LÓ
S 

KA
NA

LA
S 

KÉ
SE

K

Fű Csuklós kanalas kések



be strong, be KUHN40

KUHN ALKATRÉSZEK
Időtállóra tervezve és gyártva
A KUHN öntödéknek és vasműveknek, illetve a magas színvonalú gyártási folyamatoknak 
köszönhetően a legyártott alkatrészek dacolnak az idővel. Valóban megbízhat szaktudásun-
kban és eredeti alkatrészeinkben. A gazdák élvezhetik az ügyféltámogató és logisztikai szol-
gáltatások előnyeit, melyek keretében a KUHN PARTS alkatrészraktárak a legközelebbi KUHN 
márkakereskedővel együttműködésben nyújtanak gyors és megbízható javítási megoldásokat.

Műszaki adatok Fű szárzúzók
TL BE BKE

120 - 150 - 180 14 - 16 - 18 - 20 150 - 180 210 - 230 - 250

Munkaszélesség (m/ft) 1,19 - 1,46 - 1,78 1,40 - 1,60 - 1,80 - 2,00 1,53 - 1,80 2,14 - 2,29 - 2,50

Szállítási szélesség (m/ft) 1,35 - 1,60 - 1,92 1,60 - 1,80 - 2,00 - 2,20 1,71 - 2,00 2,36 - 2,51 - 2,71

TLT fordulatszám (min-1) 540 540 / 1000 540

Traktor minimális teljesítményfelvétele (kW/LE)**
11-15-18/ 
15-20-25

26-29-33-37/ 
35-40-45-50

29-44/40-60
48-51-55/ 
65-70-75

Maximálisan megengedett DIN motorteljesítmény (kW/LE)  
 1 000 min-1 fordulaton (vagy 540-en, ha kapható ilyen változat)

22-22-26/ 
30-30-35

48/65 59-74/80-100 74/100

Csatlakoztatás hárompont, 1. kat.

hárompont,  
1. kat. (14/16)

hárompont, 1. vagy
2. kat (18/20)

hárompont,  
1. kat. (150)

hárompont, 1. vagy
2. kat (180)

hárompont, 2. kat.

Oldalirányú eltolás (mm/in)
nincs eltolás (120) -  

280 (150/180)
280 (14/16) - 450 

(18/20) 
350 - 450 455

Szabadonfutó  (intégrée dans le carter)

Rotorhajtás 2 courroies SPA 
3 courroies SPBX  

(2 sur BE 14)
3 courroies SPBX 4 courroies SPBX 

Rotorátmérő (mm/in) 366 374 425 450

Rotor fordulatszám (min-1)
TLT 540 min-1 2309 2218 2203

TLT 1000 min-1 - 2339 -

Szerszámok lineáris sebessége
(m/s)

TLT 540 min-1 44,2 45,5 49 51,8

TLT1000 min-1 - 46,6 -

Csuklós kanalas kések száma 24 - 30 - 36 -

Kalapácskések száma - 20 - 24 - 28 - 32 18 - 20 24 - 26 - 28

Y kések száma - 36 - 40 48 - 52 - 56

Ellenkés  (sima, hegesztett)  (sima, csavarozott)

Oldalsó csúszótalpak -  

Magasságállítás hengerrel
rögzített

végű hengerrel
kerékkel vagy rögzített/leszerelhető végű hengerrel

Hengerátmérő (mm/in) 90 160

Abroncsok - 16 x 6.5 8 ply

Tömeg tartozékokkal (kg/lbs) 150 - 185 - 205
330 - 370 -  
410 - 455

470 - 580
660 - 690 -  

710

 alapfelszereltség    extra felszereltség    - nem rendelhető

*Gyárilag összeszerelt.

**Munkakörülményektől, főleg a maradványok mennyiségétől és típusától függ.
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Műszaki adatok Univerzális szárzúzók
VKM BP BPR BP

210 - 240 -
280 - 305 24 - 28 - 30 240 - 280 - 

305
22 - 24 - 28 

- 30
210 - 240 
280 -305

280 PRO -
305 PRO 8300 

Munkaszélesség (m/ft)
2,09 - 2,37 - 
2,79 - 3,03

2,37 - 2,79 - 
3,03

2,37 - 2,79 - 
3,03

2,10 - 2,37 
2.79 - 3,03

2,10 - 2,37
 2,79 - 3,03

2,79 - 3,03 8,30

Szállítási szélesség (m/ft)
2,25 - 2,55 - 
2,98 - 3,21 

2,55 - 2,96 - 
3,19

2,55 - 2,99 ou 
3,10** - 3,34

2,29 - 2,55 
2,95 - 3,19

2,27 - 2,55
 3,00 - 3,34

2,96 - 3,34 3,00

TLT fordulatszám (min-1) 540/1000 1000

Traktor minimális teljesítményfelvétele (kW/LE)***
51-59-66-74/ 
70-80-90-100

59-66-74/
80-90-100

59-66-74/ 
80-90-100

40-45-65-75/ 
55-60-90-100

51-59-66-74/ 
70-80-90-100

70-81/ 
95-110

110-147 

Maximálisan megengedett DIN motorteljesítmény (kW/LE)  
 1 000 min-1 fordulaton (vagy 540-en, ha kapható ilyen változat)

96-96-110- 
110 / 130-130-

150-150
 110/150 129/175 110/150 129/175 169/230 221-243 

Csatlakoztatás hárompont, 2. kat.
hárompont, 2. kat. - hátramenetben 

hajtott - fix vagy úszó

hárompont, 2. 
kat.;3. kat. - első 
vagy hátsó - fix 

vagy úszó

hárompont, 2. 
vagy 

3. kat.

Oldalirányú eltolás (mm/in) 520 (210) - 580 450 580 450 520 (210) - 580 580 -

Szabadonfutó  (hajtóműbe integrált)

Rotorhajtás (szíjak száma) 3 - 3 - 4 - 4 3 - 4 - 4 3 - 5 - 5 3 - 3 - 4 - 4 3 - 3 - 5 - 5 5 5 + 5

Rotorátmérő (mm/in) 465

Rotor fordulatszám (min-1)
TLT 540 min-1 1833 (2203 a BPR 22 és a BPR 24 esetén) - -

TLT 1000 min-1 1960 (2356 a BPR 22 és a BPR 24 esetén) 1870 2052

Szerszámok lineáris sebessége 
(m/s)

TLT 540 min-1

48
(210/240) 

44 
(280/305)

49 - 44 - 44 45
44

(54 a BPR 22és a 
BPR 24 esetén)

45 - -

TLT 1000 min-1 48 
(280/305)

57 - 48 - 48 48* (57 a BPR 22 és a BPR 24 esetén) 46 50

Kalapácskések száma 22 - 24 - 28 - 32 24 - 28 - 32 24 - 28 - 32 22 - 24 - 28 -32 22 - 24 - 28 - 32 28 - 32 64

Univerzális Y kések száma 44 - 48 - 56 - 64 48 - 56 - 64 48 - 56 - 64 44 - 48 - 56 - 64 44 - 48 - 56 - 64 -

Cséphadaró kések száma - 54 - 60 - 72 - 78 -

Ellenkések  (1 fogazott és 1 sima)

3. ellenkés -

Oldalsó csúszótalpak

Magasságállítás
félig elforduló kerék  

vagy levehető végű henger
fix vagy levehető 

végű henger
levehető végű henger

Hengerátmérő (mm/in) 180 220

Abroncsok

nem állítható nyomtávú kerekek 185/70 R13

185-60 R14 185/75-15 -
állítható nyomtávú kerekek

145-10
(210/240) -
185/70 R13
(280/305)

Tömeg tartozékokkal (kg/lbs)
870 - 910 -  
960 - 990

860 - 890  
- 920

820 - 900 - 950
850 - 920 - 
990 - 1120

870 - 950 -
1020 - 1100

1150 - 1230 2630

 alapfelszereltség    extra felszereltség  - nem rendelhető

*Gyárilag összeszerelt.

**Országtól függ.

***Munkakörülményektől, főleg a maradványok mennyiségétől és típusától függ.
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Műszaki adatok Szántóföldi szárzúzók
BK RM BC BCR RMS WS

230 - 280 -
320

240 - 280 -  
320 - 400

480 R -  
610 R

2800 - 3200 - 
4000 - 4500

6500 R 2800 820 320 BIO

Munkaszélesség (m/ft)
2,30 - 2,80 -  

3,20 
2,36 - 2,80 -
3,23 - 4,01

4,80 - 6,10
2,79 - 3,23 -
4,01 - 4,52

6,50 2,79 8,20 3,23

Szállítási szélesség (m/ft)
2,50 - 3,00 -

3,47
2,55 - 3,00 -  
3,48 - 4,35

2,50
2,99 - 3,47 - 
4,35- 4,93

2,65 2,99
hosszirányú

szállító - vonórúd
3,48

TLT fordulatszám (min-1) 540 / 1000
1000 (540/1000  

RM 240-en)
1000

Traktor minimális teljesítményfelvétele (kW/LE)*
51-66-81/ 
70-90-110

66-74-88-96/ 
90-100-120-130

118-132/160-
180

74-88-95-103 
/ 100-120- 
130-140

150/200 88/120 191/260 110/150

Maximálisan megengedett DIN motorteljesítmény (kW/LE)  
1 000 min-1 fordulaton (vagy 540-en, ha kapható ilyen 
változat)

92-110-129/ 
125-150-175

110-125- 147-
205 / 150-170-

200-280
257/350

147-221-257-
257 / 200-

300-350-350
300/400 221/300 331/450 221/300

Csatlakoztatás
hárompont, 

2. kat.

hárompont, 2. kat. 
- félautomata

(RM 240/ 
280/320-ra 
szerelve**)

hárompont,  
2. vagy 3. kat.

hárompont, 2. 
kat. (2. és 2. kat.,  

félautomata  
BC 4000/4500-

on)

3 points,  
cat. 3 ou 4

hárompont, 2. 
kat. (2. és 2. 

kat.,  
félautomata  

BC 
4000/4500-on)

hárompont,  
3. vagy 4. kat.
gyorsfüggesztő

kompatibilis

hárompont,  
2. vagy 3. kat.

fix vagy 
úszó

Szabadonfutó   (hajtóműbe integrált)

Rotorhajtás
4 - 4 - 5

SPBX szíjak

4 - 4 - 3+3 -  
4+4

SPBX szíj

4+4 - 5+5
SPBX szíjak

4 - 3+3 - 4+4 
- 5+5  

SPBX szíj

POWERBAND 
QP4 1900

4 
SPBX szíj

6+6  
SPBX szíj

5-ágú
Powerband

Rotorátmérő (mm/in)
620 - 647
(280-320)

647  
(240-320) -

703
620-630 647 (730

a BC 4000/4500 típusokon) 730 647

Rotor fordulatszám 
(min-1)

TLT 540 min-1 2083 (230) -
1840 (280)

1833 (240) -

TLT 1000 min-1 1960 (280) -
1758 (320)

1960 - 1680 - 
1758 - 1747

1714
1758 - 1747 - 
1714 - 1530

1870 1758 1721 1117

Szerszámok lineáris  
sebessége (m/s)

TLT 540 min-1 67,6 (230) -
62 (280)

62 (240) -

TLT 1000 min-1 66,3 (280) -
59,5 (320)

66 - 57 - 60 -  
64

56
60 - 60 -  
65 - 58

64 60 66 38

Hosszú kalapács kések száma 26 - 32 - 36
28 - 32 - 36 -  

44
56 - 68

32 - 36 -  
44 - 52

72 32 - -

Tarlóhántós Y kések száma
52+26 -  
64+32 -  
72+36

56+28 - 64+32 - 
72+36 - 88+44

112+56 - 
136+68

64+32 -  
72+36 -  
88+44 - 
104+52

144+72 64+32 - -

Y kések száma - 264 72

Oldalsó csúszótalpak -

Ellenkések  (1 egyenes,  
1 fogazott)

 (1 egyenes, 1 fogazott)
(2 fogazott:
1 csavaros,

1 heggesztett)
 (1 egyenes, csavaros) -

Magasságállítás
félig elforduló 
kerekek vagy 

hengerek

félig elforduló kerekek vagy 
hengerek

levehető végű henger  
vagy félig elforduló kerekek

4 elforduló
támasztó

kerék

levehető 
végű 

henger

Hengerátmérő (mm/in) 220 - 220

Abroncsok 185/60-R14

195/65-15  
(240-280)
195/75-14  

(320)

10.0/80-12 
10 PR

10.0 x 80 - 12 10.0/80-12 10 PR -

Tömeg tartozékokkal (kg/lbs)
950 - 1100 - 

1410
1195 - 1210 - 
1400 - 2130

2600 - 3200
1330 - 1560 - 
2400 - 2343

3900 1900 6600 1800

 alapfelszereltség   extra felszereltség - nem kapható *Munkakörülményektől, főleg a maradványok mennyiségétől és típusától függ. ** Országtól és felszereltségtől függ.
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BE 10 extra tartozékai: első függesztés vagy hátramenetben haladó állásátalakító készlet.

BKE/BKE REV extra tartozékai: állítható csúszótalp készlet - fémlemez betét - elforduló támasztó kerekek – világítás és jelzőfények.

VKM extra tartozékai:  hidraulikusan vezérelt eltolás - leszerelhető végű hengerek - hengerkaparó - egy pár tartókerék az 
oldalfalakra szerelve - páros kerék - rendsodró-gerendely fogak nélkül - rendsodró fogak – világítás és jelzőfények.

BP 10 extra tartozékai: oldalsó stabilizáló csúszótalp készlet – világítás és jelzőfények.

BP 100 extra tartozékai: hidraulikusan vezérelt eltolás - leszerelhető végű henger - világítás és jelzőfények.

BPR 100 extra tartozékai: elforduló első kerekek - dupla szabadonfutós hajtómű - behajtó tengelybővítő készlet - különleges fényezés.

BPR 100 PRO extra tartozékai: elforduló első kerekek - dupla szabadonfutós hajtómű - behajtó tengelybővítő készlet - csavarrögzítésű, 
kiegészítő ellenkés - különleges fényezés.

BP 8300 extra tartozékai: csavarrögzítésű, fogazott, kiegészítő ellenkés - különleges fényezés.

BP 8340 extra tartozékai: kiegészítő ellenkés.

BC/BCR 1000 extra tartozékai: kiegészítő ellenkés - világítás és jelzőfények - gyorsfüggesztő szerkezet (BC 3200) - dupla összekötő tagos 
fordítómű (BCR 2800) - kiegészítő elforduló kerekek.

RM extra tartozékai: - megerősített kerekek - állítható oldalsó csúszótalpak - világítás és jelzőfények.

RM R extra tartozékai: - kiegészítő első tárcsa a kaszaegységek között - világítás és jelzőfények.
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Extra tartozékok

EXPRESSZ PÓTALKATRÉSZ SZOLGÁLAT, ÉJJEL-NAPPAL
Sürgősen pótalkatrészre van szüksége? A KUHN sürgősségi 
megrendelési rendszerével a hét minden napján, egész évben 
élvezheti az expressz szállítás nyújtotta előnyöket. Ezáltal jelentősen 
minimalizálható a gépek állásideje és növelhető a munkateljesítmény.

A PROFIK VÁLASZTÁSA!
36 havi teljes nyugalom a KUHN által nyújtott protect + garanciával.  
Semmi mással nem kell törődnie, csak a munkájával és gépe 
teljesítményével. Hiszen az ember ezt várja el, amikor csúcstechnológiás 
gépbe fektet.

MINDEN EDDIGINÉL GYORSABB JAVÍTÁS!
A váratlan műszaki problémák mindig a legrosszabbkor történnek! A KUHN 
I TECH szolgáltatásnak köszönhetően KUHN márkakereskedője gyors és 
hatékony segítséget nyújt. Éjjel-nappal elérhető online szervizünkben gyors és 
pontos diagnózist kaphat.

FEKTESSEN BE ÉSSZERŰEN!

Új gépre van szüksége, de nincs rá fedezet? Modernizálja gépparkját és 
fejlessze gazdaságát a KUHN FINANCE finanszírozási programmal saját 
igényei és elvárásai szerint, teljes biztonságban. Személyre szabott, az Ön 
igényeihez igazodó finanszírozási megoldásokat kínálunk.

KUHN SZOLGÁLTATÁSOK* 
Maximalizálja kuhn berendezései kihasználtságát és termelékenységét

**Az egyes országokban elérhető szolgáltatások és berendezések eltérőek lehetnek.
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Úgy gondolta, hogy a KUHN csak szárzúzókat és fűkaszákat kínál? 
Van még mit felfedezni!

1. Szőlészeti és gyümölcsösbe való szárzúzók 2. Első függesztésű karbantartó szárzúzók 3. Eltolható karos szegélynyírók 4. Professzioná-
lis, nagy teljesítményű rézsűzúzók.

SZÁRZÚZÓ MINDEN CÉLRA!

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TERÜLETFENNTARTÓ SZÁRZÚZÓK

FÜGGESZTÉS TÍPUSA

FÜVES 
TERÜLETEK LEGELŐK PARLAG KÖZTES TERMÉNYEK ÉS 

TERMÉNYMARADVÁNYOKSZÉRIA ELSŐ HÁTSÓ

Fű

TL X X

BE 10 X X X X X

BKE X (BKE rev) X X X X

 Univerzális

VKM X X X ( X )

BP 10/BPR 10 X (BPR 10) X X X

BP 100/BPR 100 X (BPR 100) X X X ( X )

BPR 100 PRO X X X X ( X )

BP 8300 X X X X ( X )

 Termények

BK X ( X ) X X

RM / RM R X ( X ) ( X ) X

BC / BCR 1000 X X (BCR) ( X ) ( X ) X

RMS 820 X ( X ) X

 Energianövények WS 320 BIO X  X
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KUHN Mezőgazdasági Gép Kft.
6000 Kecskemét, Búzakalász utca 20. - Magyarország
Tel.: +36 76/500-460

Az Ön KUHN márkaképviselője

A KUHN-t az alábbi helyeken is megtalálja:

Az Önhöz legközelebbi KUHN márkaképviselőt  
megtalálja a weboldalunkon: 
www.kuhn.com

Bizonyos gépeknek jelentős súlya van. Vegye figyelembe a traktor megengedett maximális össztömegét, 
emelési kapacitását és tengelyterhelését. A traktor első híd terhelése mindig el kell érje a traktor nettó súlyának 
legalább a 20%-át. Ez a kiadvány az Európai Unió tagállamaiban érvényben lévő Európai Gép Direktívának 
megfelelően került összeállításra. Az Európai Unión kívüli országokban a gépeink teljesítik az adott országban 
érvényes biztonsági előírásokat. Előfordulhat, hogy a jelen kiadványban szereplő bizonyos fotók az adott 
gépet leszerelt védőburkolatokkal ábrázolják a jobb érthetőség kedvéért. Semmilyen körülmények között sem 
szabad a gépet a szükséges védőburkolatok nélkül használni (az összeszerelési és a kezelési útmutatónak 
megfelelően). Fenntartjuk a jogot az itt ismertetett bármilyen kialakítás, műszaki jellemző, vagy anyag  
minden előzetes bejelentés nélküli módosítására. Előfordulhat, hogy a jelen kiadványban bemutatott gépek és 
berendezések legalább egy szabadalmat és/vagy bejegyzett dizájnt tartalmaznak. A jelen dokumentumban 
hivatkozott védjegyek egy vagy akár több országban is be lehetnek jegyezve.

Látogassa meg a YouTube  
csatornáinkat is.


