
Talajlazítók

CULTISOIL DC 301 – 401 

be strong, be KUHN



DC

A KUHN CULTISOIL ELŐNYEI:

•  A növények fejlődését elősegítő optimális magágy-
kialakítás – maximális termelékenység.

•  Sokoldalú eszköz a felhasználó kezében, mely a ha-
gyományos és a minimális talajművelési technikákhoz 
egyaránt adaptálható, miközben a használat fokozott 
kényelmét kínálja – alacsony üzemeltetési költségek, 
csekély karbantartási igény.

•  A felhasználók igényeit szem előtt tartó hasznos 
újítások sora.

•  Ez a gép megbízhatóságáról és hosszú élettartamáról 
ismert – vele nem csúsznak a talajelőkészítő munkák, 
és jó áron értékesíthető tovább.

A jövedelmezőség a minőségi növénytermesztésben 
használt eszközök teljesítményétől és 
megbízhatóságától függ. Pont ezért érdemes a KUHN 
CULTISOIL-t választani, mert megfelel ezeknek a 
kritériumoknak.
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A KUHN úgy kínál 
minden igényt ki-
elégítő megoldást 
a talaj előkészíté-
sére, hogy közben 
megfelel az alábbi 
szempontoknak:

KUHN  
TALAJLAZÍTÓK

301 401

TAKARÉKOSSÁG KÉNYELEM SZERVIZHÁTTÉR MUNKAVÉGZÉS 
MINŐSÉGE

TÁMOGATÁS
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ROBUSZTUS, KOMPAKT...
SOKOLDALÚAN ADAPTÁL
HATÓ A KÜLÖNFÉLE  
MUNKAMÓDSZEREKHEZ

A legújabb generációs CULTISOIL talajlazítók a hagyományos talajelőkészítésben és a minimális 
talajművelésben egyaránt hatékonyan alkalmazhatók.

Különös hangsúlyt fektettünk az alábbi 4 alapkritériumra:
•  Hatékonyság és a talajszerkezet tiszteletben tartása.
•  Egyszerű és könnyen végrehajtható beállítások, hogy a gép minden munkakörülményhez 

adaptálható legyen.
•  Minimálisra csökkentett karbantartási igény és költségek.
•  A felhasználó nyugalmát szolgáló nagy megbízhatóság és hosszú élettartam.

HATÉKONYSÁG: NAGY 
SZILÁRDSÁGÚ KAPCSOLÓ 
SZERKEZET

A háromszög alakú kialakítás és 
a fontos szerepet betöltő nagy 
szakítószilárdságú zártszelvény (160 
x 160 mm) gerendely biztosítja, 
hogy az alváz kellően masszív és az 
igénybevételnek tökéletesen ellenálló 
legyen.

KARBIDLAPOK A MAXIMÁLIS 
ÜZEMI ÉLETTARTAM 
SZOLGÁLATÁBAN

Igény esetén a késszárnyak is
kaphatnak karbidlapos megerősítést.
Maximális üzemi élettartam, azonban
köves talajon nem ajánlott az 
alkalmazása.

TARTÓS  
TELJESÍTMÉNY

A szárakra és a szárnyak belső oldalára
karbidréteg van felhegesztve.
Az orrbetétek kemény karbidlappal
megerősített hegyének jellemzői:
- nagyon hosszú üzemi élettartam,
- könnyű behatolás kemény talajba is,
- fokozott stabilitás munka közben.
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KIVÉTELESEN KOMPAKT KIALAKÍTÁS
A forgáspontoknak és a sajátos paralelogramma 
szerkezetnek köszönhetően ez a munkagép 
különösen kompakt egységet alkot. Valójában a közúti 
forgalomban és a manőverek során az eltolás csak 45 
cm-rel növekszik.

AZ ÖNMAGÁBAN HASZNÁLT 
TALAJLAZÍTÓ GÉP MUNKAMÉLYSÉGÉT 
SZABÁLYOZHATÓ HENGEREKKEL
A DC sorozat tagjain 10 és 35 cm (4”-től, 14”-ig) között 
gyorsan elvégezhető az aktuális igényeknek megfelelő 
beállítás: például tarlóhántást vagy minimális talajmű-
velést követő talajlazításhoz, illetve a művelésből eredő 
káros eketalp-tömörödés feltöréséhez Maxicrumbler, 
Maxipacker vagy PK2 hengerrel.

 CULTISOIL: KÖNNYEN  
 KOMBINÁLHATÓ ÉS BEÁLLÍTHATÓ
A CULTISOIL talajlazítót és a mögé kapcsolt eszközt 
csatlakoztató paralelogramma szerkezetet egy állítható, 
felső egyenes csavarorsó alkotja,, melynek segítségével 
mindkét gép beállítása könnyen és gyorsan elvégezhető. 
A paralelogramma szerkezet gondosan kialakított 
geometriája lehetővé teszi az egység kiegyensúlyozott 
munkavégzését.

CSÖKKENTSE A MUNKAMENETEK 
SZÁMÁT
A talajművelő eszközzel kombinált CULTISOIL talajlazító 
gép a talaj fellazítását és a magágy előkészítését egy 
menetben képes elvégezni. Így a talaj szerkezetének 
megóvása érdekében nem kell annyiszor ráhajtani a 
táblára, tehát csökken a talajerózió mértéke.

KÉNYELEM
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GONDOS KIALAKÍTÁS A JOBB TERMÉSEREDMÉNY ÉRDEKÉBEN

A CULTISOIL TALAJLAZÍTÓ MINDEN  
HELYZETRE PRECÍZEN ADAPTÁLHATÓ ...

A GÉP AGRONÓMIAI ELŐNYEI, ME-
LYEK A KÜLÖNBSÉGET JELENTIK 

1  A tömör talaj fellazítása. 
Mégpedig a lazítókés speciális méretezésének 
köszönhető „talajhullámosító” hatással. Ennek 
eredményeképpen a föld menet közben 
megemelkedik, majd az ekevas mögött lehull, 
miközben szerkezete átalakul.

2  A lazítókés talprészének szöge biztosítja a 
talaj rétegezettségének megőrzését:
- a talajrétegek nem keverednek egymással,
-  a gép nem dob ki köveket és összeállt 

rögöket,
- a talaj takarórétege nem károsodik.

A lazítókés szimmetrikus kialakításának 
köszönhetően 3  a munkavégzés teljes 
szélességben homogén, és még sok kés sem 
kell hozzá – a minőség tehát garantált.

… a lazítókések közötti távolság beállításával:
kb.  50 cm: nem nagyon tömör  

(azaz homokos, iszapos) talajok esetében, illetve sekély 
lazításhoz.

kb.  70 cm: nagyon tömör (agyagos) talajok esetében,  
illetve növényi szármaradványok bedolgozásához.

… eltérő szélességű kések használatával:
-  normál szélességű kések (45 cm/18”): a felső talajrétegben 

végzett munkákhoz,
-  keskeny (28 cm/11”) kések: a legtömörebb, leginkább 

konzisztens (agyagos) talajokhoz, illetve a talaj 
mély megmunkálásához, hogy a gazdálkodó minél 
nagyobb mennyiségű föld szerkezetét minél kisebb 
energiaráfordítással tudja átalakítani.

A talaj 35 cm-es mélységű megmunkálásáig ideális

301 401

28 cm 
vagy 
45 cm
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Műszaki adatok CULTISOIL DC 301 CULTISOIL DC 401

Munkaszélesség (m) 3,00 4,00

Szállítási szélesség (m) 2,95 3,76

Szabad magasság (cm) 80

Lazítókések száma 4 vagy 6 6 vagy 8

Késszélesség (cm/inch) 28 vagy 45/11” vagy 18” a szükséges berendezésnek megfelelően

Munkamélység (cm) 10-től 35-ig

Lazítókéshegy-kopásvédelem
Gyári alapkivitel: Wolfrám-karbid bevonat a száron, valamint a lazítókés szélén  

és hegyén. Külön rendelhető: karbidlappal bevont késszárnyak

A lazítókések biztonságos kialakítása Biztonsági nyírócsavar kopásgátló persellyel

Minimális teljesítményigény a talajlazító önálló 
használata esetén (kW/Le)

73/100 93/130

Minimális teljesítményigény, ha a talajlazítót más 
talajművelő géppel együtt használják (kW/Le)

95/130 117/160

Csatlakoztatás 2. és 3. kat.

A gép súlya a paralelogramma szerkezettel 
együtt (kg)

4 lazítókéssel: 785
6 lazítókéssel: 865

6 lazítókéssel: 985
8 lazítókéssel: 1035

A Maxicrumbler hengerkészlet súlya (kg) 402 547

A Maxipacker hengerkészlet súlya (kg) 627 772

ADJON MEG MINDENT A KULTÚRA SIKERES FEJLŐDÉSÉHEZ: MAXIMALIZÁLJA A 
TERMÉSHOZAMOT ÚGY, HOGY KÖZBEN CSÖKKENTI ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEIT!

Külön rendelhető egységek: 2 db kiegészítő lazítókés. – Meghosszabbított teljesítményleadó tengely forgóboronával vagy rotációs 
boronával összekapcsolt munkagép-szerelvényhez. – Csatolókarok forgóborona vagy rotációs borona rögzítéséhez. – Összekötő 
karok a hátsó hengerhez (Maxicrumbler, Maxipacker vagy PK2). – Oldalsó mélységszabályozó kerékkészlet. – Karbidlappal bevont 
késszárnyak. – Hidraulikatömlő-hosszabbító.

ENERGIÁVAL TÖLTI FEL A TALAJT!

A jól végrehajtott talajelőkészítés:
- elősegíti, hogy a talaj minél több ásványi anyagot vegyen fel, különösen nitrogént,
- megerősíti a növényt, mert ellenállóbbá teszi a betegségekkel szemben,
- javítja a talaj vízháztartását, hogy jobban megtartsa a nedvességet, illetve elvezesse a felesleges vízmennyiséget, továbbá
- hozzájárul a gyökérzet megfelelő fejlődéséhez, hogy a fitomassza tömege elérje lehetséges maximumát.

Növényi szármaradványok és szerves 
anyag
a talaj felszínén:
-  megakadályozzák a talajfelszín pórusa-

inak elzáródását,
-  gátolják az eróziót és a talaj lemosó-

dását, továbbá javítják a nedvesség 
bejutását a talajba,

- lassítják a talaj kiszáradását.

A lazító ferde szára megakadályozza a talaj 
porszerű struktúrájának kialakulását.

Az optimális talajszerkezeti folyto-
nosság előnyei:
-  víz-/légcsere a kapillárisokon keresz-

tül,
-  a növények gyökérzetének erőteljes 

fejlődése,
- jobb teherhordó képesség.

Gondozásmentes.

„TALAJHULLÁMOSÍTÓ” HATÁS: A GAZDAGABB TALAJÉLET KIALAKULÁSÁÉRT
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CULTISOIL COMBILINERBE ÉPÍTVE

A vetőgép kombinációban való használathoz készült, a talajművelés legkedvezőbb feltételeinek biztosítása és a 
munkamenetek számának csökkentése céljából.
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Keresse a KUHNt az 
alábbi felületeken is:

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 névleges 
össztömegét, és tilos túllépni maximális teherbírását, valamint tengely- és abroncsterhelését. A vontató 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 konstrukciók, műszaki jel-
lemzők, 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.

Keressen fel bennünket  
YouTube csatornáinkon.
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Ismerje meg a KUHN tárcsás, illetve kapás tarlóművelő kultivátor termékcsaládját!

TARLÓMŰVELŐ  
TERMÉKCSALÁD

OPTIMER+ DISCOVER DISCOLANDER CULTIMER PERFORMER

Munkaszélesség (m) 3-tól 7,5-ig
3,40-től
5,20-ig

3,70- től 6-ig
3-tól 
6-ig

3-tól 
6-ig

Szállítási szélesség (m)
3- 
4

< 2,65 2,55
2,82- 
3,50

3

A tárcsák, illetve kapák száma 24-től 60 tárcsa 28-től 44 tárcsa 32-től 52 tárcsa 10-től 19 fog 14-től 26 fog

Ajánlott munkamélység (cm) 3-10 5-18 5-18 5-35 10-35

Függesztett vagy vontatott változat
Függesztett és 

vontatott
Vontatott Vontatott

Függesztett és 
vontatott

Vontatott

1. OPTIMER+  2. DISCOVER  3. DISCOLANDER  4. CULTIMER L  5. PERFORMER

Az Ön KUHN márkaképviselője:

KUHN CENTER Magyarország Kft. 

6000 Kecskemét Búzakalász utca 20. – MAGYARORSZÁG

Tel.: +36 76/500460  

   

Weboldalunkon megtudhatja, hol keresse a  
KUHN Önhöz legközelebbi márkaképviselőjét:

www.kuhn.com


