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• Kevés idő jut a talajművelésre, ezért optimalizálni
szeretné a talajmunkák menetét?

• Szeretne egy igazán sokoldalú géppel dolgozni,
amely minden igényt kielégítő felszereltséggel
rendelkezik, legyen szó akár felszíni tarlóhántásról,
mély talajművelésről, talajlazításról, vagy akár
mindezekről együtt egyetlen menetben?

• Szeretné, ha az agronómiai előnyök gazdasági
hasznot hajtanának?

• Szeretné termelékenységét a dolgozói létszám,
a géppark és az üzemanyag-költség csökkentése
mellett fokozni?

• A beállítások gyors és egyszerű végrehajtása Ön
szerint is különösen fontos?

• Szeretne egy modern, megbízható,
csúcstechnológiával felszerelt felső kategóriás
mezőgazdasági gépet?

Válassza a PERFORMERT,
… ha olyan gépet akar, amelyik bármilyen
talajon gond nélkül elvégzi a legkülönfélébb
munkákat, ha gyorsan akar minőségi
talajművelést egy egyszerű, ugyanakkor
masszív felépítésű, hatékony, többcélú
eszközzel. Ráadásul minden eddigi
termelékenységi rekordját meg fogja
dönteni ezzel a csúcskategóriás géppel.

4 művelet egy menetben a
gép optimális kihasználása
érdekében.

Munkaszélesség
(m)Modell

PERFORMER 4000 14 3,85

PERFORMER 5000 18 5,00

Kapák száma

A KUHN mélyművelő kapás-
tárcsás kultivátorairól
dióhéjban:

PERFORMER 3000 10 2,95

PERFORMER 6000 22 6,00

PERFORMER 7000 26 7,00

NAGY TELJESÍTMÉNY
EGY MENETBEN
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VILÁGSZÍNVONAL
A SOKOLDALÚ-
SÁGBAN

Minden földterület más, amit a talaj állagától és szerkezetétől, az előző évben termelt
szántóföldi kultúrától és az évszaktól függően más-más módon kell megművelni. A
rendkívül sokoldalú PERFORMER-rel tökéletesen áthidalhatók ezek a különbségek. Az
Ön esetében is alkalmazkodni fog a sajátos helyi körülményekhez, hogy a legjobbat
hozza ki belőlük.

Ha a klimatikus viszonyok csak nagyon rövid időt engednek a talaj előkészítésére, akkor a betakarítást követő mélyszántást
érdemes egyetlen menetben, egy minden szükséges eszközzel felszerelt PERFORMER-rel elvégezni.

A nyitótárcsák összeaprítják a szármaradványokat és a gyökereket, a kapák pedig mélyen beforgatják azokat a talajba. A
kapák 80 mm-es késekkel vannak felszerelve. Hatalmas a megtakarítás, hiszen egyetlen gépkezelő egyetlen géppel egyetlen
menetben végzi el a munkát, és még üzemanyagból is kevesebb fogy a hagyományos technológiához képest.

Ahhoz, hogy a téli fagy az őszi talajnyítás nyomán természetes úton morzsolja szét a rögöket, a gép henger nélkül is
használható, így nem tömöríti a talajt. Ebben az esetben a munkamélységet a mozgató kerekek szabályozzák. A kerekek
mögött egy-egy kapa tünteti el a keréknyomot.
Könnyű, illetve vizes talajon végzett munka során a hengernyomás a kerekekkel szabályozható.

„EGY MENETBEN”
A TAKARÉKOSSÁG JEGYÉBEN

7 cm 15-35 cm 80-100 LE/m
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FELSZÍNI TARLÓHÁNTÁS
ÉS TALAJLAZÍTÁS
EGY MENETBEN

Ha a talajélet túlzott megzavarása nélkül kíván mélyművelést végezni, akkor a kapafejekre szereljen 50 mm széles talajlazító
késeket.

A tárcsák bármilyen tarlómaradvány esetében képesek egyetlen menetben minőségi tarlóhántást végezni, utánuk pedig a
kapák 35 cm mélységben fellazítják a talajt. A porhanyós termőréteg a felszínen marad, és a gép anélkül lazítja fel az altalajt,
hogy túlzott mértékben megbolygatná azt. A terület így nemcsak teherbíró képességét őrzi meg, hanem a szerves anyag is a
felszínén marad, ami termékenyebbé teszi a talajt. Az 50 mm-es kések használatával megtakarítás érhető el a hagyományos
talajlazító eszközök alkalmazásához képest.

7-10 cm 20-35 cm 60-80 LE/m
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Ha a szerves anyagot a talaj felszínén szeretné tartani, akkor a talaj minimális megmunkálásával csak a tarlóréteget szabad
feltörni.
Sekély tarlóhántáshoz tárcsákkal és szárnyas kapákkal felszerelt PERFORMER-t használjon. A tárcsák bármilyen
tarlómaradvány esetében minőségi tarlóhántást végeznek, a szárnyak pedig a szerszám teljes szélességében lehántják
a gyökérzetet, ami fokozza a hajlított kapalemez beforgató hatását. A tárcsák és a kapák együttes használata teljesen
megszünteti a gyomosodást. Ha ezt a gépkonfigurációt választja, akkor a gyors és minőségi munkavégzés nagy
munkateljesítménnyel és a talaj termőképességének megőrzésével párosul.

SEKÉLY TALAJMŰVELÉS
7 cm 10-15 cm 60-80 LE/m

Támaszkodjon gépének sokoldalúságára, és hozza ki belőle a legtöbbet!
A CULTIMER-hez hasonlóan a PERFORMER-t is használhatja kizárólag kapákkal. Ha tarlóhántásról közepesen mély
talajművelésre kíván átállni, mindössze annyit kell tennie, hogy lecseréli a kopó alkatrészeket, azaz leszereli a szárnyas
kapafejeket, és a helyükre 80 mm-es késeket tesz – ennyi! A hajlított CULTIMER kapa kiváló talajforgató képességéről
ismert, amit a ferde deflektor tovább fokoz.

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ BEFORGATÁS:
CSAK KAPÁVAL

5-35 cm 50-70 LE/m
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Hozza ki a legtöbbet gépének sokoldalúságából! Nagy sebességű tarlóhántást végezhet, ha a gépet csak tárcsával
használja. Az egymástól függetlenül rögzített, két sorba rendezett 510 mm-es tárcsák felaprítják a szár- és
gyökérmaradványokat, ezzel elősegítik lebomlásukat. Habár a gép alaposan átforgatja a talaj legfelső néhány centiméteres
rétegét, a szerves anyag a felszínen marad, ami javítja a termőréteg termékenységét.

NAGY SEBESSÉGŰ TARLÓHÁNTÁS:
CSAK TÁRCSÁVAL

7-10 cm 40-55 LE/m
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A két sorba rendezett tárcsák intenzíven aprítják fel és forgatják
be a talaj felső rétegébe a szármaradványokat. Az egymástól
független tárcsákat gondozásmentes csapágyak központi csavarral
rögzítik, mely élettartamkenéssel van ellátva – ennyivel is kisebb a
gép karbantartási igénye. Enyhén hajlított profiljának és a körben
kialakított bemetszéseknek köszönhetően az 510 mm átmérőjű
tárcsa a szerszám teljes szélességében egyenletes minőségű
tarlóhántást végez. A mindössze 6 mm vastag tárcsa kevésbé
kopik, ezért páratlanul hosszú az élettartama.

A négy sorban elhelyezett kapáknak köszönhető, hogy a gép könnyedén halad át a
tarlómaradványok felett. A kapasorok 28 cm távolságra helyezkednek el egymástól.
A 15 cm-es oldalirányú elmozdulás garantálja, hogy a kapák köves talajon is jó
munkát végezzenek.
A kapa széles görbülete és a ferde deflektor kivételesen jól forgatja át a talajt.

MUNKÁBAN A NÉGY MODUL
A KÉT TÁRCSASOR HATÉKONYAN APRÍT

NÉGY SORBA RENDEZETT KAPÁK
MÉLYMŰVELÉSHEZ, ILLETVE TALAJLAZÍTÁSHOZ

Tarlóhántás: 80 mm-es kés
Minőségi talajátforgatás 35 cm mélységig. Ideális megoldás, ha sok a
tarlómaradvány.

Tarlóhántás: 80 mm-es KÉS és
350 mm-es SZÁRNYAK
Mélyebb tarlóhántáshoz 80 mm-
es kést és 350 mm-es szárnyakat
használjon. 7 és 15 cm közötti
barázdamélységben a szárnyak
minden növényi maradványt
erőteljesen bekevernek a talajba.

Tarlóhántás: 50 mm-es kés
Kemény talajok akár 35 cm
mélységben történő fellazítása
esetén az 50 mm-es kés
használata lehetővé teszi a vontató
teljesítménycsökkentését úgy,
hogy a talaj nem emelkedik meg
túlságosan.

A kapák állandó munkamélységét
az új non-stop hidraulikus rendszer
biztosítja. A késcsúcsra ható
900 kg-os hidraulikus nyomás
talajviszonyoktól függetlenül – akár
köves talajon is – egyenletes művelési
minőséget biztosít.

Normál
20%-kal hosszabb élettartam
a kereskedelemben kapható
normál késekhez képest. A
szerszám kisebb mértékű
kopása az erősítő hegesztési
varratoknak, illetve annak
köszönhető, hogy föld a
földdel érintkezik. A szerszám
beállítási szöge és penetrációs
képessége változatlan.

Karbid
10-szer ellenállóbb, mint a normál
kés: 5 karbidlemez.
Időmegtakarítás: Tízszer
annyi ideig használható két
szerszámcsere között.
Használat köves talajon: a
karbidlemezek megtámasztással
vannak a helyükön.

NORMÁL NORMÁLKARBIDVAGY VAGY KARBID KARBID
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A gép egyengető tárcsái fokozatmentesen állíthatóak, így a művelési mélység bármikor hozzáigazítható a talajviszonyokhoz.
Ahhoz, hogy a gép sokoldalúsága köves talajon is érvényesülhessen, az egyengető tárcsák tartós poliuretán elasztomer biztosítású
védelemmel vannak ellátva és karbantartást nem igénylő csapágyakon futnak.

PONTOS SZINTBEÁLLÍTÁS A VEZETŐÜLÉSBŐL

Az új HD-Liner 700-as nehéz henger meggyőző, 225 kg/m tömörítő kapacitással rendelkezik. A nyomást függőleges és oldalirányban
elosztó V-alakú tagok a henger teljes hosszában mélyen visszatömörítik a talajt. A henger – fogazott profiljával és komoly, 700 mm-es
átmérőjével – a sáros talajon is egyenletes forgó mozgást végez. A talajban hagyott V-alakú nyom megakadályozza a víz gyors lefutását.
A henger nem nyomja össze a két tárcsa közé eső felszíni talajszakaszt, ezért az megőrzi kapilláris szerkezetét, ami továbbra is lehetővé
teszi a víz beszivárgását a talajba.

KÜLÖNLEGES,
 HÁROMIRÁNYÚ TÖMÖRÍTÉS

Dupla-U henger
Biztosítja, hogy föld a földdel érintkezzen, a felszínt visszatömöríti,
a rögös talajt hatékonyan darabolja fel.
Ø 600 mm és 175 kg/m

Packliner henger
Ez a könnyű talajokon ideális gumibevonatos henger a lehető
legnagyobb talajfelület tömörítését biztosítja.
Ø 600 mm és 165 kg/m
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EGYSZERŰEN ÉS KÉNYELMESEN
VÉGREHAJTHATÓ BEÁLLÍTÁSOK
A gépkezelő fokozott kényelme érdekében minden beállítás hidraulikus vezérlésű, és a traktor vezetőfülkéjéből végrehajtható.
A gépkezelő bármikor beavatkozhat, hogy megváltoztassa a nyitótárcsák munkamélységét 2 , ha optimalizálni kívánja a
tarlómaradványok aprítását és beforgatását a talajba. Ez a munkamélység pontos beállítását végző 3  egyengető tárcsákra is igaz. A
kapák szilárdan vannak rögzítve a gépvázon, ezért munkamélységük a gép egészének emelésével, illetve süllyesztésével szabályozható.
A kapák munkamélységének pontosan megfelelő géppozíció a vonórúd munkahengerével 1 , valamint a henger munkahengereivel
5  állítható be. A gép hidraulikus funkcióinak irányítása a központi KTH 105 4 hidraulikavezérlő egységről történik 4 . A gépnek csak 2

darab kettős működésű szelepre van szüksége.

Az erőgép igényeinek megfelelően választani lehet az
egyszerű, illetve az elfordulószemes kapcsolószerkezet között.

3 m-nél kisebb szállítási
szélesség.

Aprómagvető egységek. A szántás és a takarónövényzet
vetésének egyidejű optimalizálása. Ez a vetőegység,
amelyen 200, 380, vagy akár 600 literes vetőmagtartály is
elhelyezhető, nagyobb földterületek bevetése esetén is autonóm
munkavégzést biztosít. Repcemag vetésére is alkalmas egyetlen
menetben.

TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK

Műszaki
adatok
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Műszaki
adatok Műszaki adatok PERFORMER

Modellek 3000 4000 5000 6000 7000

Min. teljesítmény sekély talajműveléshez
(kW/Le)

130/180 177/240 220/300 263/360 306/420

Max. teljesítmény (kW/Le) 250/300 293/400 367/500 440/600 513/700

Munkaszélesség (m) 2,95 3,85 5 6 7

Szállítási szélesség (m) 3

Ajánlott sebesség (km/óra) 8-10

Max. munkamélység (cm) Tárcsák: 10 / Kapák: 35

Talajnyitó tárcsák száma 22 30 38 46 54

A tárcsák átmérője és vastagsága (mm) 510/-6

Kapák száma (db) 10 14 18 22 26

Kapa típusa NSH, 900 kg

Szintező tárcsák száma (db) 8 10 12 14 18

Hengerek HD-Liner 700, Dupla-U, Packliner

Szállítási kerekek 500/60/22,5 550/60/22,5

Súly (kg) HD-Liner 700 típusú hengerrel 4930 6900 7600 8600 9700

Kapcsolószerkezet (a PERFORMER
3000-es és 4000-es modellen
kereszttengely használata lehetséges)

40, ill. 62 mm-es szem, K80-as gömb vagy 71/53/42 mm-es elfordulószemes

Munkaszélesség beállítása Hidraulikusan, KTH 105-el

Szükséges hidraulikus szelepek száma
2 db kettős működésű: vonórúd/futómű,

+ KTH 105 (összecsukás, nyitótárcsák, szintezés) + 1 db egyszeres működésű: NSH

Rendeljen alkatrészt a hét bármely napján, a nap
bármely órájában!
Ha gyorsan van szüksége pótalkatrészre, akkor a KUHN
SOS ORDER szolgáltatást éppen Önnek találtuk ki. Expressz
szállítási szolgáltatásunk a hét minden napján, évi 362 napon
áll rendelkezésére. Az állásidőt minimumra korlátoztuk, hogy a
munkateljesítmény tovább javuljon.

A profik választása!
36 havi nyugalom KUHN PROTECT+ garanciával. 3 évig
nem kell másra figyelnie, csak az elvégzendő munkára és
gépének teljesítményére. Hiszen az ember ezt várja el, amikor
csúcstechnológiás gépbe fektet!

Hogy a javítás egyre gyorsabb legyen!
A váratlan műszaki problémák mindig a legrosszabbkor
történnek! A KUHN I TECH szolgáltatásnak köszönhetően
KUHN
márkaképviselője gyors és hatékony segítséget nyújt. Éjjel-
nappal elérhető online szervizünkben gyors és pontos diagnózist
kaphat.

Fektessen be ésszerűen!
Új gépre van szüksége, de még nem tudja, miből finanszírozza
a vásárlást? Igényeinek megfelelően teljes biztonságban
korszerűsítse gépparkját és fejlessze tovább gazdaságát a
KUHN FINANCE szolgáltatásra támaszkodva. Személyre szabott
finanszírozási tervekkel állunk rendelkezésére.

*Az egyes országokban elérhető szolgáltatások és berendezések eltérőek lehetnek.

ELŐNYÖK, MELYEKKEL A LEGTÖBBET HOZZA KI A GÉP-
BŐL ÉS MAXIMALIZÁLJA NYERESÉGESSÉGÉT

KUHN-SZOLGÁLTATÁSOK:
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CULTIMER L STRIGER 100PERFORMER

Keresse a KUHN-t az alábbi
felületeken is:

Az Ön KUHN márkaképviselője:
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 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 bejegyezhették.

NAGY TELJESÍTMÉNY
EGYETLEN MENETBEN

Az Önhöz legközelebbi KUHN márkaképviselőt
megtalálja a weboldalunkon:

www.kuhn.com

A gazdálkodók különböző gondokkal küzdenek, de a céljuk közös: úgy csökkenteni a növénytelepítéssel és a nagy munkateljesítménnyel járó
költségeket, hogy az ne menjen a terméshozam rovására.
A PERFORMER-t ennek szem előtt tartásával alkottuk meg: olyan felső kategóriás, többfunkciós gépet akartunk létrehozni, amelyen könnyen,
gyorsan elvégezhetők a beállítások, hogy a munkateljesítmény fokozása mellett a talajminőség is fenntartható legyen.

Látogassa meg a YouTube
csatornáinkat is.

Fedezze fel a KUHN talajelőkészítő eszközeinek gazdag választékát!
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KUHN HUARD S.A.S.
2, rue du Québec - Zone Horizon
F-44110 Châteaubriant - FRANCIAORSZÁG

KUHN CENTER Magyarország Kft.
6000 Kecskemét, Búzakalász utca 20.
Tel.: +36 76/500-460


