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Front függesztésen elhelyezett adagolótartály – Vetőegységek

TF 1512
BTF / BTFR
COMBILINER VENTA CSC 6000

be strong, be
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TF 1512 BTF BTFR VENTA CSC 6000

A nagy befogadóképességű TF 1512-es front 
adagolótartály nemcsak a gabona és a takarónövények 
magvetésének ideális eszköze, hanem műtrágya 
kijuttatására is használható, ami a funkciók egyedülálló 
kombinációját jelenti.

A MINDENTUDÓ ADAGOLÓ
A TF 1512 típusú adagolótartály vetőgépre, precíziós 
vetőgépre, illetve talajművelő eszközökkel egyaránt 
alkalmazható. Sokoldalú megoldást kínál: ez a 
tartály önmagában számos funkciót képes ellátni 
a magvetéssel, a műtrágya kijuttatásával és a 
takarónövény-állomány létesítésével kapcsolatban. 
Egyrészt technikai megoldásainak, de legfőképpen 
ISOBUS-kompatibilitásának köszönhető, hogy a 
TF 1512-es adagolótartály egy valóban könnyen 
használható eszköz.

MINŐSÉGI VETÉS
A fix BTF vetőelemek, az összecsukható BTFR 
vetőelemek és a COMBILINER VENTA CSC 
6000 kombinált vetőgép együtt optimális 
munkateljesítményre képesek, és a növények erőteljes 
csírázását a magok megfelelő beágyazódásának 
biztosításával segítik elő.

A SOKOLDALÚSÁGTÓL AZ ÖNÁLLÓSÁGIG
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FOKOZZA ÖN IS VETÉSTELJESÍTMÉNYÉT!
Az első és a hátsó tengely közötti jobb teherelosztás javítja a gép manőverezhetőségét és csökkenti a talaj 
tömörödését. Az önálló munkavégzésre alkalmas, könnyen kezelhető, kompakt tartály befogadóképessége 
felszerelt tartálymagasítással együtt 2000 liter, munkaszélessége 2,5 méter.

VÁLTOZATOS ALKALMAZÁSOK

A TF 1512 típusú adagolótartály aprómag vetőgépre, precíziós 
szemenkénti vetőgépre, illetve talajművelő eszközzel egyaránt 
társítható. Így aztán gabona és talajtakarók vetésére, valamint 
műtrágya kijuttatására egyaránt alkalmas.

A tartály a vontató kerekei között a talajt elegyengető négykerekű 
első talajtömörítő egységgel, illetve a talaj tömörödését 
megakadályozó támasztókerettel is kapható. A további súlyok 
felhelyezése mindkét esetben lehetővé teszi a vontatóból és a 
munkagépből álló szerelvény egyensúlyi viszonyainak beállítását.

ANNYIRA PONTOS, 
AMENNYIRE CSAK 
LEHET

A volumetrikus hornyolású VENTA 
adagolóegység minden további 
berendezés nélkül alkalmas a 
magok, a műtrágya és a talajtakaró 
növények kijuttatására. Összes 
központi alkatrésze rozsdamentes 
acélból készül, karbantartásához 
nincs szükség szerszámra, illetve 
szétszerelésre. 
Az elektromos meghajtású 
adagolótartályon akár kézzel, akár 
egy kijuttatási térképről munka 
közben is bármikor megváltoztatható 
az adagolási sebesség.
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EGYSZERŰ HASZNÁLAT

Az adagolóegység közelében elhelyezett kalibráló gombbal a 
gépkezelő anélkül tudja lefuttatni a kalibrációs tesztet, hogy 
be kellene lépnie a vontató vezetőfülkéjébe. A TF 1512 típusú 
adagolótartálynak ISOBUS-os változata is létezik: a gép 
működése egy ISOBUS CCI terminálról vagy a vontató ISOBUS 
termináljáról vezérelhető.

 - A QUANTRON S-2 egységről végzett vezérlés teljes körű és 
pontos magkezelést biztosít az alábbi funkciókkal:

 - elektronikus vetőgépkezelés,
 - manuális vagy automatikus kijuttatási sebességbeállítás GPS 
segítségével nagy táblákban,

 - 200 tábla adatainak és magkalibrációs beállításainak tárolása,
 - munkaterület-számláló,
 - 2-12 menetből álló kelés előtti és utáni szimmetrikus vagy 
aszimmetrikus művelőút-vezérlés.
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BTF BTFR VENTA CSC 6000

A SEEDFLEX CSOROSZLYARÚD ELŐNYÖS TULAJDONSÁGAI:

-  kivételes vetéspontosságot biztosít,
-  csak úgy hasít a legkülönfélébb talajtípusokban és talajviszonyok között,
-  rendkívül hatékonyan dolgozik a felszántott és a minimális művelésű földeken,
-  csoroszlyanyomása kiváló vetőegység-stabilitást biztosít,
-  nem igényel karbantartást.

SEEDFLEX:  
A VETŐGÉP LELKE

Ne feledje, hogy a termést 50%-ban már a vetés minősége meghatározza. A SEEDFLEX vetőelem nagyobb 
sebesség mellett is a gazdálkodó teljes megelégedésére kezeli ezt a műveletet. A paralelogramma 
szerkezetre rögzített, szélesen eltolt helyzetű tárcsapárok gyors és pontos vetést biztosítanak.
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BREVETSZABADALOMNAGY SEBESSÉG MELLETT 
IS PONTOSAN TARTJA A 
VETÉSMÉLYSÉGET:
Paralelogramma szerkezetre rögzített vetőegység,
mélységszabályozó kerék minden sorhoz.

KÖNNYEBB BEHATOLÁS AGYAGOS TALAJBA ÉS 
NÖVÉNYI SZÁRMARADVÁNYOKON KERESZTÜL:
35 cm-es eltolás a két csoroszlyarúd között.

A MAGOK JOBB BEÁGYAZÓDÁSA  
A TALAJBA:  
Mélységszabályozó és nyomókerekek határozzák 
meg soronként a vetésmélységet, és biztosítják a 
magok erőteljes csírázását.

JOBB BEHATOLÁS MINDEN TALAJBAN:
Egymástól 41 mm-re eltolt dupla tárcsák a tiszta 
barázdanyitáshoz. Kis nyitási szög a sorban lévő 
talajkidobás és a barázda könnyebb lezárása 
érdekében.

SZABADALMAZOTT KINEMATIKA
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BTF BTFR
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NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 
KOMBINÁCIÓK

A BTF ÉS BTFR VETŐELEMEK JÓL KIEGYENSÚLYOZOTT KOMBINÁCIÓT 
ALKOTNAK A TF 1512 ADAGOLÓTARTÁLLYAL

A forgóboronával felszerelt kombinált vetőgépekhez tervezett fix BTF és összecsukható BTFR vetőegységek ugyanolyan jól teljesítenek a 
felszántott, mint a minimális művelésű táblákban.

A front adagolótartály felhelyezése esetén a vontató hátsó tengelyterhelése a vontató és a munkagép jobb egyensúlyi állapotának 
köszönhetően csökken. A SEEDFLEX technológia, illetve vetőegységek kivételesen magas vetésminőséget biztosító Suffolk (csúszó) 
csoroszlyákkal is beszerezhetők. 

Vetőegység típusa SEEDFLEX

Vázkialakítás Fix vázas Összecsukható vázas

Munkaszélesség

3 BTF 3000 / BTF 3030 

4 BTF 4000 / BTF 4030 BTFR 4000

4,5 BTFR 4500

5 BTFR 5000

6 BTFR 6030
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MINŐSÉGI VETÉS
A SEEDFLEX vetőegységet egy paralelogrammán helyezték el annak 
érdekében, hogy a nyomókerekek által ellenőrzött vetési mélység minden 
körülmények között, nagy sebesség mellett is biztosítva legyen. Az első 
és második sor közötti nagy, 35 cm-es távolság nehéz terepviszonyok 
esetén is lehetővé teszi az egyszerű áthaladást. A vetési mélység beállítása 
központosított, a távtartókkal ellátott hidraulikus hengerekkel könnyen 
elvégezhető. Az univerzális fogakkal felszerelt takaró borona a tökéletes 
befejezés záloga.

BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉS AZ UTAKON
Az eltávolítható szállítórendszer két nagy átmérőjű kereket foglal magában, 
amik könnyedén és gyorsan, eszköz nélkül eltávolíthatóak. Az első tengely 
terhelése lehetővé teszi a legnagyobb megengedett tömeg és terhelési 
beállítások betartását. A beépített csoroszlya olyan egyensúlyt tesz 
lehetővé, amely kiemelkedő vezetési kényelmet nyújt.

EGYSZERŰ BEÁLLÍTÁSOK
A vetésmélységet és a csoroszlyanyomást hidraulikusan lehet beállítani. 
A KLH 104 elektrohidraulikus választó lehetővé teszi a csoroszlya 
meghajtását, emelési- és magasság-beállítását, valamint a felső 
függesztő kar beállítását is. Ehhez egyetlen kettős működésű szelepre 
van szükség.

FORGÓBORONÁVAL IS KÖNNYEDÉN 
CSATLAKOZTATHATÓ
A vetőegység össze-, valamint szétkapcsolása könnyedén, 
eszköz nélkül is elvégezhető. A hidraulikus vetőegység-emelésnek 
köszönhetően a forgóborona önmagában is használható, így a 
vetés nélküli áthaladás is kivitelezhető, szétkapcsolás nélkül. Mivel 
a vetőegység a henger keretére van csatlakoztatva, nem kell a 
vetésmélységet újra beállítani, ha a forgóborona munkamélysége 
módosításra kerül.
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COMBILINER VENTA CSC 6000

A COMBILINER VENTA CSC 6000 vetőegységet teljes 
mértékben a henger vezeti. 
Ennek számos előnye van:

-  Stabilitás és jó adaptációs készség köves talajon is.

-  A forgóborona könnyen kiold, ha valamilyen tárgyba 
ütközik.

-  A borona munkamélységének megváltoztatása esetén 
nincs szükség a vetőegység átállítására.

-  A vetőegység hidraulikus emelőrendszere lehetővé 
teszi a forgóboronával végzett önálló munkát.

Manőverezésnél az emelőrendszer biztonságos 
magasságba emeli a vetőegységet.

KOMBINÁLT ÉS ÖNÁLLÓ 
VETŐGÉP

A NAP VÉGÉN NEM SZÁMÍT MÁS, CSAK A NAGY 
MUNKATELJESÍTMÉNY ÉS A VETÉSMINŐSÉG
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MEGBÍZHATÓSÁG ÉS PRECIZITÁS
A volumetrikus hornyolású központi VENTA adagolóegység 
egyszerű konstrukciójáról, illetve arról ismert, hogy bármilyen 
méretű vetőmagot nagy pontossággal adagol. 
Hektáronként 1 és 430 kg között tudja szabályozni a 
kijuttatandó mag mennyiségét, és másfajta mag (vagy műtrágya) 
kiszórása esetén az átállítás egyetlen mozdulattal elvégezhető. 
Amikor a gépkezelő munkapozícióból kalibrálásra vált, csak egy 
lemezt kell eltolnia. A rázkódásnak és a rezgéseknek ellenáll, 
egy meghatározott értékre beállítva, azt pontosan megtartja, és 
kisebb az eltömődés veszélye is. 

KÖNNYŰ KEZELÉS
Közúti szállítás során eltávolítható szállítókeret viseli a szerelvény súlyát. A hátsó tengely 
megengedett maximális terhelése és a vontató névleges bruttó tömege megfelel a valóságnak. A 
gép nagy átmérőjű forgó ikerkerekekkel van felszerelve, és könnyen lekapcsolható a félautomata 
függesztőrendszer segítségével, hogy a kezelő otthagyhassa a tábla végében, ha munka közben 
csökkenteni szeretné a vontató terhelését. Közúti közlekedéshez a hidraulikus felső csatlakozóelem 
úszó pozícióba állítható, hogy a szerelvény akár hepehupás utakon is puhán, rángatásmentesen 
haladjon.

SZÁMUNKRA FONTOS AZ ÖN KÉNYELME
A COMBILINER VENTA CSC 6000 vetőgép 
alapfelszereltségének része a KLH 104 elektromos (2) 
hidraulika-körválasztó kezelőegység. Ezzel szabályozható:
- a szerelvény be- és kihajtása,
- a vetőegység emelése,
- a vetőegység magasság-beállítása, továbbá
- a hidraulikus felső csatlakozóelem.
Ennek a négy funkciónak a működtetéséhez mindössze egy 
kettős működésű hidraulikus szelep szükséges.

KÖNNYŰ BEÁLLÍTÁSOK 
A gépkezelő a vezetőülésből könnyedén, ugyanakkor 
pontosan el tudja végezni a vetőgép munkakörülményeknek 
megfelelő beállításait. A vetésmélység és a csoroszlyanyomás 
is hidraulikusan szabályozható a vontató vezetőfülkéjéből. A 
névleges vetésmélység és a csoroszlyanyomás beállítási pontja 
a két távtartós henger (1).
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KUHN ISOBUS MEGOLDÁSOK

Az AEF által hitelesített ISOBUS CCI 50 vezérlő terminál 14,2 cm-es 
(5.6) színes érintőképernyőjével a sokoldalúság mestere. Alapkivitelben 
élvezheti a kamera csatlakozását vagy a biomassza érzékelővel való 
kompatibilitást. Egyéb vonzó funkciói is vannak, mint például a GPS 
által vezérelt alkalmazási dózis modulációja vagy a részletes útmutató és 
segítségnyújtó funkció.

A CCI (ISOBUS KOMPETENCIA KÖZPONT) alapító tagjaként a KUHN segít Önnek az ISOBUS technológia gyors és 
egyszerű átvételében. Az AEF (MEZŐGAZDASÁGI IPAR ELEKTRONIKAI ALAPÍTVÁNY) tagjaként továbbá célunk, hogy 
a berendezések gyártóival karöltve a legjobbat nyújtsuk Önnek az ISOBUS szabvány beállításában és fejlesztésében. 
Rendkívül felhasználóbarát. A CCI vezérlő terminálok alapkivitelben számos olyan alkalmazással lettek felszerelve, 
amelyek lehetővé teszik a gép könnyű kezelését. A későbbiek folyamán további alkalmazások is aktiválhatóak.  
A további részletekért keresse fel KUHN viszonteladóját.

Az AEF által hitelesített új ISOBUS CCI 1200 vezérlő 
terminál három fő célra összpontosít: teljesítmény, 
átláthatóság és rugalmasság. Lehetővé teszi, hogy nagy, 
30,5 cm-es (12.1) tükröződésmentes érintőképernyőjén 
keresztül Ön könnyedén irányíthassa a munkagépet. 
Képes egyszerre több különböző és nélkülözhetetlen 
információ megjelenítésére, valamint a joystick és a 
kamerával való kapcsolat támogatására. A leginnovatívabb 
alkalmazásai mellett kompatibilis a biomassza érzékelővel 
is, továbbá képes a vezetési segítségnyújtásra és az 
alkalmazott dózis GPS-en történő modulálására / 
szabályozására!
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A VISTAFLOW egy olyan intelligens művelőút-szelep, amely figyeli a magokat a csövekben. Ha a vetőgép 
elosztófejét minden soron VISTAFLOW művelőút-szeleppel látja el, akkor lehetővé válik az összes 
művelőút-ritmus végrehajtása, valamint az egyes sorok magjainak áthaladásának ellenőrzése is.

A VISTAFLOW MŰVELŐÚT-SZELEP

EGYSZERŰSÍTSE LE ÉLETÉT 
az univerzális művelőúttal

A művelőút akkor is lehetséges, ha a vetőgép munkaszélessége és a kezelési szélesség (permetező és műtrágyaszóró) 
nem kompatibilis. Ennek a forradalmi találmánynak köszönhetően nem kell többé a vetőegységeken a szelepeket és a 

csöveket áthelyezni. Olyan kiegészítő szolgáltatásokat érhet el, mint a vetőgép félgép-elzárása (bal vagy jobb oldalon) és 
minden második sor elzárása: közvetlenül a vezetőfülkéből irányítható funkciók. A felhasználói felület lehetővé teszi továbbá a 

különböző beállítások elmentését is, a későbbi gyorsabb felhasználás érdekében. A következő művelőút-beállításokkal menti el: 
munkaszélesség, a permetező vagy önjáró gép és a műtrágyaszóró nyomtávja és a szélessége.

Intelligens eltömődésgátló figyelés és észlelés  
= abszolút nyugalom
A VISTAFLOW művelőút-szelepek intelligens megfigyelő és észlelő rendszerrel lettek felszerelve. Ha az elosztófejnél eltömődés 
keletkezik, a vezérlőterminál kijelzőjén automatikusan megjelenik az eltömődött sor egy figyelmeztető jelzéssel, mely a lehető 
leghamarabb értesíti erről a gépkezelőt.

Az elosztófejen egy piros LED kijelző segítségével rögtön beazonosítható az a szelep, ahol a vetőmag áramlása hibás. A 
KUHN ISOBUS vezérlőtermináljának könnyű kezelhetősége és felhasználóbarát jellege lehetővé teszi a kedvenc művelőút-
beállítási adatokhoz való könnyű hozzáférés mellett a kezelői felületre beépített automatikus funkciók gyors és intuitív 
hozzáférését.
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1. STEELLINER HENGER
-  Nagyon jó gördülő- és 

teherbíró képesség.
-  Fokozott rögmorzsoló képes-

ség kemény, száraz talajon.
-  Jó talajszerkezetet biztosít még 

nehéz és nedves körülmények 
között végzett magvetésnél is.

2. MAXIPACKER HENGER
-  Kisebb gördülési ellenállás, 

ezért kisebb vonóerőt igényel.
-  Kevésbé hajlamos könnyű 

talajokban 
elsüllyedni.

-  Könnyű és agyagos-iszapos 
talajokhoz.

Műszaki adatok Nagy teljesítményű kombinált vetőgép

COMBILINER VENTA CSC 6000

Munkaszélesség (m) 6,00
Szállítási szélesség (m) 2,99
Függesztés 3 vagy 4N kat.
A vontató maximálisan engedélyezett teljesítménye (kW/LE) 256 / 350
Fő hajtótengely Waterscheid P széria (kis karbantartási igény)
Forgóborona HR 6004 DURAKUHN bevonatos késekkel
Hidraulikus felső csatlakozóelem biztonsági szeleppel
Szállítórendszer félautomatikus függesztéssel
Szállítókerekek méretei 10/75-15.3 (2x)
Fékek* -
Sebességjel Vontató-radarjel
Ventilátor-meghajtás a vontató hidraulikus LS körén keresztül vagy önálló VARIO hajtással (800 - 1.000min-1)
Adagolóegység 1 központi hornyolt mérőegység
Kijuttatási mennyiség (kg/ha) 1-430

Vetőegység SEEDFLEX: paralelogramma szerkezetre rögzített kéttárcsás csoroszlyák  
35 cm-es eltolással és karbid sárkaparóval

Sorok száma 40
Sortávolság (cm) 15
Vetésmélység-beállítás hidraulikus
Max. csoroszlyanyomás (kg) 45
Csoroszlyanyomás-beállítás hidraulikus
Hidraulikus csoroszlyarúd-emelő
Belső tárcsa-sárlehúzók  (karbidlemez borítással)
Magtakaró borona*
Oldalsó nyomjelzők védelemmel*  (hátsó behajtható)
Hengerek MAXIPACKER vagy STEELLINER
Világító és fényjelző berendezések*
Elektronikus berendezések* QUANTRON S-2 a TF 1500 tartályon
KLS 104 (elektro-hidraulikus választó)
A vontató szükséges hidraulikus berendezései TF 1500 adagolótartállyal: 2xDA

Tömeg (kb.) (kg)
MAXIPACKER hengerrel 5 250
STEELLINER hengerrel 5 400

 Alapfelszereltség    Külön megrendelhető    - Nem elérhető       *Az alapgép berendezései célországonként eltérőek lehetnek.

Opciók: VISTAFLOW, CCI 1200 vagy CCI 50 monitor, KLS 128 (vetés ellenőrző), T szakítócsavaros vagy Non-Stop rugós biztosítású traktor kerék nyomlazító

HENGEREK

Műszaki adatok Front adagolótartály

TF 1512 Hordozó kerettel TF 1512 Elülső kerekekkel

Szállítási szélesség (m) 2,50

Adagolótartály befogadóképessége (magasítóval) (l) 1 500 (2 000)

Hasznos teher (kg) 1 800

Tömeg függesztőkerettel (kb.) (kg) 745 785

Töltőmagasság (cm) 135 165

Nyílásméret (cm) 210 x 124

Kijuttatás Elektromos hajtású központi volumetrikus adagolóegység

Elektronikus vezérlés QUANTRON S2 vagy ISOBUS

LED-es munkalámpák 2,  

Adagolótartály- és mérőegység-világítás  

Nyílás a mérőegység felett  

Első és oldalsó fényjelző lámpák  

Behúzható lépcső  

Parkoló állvány  

Műszaki adatok Vetőegységek

BTF 3000 BTF 3030 BTF 4030 BTF 4000 BTFR 4000 BTFR 4500 BTFR 5000 BTFR 6030

Munkaszélesség (m) 3.00 4.00 4.50 5.00 6.00

Szállítási szélesség (m) 3.02 3.00 4.00 3.00

Szállítási helyzet Fix vázas Összecsukható

Szállítási magasság (m) 2.20 2.60 2.80 3.10 3.75

Kompatibilis magágykészítő eszköz
HRB 303 -  
HR 304 -  
HR 3004

HR 3020-
3030-3040 
CD 3020

HR 4020-
4030-4040

HRB 403 DR 
HR 404 

HR 4004 DRC

HRB 403 DR 
HR 4004 DR

HRB 453 DR 
HR 4504 DRC

HRB 503 DR 
HR 5004 DRC

HR 6040 RCS

Sorok száma 24 32/28 32/27 36/30 40/33 40

Sor távolság (cm) 12.5 12.5 vagy 15.0  12.5 vagy 14.3 12.5 vagy 15 15

Hidraulikus vetőegység emelés  

Vetőegység 35 cm-rel eltolt SEEDFLEX dupla tárcsa, paralelogramma keretre rögzítve

Magtakaró borona*

Szükséges hidraulikus csatlakozás igény

1 x DA az 
oldalsó 

nyomjelzőknek
1 x DA a 

vetőegység 
emelésnek

1 x DA az oldalsó nyomjelzőknek 
(opció)

+ minden más forgóborona 
funkció

1 x DA az 
oldalsó 

nyomjelzőknek
1 x DA a 

vetőegység 
emelésnek

1 x DA az oldalsó nyomjelzőknek és a 
vetőegység emelésnek

1 x DA a forgóborona és a vetőegység összec-
sukása és szétnyitása

1 x DA a 
hidraulikus 
funkciók
1 x DA az 
oldalsó 

nyomjelzők
1 x DA a 

hidraulikus 3. 
pont

Művelőút 2 x 2 VISTAFLOW művelőút-szelep alapkivitelben

Félgép-elzárás VISTAFLOW

Megközelítő tömeg  (kg) 750 910 1080 / 1290 910 / 970 965 / 1040 1070 / 1175 1200 / 1300 1700

Elektronikus berendezések ISOBUS vagy QUANTRON S2 terminál ISOBUS terminál

 Alapfelszereltség    Külön megrendelhető    - Nem elérhető      *Az alapgép berendezései célországonként eltérőek lehetnek.

Opciók: VISTAFLOW, CCI 1200 vagy CCI 50 monitor, KLS 128 (vetés ellenőrző), T szakítócsavaros vagy Non-Stop rugós biztosítású traktor kerék nyomlazító 

Típus Vetőgép
munkaszélessége (m)

Munkaszélesség: permetező / műtrágyaszóró

12 15 16 18 20 21 24 25 27 28 30 32 35 36 40 42 45 48

VENTA CSC 6000 6.00 X X X X X X X X X X X X X X

EGYSZERŰ MŰVELÓÚT KIALAKÍTÁS 
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Műszaki adatok Front adagolótartály

TF 1512 Hordozó kerettel TF 1512 Elülső kerekekkel

Szállítási szélesség (m) 2,50

Adagolótartály befogadóképessége (magasítóval) (l) 1 500 (2 000)

Hasznos teher (kg) 1 800

Tömeg függesztőkerettel (kb.) (kg) 745 785

Töltőmagasság (cm) 135 165

Nyílásméret (cm) 210 x 124

Kijuttatás Elektromos hajtású központi volumetrikus adagolóegység

Elektronikus vezérlés QUANTRON S2 vagy ISOBUS

LED-es munkalámpák 2,  

Adagolótartály- és mérőegység-világítás  

Nyílás a mérőegység felett  

Első és oldalsó fényjelző lámpák  

Behúzható lépcső  

Parkoló állvány  

Műszaki adatok Vetőegységek

BTF 3000 BTF 3030 BTF 4030 BTF 4000 BTFR 4000 BTFR 4500 BTFR 5000 BTFR 6030

Munkaszélesség (m) 3.00 4.00 4.50 5.00 6.00

Szállítási szélesség (m) 3.02 3.00 4.00 3.00

Szállítási helyzet Fix vázas Összecsukható

Szállítási magasság (m) 2.20 2.60 2.80 3.10 3.75

Kompatibilis magágykészítő eszköz
HRB 303 -  
HR 304 -  
HR 3004

HR 3020-
3030-3040 
CD 3020

HR 4020-
4030-4040

HRB 403 DR 
HR 404 

HR 4004 DRC

HRB 403 DR 
HR 4004 DR

HRB 453 DR 
HR 4504 DRC

HRB 503 DR 
HR 5004 DRC

HR 6040 RCS

Sorok száma 24 32/28 32/27 36/30 40/33 40

Sor távolság (cm) 12.5 12.5 vagy 15.0  12.5 vagy 14.3 12.5 vagy 15 15

Hidraulikus vetőegység emelés  

Vetőegység 35 cm-rel eltolt SEEDFLEX dupla tárcsa, paralelogramma keretre rögzítve

Magtakaró borona*

Szükséges hidraulikus csatlakozás igény

1 x DA az 
oldalsó 

nyomjelzőknek
1 x DA a 

vetőegység 
emelésnek

1 x DA az oldalsó nyomjelzőknek 
(opció)

+ minden más forgóborona 
funkció

1 x DA az 
oldalsó 

nyomjelzőknek
1 x DA a 

vetőegység 
emelésnek

1 x DA az oldalsó nyomjelzőknek és a 
vetőegység emelésnek

1 x DA a forgóborona és a vetőegység összec-
sukása és szétnyitása

1 x DA a 
hidraulikus 
funkciók
1 x DA az 
oldalsó 

nyomjelzők
1 x DA a 

hidraulikus 3. 
pont

Művelőút 2 x 2 VISTAFLOW művelőút-szelep alapkivitelben

Félgép-elzárás VISTAFLOW

Megközelítő tömeg  (kg) 750 910 1080 / 1290 910 / 970 965 / 1040 1070 / 1175 1200 / 1300 1700

Elektronikus berendezések ISOBUS vagy QUANTRON S2 terminál ISOBUS terminál

 Alapfelszereltség    Külön megrendelhető    - Nem elérhető      *Az alapgép berendezései célországonként eltérőek lehetnek.

Opciók: VISTAFLOW, CCI 1200 vagy CCI 50 monitor, KLS 128 (vetés ellenőrző), T szakítócsavaros vagy Non-Stop rugós biztosítású traktor kerék nyomlazító 
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SZÁMTALAN KOMBINÁCIÓ

NYERJEN PONTOSSÁGOT ÉS 
EGYSZERŰSÍTSE LE ÉLETÉT!
Tekintse meg az alkalmazási dózis modulációs térképeit és az ábrázolás 
helyét közvetlenül az okos telefonján vagy táblagépén. A KUHN EasyMaps 
vizuálisan megmondja, hogy milyen kijuttatási mennyiséget kell alkalmazni 
a gép pozíciójának függvényében, így Ön manuálisan módosíthatja a gép 
beállításait.

KUHN EasyMaps

Még nem töltötte le az alkalmazást?
Töltse le az Apple Store-ból vagy a Google Play-ből.

TEKINTSE MEG A VETŐGÉPEK LEGTELJESEBB VÁLASZTÉKÁT A PIACON!

1. Függesztett mechanikus - 2. Integrált mechanikus - 3. Elöl elhelyezett adagolótartály - 4. Integrált pneumatikus - 5. Vontatott No-Till 
vetőgép - 6. Függesztett Min-Till (minimális talajműveléshez) - 7. Vontatott Min-Till vetőgép - 8. Precíziós szemenkénti vetőgépek

Keresse a KUHN-t ezeken a felületeken is:

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

Weboldalunkon megtudhatja, hol keresse  
a KUHN Önhöz legközelebbi márkaképviselőjét: 
www.kuhn.com

Az Ön KUHN-márkaképviselője:

Keressen fel bennünket  
YouTube csatornáinkon. 

A prospektusban olvasható adatok csak tájékoztató jellegűek, és semmiféle szerződéses kötelezettséget 
nem rónak az eladóra. Gépeink minden tekintetben megfelelnek a rendeltetési ország hatályos jogszabályi 
előírásainak. Előfordulhat, hogy szakmai anyagaink az egyes részletek jobb bemutathatósága érdekében 
bizonyos védőeszközöket nem a használatuknak megfelelő helyzetben ábrázolnak. A gépen végzett tényleges 
munka során gondoskodni kell arról, hogy ezek a védőeszközök a kezelési, illetve szerelési útmutatóban 
rögzített előírásoknak megfelelő helyzetben legyenek. Munka közben figyelembe kell venni a vontató 
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 állnak. A dokumentumban feltüntetett védjegyeket akár több országban is bejegyezhették.


