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 SDSTDP TRP  BVR BV 

A SZÁRZÚZÓK HASZNÁLATA SZÁMOS AGRONÓMIAI ELŐNNYEL JÁR A SZŐLŐBEN ÉS A GYÜMÖLCSÖSBEN. 

A SORKÖZKEZELÉS ÉPP OLYAN FONTOS, MINT A NYESEDÉK FELAPRÍTÁSA, AMI AZUTÁN FŰTŐANYAGKÉNT 

HASZNOSÍTHATÓ. AZ APRÍTÁS A LEBOMLÁS ÉS A HUMUSZKÉPZŐDÉS FELGYORSÍTÁSÁNAK KULCSFONTOSSÁGÚ 

LÉPÉSE, AMI BIZONYOS KÁRTEVŐKET, BETEGSÉGEKET ÉS GYOMOKAT IS SEGÍT FÉKEN TARTANI.

Szárzúzók a szőlőben és a gyümölcsösben

TARTSA EGÉSZSÉGESEN ÜLTETVÉNYEIT! A nyesedék 
ideális közeget teremt egyes kártevők és betegségek 
megjelenéséhez. Minél kisebb az apríték, annál 
tökéletesebben megy végbe a bomlás. Nem telepedhetnek 
meg benne kártevő fajok, így semmi nem rontja a bor, 
illetve a gyümölcs minőségét.

HA ÓVJA A TALAJÁLLAPOTOT, AZZAL HOZZÁJÁRUL 
A NÖVÉNYEK EGÉSZSÉGES FEJLŐDÉSÉHEZ. 
Amikor egészen apróra darálja a nyesedéket, annak 
a szerves anyagnak a felületét növeli meg, amelyet a 
mikroorganizmusok humusszá alakítanak át. A magas 
humusztartalom pedig azt jelenti, hogy több tápanyag jut 
a talajba, és rajta keresztül a növénybe. A talaj szerkezetét 
és stabilitását is javítja, ezenkívül fokozza benne a biológiai 
aktivitást.

KEVESEBB GYOMIRTÓRA LESZ SZÜKSÉG. A sorok közti 
gyeptakaró magfejlődést megelőző nyírása hatékonyan 
véd a gyomok térhódításával szemben. Ez a mechanikus 
gyomirtás csökkenti a gyomirtók sorközökben felhasznált 
mennyiségét.

SZÁRZÚZÓT MINDEN SZŐLŐBE ÉS  
GYÜMÖLCSÖSBE!
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BV 10 I 12 I 14 I 16 I 160 I 180 I 200 I 220 I 240

A burkolat 29 cm-re nyitható a BV 10-es és 32 cm-re a BV 100-as sorozat tagjain – ezek az értékek a piacon fellelhető 
legnagyobb nyílásméretek közé tartoznak! És éppen ez az, amire önnek is szüksége van a szőlőnyesedék rendjeinek 
begyűjtésénél!
Az 1,2 kg-os kalapácskések és a 3 darab ellenkés gyári alaptartozék – velük és a 398 mm-es rotorral a gép kiváló 
minőségű aprítékot készít és gyors lebomlást biztosít. 

SZÖVETSÉGESÜNK A RENDEK
FINOM APRÍTÁSÁBAN
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TAKARÍTSON MEG IDŐT ÉS 
PÉNZT!
A hengerek végeleme eltávolítható, a 
hengerek beállíthatóak. A karbantartás 
gyorsan és olcsón elvégezhető.

Szárzúzók, melyek igazodnak a feladathoz
A BV 10-es sorozat maximum 90 LE-s, a BV 100-as maximum 
110 LE-s vontatóra kapcsolható rá. A nagy teljesítményű központi 
hajtásház és a hajtószíjak jobb erőátvitelt biztosítanak. 
A megbízható hajtásrendszer minimális karbantartást kíván, 
amivel időt és pénzt takarít meg az üzemeltetőnek. A gép kis 
magasságának köszönhetően az ágak sértetlenül áthaladnak 
felette.

Tartozékok sokasága
A BV 10-es sorozatot alkotó modellek 
külön megvásárolható tartozékai 
(gyűjtőgereblye, hidraulikus kaszatárcsa 
stb.) mind azt a célt szolgálják, hogy a 
gép tökéletesen alkalmazkodjon a terület 
adottságaihoz.

Rendkívüli megbízhatóság
A kalapácskések megújult kialakításának 
köszönhetően ütés és hátrafelé 
ható tolóerő hatására sem sérülhet 
a rotorcső. Csökkent a vibrációnak, 
a cső deformációjának és a rotor 
kiegyensúlyozatlanságának a kockázata.

Sokoldalúság a négyzeten
Sokféle sortávolságnak megfelelő szárzúzó közül lehet választani! 
A BV 100-as sorozat gépei ötféle munkaszélességben kaphatók 
és oldalirányban eltolhatók, hogy minden ültetvény igényeinek 
megfelelhessenek.
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BVR 160 I 180 I 200

 BVR 160

 BVR 180

 BVR 200

86

95,5 95,5

76,5 76,5

86

111,5

131

140,5

41,5

41

50,5

AZ APRÍTÁS MESTERE, AMIT A 
LEGVASTAGABB ÁGAKON IS KÖNNYEDÉN BIZONYÍT

Rendkívüli megbízhatóság
A kalapácskések megújult kialakításának köszönhetően ütés 
és hátrafelé ható tolóerő hatására sem sérülhet a rotorcső. 
Csökkent a vibrációnak, a cső deformációjának és a rotor 
kiegyensúlyozatlanságának a kockázata.

Az oldalirányban eltolható gép még közelebb 
kerülhet a fákhoz
Minden szárzúzó modellünk eltolható oldalirányban, így a gép 
közvetlenül a növények mellett dolgozhat.

A SZŐLŐÜLTETVÉNYEK ÉS GYÜMÖLCSÖSÖK IGÉNYEIRE 
SZABVA

A szárzúzók BVR 100-as sorozatának új termékcsaládja a gyep és a sűrű aljnövényzet mellett akár a 8 cm átmérőjű, 
vastagabb ágakkal is megbirkózik. Válasszon mellső csatlakozású rögzített kapcsolószerkezetet vagy mellső, illetve hátsó 
csatlakozású reverzibilis kapcsolószerkezetet hidraulikus eltolással.

Ezzel a géppel időt és pénzt takaríthat meg. A BVR 100-as sorozat modelljei legfeljebb 110 LE-s vontatóra csatlakoztathatók. A 
PowerQuad IV hajtószíjak és a központi hajtásház használatával sokkal hatékonyabb az erőátvitel. A megbízható hajtásrendszer 
minimális karbantartást igényel, amivel időt és pénzt takarít meg. Kis burkolatmagasságával és széles nyílásméretével a gép úgy mozog 
a kultúrában, hogy nem okoz benne kárt.

Központi helyzet a vontató mögött (cm)
Oldalirányú eltolás (cm)

A vontató 
középvonala
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BV BVR1800 I 2000 I 2200 I 2400 1600 I 1800 I 2000 I 2200

 BV 1800

 BV 2000

 BV 2200

 BV 2400

 BVR 1600

 BVR 1800

 BVR 2000

 BVR 2200

86

95

104

116,5

77

86

95,595,5

86

103,5 103,5

77

116,5
161,5

122

131

140,5

148,5

71,5

32

41

50,5

58,5

104

86

95

131

140

149

41

50

59

FÁS SZÁRMARADVÁNYOK NAGY TELJESÍTMÉNYŰ ZÚZÁSA

TÖKÉLETES VÁLASZTÁS A GYÜMÖLCSÖSBE!
A BV 1000-es és a BVR 1000-es sorozat a KUHN gyümölcsösökbe kifejlesztett gyep- és ágzúzóit egyesíti magában. 
Ezek a gépek négyféle – 1,72-től 2,33 m-ig, illetve 1,54-től 2,07 m-ig terjedő – munkaszélességben kaphatók. Különösen 
alkalmasak nagy mennyiségű ág, illetve igen nagy átmérőjű (akár 12 cm-es) darabok, továbbá gyep és aljnövényzet 
aprítására.

A nagy mennyiségű nyesedék felszedését nagyban megkönnyíti a burkolat 38 cm-es munkanyílása. A 457 mm átmérőjű rotor, a 
masszív tartóelemekre szerelt 2,2 kg-os nehéz kalapácskések és a gyári alapkivitel részét képező 3 ellenkés a legkeményebb fás 
nyesedéket is kiváló minőségben zúzzák le, ami később gyors lebomlást biztosít. Ezek a nagykapacitású aprítógépek könnyedén 
bánnak el az olajfa, a narancsfa és a diófa ágaival.

Mindenben megfelelnek a gyümölcsösök igényeinek
A mellső és a hátsó csatlakoztatás, valamint az oldalirányú 
hidraulikus eltolás (450 mm) lehetősége rendkívül sokoldalúvá 
teszi a BVR sorozat tagjait. 
A BV szárzúzók a vontató mögé kapcsolhatók, és ugyancsak 
rendelkeznek a 450 mm-es jobbos hidraulikus eltolás 
lehetőségével.

A nyugodt munkavégzés kulcsa
Alacsony vonalvezetésű burkolatával mindkét sorozat elfér a 
fák ágai alatt anélkül, hogy kárt okozna bennük. A kétszeres 
vastagságú burkolat az erő garanciája.

Központi helyzet a vontató mögött (cm)
Oldalirányú eltolás (cm)

A vontató 
középvonala
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TRP 95 I 120 I 145 I 175

TELJESÍTMÉNY KÖVES 
TALAJON IS
Ezek a talaj felett mozgó aprítógépek nehéz körülmények között – például takaratlan talajon – is hatékonyan zúzzák 
le a szőlőültetvényeken és a gyümölcsösökben keletkező nyesedéket. A felszedő rendszerrel felszerelt TRP modellek 
gondosan magukba összegyűjtenek minden zúzásra váró növényi maradványt, ugyanakkor a köveket és a többi nem oda 
való anyagot a talajon hagyják. 
Robosztus kialakításuk és tartós alkatrészeik ugyancsak hozzájárulnak az egészen kiemelkedő aprítási teljesítményhez. 
Ha nagyon köves a talaj, a felszedő rendszerre gyűjtőfogak is felszerelhetők. A TRP modellek négyféle – 0,95 m, 1,20 m, 
1,45 m és 1,73 m-es sortávolságnak megfelelő – szélességben kaphatók.
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Szőlővenyige finomzúzása
A 35 mm átmérőjű szemmérettel 
rendelkező rosta rendkívül finom és 
egyenletes zúzalék készítését teszi 
lehetővé, hiszen csak a kellően apró 
növényi maradványok férnek át rajta.

Köves talajon is elboldogul
Füves, sík terepen a magasság beállítása 
hengerrel szabályozható, így a gép akkor 
is megőrzi stabilitását, ha keréknyomon 
halad át. Köves talajon rögzített vagy félig 
elforduló kerekek veszik fel az egyenetlen 
felszín okozta rázkódást.
Ha nagyon köves talajon kell dolgozni, 
a felszedő rendszer állítható magasságú 
gyűjtőfogakkal szerelhető fel, amelyek 
nem érintkeznek a talajjal, hogy kövek ne 
kerülhessenek a gép belsejébe.

Könnyebb hozzáférés
A felnyíló hátsó burkolat megkönnyíti a 
zúzást végző szerszámok cseréjét, amivel 
időt takarít meg az üzemeltetőnek.  

Robosztus kialakítás
-  A gép vázrendszerének vastag elemei 

rendkívül szilárd szerkezetet alkotnak.
-  A szárzúzó megerősített alsó részében a 

talajon található kövek sem tudnak kárt 
tenni.

-  A lemezbélés hozzá van hegesztve a 
szárzúzó házához.

Hajtásház, ami mindent kibír
A megbízható hajtásház két változatban 
kapható:
-  két kimenőtengellyel szerelt hajtásház  

(egy a rotor, egy pedig a felszedő 
rendszer számára) a mechanikus verzión,

-  egy kimenőtengellyel szerelt hajtásház (a 
rotor számára) a hidraulikus verzión.

Hajtásrendszer, mely soha nem 
hagy cserben
A túlméretezett hajtáslánc komoly 
terhelést képes elviselni, akár nehéz 
körülmények között is. Kétféle felszedő 
hajtásverzióval szerelt változat kapható: 
a mechanikus verzió esetében 
nyomatékhatároló védi az alkatrészeket 
(a TRP 120/145/175 modellen 
súrlódáshatároló). A hidraulikus 
hajtásrendszer olajátáramlást szabályozó 
szeleppel van felszerelve.

PÉLDAÉRTÉKŰ MUNKA AZ  
ÜLTETVÉNYEKEN
1.  Nem marad nyesedék a talajon. A felszedő rendszer az 

utolsó szálig begyűjt minden növényi maradványt.
2.  A növényi maradványok aprítása a megerősített kivitelű 

zúzókamrában történik.
3.  A gép visszajuttatja a talajra azt a zúzalékot, mely átfér 

a kalibrált szemnyílású rostán. Eredmény: finoman és 
egyenletesen zúzott növényi maradványok.

4.  A teljes munkaszélességben egyenletesen terített 
növényi zúzalék gyorsabban bomlik le.
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TRP 175 PRO REV

10

GAZDÁLKODÓK A KÖSZÖNET HANGJÁN
A TRP 175 PRO REV aprítógépet a legnagyobb kihívást jelentő körülményekre fejlesztettük ki. Különösen jól használható 
olajfa-, narancs-, citrom- és mandulaligetekben, ahol vastag ágakkal kell megbirkóznia.
Gyümölcstermelő gazdaságokban nagy sebesség mellett nagy mennyiségű növényi maradvánnyal és vastag ágakkal kell 
megküzdeni úgy, hogy a vontató alja ne sérüljön meg. A szárzúzó a vontató elé és mögé is kapcsolható, illetve fordított 
hajtású vontatóra is csatlakoztatható.
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Nagy kapacitású aprítás
A szárzúzó nagy befogadóképességű 
zúzókamrája szabályozható sebességű 
hidraulikus felszedő rendszerrel van 
felszerelve, mely köves talajon és nagy 
menetsebesség mellett is optimális 
felszedést biztosít. A nagyon erős Domex 
acélból készült, 60 mm szemméretű két 
hátsó rosta rendkívül finom zúzalékot 
eredményez. A zsanérral szerelt felső 
rosta felnyitásával a rotor könnyen 
hozzáférhetővé válik.

A megfordítható gép
A központi hajtásház és a beépített kettős 
szabadonfutó kerék lehetővé teszi a 
szárzúzó fordított irányú csatlakoztatását.
A vontató elejére és hátuljára egyaránt 
rákapcsolható, sőt fordított hajtásra is, 
így előre és hátrafelé haladva is képes a 
munkavégzésre.

Célszerű elülső burkolat
A szárzúzó rögzített elülső burkolata a 
gyári alapkivitel részét képezi. A burkolatra 
felszerelt külön megvásárolható hidraulikus 
beállítású elülső henger segítségével a 
gép kapacitása a növényi maradványok 
mennyiségére adaptálható. Semmi  
kétség, nagyon meggyorsítja a munkát!

1. Nagy ágak zúzására alkalmas robosztus szerszám
Az egyedülálló rotor (457 mm Ø) nehéz, 1,65 kg súlyú kalapácskésekkel van felszerelve. 
Ezeket 25 mm-es csapok rögzítik. Fordulatszáma elérheti a 3100 perc-1 értéket.
A nehéz kalapácskések fogazott tartóelemei spirális elrendezésben vannak ráhegesztve 
a rotorcsőre. A felszedett növényi maradványok aprítása addig folytatódik a 
zúzókamrában, amíg finom szemű, egyenletes zúzalék nem jön létre. 
Nagyobb rendek, illetve vastag ágak aprításakor a fogazott késtartók rögzített késként 
működnek, így nagy menetsebesség mellett is finom aprítás végezhető egyetlen 
menetben. 
A három ellenkés tovább javítja az aprítás minőségét.
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TRP 145 CV I 175 CV

ÖMLESZTVE GYŰJTI A NYESEDÉKET

Sokoldalúan használható surrantócső
A pótkocsi elhelyezésétől függően a surrantócső:
- hátrafelé, valamint
- 90°-kal balra/jobbra elfordítható.
A surrantócső fedél nyílásméretének hidraulikus szabályozásával 
beállítható az átáramló anyag mennyisége.

Jobb láthatóság a közutakon
A surrantócső közúti közlekedéshez elfordítható.

SZŐLŐNYESEDÉK: A ZÖLD ENERGIA!

A TRP CV modelleken elhelyezett surrantócső a növényi apríték ömlesztett gyűjtésére és pótkocsira juttatására szolgál.  
A maradványok összegyűjtése azt jelenti, hogy a teljes szőlőnövény felhasználható. A venyige apríték például fűtésre vagy 
komposztálásra használható.

A nyesedék gazdaságos és környezetbarát energiaforrás. Ez az alapanyag könnyen használható gyűjtőrendszerek segítségével szedhető 
össze aprításhoz. A KUHN zsákokkal és csúszdákkal felszerelt rendszereket tervezett a zúzalék összegyűjtésére, mely a gazdaságban 
környezetbarát módon keletkező, költséghatékony fűtőanyagként használható fel. Ez egy megújuló energiaforrás, aminek felhasználásával 
csökkenthető a CO2-kibocsátás. A  szőlőnyesedék összegyűjtése a tőkéket károsító betegségek terjedését is lassíthatja.
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TRP 120 RT I 145 RT I 175 RT

NYESEDÉK GYŰJTÉSE ÉS APRÍTÁSA

Könnyebb mozgatás a 
teleszkópos darukarral
A TRP RT szárzúzó lehetővé teszi, hogy a 
gépkezelő:
- leengedje a teli zsákot a talajra, vagy
-  közvetlenül trélerre ürítse annak 

tartalmát.

Magasságbeállítás
Kétféle magasságbeállító rendszer áll 
rendelkezésre:
- rögzített oldalsó kerekek,
-  180 mm átmérőjű, eltávolítható 

végelemekkel szerelt henger. 

Szabályozható sebességű 
felszedő hajtásrendszer
A TRP CV és RT típusú szárzúzók 
esetében a hidraulikus felszedő hajtás a 
gép gyári alaptartozéka.
A rendszer lehetővé teszi:
-  a felszedésnél alkalmazott 

forgássebesség szabályozását, valamint
-   probléma esetén a felszedő rendszer 

forgásirányának megváltoztatását.

KIVÉTELES APRÍTÁSI MINŐSÉG

A szőlőültetvényeken és a gyümölcsösökben keletkező fás növényi maradványok összegyűjtésére tervezett talajfelszín 
felett működő TRP RT zúzógép modell egy 800 l befogadóképességű speciális nejlonzsákkal van felszerelve. A zsák 
szabadalmazott anyaga perforációval van ellátva, hogy a fermentáció ne indulhasson meg benne. Gyakorlati előnyt jelent, 
hogy az energiaforrásként felhasznált apríték szárítása közvetlenül a zsákban történhet.

Kazánok fűtőanyagául csak olyan apríték használható fel, amelynek darabjai azonos méretűek. A nyolc sorban elhelyezett, nagy 
sebességgel működő nehéz kalapácskésekkel felszerelt rotor, valamint a négy ellenkéssel ellátott zúzókamra tökéletes aprítást biztosít a 
TRP CV és a TRP RT sorozat esetében.
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TDP 1600 I 2000 I 2200 I 2250

APRÍTÁS VÉG NÉLKÜL…
A TDP 1000-es sorozat új szárzúzója nagy mennyiségű nyesedék intenzív 
aprítására alkalmas. A vontató elején, illetve fordított hajtás esetén annak 
hátulján elhelyezett gép hatalmas mennyiségekkel képes megbirkózni. Ideális 
munkagép a nagyon nagy (akár 12 cm) átmérőjű ágak aprítására. 
A gép nagy kapacitású zúzó-aprító képességével könnyedén bánik el az olaj-, a 
narancs-, a gesztenye- és a diófa ágaival. 
Ennek a megbízható gépnek minimális a karbantartási igénye, ezért időt és 
pénzt takarít meg az üzemeltetőnek.
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Micsoda sokoldalúság!
A központi hajtásház kettős szabadonfutó 
kerék segítségével kapcsolható rá a 
vontató:
• elejére, és
• fordított hajtás esetén annak hátuljára.
Tökéletesebbé teszi az erőátvitelt, ami 
azt jelenti, hogy ez a munkagép akár 
150 LE-s vontatóra is rákapcsolható. A 
rögzített csatlakozó rendszer megkönnyíti 
a nagy rendekbe gyűjtött ágak 
felszedését.

Nagy mennyiségű növényi  
maradványra tervezve
A hidraulikusan meghajtott kettős felszedő 
rendszer működése közvetlenül a 
vontatóról vezérelhető.  
Az apríték keletkezése még nagy ágak 
esetében is egyenletes és folyamatos.  
A hátul elhelyezett kerekek funkciója a 
munkamagasság szabályozása. A gép 
robosztus jellegét a kétszeres vastagságú 
nagy teherbírású acélburkolat adja.

Robosztus és megbízható szárzúzó intenzív munkavégzésre
A TDP 1000-es sorozatú szárzúzó exkluzív funkciói biztosítják az intenzív 
munkavégzéshez – különösen a fákkal sűrűn beültetett gyümölcsösökben – szükséges 
erőt és megbízhatóságot:
•  A nagy, 510 mm átmérőjű XP rotor munkavégzés közben eléri a 75,5 m/s-os kerületi 

sebességet.
•  A szerszámoknak két munkavégző oldala van, melyek a törés megelőzése érdekében 

360°-ban képesek elfordulni.
•  Az egyenként cserélhető szerszámokkal felszerelt ellenkések és a két koptató oldal 

olyan könnyedén dolgozik a növényi maradványokban, mint kés a vajban.
•  Az öt pászmából álló egyedülálló Agripower hajtószíj magas szintű erőátvitelt biztosít. 

A kiváló aprítási minőség a leginkább fás növényi maradványok esetében is gyors és 
teljes lebomlást eredményez.
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SDS 150 I 180 I 210

A FŰNYIRADÉK FELHASZNÁLÁSA

Az SDS (Side Delivery System) sorozatot az ültetvények gyeppel takart részein végzett szárzúzásra fejlesztettük ki. Ez a 
gép a fűnyiradékot mulcsként a soron teríti el. Ez lehetővé teszi a soron a gyep növekedésének mechanikus szabályozását, 
szerves anyagot biztosít a növények számára és gyökérszinten a talajban tartja a nedvességet. A soron végzett mulcsterítés a 
párolgás csökkentésének és a talajfelszín közvetlen napsugárzástól való védelmének hatékony módja.

Az a kevéske víz, ami bejut a talajba, ott is marad, hogy a szőlő és a fák fejlődését szolgálja. Ezenkívül a gyomirtás 
alternatívájaként alkalmazott mulcstakarás révén csökken a növényegészségügyi termékek felhasználása a 
szőlőültetvényeken és a gyümölcsösökben.
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OKOS EZ A DESIGN, DE NAGYON!
1. Szőlőnyesedék aprítása könnyedén
Szükség esetén a továbbító rendszer könnyedén eltávolítható 
a szárzúzóból. Ehhez mindössze hét csavart kell meglazítani. 
Miután ez megtörtént, a teljes biztonság a gép hátsó burkolatának 
lezárásával biztosítható.
2. Optimalizált zúzókamra
A két ellenkéssel felszerelt zúzókamra szőlőültetvényeken és 
gyümölcsösökben alkalmazható. A nehéz kalapácskésekkel 
együtt igen hatékonyan zúzzák újra a gyepnyiradékot és a 
venyigét, hogy a szállítócsiga ne tömődjön el.

EGYEDÜLÁLLÓ APRÍTÉKTOVÁBBÍTÓ RENDSZER
Oldalra hordáshoz egy hidraulikusan meghajtott egyes vagy kettős menetű szállítócsiga közvetlenül csatlakozik a vontató 

kimenőtengelyére. A szállítócsiga forgássebessége a munkavégzés körülményeinek, a növényzet sűrűségének és a menetsebességnek 
megfelelően szabályozható.

Gyümölcsösökben: egyoldalas kihordás
A nagyobb ültetvényeken, például a gyümölcsösökben ez jelenti 
az ideális megoldást. Az oldalkihordó SDS rendszerrel előre-hátra 
dolgozhat minden soron. Összes egyoldalas kihordást végző 
SDS modellünk hidraulikus oldalirányú eltolást biztosító kapcsoló 
rendszerrel rendelkezik, hogy a mulcsot még közelebb juttassa a 
kultúrához.

Szőlőben: kétoldalas kihordás
A 2,25 m-től 3,00 m-ig terjedő sortávolság esetén alkalmazható, 
az aprítékot két oldalra kihordó SDS gépek egy menetben 
juttatják el a nyiradékot a sorra. Ez a verzió merev gépkapcsolattal 
rendelkezik.
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Időtállónak tervezve és gyártva. A KUHN öntödéiből és kovácsműhelyeiből kikerülő pótalkatrészek 
a magas szintű gyártási eljárásoknak köszönhetően hosszú ideig dacolnak az idő vasfogával. Feltétel 
nélkül megbízhat a rendelkezésünkre álló know-how-ban és az általunk előállított, eredeti alkatrészekben. 
Ügyféltámogató és logisztikai szolgáltatásainkat a KUHN PARTS raktárakon keresztül veheti igénybe, ahol – 
a KUHN legközelebbi meghatalmazott márkakereskedőjével együttműködve – gyors és megbízható javítási 
megoldásokat kínálnak Önnek.

KUHN-ALKATRÉSZEK

Műszaki adatok

BV BVR TRP TDP SDS

Modell 10 12 14 16 160 180 200 220 240 1800 2000 2200 2400 160 180 200 1600 1800 2000 2200 95 120 145 175
175
PRO
REV

120
RT

145
RT/
CV

175
RT/
CV

1600 1800 2000 2250 150 180 210

Munkaszélesség (m) 0,96 1,15 1,34 1,53 1,72 1,91 2,09 2,28 1,72 1,90 2,08 2,33 1,53 1,72 1,91 1,54 1,72 1,91 2,07 0,95 1,20 1,45 1,73 1,20 1,45 1,73 1,60 1,80 2,00 2,25 1,46 1,75 2,03

Teljes szélesség (m) 5,00 1,27 1,48 1,67 1,86 2,07 2,25 2,44 1,95 2,13 2,31 2,55 1,67 1,86 2,07 1,77 1,94 2,13 2,30 1,21 1,46 1,72 2,00 1,65 1,90 2,18 2,00 2,20 2,40 2,65 1,75 2,03 2,32

A vontató min. teljesítményigénye (kW/LE)
26 /
35

29 /
40

33 /
45

37 /
50

44 /
60

48 /
65

51 /
70

55/75
59 /
80

63 /
85

66 /
90

37 /
50

44 /
60

48 /
65

55 /
75

59 /
80

63 /
85

66 /
90

44 /
60

51 /
70

59 /
80

66/90
51 /
70

59 /
80

66 /
90

50 /
70

55 /
80

65 /
90

75 /
100

29/40

Max. engedélyezett DIN motorteljesítmény  
1.000 perc-1 fordulatszám mellett (kW/LE)

67/90 81/110 110/150 74/110 115/160 88/120
110 /
150

88 /
120

96/130 110/150 70/95

Oldalirányú eltolás (mm) - 350 450 350 450 -
kihordás a 

jobb oldalra: 370

Magasságbeállítás eltávolítható végelemekkel szerelt hengerrel

eltávolítható végelemekkel 
szerelt

hengerrel, rögzített  
vagy félig elforduló kerekek

rögzített kerekekkel vagy 
hengerrel

rögzített kerekekkel hengerrel

Szerszámtípus nehéz      kalapácskések fogazott kések
nehéz kalapács- 

kések

Szerszámok száma 12 16 18 20 22 24 20 24 16 18 20 18 20 24 12 16 20 24 16 20 24 87 96 108 120 20 24 28

Rotor fordulatszáma (perc-1) 2404 2325 2204 2325 2188 3100 2600/3250* 2840 2207

Szabadonfutó kerék beépített fő hajtásház

Hajtószíjak száma 2 3 4 2+2 3 4 3 4 5 4 3 4 5 1-5 pászma 3

Külső rotorátmérő (mm) 398 423 457 423 457 467 457 470 510 413 420

Zsák befogadóképessége (l) - 800 (csak RT) -

Zsák max. terhelhetősége (kg) -
500/1102 
(csak RT)

-

Súly tartozékokkal együtt (kg) 330 360 390 440 520 560 620 680 730 900 970 1040 1140 650 710 755 940 1030 1112 1200 625 790 950 1075 1150 1070
1200
1000

1300
1100

1300 1450 1620 1820 470 530 595

*1.000 perc-1 forgássebesség mellett – nem kapható
Egyes modelleket nem minden országban lehet beszerezni. Ezzel kapcsolatban tájékoztatásért forduljon meghatalmazott márkakereskedőnkhöz.
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KUHN-SZOLGÁLTATÁSOK*

(POWERBAND®)

KUHN sos order - Expressz pótalkatrész-rendelés a hét minden napján, napi 24 órában**
KUHN protect+ - A profik ezt választják!
KUHN i tech - Hogy a javítás még gyorsabb legyen!
KUHN finance - Racionális befektetés!

Műszaki adatok

BV BVR TRP TDP SDS

Modell 10 12 14 16 160 180 200 220 240 1800 2000 2200 2400 160 180 200 1600 1800 2000 2200 95 120 145 175
175
PRO
REV

120
RT

145
RT/
CV

175
RT/
CV

1600 1800 2000 2250 150 180 210

Munkaszélesség (m) 0,96 1,15 1,34 1,53 1,72 1,91 2,09 2,28 1,72 1,90 2,08 2,33 1,53 1,72 1,91 1,54 1,72 1,91 2,07 0,95 1,20 1,45 1,73 1,20 1,45 1,73 1,60 1,80 2,00 2,25 1,46 1,75 2,03

Teljes szélesség (m) 5,00 1,27 1,48 1,67 1,86 2,07 2,25 2,44 1,95 2,13 2,31 2,55 1,67 1,86 2,07 1,77 1,94 2,13 2,30 1,21 1,46 1,72 2,00 1,65 1,90 2,18 2,00 2,20 2,40 2,65 1,75 2,03 2,32

A vontató min. teljesítményigénye (kW/LE)
26 /
35

29 /
40

33 /
45

37 /
50

44 /
60

48 /
65

51 /
70

55/75
59 /
80

63 /
85

66 /
90

37 /
50

44 /
60

48 /
65

55 /
75

59 /
80

63 /
85

66 /
90

44 /
60

51 /
70

59 /
80

66/90
51 /
70

59 /
80

66 /
90

50 /
70

55 /
80

65 /
90

75 /
100

29/40

Max. engedélyezett DIN motorteljesítmény  
1.000 perc-1 fordulatszám mellett (kW/LE)

67/90 81/110 110/150 74/110 115/160 88/120
110 /
150

88 /
120

96/130 110/150 70/95

Oldalirányú eltolás (mm) - 350 450 350 450 -
kihordás a 

jobb oldalra: 370

Magasságbeállítás eltávolítható végelemekkel szerelt hengerrel

eltávolítható végelemekkel 
szerelt

hengerrel, rögzített  
vagy félig elforduló kerekek

rögzített kerekekkel vagy 
hengerrel

rögzített kerekekkel hengerrel

Szerszámtípus nehéz      kalapácskések fogazott kések
nehéz kalapács- 

kések

Szerszámok száma 12 16 18 20 22 24 20 24 16 18 20 18 20 24 12 16 20 24 16 20 24 87 96 108 120 20 24 28

Rotor fordulatszáma (perc-1) 2404 2325 2204 2325 2188 3100 2600/3250* 2840 2207

Szabadonfutó kerék beépített fő hajtásház

Hajtószíjak száma 2 3 4 2+2 3 4 3 4 5 4 3 4 5 1-5 pászma 3

Külső rotorátmérő (mm) 398 423 457 423 457 467 457 470 510 413 420

Zsák befogadóképessége (l) - 800 (csak RT) -

Zsák max. terhelhetősége (kg) -
500/1102 
(csak RT)

-

Súly tartozékokkal együtt (kg) 330 360 390 440 520 560 620 680 730 900 970 1040 1140 650 710 755 940 1030 1112 1200 625 790 950 1075 1150 1070
1200
1000

1300
1100

1300 1450 1620 1820 470 530 595

*1.000 perc-1 forgássebesség mellett – nem kapható
Egyes modelleket nem minden országban lehet beszerezni. Ezzel kapcsolatban tájékoztatásért forduljon meghatalmazott márkakereskedőnkhöz.

(POWERBAND®)

* 
Va

nn
ak

 o
rs

zá
go

k,
 a

ho
l n

em
 m

in
de

n 
sz

ol
gá

lta
tá

su
nk

at
 le

he
t i

gé
ny

be
 v

en
ni

. *
*J

an
uá

r 
1.

, m
áj

us
 1

. é
s 

de
ce

m
be

r 
25

. k
iv

ét
el

év
el

.



1 2 3 4

Weboldalunkon megtudhatja, hol keresse a KUHN Önhöz 
legközelebbi márkaképviselőjét: www.kuhn.co.hu
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, TOVÁBBÁ KÖTELEZŐ BETARTANI A HATÁLYOS KÖZÚTI RENDELKEZÉSEKET. 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.

Prospektusunkat a környezet védelme érdekében klórmentes papírra nyomtattuk.  
Nyomdai munkák: Franciaország - 920 749 HU - 06.21 - Copyright 2021 KUHN

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

1. Rotációs borona - 2. Forgóborona - 3. Műtrágyaszóró - 4. Axiálventillátoros permetezőgép

Tekintse meg a KUHN teljes szőlészeti és gyümölcsös kertészeti eszközkínálatát

A MyKUHN az Ön online tere. Regisztráljon még ma, és megtudhatja, hogy a MyKUHN exkluzív 
szolgáltatásai hogyan segítenek hatékonyabbá tenni a KUHN gépek és terminálok kezelését. 
Jelentkezzen be számítógépével, mobiltelefonjával vagy táblagépével, hogy hozzáférhessen 
pótalkatrész-katalógusainkhoz, műszaki dokumentációnkhoz és számos más kapcsolódó 
szolgáltatáshoz.

AZ ÚT A SIKEREIMHEZ!


