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Műtrágyaszórók

AXIS 20.2 - 30.2 - 40.2 - 50.2

be strong, be KUHN





AXIS

3

20.2 30.2 40.2 50.2

PÁRATLAN SZÓRÁSPONTOSSÁG

Az AXIS műtrágyaszórókról dióhéjban:

MAGAS HOZAM…
A műtrágya szabályozott mennyiségű kijuttatása 
úgy növeli a terméshozamot, hogy a gazdálkodó 
egyúttal a költségeit is kordában tarthatja. 
A KUHN CDA adagolórendszere a különféle 
követelményekhez való igazodás kulcsa, így a 
hozam minden körülmények között optimalizálható.

MAXIMÁLIS KÉNYELEM…
A műtrágya egyenletes kiszórása bizony 
nem könnyű feladat. Az KUHN elektronikus 
megoldásokkal, köztük a modern, ugyanakkor 
egyszerű ISOBUS technológiával siet a gazdálkodó 
segítségére. Fontos volt számunkra a beállítások 
egyszerű végrehajtása, hogy ezzel is időt takarítsunk 
meg és kiküszöböljük a hiba lehetőségét.

ÉS EGY PONTOSAN 
DOLGOZÓ MŰTRÁGYASZÓRÓ
Ezek az egyedülálló KUHN-megoldások mind 
az abszolút szóráspontosságot szolgálják: 
CDA adagolórendszer, GPS alapú vezérlés. 
A KUHN EMC technológiája, mely szórás 
közben automatikusan szabályozza a kijuttatott 
mennyiséget, verhetetlen pontossággal 
vezérli külön-külön a bal és a jobb oldali 
szórótárcsa működését.

3

Munka-
szélesség (m)

Min./max. befoga-
dóképesség (l)

Vezérlő egység

AXIS 20.2 12-36 1.000-2.300 QUANTRON (a Q modellen)

AXIS 20.2 W /
M-EMC (W)

12-36 1.000-2.300 QUANTRON

AXIS 30.2 12-42 1.400-3.200 QUANTRON (a Q modellen)

AXIS 40.2 12-42 1.400-3.200 QUANTRON (a Q modellen)

AXIS 40.2 W 12-42 1.400-3.200 QUANTRON vagy ISOBUS

AXIS 40.2  
M-EMC-(W)

12-42 1.400-3.200 QUANTRON vagy ISOBUS

AXIS 40.2  
H-EMC-(W)

12-42 1.400-3.200 ISOBUS

AXIS 50.2 W 18-50 3.200 vagy 4.200 QUANTRON vagy ISOBUS

AXIS 50.2  
M-EMC-W / H-EMC-W

12-50 3.200 vagy 4.200 ISOBUS



…TÖKÉLETESEN EGYENLETES TERÍTÉSSEL – EZ NEM IS KÉRDÉS
Hogyan lehet változó kijuttatott mennyiség, munkaszélesség, illetve menetsebesség mellett egyenletes 
szórásképet biztosítani a teljes munkaszélességben? Erre a kérdésre kellett a KUHN-nál megtalálni a választ. 
A CDA rendszer biztosítja az optimális oldalirányú szóráskép létrejöttének feltételeit.

RUGALMASAN SZABÁLYOZHATÓ KIJUTTATÁS…
Más-más mennyiségben, változó munkaszélességben kijuttatott különféle műtrágyák – a műtrágyaszórókkal 
szemben alapvető elvárás, hogy könnyedén alkalmazkodjanak a különböző igényekhez. A CDA rendszer – 
amit az AXIS termékcsalád valamennyi tagja magában foglal – maradéktalanul megfelel ezeknek a céloknak, 
ráadásul úgy, hogy a beállításokat pofonegyszerű végrehajtani.

PRECÍZ, EGYSZERŰ ÉS KÍMÉLETES

KMg AMMÓNIUM-
SZULFÁT

CAN NPK PK EGÉR-
CSALÉTEK

CSIGAIRTÓ 
SZER

APRÓ 
VETŐMAG

KARBAMID
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PONTOS SZÓRÁSKÉPEK. OPTIMÁLIS TÁPANYAGELLÁTÁS.

EJTÉSTERELŐVEL PONTOSABB A 
SZÓRÁS

Annak érdekében, hogy a műtrágya 
a tárcsa megfelelő pontjára hulljon, 
ejtésterelő továbbítja a szemeket oda, 
ahol a lapátokra kerülnek.

SZABADALOM

TURBULENCIÁK CSÖKKENTÉSE

A forgótárcsák keltette turbulens 
hatást AIRFIN terelőlemezek csillapítják, 
és ezzel egyenletesebbé teszik 
a műtrágya mozgását.

LASSAN FORGÓ 
BOLTOZÓDÁSGÁTLÓ

A boltozódásgátló határozza meg, hogy 
a műtrágya milyen sebességgel kerüljön 
a szórótárcsára, egyben segíti a műtrágya 
haladását. Mivel a tengely percenként 
mindössze 17-et fordul, ezért 
a granulátumot kíméletesen keveri.

A MEGFELELŐ ADAG 
A MEGFELELŐ HELYEN

Az AXIS az egyetlen olyan műtrágyaszóró 
a piacon, amely kiküszöböli az ún. 
dózishatást, ami annyit jelent, hogy a 
kijuttatott mennyiség módosítása után a 
teljes munkaszélességben megváltozik az 
oldalirányú szóráskép. Gazdálkodóként 
Ön is nyugodtan megváltoztathatja a 
műtrágyaszóró konfigurációját, a szórás 
páratlan egyenletessége semmit nem 
változik. Próbaszórással a gyakorlatban is 
ellenőrizheti mindezt!

NINCS HATÁSA ANNAK, HA A KIJUTTATOTT MENNYISÉG MEGVÁLTOZIK

A CDA rendszer használatával rendkívül szabályos és pontos oldalirányú szórásképet 
kapunk, kiterjedt átfedésekkel és verhetetlenül alacsony variációs együtthatóval. Amint 
azt az alábbi grafikonokon is jól látni, a kijuttatott mennyiség vagy a menetsebesség 
megváltozása nem befolyásolja kedvezőtlenül a műtrágya szórásképét.

Kijuttatandó mennyiség
150 kg/ha,

Variációs együttható: 6,76%

Kijuttatandó mennyiség
350 kg/ha,

Variációs együttható: 4,46%

Kijuttatandó mennyiség
1150 kg/ha,

Variációs együttható: 5,39%
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SZÉLESSÉG (M)

Két fontos jellemző teszi egyedülállóvá a CDA-t, azaz a koaxiális adagolórendszert:
1. Az elfordítható tartályalj, mellyel a kezelő beállítja a műtrágya ejtési pontját, hogy a munkavégzés 
gyorsan igazodjon a felhasznált műtrágyához és az aktuális munkaszélességhez.
2. A szórótárcsa középpontjához közel helyezett adagolónyílások speciális kialakítása, mely többszörös 
betáplálást biztosít a lapátokhoz, továbbá állandó mozgásban tartja a műtrágyát és egyenletes szórást biztosít.

CDA: EGY PÁRATLAN RENDSZER

SZÉLESSÉG (M)

SZÉLESSÉG (M)

EXKLUZÍV
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MUNKASZÉLESSÉG-BEÁLLÍTÁS 
EGYETLEN MOZDULATTAL!

A munkaszélesség beállítása néhány 
másodpercet igényel. Mindössze meg kell 
változtatni az ejtési pontot a tárcsán, ami 
szerszám nélkül elvégezhető, csak a tartály 
alját kell elfordítani (típustól függően kézzel 
vagy a vezetőfülkéből). A lapátokon nem kell 
állítani, tehát a műtrágya hozzá sem 
ér a gépkezelő kezéhez!

A TARTÁLYALJ 
ELFORDÍTÁSA A TÁRCSA 
TENGELYE KÖRÜL
1. Nagy munkaszélességnek megfelelő pozíció
2. Kis munkaszélességnek megfelelő pozíció

PERCENKÉNT AKÁR 500 KG MŰTRÁGYÁT IS KISZÓRHAT!

Az AXIS műtrágyaszórók konstrukciója nagy menetsebesség mellett is lehetővé 
teszi a pontos munkavégzést. A kijuttatott mennyiség a csekély hektáronkénti 
3 kg mennyiségtől egészen az elképesztő percenkénti 500 kg-ig növelhető. 
Ez utóbbi érték 36 m-es munkaszélesség és 16,5 km/óra menetsebesség, 
illetve 24 m-es munkaszélesség és 25 km/óra menetsebesség mellett 
500 kg/hektárnak felel meg. Ez számottevő költségcsökkentést és napi 
munkateljesítmény-növelést tesz lehetővé. Gyors munkavégzés és 
üzemanyag-megtakarítás egyszerre: kell ennél több?

EXKLUZÍV

A KIJUTTATOTT MENNYISÉG INTUITÍV BEÁLLÍTÁSA

Az elektronikával fel nem szerelt modellek (AXIS K/D/C) alapfelszereltségéhez 
hozzátartozó DFC-skála (Direct Flow Control: közvetlen anyagáram-
szabályozás) segítségével könnyű a műtrágyaszóró gép beállítása. 
Az anyagáram beállítását követően a kijuttatott mennyiség arányosan 
módosítható. Ha például Ön 10%-kal meg szeretné növelni a kijuttatni kívánt 
mennyiséget, akkor ehhez 10%-kal nagyobbra kell nyitnia az adagolónyílást.
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A JÖVŐ MÁR OTT VAN A VEZETŐFÜLKÉBEN

A Shape, illetve ISOXML formátumú kijuttatási térképeket alkalmazó QUANTRON 
A és E-2 vezérlő konzol változtatható mennyiségű kijuttatás vezérlésére alkalmas. 
Ennek megfelelően a konzolok RS 232 kábelen keresztül GPS vezérlő terminálra 
csatlakoztathatóak. John Deere, Trimble, Sat Plan, RDS, Raven, Agrocom, 
TopCon stb. – ezek a gépek számos konzollal kompatibilisek, hogy a kijuttatott 
mennyiség automatikusan differenciálható legyen. Ezzel a megoldással a kijuttatási 
térképek és a gép funkciói külön-külön, a két kijelzőn is megjeleníthetőek.

QUANTRON A/E-2: 
NAGY SEGÍTSÉG A MŰTRÁGYA SZÓRÁSÁBAN

Az AXIS termékcsaládon belül a QUANTRON vezérlő konzol jelenti a műtrágya 
adagolásának kihívásaira adott elektronikus választ. A gépkezelő a konzol 
segítségével állíthatja be az adagolónyílások nyitását, és így a műtrágya 
menetsebességhez igazított kiáramlását (DPAE elektronikus készülék). Ilyen 
módon a kijuttatás előre beállított mennyisége állandó értéken tartható. A 
műtrágya szórása során a gépkezelő az alábbi műveleteket hajthatja végre:
- vezetés közben megváltoztathatja a kijuttatni kívánt mennyiséget,
- bármelyik oldalon átkapcsolhat részmunkaszélességű szórásra,
- egyetlen gombnyomással egyszerre zárhatja el az adagolókat mindkét oldalon.
A 200 tábla kezelésére alkalmas munkaszámláló és az integrált szórástáblázat 
funkció már csak hab a tortán. Mezőgazdasági gépszövetkezetek és vállalkozók 
figyelem! Ezek az eszközök többféle erőgépen is alkalmazhatóak!

AZ INTELLIGENS 
MŰTRÁGYA-
SZÓRÓ

A KUHN AXIS típusú műtrágyaszóróin 
alkalmazott elektronikus – ISOBUS-os 
és egyéb – megoldások minden 
lehetőséget megragadnak 
a szórás pontosságának és a kezelő 
kényelmének növelése érdekében. 
Ön se habozzon tehát megismerni 
a jövő gazdálkodását még ma!

  Q
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VARISPREAD PRO: FOLYAMATOS 
SZAKASZVEZÉRLÉS NAGY 
MENETSEBESSÉG MELLETT – 
1 SZAKASZ/MÉTER

A SpeedServo egy új vezérlő rendszer, amely négy darab 
– a hagyományos munkahengernél 2,5-5-ször gyorsabb 
– villanymotorból áll. A SpeedServo új funkciókkal ruházta 
fel az adagolónyílásokat: GPS segítségével a kijuttatandó 
mennyiség egy szempillantás alatt módosítható, továbbá 
a szórás változó menetsebesség, valamint táblavégi ki- és 
bekapcsolás mellett is pontosabbá vált. 
Ennek eredményeként a rendszer – a talaj jellegétől és 
a tábla alakjától függetlenül – minden eddiginél jobban 
kezeli az átfedéseket.

VARISPREAD DYNAMIC:  
NE GONDOLKODJON TÖBBÉ SZAKASZOKBAN!

Ez a speciális szakaszvezérlő rendszer fokozatosan és teljesen 
automatikusan hozzáigazítja a munkaszélességet és a kijuttatott 
mennyiséget a tábla alakjához. Nagy menetsebesség mellett 
rendkívül finoman reagáló elektromos szelepek határozzák meg az 
ejtési pontot, és így gyorsan korrigálni tudják a kijuttatás területét. 
A gépkezelő ráadásul azt is megválaszthatja, hogy kívülről befelé 
teríti-e a műtrágyát, vagy fordítva.
Eredmény: minden eddiginél pontosabb munkavégzés nagy 
menetsebesség mellett, bármilyen tagolt legyen is a tábla!

GPS-VEZÉRLÉSRE KÉSZ

VARISPREAD
Pro

Ál
lan

dóÁl
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dóÁl
lan

dó
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dó

Ál
lan

dó

PRECÍZ MUNKAVÉGZÉS A TÁBLA MINDEN PONTJÁN 

A gépkezelő a VARISPREAD rendszer segítségével egyetlen 
gombnyomással könnyen és gyorsan be tudja állítani 
a munkaszélességet és a kijuttatandó mennyiséget a tábla egy-egy 
pontján és nem egyenes vonalú táblaszélen. Eredmény: maximális 
kényelem és minden eddigit felülmúló pontosság.

VARISPREAD V4 

Az AXIS összes QUANTRON A vagy E-2 vezérlő konzollal, valamint 
kézi CDA adagolórendszerrel megrendelt műtrágyaszórójához 
alapkivitelben jár a VARISPREAD V4 szakaszvezérlő. Amikor 
a gépkezelő a vezetőfülkéből átállítja az adagolónyílásokat, 
mindkét oldalon 2-2 részszélességet tud beállítani.
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Ideális kapcsolási pontok az egyes műtrágyaszóró típusok esetében

1. műtrágya

AZ IDEÁLIS PONT MEGTALÁLÁSA AZ 
ADAGOLÓNYÍLÁSOK TÁBLAVÉGI MEGNYITÁSÁHOZ
A táblavégen a gépekezelők többsége ugyanabban a pillanatban kezdi 
meg a szórást annak ellenére, hogy minden műtrágya más-más ballisztikai 
tulajdonságokkal rendelkezik. Az OPTIPOINT egy olyan program, amely 
GPS-támogatással minden műtrágyatípusra automatikusan meghatározza 
az adagolónyílások nyitásának és zárásának ideális pontját.
A szórástáv a műtrágya típusának és a szemcsék alakjának függvényében változik (balra fentről jobbra lefelé: 
ammónium-nitrát, foszfor, kálium és karbamid).

Nino Chio 
Olaszország, 170 hektáron főleg rizst és szemes kukoricát termel.

„Úgy döntöttünk, hogy szórástérképek alapján módosítunk a műtrágya inputanyagon. Erre 
mifelénk a talajok egy része nagyon gazdag szerves anyagban, és a műtrágyát e területek pontos 
meghatározásával akarjuk kijuttatni. Így nagy mennyiségű műtrágyát, pl. foszfort, káliumot és 
nitrogént takaríthatunk meg. Ezért van szükségünk egy olyan gépre, amelyik lehetővé teszi, hogy 
az előzetesen meghatározott műtrágya-mennyiséget pontosan juttassuk ki. Már eddig is KUHN 
műtrágyaszórónk volt, hiszen a precíziós gazdálkodásban ez a legjobban használható márka. Azért 
bízzuk magunkat az AXIS-ra, mert ez a gép kezelni tudja a kijuttatási térképeinket, hogy azután a 
megfelelő beállításokkal közvetlenül és automatikusan elvégezze a munkát.”

2. műtrágya

A műtrágyaszórás optimumának biztosítása érdekében a KUHN összes automatikus táblavégi és az 
adagolónyílás nyitását/zárását szolgáló táblaponthoz rendelt (szakaszvezérlő) megoldása magában hordoz 
valamilyen GPS-alapú vezérlő rendszert. Ezt a rendszert elektronikus mérőrendszer segítségével kalibráljuk 
az egyes műtrágyaszóró típusokra, ezen belül a kompatibilis vezérlő konzollal (QUANTRON A, E-2 vagy CCI 
ISOBUS) felszerelt és EGNOS jellel korrigált GPS-szel rendelkező AXIS Q, W és EMC modellre. 
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CCI 1200: OLYAN, MINT EGY TÁBLAGÉP

Az AEF-tanúsítvánnyal rendelkező új CCI 1200 univerzális 
terminál létrehozásánál három szempontot helyeztünk 
előtérbe, nevezetesen a teljesítményt, a képi megjelenítés 
minőségét és a rugalmas használhatóságot. A 30,5 cm-es 
tükröződésmentes színes érintőképernyő lehetőséget teremt 
a műtrágyaszóró gép működésének intuitív vezérlésére.

A KUHN a CCI Comptence Center ISOBUS egyik 
alapító tagjaként támogatást biztosít ahhoz, hogy 
Ön gyorsan és kényelmesen átálljon az ISOBUS 
technológiára, amihez nem kell más, csak egy vezérlő 
terminál, mely ellenőrzi és szabályozza a különböző 
ISOBUS alapú gépek működését.

Alapkivitelben az alábbi AXIS-modellek 
vannak felszerelve az integrált ISOBUS alapú 
technológiával:
- AXIS 40.2 W ISOBUS
- AXIS 40.2 M-EMC-(W) ISOBUS
- AXIS 40.2 H-EMC-(W)
- AXIS 50.2 W ISOBUS
- AXIS 50.2 M-EMC-W
- AXIS 50.2 H-EMC-W

AEF (AGRÁRIPARI ELEKT- 
RONIKAI ALAPÍTVÁNY)

A KUHN az AEF szervezetének is tagja. A szervezet 
célja, hogy a gyártókkal közösen ISOBUS-szabványokat 
határozzon meg és dolgozzon ki. Már számos funkció 
meghatározása megtörtént (ilyen pl. a „szakaszvezérlés” 
és a „differenciált kijuttatás”), és ezek rendelkezésre állnak 
az ISOBUS alapú AXIS műtrágyaszórókon. Beszélje meg 
a KUHN márkakereskedőjével, hogy az egyes funkciók 
közül melyik kompatibilis a megvásárolt AXIS géppel és az 
Ön ISOBUS termináljával.

ILYEN EGYSZERŰ CSAK AZ ISOBUS LEHET
ISOBUS
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AZ AXIS A CCI 50-NEL 
IS MŰKÖDIK!
Ez egy AEF-tanúsítvánnyal rendelkező új, kompakt felépítésű és 
sokoldalúan használható univerzális terminál. 14,2 cm-es színes 
érintőképernyővel és 12 funkciógombbal rendelkezik. A precíziós 
gazdálkodás minden szükséges funkcióját magában foglalja, így többek 
között a szakaszvezérlést, a differenciált kijuttatást, a dokumentációt stb.

CCI.COMMAND 
A CCI.Command alkalmazás GPS-en keresztül ráállítja a gépet a megfelelő 
nyomvonalra és automatikusan elvégzi a szakaszváltást. Ezzel műtrágyát takarít 
meg, arról nem is beszélve, hogy a szórás így hatékonyabban és kényelmesebben 
végezhető el.

Különböző modulok állnak rendelkezésre:

Section Control: Automatikus szakasz-, illetve változó 
munkaszélesség-kezelést végez a táblavégen és a 
táblapontokon, továbbá a VARISPREAD funkciót is vezérli;

Parallel Tracking: Rossz látási viszonyok között segítséget 
nyújt a gép iránytartásához a felesleges átfedések 
csökkentése érdekében.

CCI CONTROL / TASK CONTROL
Ez az alkalmazás lehetővé teszi a végrehajtott intézkedések közvetlen 
dokumentálását szabványos ISO-XML fájlformátumban, valamint a velük kapcsolatos 
adatcserét. Így minden olyan információ a gazdálkodó rendelkezésére áll, amely a 
gazdaság irányításához szükséges.

Task Controller: Az adatok PDF fájlba exportálhatók, illetve 
terepi feltérképező alkalmazásba importálhatók.

Georeferencing: A kijuttatandó mennyiség GPS-vezérelt 
megváltoztatása olyan alkalmazási térképek alapján, amelyek 
a pendrive-ról SHP vagy ISOXML formátumban tölthetők le a 
terminálra, illetve biomassza érzékelővel.

CCI.Convert: Az alkalmazás biomassza N-érzékelőkkel 
is összekapcsolható, így a kijuttatott mennyiség „élőben” 
adaptálható a helyi körülményekre.

CCI.APPS: EGYEDI ÉS INNOVATÍV
Az AEF-tanúsítvánnyal rendelkező vadonatúj CCI 1200 univerzális terminál különböző, a gépkezelő 
számára rendkívül fontos információk egyidejű megjelenítését teszi lehetővé. Rendelkezik a kezelőkar 
csatlakoztatásához szükséges AUX-N funkcióval, és alapkivitelben számos alkalmazást foglal 
magába. A rendelkezésre álló alkalmazásokkal kapcsolatban további információkért forduljon a KUHN 
márkakereskedőjéhez. 
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EGYSZERŰ ÉS PONTOS

AXIS 20.2: 12-36 méter
A tartály magasítók széles választékának köszönhetően az AXIS 20.2 típusok adagolótartályának befogadóképessége
1.000 l-től 2.300 literig terjed. Kompakt kialakítása teszi ideálissá közepes méretű erőgépek számára.

AXIS 30.2-40.2: Csökkentse a műtrágya kiszórására fordított időt!
Műtrágyaszóróinkat a lehető legnagyobb munkateljesítmény elérésére terveztük. A két sorozat tartálykapacitása a modulrendszerű 
kialakításnak köszönhetően 1.400 és 3.200 l, munkaszélessége pedig 12 és 42 m között mozog.

A kisebb AXIS-modellek esetében páratlan az a pontosság, amellyel a kijuttatni kívánt mennyiség 
beállítható, de ugyanez elmondható a műtrágya kiszórásának egyenletes minőségéről és a beállítások 
egyszerű végrehajthatóságáról is. A titok nyitja a CDA adagolórendszer.

K-D-C-Q K-D-C-Q K-D-C-Q*

*Egyes modelleket nem minden országban lehet beszerezni. Ennek minden esetben kérdezzen utána a helyi márkaképviselőnél.

E-CLICK: Elzárás egyetlen mozdulattal.

Az E-Click egy egyszerű felépítésű vezérlő konzol két darab karos kapcsolóval, melyek se-
gítségével a gépkezelő elektromos munkahengereken keresztül a vezetőfülkéből nyithatja és 
zárhatja az adagolónyílásokat. Nincs szükség hidraulikus szelepekre!

20.2 30.2 40.2



ELLENŐRIZZE  
A VEZETŐFÜLKÉBŐL!

Az AXIS Q modellek alapfelszereltségéhez 
QUANTRON A vezérlő konzol tartozik. 
A gépkezelő a DPAE mellett 
a felhasználóbarát kialakítás és vezérlés 
előnyeit is kihasználva a fülke kényelméből 
állíthatja be az adagolónyílásokat, 
a menetsebességet, a megszórt terület 
nagyságát, a szóróanyag mennyiségét, 
illetve ellenőrizheti a műtrágya  
megmaradt mennyiségét.

GÉPEK MINDEN  
GAZDÁLKODÓNAK

Az adagolónyílások működtetése típustól  
függően más-más módon történik:  
-  AXIS K: két darab egyszeres működésű 

hidraulikus munkahenger,
-  AXIS D: két darab kettős működésű 

hidraulikus munkahenger, 
-  AXIS C: két darab elektromos 

munkahenger és E-Click, 
-  AXIS Q: két darab elektromos 

munkahenger, menetsebességgel 
arányos (DPAE).

GYORS ANYAGÁRAM-VIZSGÁLAT 
ÉS A MENNYISÉG BEÁLLÍTÁSA

A gép egyszerűen beállítható a DFC 
rendszer segítségével: először használja a 
szórástáblázat szerinti alapbeállításokat. 
Ezután az anyagáram-vizsgálat 
végrehajtásához vegye le a tárcsát és 
helyezze fel az ejtőcsövet (ami használaton 
kívül a tárcsaburkolat felett van elhelyezve). 
A teszt során felfogott műtrágya 
mennyisége alapján igényeinek megfelelően 
változtassa meg a DFC szelektor helyzetét.

13
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20.2 W 40.2 W 50.2 W

SÚLYMÉRŐ 
RENDSZER: 
PRECÍZ, „ONLINE” 
SZABÁLYOZÁS

Az elektronikus vezérlő konzollal (QUANTRON 
E-2 vagy ISOBUS) működtetett két súlymérő 
cella teljes mértékben kielégíti azt az elvárást, 
hogy a kijuttatandó mennyiség szórás közben 
automatikusan szabályozható legyen. A vezérlő 
konzol másodpercenként ellenőrzi, hogy az 
anyagáram megfelel-e a beprogramozott 
kijuttatandó mennyiségnek, és szükség esetén 
a maximális pontosság, illetve a szabályozás 
kényelme érdekében korrigálja azt.

OPTIMÁLIS INTEGRÁCIÓ

A súlymérő rendszer eredeti, szabadalmaztatott 
konstrukciója két, egyenként 10 tonna teherbírású 
súlymérő cellával ellátott erős függesztőkeretből, valamint 
a felső részen egy, a gépvázhoz erősített csatolórúdból áll.

MŰKÖDÉSI ELV

1. Programozza be az elvégzendő munka adatait 
(munkaszélesség, kijuttatandó mennyiség). 2. Töltse fel 
a tartályt műtrágyával és kezdje meg a szórást. 3. 
A QUANTRON E-2 automatikusan összeveti a mennyiségi 
célértéket a műtrágyaszóró által ténylegesen kijuttatott 
mennyiséggel (másodpercenként 100 elemzést végez!). 
4. Eltérés esetén másodpercenként automatikusan 
utánállítja az adagolónyílásokat. 5. A kijuttatási mennyiség 
bármikor egyetlen gombnyomással módosítható.

KUHN-BÓNUSZ

ISOBUS-SZAL RUGAMASAN
Az AXIS 40.2 W és 50.2 W típusú műtrágyaszóró ISOBUS-szal felszerelve is 
megrendelhető. Érdemes kihasználni a kommunikáció univerzális „elektronikus 
nyelvének” azt az előnyét, hogy egyetlen terminálról több különböző ISOBUS-os 
gép működtethető. A vezérlés GPS-kompatibilitása is biztosított.
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MINÉL PRECÍZEBBEN 
DOLGOZIK A GÉP, ANNÁL 
JOBBAN MEGTÉRÜL 
A BERUHÁZÁS!

A súlymérő cellákhoz csatlakoztatott 
QUANTRON E-2 terminál szórás 
közben folyamatosan rögzíti 
a kijuttatott mennyiséget.
Önnek nincs más teendője, mint 
beprogramozni a kijuttatandó mennyiséget, 
a munkaszélességet és az ejtési pontot. 
Feltölti a gépet és már indulhat is a 
műtrágya kiszórása. A QUANTRON E-2 
– ha eltérést észlel – másodpercenként 
automatikusan korrigálja az anyagáram-
sebességet. Ennek előnyei: nem kell 
kalibrációs tesztet végezni és a műtrágya 
jelentős része megspórolható!

FEJLETT SÚLYMÉRÉS MINDENKINEK!

A KUHN beépített súlymérő rendszerrel kínálja AXIS 20.2 W, 40.2 W és 50.2 W modelljét, 
melyek 12-től 50 m-ig terjedő munkaszélességben szórják a műtrágyát. Következésképpen 
a KUHN által kínált termékcsalád mindazok érdeklődésére számot tarthat – a kisebb méretű 
gazdaságoktól a mezőgazdasági nagyvállalkozókon át egészen a gépszövetkezetekig –, 
akik igényes gabonatermelő tevékenységükhöz innovatív és precíz technológiát keresnek.

A RENDSZER  
MÁSODPERCENKÉNT KORRIGÁLJA 

AZ ANYAGÁRAM-SEBESSÉGET!



AXIS 40.2 H-EMC 40.2 M-EMC 40.2 H-EMC-W 40.2 M-EMC-W 50.2 H-EMC-W 50.2 M-EMC-W40.2 H-EMC 40.2 M-EMC 40.2 H-EMC-W 40.2 M-EMC-W 50.2 H-EMC-W 50.2 M-EMC-W

Többéves tapasztalat igazolja, hogy az „EMC” vagy „elektronikus tömegáram-szabályozás” néven ismertté 
vált egyedülálló technológia beváltotta a hozzá fűzött reményeket és elnyerte az érdekeltek elismerését. 
Méri és a tárcsákon külön-külön folyamatosan korrigálja a kijuttatott mennyiséget. 
Ennek eredményeként a gép a beállított mennyiséget balra is és jobbra is 100%-ban kiszórja.

EMC: „SÚLYMÉRŐ” ESZKÖZ MINDEN TÁRCSÁN!
SZABADALOM

BÁRMILYEN LEGYEN IS A MŰTRÁGYA MINŐSÉGE,  
A MÉRÉS TERÉN NINCS KOMPROMISSZUM!

Az EMC technológia azt a tényt használja ki, hogy a műtrágya 
anyagárama egyenesen arányos a szórótárcsa meghajtó 
nyomatékával. Ennek pedig semmi köze a műtrágya típusához. 
Ez az intelligens rendszer az alábbi lépésekben látja el feladatát:
1. Mindegyik tárcsán szenzorok érzékelik a nyomatékot.
2.  A rendszer külön-külön automatikusan korrigálja az 

anyagáramot a tárcsákon, ha az eltér a kívánt értéktől.
3.  Az elektromos vezérlésű adagolónyílások beállítása 

automatikusan leköveti az új adatokat.
Ez annyit jelent, hogy a gépkezelőnek csak a kijuttatni kívánt
mennyiséget kell beütnie (kg/ha), és már kezdheti is a szórást. 
A többi a rendszer dolga.

AZ EMC ELŐNYEI

-  Másodpercenként utánállítja külön a jobb és külön 
a bal oldali tárcsát.

-  A lejtős terep és a rázkódás nem befolyásolja működését.
-  Az alacsonyabb motorfordulatszám miatt csökken az 

üzemanyag-fogyasztás.
-  A gépnek sem a magassága, sem a tömege 

nem lesz nagyobb.
-  Nincs szükség anyagáramtesztekre.
-  Az anyagáram-sebesség lenyűgözően tág határok, 

percenként 20 és 500 kg között változtatható.

Nm ➞ kg/mp

Műtrágya-anyagáram (jobb)Műtrágya-anyagáram (bal)

OPTIMÁLIS OPTIMÁLIS

Szórótárcsa
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VÁLASSZA A MEGFELELŐ 
VEZÉRLŐ RENDSZERT!

HAGYOMÁNYOS VEZÉRLŐ RENDSZER
Klasszikus cellás súlymérő rendszer

A hagyományos vezérlő rendszer a tartály egészének súlyát méri.
 = 

A két adagolónyílás utánállítása egyidejű és azonos mértékű
=

 Általános tömegáram-szabályozás:  
180 kg/perc

PÉLDA: 200 KG/HA KISZÓRÁSA 36 M SZÉLESSÉGBEN 15 KM/ÓRA SEBESSÉGNÉL, AMI 180 KG/PERCNEK FELEL MEG.

EMC TECHNOLÓGIA: KUHN-EXKLUZÍV
„Súlymérő rendszer” minden tárcsán

Az EMC technológia a két tárcsán külön-külön érzékeli a műtrá-
gya-anyagáramot (a hajtónyomaték alapján).

=
Egyedi adagolónyílás-utánállítás 

=
Tömegáram-szabályozás: 90 kg/perc a bal  

és 90 kg/perc a jobb oldalon

A KIMENETI ANYAGÁRAM-HIBA KÖVETKEZMÉNYEI

TÚLADAGOLÁS ELÉGTELEN ADAGOLÁS

ÁTLAGOS DÓZIS

100%-OS TÖMEGÁRAM 100%-OS TÖMEGÁRAM

TÉNYLEGES DÓZIS

Ha a rendszer a tartály egészének súlyát határozza meg,  
akkor nem lehet megállapítani, hogy a hiba melyik oldalon van.

 = 
A két nyílást egyszerre korrigálja.

✓  Általános tömegáram-szabályozás: 180 kg/perc 
= 

✖ Így a két oldal tömegáram-sebességét rossz irányba tolja el:
Bal oldal: 101 kg/perc – jobb oldal: 79 kg/perc

Elfogadható ez józan ésszel?

Az EMC technológia képes meghatározni, hogy a hiba melyik oldalt 
érinti.

=
✓ Azonnal és automatikusan korrigálja a nyílás 

helyzetét azon az oldalon.
=

✓ Korrigált tömegáram-sebesség: 90 kg/perc a bal és 
90 kg/perc a jobb oldalon

Csak tájékoztatásképpen mondjuk el, hogy egy ilyen eltömődés 
rakományonként akár 100 000 Ft-ba is kerülhet.*

 Az EMC technológia külön költség nélkül biztosítja, 
hogy mindkét adagolónyílásra megfelelő tömegáram-
sebességgel érkezzen a műtrágya, tehát a megfelelő 

dózisban a megfelelő helyre kerüljön!

Eric Gage 
Saaten Union kutatóállomás, mely a francia Oise régióban 
található. Őt már meggyőzte az EMC rendszer:

„Mivel számunkra fontos a műtrágya tökéletesen homogén 
terítése, ezért a súlymérést tárcsánként kell biztosítani. Ez akkor 
tökéletes, ha a rendszer a felszín kiterjedését és azt is figyelembe 
veszi, hogy hány kiló műtrágyát szórjon ki rá. Akárhány tesztet 
hajtottunk végre, a beállított kijuttatandó mennyiség tekintetében 
soha nem értük el az 1%-os hibaarányt.”

*Az adagolónyílás 25%-os eltömődésének súlymérő cellákkal működő műtrágyaszóróra gyakorolt hatása (lágy búza 4.200 l-es tartályból 33,5%-os ammónium-nitráttal végzett második kezelése esetén). 
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40.2 H-EMC 40.2 M-EMC 40.2 H-EMC-W 40.2 M-EMC-W 50.2 H-EMC-W 50.2 M-EMC-W

Az AXIS H-EMC-(W) és AXIS M-EMC-(W) sorozatba tartozó modellek innovatív technológiák olyan 
egyedülálló kombinációját kínálják, amely eleget tesz a ma agrárszakemberei által támasztott 
elvárásoknak. Az alábbi fő funkciókról van szó: CDA adagolórendszer, ISOBUS-opciók, hidraulikus, illetve 
mechanikus szórótárcsa-hajtások és mindenekelőtt az EMC technológia integrációja, mely a két tárcsán 
külön-külön teszi lehetővé a kijuttatandó mennyiség folyamatos korrekcióját.
Ezeket a gépeket műtrágya, pellet kiszerelésű csigairtó szer, illetve apró vetőmag nagy pontossággal 
végzett szórására terveztük, anélkül, hogy abba a gépkezelőnek közvetlenül bele kellene avatkoznia. 
Így nincs más dolga, mint az erőgép vezetésére figyelni.

EGYENLETES KIJUTTATÁS.  
KÉNYELEM FELSŐFOKON.
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FÜGGESZTŐKERET = TÖBB INFORMÁCIÓ

A nagy teherbírású súlymérő cellák az EMC-W sorozat valamennyi 
modelljén folyamatos tájékoztatást adnak a gépkezelőnek arról, 
hogy mennyi műtrágya van még a tartályban.

KÍMÉLETES A GRANULÁTUMMAL

A H-EMC típusú műtrágyaszórók boltozódásgátlója nem töri 
a műtrágya-granulátumot. Az adagolónyílások elzárása esetén 
a boltozódásgátló azonnal leáll, így a granulátum sértetlen marad.

MECHANIKUS TÁRCSAHAJTÁS: KARBANTARTÁST NEM IGÉNYLŐ, GONDOSAN VÉDETT HAJTÁSRENDSZER

Az AXIS M modelleken a szórótárcsák az 540 min-1 fordulatszámú PTO-tengelyen keresztül kapják a meghajtást. A karbantartási igény 
csökkentése érdekében az összes tengely és kúpfogaskerék olaj- vagy kenőzsírfürdőben fut. Ez megvédi őket a műtrágya porától, 
a kosztól, a nedvességtől és az erős vázszerkezet mechanikus károsító hatásától. Ezek a modellek saját túlterhelés-védelmi rendszerrel 
rendelkeznek, mely – a keverőművet is beleértve – az egész erőátviteli egységet védi.

HIDRAULIKUS TÁRCSAHAJTÁS: FÜGGETLEN TÁRCSASEBESSÉG

A H-EMC modelleken alkalmazott hidraulikus meghajtás folyamatosan állandó értéken tartja a tárcsák fordulatszámát és a 
munkaszélességet. Mivel a meghajtást a vontató hidraulikus rendszere biztosítja, ezért a tárcsák működése teljesen független a motor-, 
valamint a PTO-fordulatszámtól. Következésképpen a szóráskép nem változik, ugyanakkor rugalmasan megváltoztatható a tábla bármely 
pontján. Egy másik környezeti előny, ami a gazdálkodó pénztárcáját is kíméli: a szórás alacsony motorfordulatszám mellett végezhető, így 
kisebb lesz az üzemanyag-fogyasztás.
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MEZSGYE- ÉS TÁBLAHATÁR-SZÓRÁS

PONTOS SZÓRÁS 
A TÁBLA SZÉLÉIG

TELIMAT SZÓRÁSHATÁROLÓ (KIZÁRÓLAG 
A PTO-VAL HAJTOTT AXIS MODELLEKNÉL)

TELIMAT szóráshatároló használatával az első menettől kezdve 
pontos szórás végezhető a táblaszélen is. A TELIMAT segít 
megszüntetni a műtrágya pazarló felhasználását és eleget tenni 
a környezetvédelmi előírásoknak. A szórórendszer a permetező 
útvonalát használja. Az alapfelszereltség részét képező beépített 
mechanikus kijelző egyszerűvé teszi az ellenőrzést. 
Opcióként a QUANTRON vezérlő konzolhoz is rendelhető 
helyzetérzékelő szenzor.

GSE 30 ÉS 60 SZÓRÁSHATÁROLÓ 
TÁBLASZÉLEN VÉGZETT MUNKÁHOZ

A szórás végrehajtásához a gépkezelőnek úgy kell a tábla 
széle mentén haladnia, hogy a határ felé eső adagolónyílást 
elzárja. A szórás művelete a táblaszélen indul és a gépkezelő 
teljes pontossággal fokozatosan halad a tábla közepe felé. Az 
ellenőrzéshez használt mechanikus helyzetjelző az alapfelszereltség 
részét képezi. A hidraulikus vezérlés külön vásárolható meg.

AXIS H:
TÁBLAHATÁR-SZÓRÁS
Az alapfelszereltség részét képező bal és jobb oldali 
szóráshatároló közvetlenül a fülkéből vezérelhető. Az ejtési 
pont és a tárcsasebesség beállítása automatikusan történik.



AXIS

21

A BIZALOMNÁL CSAK AZ ELLENŐRZÉS JOBB.
TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓK

PRAKTIKUS TESZTKÉSZLET AZ OLDALIRÁNYÚ TERÍTÉS ELLENŐRZÉSÉHEZ

Ez az egyszerű eszköz segít a helyszínen gyorsan kiértékelni és korrigálni az 
oldalirányú szórás egyenletességét. A gépkezelő leellenőrizheti vele a beállításokat 
és a szóráspontosságot, ami nagyon fontos lehet a gyengébb minőségű, illetve az 
ismeretlen forrásból származó műtrágyák esetében. A CDA rendszerrel együtt 
a beállítások nagyon egyszerűen és nagy biztonsággal elvégezhetők.

TERMÉKAZONOSÍTÁS A JÓL VÉGZETT SZÓRÁS ÉRDEKÉBEN

A szórástáblázatokban fel nem tüntetett, bizonytalan eredetű műtrágyák esetében 
a különböző műtrágya-féleségek besorolásához használt termékazonosító 
útmutató jó szolgálatot tesz az adott termék beazonosításában és az optimális 
beállítások meghatározásában.

FOLYAMATOSAN FRISSÍTETT SZÓRÁSTÁBLÁZATOK

A megvásárolt géphez szórástáblázatokat is adunk. A táblázatok a KUHN 
weboldalán (www.kuhn.com), az „Online services” menüpont alatt is elérhetők. 
Az oldalnak ezt a részét folyamatosan újabb műtrágyákkal frissítjük.

MINDIG SZEM ELŐTT

Két nyíláson keresztül némi fény jut a tartály belsejébe, így a tartály ablakain át 
könnyen megállapítható a műtrágya mindenkori szintje.
Külön megrendelhető kiegészítők: műtrágya-szintérzékelő szenzorok, amelyek 
közvetlen tájékoztatást adnak a fülkében tartózkodó gépkezelő részére (csak az 
AXIS Q és W modell esetében).
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SÁRVÉDŐK

Műtrágyaszóróink összes típusát alapkivitelben gyors 
(negyedfordulatos) rögzítésű sárvédő elemekkel 
szereltük fel, melyek az erőgép kerekei által felvert 
sártól védik a gépet. Az AXIS 30.2 és 40.2 típushoz 
külön toldóelemeket is lehet rendelni. Ezek az elemek 
hozzátartoznak az AXIS 50.2 típus alapfelszereltségéhez.

KÖNNYEN MEGKÖZELÍTHETŐ TARTÁLY

Az AXIS 40.2 és 50.2 típus speciális kialakítású létrával 
van felszerelve a tartály könnyebb megközelítése 
érdekében. Mivel a KUHN mindig is nagy jelentőséget 
tulajdonított a biztonságnak, ezért gondoskodott róla, 
hogy a létra a gép használata közben felhajtható legyen.

KÖNNYŰ CSATLAKOZTATÁS

A kétféle összekapcsolási magasság megkönnyíti a gép 
csatlakoztatását különböző méretű erőgépekhez. Így 
könnyebb a gép feltöltése, illetve a fejlődésnek indult 
növények fejtrágyázása.

PRAKTIKUS PARKOLÓKERÉK

A műtrágyaszóró gép fel- és lekapcsolását hivatott 
megkönnyíteni a külön megvásárolható 
gyorscsatlakozós parkolókerék.

JOBB LÁTHATÓSÁG SÖTÉTBEN IS

Alapkivitelben az összes AXIS EMC-modellt hátsó 
jelzőpanellel és két kiváló minőségű LED-lámpával 
szereltük fel, hogy a gép sötétben is jól látható legyen. 
Az AXIS ISOBUS-os munkagépeit külön megvásárolható 
SpreadLight munkafényszóróval lehet felszerelni, hogy 
a szórásmező éjszakai munkavégzés során is ugyanúgy 
látható legyen, mint nappal. 

NAGYOBB KOPÁSÁLLÓSÁG. KEVESEBB 
KARBANTARTÁS. HOZZÁADOTT ÉRTÉK.

A KUHN megtette, amit megtehetett a kopásállóság növelése, ezáltal 
a karbantartási igény csökkentése és a gép maximális üzemi élettartama 
érdekében, hiszen nagy arányban épített bele rozsdamentes acél 
alkatrészeket és UV-álló műanyag elemeket, továbbá karbidbevonattal 
látta el a VXR+ lapátokat (alapkivitelben ilyenek vannak az S6-S12 
tárcsákon) és rendkívül kifinomult festési eljárást alkalmazott.

TOVÁBBI HASZNOS INFORMÁCIÓK
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Alapkivitel: Félgép elzárás – A kijuttatandó mennyiség beállításához és a műtrágya kiszórásához használt alkatrészek rozsdamentes anyagból készülnek – Kat. 2 füg-
gesztőszerkezet,kétpontos csatlakoztatási magassággal – Szórótárcsa-védelem az EN 14017-A1 szabvány előírásainak megfelelően – Hátsó lámpák (típustól és országtól 
függően) – Tartályrács – Betekintő ablak a tartály töltöttségi szintjének megállapításához (AXIS 30.2 / 40.2 / 50.2) – Nyírócsavarral rögzített PTO-tengely az AXIS 20.2 
típuson – Bütykös rendszerű kivágott tengelykapcsoló (az  AXIS 30.2 / 40.2 / 50.2 típuson) – Műtrágya-azonosítási készlet – Szerszám nélkül eltávolítható tárcsák –  
540 min-1 fordulatszámú hajtómű – Karbantartást nem igénylő keverőmű-vezérlés – Sárvédők (AXIS 30.2 / 40.2 / 50.2) – QUANTRON A/E2 terminál használata esetén:  
sebesség - érzékelő (az elsőtengely-szerelvény vagy az első kerék PTO-tengelyére kell felszerelni) és ISO 11786 dugóhoz való csatlakozókábel.

Külön megvásárolható kiegészítők: S1-S2 tárcsák 12-18 m szórástávolsághoz (a VXR+ verzió is kapható) – S4 tárcsák 18-24 m szórástávolsághoz (a VXR+ 
verzió is kapható) – S6 VXR+ tárcsák 24-36 m szórástávolsághoz – S8 VRX+ tárcsák 30-42 m szórástávolsághoz – S10 VRX+ tárcsák 36-44 m szórástávolsághoz (csak 
az AXIS 50.2 típushoz) – S12 VRX+ tárcsák 42-50 m szórástávolsághoz (csak az AXIS 50.2 típushoz) – Pellet kiszerelésű csigairtó szer kiszórására alkalmas tárcsák – 
Műtrágyaszint-érzékelő szenzorok (AXIS Q/W) – TELIMAT helyzetérzékelő szenzorok (AXIS Q/W) – Szóráshatároló terelőlemezek (AXIS 20.2) – Parkolókerekek – Spreadlight 
munkafényszóró - WIFI modul.

Műszaki adatok AXIS műtrágyaszóró gépek

20.2
K - D - C - Q 20.2 W 20.2

M-EMC (W)
30.2

K - D - C - Q
40.2  

K - D - C - Q*
40.2 W  

(ISOBUS)

40.2
M-EMC (W) 
(ISOBUS)

40.2  
H-EMC (W)

50.2 W  
(ISOBUS)

50.2 
M-EMC-W / 

H-EMC-W ISOBUS

Munkaszélesség (m/láb)
12-36 / 

39´4”-118´
18-36 / 59´-118´ 12-42 / 39´4”-138´ 12-50 / 39´4”-164´

Min./Max. tartálykapacitás (l) 1.000 / 2.300 1.400 / 3.200

1.200  
(ISOBUS: 
1.400) / 
3.200

1.400 / 3.200 3.200 / 4.200

Maximális teherbíró képesség (kg/font) 2.300 / 5.070 3.200 / 7.050 4.200 / 9.260

Tömeg a magasítók nélkül (kg/font) 295 / 650 350 / 772
335/739  

(W: 385/849)
327 / 721 347 / 765 397 / 875

347/765  
(W: 397/875)

397/875  
(W: 447/985 )

730 /  
1.609

780 /  
1.719

Minimális töltésmagasság a magasítók 
nélkül (cm/inch)

92 / 36,22” 106 / 41,73 150 / 59,06

Táblaszéli szóráshatároló eszközök TELIMAT és/vagy GSE

Hidraulikus mű-
ködésű és/vagy 
GSE (TELIMAT a 

W verzión)

TELIMAT és/
vagy GSE

H: Hidraulikus 
működésű és/vagy 
GSE M: TELIMAT 

és/vagy GSE

Kijuttatott mennyiség szabályozása

szabályozó 
karral vagy  

elektronikusan 
(Q verzió)

DPAE  
elektronikus 
vezérléssel  
+ súlymérő 

rendszer

EMC tömeg-
áram-szabályo-
zás a két oldalon 

egymástól 
függetlenül, má-
sodpercenként

szabályozó karral vagy  
elektronikusan (Q verzió)

DPAE  
elektronikus 
vezérléssel  
+ súlymérő 

rendszer

EMC tömegáram-szabályozás a 
két oldalon 

 egymástól függetlenül,  
másodpercenként

DPAE  
elektronikus 
vezérléssel  
+ súlymérő 

rendszer

tömegáram-sza-
bályozás a két 

oldalon egymás-
tól függetlenül, 
másodpercen-

ként

Adagolónyílás-szabályozás

hidraulikus vagy 
elektromos 

munkahenge-
rekkel (a C, ill. a 

Q verzión)

elektromos munkahenge-
rekkel

hidraulikus vagy elektro-
mos munkahengerekkel (a 

C, ill. a Q verzión)

SpeedServo: gyorsvezérlő motorok az AXIS H-EMC / H-EMC-W 
és AXIS 50.2 M-EMC-W típushoz

Elektromos munkahengerek: 40 M-EMC / M-EMC-W

Súlymérő rendszer - - ( ) - - ( )
Tartály-takaróponyva *

Vezérlő egység
QUANTRON  

A (a Q verzión)
QUANTRON 

E-2 
QUANTRON A (a Q verzión)

M-EMC (W): QUANTRON A vagy E-2  
ISOBUS: CCI ISOBUS terminál vagy a vontató ISOBUS terminálja

*Az alapfelszereltség rendeltetési országtól függően más-más összetételű.    DPAE: menetsebességgel arányos korrekció

Magasítóelem típusai

L 603 L 800 L 1500* XL 1103 XL 1300 XL 1800*

Magasító szélessége (m/láb) 2,40 / 7´10” 2,80 / 9´2”
Magasító befogadóképessége, kb. (l) 600 800 1.500 1.100 1.300 1.800

Teljes befogadóképesség (felszerelt magasítóval 
együtt) (l)

20,2
30,2-
40,2

20,2
30,2-
40,2

20,2
30,2-
40,2

20,2
30,2-
40,2

20,2
30,2-
40,2

20,2 30,2-40,2

1.600 2.000 1.800 2.200 - 2.900 2.100 2.500 2.300 2.700 - 3.200

Minimális töltésmagasság (cm/inch) 92/36’’ 99/39’’ 118/47’’ 125/49’’ - 149/59’’ 115/46’’ 122/48’’ 129/51’’ 136/54’’ - 151/59’’

Magasító súlya (kg/font) 40/88 50/110 85/187 70/154 75/165 85/187

* A magasítók az AXIS 20.2, valamint a LEVSAK zsákemelővel felszerelt AXIS 20.2 - 30.2 - 40.2 típussal nem kompatibilisek.

 Alap     Opció    -- Nem áll rendelkezésre    *Vannak országok, ahol nem mindegyik típus kapható. Ennek minden esetben kérdezzen utána a helyi márkaképviselőnél.
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KUHN S.A.  
4 Impasse des Fabriques - BP 50060 
F-67706 Saverne CEDEX - FRANCIAORSZÁG 

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

Az Önhöz legközelebbi KUHN márkaképviselőt
megtalálja a weboldalunkon:

www.kuhn.com

Az Ön KUHN-márkaképviselője

Látogassa meg a YouTube
csatornáinkat 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 túlléi 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.

A KUHN-t az alábbi helyeken is megtalálja:

Dupla tárcsás műtrágyaszórók Pneumatikus műtrágyaszórók Emelőszerkezetek

AMIKOR A MŰTRÁGYA KIJUTTATÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSA GYEREKJÁTÉK

A SpreadSet alkalmazással úgy tudom szabályozni a műtrágya kijuttatását, hogy a műtrágyaszóró gép 
típusának, szélességének és munkasebességének leginkább megfelelő keresztirányú terítést érjek el. Ez az 
okostelefon-alkalmazás WIFI modulon keresztül továbbítja a beállításokat a gépre. Az adagolótartályt pontosan 
a megfelelő mennyiségű műtrágyával tölthetem fel, mivel a tartály töltésszintjét közvetlenül az okostelefonról 
tudom nyomon követni.

Elérhető az Apple Store-ban és a Google Play-en. 

ÚJDONSÁG: SPREADSET ALKALMAZÁS

ALKALMAZÁSOK


