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Tartalom

A 21. század kezdete óta a termesztési módszerek 
a talajállapot megóvását szolgáló ún. megőrző 
mezőgazdasági eljárásokig jutottak el. Az itt 
ismertetett rendszerrel a sekély művelés különböző 
fokozatai váltják ki a szántást. A minimális művelési 
rendszert és a talajforgatás nélküli művelést 
(direktvetés) soroljuk a talajkímélő mezőgazdaság 
fogalomkörébe. Az AUROCK vontatott 
direktvetőgéppel a magvetés fázisa – ez esetben a 
talajművelés egyetlen művelete – sikerre van ítélve.

A SIKER LÉNYEGE A MODULARITÁS

Ez a vetőgép kétféle kivitelben kapható: az AUROCK 6000 R 
egy, az AUROCK 6000 RC típus pedig két adagoló egységgel. 
Egyszerű megoldást kínál kétféle vetőmag egyidejű vetésére 
ugyanazon az egységen keresztül, illetve kétféle vetőmag 
soronként váltakozó vetésére. Ezek a vetőgépek minden 
követelménynek és sajátos művelési körülménynek megfelelően 
konfigurálhatók.

A HÁROMTÁRCSÁS KONCEPCIÓHOZ HŰEN

A háromtárcsás koncepció immár több mint 40 éve bizonyítja 
egyszerűségében rejlő hatékonyságát. Az első tárcsa megnyitja 
a vetősort az ikertárcsa előtt, mely a beépített forgócsapos 
szerkezetnek köszönhetően tökéletesen leköveti a barázdát.

A KÉNYELEM ÉS AZ EGYSZERŰSÉG OPTIMUMA

Az AUROCK vetőgép alapkivitelben ISOBUS-kompatibilis. 
Kialakításánál fogva a gép minden része könnyen hozzáférhető 
és szerszám használata nélkül beállítható. A gépet egy 
egyszerűen programozható sorrendvezérlővel szállítjuk.
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ÚJ AUROCK VETŐGÉP: A KUHN MINDEN 
TUDÁSA EGYETLEN GÉPBEN

A KUHN 40 év mezőgazdasági gépgyártásban szerzett tapasztalatával a háta mögött alkotta meg a 6 m 
széles, háromtárcsás AUROCK 6000 R és AUROCK 6000 RC típusú vetőgépet, hogy „min-till”, illetve  
„no-till” művelési módszerrel optimalizálja a takarónövényzetbe végzett vetést.

Ez volt 1975-ben...

1975
SD 300

1993
SD 300 mechanikus

1995
SD 400

1997
SD 300 pneumatikus

2003
FASTLINER 1000 SD
FASTLINER F 1000 SD

2007
SD LINER 3000

2019
AUROCK 6000 R
AUROCK 6000 RC
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AZ AUROCK VETŐGÉPEK EVOLÚCIÓJA
A KUHN hatalmas tudása és mindent elsöprő újító kedve adta annak a lenyűgöző sokoldalúságnak és 
megkérdőjelezhetetlen megbízhatóságnak az alapját, mely ennek a gépnek a folyamatos fejlesztésében 
megmutatkozott. Szívünket-lelkünket beletettük az AUROCK vetőgépszéria legújabb gépeibe, hogy 
a vásárló tökéletesen meg legyen elégedve velük, csökkenjenek a vetés során felmerülő költségei, 
ugyanakkor javuljon termelékenysége.
Az AUROCK vetőgépcsalád páratlan története már jóval megalkotása előtt elkezdődött. Akkor indult el, 
amikor először hallottunk a gazdálkodók igényeiről és céljairól, majd mindez az anyagok és a szerelési 
eljárás szigorú kiválasztásával folytatódott...
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SIKERES ÁTÁLLÁS A ,,NO-TILL"  
DIREKTVETÉSRE

Tudta? A European Federation of Conservation Agriculture egyik jelentése szerint a talajerózió mértéke 
akár 90%-kal is csökkenthető a talajállapot fenntartására törekvő gazdálkodással.
A konzervációs mezőgazdaság lényegét három prioritás adja: a termőterület csökkenését le kell 
szorítani a minimumra, biztosítani kell a folyamatos talajtakarást és a vetésforgót a felmerülő agronómiai 
problémáknak megfelelően kell kialakítani.

TÁJÉKOZÓDÁS

Ha valaki át kíván állni a megőrző gazdálkodás, illetve a direktvetés 
módszereire, akkor előbb tájékozódnia kell. Manapság már nem 
jelent gondot a gazdálkodónak, hogy szakemberekkel találkozzon, 
felkeressen más gazdaságokat vagy tájékoztató fórumokon vegyen 
részt. Számos olyan termelői csoport és szövetség létezik, amely 
célként tűzte ki maga elé az új gyakorlati módszerek terjesztését. 
Ezek a szerveződések kiváló információforrások, sokat lehet tőlük 
tanulni.

GLOBÁLIS JÖVŐKÉP

A termelés minden tényezőjét kontrollálni kell: a talajviszonyokat, 
a munkaeszközöket, a vetés módszereit, a műtrágyázást, a 
gyomirtást, a vetésforgót stb. De még ez sem elég: a különböző 
tényezők kölcsönös egymásra hatása sem kerülheti el a gazdálkodó 
figyelmét.

6000 RC6000 R

A gazdasági előnyök önmagukért beszélnek...
Az alábbi gazdasági jelentés a francia Arvalis Intézet által végzett hosszú távú művelési kísérlet eredményeit foglalja össze. A 
120 hektáros területen 1998-tól 2008-ig folytatott kísérlet megállapításaiban szereplő átlagértékek az alábbi árakon alapulnak: 
búza: 120 €/t, nitrogén: 1 €/egység, üzemanyag: 0,45 €/l és glifozát: 10 €/l. A kísérletet kétféle vetésforgóban hajtották végre, az 
egyikben cékla, búza és tavaszi árpa, a másikban kukorica és búza váltotta egymást.

Forrás: Jérôme LABREUCHE, 2009. ARVALIS France
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Euró/hektár/kultúra Szántás Minimális művelés Direktvetés

Anyagba fektetett tőke (€/ha) 2 796 2 429 2 379

Vontatási teljesítmény (LE/ha) 2,8 1,8 1,8

Üzemanyag (l/ha) 78 60 49

Munkaidő (óra/ha) 3 ó 55 perc 3 ó 00 perc 2 ó 30 perc

FOKOZATOS LEGYEN AZ 
ÁTÁLLÁS!

Amikor a gazdálkodó elszánja magát a 
váltásra, a teljes átállás előtt érdemes 
1-2 táblán kipróbálnia az új módszereket. 
Olyan területrészt válasszon az első 
lépésekhez, amelyik elég nagy és magán 
hordozza a terület egészének jellegzetes 
jegyeit. Nem árt az óvatosság, mert 
így módjában áll tanulni a hibákból és 
szükség esetén korrigálni azokat, hogy 
mind magasabb szinten 
sajátítsa el az új technikát, miközben 
egyre nagyobb területet von be az új 
szemléletű gazdálkodásba.

HASZNÁLJON ELŐREHALADÁST 
MÉRŐ MUTATÓKAT!

Egyszerű mérésekkel ellenőrizhető, 
hogyan halad az elmozdulás a megőrző 
mezőgazdaság irányában. Az egyik 
technika például, ha befogjuk és 
megszámláljuk a talajlakó élőlényeket, 
a másik, ha megfigyeljük a földigiliszták 
felszíni aktivitását. A takarónövények által 
megkötött szén és az általuk biztosított 
tápanyag mennyiségéről nagyon 
egyszerűen képet kaphatunk, csak le kell 
mérnünk a friss és a száraz biomassza 
tömegét. A talajállapot javuló szerkezete 
és porózussága úgy is kitűnően 
lemérhető, ha a talaj szerkezetéről vagy 
a begyökeresedés mértékéről több év 
alatt készített fényképeket egymás mellé 
tesszük és összehasonlítjuk. A több 
éves időtávot átfogó talajtani, illetve 
a szervesanyag-tartalom felmérésére 
irányuló vizsgálatok szintén olyan, 
egyszerűen elvégezhető ellenőrzések, 
amelyekkel visszaigazolhatók a pozitív 
irányú változások.

TAKARÓNÖVÉNYEK

Feladatuk hozzájárulni a talajszerkezet 
javításához, megkötni a szenet, felvenni 
és tárolni a tápanyagokat, továbbá 
csökkenteni az erózió mértékét. 
Jelentőségük tehát semmiképp sem 
hanyagolható el. Ugyanúgy kell törődni 
velük, mint a többi haszonnövénnyel, 
hogy maguk ne válhassanak probléma 
forrásává és ne borítsák fel a 
gazdálkodás egyensúlyát. A rávetés 
lehetősége ugyancsak megfontolásra 
érdemes, mert javítja a fő növénykultúra 
ökológiai szemléletű tápanyagellátását.
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A GYAKORLAT VÁLTOZÁSA 
AUROCK VETŐGÉPPEL

A direktvetésre vagy megőrző mezőgazdaságra való átállás új módszerek alkalmazásával jár.  Nagyjából 
5-7 év tapasztalata szükséges a talaj új egyensúlyi állapotának létrejöttéhez.

6000 RC6000 R

A MŰTRÁGYA KIJUTTATÁSA

A nitrogén mineralizációja általában a talaj 
szerkezetének függvénye. Ezért van az, 
hogy a direktvetés első néhány évében – 
amikor a talaj a korábbi művelési módsze-
rekből fakadóan még viszonylag tömör, a 
sokszínű talajélet még nem alakulhatott ki 
benne, és nem tehette azt elég porózussá 
– jobb a műtrágyát korábban, közvetlenül 
a tél után kijuttatni a földre.

GONDOLJA ÚJRA A 
VETÉSFORGÓT!

A gabonafélék vetésforgójának meghosz-
szabbítása elengedhetetlen a gyomok 
elleni küzdelemben. A vetésforgóba álta-
lában be kell iktatni a tavaszi kultúrákat, 
és felváltva kell termeszteni nitrogént ki-
bocsátó, illetve nitrogénre éhes növénye-
ket. A vetésforgó kialakításánál a növényi 
maradványok kezelésére, a kártevők tá-
madására és a gyomosodásra is oda kell 
figyelni. Bár a széles levelű gyomok száma 
csökken, a fűfélék annál inkább terjed-
nek. A takarónövények vetésének egyik 
előnye, hogy beterítik a talajt és gátolják a 
gyomosodást. A mechanikus gyomirtásról 
tudjuk, hogy néhány centiméteres mély-
ségig hatékonyan tartja rendben a talajt. 
Az a vetőgép, amelyik nem bolygatja meg 
túlságosan a termőföldet – ilyen például 
az AUROCK is –, kevesebb teret enged 
a gyomosodásnak, mint a földet nagy tö-
megben porhanyító vetőgépek.

NEM SZOKVÁNYOS TEENDŐK

Direktvetés esetében másképp kell kezelni 
a növényi szármaradványokat, mint eddig. 
A maradványok mennyisége és terítettsé-
ge könnyen a gazdálkodás gátjává válhat. 
Betakarítás idején érdemes magasan vág-
ni a szárat, hogy a levágott növényi ma-
radványok kevésbé akadályozzák a vetés 
munkáját. Az AUROCK vetőgép elöl ha-
ladó aprító hengere első lépésben képes 
elfektetni a tarlómaradványokat. Érdemes 
0-10%-kal megnövelni a repce és a őszi 
gabona, illetve 5-15%-kal a tavaszi kultú-
rák vetéssűrűségét is. Ennek mértékét az 
előző kultúra maradványainak mennyisé-
géhez és a talaj állapotához kell igazítani. 
Direktvetés esetén célszerű az őszi kul-
túrákat egy kicsit korábban elvetni, hogy 
a munkát szárazabb körülmények között 
végezhessék el, a tavasziakat pedig egy 
kicsit később, amikor jobb a talaj vízelve-
zető képessége.
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BETEGSÉGEK ÉS KÁRTEVŐK

A levélbetegségek nem fognak jobban terjedni ezekkel a 
módszerekkel. Érdemes ugyanakkor a vetésforgót a fuzárium és 
a mikotoxinok sajátos kockázatainak megfelelően kialakítani, ha 
kukorica után búzát vetnek, vagy a helmintosporiózisra jobban 
odafigyelni, ha kétszer egymás után búza kerül a földbe. A kártevők 
ellen folytatott harcban a hasznos másodlagos állatvilágot – köztük 
a futóbogarakat – kell segítségül hívni.

AZ RC MODELLEL
minden lehetséges

A 6 M MUNKASZÉLESSÉGŰ AUROCK 6000 RC VETŐGÉP KÉT ADAGOLÓ- ÉS ELOSZTÓ  
RENDSZERREL LETT FELSZERELVE. AZ ÜZEMELTETÉSI LEHETŐSÉGEK  
SORA VÉGTELEN A KÉTFELÉ OSZTOTT TARTÁLYNAK KÖSZÖNHETŐEN! 

FŐ NÖVÉNYKULTÚRA 1 FAJ MINDEN MÁSODIK SORBAN

„A” FAJTA + „B” FAJTA

FŐ NÖVÉNYKULTÚRA  
+ MŰTRÁGYA UGYANABBAN A SORBAN

FŐ NÖVÉNYKULTÚRA
+ MŰTRÁGYA MINDEN MÁSODIK SORBAN

2 FAJ
MINDEN MÁSODIK SORBAN

KÉTFÉLE KULTÚRA 
UGYANABBAN A SORBAN
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MODULRENDSZER A DIVERZIFIKÁLT 
VETÉSFORGÓ SZOLGÁLATÁBAN

Az AUROCK vetőgép sokoldalúsága lenyűgöző. A gép kiegészítőinek és tartozékainak gazdag választéka 
minden körülmények között lehetővé teszi a vetést. A gép az előzőleg termesztett kultúrának, a növényi 
maradványok mennyiségének, a klimatikus viszonyoknak, valamint mindezek talajra gyakorolt hatásának 
megfelelően állítható be.

ELSŐ HENGER 
TARLÓAPRÍTÓ

Az AUROCK vetőgépre elöl felszerelhető 
henger a növénytakarót megtöri és el-
fekteti, s ezzel felgyorsítja a zöldtömeget 
adó növényállomány maradványainak 
lebomlását, illetve felaprítja a fás szárú 
növényeket. A gép ezután akadálytala-
nul juttathatja a magot a barázda aljába. 
A vezetőfülkében elhelyezett terminálról a 
henger talajnyomása is beállítható. Száraz 
időben a talaj felszínét borító mulcs meg-
akadályozza a föld kiszáradását. Mivel a 
nitrogén szintén benne marad a talajban, 
fokozódik a termőhely biológiai aktivitása. 
Az AUROCK vetőgép egy menetben fek-
teti el a növénytakarót és juttatja a magot 
a földbe.

KÉTFÉLE SORTÁVOLSÁG

Az AUROCK vetőgép két változatban kapható! Igényeinek megfelelően a gazdálkodó 15 
és 18,7 cm-es sortávolság között választhat. A vetőegységek magasabbra állításával is 
módosítható a sorok közötti távolság, ha a talajt takaró növényi maradványok nagyobb 
hasmagasságot kívánnak.

EGYEDÜLÁLLÓ! 
NYOMÓKEREKEK 
MINIMÁLIS MŰVELÉSHEZ

Min-till műveléshez a gépre teljes széles-
ségében nyomókerekek szerelhetők a 
jobb súlyelosztás érdekében. A 900 mm-
es átmérőnek köszönhetően a vontatási 
teljesítményigény garantáltan csökkenni 
fog. A buldózerhatást teljes mértékben 
kiküszöböli a kerekek 200 mm-rel eltolt 
helyzete. Eredmény: a talaj teljes munka-
szélességben egyenletesen tömörödik, 
így az AUROCK vetőgép tökéletes mély-
ségtartással vet.

6000 RC6000 R
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KÉTFÉLE BARÁZDANYITÓ TÁRCSA

A barázdákat az AUROCK vetőgép elején két sorban elhelyezett karbantartásmentes csapágyazású barázdanyitó tárcsák hozzák 
létre. Az eltérő termőhelyi viszonyoknak megfelelően kétféle tárcsát kínálunk a géphez:

A 460 mm 
átmérőjű hullámos élkialakítású 

tárcsát a már megművelt, duzzadóképes 
talajokhoz ajánljuk.

A 430 mm-es domborított tárcsa hatékonyan 
aprítja a növényi maradványokat és csökkenti a 

talajerózió mértékét.

A barázdanyitó 
tárcsák 

karbantartásmentes 
csapágyakon 

forognak.

HÁTSÓ BARÁZDAZÁRÓ BORONA

Az AUROCK vetőgép magtakaró boronával is felszerelhető, mely egy további finomszemcsés réteggel takarja be az elvetett magot.  
A gépen beállítható (növelhető/csökkenthető) a talajnyomás értéke és a borona munkaszöge. A borona a helyi körülményeknek megfelelően 
meg is emelhető.

Az AUROCK vetőgép sokoldalúsága lenyűgöző. A gép kiegészítőinek és tartozékainak gazdag választéka 
minden körülmények között lehetővé teszi a vetést. A gép az előzőleg termesztett kultúrának, a növényi 
maradványok mennyiségének, a klimatikus viszonyoknak, valamint mindezek talajra gyakorolt hatásának 
megfelelően állítható be.
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A HÁROMTÁRCSÁS KONCEPCIÓHOZ HŰEN
A barázdanyitó tárcsa és a vetőegység együtt adja ki azt a három tárcsát, amelynek hatékonyságában immár 
több, mint 40 éve hiszünk.

KÖZPONTI ELFORDULÁS- VEZÉRLÉS

A vetőegység és a keretváz között elhelyezkedő 
központi forgócsapos mechanizmus lehetővé 
teszi, hogy a mag a szerelvény fordulása közben 
is a barázdába kerüljön. A vetőegység mindig 
pontosan a barázdanyitó tárcsa nyomában 
halad. A forgáspont működése a vezetőfülkében 
elhelyezett terminálról vezérelhető. Ez a 
mechanizmus megakadályozza a magok 
helytelen kijuttatását, amikor a gép lejtőn 
dolgozik.

6000 RC6000 R

A HÁROMTÁRCSÁS 
KONCEPCIÓ:
BARÁZDANYITÁS ÉS 
SZÁRMARADVÁNY-VÁGÁS

A magokat a paralelogramma felfüggesztésre 
szerelt dupla tárcsás vetőegység ülteti el az 
optimális kijuttatási pontosság és a tökéletes 
talajkövetés érdekében. Tehát a háromtárcsás 
koncepció egy barázdanyitó tárcsából, valamint 
egy dupla vetőtárcsából áll.

A két különböző típusú nyitótárcsának 
köszönhetően a háromtárcsás koncepciót 
könnyedén a saját igényeihez tudja szabni. Ez 
az eszköz lehetővé teszi, hogy a vetési sorban 
finom földtakaró réteg képződjön, és hogy 
a barázdanyitó nyomását, valamint a vetési 
nyomást csökkenteni tudja.
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A KETTŐS VETŐTÁRCSA BEÁLLÍTÁSA

A kettős vetőtárcsa beállítási lehetőségeinek száma rendkívül 
nagy. Többek között magasabbra is állítható, ha a talajt borító 
növényi maradványok mennyisége ezt kívánja. A mélységbeállítás 
egyszerűen, szerszám használata nélkül elvégezhető. Az egyedi 
nyomásbeállító funkció külön megrendelhető a géphez. Azért 
ideális megoldás, mert vele a vontató nem hagy maga után 
keréknyomot, és a vetés tökéletesen egyenletes lesz. Lehetővé 
teszi, hogy a gépkezelő könnyedén beállítson két különböző 
vetésmélységet, ha soronként felváltva más-más növényt kíván 
vetni.

A KETTŐS TÁRCSÁT PARALELOGRAMMA 
SZERKEZET TARTJA IRÁNYBAN

A paralelogramma szerkezetre rögzített 
kettős vetőtárcsa minden körülmények között biztosítja 

a magok megfelelő beágyazódását a talajba.

EGYSZERŰ KARBANTARTÁS

A karbantartás munkája nagyon egyszerűen elvégezhető a 
tárcsákon, ha szükség van rá egyáltalán. A tárcsa eltávolításához 
nem kell a csapágyat is eltávolítani, és mivel az általunk kínált 
gépek a legmasszívabbak közé tartoznak, ezért minden 
csapágyat tömített tokozású csapágycsésze védi.

FERDE NYOMÓKERÉK

A nyomókerék ferde kialakítású és a vetőegység által létrehozott 
barázda közepéhez képest eltolva helyezkedik el.
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AUROCK

EGY INTUITÍV VETÉSI ÉLMÉNY
Az AUROCK vetőgép ISOBUS kompatibilis és CCI 800, valamint CCI 1200 vezérlő terminál kapható hozzá 
(az AEF által hitelesített ISOBUS). A további felhasználói élmény érdekében a gép AUX-N kompatibilis 
joystickkal is használható (CCI A3).

EGYSZERŰ BEÁLLÍTÁSOK A 
HAT ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS 
AUTOMATIZÁLHATÓ MŰVELŐELEMNEK 
KÖSZÖNHETŐEN.

Az AUROCK vetőgép hat művelőelemmel 
működik, melyek mindegyike önállóan 
vezérelhető az ISOBUS terminálról.
Ez a precíz vezérlőrendszer hozzájárul a gép 
sokoldalúságában rejlő lehetőségek teljes 
kihasználásához a helyi talaj- és klimatikus viszonyoknak 
megfelelően.
A gép automatizálása – ami nagyon megkönnyíti 
irányítását – csak másodpercek kérdése.

NYITÓTÁRCSA BEÁLLÍTÁS TÁVTARTÓKKAL

A nyitótárcsa-beállító rendszer igazi időtakarékos megoldást 
jelent. Csak a külső hengereken található és könnyű reprodukálni 
a távtartók különböző színeivel és számaival. Vegye át a 
barázdanyitási pontosság irányítását és a vetőgép biztosítja a 
nagy kapacitású alkalmazkodást. Opcióként egyedi beállítás 
is rendelkezésre áll a gépen (250-től 300 kg-ig). Ezzel a 
beállítással két különböző terménytípust vethet el két különböző 
vetésmélységben. 

6000 RC6000 R

1 db adagolóegység 
AUROCK 6000 R

Első henger
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A KIJUTTATÁSI MENNYISÉG SZABÁLYOZÁSA

Az AUROCK vetőgép nagy pontosságú volumetrikus, proporcionális adagolóegységgel van 
felszerelve. Az egység apró-, illetve nagymagvas növények vetésére egyaránt képes a vetőelem 

eltávolítása nélkül. A vetőgép alapfelszereltségéhez egy kikapcsolható boltozódásgátló is 
hozzátartozik. Két mobil szenzor méri a magszintet az adagolótartályban, akkor is, ha a tartály 

tele van. A szenzoroknak a felhasznált mag típusától függően négy lehetséges pozíciója 
van. A magszint a vezetőfülkében elhelyezett terminálon is megtekinthető, sőt a szenzorok 

figyelmeztető jelzést is adhatnak, ha az adagolótartályban túl alacsony a magszint. 

INTUITÍV VETŐGÉP-ELLENŐRZÉS

Bármelyik vezérlő terminált választja is a megrendelő, kifejezetten 
felhasználóbarát és intuitív interfész tartozik hozzá, amit a KUHN 
fejlesztett ki. Csak meg kell nyomni egy gombot a tábla végében, 
az elöl elhelyezett eszköz felemelkedik, és az adagolóegység(ek) 
egymás után leáll(nak). Így a vetés minősége a tábla széléig 
tökéletes lesz.

Ez garantálja, hogy ne maradjon mag a felszínen, amiről tudjuk, 
hogy a no-till módszerek esetében külön problémát jelent.

Barázdanyitó tárcsa

2 db adagolóegység 
AUROCK 6000 RC

VetőegységNyomjelző
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TOVÁBBI VETÉSI LEHETŐSÉGEK TÖBB 
TARTÁLY HASZNÁLATÁVAL

Az AUROCK RC vetőgépekkel minimum művelés esetén mostantól akár 3 különböző terményt is el tud 
vetni 2 különböző vetésmélységben. A vetőgép osztott tartálya számos lehetőséget kínál, mely rendkívül 
előnyös tulajdonságokkal bír. Vessen el két különböző terményt és adjon hozzá műtrágyát, hozzon létre 
egy három pontosan adagolt, de különböző típusból álló takarónövényzetet, adagolja az indító műtrágyát 
vagy az ásványi anyagokat a vetőmaghoz lehető legközelebb vagy jutasson ki védőanyagot a kártevők és 
meztelen csigák ellen.

SH 1120 vetőegység két különböző dózis összekeveréséhez

Az SH 1120 kiegészítő vetőegység, mely a vetőgép elején a vonórúdon helyezkedik el, a maga 110 
literes tartálykapacitásával lehetővé teszi az Ön számára, hogy 0,6-től 65 kg/ha* sűrűségig, 3-tól 6 m-es 
munkaszélességben számos terményt vethessen el. A vetőgép ventilátorából származó levegőnek és a 
két elektromos meghajtású HELICA adagolóegységnek köszönhetően az SH 1120 vetőegységbe történő 
további termék betöltése a gép első adagolóegységével megy végbe. Az elosztó rendszer elektromos 
meghajtása megkönnyíti a kalibrációs teszt végrehajtását. A teszt megkezdéséhez egy kapcsoló egyszerű 
impulzusára van szükség.

* A határértékek termékenként és szélességenként különböznek. További részletekért kérjük, forduljon hozzánk.

PONTOS KIJUTTATÁS MINDEN FELTÉTEL MELLETT

A vetőmag nagyságától függetlenül a HELICA ívelt bordázatú vetőelem lehetővé teszi, 
hogy könnyedén átváltson az egyik művelésről a másikra. Mivel az SH vetőegység 
ISOBUS kompatibilis, a mageloszlást a traktor talajsebessége és/vagy a vonószerkezet 
pozíciója automatikusan vezérli.

6000 R 6000 RC

FŐNÖVÉNY + MŰTRÁGYA UGYANABBAN A 
SORBAN + CSIGAÖLŐ PELLET

TAKARÓNÖVÉNY-KEVERÉK

TAKARÓNÖVÉNY-KEVERÉK 2 KÜLÖNBÖZŐ 
MÉLYSÉGBEN

NÖVÉNYI ÉS CSIGAÖLŐ PELLET

2 KÜLÖNBÖZŐ TERMÉNY MINDEN 2. SORBAN  
+ CSIGAÖLŐ PELLET A SORBAN

KIEGÉSZÍTŐ NÖVÉNY

AUROCK 6000 RC + SH 1120

AUROCK 6000 R + SH 1120
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2 KÜLÖNBÖZŐ TERMÉNY MINDEN 2. SORBAN  
+ CSIGAÖLŐ PELLET A SORBAN

CCI 800 ÉS CCI 1200: EGYETLEN VEZÉRLŐ TERMINÁL AZ ÖSSZES KUHN GÉPHEZ

A CCI 800 és 1200 ISOBUS terminálokat az AEF hitelesítette. Három fő szempontra összpontosítanak: 
teljesítmény, átláthatóság és rugalmasság. Kezelje könnyedén, intuitív módon gépeit a nagy kijelzős, 
tükröződésmentes képernyő segítségével. Képes egyszerre több nélkülözhetetlen információ megjelení-
tésére, továbbá támogatja a joystick és egy kamera csatlakozását is: ezek a vezérlő egységek rendkívüli 
sokoldalúságukról tesznek tanúbizonyságot.

TECU
A traktorral kapcsolatos alapvető 

információk letöltése.

SECTION CONTROL (SZAKASZVEZÉRLÉS)
Automatikus szakaszkezelés GPS-szel.

CONTROL (ELLENŐRZÉS)
Ellenőrizze feladatait és ISO-XML 

dokumentációját.

RATE CONTROL (DÓZIS SZABÁLYOZÁS)
Több termék (pl.: vetőmag + műtrágya) 

dózis modulációja GPS-szel  
(SHP és ISOXML fáljformátum). 

CONVERT (KONVERTÁLÁS)
Csatlakozzon a biomassza-

érzékelőhöz.

ADATÁTVITEL
Adatok importálása / exportálása  

agrirouteren keresztül.

KAMERA
Csatlakoztasson egy kamerát és 

nézze élőben a képeket.

PARALLEL TRACKING 
(PÁRHUZAMOS NYOMKÖVETÉS) 

GPS általi nyomvonal követési segéd.

SÚGÓ RENDSZER
A segítség,  

amelyre szüksége van.

SZÁMTALAN ALKALMAZÁST TARTALMAZ ALAPFELSZERELTSÉGKÉNT:

FEDEZZE FEL A CCI ALKALMAZÁSOKAT

MINDENT AZ UJJAIVAL TUD IRÁNYÍTANI
Kombinálja CCI terminálját az új CCI A3 ISOBUS joystickkal, és ujjbegyeivel vezérelheti a vetőgép 
fő funkcióit. A CCI A3 segítségével kezdje meg könnyedén a táblavégi forduló sorrendjét! 

AUROCK

Legyen Ön is részese az AUROCK és az AUROCK RC vetőgépcsaládon is elérhető ISOBUS kompatibilitásnak!

A KUHN ISOBUS-OS MEGOLDÁSAI
6000 RC6000 R

CCI 800: Az ISOBUS kompatibilis terminál

8"/20,3 cm-es kijelzőn mutatja a gépet és oldalt tekinthetők meg a  
mini-nézetek. Kattintson a mini-nézetre annak kinagyításához.

CCI 1200: Innovatív, panorámás, nagy teljesítményű 

12,1"/30,5 cm-es kijelzőjén minden alapvető információ megjelenik. 
Különböző megjelenítési lehetőségek: mini-nézetek / teljes 
képernyős nézet / kettős nézet.
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AUROCK 6000 RC6000 R

Az intelligens VISTAFLOW művelőút-vezérlőszelep folyamatosan ellenőrzi a magok áthaladását a 
vetőcsöveken. Az egyes vetősorok elosztófejébe beépített VISTAFLOW művelőút-szelep bármilyen 
művelőút-ritmus beállítását lehetővé teszi, továbbá figyeli a magok áthaladását minden sorban.

A VISTAFLOW MŰVELŐÚT-VEZÉRLŐSZELEP

TEGYE EGYSZERŰBBÉ ÉLETÉT 
univerzális művelőúttal 

A művelőút-kapcsolás akkor is lehetséges, ha a vetés és a permetezés szélessége (permetező és szórógép) 
nem azonos. Ezzel a forradalmi megoldással nincs többé szükség mozgó szelepekre, illetve csövekre a vetőegységeken!

A kiegészítő funkciókhoz – pl. félszélesség (bal vagy jobb) lezárása és minden második sor 
lezárása – közvetlenül a vezetőfülkéből lehet hozzáférni. A különböző konfigurációkat el lehet menteni további felhasználás 

céljára a felhasználói interfészen keresztül. A rendszer az alábbi művelőút-konfigurációkat menti el: permetezőgép, illetve önjáró 
permetezőgép és műtrágyaszóró gép munkaszélessége, nyomtáv- és abroncsszélessége. 

A csövek eltömődésének intelligens monitorozása 
és detektálása: mi lehet ennél megnyugtatóbb?

A VISTAFLOW művelőút-szelepek intelligens ellenőrző és érzékelő rendszerrel egészülnek 
ki. Ha a rendszer dugulást észlel az elosztófejben, automatikusan figyelmeztető üzenetet 
küld a vezérlő terminál kijelzőjére, megjelölve az érintett sort, hogy a gépkezelő gyorsan 
közbeléphessen. 
Az elosztófejen kigyulladó piros LED pontosan jelzi, melyik szelepnél történt a dugulás. A 
KUHN ISOBUS-terminál interfész könnyen használható és ergonomikus kialakítású. Gyors 
hozzáférést biztosít az elmentett művelőút-konfigurációkhoz, továbbá gyors és intuitív 
hozzáférést az interfész automatikus funkcióihoz.

Segítségre van szüksége?
A KUHN VISTAFLOW konfigurátor 
segítségével fedezze fel, összesen 
hány szelepre van szüksége 
ahhoz, hogy elérhesse a megfelelő 
művelőút-ritmust a vetőgép 
munkaszélességének és a 
kezelésének megfelelően.

Használja ki a művelőút-vezérlési 
technológia előnyeit

Generálja automatikusan a művelőutat 
a GPS pozíciójának segítségével, 
válassza az egyszerűséget és nyerjen 
pontosságot a művelőút-vezérlés 
opcióval. 

* CCI 800 vagy 1200 szükséges, párhuzamos nyomkövetés aktiválásával
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 Alapkivitel  Külön megrendelhető – Nem kapható
Opcionális felszereltség: első henger – nyomókerekek a gép teljes szélességébe – vario szivattyú – egyedi nyomásbeállítás a vetőegységen – oldalsó nyomjelzők – összecsukható takaróborona – CCI 1200 – CC 800 – 
CC A3 – VISTAFLOW.

Műszaki adatok

AUROCK 6000 R AUROCK 6000 RC

Munkaszélesség (m) 6

Szállítási szélesség (m) 3

Barázdanyitó tárcsák száma 2 sorban
32 40 32 40

Sorok száma 2 sorban

Sortávolság (cm) 18,75 15 18,75 15

A gép tömege a külön megrendelhető tartozékok nélkül (kg) 8600 9200 8700 9300

Szükséges traktor hidraulika igény
1 SA a ventillátor hajtáshoz (kivéve VARIO-val) 

1 SA a hidraulika blokkhoz - 1 szabad visszatérő ág (blokkhoz és ventillátorhoz)

Szükséges traktor teljesítmény igény (kW/LE) 132/180

Sebességjel  Radar a gépre szerelve

Teljes befogadóképesség (l) 3500 5000

Adagolótartály felosztása - 50/50

Töltőmagasság (cm) 2,90 3,30

Tartály nyílásméret (cm) 124 x 276

Adagolás (kg/ha) 1-430

Elosztó egységek/adagolóegységek száma 1 2

Adagoló meghajtás Elektromos meghajtású központi volumetrikus adagolóegység

Boltozódásgátló kikapcsoló szerkezettel

Függőleges vezetésű elzáró az adagolótartály és a 
adagolóegység között

Ürítőnyílások

Nyomó- és szállítókerekek
 Vontató hidraulika 
 Vario ventillátor

Barázdanyitó tárcsa Hullámos vagy domborított

Vetőegység Hármas tárcsa: 1 db barázdanyitó tárcsa + 1 db paralelogramma szerkezetre szerelt dupla vetőtárcsa

Nyomó- és szállítókerekek
 4 db 500/50 R 17 kerék 

 Nyomókerekek teljes munkaszélességben

Művelőút-szelepek száma  2 x 2 sor szimmetrikus vagy aszimmetrikus ritmusban

Vezérlő terminál CCI ISOBUS terminál vagy a vontató ISOBUS terminálja

Elektronikus ellenőrző rendszer Magszint az adagolótartályban – Ventillátor sebesség – Nyílászáró és adagolóegység-forgás

Elektronikus kijuttatási sebességmoduláció

Előforgatás

Feltöltő padozat

Nyomókerekek és mélységtartás

Automatikus táblaszéli műveletek

KUHN-SZOLGÁLTATÁSOK* MAXIMALIZÁLJA A KUHN-GÉPEK ALKALMAZÁSÁT ÉS TERMELÉKENYSÉGÉT!
*Az egyes országokban elérhető szolgáltatások és berendezések köre eltérő lehet.

Expressz pótalkatrész-rendelés a hét minden 
napján, napi 24 órában
Ha gyorsan van szüksége pótalkatrészre, akkor a KUHN SOS ORDER 
szolgáltatást éppen Önnek találtuk ki. Expressz szállítási szolgáltatásunk 
a hét minden napján, évi 365 napon áll rendelkezésére. Így számottevő-
en csökken a gépek állásideje és nő a munkateljesítmény.

Hogy a javítás még gyorsabb legyen!
A technika ördöge soha nem jön jókor! 
A KUHN márkakereskedője a KUHN i tech szolgáltatásnak köszönhe-
tően gyors és hatékony támogatást tud biztosítani. Ennek a hét minden 
napján, napi 24 órában rendelkezésre álló online szolgáltatásnak az 
igénybevételével Ön gyors és pontos diagnózist kap a hibáról.

A profik ezt választják!
36 havi nyugalom a KUHN  
PROTECT+ garanciájával. 3 évig nem kell másra figyelnie, csak az elvég-
zendő munkára és gépének teljesítményére. Hiszen éppen ez az, amit 
egy high-tech gép beszerzése esetén a gazdálkodó joggal várhat el!

Racionális befektetés!
Új gépre van szüksége, de még nem tudja, miből finanszírozza a vásár-
lást? Igényeinek megfelelően teljes biztonságban korszerűsítse gépparkját 
és fejlessze tovább gazdaságát a KUHN FINANCE szolgáltatásra támasz-
kodva. Személyre szabott finanszírozási tervekkel állunk rendelkezésére.
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KUHN-ÚTMUTATÓ: MINDEN, AMIT A 
TAKARÓNÖVÉNYEKRŐL TUDNI KELL!

Weboldalunkon megtudhatja, hol keresse a  
KUHN Önhöz legközelebbi márkaképviselőjét:

www.kuhn.com

Új és innovatív technológiákra van szükség azért, 
hogy javuljon a gazdaságok gazdasági és környezeti 
teljesítménye. Ez azért nem olyan könnyű, mert a köztes 
időszakokban mindig kompromisszumot kell kötni a különböző 
célok között.

Útmutatónkból megtudhatja, hogyan termesszen sikerrel köztes 
kultúrákat.

1. Függesztett mechanikus - 2. Integrált mechanikus - 3. Elöl elhelyezett adagolótartály - 4. Integrált pneumatikus - 5. Vontatott no-till  
6. Függesztett min-till (minimális talajműveléshez) - 7. Vontatott min-till - 8. Precíziós szemenkénti vetőgépek

Tekintse meg a vetőgépek legteljesebb választékát a piacon!

6000 RC6000 R

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 dokumentum-
ban szereplő gépek és berendezések legalább egy szabadalom és/vagy formatervezési minta oltalma alatt 
állnak. A dokumentumban feltüntetett védjegyeket akár több országban is bejegyezhették.

Keressen fel bennünket  
YouTube csatornáinkon. 

Keresse a KUHN-t ezeken a felületeken is:
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KUHN Mezőgazdasági Gép Kft.
6000 Kecskemét, Búzakalász utca 20. - Magyarország
Tel.: +36 76/500-460

Az Ön KUHN márkaképviselője:


