
Vontatott szántóföldi permetezők
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A tartály  
befogadóképessége 

(l)

Munka szélesség 
(m)

LEXIS 3000 L 18-28 m

ÉS EBBŐL NE IS ENGEDJEN SOHA!

Az egyszerűen használható vontatott LEXIS 
szántóföldi permetezőt a hatékonyság 
maximalizálásért fejlesztettük ki. A LEXIS 
permetezővel időt takaríthat meg! A gép 
problémamentesen elvégezhető beállításai, 
elektronikus egységei és könnyű karbantartása a 
permetezés minden műveletét egyszerűvé teszik.

A CÉL A MINŐSÉG!

A LEXIS pontosan juttat ja ki a permetezőszert,  
hogy hosszan tartó, tökéletes védelmet nyújtson a 
növényeknek.
A LEXIS az egyszerű, ugyanakkor első osztályú 
permetező minden tartozékával és tulajdonságával 
rendelkezik.

Keresse a KUHN  
megoldásait!  
Vontatott munkagépek

3000

TEGYE KÖNNYEBBÉ A 
PERMETEZÉS MUNKÁJÁT,



4 m
3,10 m
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EGYSZERRE TÁGAS ÉS KOMPAKT

A LEXIS permetezőt úgy alakítottuk ki, hogy a permetezés összes eszközének tárolására alkalmas legyen.
A tengely és a vonószerkezet között i kis távolság a gép rugalmas manőverezhetőségét javít ja. Ez a kialakítás megkönnyít i a behajtást a 
táblákba, illetve a tolatást azok sarkaiban.
Az új MTA2, illetve MEA2 keretek teljesen belesimulnak a géptestbe, és egyáltalán nem érintkeznek a vontató vezetőfülkéjével.  
A LEXIS vontatott szántóföldi permetező kis magassága a közutakon is stabilabbá teszi a szerelvényt. A gépkezelő az utakon és a földeken 
is biztonságban érezhet i magát.

KÉNYELEM EGYSZERŰEN 
ÜZEMELTETHETŐ 
KOMPAKT 
PERMETEZŐ

A LEXIS permetező tartályába 3.000 l permetlé fér. Ennek a 
rendkívül kompakt gépnek viszonylag kicsi a teljes magassága, a 
tengely vonószerkezettől mért távolsága pedig mindössze 4 m. 
E jellemzőknek köszönhetően a gép pozíciója tetszés szerint 
megválasztható. A táblavégi fordulók során okozott taposáskár 
csökkentése érdekében a LEXIS permetezőt különféle megoldású 
csuklós vonórudakkal lehet felszerelni.



5

FELSŐ VAGY ALSÓ VONÓRÚD

A LEXIS permetező különféle vonószerkezetekkel vontatható, köztük alsó  
húzó vagy felső húzó vonórúddal, 50, ill. 40 mm-es vonószemmel, K80  
vonófejjel vagy 35 mm-es forgó vonószemmel (a tanúsítvány szerint i 
korlátozásokkal).

HIDRAULIKUS VONÓRÚD: A TÁBLAVÉGEK VÉDELMÉBEN

A vonószerkezet forgáspont ja a tengely és a vontató közé esik.  
A LEXIS permetező a táblavégek megóvásához szükséges összes automat ikus 
vezérlő funkcióval rendelkezik. A hidraulikus munkahenger csak korlátozott 
mértékben engedi a gép megcsúszását hegyvidéki területen.

MECHANIKUS CSUKLÓS VONÓRÚD: GAZDASÁGOS 
ÉS FOLYAMATOS ELLENŐRZÉS

A LEXIS permetező a vontató emelőkarjaira támaszkodó vonószerkezettel,  
vagy forgó vonószemmel is felszerelhető. A gép egyszerű mechanikus 
szabályozórendszerével mindenki megtalálja azt a gazdaságos megoldást, amely 
segít megóvni a táblavégek állapotát (a tanúsítvány szerint i korlátozásokkal).
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CÉLSZERŰEN KIALAKÍTOTT 
TARTÁLY

A LEXIS permetező főtartályát tudatosan 
úgy alakítottuk ki, hogy a gép súlypontja a 
lehető legalacsonyabban legyen. A tartálytest 
legnagyobb része közvet lenül az alvázkereten 
helyezkedik el, ami maximális stabilitást 
kölcsönöz a gépnek.
A tartály alsó gyűjtőrészének öblös kialakítása 
lejtésviszonyoktól függetlenül optimális 
körülményeket biztosít a tartály ürítéséhez.
Munka közben a gyűjtőrészhez közel 
elhelyezett négydimenziós keverőrendszer a 
permetlékeverék homogén állagát biztosít ja,
továbbá a permetezés egész időtartama alatt 
meggátolja a lé felhabosodását.

A gépen kialakított két tároló rekesz  
a gépkezelő egyéni védőfelszerelésének  
tárolására szolgál. A KUHN ezzel is 
biztonságosabbá kívánta tenni a gép körüli 
munkát. A vegyszerek kezeléséhez szükséges 
védőfelszerelés könnyen hozzáférhető.

EZ A GÉP MEGTARTJA EGYENSÚLYÁT

Azzal, hogy a 320 l-es öblítőtartály pontosan a gép tengelye fölé került, a LEXIS permetező a 
kisebb holttérfogattal minden körülmények között megtart ja egyensúlyát. A gép súlypont ja mindig 
középen lesz, függet lenül attól, hogy milyen magasan áll a permet lé a tartályban. 

A LEXIS permetező a hátul elhelyezett öblítőtartály opt imális pozíciójától eltekintve is kivételesen 
könnyen használható gép. Van-e az öblítőtartályhoz szint jelző egység? A többi egységgel együtt 
az is a kezelőpanelen kapott helyet.

MINŐSÉGI 
MUNKAVÉGZÉS EGYSZERŰ,  

DE INTELLIGENS 
KIALAKÍTÁS

A permetező kialakítása már önmagában garantálja kiváló üzemi 
teljesítményét. A KUHN minden olyan elemmel felruházta a LEXIS 
vontatott permetezőt, amely megkönnyíti annak használatát.
A tartályok és a munkazóna kialakítása, a multifunkciós szelepek 
és a vegyszerbekeverő tartály elhelyezése könnyebbé teszik a 
permetezés munkáját.
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TARTÁLYTÉRFOGAT-KIJELZÉS

A gép mérőműszerei a kezelőpanelen és a 
vezetőfülkéből is tökéletesen láthatók. Az 
öblítőtartály szint jelző műszere lehetővé teszi 
az öblítés műveletének megszakítását.

BIZTONSÁGOS MUNKAPADOZAT

A főtartály búvónyílása a tágas padozatról 
közelíthető meg, ahová egy felhúzható 
létra segítségével lehet feljutni. A gépnek 
ezen a részén a kezelő úgy tudja elvégezni 
a feltöltés műveletét, hogy sem a kerettel, 
sem a növényvédő szerekkel nem kerül 
érintkezésbe.

GYORS ÉS BIZTONSÁGOS 
BEKEVERÉS

A vegyszerek valamennyi t ípusa, így  
a folyadék, a pellet és a por állagú  
alkotórészek is könnyen, biztonságosan 
bekeverhetők a földön állva.
A LEXIS vegyszerbekeverője a  
vegyszertároló edények alapos és 
biztonságos öblítésére is lehetőséget nyújt.
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KÍVÜL-BELÜL EGYSZERŰ
A permetező beállítása a munkavégzés kulcsfontosságú eleme. A két főszelepnek köszönhetően az 
öblítés előtt szükséges töltési műveletek száma – tehát a hibázás lehetősége is – jelentősen csökken. 
A gépkezelő biztos lehet benne, hogy a permetező teljesen ki van mosva! A holttérfogatot csökkentő 
rövidebb folyadékkör egyszerűbbé teszi az öblítés műveletét.

KÉNYELEM

DILUSET +

Öblítse át a permetezőgépet és a szórókeretet a fülkéből! 
Amikor a permet lé mennyisége eléri a beállított értéket, a töltés 
automat ikusan leáll, miközben a DILUSET + egység továbbra is 
ellenőrzése alatt tart ja a munkazónát.

MANUSET

Vegyszerek előkészítése tökéletesen ellenőrzött körülmények között. 
A mindössze két darab kézi működtetésű szelep segítségével a 
permetező valamennyi funkciójának szabályozása elvégezhető a 
munkazónában.



Pulvériser, c’est facile 
Le pulvérisateur METRIS 2 avec trois niveaux de mise en œuvre s’adapte à tous vos besoins.  
La mise en œuvre de votre pulvérisateur est une étape clé de la pulvérisation. Avec seulement 2 vannes 
principales, le nombre total de manipulations du remplissage jusqu’au rinçage est considérablement réduit, 
mais surtout le risque d’erreur est éliminé et vous avez l’assurance de rincer toutes les parties du 
pulvérisateur! 

Contrôlez parfaitement vos 
préparations de produits. 
Pendant le rinçage, 360° avec la 
vanne de refoulement vous 
assure d’envoyer de l’eau claire 
dans tous les circuits du 
pulvérisateur. 

Rincez votre pulvérisateur - ou 
la rampe uniquement - depuis la 
cabine ! 
Le remplissage par pompage 
s’arrête automatiquement à la 
consigne, tout en gardant la 
main au poste de mise en œuvre 
avec le boitier Diluset +. 

En plus du rinçage automatique 
et de l’arrêt automatique du 
remplissage, e-SET vous garanti 
une dilution au 100ème des 
résidus. Avec le boitier EASYSET 
à la mise en œuvre, ne cherchez 
plus une position de vanne, 
sélectionnez la fonction que 
vous souhaitez… 

 
 
 
VOLANTS MULTIFONCTIONS ERGONOMIQUES 
Avec les volants multifonctions 360°, réduisez jusqu’à 30%  
de vos manipulations. Avec une prise en main 
ergonomique, vous actionnez les vannes facilement pour 
une mise en œuvre sereine. 

MANUSET DILUSET + E-SET 
Aspiration 
Pulvérisation 
Rinçage 
Incorporation 
Refoulement 

 
 
 
 

STOPPEZ LES BOUCHAGES, ADOPTEZ LA QUADRUPLE FILTRATION! 
 
Le pulvérisateur METRIS est doté de quatre niveaux de filtrations. 
Après le remplissage (1), le filtre d’aspiration (2) et le filtre de 
refoulement sous pression (3) vont empêcher les plus grosses 
impuretés de se rendre à la rampe. 
 
Les filtres bols situés sur la rampe (4), après les vannes de sections, au 
plus près de la buse limiteront au maximum tous les bouchages. 
 
Tous les filtres sont nettoyables, même si la cuve du pulvérisateur est 
pleine. 

Avec un circuit simple, vous maîtrisez 
parfaitement toutes les actions que vous 
effectuez avec votre pulvérisateur. Avec 
le METRIS 2, imaginez déjà ce que vous 
faîtes, avant même de toucher une 
vanne ! 
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A NÉGYSZERES SZŰRÉSSEL NINCS TÖBBÉ DUGULÁS!

A LEXIS permetező négyszintű szűrőrendszerrel rendelkezik A tartály feltöltését 
(1. szint) követően az át látszó szívószűrő (2. szint) és a nyomóági szűrő (3. szint) 
feladata megakadályozni, hogy szemcsés szennyeződések kerüljenek a 
szórókeretbe. A szívószűrő tartalma könnyen ellenőrizhető, mivel át látszó a teste.  
A csap segítségével a szűrő burkolata biztonságosan leszerelhető és kiüríthető.
Az eltömődés kockázatát a lehetséges minimumra csökkentő poharas szűrők a 
szórókereten, a szakaszoló szelepek után, a fúvókákhoz legközelebb helyezkednek 
el (4. szint). Minden szűrőt meg lehet t iszt ítani akkor is, ha tele a permetező tartálya.

Az egyszerű folyadékkör biztosít ja a 
permetezés összes műveletének könnyű 
vezérelhetőségét. A LEXIS permetezőgéppel 
dolgozó kezelő anélkül is eltervezhet i, 
mi mindent tehet, hogy a szelepekhez 
hozzányúlna.

Felszívás

Permetezés

Öblítés

Bekeverés

Szállítás

KUHN „+” PONTOK
MULTIFUNKCIÓS ERGONOMIKUS 
KÉZIKEREKEK
A 360°-ban elfordítható mult ifunkciós kézikerék 
használata akár 50%-kal is csökkenthet i a 
végrehajtandó műveletek számát. Ergonomikus 
kialakításuknak köszönhetően a szelepekkel könnyen 
és problémamentesen el lehet végezni a szükséges 
beállításokat.
A mult ifunkciós kézikerekek könnyebbé teszik a 
permetezés munkáját.
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AUTOMATIKUS-MECHANIKUS DŐLÉS-KIEGYENLÍTŐ 
SZERKEZET
A keret közép alsó részén elhelyezett rugók lehetővé teszik, hogy a 
szórókeret automatikusan lekövesse a felszín egyenetlenségeit. A dőlés 
kiegyenlítése teljesen mechanikusan történik, abba a gépkezelőnek nem 
kell beavatkoznia.
•  Az automatikus-mechanikus dőlés-kiegyenlítés hatásfokát a szokásosnál 

meredekebb területeken egy hidraulikus munkahenger javítja.
•  Az EQUILIBRA modellen a keret két oldalán elhelyezett lengéscsillapítók 

csökkentik a keret tehetetlenségét és a szerkezet oldalirányú mozgását.
•  Rendelkezésre áll a TRAPEZIA és az EQUILIBRA modellen.

TRAPEZIA FELFÜGGESZTÉS: EGYSZERŰ ÉS 
HATÉKONY

A KUHN kifejezetten az MTA2 szórókeretekhez tervezte meg 
a TRAPEZIA felfüggesztést, mely tökéletesen igazodik a LEXIS 
permetező igényeihez.  
Mi a legfőbb jellemzője?
Alapkivitelben automat ikus-mechanikus dőlés-kiegyenlítő 
szerkezettel rendelkezik.
Főbb jellemzők:
➊  Stabilizáló összekötő rúd

➋ Automat ikus-mechanikus dőlés-kiegyenlítő szerkezet

➌  Hidraulikus dőlés-kiegyenlítő szerkezet

Az alábbi szórókerethez kapható:
• MTA2
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EQUILIBRA 3D FELFÜGGESZTÉS:  
INTENZÍV MUNKAVÉGZÉSHEZ! 

➊ Robusztus ingamozgás.

➋  A sugárirányú mozgásokat összekötő rudak csillapít ják.

➌  Lengéscsillapítók csökkent ik a gép pattogó mozgását.

➍  Egymástól függet len bal és jobb oldali ostorcsapásgát ló 
rendszer.

➎   Automat ikus rugós dőlés-kiegyenlítő szerkezet.

➏ Keretzár.

EQUILIBRA: INGÁS-RUDAS FELFÜGGESZTÉS 
LENGÉSCSILLAPÍTÓKKAL
Egyenet len terepen az ingás és a rudas felfüggesztés kombinációja a terület 
jellegéből fakadó nehézségektől függet lenül kellő mozgásszabadságot biztosít a 
keret helyzetének megtartásához. A két lengéscsillapító elnyeli a rezgéseket, és ezzel 
behatárolja a szórókeret függőleges irányú mozgását, hogy a keret szárnyai különösen 
kanyarodásnál, és akár nagy sebesség mellett is megtartsák vízszintes helyzetüket.

Az alábbi kereteken áll rendelkezésre:
•  MEA2
•  RHPA

KUHN „+” PONTOK
FÜGGETLEN OSTORCSAPÁSGÁTLÓ RENDSZER: a 3. dimenzió
Az „ostorcsapás” szó a keret előre-hátra csapódó mozgását érzékeltet i, ami komoly 
károkat okoz a csuklós csat lakozásokban, különösen az alábbi táblavégi manőverek 
során: Fékezés (1), Táblavégi forduló (2), Gyorsítás (3). 
Ezekben a helyzetekben – ahogy a permetezés minden más munkafázisában is 
– a nitrogénnel feltöltött gömbtárolóknak az első karok munkahengerein kialakított 
rendszere a gép fokozott megbízhatósága és stabilitása érdekében tökéletes és 
függet len védelmet nyújt a szórókeret mindkét oldalán.

NYERJEN ID T, 
PERMETEZZEN 
GYORSABBAN!

MINŐSÉGI 
MUNKAVÉGZÉS

A NÉLKÜLÖZHETETLEN 3D FELFÜGGESZTÉS!

Az EQUILIBRA felfüggesztés ingás összekötő 
rudakkal képezi a keret háromdimenziós 
lengéscsillapító rendszerét. Az EQUILIBRA akkor 
is tökéletesen párhuzamosan tartja a keretet a 
talajjal, ha a gép huppanókon halad át. A keret 
zökkenőmentesen mozog a föld felett és pontosan 
követi a növénytakaró felszínét!
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AZ ALUMÍNIUM EREJE:
VÁLASSZA ÖN IS A KÖNNYŰ  
ÉS TARTÓS MEGOLDÁST!
A szórókeretek anyagául felhasznált alumínium sűrűsége  
2,7-szer kisebb, mint az acélé, ezért ilyen könnyű a szerkezet, mely  
ugyanakkor megfelelő védelmet biztosít a permetlevet kijuttató alkatrészek  
számára. A könnyű szórókeretek egyrészt merevek, másrészt képesek  
alkalmazkodni a felszín topográfiájához.
Az alumínium szórókereteket kiemelkedően jó tartósság jellemzi.  
A korróziónak és a maró hatású vegyszereknek ellenálló alumínium nem 
igényel különösebb védelmet, nagyban megkönnyíti a permetező  
karbantartását és hosszú üzemi élettartamot biztosít.

Felező behajtás: 14 m

Felező behajtás: 12 m

RHPA 14/28 m / 7 szakasz
Választható szélességek
14 és 27 m
14 és 28 m
14, 27 és 28 m

KUHN „+” PONTOK
TISZTA ALUMÍNIUM!

Az alumínium számos előnyös tulajdonsággal 
rendelkezik. A KUHN ezért 1986 óta 
kizárólag alumíniumot használ a 18 méternél 
hosszabb szórókeretek gyártásához:  
•  Természetes korrózióállóság: ez döntő 

szempont, amikor a szerkezet i elemek 
különféle növényvédő szerekkel és 
műtrágyákkal kerülnek kapcsolatba. 

•  Sűrűsége 2,7-szer kisebb az acél 
sűrűségénél: erős, ugyanakkor könnyű keret!

KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS

MEA2 12/24 m / 7 szakasz
Választható szélességek
11 és 18 m
11 és 20 m
11 és 21 m
11, 20 és 21 m
12 és 24 m

MTA2 11/21 m / 5 szakasz
Választható szélességek
11 és 18 m
11 és 20 m
11 és 21 m
11, 20 és 21 m
12 és 24 m Felező behajtás: 11 m
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MUNKAVÉGZÉS KÖZBEN 
RÖGZÍTETT CSUKLÓS 
CSATLAKOZÁSOK

Permetezés közben a keret csat lakozási 
pont jain gyakran lép fel az ún. ostorcsapás 
hatás, ami ront ja a szerkezet egészének 
megbízhatóságát. Az MTA és a MEA keret 
csat lakozási pont jait munka közben önzáró 
kereszttartók rögzít ik. Ez a megoldás a 
szórókeret stabilitását és megbízhatóságát 
hivatott javítani.

A SZÓRÓCSÖVET BEÉPÍTETTÜK 
A SZERKEZETBE

A keret végein elhelyezett biztonsági kitörő 
szakasz három irányban is elforgatható. A 
szerkezet belsejében elhelyezett csöveket 
és fúvókatartókat a keret elölről, alulról 
és hátulról is védi. Ez nem veszélyeztet i 
a szórókeretet, akkor sem, ha az elemek 
egymáshoz érnek.

ROZSDAMENTES ACÉL 
SZÓRÓCSÖVEK ÉS  
AZOK BEÁLLÍTÁSA

A rozsdamentes acélcső hosszú üzemi 
élettartamot garantál, és kivételesen jól 
bírja a hőmérséklet-változásokat. A teljes 
csőmagasság beállítható úgy, hogy a 
szórókeret szerkezete – a fúvókák alkalmazott 
t ípusától függet lenül – állandó védelmet 
nyújtson a fúvókáknak.

AZ ALUMÍNIUM EREJE:
VÁLASSZA ÖN IS A KÖNNYŰ  
ÉS TARTÓS MEGOLDÁST!
A szórókeretek anyagául felhasznált alumínium sűrűsége  
2,7-szer kisebb, mint az acélé, ezért ilyen könnyű a szerkezet, mely  
ugyanakkor megfelelő védelmet biztosít a permetlevet kijuttató alkatrészek  
számára. A könnyű szórókeretek egyrészt merevek, másrészt képesek  
alkalmazkodni a felszín topográfiájához.
Az alumínium szórókereteket kiemelkedően jó tartósság jellemzi.  
A korróziónak és a maró hatású vegyszereknek ellenálló alumínium nem 
igényel különösebb védelmet, nagyban megkönnyíti a permetező  
karbantartását és hosszú üzemi élettartamot biztosít.
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INNOVATIVE FARMING
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AZ OKOS 
PERMETEZŐGÉP!

A KUHN a LEXIS permetezők esetében CANBUS technológián 
alapuló elektronikus megoldásokat alkalmaz, ami egyszerűbbé 
teszi a gépek üzemeltetését és több funkcióval ruházza fel 
azokat, miközben javítja a permetezés pontosságát és a 
szerelvény vezetésének kényelmét.
Lépjen velünk kapcsolatba és fedezze fel az igényeinek 
megfelelő megoldásainkat.

CH10 egység elektromos szelepekkel:  
Egyetlen gomb minden funkcióhoz
A LEXIS permetező alapfelszereltségéhez hozzátartozik egy,
a terminálról közvet lenül vezérelhető elektro-hidraulikus
váltó. A folyamatos olajáramlást igénylő hidraulikus opciók,
illetve az összetett keretkihajtó műveletek esetében a 
CH10 egység lehetővé teszi az egyes funkciók egyszerű billenő 
kapcsolós vezérlését.

21,5 CM

8,
5 

C
M

REB3: Átfogó, hatékony és intuitív
A REB3 terminál lehetővé teszi a permetezőgép összes 
funkciójának egyet len vezérlő egységről történő irányítását. A 
REB3 egységgel az alábbi funkciók vezérelhetők permetezés 
közben:
• Szakaszok megnyitása és lezárása sorban egymás után.
• Munkalámpák, illetve a jelzőfény bekapcsolása.
• A permet lé megfelelő mennyiségének adagolása.
• A szórókeret be- és kihajtása a funkcióválasztóval.
• GPS-es szakaszvezérlés.
• H-MATIC: keretmagasság-beállítás a táblavégen.
• Végfúvókák a szórókeret végein.
• Önkormányzó vonórúd.
•  Elektronikus mérőműszerrel felszerelt DILUSET+ egységgel 

végzett öblítés a vezetőfülkéből.

21,5 CM

11
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M

MINŐSÉGI 
MUNKAVÉGZÉS

INNOVATIVE FARMING
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VISIOREB: Kiemelkedően ergonomikus
Legújabb generációs színes érintőképernyőjével a VISIOREB 
terminál kiemelkedően ergonomikus eszköz. A VISIOREB terminál 
lehetővé teszi a REB3 egység integrált funkcióinak kezelését, továbbá 
alapkivitelben a következőkre is alkalmas:
• A permet lé betöltésének támogatása beépített számítógéppel.
•  GPS SZAKASZVEZÉRLÉS.
•  Vizuális segítség annak megállapításához, hogy a teljes táblát 

lepermetezte-e a gép.
• Még intuit ívabb üzemeltetés vizuális kijelzők segítségével.
•  Egyszerű táblakezelés jobb nyomonkövethetőséget biztosító  

adatrekordokkal.
Külön megrendelhető opcióként a VISIOREB terminál vezetéstámogató 
funkcióval is ellátható.

RPB: Kompakt, egyszerű  
és gazdaságos
Az RPB terminál automat ikusan, a vontató sebességének 
függvényében állít ja be a kijuttatott permet lé-mennyiséget (DPAE 
szabályozás). A terminál kijelzőjén fontos információk láthatók 
(kijuttatási mennyiség/ha, nyomás és sebesség).

12,5 CM

11
 C

M

CH10 egység elektromos szelepekkel:  
Egyetlen gomb minden funkcióhoz
A LEXIS permetező alapfelszereltségéhez hozzátartozik egy,
a terminálról közvet lenül vezérelhető elektro-hidraulikus
váltó. A folyamatos olajáramlást igénylő hidraulikus opciók,
illetve az összetett keretkihajtó műveletek esetében a 
CH10 egység lehetővé teszi az egyes funkciók egyszerű billenő 
kapcsolós vezérlését.

23 CM

18
,5
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KUHN „+” PONTOK
Munka közben fontos információk jelennek meg a  
képernyőn. Jól látható, könnyen olvasható, nagyméretű 
karakterek. A terminál egyet len munkaképernyőjéről az  
alábbi információkat lehet leolvasni:
•  Tényleges és szükséges kijuttatási mennyiség.
•  Elmélet i nyomás.
•  Menetsebesség.
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TARTSA KÉZBEN AZ IRÁNYÍTÁST! ISOCLICK

Vezérelje a permetező valamennyi munkavégző funkcióját akár nagy 
menetsebesség mellett is erről a kompakt ISOBUS terminálról: szekvenciális 
szakaszvezérlés, szórókeret-magasságbeállítás, dőlésszög-beállítás stb.
Könnyen elhelyezhető a vezetőfülkében és tökéletesen illeszkedik az ülés 
karfájához.

JÓL ÁTTEKINTHETŐ KEZELŐFELÜLET

A KUHN azért fejlesztette ki ISOBUS-os permetező 
alkalmazását, hogy a precíziós permetezés műveleteinek 
minden szükséges előfeltételét biztosítsa. Megadja az 
összes szükséges értéket, melyeket azután ki-ki a maga 
preferenciáinak megfelelően állíthat be.

CSÖKKENTSE A VEZÉRLŐ 
TERMINÁLOK SZÁMÁT: ISOBUS

Az ISOBUS protokoll lehetővé teszi a mezőgazdaságban  
használt különféle vontatók, munkagépek és számítógépek  
egységes kommunikációját, a LEXIS permetezőt is ideértve,  
és ehhez mindössze egyetlen ISOBUS terminálra van szükség.   
A KUHN CCI 200 terminálja felhasználóbarát ISOBUS-os  
megoldást kínál, mely megkönnyíti a gazdálkodó munkáját.  
A permetezéshez kifejlesztett szoftverrel gyerekjáték  
a permetezőgép munkájának vezérlése.
A KUHN-nal vállvetve fedezze fel a jövő gazdálkodását!

KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS

KUHN „+” PONTOK
INTUITÍV ÖBLÍTÉS

Ha ideje átöblíteni a permetező rendszert vagy a szórókeretet, 
az ISOBUS-os permetező alkalmazás az öblítés műveletének 
lefuttatása közben megjelenít i a körfolyamatot. A DILUSET+ 
előkészítés segítséget nyújt a gép átöblítésének tökéletes 
végrehajtásához. Az öblítő ciklus műveletsora könnyen 
végrehajtható rut infeladattá válik, és a gépkezelőnek csak azt 
kell vizuálisan ellenőriznie, hová folyik el az öblítővíz.

A gép öblítése

A mosás leállítása.
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INNOVATIVE FARMING

GPS SZAKASZVEZÉRLÉS: OPTIMALIZÁLJA A SZAKASZOK  
NYITÁSÁT ÉS ZÁRÁSÁT

A keretszakaszok megnyitása és elzárása a gépnek a táblában elfoglalt 
helyzetétől függet lenül, automat ikusan történik. A vezérlődobozba integrált 
konfigurálható rendszer az egyéni igényeknek megfelelően egyszerűen 
kezelhető. Dolgozzon éjjel-nappal hosszú órákon át ugyanazzal a 
hatékonysággal!
• Nincs vezérlődoboz vagy kiegészítő kábel.
•  Mindössze 3 üzemmód van: kézi (manual), táblavégi (headland) és 

automat ikus (automat ic).
•  Az át fedések opt imalizálására különféle konfigurációkat lehet 

beprogramozni.

MÁR VAN GPS-ES MEGOLDÁS

Permetezőgépeink több, GPS szakaszvezérlő rendszerrel 
ellátott eszközzel kompat ibilisek. Kompat ibilis 
vezérlőrendszerek: Trimble, CNH, Raven, TOPCON, Teejet, 
Arag és Rinex. Lehetőséget kínálnak a meglévő eszközpark 
még jobb kihasználására. Egy egyszerű kezelőfelület 
segítségével a REB3 egység kompat ibilissé tehető a 
szakaszvezérlő rendszerrel.

VÁLJON ÖN IS PRECÍZIÓS 
GAZDÁLKODÓVÁ!  
A precíziós gazdálkodás a teljesítmény fenntartása mellett lehetővé teszi az eszközök és a 
termelékenység optimalizálását. A koncepció fejlett technológiák, így például geolokációs eszközök 
(GPS) alkalmazásán alapul, és figyelembe veszi a növények növekedésének változásait, illetve a talajban 
rendelkezésre álló tápanyagforrásokat.

INNOVATIVE FARMING
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LEXIS TARTOZÉKOK

KUHN „+» PONTOK A MINŐSÉGI PERMETEZÉSÉRT

VEZÉRELJE A SZÓRÓKERET VÉGÉN ELHELYEZETT 
FÚVÓKÁK MŰKÖDÉSÉT A VEZETŐFÜLKÉBŐL!

A permet lével megszórt sáv szélessége egy, a szórókeret végén 
aszimmetrikusan elhelyezett fúvókával növelhető. A fúvókák 
elektromos vezérlése a fülkéből történik. Művelőutas permetezés 
vagy táblaszélek kezelése esetén e fúvókák működése a keret egyik 
vagy másik oldalára korlátozható.

Szkennelje be  
és töltse le.

FÚVÓKA: A MINŐSÉGI PERMETEZÉS KULCSA!

Minden esetben az adott alkalmazási célnak leginkább megfelelő 
fúvókát kell használni! A KUHN tanácsadással segít i a permet lé 
kijuttatni kívánt mennyiségén, a légnedvesség mérésén és a 
szélviszonyokon alapuló helyi feltételeknek legjobban megfelelő 
fúvóka kiválasztását. Az okostelefon-alkalmazás ingyenesen elérhető 
az okostelefon t ípusának megfelelő store-on keresztül.

JÖHET A KÜLSEJE…

A gép külsejét a géphez biztosított t iszt ítókészlettel (15 m-es 
automat ikus tömlődob és szórópisztoly) kell lemosni. Ha a t iszt ítás 
már kint a földeken megtörténik, akkor a gazdaságba visszatérő 
gép azonnal készen áll az újabb adag permet lé betöltésére.

DOLGOZZON OPTIMÁLIS FELTÉTELEK MELLETT: 
MUNKALÁMPÁK

Ha a permetezés opt imális feltételeit keressük (alacsony hőmérséklet, 
magas légnedvesség), akkor bizony az éjszaka tűnik a legjobb 
választásnak. Az éjszaka sötét jében a szórókeret alatt elhelyezett 
LED-es munkalámpák tökéletesen bevilágít ják a megszórt területet.
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*  KUHN-SZOLGÁLTATÁSOK

MAXIMALIZÁLJA A KUHN GÉPEK ALKALMAZÁSÁT 
ÉS TERMELÉKENYSÉGÉT!

A KUHN SOS ORDER ALKATRÉSZELLÁTÓ  
SZOLGÁLTATÁST AZ ÉV BÁRMELY NAPJÁN 
IGÉNYBE VEHETI.*
Expressz kiszállítás! Biztos lehet benne, hogy az év minden 
napján – hétvégén és munkaszünet i napokon is – kiszállít juk a 
megrendelt alkatrészeket. A KUHN SOS Order szolgáltatásának 
igénybevételével minimálisra csökken a gépek állásideje, és a 
munkateljesítmény nem esik vissza.
* Január 1., május 1. és december 25. kivételével.

KUHN PROTECT +: A NYUGALOM GARANCIÁJA.
36 hónap a garancia nyújtotta teljes biztonságban! A KUHN 
Protect + garancia mellett Önnek nem kell másra figyelnie, csak 
a munkájára, miközben gépe maximális teljesítményt nyújt. A 
legmodernebb technológiával működő gépek megvásárlása mindig 
hatékonyabbá teszi a munkát.

ENNEK A TUDÁSNAK A BIRTOKÁBAN ÖN EGY 
LÉPÉSSEL MINDIG MÁSOK ELŐTT FOG JÁRNI!
A technika ördöge soha nem jön jókor! A KUHN hivatalos 
márkakereskedője a KUHN I TECH szolgáltatásnak köszönhetően 
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 
problémáról.

A KUHN FINANCE SZOLGÁLTATÁS SZEMÉLYRE 
SZABOTT FINANSZÍROZÁSI TERVVEL ALAPOZZA 
MEG A VÁSÁRLÁST.
Vásároljon új, hatékonyabb munkagépeket, és ezen keresztül 
opt imalizálja készpénzforgalmát és adózási helyzetét! A KUHN 
Finance szolgáltatásra támaszkodva igényeinek megfelelően 
folyamatosan korszerűsíthet i gépparkját és fejleszthet i gazdaságát. 
Személyre szabott finanszírozási tervekkel állunk rendelkezésére.

Műszaki adatok LEXIS

Szórókeret MTA2 MEA2 RHPA

Keretszélesség (m) 18-24 m 18-24 m 27-28 m

A tartály névleges befogadóképessége (l) 3000

A tartály tényleges befogadóképessége (l) 3180

Az öblítőtartály befogadóképessége (l) 320

Protokoll DPAE CANBUS (RPB, REB3 vagy VISIOREB)
DPAE ISOBUS (CCI200 ISOCLICK-kel)

Szivattyúk PM 170 vagy PM 280

Beállítás MANUSET vagy DILUSET+

Felfüggesztés Paralelogramma (közút + terep) és szórókeret

Szórókeret felfüggesztése TRAPEZIA
(Összekötő rudas)

EQUILIBRA (Ingás összekötő rudak függet len bal és jobb oldali 
ostorcsapásgát ló rendszerrel)

Szűrés Négyszeres (betöltésnél, beszívásnál, az áramlásmérő előtt és szakaszonként)

Tengely-vonószerkezet távolság 4 m

Nyomtáv 1,50 és 2,25 m között állítható

Teljes szélesség 2,55 m

Szállítási magasság 3,10 m (21 m) 3,40 m (24 m) 3,70 m (28 m)

Beállítható fúvókamagasság 0,50 m - 2,47 m

Saját tömeg 1980 2100 2150

* Az egyes országokban elérhető szolgáltatások és berendezések köre eltérő lehet.
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Az Ön KUHN márkaképviselője:

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

Weboldalunkon megtudhatja, hol keresse a  
KUHN Önhöz legközelebbi márkaképviselőjét:

www.kuhn.com

Keresse a KUHN-t ezeken 
a felületeken is:

Műszaki adatok

LEXIS METRIS 2 OCEANIS
A tartály  
befogadóképessége (l) 3000 3200 - 4100 5000 - 5600 - 6500 - 7700

Keretszélesség (m) 18-28 18-36 24-48
Protokoll RPB - REB3 - VISIOREB - ISOBUS REB3 - VISIOREB - ISOBUS REB3 - VISIOREB - ISOBUS
Vonórúd-felfüggesztés –
Tengelyfelfüggesztés –
Keret felfüggesztés TRAPEZIA / EQUILIBRA EQUILIBRA EQUILIBRA
Önkormányzó vonórúd – –
Kormányzott tengely –
Folyadékkeringés  
a szórókeretben Szabványos - Keretvég Szabványos - Keretvég - Folyamatos

 Alapfelszereltség része  Külön megrendelhető – Nem kapható
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Keressen fel bennünket YouTube 
csatornáinkon.

A prospektusban olvasható adatok csak tájékoztató jellegűek, és semmiféle szerződéses kötelezettséget nem rónak az 
eladóra. Gépeink minden tekintetben megfelelnek a rendeltetési ország hatályos jogszabályi előírásainak. Előfordulhat, 
hogy szakmai anyagaink az egyes részletek jobb bemutathatósága érdekében bizonyos védőeszközöket nem a 
használatuknak megfelelő helyzetben ábrázolnak. A gépen végzett tényleges munka során gondoskodni kell arról, hogy 
ezek a védőeszközök a kezelési, illetve szerelési útmutatóban rögzített előírásoknak megfelelő helyzetben legyenek. 
Munka közben figyelembe kell venni a vontató névleges össztömegét, és tilos túllépni maximális teherbírását, valamint 
tengely- és abroncsterhelését. A vontató első tengelyének terhelése minden esetben feleljen meg a rendeltetési ország 
vonatkozó előírásainak (Európában el kell érnie a vontató nettó tömegének legalább 20%-át). A prospektusban ismertetett 
gépek, berendezések és tartozékok külön értesítés nélkül történő megváltoztatásának jogát fenntartjuk! A dokumentumban 
szereplő gépek, berendezések és tartozékok legalább egy szabadalom és/vagy formatervezési minta oltalma alatt állnak. 
A dokumentumban feltüntetett védjegyeket akár több országban is bejegyezhették.

A KUHN VONTATOTT SZÁNTÓFÖLDI 
PERMETEZŐIRŐL DIÓHÉJBAN


