
be strong, be KUHN

Függesztett szántóföldi permetezőgépek

OPTIS & OMNIS  
600, 800, 1000 & 1200

be strong, be



OPTIS

OMNIS

EGYSZERŰSÉG, MEGBÍZHATÓSÁG, 
TARTÓSSÁG!

Az egyszerű és robusztus felépítésű OPTIS és 
OMNIS t ípusú permetezőgépeinket polikultúrás 
termelést folytató és állattenyésztő gazdaságok 
számára terveztük.

Alapkivitelben számos olyan funkcióval 
rendelkeznek, amelyek a permetezés élenjáró 
gyakorlatát képviselik, illetve minden vonatkozó 
szabványnak és előírásnak megfelelnek.

KONFIGURÁCIÓK SZÉLES 
VÁLASZTÉKA!

Az OPTIS és OMNIS t ípusú permetezőgépek 
minden igényt kielégítenek: moduláris felépítésük 
modellek és szórókeretek tekintetében a 
konfigurációk széles választékát kínálja.
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A tartály  
befogadóképessége (l)

Munkaszélesség 
(m)

OPTIS 600, 800 & 1000 L 9-16 m

OMNIS 800, 1000 & 
1200 L 12-15 m

600

800

800

1000

1000

1200

FÜGGESZTETT PERMETEZŐGÉPEK A  
KUHNTÓL – EGYSZERŰEK ÉS TARTÓSAK!
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ROBUSZTUS!
GÉPI HEGESZTÉSSEL KÉSZÜLT OSZTATLAN 
VÁZKERET 

•  Az osztat lan szerkezet i kialakítás maximális szilárdságot és 
hosszú élettartamot garantál.

•  A hátsó függesztésű permetezőgépen egyszerűen 
csat lakoztatható és könnyen hozzáférhető dugattyús 
membránszivattyú gondoskodik a permet lé erőteljes 
kijuttatásáról.

MEGERŐSÍTETT TARTÁLY 

•  Az acélpánttal megerősített tartályra – tökéletes védelmének 
köszönhetően – nem hat a gép mozgása.

AUTOMATIKUS KAPCSOLÓDÁS 

•  Gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a gép 
csat lakoztatását a traktorra. 

•  A csat lakozóelemek és a csövek egyszerű 
összekapcsolása.

MINŐSÉGI 
MUNKAVÉGZÉS
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KÖNNYEN  
HASZNÁLHATÓ...

Pontos szabályozás

Intuitív beállítás
A MINDENTUDÓ KEZELŐPANEL

•   Tökéletes hozzáférhetőség! Az összes szelep egyet len ergonomikus panelre 
került, hogy a gépkezelő ne hibázhasson.

• Mindössze 3 főszelep (1 az OPTIS-on).
•  Csökkentett előkészületek a külső felszíváshoz, illetve az 5 m hosszú töltőcső  

segítségével (az OPTIS gépekhez külön kell megrendelni).
• Külső feltöltés (az OPTIS-nál nem áll rendelkezésre).

DPME (a villanymotor fordulatszámával arányos 
teljesítmény)

•  Kompakt vezérlőegység a vezetőfülkében: a munkavégzés kényelme, 
biztonsága és pontossága garantált!

•  Szekvenciális szakasznyitás/-zárás (függet len az OPTIS-on - DPF)
• Általános elektromos nyitás
• Nyomásbeállítás a vezetőfülkéből
• Hidraulikus funkcióvezérlés (OMNIS - DPS)

Állandó nyomás és DPM

• Kézi szakasznyitás/-zárás
• Általános kézi nyitás
•  Nyomásbeállítás a tartón (csak DPM)
• A tartó hozzáférhető a vontatóról

RPB egység csak az OMNIS permetezőgépeken

•  Az RPB egység automat ikusan a traktor sebességéhez szabályozza a permetezőgép 
teljesítményét.

• A hidraulikus szórókeret funkcióinak kiválasztása.
•  Állandó teljesítmény- (l/ha), sebesség- és nyomáskijelzés.
• Nyomásérték-riasztások, alacsony folyadékszint riasztás stb.

DPAE RPB:  
kényelem és egyszerűség

KÉNYELEM

BUS CAN DPS dobozDPF doboz
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...EGYSZERŰ DOLGOZNI VELE

Kézzel kihajtható szórókeretek

Hidraulikusan kihajtható szórókeretek

12-15 m hosszú horganyzott acél szórókeretek 
(csak az OMNIS permetezőgépeken)

•  Ki sem kell szállni a vezetőfülkéből! A szórókeretek ki- és behajtása – a kinemat ikai megoldástól (DPS vagy RPB) függet lenül – a 
vezérlőegységről történik.

• Nagy korrózióálló horganyzott acél.
•  TRAPEZIA felfüggesztés biztosít ja a szórókeretek tökéletes felszínkövetését (összekötő rúd és automat ikus mechanikus dőlés-

kiegyenlítés).
• Alapkivitelben hidraulikus emelő funkció.
• Külön megrendelhető hidraulikus dőlés-kiegyenlítés és keretrögzítés.

KÉNYELEM

2-16 m hosszú szórókeretek  
(csak az OPTIS permetezőgépeken)

•  Jól bevált, robusztus kialakításuk intenzív használat mellett is hosszú üzemi 
élettartamot garantál!

• 2 vagy 3 kar: egyszerű és gyors hátsó kihajtás
• Zománclakkal bevont nagyszilárdságú acél
• Rugóbiztosítású biztonsági eszközök
•  Külön megrendelhető kézi vagy hidraulikus csörlő (csak 9-16 m-es RPL és 

RJP2 szórókeretekhez)
•  Külön megrendelhető keret felfüggesztés és rögzítés (csak 9-16 m-es RPL és 

RJP2 szórókeretekhez)
•  Hidraulikus dőlés-kiegyenlítő szerkezet (külön megrendelhető) (csak RJP2)

ALACSONY ÜZEMELTETÉSI 
KÖLTSÉG

DPAE RPB:  
kényelem és egyszerűség
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AUTOMATIKUS KAPCSOLÓDÁS

A 3-pont függesztő háromszög és a tartóbak sokkal gyorsabbá teszi a 
gép és a vontató összekapcsolásának időtartamát, illetve megkönnyít i a 
berendezések csat lakoztatását.

ÖBLÍTŐTARTÁLY 
(AZ OMNIS PERMETEZŐGÉPEK SZÉRIATARTOZÉKA)

Ez a 100 literes tartály az OPTIS és OMNIS permetezőgépek teljesen 
beépített tartozéka. A központ i forgó öblítőfej gyorsan és hatékonyan öblít i 
át a főtartályt.

25 LITERES PERMETLÉ-BEKEVERŐ TARTÁLY  
(AZ OMNIS PERMETEZŐGÉPEK SZÉRIATARTOZÉKA)

Az öblítőcsővel és palackmosóval felszerelt tartály a növényvédő szerek 
gyors és biztonságos bekeverésére szolgál. A bekevert permet lé innen kerül 
át a főtartályba.

KÜLSŐ TISZTÍTÓKÉSZLET

A szórókeret mellett elhelyezett automat ikus tömlődob, rajta kézi szórópisz-
tollyal szerelt 15 m hosszú tömlővel, a permetezőgép szántóföldön történő 
megt iszt ítására szolgál.

TARTOZÉKOK ÉS MŰSZAKI ADATOK

KÉNYELEM PERMETEZÉSRE TERVEZVE  
A LEGAPRÓBB RÉSZLETEKIG!
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TARTOZÉKOK ÉS MŰSZAKI ADATOK

Szériatartozékok:
Hátsó világító és fényjelző berendezések, valamint azonosító táblák (modell és ország szerint) – Szűrőszita – Két szűrőkészlet a szívócsőhöz és a 
szakaszokhoz – Univerzális meghajtás.

Modell OPTIS 600 OPTIS 800 OPTIS 1000 OMNIS 800 OMNIS 1000 OMNIS 1200
A tartály névleges befogadóképessége (l) 600 800 1000 800 1000 1200

A tartály tényleges befogadóképessége (l) 635 850 1058 850 1080 1260

Öblítőtartály (l) 100 – külön megrendelhető 100 – szériatartozék

Szivattyú (l/perc) PM 75-125-165

Szórókeret t ípusa Acél, kézi ki- és behajtás Horganyzott acél, hidraulikus ki- és behajtás

Szórókeret szélessége (m) 2-16 12-15

Permetlé-bekeverő tartály palackmosóval (l) 25 l – külön megrendelhető 25 l – szériatartozék

Forgó tartályöblítő fej

Beállítás Manuset

Szabályozás

Állandó nyomás -

DPM  (DPF)  (DPS)

DPAE -

Méretek: OPTIS 800 RPL 12 OPTIS 800 RJP2 15 OMNIS 1000 RHX 15

Magasság (A) (m) 1,90 1,95 3,20

Hosszúság (B) (m) 1,70 1,85 1,70

Szélesség (C) (m) 2,35 2,52 2,55

Saját tömeg (kg) 338 457 655
 Alapfelszereltség része  Külön megrendelhető – Nem kapható



OPTIS OMNIS DELTIS ALTIS 2 PF

     OPTIS / OMNIS DELTIS ALTIS 2 PF

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 fenn-
tartjuk! 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.

Weboldalunkon megtudhatja, hol találja a 
KUHN Önhöz legközelebbi márkaképviselőjét

www.kuhn.com

Keresse a KUHN-t ezeken  
a felületeken is: Pro
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Keressen fel bennünket 
YouTube csatornáinkon.

Az Ön KUHN-márkaképviselője:

A KUHN FÜGGESZTETT SZÁNTÓFÖLDI 
PERMETEZŐGÉPEIRŐL DIÓHÉJBAN

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

Műszaki adatok

OPTIS/OMNIS DELTIS ALTIS 2 PF
Tartály befogadóképessége (l) 600/800/1000/ 1200 1000/1200 1500/1800/2000 1000/1500

Szórókeret szélessége (m) 9-16 14-24 14-28 -

Szabályozás PC / DPM /DPME / DPAE DPME/DPAE -

Szórókeret-emelő rendszer Rögzített/hidraulikus 
csúszórúd OPTILIFT paralelogramma felfüggesztés -

Szórókeret felfüggesztés TRAPEZIA vagy EQUILIBRA -

Permet lé-bekeverő tartály

Öblítőtartály

  Alapfelszereltség része  Külön megrendelhető     – Nem kapható


