
Független tárcsás tarlóápolók

OPTIMER
103, 103R és 1003 sorozat

be strong, be KUHN *
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OPTIMER+

KEVERÉSI HATÉKONYSÁG
NAGY SEBESSÉGGEL
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Korunk gazdasági környezetében a minimális
művelési vagy direktvetési technikák alkalmazása
a költségcsökkentés egyik módszere.

Az aratást követő első művelet a tarlóhántás,
ami a minimális talajművelési technikák sikerében
kulcsfontosságú szerepet játszik.

A tarlóhántás többcélú művelet:

• Magágykészítés (gyomok és az előző vetésből
származó vetőmagok újranövekedésének
kikényszerítése)

• Szármaradványok lebomlása

• Későbbi műveletek (vetés) előkészítése

• Talajkiegyenlítés

• Kipárolgás megakadályozása

• Hatékonyabb kártevő-szabályozás

Az OPTIMER+ kifejlesztése során a KUHN
mindezeket a célkitűzéseket figyelembe vette:
gyors tarlóhántás közvetlenül az aratás után.

Munkaszélesség
(m)Modellek

OPTIMER+ 103 24/28 és 32 3/3,5 és 4

OPTIMER+ 103R 32/40 és 48 4/5 és 6

OPTIMER+ 1003 32/40/48 és 60 4/5/6 és 7,5

Tárcsák
száma

KUHN független tárcsás
tarlóápolók röviden:

103, 103R ÉS 1003 SOROZAT
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NAGYOBB KÉNYELEM

Tárcsák két sorban elhelyezett
ferde csapágyakkal. Az új tárcsák
kenése „életen át” tartó. Nem igényel
karbantartást: időmegtakarítás. A tárcsa
cseréje során nem juthatnak be idegen
anyagok.

NAGYOBB TÁVOLSÁG

Az új tartókarok nagyobb
távolságot biztosítanak a kerettől
(plusz 126 mm a váz és a talaj között).
Nagyobb kapacitás nagy mennyiségű
növényi maradvány esetén: szélesebb
alkalmazási kör.

A 103 ÉS 1003 SOROZAT ELŐNYEI
103 ÉS 1003 SOROZAT
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TÁRCSÁK
EGYEDI VÉDELME

A tárcsák egyedi védelmét a 4
poliuretán elasztomer blokkból álló
védőrendszer látja el, ami akadályba
ütközéskor lehetővé teszi a tárcsák
elmozdulását. Tekintettel arra, hogy
az egyes tárcsák egymástól külön
mozognak, a munkamélység nem
változik a gép teljes hosszában.

RÉDUCTION DES COÛTS

510 mm-es tárcsa kis csipkézéssel.

Célja:
- kis mennyiségű növényi maradványok

bedolgozása.
- hatékonyabb bedolgozás sekély

tarlóhántásnál.

TÁRCSA TÍPUSA

510 mm-es ívelt csipkézett tárcsa.

Célja:
- nagy mennyiségű növényi

maradványok bedolgozása.
- terménymaradványok aprítása.
- talaj/maradványok egyenletes
elkeverése.

T ELŐNYEI
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32

1

IDEÁLIS KÖZTES TERMÉNYEK
TALAJMŰVELÉSÉHEZ

KOMPAKT KIALAKÍTÁS

Kompakt kialakításának és kis túlnyúlásának hála az OPTIMER a kevert gazdaságokban megtalálható legtöbb traktorral együtt használható.

• Sekély talajműveléshez (3 - 10 cm között) a gyomnövények és az előző vetésből származó
vetőmagok egyenletes növekedésének serkentéséhez.

• Növényi maradványok intenzív elkeverése a talajjal a lebomlás elősegítéséhez.
• A kiegyenlített talaj tömörítése.
• A felszántott talaj kiegyenlítése.
Nagy sebessége nagy szántóföldi teljesítményt
nyújt.

EGYSZERŰ ÉS PONTOS BEÁLLÍTÁS,
SZERSZÁMOK NÉLKÜL

A munkamélység gyorsan és szerszám használata nélkül beállítható
a távtartókkal 1 . Alapfelszereltségben 2 a mélységállítás
mechanikusan történik, azonban igény esetén hidraulikus rásegítés is
választható 3 .
A munkamélység így nagyon egyszerűen és kényelmesen beállítható
3 és 10 cm között.

PÁLCÁS BORONA (választható) 4

Ez a választható extra kiegészítő megnöveli az OPTIMER tarlóhántó
talajegyengető képességét.

FÜGGESZTETT MEREV 103 SOROZAT
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BONNE PRATIQUE
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A TÁRCSÁK A TALAJJAL ÉS A HALADÁSI IRÁNNYAL IS SZÖGET ZÁRNAK BE

A döntött tárcsák még intenzívebb talajbehatolást tesznek lehetővé.
Alakjuknál fogva a tárcsák intenzíven elkeverik a talajt a növényi maradványokkal.

FÜGGESZTETT CSUKHATÓ 103R SOROZAT
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EMELŐKAROS CSATLAKOZTATÁS

A vontatott gép szempontjából ez számos előnnyel jár:
• A vontatási magassághoz való könnyű hozzáigazíthatóság.
• A traktorra átvitt erő hatékonyabb csatlakoztatást eredményez.
• Kisebb fordulókör.

VONTATOTT 1003 SOROZAT
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A vontatott változat a talajt tökéletesen követő elülső támasztókerekekkel is
felszerelhető.

Extra tartozékként rendelhető
a hidraulikusan

állítható keréktávtartó, ami a még nagyobb
kényelmet szolgálja.
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„T–RING” GYŰRŰS HENGER

Átmérő: 600 mm
Súly: 130 kg/m
• Agyagos és/vagy rögös talaj porhanyításá-
hoz.
• Vályogtalajon is megőrzi teherbírását.
• Elősegíti a szármaradványok lebomlását.

„T-LINER” ACÉLHENGER

Átmérő: 600 mm
Súly: 140 kg/m
• Kiváló teljesítmény köves talajon.
• Jó porhanyító képesség.
• Jó tömörítő képesség a teljes szélesség-
ben.

„PACKLINER” ÉKGYŰRŰS HENGER

Átmérő: 600 mm
Súly: 165 kg/m
• Kiváló tömörítés.
• Elősegíti a kényszerített sarjadást.
• Hatékonyan működik nedves körülmények
között.

AZ OPTIMÁLIS TÖMÖRÍTÉSÉRT:
HENGEREK SZÉLES VÁLASZTÉKA A 103 ÉS AZ 1003 SOROZATHOZ

BONNE PRATIQUE

A SOKOLDALÚSÁG: MIÉRT NE HASZNÁLNÁ TARLÓÁPOLÓ ESZKÖZÉT VETÉSRE IS?

A rövidtárcsára szerelt SH aprómag vetőgéppel takarónövényeket telepíthet.
A vetőmagokat a fronttartályra szerelt szórófejjel is kijuttathatja.

PÁLCÁS HENGER

Átmérő: 550 mm
Súly: 75 kg/m

• Megfelelő tömörítési szint erőátvitellel.
• Könnyű, hasznos élettartama hosszú.
• Sokoldalú.

JOBB OLDALI TERELŐLAP
(választható)

A talaj jobb oldalirányú tereléséhez.

ELMUNKÁLÓ BORONA SOR
(választható)

Megnöveli a gép szalmaegyengető és -elte-
rítő képességét, valamint szabályozza a föld
és a növényi maradványok átömlését.

EXTRA FELSZERELTSÉG
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Műszaki adatok Optimer+

OPTIMER+
303

OPTIMER+
353

OPTIMER+
403

OPTIMER+
403R

OPTIMER+
503R

OPTIMER+
603R

OPTIMER+
4003

OPTIMER+
5003

OPTIMER+
6003

OPTIMER+
7503

Kialakítás függesztett merev függesztett csukható vontatott

Munkaszélesség (m/ft) 3/9’10“ 3,5/11’6“ 4/13’1“ 4/13’1“ 5/16’5“ 6/19’8“ 4/13’1“ 5/16’5“ 6/19’8“ 7,5/24’7“

Szállítási szélesség (m/ft) 3/9’10“ 3,5/11’6“ 4/13’1“ 3/9’10“ < 3/9’10“

Tárcsák száma (db) 24 28 32 32 40 48 32 40 48 60

Tárcsák átmérője (mm/hüvelyk) 510/20 nagy vagy kis csipkézett (igény szerint)

Maximális teljesítményigény
(kW/hp)

110/150 129/175 147/200 147/200 184/250 221/300 147/200 184/250 221/300 265/360

Súly (kg/lbs) géptől függően
1670/
3682

1940/
4277

2290/
5049

2815/
6206

3552/
7831

3877/
8547

4400/
9700

4825/
10 637

5200/
11 464

5500/
12 125

Hidraulika 2 DA

Rendelhető hengertípusok
Pálcás/T-Ring/

T-Liner/PackLiner

Pálcás/
T-Ring/
T-Liner

Pálcás/T-Ring/T-Liner/
Packliner

T-Ring/T-Liner/Packliner

Világítás és jelzőfények Extra tartozék Alapfelszereltség

Szállító kerekek - 400/55 x 22,5 500/45 x 22,5

Közúti típusengedély DREAL/TÜV

ELŐNYÖK A MAXIMÁLIS GÉPHASZNÁLAT ÉS A JÖVEDEL-
MEZŐSÉG ÉRDEKÉBEN

KUHN SZOLGÁLTATÁSOK:*

Expressz pótalkatrész szolgálat, éjjel-nappal
Sürgősen pótalkatrészre van szüksége? A KUHN sürgősségi
megrendelési rendszerével Ön a hét minden napján, egész év-
ben élvezheti az expressz szállítás nyújtotta előnyöket. Ezáltal
jelentősen minimalizálható a gépi állásidő és növelhető
a munkateljesítmény.

A profik választása!
36 havi teljes nyugalom a KUHN által nyújtott
PROTECT+ garanciával. Önnek csak az elvégzendő munkára és
berendezése teljesítményére kell koncentrálnia. Hiszen az ember
ezt várja el, amikor pénzét csúcstechnológiás gépekbe fekteti.

Minden eddiginél gyorsabb javítás!
A váratlan műszaki hibák mindig a legrosszabb pillanatban
történnek. A KUHN I TECH szolgáltatásnak köszönhetően az Ön
KUHN forgalmazója gyors és hatékony segítséget nyújt. Éjjel-
nappal elérhető online szervizünkben gyors
 és pontos diagnózist kaphat.

Fektessen be ésszerűen!
Új gépre van szüksége, de nincs rá fedezet? Modernizálja gép-
parkját és fejlessze gazdaságát a KUHN FINANCE finanszírozási
programmal saját igényei és elvárásai szerint, teljes biztonság-
ban.
Igényei kielégítéséhez egyedi finanszírozási megoldásokat
kínálunk.

*Az egyes országokban elérhető szolgáltatások eltérőek lehetnek.
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Keresse a KUHN-t az alábbi
felületeken is:

Az Ön KUHN márkaképviselője:
A dokumentumban szereplő információk tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek. Gépeink megfe-
lelnek a szállítási országban hatályos jogszabályi előírásoknak. Dokumentációinkban, és bizonyos részletek
átláthatóbb illusztrációja érdekében előfordulhat, hogy egyes biztonsági eszközök nincsenek működési helyükön.
A gépek üzemeltetése során, ezeknek az eszközöknek a kezelési és összeszerelési utasítások előírásainak
megfelelő helyzetben kell lenniük. Figyelembe kell venni a traktor névleges bruttó tömegét, emelő kapacitását
és maximális tengelyenkénti és abroncsonkénti teherbírását. A traktor első tengelyére eső terhelésének
mindenkor meg kell felelnie a szállítási országban hatályos előírásoknak (Európában a traktor nettó tömegének
minimum 20%-át kell elérnie). Fenntartjuk a jogot az itt ismertetett kialakítás, műszaki jellemzők, vagy anyagok
külön értesítés nélküli módosítására. Előfordulhat, hogy a dokumentumban szereplő gépek és berendezések
legalább egy szabadalommal/bejegyzett formatervvel védettek. A dokumentumban megjelenő védjegyek egy
vagy több országban is bejegyzettek lehetnek.

MÉG HATÉKONYABB TARLÓÁPOLÁS

KUHN HUARD S.A.S.
2, rue du Québec - Zone Horizon
F-44110 Châteaubriant - FRANCE

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

Az Önhöz legközelebbi KUHN márkakereskedő
elérhetőségeit keresse honlapunkon:

www.kuhn.com

Látogassa meg a YouTube csatornáinkat
is.

Fedezze fel a KUHN tárcsás vagy kapás tarlóhántóit!

1. OPTIMER+ 2. DISCOVER 3. CULTIMER L 4. PERFORMER

TARLÓHÁNTÓ VÁLASZTÉK

OPTIMER+ DISCOVER CULTIMER PERFORMER

Munkaszélesség (m/ft) 3/9’10“ - 7,5/24’7“
3,40/11’1“ -

5,20/17’
3/9’10“ -
6/19’7“

4/13’ -
7/22’9“

Szállítási szélesség (m/ft)
3/9’10“ és

4/13’
<2,65/8’8“

2,82/9’2“ -
3,50/11’4“

3/9’10“

Tárcsák vagy kapák száma 24 - 60 tárcsa 28 - 44 tárcsa 10 - 19 kapa 14 - 26 kapa

Javasolt munkamélység (cm) 3 - 10 5 - 18 5 - 35 10 - 35

Függesztett vagy vontatott kivitel Függesztett és vontatott Vontatott Függesztett és vontatott Vontatott

103, 103R ÉS 1003 SOROZAT


