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OPTIMER L: nagy munkaszélesség, és nagy munkasebesség az 
összehasonlíthatatlan munka érdekében. Tökéletes talajkövetés és 
kényelmes beállítások a traktorfülkéből.

Független tárcsás tarlóhántók

OPTIMER L 9000 - 12000
Termékismertető
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NAGY TELJESÍTMÉNY
• Munkasebesség 13 - 18 km/h                                               

• Akár 12 m munkaszélesség

• Terület teljesítménye akár 20 ha/h

• Nincs álllásidő: a piac legnagyobb szabad 
vázmagassága (55 cm)

KÖNNYEN KEZELHETŐ
• Állandó hidraulikus mélységtartási asszisztens az 

állandó munkamélység szabályozásához

• Biztonságos és könnyű munka / szállítási helyzet 

változtatás

STEADY CONTROL 
• A vázrészek függetlenül mozognak a tökéletes 

talajkövetés érdekében             

• A szárnyak állandó hidraulikus nyomásszabályzása: 
Kiváló tárcsa behatolás bármilyen talajtípusba, és 
talajállapotba                                        

•  A munkamélység szabályozása a teljes szélességben 
a 4 szabadon elfordulós keréknek köszönhetően

KIVÁLÓ MUNKAMINŐSÉG
• Független elasztomer biztosítás: a gép stabilitása 

és egyenletes mélységtartása érdekében

• Karonként egyetlen tárcsa: a garantált biztonság 
és nagy átömlési keresztmetszet fenntartása 
érdekében

• Tárcsák: a munkaszögek (vízszintes: 16 ° 
függőleges: 6 °)

OPTIMÁLIS TÖMÖRÍTÉS
• Dupla U henger (175 kg/m): egyenletes tömörítés, 

csökkent kopás, a talaj és a talaj közötti érintkezés 
a felület porózusságának fenntartása, öntisztulás és 
eltömődésmentes

• Táblavégi fordulók a hengeren: csökkenti a tömörítést 

és stabilan tartja a gépet a fordulókban

BIZTONSÁG AZ ÚTON
• Kompakt gép központi tengellyel a tökéletes stabilitás 

garantálása érdekében

• Közúti méretek tiszteletben tartása: 3 m-es szélesség 
és 4 m-es magasság

• Az EU közúti szabályainak megfelelő kialakítás
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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 dokumentumban szereplő 
gépek és berendezések legalább egy szabadalom és/vagy formatervezési minta oltalma alatt állnak. A dokumentumban feltüntetett védjegyeket akár több országban 
is bejegyezhették.

Műszaki adatok OPTIMER L

Modellek 9000 12000

Minimális traktor teljesítmény igény (kW/hp) 200/270 266/360

Maximális traktor teljesítmény igény (kW/hp) 330/450 442/600

Munkaszélesség (m) 9 12

Szállítási szélesség (m) 3 3

Munkamélység (cm) 3-tól 10-ig

Hidraulikus csatlakozó igény 3 DE

Tárcsalapok átmérője / vastagsága (mm) 510/6

Szállító kerekek mérete 560/60 R  22,5

Elülső elfordulós támasztó kerekek mérete 400/60 x 15,5

Tárcsalapok száma 72 96

Függesztő szerkezet kategóriája
CAT 3/4/4N vonórúd - K80 / K110 gyűrű

(42/53/71)
K80/ K110 gyűrű

 (42/53/71)

Önsúly (kg) Dupla U hengerrel 9150 12300

Henger típusok Dupla U henger

KUHN CENTER Magyarország Kft. 
6000 Kecskemét Búzakalász utca 20. – MAGYARORSZÁG
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