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MECHANIKUS VETŐGÉPEK

A VETŐMAG MINŐSÉGE MINDENEKELŐTT

A mechanikus vetőgépek fejlesztése terén  
megszerzett sok éves tapasztalat birtokában, birtoká-
ban a KUHN 2,5-től 4 méteres munkaszélességig,  
380-tól 1450 literig  terjedő magláda térfogattal kínálja 
a Premia függesztett vetőgép modelleket. Egyetlen 
vetőgép, mely alkalmas modell, a kis, vagy közepes 
méretű gazdaságok számára!

MINDEN VETŐMAG MÉRET EGYETLEN 
GÉPPEL
Változatos méretű vetőmagokat szeretne kivetni a 
hektáronkénti populáció és a soronkénti tőtávolság szem 
előtt tartásával? Akkor hadd mutassuk be Önnek a KUHN 
mechanikus vetőgépeken alkalmazott HELICA bordázott 
adagoló hengereket...

KIVÁLÓ VETÉSMINŐSÉG
A PREMIA vetőgépek csúcsminőségű eredményeket 
biztosítanak a változtatható talajnyomású 
vetőcsoroszlyákat alkalmazó vetőelemekkel, a változatos 
talajtípusokhoz alkalmazkodó megoldásokkal és a 
változó talajviszonyok között is jól teljesítő magtakaró 
csoroszlyákkal.

A CÉL A GÉP KÖNNYŰ BEÁLLÍTÁSA VOLT
A fejlesztés során a KUHN mérnökei különös figyelmet 
fordítottak arra, hogy a vetőgép könnyen beállítható 
legyen, az ehhez szükséges kezelőszervek pedig  
könnyen hozzáférhetők legyenek.

Munkaszélesség 
(m)

Sorok 
száma

Magláda  
térfogat (l)

PREMIA 250 2,50 20 380

PREMIA 300 3,00 20 vagy 24 480 (780)

PREMIA 3000 3,00 20 vagy 24 780 (1080)

PREMIA 3500 3,50 24 vagy 27 900 (1250)

PREMIA 4000 4.00 28 vagy 32 1080 (1450)

PREMIA
Mechanikus vetőgépek röviden:
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KIVÁLÓ VETÉSMINŐSÉG EGYSZERŰEN

TÁRCSÁS CSOROSZLYA FELSZÁNTOTT VAGY 
KULTIVÁTOROZOTT TALAJRA

A vetőegységek két, egymástól eltolt sorban helyezkednek el, 32 
centiméterenként. Ez azt jelenti, hogy még nehéz körülmények 
között is kiváló munkát végeznek. A tárcsák nyomása eléri a 32 kg-ot 
vetőegységenként, így elegendő vetési mélységtartásra képes még kemény 
talajban is, és nagy sebességgel képes elvégezni a mély vetést is. A 
tárcsák kis szöge minimális mértékben forgatja meg a talajt előrehaladás 
közben, ami hatalmas előny nagy munkasebességnél. Ezenkívül a 
tárcsákkal egy vonalban elhelyezett öntöttvas késes csoroszlya vetőhegye 
alakítja ki a vetőbarázdát és biztosítja a vetőmag pontos elhelyezését. A 
tárcsák formája a talajba hatolást is megkönnyíti, így garantálja a kívánt 
vetésmélységet.

Kétféle vetőelem közül választhat a különböző művelési módok és gazdasági követelmények 
függvényében. Mindkét változat kiválóan alkalmazkodik a különféle körülményekhez a nagy 
talajnyomásukkal, valamint a vezető- és tömörítő talpakkal vagy kerekekkel, amelyek lehetővé teszik  
a munkavégzés során kifejtett talajnyomás szabályozását és a kapás boronák beállítását. Mindezek  
a jellemzők nagy vetési hatékonyságot és kiváló minőséget biztosítanak a talajtípusok és a 
munkakörülmények széles skálájában!

KÉSES CSOROSZLYA: EGY GAZDASÁGOS ALTERNATÍVA

A késes csoroszlyák nagy pontossággal vezetik a vetőmagokat a talajba 
és különösen jól dolgoznak kötött és köves talajon. A sorok közti nagy, 34 
cm-es távolság kiküszöböli az eltömődés kockázatát. A betömődést gátló 
lemez automatikusan lezárja a csoroszlyát.

ELLENŐRZÖTT VETÉSMÉLYSÉG, MÉG 
VEGYES TALAJBAN IS
Egy kar forgatásával tudja az alsó ütköző rudat állítani, ami a maximális 
vetésmélységét határozza meg. Ez a rendszer igazi előnyt jelent a 
kombinált vetéshez vegyes talajokon. Lehetővé teszi a nagy talajnyomással 
végzett vetést, ugyanakkor megakadályozza, hogy a vetőmagok túl mélyre 
kerüljenek olyan területeken, ahol a talaj lazább. A magtakaró boronán 
a nyomás állítható annak érdekében, hogy kiváló eredményeket érjen el 
bármilyen típusú talajban, még növényi szármaradvány esetén is!

EGYEDÜLÁLLÓ

MECHANIKUS APRÓMAG VETŐGÉPEK



5

A PREMIA modellek valamennyi beállítási opciója úgy került megtervezésre és elhelyezésre, hogy könnyen 
és gyorsan használhatóak legyenek.

KÖNNYEN BEÁLLÍTHATÓ, 
NAGY KAPACITÁSÚ VETŐGÉP

EGYSZERŰ, KÖZVETLEN HOZZÁFÉRÉS A KIJUTTATOTT 
MAGMENNYISÉG ÁLLÍTÁSÁHOZ

A kijuttatott magmennyiség, a vetőgép talajra helyezett állapotában, vagy akár 
a traktorról lecsatlakoztatott helyzetében is ellenőrizhető. Egyszerűen fordítsa 
el a kart, hogy teljes hozzáférést kapjon a garat kalibrálásához, vagy a magláda 
kiürítésének elvégzéséhez. A mag leforgatási ellenőrzés rendkívül egyszerűen 
elvégezhető. A magadagoló fenéklemeze egy paralelogramma váz mentén 
kihajtható, ami nagy helyet szabadít fel a gyűjtőedény számára. 

KÖNNYŰ FELTÖLTÉS, KÖNNYŰ ÜRÍTÉS: EGY JÓL 
MEGTERVEZETT MAGLÁDA

Ez a nagy kapacitású magláda magasítóval felszerelve akár 1450 literes 
űrtartalommal is rendelkezhet. A feltöltés megkönnyítésére a magláda széles 
betöltő nyílással van ellátva, a fedele pedig több, mint 110 ˙-ban nyitható. Ennek 
köszönhetően rakodókanállal vagy BigBag zsákból is könnyen feltölthető. A fedél 
felnyitását gázteleszkópok segítik, így a 4 méter munkaszélességű gép fedele 
is könnyen mozgatható. A PREMIA vetőgépek magládájának fenéklemeze „V” 
alakú, ami csökkenti a maradék mennyiségét és biztosítja a magadagoló egység 
egyenletes vetőmag ellátását. A standard keverő berendezés lengő üzemmódú, 
így kíméletesen mozgatja a vetőmagot.

HELICA MAGADAGOLÓ: 
PONTOS, SOKOLDALÚ, MEGBÍZHATÓ
Az íveltbordás hengerekkel felszerelt HELICA magadagoló rendszer minden típusú 
és formájú vetőmaghoz alkalmas. A rendszer magadagolója 1,5-től 450 kg-ig 
képes a kijuttatásra. Az egész művelet során pontos és megbízható. Ez a rendszer 
egyenletes hektáronkénti populációt és soronkénti tőszámot biztosít dombos és 
egyenetlen terepen is, és a gép rezgései sem befolyásolják a működését. A HELICA 
magadagoló rendszert a vetőgép két kereke működteti egy hatszögletű tengelyen 
keresztül. Ez megbízható vezérlést és szabályos vetőmagáramot biztosít az apró 
magvak esetén szükséges kis vetésmennyiség esetén is.
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PREMIA: EGY GÉP, MELY KÜLÖNLEGESEN EGYEDI JELLEMZŐKKEL BÍR

BIZTONSÁGI RENDSZERREL FELSZERELT NYOMJELZŐK

A PREMIA vetőgépek oldalsó nyomjelzőkkel is felszerelhetők. Függőlegesen emelhetőek a 
kisebb helyigény érdekében a manőverezéshez. Nyírócsavaros védelemmel lettek felszerelve 
az akadályba ütközés esetére. A 3,5 és 4,0 méteres munkaszélességű modelleken elérhetők, 
össze is csukhatók a szállítási magasság csökkentésének érdekében. 

HECTOR 3000 : AZ ELEKTRONIKUS 
SEGÍTSÉG A VETÉSHEZ

A HECTOR 3000 elektromos vezérlő egység munkavégzés 
közben figyeli a vetőgép fő funkcióit. Ezen kívül a készülék 

kapcsolja be a művelőnyomos sorkihagyást és a 
nyomvonalak kelés előtti kijelölését is.

VETŐGÉP KERÉK NYOMJELZŐK: AZ EGYSÉGES VETÉSÉRT

Opcióként egy komplett vetőgép kerék nyomjelző szettel is felszerelhető a gép (csak vékony 
kerék esetében), mely főként könnyű talajok esetén kiváló választás. A keréknyomokat egy 
vékony réteg porhanyított földréteggel takarják be. Így nem áll fenn a kockázat, hogy a növényi 
szármaradványok eltömítsék őket, és köves területeken sem keletkezik probléma.

BOLTOZÓDÁSGÁTLÓ FŰMAGVAKHOZ

Néhány vetőmag esetén rendkívül nehéz a magáramlás, mint 
például a perje esetében, így a standard, lengő üzemmódú keverő 

berendezés mellé egy extra keverő berendezés is rendelhető 
a nehezen pergő fűmag vetéséhez.
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Műszaki adatok Mechanikus vetőgépek

PREMIA 250 PREMIA 300 PREMIA 3000 PREMIA 3500 PREMIA 4000

Munkaszélesség (m) 2,50 3,00 3,00 3,50 4,00

Magláda térfogat, kb. (l) 380
480

(780 magasítóval)
780

(1080 magasítóval)
900

(1250 magasítóval)
1080

(1450 magasítóval)

Feltöltési magasság kb. (m) magasító nélkül 1,25 1,42

Keverő berendezés lengő

Csoroszlya talajnyomás és magláda szintjelzők  / HECTOR 3000 (magláda szint)

Függesztőváz 2. kategória

Kerekek 6.00 x 16 10/75-15.3

Sorok száma 20 20 vagy 24 24 vagy 27 28 vagy 32

Tőtávolság (cm) 12,5 15 vagy 12,5 14,3 vagy 12,5

Magadagolás bordás hengerekkel, beépített aprómag bordákkal (precíziós csavarok beállítás)

Meghajtás két kerékkel és tengellyel

Vetőelemek késes, vagy szimpla tárcsás csoroszlyák

Csoroszlya talajnyomás szabályozás központi karral (opcióként hidraulikus), a talaj felső rétegének tömörítése a kerekek mögött

Traktor keréknyom lazítók*

Nyomjelzők nyírócsavaros védelemmel*  (függőlegesen csukható)

Közúti lámpák*

Súly hozzávetőlegesen 12,5 cm-re 
állított magtakaró csoroszlyával 

Suffolk coulters 550/1212 575/1268 680/1499 870/1918 1080/2381

Disc coulters 605/1333 665/1466 745/1642 955/2105 1145/2524

Elektronikus eszközök*
HECTOR 3000 fedélzeti vetőgép monitor a magadagoló hajtás figyeléséhez; terület,  

napi és összes számláló; állandó művelőnyomos sorkihagyás 2 x 2 sorral

Hidraulika igény 1 egyszeres működésű szelep a nyomjelzőkhöz*

 standard   opció  - nem rendelhető                         *A vetőgép alapfelszereltsége a rendelési országtól függően változhat.

Opciós felszereltség*: magláda magasító a PREMIA 3 és 4 méteres változathoz - vetés félszélességgel a PREMIA 300 esetén - nyomjelzők - kelés előtti nyomjelzők - vetésmennyiség 
szabályozás - a vetőelemek hidraulikus talajnyomás szabályozása - 2 db traktor keréknyom lazító - vetőgép keréknyom lazítók - HECTOR 3000 készülék - töltőállás a PREMIA 100 
sorozathoz (szükséges a toldattal, vagy tömörítő hengerrel felszerelt vetőgéphez) - tömörítő kerék szimpla tárcsához - állítható alsó ütköző - késes vetésmélység szabályozó csoroszlya - 
keverő berendezés fűmaghoz - vezérlő karok több, mint 2 x 2 sor kikapcsolásához - csuklós alsó függesztési pontok - közúti lámpakészlet - oldalsó figyelmeztető tábla készlet - kiegészítő 
magláda aprómaghoz - automata állandó művelőnyom helyzetszenzor.

KUHN ALKATRÉSZEK
Időtállónak tervezve és gyártva

A KUHN öntödéiből és kovácsműhelyeiből kikerülő pótalkatrészek a magas szintű gyártási 
eljárásoknak köszönhetően hosszú ideig dacolnak az idő vasfogával. Feltétel nélkül megbízhat 
a rendelkezésünkre álló know-how-ban és az általunk előállított, eredeti alkatrészekben. 
Ügyféltámogató és logisztikai szolgáltatásainkat a KUHN PARTS raktárakon keresztül veheti 
igénybe, ahol – a KUHN legközelebbi meghatalmazott márkakereskedőjével együttműködve – 
gyors és megbízható javítási megoldásokat kínálnak Önnek.
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1. Függesztett mechanikus vetőgépek  2. Integrált mechanikus vetőgépek  3. Front üzemeltetésű adagolótartályok  4. Integrált pneumatikus 
vetőgépek  5. Vontatott No-Till vetőgépek  6. Függesztett mulcsvetőgépek  7. Vontatott mulcsvetőgépek  8. Precíziós szemenkénti vetőgépek

Ismerje meg a piac jelenlegi legszéleskörűbb vetőgép kínálatát

300 - 3000 - 4000

KÜLÖNFÉLE NÖVÉNYEK VETÉSE 
ELTÉRŐ KIJUTTATÁSI ARÁNYOKBAN

SH 30 ÉS SH 40 VETŐEGYSÉG

A további opcióként rendelhető SH 30 és SH 40 vetőegységgel úgy 
tud elvetni különböző növényeket eltérő alkalmazási arányokban, 
hogy ne kelljen őket összekeverni. Még többre lesz képes a ráadás 
130 literes űrtartalommal, továbbá a megfelelő mélységben tudja 
kijuttatni a vetőmagokat a magtakaró borona elé vagy a kívánt 
munkaterületre. 
Ez a legjobb megoldás a betakarítást követő talajerózió 
megelőzésére, a termőföld humusztartalmának növelésére és a 
talaj élővilágának gazdagítására.

30 - 40

Az Ön KUHN márkaképviselője
Bizonyos gépeknek jelentős súlya van. Vegye figyelembe a traktor megengedett maximális össztömegét, 
emelési kapacitását és tengelyterhelését. A traktor első híd terhelése mindig el kell érje a traktor nettó súlyának 
legalább a 20%-át. Ez a kiadvány az Európai Unió tagállamaiban érvényben lévő Európai Gép Direktívának 
megfelelően került összeállításra. Az Európai Unión kívüli országokban a gépeink teljesítik az adott országban 
érvényes biztonsági előírásokat. Előfordulhat, hogy a jelen kiadványban szereplő bizonyos fotók az adott gépet 
leszerelt védőburkolatokkal ábrázolják a jobb érthetőség kedvéért. Semmilyen körülmények között sem szabad 
a gépet a szükséges védőburkolatok nélkül használni (az összeszerelési és a kezelési útmutatónak megfelelően). 
Fenntartjuk a jogot az itt ismertetett bármilyen kialakítás, műszaki jellemző, vagy anyag minden előzetes bejelentés 
nélküli módosítására. Előfordulhat, hogy a jelen kiadványban bemutatott gépek és berendezések legalább egy  
szabadalmat és/vagy bejegyzett dizájnt tartalmaznak. A jelen dokumentumban hivatkozott védjegyek egy vagy akár 
több országban is be lehetnek jegyezve.

Az Önhöz legközelebbi KUHN márkaképviselőt 
megtalálja a weboldalunkon:

www.kuhn.com

Látogassa meg  
a YouTube csatornáinkat is.

KUHN SAS 
4 Impasse des Fabriques - BP 50060 
F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE

KUHN CENTER Magyarország Kft. 
6000 Kecskemét, Búzakalász utca 20. 
Tel.: +36 76/500-460
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A KUHN-t az alábbi helyeken is megtalálja:


