
VARI-CHALLENGER :

A KUHN összes tapasztalata megtalálható ebben a félig függesztett ekében a hidraulikusan változtatható munkaszélességű ekefejekkel, és 
a hátsó eketestek emelésével.

Félig függesztett eke

VARI-CHALLENGER 
Termékismertető



A HÁTSÓ GERENDELY KIEMELÉSE

A fokozatos barázdajáratok létrehozása 
egyenletesebb fordulókat, alacsonyabb 
üzemanyag-fogyasztást és a szántás 
könnyebb folytatását garantálja.
Nehéz körülmények között a hátsó testek 
felemelése lehetővé teszi, hogy csak az 
elülső részével dolgozzon, így csökken a 
teljesítmény igénye.

MEGBÍZHATÓSÁG

Ez a változtatható szélességű modell lehetőséget 
nyújt a folyamatos munkaszélesség változtatásra 
14 és 22’’ között. A több éves szakértelemmel 
rendelkező KUHN a mozgó alkatrészeket beépí-
tette a vázba. Ez a karbantartás nélküli koncepció 
(forgásgátló tengelyek perselyekkel) optimális 
védelmet nyújt az ütközés, a nedvesség és a por 
ellen, a páratlan élettartam érdekében.

MAGAS MUNKAMINŐSÉG

Ez az exkluzív rendszer a következőket 
nyújtja:
- A talaj egyenetlenségeinek lekövetését.
- Állandó munkamélységet.
- Az eke szerkezetének védelmét a keret 
emelése során, a barázda végén.

Műszaki adatok VARI CHALLENGER
Ekefejek száma 7 8 9 10

Konfiguráció 7 - 10 4+3 (4+1) + 3 (4+1)+(3+1)
(4+1+1)
+(3+1)

Maximális engedélyezett 
traktorteljesítmény (Le)

315 360 405 450

Munkaszélesség
cm-ben 35-tól 55-ig

inch-ben 14-tól 22-ig

Keresztmetszetek
ekefejosztás távolság (cm) 102

vázmagasság (cm) 80

Függesztő szerkezet kategóriája 3, 4N, 4 / Quik-Hitch cat. 3

Váz keresztmetszet (mm) 220 x 220

A kerék mérete (mm) (Profil) 1200 x 400 (Mezőgazdasági)

Vezérlőegység

Közvetlen traktor csatlakoztatás: 
4 DA szükséges

Vázemelés: 1 SA

Fordítás: 1 DA 

Hátsó vázemelés: 1 DA

KTH 105: 1 DA

A KTH 105 elektrohidraulikus 
választóval vezérelt hidraulikus 

funkciók

Hidraulikus eltolás

Változtatható munkaszélesség

Kiegészítők

Tarlónjáró készlet, olyan traktorokhoz amelyek teljes szélessége 3,5 m      
(barázdában történő munkát is lehetővé tesz)

Tárcsás csoroszlya az utolsó ekefejen

Vontató keret munkalámpákkal és sárga villogó lámpával

KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉG 

A 110 °-os elfordulási szög teszi a gépet 
manőverezhetővé a fordulóban, lehetővé 
téve a gyors fordulást. A függesztőcsapok 
és az első pont közötti jelentős távolság 
megakadályozza a traktor interferenciájának 
kockázatát a táblavégi fordulók során.

MEGBÍZHATÓSÁG ÉS BIZTONSÁG

A 220 x 220 mm-es váz rendkívül 
robusztussá teszi a gépet!
Az NSH biztonsági rendszer kiemelkedően 
magas függőleges és oldalirányú 
elmozdulást biztosít (70 cm, illetve 20 cm) a 
szerkezet védelme érdekében.

SOKOLDALÚSÁG
Ez a modell opcióként felszerelhető On-Land tarlón 
járó eszközzel, amely lehetővé teszi az extra széles 
(800 mm és ennél nagyobb) gumiabroncsokkal, iker 
gumiabroncsokkal vagy gumihevederes traktorokkal 
való munkát. Ezzel a rendszerrel a barázdában 
történő munkavégzés is lehetséges, amikor az 
üzemeltetési körülmények megnehezülnek.
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A prospektusban olvasható adatok csak tájékoztató jellegűek, és semmiféle szerződéses kötelezettséget nem rónak az eladóra. Gépeink minden tekintetben megfe-
lelnek 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.

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

www.kuhn.com

MEGTALÁLJA 
a KUHN-t az alábbi felületeken is


