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  HRB HR

Trumpa KUHN 
diskinių kultivatorių 
apžvalga:

OPTIMALAUS SĖKLOS GUOLIO 
PARUOŠIMO ESMĖ
Optimalus sėklos guolis yra t iesiog būt inas tam, kad 
sėklos gerai ir tolygiai dygtų, o jauni daigeliai sparčiai 
augtų ir vystytųsi. Nuo to, kaip diskinis kult ivatorius trupina 
grumstus, išlygina ir suspaudžia dirvą priklauso Jūsų 
užauginamo derliaus dydis.

KAIP PRISITAIKYTI PRIE 
DOMINUOJANČIŲ APLINKOS 
SĄLYGŲ
Meteorologinės sąlygos, dirva, gamybos sistema… 
esamas sąlygas įtakoja daugybė veiksnių, todėl diskinį 
kult ivatorių būt ina joms pritaikyt i. KUHN diskiniam 
kult ivatoriui pritaikyt i prie esamų sąlygų siūlomas platus 
įvairių ašmenų bei papildomos įrangos asort imentas, 
o „Duplex“ pavarų dėžei galima parinkt i reikiamą 
krumpliarat į. Visa tai dar kartą pat ikina, kad KUHN 
kult ivatorių rint is verta.

PATIKIMUMAS YRA NAŠUMO ESMĖ
Atidžiau įsižiūrėkite į diskinio kult ivatoriaus vidų ir įsit ikinkite 
aukštu jo pagaminimo lygiu. Jam reikia mažiau techninės 
priežiūros, tai taupo laiką ir kaštus, o su FAST-FIT greito 
tvirt inimo sistema darbas vyksta dar sparčiau.
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IDEALUS SĖKLOS GUOLIO
PARUOŠIMAS!

102 D 104 D 104 M 1004 D 1004 DR103 D 103 DR

Darbinis 
plotis

(m)
Rėmas

Reikalingas 
maks. traktoriaus 

galingumas 
(kW/Ag)

FAST-FIT 
sistema

HRB 102 D 

serija
2,50 - 3,00 standus 103/140 nėra

HRB 103 D 

series

3,00 - 3,50 - 

4,00
standus 118/160 standartinė

HRB 103 DR 

serija

4,00 - 4,50 - 

5,00

sulanks-

tomas
132/180 standartinė

HR 104 D/M 
serija

3,00 - 4,00 standus 140/190 standartinė

HR 1004 D 
serija

3,00 - 3,50 - 
4,00 - 4,50

standus 184/250 standartinė

HR 1004 DR

serija

4,00 - 4,50 - 

5,00

sulanks-

tomas
184/250 standartinė

HR 6004 DRC 6,00
sulanks-
tomas

256/350 standartinė
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PATOGUMAS

PATVARUS, 
ATSPARUS
IR PATIKIMAS
KARTAIS 
KOPIJUOJAMAS, 
BET NIEKADA 
NEPRILYGSTAMAS
Tvirta rotorinė pavara yra visiškai apsaugota 
patvaraus nejudamo korpuso. Pažvelkime 
atidžiau į KUHN rotorinio kultivatoriaus širdį. 
Esminiai tvirtumo taškai yra tokie:

5. Papildomas sandarumas: Guolių kasetė yra ypač sandari, todėl jie 

yra apsaugot i nuo užteršimo.

6. Jokio laisvumo išdrožose: Rotoriaus velenas turi įspaustas (ne 

išfrezuotas) išdrožas. Kūginio centravimo mechanizmas (KUHN užpatentuotas) 

neleidžia jungtyje su velenu atsirast i laisvumui.

7. Ovalo formos ašmenų laikiklis: išmeta augalų liekanas ir akmenis, 

neleidžia jiems užstrigt i.

8. Ypač tvirti atsparūs smūgiams bei nusidėvėjimui ašmenys 

su storu profi liu: Standart iškai komplekte yra grūdint i 16 mm storio ir 

310 mm ilgio ašmenys su FAST-FIT greito tvirt inimo mechanizmu (išskyrus HRB 

102 D modelį). Galima pasirinkt i ir DURAKUHN dengtus, „priekinio veikimo“ 

OPTIMIX arba 360 mm ilgio ašmenis.

1. Patvarus priežiūros nereikalaujantis korpusas: Patvarus 

korpusas yra pagamintas iš tvirto 8 mm storio plieno. Dantračiai ir 

krumpliaračiai yra sutepti pusiau skystu tepalu, todėl jų tepti nereikia. Žiedinės 

tarpinės ir jungiamieji lankstai užt ikrina sandarumą ir visą eksploatavimo laiką.

2. Jokio krumpliaračių laisvumo: Iš kalt inio plieno pagamint i 

kūginiai krumpliaračiai varomąją jėgą (A) perduoda didelio skersmens 

viršut inio rit ininio guolio centrui, todėl negali atsirast i laisvumas. Dėl 

specialaus ilgio su velenu susikabinančių išdrožų (B) išvystomas galingas 

veleno sukimo momento perdavimas.

3. Priežiūros nereikalaujantys guoliai: Didelio skersmens kūginiai 

rit ininiai guoliai yra preciziškai išrikiuot i kalt inio plieno korpuse ir niekada 

neišsikraipo. Gamykloje sumontuoto ir sukalibruoto tarpiklio (C) reguliuot i 

neteikia.

4. Korpuso tvirtai laikomi ir apsaugoti guoliai: Storo kalt inio 

plieno korpusas (HRB 102 D modelio pagamintas iš 18 mm, o HR 1004 

modelio - iš 35 mm storio plieno) tvirtai laiko guolius savo vietose ir apsaugo 

juos nuo išsikraipymo bei nusidėvėjimo.

KORPUSAS TINKA DIRBTI VISOKIO TIPO DIRVOŽEMIUOSE

Korpusas, guoliai ir nagų laikikliai sudaro kompaktišką, 
labai patvarų ir sukimo jėgai atsparų junginį. 
Nedidelis tarpas tarp korpuso ir nagų laikiklių neleidžia 
įstrigti akmenims, dirvožemis nukreipiamas tiesiai 
ant darbinių ašmenų, todėl yra vienodai kokybiškai 
susmulkinamas.
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AŠMENYS SU DAUGIAU 
GALIMYBIŲ

Trys kultivatoriui keliami gero sėklos guolio paruošimo 
tikslai:
-  smulkūs grumsteliai dirvos paviršiuje ir puri žemė 

aplink sėklą,
-  suspaustas gilesnis dirvos sluoksnis,
-  dirvos paviršius išlygintas, kad sėklos

sudygtų tolygiai.

IŠSKIRTINUMAS

DARBO KOKYBĖ

1. STANDARTINIAI AŠMENYS SU GREITO TVIRTINIMO 
MECHANIZMU FAST-FIT: UNIVERSALUS PRITAIKYMAS 
Nuožulnūs sukt i KUHN rotorinio kult ivatoriaus nagai pasirengę dirbt i 
sudėt ingiausiose sąlygose. Net ir akmenuotoje, kietoje arba molingoje 
dirvoje jie gali paruošt i idealiai sėklai t inkamą guolį. Be to, jie yra 
pritaikyt i dirbt i dideliu greičiu.

2. OPTIMIX: IŠSKIRTINĖ DAR EFEKTYVESNĖ FORMA
OPTIMIX ašmenys puikiai t inka įdirbt i neartą nuskustą dirvą, o taip pat 
atnaujint i ganyklas. Ašmenų forma ir į priekį palenkt i nagai užt ikrina:
1. geresnį dirbos supurenimą,
2. geresnį dirvos ir augalų liekanų sumaišymą.

PASIRINKITE AŠMENIS PAGAL DIRVĄ IR DARBO 
POBŪDĮ
KUHN rotoriniai kult ivatoriai pagal užsakymą gaminami su volframo karbidu 
dengtais ašmenimis. Tokie DURAKUHN ašmenys yra ypač tvirt i ir ilgaamžiai.
Ypač giliam dirvos įdirbimui (pvz. bulvėms) yra skirt i 36 cm ilgio ašmenys 
(tokio ilgio gali būt i ir DURAKUHN ašmenys).

Standartiniai ašmenys

OPTIMIX ašmenys
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AKIVAIZDUS LAIKO
TAUPYMAS

PATOGUMAS

GREITO AŠMENŲ 
TVIRTINIMO 
MECHANIZMAS
FAST-FIT

Rotoriniuose kult ivatoriuose 
standart iškai montuojama 
greito ašmenų tvirt inimo 
sistema (išskyrus HRB 102 D 
modelį).
Su šia sistema visą ašmenų 
komplektą galima pakeist i vos 
per kelias minutes.

AGREGATO 
PATIKIMUMAS

Jungiamasis elementas 
tvirt inamas specialiu veržtuku, 
kurį reikia įstatyt i į tam skirtas 
ašmenų laikiklio išdrožas.
Po tvirt inimo elementu esantis 
laikiklio fi ksavimo žiedas 
saugo nuo atsit ikt inio ašmenų 
laikiklio atsipalaidavimo ir 
galimos žalos.

YPATINGA FORMA

Stačiakampiai plokščio 
profi lio ašmenys tvirt inami prie 
kūgio formos ašmenų 
tvirt inimo elemento. Tokia 
konstrukcija yra labai lankst i ir 
gali at laikyt i išt ies dideles 
apkrovas.

TOBULAS AŠMENŲ 
TVIRTINIMAS

Ašmenys laikiklyje tvirt inami 
naudojant ypač tvirtą kalt inio 
plieno jungiamąjį elementą.

FAST-FIT sistema
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DUPLEX: UNIVERSALIAUSIAS RINKOJE

Daugumoje KUHN rotorinių kult ivatorių montuojamos „Duplex“ 
pavarų dėžės.
Jose esančius krumpliaračius galima apverst i ir taip pakeist i 
kult ivatoriaus rotorių sukimosi greit į, o tuo pačiu ir dirvos trupinimo 
intensyvumą.
Pakėlus kult ivatorių automat iškai sumažinamas varomojo veleno 
kampas, todėl posūkiuose kult ivatorių lengviau pakelt i. Visuose 
KUHN rotoriniuose kult ivatoriuose standart iškai montuojamas atviras 
GT velenas, todėl juos galima komplektuot i su pneumat inėmis 
sėjamosiomis.

Sėklos guolio paruošimo esmė yra paruošti sėjai purią, struktūrišką ir lygią dirvą, kad augalai galėtų tolygiai 
augti ir vystytis, ir tuo pačiu taupyti kaštus. Tačiau darbo sąlygos yra tokios pat nevienodos, kaip ir mūsų 
dirvožemiai. Iš esmės, dirva turi būti įdirbama pakankamai intensyviau, bet kaip galima mažiau. Tai reiškia, kad 
ūkininkams labai svarbus pasirinkti tokius padargus, kurie prisitaiko prie darbo intensyvumo. Taigi reduktoriai 
yra labai svarbūs mechanizmai.

Prie besikeičiančių darbo sąlygų prisitaikantys rotoriai

AŠMENŲ LAIKIKLIO ORIENTACIJA

KUHN rotorinio kult ivatoriaus ašmenų laikikliai yra išdėstyt i tam t ikra 
tvarka, kad sukdamiesi į priekį ašmenys gerai sutrupintų dirvą.
Toks išskirt inis preciziškas ašmenų išdėstymas apsaugo kult ivatorių 
nuo vibracijos ir tuo pačiu sumažina energijos sąnaudas.

PATIKIMA 
ROTORINĖ
PAVARA 

Rotorius suka didelio skersmens 

krumpliaračius. Visą laiką 

susikabinę dantys užtikrina 

galios perdavimą ašmenims.

Rotorinės pavaros konstrukcija 

KUHN rotoriniams kultivatoriams 

padėjo užsitarnauti puikią 

reputaciją - 30 metų patirties 

ir sėmės rezultatą.
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HRB 102 D

PAPRASTAS, BET LABAI PAT

HRB 102 D modelio padargai tūkstančiuose ūkių patvirtino savo 
patikimumą, darbo kokybę ir patvarumą. Jų darbo kokybė, 
dizainas ir pagaminimo lygis prilygsta aukščiausios klasės 
modeliams. Trumpai tariant, šių padargų privalumai yra tokie:
• jokių nuolaidų darbo kokybei,
• lengvai pritaikomi bet kokio tipo dirvožemiui,
• mažesni techninės priežiūros bei eksploatacijos kaštai.

TVIRTI ROTORINIAI KULTIVATORIAI
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DUPLEX PAVARŲ DĖŽĖ GALI DIRBTI 
ĮVAIRIAUSIOSE SĄLYGOSE

Tinkama ir kietos, ir birios dirvos struktūra: su 
apverčiamais „Duplex“ pavarų dėžės 
krumpliaračiais tai įmanoma. Visą transmisija 
saugo standart iškai montuojama frikcinė mova 
arba pagal užsakymą montuojama kumštelinė 
at jungimo mova. Visuose KUHN rotoriniuose 
kult ivatoriuose standart iškai yra montuojamas 
galinis GT velenas.

YPAČ LANKSTI KONSTRUKCIJA
Prikabinimo mechanizmas yra padarytas iš 
specialiai suformuotos ir suvirintos plieninės 
plokštės. Dėl to jis yra labai tvirtas ir atsparus.

TOBULAM IŠBAIGTUMUI

- Specialios formos šoniniai kreiptuvai efekty-
viai nukreipia dirvožemį ir užt ikrina tolygumą 
tarp pravažiavimų.
- Ant volo atramų pritvirt int i kreiptuvai kopijuoja 
volo reguliavimus. 

ATIKIMAS DIZAINAS

PATIKIMAS IR IŠBANDYTAS 
AŠMENŲ TVIRTINIMAS
VARŽTAIS
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HRB 103 D

SU SUDĖTINGIAUSIOMIS SITUACIJOMIS 
GEBANTYS SUSIDOROTI KULTIVATORIAI

TVIRTI ROTORINIAI KULTIVATORI
KAŠTAMS SUMAŽINTI

Padargo ilgaamžiškumas yra ypač svarbus rotoriniams kultivatoriams, nes 
jie susiduria ne tiks su kietais grumstais, bet ir su akmenimis. HRB 103 D 
serijos padargų kūrimui KUHN skyrė ypač daug dėmesio, todėl:
-  Priekinė prikabinimo mechanizmo dalis suformuota iš stačiakampio 

vamzdžio.
-  Apatinė ir viršutinė sąsajos yra pagamintos iš grūdinto plieno ir 

užkarščiuotos kaiščiais, kad nesisuktų.
-  HRB 403 modelio kultivatoriaus pakabinimo mechanizmo pagrindas yra 

pritvirtintas prie pavarų dėžes korpuso ir užbaigtas tvirtinimo pečiais.

TVIRTI ROTORINIAI KULTIVATORIAI

AUKŠČIAUSIO LYGIO MONTAVIMAS

HRB 403 modelio kult ivatorius gaminamas
su stačiakampio formos apsaugos ir tvirtumo 
suteikiančiu korpusu.

TAUPYMAS Kuriant KUHN HRB 103D serijos kultivatorius 
ypatingas dėmesys buvo skiriamas esminiams 
kriterijams:

• kuo optimalesniam sėklos guolio formavimui,
•  dideliam įrankių pasirinkimui bei paprastam reguliavimui ir galimybei pritaikyti 

padargą bet kokioms sąlygoms,
• minimaliems techninės priežiūros kaštams,
• ypatingam padargo patikimumui ir Jūsų ramybei.
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IAI SUKURTI JŪSŲ



12

HR 104

              

NAUDINGOS PRIKABINIMO MECHANIZMO SAVYBĖS 

-  Amort izuojant i apat inė sąsaja: lengvesnis prikabinimas ir pat ikimas dirvos nelygumų 
kopijavimas.

-  Su keliomis viršut inės jungt ies padėt imis padargą galima t inkamai prikabint i prie bet 
kokio traktoriaus.

-  Atsparumas nusidėvėjimui: ir viršut inė, ir apat inė jungtys yra pagamintos iš grūdinto 
plieno.

- Maksimalus pat ikimumas: prikabinimo kaiščiai saugo nuo sukimosi.

KUHN 104 serijos kultivatoriai buvo sukurti pasitelkus ilgametę sėklos guolio paruošimo patirtį.
Ilgaamžiškumas, patikimumas, mažiausi įmanomi techninės priežiūros bei eksploatavimo 
kaštai…mes sukūrėme šiuos padargus tam, kad Jūs galėtumėte dirbti nevaržomi. Darbo 
rezultatai Jus taip pat tenkins: tolygiai susmulkintas, išlygintas ir iš naujo sutankintas sėklos 
guolis kiekvienam grūdui suteiks vienodas galimybes išdygti.

TVIRTI ROTORINIAI KULTIVATORIAI

SUDĖTINGOMS SITUACIJOMS.
VIDUTINIO GALINGUMO 
TRAKTORIAMS

PATOGUMAS



MULTIPLEX PAVARŲ DĖŽĖ: 
ĮVAIRIARŪŠIAMS DIRVOŽEMIAMS

Ši pavarų dėžė turi pavaros pasirinkimo svirt į, 
todėl su ja patogu dažnai keist i rotoriaus 
greit į. Du svirt im valdomi greičiai ir dar du 
apvertus krumpliaračius sudaro keturis 
standart inius greičius! Dar keturiems 
greičiams yra skirtas papildomas keičiamų 
krumpliaračių komplektas. HR 304 M ir 
HR 404 M modelių kult ivatoriuose 
standart iškai montuojama „Mult iplex “ 
pavarų dėžė.
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PRITAIKYKITE PADARGĄ DARBO SĄLYGOMS

Pakankamai intensyviai, 
bet kaip galima mažiau: 
ruošiant sėklos guolį 
lankstumas yra tiesiog 
būtinas. HR 104 serijos 
kultivatoriai gali būti 
montuojami su „Duplex“ 
arba „Multiplex “ pavarų 
dėžėmis.

DUPLEX PAVARŲ DĖŽĖ: 
UNIVERSALIAUSIA RINKOJE

Platus pavarų pasirinkimas Jums t ikrai pat iks. 
Visuose KUHN kult ivatoriuose standart iškai 
montuojamas atviras GT velenas.

DARBO KOKYBĖ
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HR 1004

PATVARI PAVARŲ DĖŽĖ

Patvari „Duplex“ pavarų dėžė standart iškai montuojama visuose 1004 serijos 
rotoriniuose kult ivatoriuose.
Keisdami krumpliaračius galite pasirinkt i savo darbo sąlygoms t inkamiausią rotoriaus 
greit į.

INTENSYVIAM DARBUI SU LABAI 
GALINGAIS TRAKTORIAIS

Įsigijęs HR 1004 serijos kultivatorių kiekvienas ūkininkas, rangovas ar žemės ūkio mašinų 
nuomos įmonė įsigys patikimumu ir išskirtiniu darbu garsėjantį padargą.
Seklus ar gilus dirvos įdirbimas, pavasarinis ar rudeninis žemės dirbimas, šlapias ar sausas 
dirvožemis – šie padargai visus darbus našiai dirba bet kokiose sąlygose.

TVIRTI ROTORINIAI KULTIVATORIAI



              IDEALUS DIRVOS 
PARUOŠIMAS

Nepriklausomai nuo dirvos t ipo ir darbinio 
gylio, ruošiant sėklos guolį šoniniai 
kult ivatoriaus kreiptuvai visada ją tobulai 
išlygina.
Privalumas: prie padargo montuojamas 
naujas sutvirt intas petys. Darbo našumas 
ir kokybė nenukentės, net jei atsitrenksite į 
akmenį.
Papildomam patogumui: Reguliuojant 
padargą nereikia išsukt i varžtų.

DARBO KOKYBĖ

PATOGUMAS

TAUPYMAS
PAMIRŠKITE KASDIENĮ 
TEPIMĄ!

KUHN PRIVALUMAS

HR 1004 serijos kultivatoriuose yra sumontuota mažos 
techninės priežiūros reikalaujanti pavara, kurią tepti reikia 
tik kas 250 valandų, tad kasdienį tepimą galite pamiršti kaip 
praeities atgyveną.
Tai reiškia:
• papildomą komfortą,
• o dėl KUHN HR 104 ir HR 1004 modelių kultivatoriuose 
sumontuotų varomųjų velenų - mažesnes techninės priežiūros 
sąnaudas. 15
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HRB 103 DR - HR 1004 DR

TAUPYKITE LAIKĄ!
SULANKSTOMI ROTORINIAI KULTIVATORIAI
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  UNIVERSALIAUSIA
               KOMBINACIJA

4,50 m pločio sulankstomas rotorinis kult ivatorius 
gali būt i komplektuojamas su t ikslios sėjos 
sėjamąja bei tręštuvu su priekyje montuojamu 
trąšų bunkeriu.

KOMPAKTIŠKAI SUBALANSUOTA 
KOMBINACIJA

Sujungus KUHN sulankstomą kult ivatorių su 
sėjamąja, kurios sėklų bunkeris tvirt inamas 
traktoriaus priekyje, o dvi kult ivatoriaus sekcijos 
gale, visą konstrukciją paprasta sulankstyt i ir 
transportuot i, o svoris opt imaliai paskirstomas 
traktoriaus priekinei ir galinei ašims.
Su didelio skersmens cilindrais rotorinio 
kult ivatoriaus transportavimo ir darbinę padėt is 
pakeist i ypač lengva.

EVOLIUCINIS PADARGAS 

HRB 103 DR ir HR 1004 modelių sulankstomi 
kult ivatoriai buvo kuriami atsižvelgiant į kintančius 
Jūsų poreikius, todėl prie jų galima sumontuoti 
papildomą rėmą (prie 4 ir 5 m - 3 taškų priedą), 
kad būtų galima prikabint i papildomą kult ivatoriaus 
sekciją ir priekinį bunkerį. Pastarasis kalibruoja ir 
t iekia sėklas gale prikabintai sėjamajai. Prie 6 m 
kult ivatoriaus papildoma kult ivatoriaus sekcija yra 
tvirt inamas prie rėmo su rit inėliais, kad sumažėtų 
apkrova traktoriaus ašiai. Daugiau jokių apribojimų 
optimaliam darbo našumui!

Sulankstomi KUHN rotoriniai kultivatoriai yra ypač našūs ir tinka ūkiams su išsibarsčiusiais nedidelių plotų laukais. 
Sulankstomą konstrukciją patogu ir saugu greitai pervežti iš vieno lauko į kitą. Patogi ir patvari keturių arba šešių 
metrų pločio konstrukcija puikai tinka tiems ūkininkams, kurie ieško universalaus kombinuoto padargo dirvai įdirbti 
ir sėti, nes prie jos galima prijungti priekinį bunkerį ir du galinius kultivatorius arba teleskopinę tikslaus išsėjimo 
sėjamąją su trąšų barstytuvu.

KUHN sulankstomas rotorinis 
kultivatorius su šarnyriniu rėmu gali 
būti eksploatuojamas ir nejudamoje, 
ir judamoje padėtyje.
Naudojantis pleištu su pailga 
išpjova padargą per keletą minučių 
galima pritaikyti atitinkamoms 
darbo sąlygoms.

1. Nejudama padėt is
2. Judama padėt is

PRISITAIKO PRIE DIRVOS 
SĄLYGŲ

PATOGUMAS



HRB 103 - HR 1004 DR

SUTVIRTINTI ŠARNYRAI

Kiekviena sulankstomo kult ivatoriaus 
dalis su centriniu rėmu yra sujungta tvirta 
kaišt ine įvore. Tokia konstrukcija yra atspari 
didžiausioms apkrovoms.

  SUNKIAUSIEMS 
DIRVOŽEMIAMS TINKAMA 
PAVARŲ DĖŽĖ

   
Pakeist i rotoriaus sukimosi greit į ir pritaikyt i 
padargą prie įvairių darbo sąlygų su „Duplex “ 
pavarų dėže su keičiamais krumpliaračiais 
paprasta ir lengva. Standart iškai pavarų dėžė 
montuojama su GT velenu ir visą transmisiją 
apsaugančiu kumšteliniu išjungimo mechanizmu.

SOLIDŽIOS REPUTACIJOS 

PATVARŪS ROTORINIAI 
KULTIVATORIAI

SULAKSTOMI ROTORINIAI KULTIVATORIAI

  YPAČ TVIRTAS CENTRINIS 
RĖMAS 

4,00 ir 5,00 pločio modelių centrinis rėmas 
yra pagamintas iš storų stačiakampių 
vamzdžių, kurie garantuoja patvarumą ir 
atsparumą lenkimui bei sukimui. Kad būtų dar 
paprasčiau ir patogiau, HR 1004 DR 
modelio kult ivatoriuose yra sumontuotas 
hidraulinis transportavimo padėt ies fi ksavimo 
mechanizmas (išskyrus HR 4004 DR modelį).
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DARBO KOKYBĖTAUPYMAS



REGULIUOJAMI ŠONINIAI 
KREIPTUVAI

Visi HRB 103 DR ir HR 1004 DR serijų 
kult ivatoriai turi šoninius bet kokioms darbo 
sąlygoms pritaikomus reguliuojamo aukščio 
kreiptuvus. Jie yra sumontuot i ant šarnyrų ir 
turi spyruoklinę at jungimo sistemą.

CENTRINIS IŠLYGINIMO NORAGAS

4,00 ir 5,00 metrų pločio modeliuose 
standart iškai yra montuojamas galinis 
išlyginimo noragas. Sumontuotas tarp dviejų 
kult ivatoriaus dalių rit inėlių noragas užt ikrina 
lygų dirvos įdirbimą išilgai viso darbinio 
pločio.

Rotoriniai kultivatoriai privalo dirbti bet kokiose kultivavimo 
sistemose ir sąlygose. KUHN rotorinių kultivatorių širdis – tvirta 
visiškai apsaugota rotorinė krumplinė pavara – kalba pati už 
save.
Kad sulankstomų modelių kultivatoriai būtų patvarūs ir ilgaamžiai, 
ko Jūs ir tikitės iš KUHN gaminių, atskiras dėmesys yra skiriamas 
dar ir rėmui bei šarnyrams. 

OPTIMALUS 
GRAVITACIJOS 
CENTRAS

19

TAUPYMAS

Optimalios konstrukcijos 
sulankstomų kultivatorių 
transmisija sudaro geriausią 
įmanomą gravitacijos centrą ir 
sumažina nuosvyrą. 
Kompaktiška konstrukcija 
sumažina traktoriaus kėlimo 
mechanizmo jungtims 
tenkančią apkrovą.
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HR 6004 DRC

THE KUHN PLUS

NAŠIAM DARBUI SUKURTI 
SULANKSTOMI ROTORINIAI 
KULTIVATORIAI

SULANKSTOMI ROTORINIAI KULTIVATORIAI

Dabar labiau nei bet kada ūkininkas turi 
galvoti apie investicijų grąžą ir kaštų 
sumažinimo bei produktyvumo didinimo 
galimybes.
Tam būtini puikios konstrukcijos patikimi 
ir našūs padargai. HR 6004 DRC modelio 
kultivatorius idealiai atitinka visus išvardintus 
kriterijus. 6,00 m pločio padargas dirba išties 
našiai. Ilgaamžis HR 6004 DRC modelio 
kultivatorius atitinka reikliausių naudotojų 
keliamus reikalavimus.

TOKS TVIRTAS, KOKS TIK 
GALI BŪTI

HR 6004 DR modelio 
kult ivatoriaus centrinio rėmo 
dviguba priekinė ir galinė 
struktūra yra pagaminta iš storų 
stačiakampių vamzdžių. Tokia 
konstrukcija yra atspari lenkimui ir 
sukimui.

AUKŠTA DARBO KOKYBĖ 
NUO PRADŽIŲ IKI GALO 

Ant HR 6004 DRC modelio 
kult ivatoriaus standart iškai 
montuojamas galinis lyginimo 
noragas. Sumontuotas tarp dviejų 
kult ivatoriaus dalių rit inėlių, šis 
noragas užt ikrina lygų dirvos 
įdirbimą išilgai viso darbinio 
pločio.

DVIGUBOS AŠYS 
PAPILDOMAM TVIRTUMUI 

Kiekvienas sparnas yra pritvirt intas 
prie dvigubų ašių, todėl HR 
6004 DRC modelio kult ivatoriaus 
važiuoklė yra ypač patvari.
Tai reiškia, kad padargas yra 
tvirtesnis ir jam reikia mažiau 
techninės priežiūros.

GALINGAS 3 TAŠKŲ 
RĖMAS 

-  Su amort izuojančia apat ine 
jungt im priedą lengva valdyt i. 

-  Darbo metu ji puikia kopijuoja 
dirvos paviršių.

Ir amort izuojant i apat inė jungt is, 
ir viršut inė jungt is yra pagamintos 
iš grūdinto plieno, todėl labai 
patvarios.

Sustiprinta centrinė pavarų dėžė su aušintuvu yra
standartiniame komplekte!



1 2
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1. Standart iškai sumontuot i sust iprintą pavarų dėžę su cirkuliuojančia 
aušinimo alyva. Siurblį sumontuot i korpuse taip, kad jus sudarytų 
kompakt išką bei patvarų junginį: nepalikt i jokių smūgiui neatsparių 
komponentų.

2. Sumontuot i dvipuses pavarų dėžes, kurių greit į galima keist i 
sukeičiant arba pakeičiant krumpliaračius.

3. Kiekviena kult ivatoriaus dalis turi atskirą at jungimo mechanizmą 
maksimaliai apsaugai.

HR 6004 DRC modelio kultivatoriai yra sukurti dirbti su 265 kW arba 350 Ag traktoriais. Kad 
padargas galėtų dirti su tokiu galingu traktorium, teko specialiai pritaikyti kai kurias detales:

KINETIŠKAI PRITAIKYTAS GALINGIEMS TRAKTORIAMS 



HR - HRB
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STEELLINER VOLAS

-  Bendras HRB modelio volų skersmuo 500mm (406 mm 
vamzdelis), HR modelio – 550 mm;

- Puikiai sukasi ir pasižymi didele keliamąja galia;
-  Geriau trupina šaltos kietos žemės grumstus;
Pagerina net šlapios dirvos struktūrą ir sėjos kokybę.

PACKLINER VOLAS 

- Ypač didelis 592 mm skersmuo;
-  Išskirt inės prizmės formos profi lis neleidžia volui kimšt is ir 
suformuoja vienodos formos vagutes;

- pagerina sėklos užbėrimą net ir sudėt ingose sąlygose;
-  Puikiai dirba ir lengvoje smėlėtoje, ir sunkioje molingoje 
dirvoje.

KIEKVIENĄ VAGELĘ PARUOŠKITE ATSKIRAI 

DISKINIAI VOLAI

TIKSLUS INDIVIDUALUS SUSPAUDIMAS 
Diskiniai volai suformuoja stipriam sėklų startui būtiną optimalų sėklos guolį. Agronominiu požiūriu, jie 
pasižymi šiais privalumais:
- tolygiau suformuoja sėklos guolio dugną, todėl sėklos pasėjamos daug lygiau,
- sutankina vagutės dugną ir užtikrina kapiliarinio vandens tiekimą grūdui,
- tvirtesnė dirva užtikrina geresnį sėklos sąlytį su dirvožemiu ir geresnį maisto medžiagų paėmimą.



HR - HRB
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PLATUS VOLŲ PASIRINKIMAS 
PAGAL JŪSŲ POREIKIUS

KITI VOLAI

VAMZDINIS VOLAS 

Idealiai t inka dirvai įdirbt i pavasarį ir vasarą; negali būt i naudojami 
su integruota sėjamąja:
- nedidelės energijos sąnaudos;
- ekonomiškas pirkinys;
- nereikalauja priežiūros. 
 

CRUMBLER VOLAS

- 390 mm skersmuo;
- nuimamus skersinius galima išimt i ir apsaugot i volą nuo užsikimšimo.

MAXICRUMBLER VOLAS

- 520 mm skersmuo;
- mažesnis pasipriešinimas;
- didelis skersmuo sumažina dirvos sustūmimo t ikimybę;
- atsparesnis dirbant akmenuotoje dirvoje.

MAXIPACKER VOLAI

-  didelis 535 mm skersmuo;
-  lengviau sukasi, todėl reikia 
mažesnės traukiamosios galios;

-  volas mažiau smenga į lengvą 
dirvą;

PACKER IR PK2 VOLAI

-  485 mm (PACKER) ir 515 mm 
(PK 2) skersmuo;

-  sutrupina ir sutankina dirvą, 
todėl sėklos guolis paruošiamas 
opt imaliai;

-  supurena dirvos sluoksnį viršuje ir 
suspaudžia apačioje.

1.  REGULIUOJAMAS VOLO 
AUKŠTIS

I Naudojantis jungtimi su daug skylių ir tvirtinimo pirštais volo aukštį lengva 
reguliuoti. Su žemyn nukreiptu ribotuvu volas tolygiai įdirba žemė net jei darbo 
metu yra padidinamos apsukos. Užapvalintos formos atraminių pirštų 

kontaktinis plotas su jungtimi yra didesnis, todėl volas sėkmingai sminga į žemę.

2.   GRANDIKLIAI SU 
PAKIETINTA DANGA

Volframo karbidu dengti grandikliai tarnauja ypač ilgai. Trys darbiniai 
paviršiai yra apsaugoti, todėl jų nereikia dažnai reguliuoti. MAXIPACKER, 
STEELLINER ir PACKLINER voluose jie montuojami standartiškai. 23

Sausai,nelipniai dirvoms 
be integruotos sėjamosios

Ir lengvoms,
ir molingoms
supuolusioms 

dirvoms

Lengvoms ir 
molingoms-dumbli-

noms dirvoms
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ROTORINIAI KUHN KULTIVATORIAI: PRITAIKYTI BŪTENT JŪSŲ POREIKIAMS

VĖŽIŲ PURENTUVAI

Prie bet kurios serijos sulankstomų ir 
HR 104 bei HR 1004 serijos 
nesulankstomų rotorinių kult ivatorių 
gali būt i kabinamas papildomas 
padargas, skirtas traktoriaus ratų 
suspaustai dirvai supurent i. 
Reguliuojamo aukščio vėžių 
purentuvai turi nutraukiamus 
apsauginius varžtus arba 
spyruokles.
Jei traktoriaus padangos yra labai 
plačios arba dirbama su 
sudvigubintais ratais, kiekvienoje 
mašinos pusėje ant to pat ies 
laikiklio galima pritvirt int i po du 
vėžių purentuvų komplektus.

PRIEKINIS NORAGAS

Priekinis noragas sutrupina žemę tarp dviejų sulankstomo kult ivatoriaus 
sekcijų. Tai labai naudinga, kai norima paruošt i idealų sėklos guolį 
minimaliai įdirbant dirvą.

GALINĖS HIDRAULINĖS JUNGTYS: KUHN LEIDŽIA JUMS 
RINKTIS PAGAL SITUACIJĄ

Prie hidraulinės 2500 kg keliamosios galios jungt ies galima kabint i 
linijinę sėjamąją; jos gali būt i montuojamos ant visų nesulankstomų 
rotorinių kult ivatorių.

Hidraulinių jungčių keliamąją galią galima padidint i iki 3500 kg. 

Cilindrai ir vyrio kaiščiai yra sust iprint i ir žieduot i, standart iškai jie yra 
komplektuojami su hidrauliniu pakėlimo ribotuvu. Tokią jungt į 
rekomenduojame naudot i didelės talpos arba t ikslaus išsėjimo 
sėjamajai prikabint i.

Galima montuot i prie visų HR 104 ir 1004 modelių kult ivatorių.
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  DIRVOS LYGINIMO 

BALKIS

- Priekinis dirvos lyginimo balkis 
yra skirtas kauburiams ir kit iems 
dirvos nelygumams suardyt i ir 
išlygint i. Šis lengvai nuimamas 
reguliuojamo aukščio priedas 
kult ivatoriaus ašmenų darbinio 
gylio neįtakoja.
- Norint suformuot i tobulą sėklos 
guolį, dirvos lyginimo balkį galima 
prikabint i padargo gale, tarp 
pavaros korpuso ir volo.
Jei reikia, galima prikabint i du 
lyginimo balkius: vieną priekyje, 
kitą gale. Šie priedai t inka visiems 
KUHN rotoriniams kult ivatoriams.

DIRVOS LYGINIMO BALKIO 
AUKŠČIO REGULIAVIMAS

Priekinio ir galinio dirvos lyginimo 
balkio aukšt is reguliuojamas sukant 
rankeną ir pasirinktoje padėtyje 
užfi ksuojamas kaiščiu, kad būtų 
saugiau ir pat ikimiau. Juos taip pat 
paprasta ir nuimt i.

DARBO KOKYBĖ
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SEEDLINER

1 2 3 4 5

1

3

COMBILINER: KUHN KULTIVATORIUS KOMBINUOTAS SU SĖJAMĄJA

ROTORINIS KULTIVATORIUS 
IR SĖJAMOJI:

PAGAMINTI
VIENAS KITAM

Mes beveik garantuoti, kad iš plataus KUHN gaminamų 
sėklos guolio paruošimo ir sėjos padargų asortimento 
Jūs tikrai išsirinksite sau tinkamą kombinaciją. Nes:
- jie puikiai vienas kitam tinka,
- yra efektyvūs ir našūs,
-  yra universalūs (gali dirbti tiek suartuose, tik minimaliai 
įdirbtuose laukuose),

- yra patikimi,
- ir kompaktiški.
Galite rinktis iš daugybės specialistų siūlomų žemės 
dirbimo ir sėjos sprendimų.
 KUHN SEEDLINER siūlo Jums naują raktą į pelną ir 
sėkmę.
Dagiau informacijos rasite internetiniame tinklapyje

www.kuhn-seedliner.com

PENKIOS TINKAMOS SĖJOS TAISYKLĖS
SEEDLINER

1.  TINKAMAS PASĖLIO TANKUMAS: 
Norint apskaičiuot i t inkamą pasėlio tankumą, būt ina atsižvelgt i į 
tarpueilių plot į, sėjos laiką ir dirvos t ipą. Naši ir efektyvi sėjamoji 
teorinius apskaičiavimus gali sėkmingai įgyvendint i.

2. PUIKUS RAŽIENŲ TVARKYMAS: 
KUHN sėjamosios užt ikrina puikų pasėlio eilučių išdėstymą ir 
apsaugo sėklas nuo kontakto su augalų liekanomis.

3. VIENODAS SĖJOS GYLIS MAKSIMALIEMS 
REZULTATAMS: 
Efektyvi sėjamoji geba t iksliai kontroliuot i sėjos gylį.

4. OPTIMALI SĖKLOS / DIRVOS APLINKA:     
Optimali oro cirkuliacija ir vandens t iekimas yra gyvybiškai 
svarbios sąlygos augalams greitai augt i ir vystyt is.

5. ADAPTUOTAS DIRVOS PARUOŠIMAS ŠAKNŲ 
SISTEMOS VYSTIMUISI SKATINTI: 
Nedideli grumsteliai dirvos paviršiuje ir smulki puri žemė aplink 
sėklą yra palankiausia terpė šaknų sistemai vystyt is.
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2

4

1.  Kombinacija su integruota mechanine sėjamąja: COMBILINER INTEGRA, COMBILINER SITERA. 2. Kombinacija su integruota 
pneumat ine sėjamąja: COMBILINER VENTA. 3. Kombinacija su priekiniu bunkeriu ir galiniu kult ivatorium: TF 1500 + BTF/BTFR. 
4. Kombinacija su integruota t ikslios sėjos sėjamąja: MAXIMA 2 arba PLANTER 3.
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Techniniai duomenys

  standart inė,        pasirenkama, - nėra   *montuojama fabrike

HRB 
252 D

HRB 
302 D

HRB 
303 D

HRB 
353 DN

HRB 
403 D

HRB 
403 DR

HRB 
453 DR

HRB 
503 DR

HR 
304 D

Darbinis plot is (m) 2,50 3,00 3,43 4,00 4,50 5,00            3,

Transport inis / bendras plot is (m) 2,60 3,08 3,50 4,11
2,67 

2,51 (su pakeltais volais)
3,

Rėmo t ipas standus
sulankstomas (su dvigubais 

cilindrais)

Minimalus galios poreikis (kW/Ag) 37 / 50 44 / 60 51 / 70 59 / 80 66 / 90
81 / 
110

88 / 
120

96 / 
130

  59 

Maksimalus reikalingas traktoriaus galingumas (kW/Ag) 103 / 140 118 / 160 132 / 180

Pavarų dėžė Duplex (centrinis)

GTV sukimosi greit is (min-1)
540* / 750 / 

1000
540 / 750 / 1000* 750 / 1000

GT veleno apsauga
 frikcinė mova

 kumštelinis 
išjungimo 

mechanizmas

 Duplex (centrinis)

Galinis GT velenas

Rotorių skaičius 8 10 12 13 15 16 1

FAST-FIT -

Darbinis gylis (cm) Nuo 2 iki 20

Prikabinimo mechanizmas kategorija 2 arba 3
kategorija 

2
kategorija 

3
kategorija 2 arba 3 katego

Apšviet imo ir signaliniai žibintai   

Apyt ikslis svoris
(kg) su

CRUMBLER volu 835 965 1075 1300 1405 - - - 1090

MAXICRUMBLER volu 845 975 1085 1290 1380 2035 2185 2255 1100

PACKER PK2 volu - 1170 1280 1525 1650 2260 2430 2530 1295

MAXIPACKER volu 1035 1200 1310 1575 1700 2310 2505 2605 1325

STEELLINER volu - 1325 1435 1725 1860 2400 2645 2765 1450

PACKLINER volu - 1475 1775 1910 - - - 1490
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ROTORINIAI KULTIVATORIAI

HR 
304 M

HR 
404 D

HR 
404 M

HR 
3004 D

HR 
3504 D

HR 
4004 D

HR 
4504 D

HR 
4004 DR

HR 
4504 DRC

HR 
5004 DRC

HR 
6004 DRC

00 4,00 3,00 3,50 4,00 4,50 4,00 4,50 5,00 6,00

12 4,10 3,12 3,50 4,10 4,55
2,65 

2,52 (su pakeltais volais)

2,65 
2,52 (su pak-
eltais volais)

standus sulankstomas (su dvigubais cilindrais)

/ 80 73 / 100 59 / 80 66 / 90 73 / 100 81 / 110 88 / 120 96 / 130 110 / 150

140 / 190 184 / 250 256 / 350

Mult iplex
Duplex

(centrinis)
Mult iplex Duplex (centrinis)

Duplex
(šoninis)

540 / 750 / 1000* 750 / 1000

 (kumštelinis išjungimo mechanizmas)

 0 14 10 12 14 16 13 15 16 20

Nuo 3 iki 25 (standart iniai ašmenys), iki 31 (ilgi ašmenys) Nuo 3 iki 25 (standart iniai ašmenys) 

rija 2 kategorija 3 kategorija 2 kategorija 2 aba 3
kategorija 
3/4 N

1130 - - 1185 - - - - - - -

1140 1470 1510 1195 1400 1580 1730 2115 2275 2350 2900

1335 1740 1780 1390 1635 1850 2020 2340 2520 2625 3290

1365 1790 1830 1420 1685 1900 2075 2390 2595 2700 3350

1490 1950 1990 1520 1840 2095 2250 2480 2735 2860 3550

1530 2010 2050 1590 - 2145 2320 - - - -
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MAKSIMALIAI PADIDINKITE KUHN PADARGŲ 
EKSPLOATACIJĄ IRT NAŠUMĄ

KUHN PASLAUGOS* *Ne visose šalyse galima naudot is visomis šiomis programomis bei įranga.

Atsarginių dalių pristatymas 24/7
Jums skubiai reikia atsarginių dalių? KUHN sos order 
paslauga užt ikrina ypač greitą atsarginių dalių pristatymą 
7 dienas per savaitę, 362 dienas per metus. Tai padės Jums 
sumažint i padargo prastovas ir padidint i darbo našumą.

Profesionalo pasirinkimas!
Su KUHN protect+ suteikiama 36 mėnesių garant ija 
galite būt i visiškai ramūs. Galite susitelkt i vien į darbą su
padargu. Juk būtent to Jūs ir t ikitės investuodami į pažangią 
techniką.

Dar greitesniam remontui!
Netikėtos technines problemos visada nut inka pačiu 
net inkamiausiu laiku. Su KUHN i tech Kuhn atstovas 
jums gali padėt i greitai ir efektyviai. Su 24/7 veikiančia 
internet ine pagalba gedimą galima nustatyt i labai greitai 
ir t iksliai.

Investuokite racionaliai!
Reikalinga nauja technika bet nesate užt ikrintas dėl fi nansavimo? 
Atnaujinkite savo techniką ir plėtokite ūkį su KUHN fi nance. 
Tai saugu ir at it inka Jūsų poreikius bei reikalavimus.
Mes siūlome individualiai pritaikytus ir Jūsų reikalavimus 
at it inkančius fi nansinius sprendimus.

Rotoriaus sukimosi greitis (min–1) - HRB 102 D serija

Krumpliaračių komplektas
Standart inis krumpliaračių 
komplektas (21/24 dantų)

Pasirenkamas krumpliaračių 
komplektas (19/26 dantų)

Pasirenkamas krumpliaračių 
komplektas (17/28 dantų)

Krumpliaračio padėt is
21
24

24
21

19
26

26
19

17
28

28
17

GTV sukimosi greit is

540 221 289 185 346 154 417

750 307 402 257 - 214 -

1000 410 - 343 - 285 -

Rotoriaus sukimosi greitis (min–1) - HRB 104 D serija

Krumpliaračių komplektas
Standart inis krumpliaračių 
komplektas (26/30 dantų)

Pasirenkamas krumpliaračių 
komplektas (24/32 dantų)

Pasirenkamas krumpliaračių 
komplektas (21/35 dantų)

Krumpliaračio padėt is
26
30

30
26

24
32

32
24

21
35

35
21

GTV sukimosi greit is

540 - 194 - 225 - 281

750 203 270 - 313 - 390

1000* 270 360 234 417 188 -

*Rekomenduojamas GTV sukimosi greit is 

Rotoriaus sukimosi greitis (min–1) - HR 104 M serija

Krumpliaračių komplektas Standart inis krumpliaračių komplektas
(20/25 dantų)

Pasirenkamas krumpliaračių komplektas
(19/26 dantų)

Krumpliaračio padėt is
  20*
25

25
20

19
26

26
19

Svirt ies padėt is 1ere 2e 1ere 2e 1ere 2e 1ere 2e

GTV sukimosi greit is

540 - - 211 258 - - 231 282

750 188 229 293 358 171 209 321 392

1000 250 306 391 - 228 279 428 -

*Gamykliniai nustatymai



3131
be strong, be KUHN

KUHN atsarginių dalių gamykloje naudojami aukščiausio lygio procesai, kurie užt ikrina 
geriausią gaminių kokybę. Galite neabejot i KUHN sukaupta pat irt im bei gaminamomis 
originaliomis dalimis. DOJUS agro kartu su KUHN užt ikrina greitą ir pat ikimą originalių 
dalių t iekimą savalaikiam technikos remontui.

KUHN DALYS

SUPROJEKTUOTA IR 
PAGAMINTA REMIANTIS 
AUKŠČIAUSIAIS STANDARTAIS

Papildoma įranga HRB 102 D / HRB 103 D serijos kultivatoriams: Apsauginis kumštelinis atjungimo mechanizmas (HRB 252 ir 
302 D modeliuose) – papildomų krumpliaračių komplektas – pusiau automatinis sujungimo mechanizmas (traktorius / padargas) – priekyje arba 
gale tvirt inamas dirvos lyginimo balkis – vėžių purentuvas su nutraukiamais apsauginiais varžtais arba spyruoklėmis – standartinis arba hidraulinis 
keltuvas su dviem cilindrais sėjamajai prikabinti – hidraulinio priedo stūmoklio eigos ribotuvas.

Papildoma įranga HR 104 / HR 1004 D serijos kultivatoriams: priekyje arba gale tvirt inamas dirvos lyginimo balkis – 2 arba 
3 kategorijos pusiau automatinis prikabinimo mechanizmas - vėžių purentuvas su nutraukiamais apsauginiais varžtais arba spyruoklėmis – 
papildomas krumpliaračių komplektas – papildoma įranga GTV velenui sust iprint i ir galingumui iki 200 Ag padidinti – pailgintos prikabinimo 
apkabos – standartinis arba hidraulinis keltuvas sėjamajai prikabinti - hidraulinio priedo stūmoklio eigos ribotuvas - DURAKUHN karbidu dengti 
ašmenys - OPTIMIX ašmenys – ilgi ašmenys (36 cm) giliam dirvos įdirbimui (bulvėms, morkoms ir pan.).

Papildoma įranga HR 103 / HR 1004 D serijos kultivatoriams 4,00 m – 4,50 m - 5,00 m pločio kult ivatoriaus priekyje arba 
gale tvirt inamas dirvos lyginimo balkis - HR 6004 DRC  modelio kult ivatoriaus priekyje arba gale tvirt inamas dirvos lyginimo balkis - vėžių 
purentuvas su nutraukiamais apsauginiais varžtais arba spyruoklėmis – papildomas krumpliaračių komplektas – papildomas sustiprintas GTV 
velenas HR 4004 DRC, HR 4504 DRC ir 5004 modelio kult ivatoriams - standartinis hidraulinis keltuvas sėjamajai prikabinti su stūmoklio eigos 
ribotuvu (išskyrus  HR 6004 DR modelį) – priekinis noragas.

Rotoriaus sukimosi greitis (min–1) – sulankstomi rotoriniai kultivatoriai

Krumpliaračių komplektas
Standart inis krumpliaračių 
komplektas (21/24 dantų)

Pasirenkamas krumpliaračių 
komplektas (19/26 dantų)

Pasirenkamas krumpliaračių 
komplektas (17/28 dantų)

Krumpliaračio padėt is
21
24

24
21

19
26

26
19

17
28

28
17

Rotoriaus sukimosi greitis (min–1) - HR 1004 serija

Krumpliaračių komplektas
Standartinis krumpliaračių 
komplektas (35/30 dantų)

Pasirenkamas krumpliaračių 
komplektas (27/38 dantų)

Pasirenkamas krumpliaračių 
komplektas (25/40 dantų)

Pasirenkamas krumpliaračių 
komplektas (33/32 dantų)

Krumpliaračio padėt i
30
35

35
30

27
38

38
27

25
40

40
25

33
32

32
33

GTV sukimosi greit is

540 - 169 - 204 - 232 - -

750 173 235 - 283 - 322 207 195

1000* 230 313 190 377 167 429 276 260
*Rekomenduojamas GTV greit is

HRB 403 DR
HR 4004 DR
HRB 454 DR
HR 4504 DRC
HRB 504 DR
HR 5004 DRC

GTV
sukimosi 
greit is

750 176 230 - 275 - 330

1000 234 306 196 367 162 441

HR 6004 DRC 1000 234 306 196 367 162 441
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KOKS KULTIVATORIUS KOKIAM 
ŪKIUI TINKA?

ROTORINIAI KULTIVATORIAI

Tipas Rekomenduojamas pritaikymas
Reikalingas maks.

traktoriaus galingumas 
kW/Ag per 1000 min-1

1. Dirvos purentuvai 2. Kompaktiški diskiniai kultivatoriai
3. Ražienų skutikliai 4. Diskiniai kultivatoriai 5. Juostinio žemės 
įdirbimo padargai 6. Frezos

KUHN S.A. 
4 Impasse des Fabriques - BP 50060
F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE

Jūsų KUHN atstovas

UAB»DOJUS agro»

Prekybos ir aptarnavimo centras

Juodonių k. Babtų sen. Kauno r. LT- 54336

Tel. +370 37 750 260; Fax. +370 37 750 261.

info@dojusagro.lt - www.dojusagro.ltwww.kuhn.com

KUHN taip pat rasite 

Aplankykite mus „YouTube“ internetiniame 
tinklapyje.
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Kai kurie padargai yra ganėtinai sunkūs. Teisingai įvertinkite traktoriaus bendrą svorį, keliamąją galią ir maksimalią 
ašies apkrovą. Traktoriaus priekinės ašies apkrova turi sudaryti ne mažiau kaip 20 proc. grynojo traktoriaus svorio.
Mūsų gaminami produktai atitinka Europos Sąjungos valstybėse galiojančios Europos mašinų direktyvos reika-
lavimus. Ne Europos Sąjungos šalyse mūsų gaminami padargai atitinka atskirai kiekvienoje šalyje galiojančius 
saugumo reikalavimus. Kai kurie apsauginiai įrenginiai iš šių lankstinukų buvo pašalinti, kad būtų aiškesnės juose 
pateiktos iliustracijos. Draudžiama naudoti padargą jei ant jo nėra sumontuotų visų privalomų apsauginių įrenginių, 
nurodytų surinkimo instrukcijose bei naudotojo vadove. Mes pasiliekame teisę be išankstinio perspėjimo keisti 
padargo dizainą, techninius duomenis bei gamybai naudojamas medžiagas. Šiame dokumente minimi padargai 
bei įrenginiai gali būti užpatentuoti bent vienu patentu, o jų dizainas gali būti užregistruotas. Šiame dokumente 
minimi prekių ženklai gali būti registruoti vienoje arba keliose valstybėse.

Daugiau informacijos apie artimiausią 

KUHN atstovybę rasite mūsų internetiniame 
tinklapyje adresu

www.kuhn.com

HRB 252 - 302 D 103/140
Mišrūs ūkiai, lengva ir vidut inio sunkumo dirva

Vidut inio intensyvumo darbai

HR 304 - 404 D 139/190
Mišrūs ūkiai, lengva ir vidut inio sunkumo dirva

Vidut inio intensyvumo darbai

HR 3004 - 3504 - 4004 - 4504 - 5004 184/250 Intensyvi ariamoji žemdirbystė, ranga, padargų nuoma, 
sudėt ingos žemės dirbimo sąlygos, akmenuota dirvaHR 6004 256/350

Pasidomėkite ir kitais KUHN žemės dirbimo padargais.


