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Trumpai apie KUHN 
pakabinamus grėblius 
su vienu rotorium:

AUKŠTOS KOKYBĖS GRĖBLIAI IŠ PASAULYJE
LYDERIAUJANČIO GAMINTOJO

KAI REIKIA ŠVELNAUS BET YPAČ 

KOKYBIŠKO GRĖBIMO

KUHN kompanija yra rotorinių grėblių su 
pasisukančiais pirštų laikikliais gamybos pradininkė. 
Su dukart išlenktais hipertangent iškai išdėstytais pirštų 
laikikliais  grėblys žolę surinks taip švariai, kad liksite 
t ikrai patenkint i.

KAIP PADIDINTI NAŠUMĄ IR 
SUMAŽINTI TECHNINĖS PRIEŽIŪROS 
KAŠTUS

Patentuotas išskirt inės konstrukcijos MASTERDRIVE 
reduktorius yra labai patvarus ir ilgaamžis, su juo bet 
kokiomis sąlygomis galima grėbt i bet kokios rūšies 
žolės masę.

MAŽESNĖS EKSPLOATACINĖS 
SĄNAUDOS

Taupomas laikas reiškia ir mažesnius gamybos kaštus. 
Kaip to pasiekt i? Su KUHN padargais grėbt i galite 
ne t ik greitai, bet ir labai kokybiškai, padargas išlieka 
stabilus lauko pakraščiuose ir nuokalnėse.

300 M 3201 G 3201 GM 3801 GM 4121 GM 4321 GM 4521 GM 4521 GTH

Darbinis
plotis (m)

Reikalingas
traktoriaus
galingumas

(kW/Ag)

Sąvalkos
sumetimas

GA 300 GM 3,20 15/20 į kairę

GA 3201 G 3,20 15/20 į kairę

GA 3201 GM 3,20 15/20 į kairę

GA 3801 GM 3,80 19/25 į kairę

GA 4121 GM 4,10 22/30 į dešinę

GA 4321 GM 4,20 22/30 į dešinę

GA 4521 GM 4,50 26/35 į dešinę

GA 4521 GTH 4,50 26/35 į dešinę
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NEREIKIA RINKTIS TARP ŠVARAUS
GRĖBIMO IR ŠVARAUS PAŠARO

Plati, lygi ir puri sąvalka greičiau džiūsta, ją lengviau ir švariau surenka presas. Kad
ruošiamas pašaras būtų kuo kokybiškesnis, kurdama grėbius KUHN kompanija paisė
šių pagrindinių reikalavimų:
-  prieš užmesdami žolę ant sąvalkos pirštų laikikliai tam tikru kampu yra pakreipiami
į priekį,

-  prieš pat paliečiant sąvalką pirštai pakeliami.
KUHN labai stengėsi sukurti tokį grėblį, kuris sugrėbtų purias, greitai džiūstančias,
orui bei saulei laidžias ir, tuo pačiu, švarias sąvalkas.

DAUGIAU DUKART IŠLENKTŲ PIRŠTŲ LAIKIKLIŲ PRIVALUMŲ:

1)  Jie sumažina atstumus tarp brūkštelėjimų. O tai reiškia, kad lieka mažiau nesugrėbtos 
žolės. Net ir dirbant dideliu greičiu, derliaus nuotoliai yra labai maži.

2)  Pirštų laikiklio masės centras yra t iksliai laikiklio centre.
Kadangi sukamas pirštų laikiklis išlaiko pusiausvyrą, jo eksploatavimo laikas yra gerokai 
ilgesnis. Kumšteliai pat iria mažiau streso.

GERESNIS SĄVALKŲ FORMAVIMAS

GA serijos rotorinių grėblių pirštų laikikliai yra 
ne t ik išdėstyt i tangent iškai, jie yra išdėstyt i 
hipertangent iškai (išskyrus GA 300 GM ir 
GA 3201 modelius), o tai reiškia, kad 90°  
kampu į sąvalką jie nukreipiami paskut iniu 
momentu.
Pirštų laikikliai turi kumštelinį pasukimo 
mechanizmą, todėl pirštus galima pakelt i 
labai greitai, pravažiuojant nedidelį atstumą.
Dėl tokio pakėlimo grėblys gali dirbt i ypač 
greitai, o suformuotos sąvalkos visada bus 
it in lygios, purios, t iesios ir neišpešiotos.

Hipertangentinis valdymas
(KUHN)(KUHN)

Tangentinis valdymas (tradicinis)

DARBO KOKYBĖ
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PIRŠTAI SU PRIVALUMAIS

KUHN grėblio pirštai net ir tankią bei sunkią žolę grėbia labai 
švelniai.
Pagamint i iš grūdinto plieno pirštai yra patvarūs, ilgiau 
eksploatuojami, juos mažiau veikia techninis nuovargis. Tys didelės 
spiralės suteikia pirštams paslankumo (“plaukiojimo” funkcija) ir 
sumažina nusidėvėjimą bei apsaugo nuo lūžimo.
Piršto aukšt is yra ypač t ikslai reguliuojamas, taip apsaugoma ne t ik 
žolė, bet ir ražiena.

OPTIMALI RATŲ PADĖTIS

Ratai yra išdėstyt i ypač art i rotoriaus, todėl pirštai geriau kopijuoja 
paviršiaus nelygumus ir neužteršia pašaro.

IŠMANI IR LENGVAI REGULIUOJAMA SĄVALKŲ 
FORMAVIMO SISTEMA TIKS KIEKVIENAM

Visų modelių grėblių, pradedant GA 3201, 
sąvalkos kreiptuvo petys yra sumontuotas 
ant lygiagrečiai stovinčio rėmo. Norėdami 
jį sureguliuoti paprasčiausiai patraukite 
rankeną arba atlikite tai hidrauliniu būdu 
tiesiai iš kabinos. Išstumiant cilindrą širma 
automatiškai juda atgal, sustumiant cilindrą 
- į priekį. Tai labai praktiška, nes tokiu būdu 
širma visada yra nukreipta pagal žolės 
trajektoriją.

UŽPATENTUOTA KUHN
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 BET KOKIAS APKROVAS ATLAIKANTIS

REDUKTORIUS

Išskirtinės konstrukcijos MASTERDRIVE 
reduktorius turi dviejų laipsnių kampinę ir 
tiesioginę krumpliaratinę pavarą.
Kampinės pavaros nuokrypis yra 
kontroliuojamas, todėl net intensyviai 
dirbantis padargas yra patikimas ir
patvarus.
Pavaros krumpliaračiai mažiau nusidėvi, 
todėl prižiūrėti jų beveik nereikia. Dėl dviejų 
laipsnių pavaros galima naudoti didesnius
tiesioginės pavaros krumpliaračius su 
daugiau susikibusių krumplių ir tuo pačiu
geriau perduoti varomąją jėgą.

Žemės ūkio padargai nuolat tobulinami, kad pateisintų ūkininkų lūkesčius ir atlaikytų vis
didėjančio darbinio pločio apkrovas, būtų patikimi ir ilgaamžiai.
Rotoriniai grėbliai turi ypatingas „širdis“ – rotorinius reduktorius, todėl yra ypač gerai
vertinami. KUHN sukūrė visiškai uždarus reduktorius, kurių vidinės dalys yra gerai
apsaugotos, todėl tarnauja ilgiau. Ypač vertinama ypatinga MASTERDRIVE reduktorių 
konstrukcija, pasižyminti patikimumu bei patikimumu net ir intensyviai eksploatuojant.

Jokio pokrypio ar 

nuokrypio net važiuojant 

nelygiu pagrindu

MASTERDRIVE 
REDUKTORIAUS 

SKERSPJŪVIS

TAUPYMAS

Visiškai uždara 
vienos pakopos

pavarų dėžė

Dviejų pakopų
MASTERDRIVE 

reduktorius

GA 300 GM -

GA 3201 G -

GA 3201 GM -

GA 3801 GM -

GA 4121 GM -

GA 4321 GM -

GA 4521 GM -

GA 4521 GTH -

UŽPATENTUOTA KUHN
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Šeriant gyvulius pašaro maistinė vertė yra labai svarbi, tačiau gamybos kaštai ne mažiau
svarbus veiksnys. Darbo kokybė, kuriai nereikia jokių kompromisų gali sumažinti gamybos

kaštus.
KUHN gaminami GA markės rotoriniai grėbliai pasižymi Jums naudingomis savybėmis.

STABILUMAS BET KOKIOSE SĄLYGOSE.

SPARTUS IR KOKYBIŠKAS DARBAS.

AMORTIZUOJANTIS PAKABINIMO 

MECHANIZMAS: MINKŠTA KAIP PAGALVĖ

GA 4321 ir GA 4521 modeliuose 
amort izuojant i pakaba montuojama 
standart iškai, o GA 3501 ir GA 4121 
modeliuose – pasirenkamai.
Manevruojant toks pakabinimo 
mechanizmas veikia kaip pagalvė, o 
dirbant nuokalnėje – suteikia padargui 
stabilumo. Pakeliant grėblį, amort izuojant is 
smūgių slopintuvas jį automat iškai 
sklandžiai sucentruoja už traktoriaus.
Dirbant su GA 4321 ir GA 4521 GM
modeliais kalvotose vietose galima 
sumontuot i antrą papildomą smūgių 
slopinimo amort izatorių.

PAKABINAMOJO LANKSTUMAS SU 
PRIKABINAMOJO SAVYBĖMIS

Daugelis pakabinamųjų KUHN grėblių 
montuojami ant pasisukančio pakabinimo 
mechanizmo (GM - modeliai) todėl dirba 
tokiu pat principu kaip prikabinamieji 
grėbliai. Tai reiškia, kad posūkio metu 
nei grėbimo kokybė, nei sąvalkos forma 
nesikeičia. Todėl galite mėgaut is greitu ir 
saugiu padargo manevravimu.
Taip pat palengvinamas rit ininio preso 
darbas lauko kampuose.

GREITAS IR NAŠUS

Jei norite opt imizuot i važiavimo į priekį 
greit į, grėbimo kokybę, tausot i lauko 
paviršių ir apsaugot i padargą nuo dirvos 
nelygumų sukeliamo nusidėvėjimo bei 
gedimų, KUHN Jums turi dar vieną gerą 
pasiūlymą. Dviašis vežimėlis su keturiais 
ratais puikiai kopijuoja dirvos paviršių, o 
stabilus padargas gali dirbt i ypač našiai.

DARBO KOKYBĖ TAUPYMAS
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GARANTUOTAS PATIKIMUMAS KELIEMS 
DEŠIMTMEČIAMS

KUHN yra rotorinių grėblių išradėja, tad „Gyrorake“ visada reiškė GA modelių rotorinius grėblius.

GA 300 GM rotorinis grėblys su trijų taškų pakabinimo sistema - šiandieniniu požiūriu, KUHN rotorinių 

grėblių serijos pradininkas - taip pat nėra išimtis. Su šiuo nesudėtingu grėbliu sėkmingai galite grėbti gausiai 

lapuotas labai maistingas ir vertingas kultūras.

300 GM
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GRĖBIMO KOKYBĖ BE JOKIŲ KOMPROMISŲ 

Devyni GA 300 GM  modelio grėblio pirštų laikikliai atkartoja 
kumštelių profi lį, todėl sukdamiesi neužkliudo sąvalkos. 
Amort izuojant is pakabinimo mechanizmas pagerina manevringumą 
ir dirvos paviršiaus kopijavimą. Visa tai užt ikrina lygias, purias, greitai 
džiūstančias ir akmenimis bei grumstais neužterštas pradalges net 
laukų kraštuose.

JOKIOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS

Pirštų laikiklių sukimo detalės yra paslėptos visiškai uždarame 
reduktoriaus korpuse, todėl joms nereikia jokios specialios 
techninės priežiūros. Papildomam patvarumui, pirštų laikiklių 
tvirt inimo elementai yra pritvirt int i ir prie korpuso viršaus, ir prie 
apačios.

GA 3201/3501 
reduktoriaus 
skerspjūvis:
visiškai uždara 
vienos pakopos 

pavara
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PUIKIAI TINKA MAŽIEMS IR VIDUTINIO
GALINGUMO TRAKTORIAMS

GA 3201 ir GA 3501 modeliai tinka smulkesniems ūkiams ir mažesnio bei vidutinio galingumo traktoriams. 
Šių grėblių, atitinkamai su devynias arba dešimčia pirštų laikiklių, plotis yra 3,20 m arba 3,80 m.

3201 G 3201 GM 3801 GM
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GA 3201 G: IDEALIAI TINKA STATIEMS ŠLAITAMS

Prie traktoriaus sumontavus fi ksuotą atramą grėblys pat ikimai seka 
paskui traktorių net ir stačiausiuose šlaituose. Grėblys montuojamas 
ant paviršių kopijuojančių ratų.
Padargo aukšt is reguliuojamas sukant ant rato esančią svirt į.

STIPRIOSIOS PUSĖS 
-  Daugiau pirštų laikiklių ir ant jų sumontuotų pirštų 

užtikrina dar geresnį sugrėbimą,
-  GA 3501 modelio grėblys, dėl hipertangentinio pirštų 

laikiklių išdėstymo gali lengvai konkuruoti su kitais 
grėbliais, turinčiais tiesiog daugiau pirštų laikiklių ir 
pirštų

-  visiškai uždaras tepamas reduktorius,
-  lygiagrečiai montuojamas sąvalkos kreiptuvas 

sistemiškai pakrypsta į geriausią padėt į, todėl sąvalkos 
plotis sureguliuojamas be papildomų įrankių,

-  pirštų laikiklius lengva nuimti, kad transportuojamo 
padargo plotis būtų mažesnis,

-  ant spyruoklių pritvirtintas apsaugas ir sąvalkos 
širmas lengva sulankstyti, kad padargą būtų patogu 
transportuoti ir laikyti.
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GA

RINKDAMIESI GRĖBLĮ BŪKITE 
REIKLESNI
Sunkėjant darbo sąlygoms, didėjant padargų pločiams ūkininkai tikisi, kad nauji padargai bus tvirti 

ir patikimi. KUHN sukūrė visus šiuos reikalavimus atitinkantį MASTERDRIVE reduktorių, skirtą dideliems 

GA 4121 GM modelio (4,10 m pločio) ir GA 4321 GM modelio (plotis 4,20 m) grėbliams.

GERESNIAM DARBUI
Šie grėbliai pasižymi trimis labai svarbiais privalumais, padedančiais greičiau, geriau ir ekonomiškiau ruošti 

pašarus: didelis darbinis plotis – didelis darbinis greitis – o su amortizuojančiu pakabinimo mechanizmu ir 

išskirtinis manevringumas.

4121 GM 4321 GM



MASTERDRIVE
 
Visiškai uždaras reduktorius – dviejų pakopų redukcinė pavara – 
išskirt inis patvarumas, pat ikimumas ir eksploatacijos laikas – geresnis 
galios perdavimas.
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KAIP UŽTIKRINTI NEPRIEKAIŠTINGĄ SUGRĖBIMĄ

Su daugiau pirštų laikiklių padargas gali dirbt i judėdamas didesniu 
greičiu su mažesnėmis rotoriaus apsukomis. Dėl to žolė sugrėbiama ir 
greičiau, ir švelniau. Dukart išlenkt i pirštų laikikliai padidina padargo 
galingumą ir opt imizuoja grėbimo procesą. Taip suformuojamos 
dailios, purios ir orui pralaidžios pradalgės, kurias nesunkiai surenka 
iš paskos važiuojant is rit ininis presas.

              GRĖBIMO KOKYBĖ BE JOKIŲ KOMPROMISŲ

Kairioji širma ir sąvalkos kreiptuvas yra sumontuot i ant spyruoklių, 
todėl juos lengva pakelt i ir nuleist i.

PRADALGĖS SUMETAMOS Į DEŠINĘ

  Žiūrint iš praktinės pusės, sąvalkos 
formavimas dešinėje pusėje yra būtinybė.

Visi valdymo įrenginiai yra sumontuoti dešinėje 
pusėje, tad nenuvertinkite galimybės atlikti būtinus 
reguliavimus ir tuo pačiu metu patogiai stebėti 
grėbimo kokybę.

PATOGUMAS

PATOGUMAS
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GA

OPTIMALUS
NAŠUMAS

4521 GM 4521 GTH

Jei ieškote grėblio su vienu rotorium, bet atitinkančio aukščiausius standartus, Jums derėtų atkreipti dėmesį 

į GA 4521 modelio padargą.

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ IR DARBO KOKYBĖS DERINYS

4,50 m pločio GA 4521 GM modelio (pakabinamas, su trijų taškų pakabinimo sistema) ir GA 4521 GTH

(prikabinamasis) grėbliai standartiškai turi 13 pirštų laikiklių ir dviašį vežimėlį, tad yra vieni našiausių 

vienrotorinių grėblių rinkoje.

Stipriosios pusės:
• neužterštos sąvalkos,

• MASTERDRIVE reduktorius užtikrina išskirtinį ilgaamžiškumą,

• tangentiniai pirštų laikikliai užtikrina optimalią grėbimo kokybę,

• sąvalka patogiai sumetama dešinėje pusėje.J



GA

60 cm

2

1

Prikabinamasis GA 4521 modelio grėblys su 
vienu rotorium ypač tinka mažesnio galingumo 
traktoriams.
Su lygiagrečiai montuojama prikabinimo sija ir 
specialia atrama, transportuojant ar pervažiuojant 
sąvalką, padargą galima horizontaliai pakelti į viršų.  
60 cm prošvaisa pravers dirbant, o transportuojant 
padargą keliu suteiks stabilumo!

YPAČ DIDELIS
PAKĖLIMO AUKŠTIS

PATOGUMAS
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 TOBULO DIRVOS PAVIRŠIAUS KOPIJAVIMO 

PASLAPTIS

GA 4521 GM/GTH modelių grėbliai su dviašiais vežimėliais yra 
t ikri „visureigiai“:  jie sklandžiai įveikia duobes bei kupstus tuo pačiu 
išlaikydami pastovų pirštų laikiklių aukšt į nuo žemės. Art i pirštų 
sumontuot i ratai padeda išlaikyt i nepriekaišt ingą grėbimo kokybę. 
Mėgaukitės aukštos kokybės pašaru be grėbimo nuostolių, greitu 
darbu ir padargo stabilumu.

   MĖGAUKITĖS PAPILDOMU KOMFORTU

Apsauginius įrenginius (1) bei sąvalkos pločio reguliatorių (2)
galite valdyt i ir hidrauliniu būdu iš traktoriaus kabinos.
Tai taip pat pasirenkama funkcija. 

TIK 2,20 M TRANSPORTINIS 
PLOTIS!
Sudėkite pirštų laikiklius ant padargo priekyje 
esančio stelažo, pakelkite į vertikalią padėt į apsaugas ir 
keliaukite namo visiškai saugiai (apšvietimo žibintai 
ir signaliniai elementai yra standartiniame komplekte).

4521 GTH

COMFORT

WORK QUALITY

PATOGUMAS

DARBO KOKYBĖ
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DAUGIAU PAKABINAMŲJŲ KUHN GRĖBLIŲ PRIVALUMŲ 
BEI PASIRENKAMŲ FUNKCIJŲ

PAPILDOMAS ATRAMINIS RATUKAS DIRVAI 
KOPIJUOTI

Ant visų rotorinių grėblių rotoriaus priekyje galima sumontuot i 
papildomą atraminį ratuką.  Privalumai: geresnė grėbimo 
kokybė ir t ikslesnis dirvos paviršiaus kopijavimas.

MAŽESNIS TRANSPORTAVIMO PLOTIS

Daugelis KUHN rotorinių grėblių modelių turi nuimamus pirštų 
laikiklius, kuriuos galima sudėt i ant padargo priekyje esančio 
stelažo.
Privalumai: sumažėja transportavimo plot is, mažesnis svoris 
perduodamas traktoriui, todėl transportuojama konstrukcija yra 
stabilesnė, padargui reikia mažesnės laikymo vietos.

DAR DIDESNIS STABILUMAS

Prie GA 4321 ir GA 4521 GM modelių grėblių papildomai 
galima sumontuot i dar vieną smūgių slopintuvą. Kalvotose 
vietovėse ir kupstuotuose laukuose su šiuo įrenginiu grėblys
dirbs dar sklandžiau.
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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, 365 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. Pasitelkus Jūsų KUHN i tech Jūsų 
KUHN atstovas gali labai greitai atskubėt i į pagalbą. 
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.

Techniniai duomenys Grėbliai

GA 
300 GM

GA 
3201 G

GA 
3201 GM

GA 
3801 GM

GA 
4121 GM

GA 
4321 GM

GA 
4521 GM

GA 
4521 GTH

Darbinis plot is su viena sąvalka (m) 3,20 3,80 4,10 4,20 4,50

Vid. sąvalkos plot is, priklausomai nuo žolės 
tankumo (m)

apie 0,80
Nuo 0,80
iki 1,00

Nuo 1,00 
iki 1,30

1,30

(į dešinę)
Apie 1,40 (į dešinę)

Prikabinimo mechanizmas / kategorija 3 taškų / 1 ir 2 kategorijos 3 taškų / 2 kategorijos prikabinamas

Fiksuotas pakabinimo mechanizmas ir paviršių 
kopijuojantys ratai (aukšt is reguliuojamas nust. varžtu) - -
Fiksuotas pakabinimo mechanizmas ir paviršių 
kopijuojantys ratai (aukšt is reguliuojamas  selektoriaus 
svirt im)

- -

Padangos „Balloon“ 15 x 6,00-6 „Superballoon“ 16 x 6,50-8
„Hyperballoon“

18x8,50-8

Vežimėlio aukščio reguliavimas -
Hidrauliniu 

cilindru

Visiškai uždaras reduktorius

Rotoriaus skersmuo (m) 2,64 2,98 3,20 3,40 3,65

MASTERDRIVE reduktorius su dviguba redukcija -
Tangent inių pirštų laikiklių skaičius 9 10 12 13

Pirštų skaičius ant laikiklio 3 4

Nuimami pirštų laikikliai -
Transportavimo plot is (m) 2,75 1,75 1,95 2,20

Svoris su galios t iekimo velenu (kg) 286 347 372 474 540 702 815 925

Pagrindinis GT velenas Su sukimo momento ribotuvu

Minimalus GTV galingumas (kW/Ag) 15/20 19/25 22/30 26/35

Papildoma įranga
GA 

300 GM
GA 

3201 G
GA 

3201 GM
GA 

3801 GM
GA 

4121 GM
GA 

4321 GM
GA 

4521 GM
GA 

4521 GTH

Papildomas atraminis ratas

Dviašis vežimėlis -
Apšviet imo ir signaliniai žibintai

Amortizuojančio pakabinimo mechanizmo smūgių slopintuvas - -
Papildomas smūgių slopintuvas pakabinimo mechanizmui - -
Hidraulinis apsaugų pakėlimas ir sąvalkos 
širmos reguliavimas -
Traktoriams su žemai sumontuotu GTV rekomenduojamas 
plačiakampis kardaninis velenas - -

 standart inė      pasirenkama     -  nėra

MAKSIMALIAI PADIDINKITE KUHN PADARGŲ 
EKSPLOATACIJĄ IR NAŠUMĄ

KUHN PASLAUGOS*

* Visose šalyse galima naudot is t ik kai kuriomis paslaugomis bei įranga
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Susipažinkite su kitais KUHN siūlomais grėbliais
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1.  Pusiau pakabinamieji grėbliai su 
dviem rotoriais ir šoniniu padavimu

2.  Pusiau pakabinamieji grėbliai 
su dviem rotoriais ir centriniu 
padavimu

3.  Prikabinamieji grėbliai su dviem 
rotoriais

4.  Pusiau pakabinamieji grėbliai su 
keturiais rotoriais

5. Diržiniai grėbliai

6. Kombinuot i grėbliai - vartytuvai

KUHN S.A. 
4 Impasse des Fabriques - BP 50060

F-67706 Saverne CEDEX - Pranzcūzija

Šiame dokumente informacija pateikiama tik informaciniais tikslais ir neturi sutartinio poveikio. Mūsų gaminami 
produktai atitinka paskirties šalyje galiojančius reikalavimus. Kai kurie apsauginiai įrenginiai šių lankstinukų 
nuotraukose nepavaizduoti, kad būtų aiškesnės juose matomos dalys. Draudžiama naudoti padargą, jei jame nėra 
sumontuotų visų privalomų apsauginių įrenginių, nurodytų surinkimo instrukcijose bei naudotojo vadove. Teisingai 
įvertinkite traktoriaus bendrąjį svorį, keliamąją galią, maksimalią ašies apkrovą ir padangas. Traktoriaus priekinės 
ašies apkrova turi atitikti paskirties šalies reikalavimus (Europoje ne mažiau kaip 20 proc. traktoriaus grynojo svorio). 
Šiame dokumente minimi agregatai bei įrenginiai gali būti patentuoti bent vienu patentu, o jų konstrukcija gali būti 
įregistruotas. Šiame dokumente minimi prekių ženklai gali būti įregistruoti vienoje arba keliose valstybėse.

Daugiau informacijos apie artimiausią 

KUHN atstovybę rasite mūsų internetiniame 
tinklapyje adresu

www.kuhn.com

Jūsų KUHN atstovas

UAB DOJUS agro
Juodonių k, Babtų sen., Kauno r. LT-54336

Tel.+370 37 750 260; Fax. +370 37 750 261
www.dojusagro.lt

www.kuhn.com

KUHN taip pat rasite

Aplankykite KUHN padargus „YouTube“ 
internetiniame tinklapyje.

 Tinka dirbt i stačiuose šlaituose

GRĖBLIAI SU VIENU ROTORIUM
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3201G
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 Tinka grėbt i sunkius ir šlapius pašarus

 Lengvas valdymas darbo metu

 Lengvai reguliuojamas sąvalkos plot is

+++ opt imalus   ++ labai geras   + pakankamai geras

TEISINGAI PASIRINKITE GRĖBLĮ!

VIENO ROTORIAUS


