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INTEGRA

Trumpa informacija 
apie KUHN INTEGRA 
mechanines sėjamąsias:

COMBILINER INTEGRA – tai tvirtos, kompakt iškos, labai 
autonomiškos, konkurencingos ir naudingos sėjamosios, 
kurios patenkins jūsų poreikius, nes pasižymi aukštu sėjimo 
t ikslumo lygiu.

SĖKLOS PATENKA BŪTENT TEN, 
KUR REIKIA

Dvi skirt ingos noragėlių sistemos sėja t iksliai ir universaliai, 
todėl opt imaliai patenkina jūsų sėjimo poreikius ir atsižvelgia 

į skirt ingus pasėlius, dirvą bei sėjos technologiją.

VIENODA IŠSĖJIMO NORMA – 

BŪTENT TAI, KO JUMS REIKIA

Tūrinė išsėjimo dėžutė su grioveliais KUHN HELICA 
t iksliai dozuoja 1,5–450 kg/ha normą ir yra nepriklausoma 
nuo vibracijos ir skirt ingo žemės paviršiaus.

SĖJAMOJI NEPRIKLAUSOMA NUO 

ROTORINIO KULTIVATORIAUS

Sėjamosios aukšt is reguliuojasi volo pagalba, todėl sėjama 
tolygiau ir labiau saugomos visos naudojamos dalys 
(priklausomai nuo pasirinktų įrenginių). 
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Darbinis 
plotis 

(m)
Eilių skaičius

Sėkladėžės 
talpa (l)

INTEGRA 

3003
3,00 20 arba 24

600
(su papildoma įranga: 

900 arba 1200)

INTEGRA 

4003
4,00 28 arba 32

800
(su papildoma 

įranga: 1200)

TIKSLUS SĖJIMAS 
UŽ MAŽESNĘ KAINĄ

3003 4003 
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Žemės įdirbimo būdai sparčiai tobulėja, todėl mažėja būt inybė 
art i žemę. Diskiniai noragėliai yra universalūs ir užt ikrina tolygų 
išsėjimą. Nesvarbu, ar sėjate tarp augalų liekanų, ar suartoje 
žemėje, jie puikiai dirba bet kokiomis sąlygomis! Noragėlių
slėgis siekia 35 kg, todėl diskų beveik neveikia nelygi žemė ir 
dėl to išlaikomas vienodas sėklų išbėrimo greit is net ir dirbant 
sudėt ingomis sąlygomis. Šie noragėliai puikiai t iks ūkininkams, 

ų g

kurie nenori dažnai naudoti plūgo, tačiau taip pat nenori investuot i 
į specializuotas minimaliai žemę įdirbančias sėjamąsias.

Tarp dviejų noragėlių eilių yra 34 cm tarpas, todėl noragėliai 
užt ikrina vienodą sėjimo gylį, taip pat aukštą sėjimo kokybę
net ir esant dideliam pasėlių liekanų kiekiui. Profi liuot i noragėliai 
t iksliai įterpia sėklą vagoje net ir sudėt ingomis sąlygomis, 
pavyzdžiui, kai žemėje yra akmenų. Noragėlių slėgis gali siekt i 
22 kg.
Dar vienas privalumas: noragėlio liežuvėlis užžerdamas vagutę taip
pat apsaugo noragėlį nuo užsikišimo.

„INKARINIAI“ NORAGĖLIAI:„

EKONOMIŠKAS PASIRINKIMAS

UNIVERSALŪS DVIEJŲ DISKŲŲ Ų

NORAGĖLIAI

NORAGĖLIŲ SISTEMOS:

SVARBIAUSIA - TIKSLUS SĖKLŲ 
IŠSĖJIMAS
Sėjimo gylis yra svarbiausias veiksnys siekiant, kad sėklos sudygtų vienodai. Kai pasėliai laukuose
greitai sudygsta, jie vienodai ir auga. Priklausomai nuo sąlygų ir jūsų poreikių, su INTEGRA mechanine 
sėjamąja galite naudoti „Inkarinius“ arba diskinius noragėlius.
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               TIKSLUS IR PAPRASTAS 
REGULIAVIMAS

COMBILINER INTEGRA sėjamosios turi dvi skirtingas sėjimo gylio reguliavimo 

funkcijas:

- reguliuojant apatinį stabdį, nustatomas maksimalus sėjimo gylis visose eilėse;

- noragėlių slėgio reguliavimas (spyruoklės įtempimas).

Tai reiškia, kad galėsite dirbti greičiau nustatę tinkamą noragėlių slėgį, bet 

nepakeitę norimo sėjimo gylio. Užtikrinamas tikslus sėklos įterpimo gylis tiek 

kietoje, tiek nevienodoje žemėje 

Abu reguliavimo mechanizmai įrengti agregato 

gale, per vidurį; juos greita ir paprasta naudoti, nes 

alkūninė rankena fi ksuojama vienoje vietoje. Ekrane 

rodomi nustatymai, todėl agregatą valdyti lengviau. 

DARBO KOKYBĖ
PATOGUMAS

UŽLYGINIMO AKĖTĖLĖS: 
SUKURTA TAIP, KAD PUIKIAI 
PRISITAIKYTŲ

Užlyginimo akėtėlės tvirt inamos ant 
lygiagretainio universaliais tvirt inimo varžtais 
kurių pagalba reguliuojame slėgį ir kampą 
į dirvą. Tokiu būdu jos gali prisitaikyt i 
prie bet kokios dirvos ir bet kokio kiekio 
augalų liekanų, taip pat puikiai sutvarkyt i 
guoliavietes.

HIDRAULIŠKAI VALDOMAS 
SLĖGIS Į ŽEMĘ

Šis įrenginys naudojamas įvairiarūšiuose 
laukuose. Slėgis į žemę priklauso nuo 
pačios žemės. Ekrane rodomi nuolat 
atnaujinami duomenys apie slėgio lygį. 

PRISPAUDIMO RATUKAS: 
VIENODĄ DYGIMĄ 
UŽTIKRINANTIS ĮRENGINYS  

Sėjamosios su diskiniais noragėliais ir 
prispaudimo ratukais užt ikrina geresnį 
dygimą. Jie taip pat užt ikrina vienodą sėjimo 
gylį net ir labai nelygioje žemėje. Tačiau jei 
žemė drėgna ir kibi, ratukus galima pakelt i 
arba visai nuimt i, ir tam nereikia jokių įrankių.

IŠSKIRTINUMAS



6

KONTROLIUOJAMAS
DOZAVIMAS

KUHN sėklų dozavimo sistema su grioveliais HELICA 
užtikrins tikslią ir pastovią sėjimo normą. Naudodami
šią išbandytą tūrinę sistemą, galėsite mėgautis jos
teikiamais privalumais net ir dirbdami šlaituose ar 
nelygiuose laukuose. GREITAI

REGULIUOJAMAS
DOZAVIMO GREITIS
Įrodyta, kad šlapiojo t ipo INTEGRA
pavarų dėžė yra ypač tvirta ir pat ikima,
be to, jai visai nereikia priežiūros.
Joje yra šešios indeksuotos pavaros, 
kurias lengva reguliuot i paprasta svirt imi. 

TŪRINĖ SISTEMA SU GRIOVELIAIS GALI BŪTI NAUDOJAMA ĮVAIRIOMS
SĖKLOMS
Ši paskirstymo sistema išlieka t iksli ir pat ikima visą sėjos laikotarpį. Nepriklausomai 
nuo laukų paviršiaus, sėkladėžės pripildymo lygio ir darbinio greičio, naudojant tūrinę
sistemą su grioveliais, norma gali būt i 1,5-450 kg (pastaroji norma taikoma žirniams
ir pupoms, kuriuos sėjant tarp eilių paliekamas 12,5 cm tarpas). Ši sistema nejautri

g g g p j

vibracijai ir atsižvelgia į visų sėklų dydį bei formą. Jei sėklos mažos, integruojamas
papildomas smulkioms sėkloms skirtas maišytuvas.

Rapsai Kviečiai
Didelės pupos
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TIKSLI SĖJIMO NORMA
Mikrometriniu sraigtu nustatomas griovelio angos dydis, kuris reguliuoja sėklų išsėjimo normą. 
Rezultatas: ypač t iksli kontrolė užt ikrina pastovią sėjimo normą visą darbo dieną.

Mažoms sėkloms pritaikyta išsėjimo dėžutė: kai ket inama sėt i mažas sėklas,
pavyzdžiui, aliejinius rapsus, ir pasirenkama maža išsėjimo norma, sėklos sėjamos naudojant
specialiai tokioms sėkloms sukurtą išsėjimo dėžutę su grioveliais.

Norėdami sužinoti 

daugiau apie HELICA
dozavimo sistemą,

tiesiog nuskaitykite šį 
kodą išmaniuoju telefonu.

1. TIESIOGINĖ PRIEIGA PRIE PASKIRSTYMO 
SISTEMOS
Srautą valdyt i visai paprasta. Svirt is nuleidžia noragėlius 
žemyn, todėl atsiranda daug vietos surinkimo padėklui.

2. PAPRASTA VALDYTI SĖJIMO NORMĄ IR 
IŠTUŠTINT
Sėjimo normos kalibravimo arba likusių sėklų šalinimo metu 
sėklos krenta t iesiai ant padėklo. Vėliau jos lygiai taip pat 
paprastai pašalinamos. Viską at likt i galite visoje sėjamojoje 
arba jos dalyje.

3.  MDC: SĖJIMO NORMOS STEBĖJIMAS
MDC valdymo bloku operatorius gali reguliuot i sėjimo 
normą pasirinkdamas pagal poreikį 5 %, 10 % arba 15 % 
(+ arba - 60 % ribose). Šis blokas puikiai suderinamas su 
HECTOR 3000 valdymo bloku. 

SRAUTO VALDYMAS

IR IŠTUŠTINIMAS:  

PATYS PAPRASČIAUSI 
BŪDAI VISOJE 
RINKOJE! 

PATOGUMAS



8

SĖJAMOJI REGULIUOJAMA VOLO
PAGALBA 
Šarnyrinė trapecija ir atraminės ant volo esančios svirtys paverčia COMBILINER INTEGRA 
kombinuota sėjamają su rotoriniu ar noraginiu kultivatoriumi.

Tuomet ji yra reguliuojama volo pagalba.

              NAUDINGA KOMBINACIJA

Tolygesnis sėjimas: noragėlius kontroliuoja volas, todėl užt ikrinamas tolygesnis žemės kontūro kopijavimas; Padidinta kult ivatoriaus 
apsauga: jis gali judėt i laisvai ir nesusidurt i su kliūt imis (akmenuotose vietovėse); sėjamoji mažiau dėvisi: dirbdamas kult ivatorius 

nekliudo sėjamajai; atskiri nustatymai: keičiami kult ivatoriaus nustatymai neveikia sėjamosios nustatymų; greitai nuimamas: 
kult ivatorių ir sėjamąją galima atkabint i per kelias minutes. 

KAŠTŲ
MAŽINIMAS

KOMPAKTIŠKA TRANSPORTUOTI IR PRAKTIŠKA DIRBTI
Hidraulinį sėjamosios keltuvą galima įsigyt i atskirai. Jis pasižymi šiais 
papildomais privalumais:
-  transportuojant paskirsto svorį link traktoriaus, todėl važiuojant keliu 
užt ikrinamas agregatų stabilumas;

-  sėjamoji tvirt inama ant keturių atraminių taškų, kurie važiuojant keliu 
suteikia stabilumo. Šis privalumas ypač pastebimas dirbant toli vienas 
nuo kito esančiuose laukuose ir važiuojant su pilna sėkladėže;

-  laikinai galite dirbt i su kult ivatoriumi, kai sėjamoji yra pakelta ir 
išjungta.
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SĖKLADĖŽĖ NAŠIAI SĖJAI
COMBILINER INTEGRA sėkladėžė taps puikiu partneriu siekiant aukšto darbo našumo. Sėkldažės talpa
gali siekti 1200 litrų, todėl pastebimai mažėja sėjos laikas, nes nereikia dažnai sustoti ir iš naujo pripildyti
sėkldažės.

PATOGUMAS

PAPRASTA PRIPILDYTI
Dėl sėkladėžės matmenų ir dangčio, sudarančio kreiptuvą, piltuvo 
anga yra 70 cm pločio, todėl jį pripildyt i yra visai paprasta, ypač 
pilant sėklas iš didelių maišų ar kibirų.
Sėjamujų, kurių darbinis plot is yra 3,00 m ir 4,00 m, piltuvo talpa, 
kuri yra at it inkamai 600 l ir 800 l, gali būt i padidinta iki 1200 litrų. 

PAPRASTA IŠTUŠTINTI
„V“ formos sėkldažė padidina sėklų srautą, sumažina likusių sėklų kiekį 
ir užt ikrina tolygų padavimą dozatoriui.
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„INTEGRA“: PRAKTIŠKESNIS IR NAUDINGESNIS ĮRENGINYS

Greitasis atsarginių dalių pristatymas 24 val. per 
parą, 7 d. per savaitę4
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 agregato 
prastovų laiką ir padidint i darbo našumą.

Profesionalų pasirinkimas!
Su KUHN PROTECT + suteikiama 36 mėnesių garant ija galite 
būt i visiškai ramūs. Galite susitelkt i vien į darbą su agregatu ir jo 
našumą. Juk būtent to ir t ikitės investuodami į pažangią techniką.

Dar greičiau atliekamas remontas!
Netikėtos techninės problemos visada atsiranda pačiu 
net inkamiausiu laiku. Pasitelkęs KUHN i TECH, jūsų KUHN 
atstovas reikiamą pagalbą suteiks greitai ir veiksmingai. 
Su 24 val. per dieną ir 7 d. per savaitę internet ine pagalba 
gedimą galima nustatyt i labai greitai ir t iksliai.

Investuokite racionaliai!
Jums reikia naujo agregato, tačiau nesate užt ikrintas dėl 
fi nansavimo? Atnaujinkite savo techniką ir plėtokite ūkį su KUHN 
FINANCE visiškai saugiai pagal savo poreikius bei reikalavimus.
Mes siūlome individualiai pritaikytus ir Jūsų reikalavimus 
at it inkančius fi nansinius sprendimus.

„KUHN“ PASLAUGOS*

PADIDINKITE SAVO „KUHN“ ĮRENGINIŲ NAUDOJIMO IR NAŠUMO GALIMYBES

  „HECTOR 3000“: 
MAŽAS, BET NAUDINGAS 
PADĖJĖJAS

Šis nedidelis, paprastas naudot i valdymo pultas 
pasižymi įvairiomis funkcijomis ir palengvina 
jūsų darbą. 
-  Dienos ir bendrą hektarų skaičių fi ksuoja 
skait ikliai;

-  apie paskirstymo veleno sukimosi gedimus, 
net inkamą sėklų lygį (vienas arba du jut ikliai) 
ir nukritusius žymeklius praneša pavojaus 
signalai;

-  simetriškos ir asimetriškos vėžės prieš dygimą 
ir po jo žymimos žymekliais.

Linijos pritaikomos ir kitų agregatų vėžių pločiui: 
sėjamoji turi dešimt ratukų su grioveliais (po 
penkis kiekvienoje pusėje), kuriuos galima 
at jungt i, kad nesėt i, kur pravažiuoja ratai.

PAPILDOMAI KOMPLEKTUOJAMI 
TECHNOLOGINIŲ VĖŽIŲ PURENTUVAI

HECTOR 3000 automat iškai valdo 
technologinių vėžių žymeklius, kurie įsigyjami 
atskirai. Jei jų nenaudojate, t iesiog pakelkite.

ŽENKLINTUVAI

Kad būtų galima t iksliai pasėt i, šoniniai 
žymekliai yra su 41 cm skersmens diskais. 
Jie gali būt i tvirt inami prie sėjamosios arba 
kult ivatoriaus. Sulanksčius vert ikaliai, jie 
netrukdo apsisukt i galulaukėse.

PATOGUMAS

*Kai kuriose šalyse tam t ikros paslaugos ir įrenginiai neparduodami.
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be strong, be KUHN

Techninės specifi kacijos INTEGRA 3003 INTEGRA 4003

Darbinis plot is (m) 3,00 4,00

Eilių skaičius 20 arba 24 28 arba 32

Tarpai tarp eilių (cm) 15 arba 12,5 14,3 arba 12,5

Sėkladėžės talpa (l) 600 (su papildoma įranga: 900 arba 1200) 800 (su papildoma įranga: 1200)

Išsėjimo norma (kg/ha) 1,5 - 450

Pavarų dėžė Su 6 at jungiamomis pavaromis, nepertraukiamas perjungimas svirt imi

At jungiamų išsėjimo dėžučiu sk. 
(technologinėms vežėms)
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Sėjimo noragėliai „Inkariniai“ noragėlis arba diskai (dvidiskiai)

Prispaudimo ratukai diskiniams noragėliams

Atstumas tarp priekinės ir galinės eilės (cm) 34

Centralizuotas noragėlio slėgis ir gylio valdymas   (svirt imi)

Kairiosios pusės sėjmosios uždarymas

Užlyginimo akėtėlės  (reguliuojamas universalių pirštų slėgis ir kampas) 

Valdymo pultas
HECTOR 3000: per dieną ir bendrą hektarų skaičių fi ksuojantys skait ikliai, 

sėklų lygio ir dozavimo įrenginio greičio stebėjimas; technologinių vėžių valdymas

MDC normos reguliavimas  (suderinama su GPS)

Apšviet imas

Atraminės kojos

Užpildymo plat forma ir laipteliai

Vert ikalūs šoniniai ženklintuvai

Technologiniu vėžių ženklintuvai

KUHN pritaikymas prie PACKER2, STEELLINER, 
MAXIPACKER ir PACKLINER volais

Hidraulinė centrinė traukė  s
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Kiti pasirenkami įrenginiai: papildoma sėkladėžės įranga, papildomas sėkladėžės jutiklis, smulkių sėklų maišytuvas, gylį ribojančios pavažos.

Įranga priklauso nuo šalies.

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.

SUPROJEKTUOTA IR PAGAMINTA 
REMIANTIS AUKŠČIAUSIAIS STANDARTAIS

„KUHN“ DETALĖS
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KUHN

MAŽOS PROGRAMĖLĖS 

- POVEIKIS DIDELIS

PROGRAMĖLĖS

KUHN sukūrė kalibravimo pagalbininką, kuris padės pasirinkti tinkamus sėjamajai ir sėjimo sąlygoms 
pritaikytus nustatymus (sėklų tipą, kiekį ir pan.).  
Ši išmaniųjų telefonų programėlė taip pat turi sėklų/m2 keitiklį į kg/ha. 

OPTIMIZUOKITE „INTEGRA“ SĖJAMOSIOS NUSTATYMUS!

Nuskaitykite šį kodą norėdami 
tiesiogiai prisijungti prie pagalbinės 

KUHN sėjimo programėlės. 

Apžiūrėkite visas rinkoje esančias sėjamąsias

1. Pakabinama, mechaninė 2. Kombinuota, mechaninė 3. Su priekine sėkladėže 4. Kombinuota, pneumatinė 5. Prikabinama su priedais
6. Pakabinama, su minimaliu įdirbimu 7. Prikabinama, su minimaliu įdirbimu 8. Tikslioji

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

F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE

UAB»DOJUS agro»
Prekybos ir techninės priežiūros centras
Juodonių k. Babtų sen. Kauno r. LT- 54336
Tel. +370 37 750 260; Fax. +370 37 750 261.
info@dojusagro.lt - www.dojusagro.lt

Daugiau informacijos apie artimiausią KUHN 
atstovybę rasite mūsų interneto svetainėje 
adresu

www.kuhn.com

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.

Jūsų KUHN atstovas

UAB DOJUS agro
Prekybos ir techninės priežiūros centras

Juodonių k. Babtų sen. Kauno r. LT- 54336
Tel. +370 37 750 260; Fax. +370 37 750 261.

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

KUHN taip pat rasite 

Sužinokite apie KUHN padargus 

„YouTube“ interneto svetainėje.
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