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  COMBILINER VENTA

KUHN 
plūgai

Ūkio ateit is priklauso nuo konkurencingumo ir 
pelningumo. MASTER serijos koncepcija ir pažangios 
savybės prisidės prie greitos jūsų invest icijų grąžos.
Su KUHN plūgu galėsite:

•  Išlaikyt i kokybišką dirvos struktūrą veiksmingai 
apardami ir tolygiai paskirstydami organines 
medžiagas. Todėl gausite didesnį derlių.

•  Dirbt i pasirinkus įvairų plot į ir išskirt inai 
manevringai. Taip sumažinsite laiko sąnaudas.

•  Naudotis įvairiomis technologinėmis naujovėmis, 
pavyzdžiui, sutvirt inta konstrukcija, kintamu 
darbiniu pločiu, plūgo konstrukcijos apsaugos 
sistema (nuolat veikiant i hidraulika ar nukerpami 
varžtai). Ilgesnis plūgo eksploatacijos laikas ir 
mažesnės priežiūros sąnaudos.

•  Džiaugt is išskirt inai pat ikimu padargu, ilgai jį 
eksploatuot i, dirbt i visą dieną be prastovų ir 
užsit ikrint i gerą perpardavimo vertę.

Rinkitės KUHN plūgą, nes gausus derlius ir 
opt imalios finansinės sąnaudos prasideda nuo 
kokybiško arimo.
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KUHN siūlo jūsų reikalavimus at it iksiančias arimo 
savybes:

TAUPYMAS PATOGUMAS APTARNAVIMAS         DARBO KOKYBĖ        PAGALBA
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SKIRTA VIDUTINĖS GALIOS 
TRAKTORIUI
MASTER 123 plūgai sukurti siekiant patenkinti Jūsų norą turėti universalų padargą, 
kurį būtų paprasta naudoti ir kuris būtų pakankamai tvirtas, kad atitiktų šiuolaikinio 
vidutinio dydžio ūkio poreikius.
MASTER 123 gali būti 3–6 korpusų, abiejų, MULTI-MASTER ir VARI-MASTER, 
versijos galimos, su nukerpamais varžtais ar nuolat veikiančia hidraulika. Dėl 
techninių savybių ir įvairių įrangos variantų šiuos plūgus galima pritaikyti bet 
kokiose situacijose.

123MASTER
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SKIRTA VIDUTINĖS GALIOS 
TRAKTORIUI

PATOGUMAS

„VARI-MASTER 123“ 
DARBINIO PLOČIO 
REGULIAVIMAS

12–18 colių 90 cm diapazone ir 
12–20 colių 102 cm diapazone. 
Darbinis plotis keičiamas hidrauliškai 
iš traktoriaus kabinos. Pakeitus plotį, 
automatiškai pakoreguojama pirmoji 
vaga ir plūgo lygiavimas. Kai plūgą 
reikia apversti, jo rėmas automatiškai 
susisiaurina į mažiausią įmanomą 
plotį, kad liktų kuo didesnis atstumas 
iki žemės. Apvertus, plūgas 
išsiskleidžia į įsimintą darbinį plotį.

„MULTI-MASTER 123“ DARBINIO 
PLOČIO REGULIAVIMAS

„Multi-Master“ versijos plūgas gali būti 14, 
16 ar 18 colių. Plotis nustatomas perkeliant 
varžtus į atitinkamas angas.

LENGVAI 
PRITAIKOMAS 
TRAKTORIAMS SU 
ĮVAIRAUS PLOČIO 
TARPVĖŽĖMIS

Priklausomai nuo traktoriaus tipo, 
plūgas iš anksto pritaikytas trijų 
tipų tarpvėžėms: 1,15–1,35 m, 
1,30–1,5 m, daugiau nei 1,45 
m. Pakanka plūgą vieną kartą 
sureguliuoti pagal traktoriaus 
parametrus ir galėsite optimaliai 
išnaudoti traktoriaus variklio galią.

TAUPYMAS
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SKIRTA INTENSYVIAM NAUDOJIMUI

MASTER 153 plūgai sukurti tenkinti tuos pačius poreikius kaip ir MASTER 123, 
tik intensyvesniam naudojimui, sunkesnėms darbo sąlygoms ir galingesniems 
traktoriams.
MASTER 153 gali būti 3–6 korpusų, abiejų, MULTI-MASTER ir VARI-MASTER, 
versijos galimos, su nukerpamais varžtais ar nuolat veikiančia hidraulika.
Dėl patvarumo, paprastumo ir įvairių įrangos variantų šiuos plūgus visiškai 
pritaikysite pagal savo poreikius.
Prie šios serijos plūgų galima montuoti ir DIAMOND korpusus, ypač naudingus, kai 
naudojamas traktorius su plačiomis padangomis.

153MASTER
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„VARI-MASTER 153“ DARBINIO PLOČIO 
REGULIAVIMAS

12–20 colių 102 cm diapazone. Darbinis plotis 
keičiamas hidrauliškai iš traktoriaus kabinos. 
Pakeitus plotį, automatiškai pakoreguojama 
pirmoji vaga ir plūgo lygiavimas. Kai plūgą reikia 
apversti, plūgo korpusai automatiškai susisiaurina 
į mažiausią įmanomą plotį, kad liktų kuo didesnis 
atstumas iki žemės. Apvertus, plūgas išsiskleidžia į 
įsimintą darbinį plotį.SKIRTA INTENSYVIAM NAUDOJIMUI

„MULTI-MASTER 153“ DARBINIŲ 
PLOČIŲ ĮVAIROVĖ

Galima greitai nustatyti 14, 16 ar 18 colių darbinį 
plotį versijoje su nukerpamuoju varžtu ar nuolat 
veikiančia hidraulika, tereikia paversti plūgo stovo 
laikiklį ir perkelti varžtą į atitinkamą angą.

DARBO KOKYBĖ        

PASIRINKTINIAI DIAMOND  
153 SERIJOS KORPUSAI

1. POREIKIS TRAKTORIAUS TRAUKOS GALIAI 
SUMAŽĖJA IKI 20 %

Dėl išskirtinių apvertimo savybių žymiai mažiau suslegiama dirva.

2. PLATUS VAGOS DUGNAS

Suteikia galimybę naudoti traktorių su plačiomis padangomis ir 
padidinti trauką, bet neslėgti dirvos.
Mažiau dėvisi ir padangos.
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IŠSKIRTINĖS SAVYBĖS ILGAI 
EKSPLOATACIJAI

TVIRTA VIENALYTĖ 
APVERTIMO 
GALVUTĖ

Galvutė sumontuota ant itin patvarių 
kūginių guolių. Kompiuterizuota 
gamybos technologija užtikrina 
tikslumą, kokybę ir patikimumą.

1    Spartaus sukabinimo skersinis 
greitai ir lengvai užsifiksuoja 
į reguliuojamus sukabinimo 
griebtuvus (MM 123 3E/4T 
modelyje nereguliuojami).

2    Viengubo ar dvigubo veikimo 
80x40 mm apvertimo cilindrui 
reikia vos 95 barų hidraulinio 
slėgio. Apvertus, hidraulinis 
blokuojamasis vožtuvas užrakina 
plūgą darbinėje padėtyje.

3    Apvertimo galvutėje įrengta 
atmosferos poveikiui atspari 
įrankinė, kurioje rasite veržliaraktį 
ir atsarginių varžtų.

APTARNAVIMAS PATOGUMAS

PIRMOSIOS VAGOS PLOTIS IR 
PLŪGO KAMPAS

Priklausomai nuo traktoriaus 
tarpvėžės ir (ar) dirvos sąlygų, 
parenkamas pirmosios vagos 
plotis. Korpusų sujungimai išdėstyti 
lygiagretainio principu, todėl pakeitus 
pirmosios vagos plotį, automatiškai 
pasikeičia ir plūgo kampas, kad 
traktorius visada jį trauktų tiesia vaga. 
Reguliuojama greitai, paprasčiausiai 
pasukama suveržiamoji mova ar 
suaktyvinamas hidraulinis cilindras 
(papildoma funkcija).

Skirtingai nuo įprastų sistemų, kuriose 
nustačius vieną parametrą, reikia 
atlikti dar kelis pakeitimus, šiose 
serijose pakanka nustatyti vieną 
parametrą ir kartu susireguliuoja 
ir pirmosios vagos plotis, ir plūgo 
kampas.

„MULTI-MASTER“ SIJOS 
SULANKSTYMO CILINDRAS

Hidraulinio sijos sulankstymo cilindrą 
(pasirinktinė funkcija) rekomenduojama 
turėti 4–5 korpusų modeliuose. Juose 
ši jungtis įrengiama standartiškai ir 
naudojama darbiniam pločiui keisti.

HIDRAULINIS POSLINKIO 
IR KAMPO NUSTATYMAS 
(PASIRINKTINĖ FUNKCIJA)

Pirmosios vagos plotį galima reguliuoti iš 
traktoriaus kabinos.

TIK „KUHN“
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NAUDINGOS KINTAMOJO 
PLOČIO PLŪGO SAVYBĖS

•  Greitas prisitaikymas prie esamos 
traukos.

•  Taupomas laikas ir degalai.

•  Išlaikomas geras darbinis greitis ir 
stačiuose šlaituose.

•  Puikiai dirba esant įvairiam atliekų 
lygiui.

•  Išvengiama kliūčių, įveikiami ir 
sudėtingi laukai.

DARBO KOKYBĖ        

KALTINĖ IR TERMIŠKAI GRŪDINTA VIENALYTĖ PAGRINDINĖ 
JUNGTIS

Tvirta ir patvari pagrindinė jungtis (270–330 mm aukščio) sujungta 
bronzinėmis ar plieninėmis įvorėmis, priklausomai nuo plūgo modelio.

•  Visa pločio keitimo sujungimų 
sistema arti plūgų korpuso, todėl 
maksimaliai apsaugoma nuo 
vandens, dulkių ir galimų smūgių.

•  Visi judamieji taškai padengti 
chromu, apsaugoti nuo sukimosi; 
sujungimui naudojamos 
keičiamosios įvorės: jokios 
užsikirtimo rizikos, reikalauja 
nedaug priežiūros.

VALDYMO SKYDELIS
KTH 105 valdymo skydelyje viena 
ranka galite valdyti iki 5 plūgo 
funkcijų.

TIK „KUHN“
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AUKŠTOSIOS TECHNOLOGIJOS, 
MODERNI GAMYBA

A

B

PAGRINDINIS RĖMAS

Pagrindinį rėmą (120 mm ar 150 mm skersmens) laiko 
šone montuojamas trikampis sutvirtinimas, privirintas 
išilgai priekinės dalies. Taip sija sutvirtinama toje 
zonoje, kuriai tenka didžiausia apkrova, ir užtikrinamas 
pastebimas privalumas, palyginti su įprastos 
konstrukcijos plūgais.

NUKERPAMŲJŲ VARŽTŲ APSAUGA

Plūgo apkrovą viršijus 3000 kg, lūžta apsauginis
nukerpamas varžtas ir išvengiama dažno plūgo gedimo rizikos.

•  A  varžtas veikia jėgos veikimo linijoje, skirtingai nei naudojant kerpamąjį varžtą, kuris veikia skersai jėgos veikimo linijos.

• Dėl vienakrypčių jėgų  B  varžto laikiklis niekada nesideformuoja ir ilgainiui nesuapvalėja.
• Lūžęs varžtas niekada neįstringa viduje.
•  Kai plūgui tenka didesnė nei 3000 kg apkrova, varžtas lūžta išilgai ir paprasčiausiai iškrenta, kad būtų galima paprastai ir greitai pakeisti kitu.

TAUPYMAS

TIK „KUHN“
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PLŪGO KORPUSŲ APSAUGA BET 
KOKIOMIS DARBO SĄLYGOMIS

AUTOMATINĖ PLŪGO KORPUSŲ APSAUGA 
(NUOLAT VEIKIANTI HIDRAULIKA)

1 -  Prisitaikymas prie bet kokių darbo sąlygų

Akmenuotiems laukams ir sunkioms darbo sąlygoms 
sukurta nuolat veikianti hidraulinės apsaugos sistema 
(Non-Stop Hydraulic, NSH) suteikia galimybę arti 
be sustojimų, nes plūgo korpusai, atsitrenkę į kliūtį, 
automatiškai užsilenkia, o kai kliūties nėra, iškart grįžta į 
darbinę padėtį. Nereikia išlipti iš traktoriaus ir keisti varžtų. 
Sistema taip pat veikia ir kaip puikus smūgių slopintuvas, 
kai dirbama akmenuotoje ar kietoje dirvoje; ji sugeria 
visas vibracijas ir prailgina plūgo eksploatacijos laiką, o 
vairuotojui suteikia daugiau patogumo.

VARIBAR: pasirinktinai įsigyjama sistema, suteikianti 
galimybę valdyti NSH slėgį ties kaltais iš traktoriaus 
kabinos, su „Maxibar“ sistema ar be jos.

MAXIBAR: suteikia galimybę padidinti slėgį ties kaltai, 
varijuojant 600–2500 kg apkrova, tačiau išsaugomas 
sistemos lankstumas. Ši galimybė ypač praverčia dirbant 
itin suslėgtoje dirvoje.

2 - unikali koncepcija
Pagrindinė nuolat veikiančios hidraulinės plūgo korpusų 
apsaugos koncepcija – spartus korpuso užlenkimas 
susidūrus su kliūtimi ir slėgio padidinimas, kad šis galėtų 
greitai ir užtikrintai grįžti į darbinę padėtį kliūties nelikus.

NSH SISTEMOS PRANAŠUMAI:

•  Ilgalaikiškumas ir patvarumas. Hidraulinė technologija patikimesnė, nes 
nėra jokios trinties ir nusidėvinčių detalių, mažiau judamųjų dalių (tik viena 
sąnara ir dvi judančiosios dalys korpuse).

•  Mažesnis svoris. Palyginti su mechanine apsaugos sistema, NSH vienam 
korpusui sveria 25 kg mažiau.

•  Lengva naudoti. Slėgį ties kaltais galima greitai reguliuoti varijuojant 600–
1300 kg apkrova, tereikia pripildyti ar ištuštinti galvutėje įmontuotą kaupiklį.

•  Puikus veikimas. korpusas užlenkiamas ir atlenkiamas greitai ir sklandžiai, 
be sąlyčio su ariamaisiais korpusais.

•  Kompaktiškumas. NSH jungiamasis strypas ir hidraulinis cilindras įrengti 
stovo viduje, siekiant užtikrinti maksimalų laisvumą ir minimalius trukdžius.

•  Išskirtinis kliūčių įveikimas. Kaltas gali pakilti iki 60 cm vertikaliai ir pasislinkti 
20 cm į šonus.

PLŪGO KORPUSO SĄNARA IR JUNGIAMASIS 
STRYPAS

• Visi slėgio veikiami taškai termiškai grūdinti.
•  Esant tik vienai sąnarai, visos plūgo korpusą veikiančios 

jėgos eina viena linija, per vienalytį kaltinį termiškai grūdintą 
jungiamąjį strypą.

„KUHN“ PASIRINKO 
PAŽANGIAUSIĄ APSAUGOS 

SISTEMĄ RINKOJE, KAD 
KLIENTAI BŪTŲ YPAČ 

PATENKINTI
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DARBINĖS DALYS PADEDANČIOS 
SUTAUPYTI

 •  „Kuhn“ verstuvės pagamintos iš trijų 
nevienodų plieno sluoksnių.

•  Nusidėvintis paviršius pastorintas iki 
3,3 mm – tai išskirtinė „Kuhn“ savybė.

3,3 mm
2,31,5

TAUPYMAS

1 -  TRIJŲ NEVIENODŲ SLUOKSNIŲ PLIENO 
VERSTUVĖS

TAUPYMAS

2 -  DYLANČIOS DALYS 
SUKURTOS TAIP, 
KAD SUMAŽINTŲ 
EKSPLOATACINES 
SĄNAUDAS

Noragai nukalti naudojant 5500 
tonų jėgą, todėl jie:

• Itin atsparūs dėvėjimuisi.
•  Savaime pasigalandantys 

dėl pliene esančių grūdelių, 
susiformavusių per kalimo 
procesą.

SUPER MARATHON®

Iš specialaus kaltinio termiškai 
grūdinto plieno, su volframo 
karbido galiuku. Itin atsparūs 
dėvėjimuisi. Tarnauja nuo 
keturių iki penkių kartų 
ilgiau. Aštrus antgalis puikiai 
įsiskverbia į žemę.

MARATHON®

Iš specialaus kaltinio termiškai 
grūdinto plieno. Maksimaliam 
veiksmingumui užtikrinti 
– apverčiami. Su laiptuku 
geresnei apsaugai užtikrinti.

OLYMPIC®

Iš specialaus kaltinio termiškai 
grūdinto plieno. Maksimaliam 
veiksmingumui užtikrinti – 
apverčiami. Pažangesnės 
formos dėvėjimosi zonose 
ilgesniam eksploatacijos laikui 
ir geresnei apsaugai užtikrinti. 
Savaime pasigalandantys, 
kad visada gerai įsiskverbtų į 
žemę.

TIK „KUHN“
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PAGALBA

KLASIKINĖS PLŪGŲ VERSTUVĖS

„N“ VERSTUVĖ

Sraigtinio kūgio formos pusiau 
sraigtinis korpusas. Arimo gylis 
– 15–30  cm. Itin universalus 
korpusas. Kūgio formos priekis, 
sraigtinės formos galas. Žemaeigis, 
iš dalies sutrupina riekę, puikiai 
apverčia atliekas.

 „L“ SRAIGTINĖ „H4“ 
VERSTUVĖ 
(GALI BŪTI IR JUOSTINĖ)

Su ilga sraigtine verstuve, 
skandinaviško tipo, gerai suformuoja 
30 cm gylio vagą. Ypač tinka sunkiam 
ir šlapiam priemoliui (H6 aria 35 cm 
gylyje).

„VP“ JUOSTINĖ VERSTUVĖ

Verstuvę sudaro atskiros keičiamosios 
juostelės. Dėl mažesnio sąlyčio 
paviršiaus mažesnis pasipriešinimas 
traukai. Paprasta prižiūrėti.
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AUKŠTOS KOKYBĖS ĮRANGA

ATSKIRI REGULIUOJAMI 
PRIEŠPLŪGIAI

Kiekvienas priešplūgis yra visiškai atskiras 
iš kairės ir iš dešinės, ir yra tvirtai laikomas 
apkabos formos laikiklyje. Priešplūgius saugo 
kerpamieji varžtai. Priešplūgiai reguliuojami trimis 
kryptimis:

1   Į priekį ir atgal. Kerpamąjį varžtą galima 
įsukti į vieną iš trijų padėčių laikiklio 
atramoje. Taip išvengiama bet kokios 
laisvumo rizikos.

2   Aukštyn ir žemyn. Greitas ir tikslus aukščio 
reguliavimas (20 cm) taip pat sukant 
kerpamąjį varžtą į vieną iš angų priešplūgio 
laikiklyje. Laikiklis lengvai užfiksuojamas 
norimame aukštyje.

3   Į šonus. Norint sureguliuoti pagal diskinį 
noragėlį (jei yra).

1

2

3

ATPJOVIMO DISKAI

500 mm diskai gali būti lygūs ar rantyti. 
Modeliuose su nutraukiamųjų varžtų 
apsauga galima rinktis 600 mm diskus. 
Diskai padeda priešplūgiui atpjauti riekę, 
suformuojama aiškesnė vaga, geriau 
sumaišomos atliekos.
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SRAIGTINIS „ZH“ PRIEŠPLŪGIS

Sraigtinis priešplūgis skirtas giliai aparti 
atliekoms. Gerai tinka arti dirvonui.

UNIVERSALUS „ZX“ 
PRIEŠPLŪGIS

Puikiai tinka arti javų ar kukurūzų 
ražienoms. ZXL – su dideliu noragu, 
ZXE – su mažu noragu.

„ZRL“ ITIN GALINGAS 
PRIEŠPLŪGIS

Itin galingas priešplūgis, skirtas atliekoms 
maišyti su dirvožemiu. Puikiai tinka 
šiaudų ir kukurūzų atliekoms aparti.

KAMPARĖŽIAI

Atliekoms aparti sudėtingomis 
sąlygomis, kai atliekos gali veltis apie 
priešplūgius.

SLĖGINĖS SVIRTYS

Galimos įrengti visuose plūgų 
modeliuose svirtys suteikia galimybę 
naudoti arimo tankinimo, lyginimo 
funkciją. Jos lengvai prikabinamos 
ir hidrauliškai atleidžiamos. Svirties 
prikabinimo vietoje, kur didžiausias 
pavojus pažeisti, visi tepimo taškai ir 
hidraulinės jungtys įrengti apvertimo 
galvutėje. Svirtys patogiai susilanksto, 
kad būtų galima toliau transportuoti.
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GYLIO RATUKAS

Gali būti plieninis 500 
mm skersmens ar su 
gumine padanga 600 
mm skersmens, skirtas 
„Master 123“ serijai.

GYLIO RATUKAS SU 
AMORTIZATORIUMI
Galima montuoti „Master 123“ ir „Master 
153“ serijose 600 mm, 690 mm ar 760 mm 
skersmens ratukus su guminėmis padangomis. 
Amortizatorius 3  ne tik slopina ratuko kritimo 
smūgį verčiant plūgą, bet ir užtikrina, kad ratukas 
bus tinkamai užfiksuotas darbinėje padėtyje plūgą 
vėl grąžinant į darbinę padėtį. MASTER 153 5E / 
6 modelyje tik 760 mm ratukas.

KOMBINUOTAS RATUKAS
Vienas ratukas gali būti dviejose padėtyse (darbinėje ir transportavimo).

RATUKAS SU HIDRAULINIU 
GYLIO REGULIAVIMU
Galima montuoti „Master 123“ ir 
„Master 153“ serijose 600 mm, 690 
mm ar 760 mm skersmens ratukus 
su hidrauliniu gylio reguliavimu 
(cilindrais 2) tiesiai iš traktoriaus 
kabinos. MASTER 153 5E / 6 
modelyje tik 760 mm ratukas.

TRANSPORTAVIMO RATUKAS SU 
AMORTIZACIJOS SISTEMA
Plūgą galima transportuoti keliu 
visiškai saugiai dėl 540 mm skersmens 
transportavimo ratuko su amortizacijos 
sistema 4  , apsaugančia plūgą ir traktorių nuo 
galimų transportavimo smūgių. Ratuką lengva pasukti 
į transportavimo padėtį vienu judesiu tiesiog patraukus 
užrakinimo smaigą.

PATOGUMAS

KTS 201 VALDYMO 
SKYDELIS (TIK „HD 
TRONIC“)
Rodomas darbinis gylis 
kabinoje.

„HD TRONIC“ RATUKAS 
SU HIDRAULINIU GYLIO 
REGULIAVIMU
760 mm skersmens, 
370 mm pločio. Puikus 
pravažumas sudėtingomis 
sąlygomis. Dėl didelio 
skersmens ir specialaus 
protektoriaus lengviau rieda.

Ratukas gali suktis apie savo ašį, kad prisitaikytų prie 
darbinio pločio pokyčių. Gylis reguliuojamas suktuvu 1   
(arba hidrauliškai 2  ). Galima nustatyti skirtingą gylį 
abiejose pusėse. Gylio ratuką galima montuoti įvairiose 
padėtyse išilgai sijos tam, kad būtų gautas geriausias 
įmanomas variantas.

Ant sijos gylio ratukus galima montuoti 
įvairiose vietose tam, kad būtų lengviau 
prisitaikyti prie bet kokių darbo sąlygų.
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Modelis

Sijos 
konfigūracija

E – 
pailginama

Didžiausia 
vardinė 

traktoriaus 
galia 

(kW/AG)

Nukerpamųjų varžtų apsauga NSH apsauga

Svoris* 
(kg)

Darbinis plot is 
(coliai / cm)

Prošvaisa (cm)
Svoris* 

(kg)
Darbinis plot is 
(coliai / cm)

Prošvaisa (cm)

Po sija
Nuo 
galo 
iki 

galo
Po sija

Nuo 
galo 
iki 

galo

12
3 

SE
RI

JA

MULTI
MASTER

123

3 E 77/105 940

14–16 ir 18 col.

35–40 ir 45 cm

75 
galima 

pasirinkt i 
80 (102)

90 ar 
102

1165

14–16 ir 18 col.
35–40 ir 45 cm

75
90 ar 
102

4 (3 + 1)
103/140

1160 1420

4 E 1270 1525

5 (4 + 1)
129/175

1490 1785

5 E 1585
75 90 -

6 (5 E + 1) 155/210 1830

VARI
MASTER

123

3 E 77/105 1020 12–18 col. (90)
35–45 cm

arba
12–20 col. (102)

30–50 cm

75 
galima 

pasirinkt i 
80 (102)

90 ar 
102

1250 12–18 col. (90)
35–45 cm

arba
12–20 col. (102)

30–50 cm 

75
90 ar 
102

4 (3 + 1)
103/140

1260 1500

4 E 1355 1630

5 (4 + 1)
129/175

1590 1880

5 E 1730 12–18 col.
30–45 cm

75 90 -
6 (5E + 1) 155/210 1970

15
3 

SE
RI

JA

MULTI
MASTER

153

4 E 132/180 1460

14–16 ir 18 col.

35–40 ir 45 cm
80

102
1635

14–16 ir 18 col.

35–40 ir 45 cm
80

102
5 (4 + 1)

166/225
1710 1925

5 E 1735
96

2005
96

6 (5 E + 1) 198/270 1985 2295

VARI
MASTER

153

4 E 132/180 1540 12–20 col.

30–50 cm
80

102
1665 12–20 col.

30–50 cm
80

102
5 (4 + 1)

166/225
1815 1945

5 E 1835
12–19 col.

30–48 cm
96

1975
12–19 col.

30–48 cm
96

6 (5E + 1) 198/270 2070 2250

MULTI
MASTER

LOSANGE
153

4 E 132/180 1500

14–16 ir 18 col.

35–40 ir 45 cm
80

102
1670

14–16 ir 18 col.

35–40 ir 45 cm
80

102
5 (4 E + 1)

166/225
1765 1965

5 E 1790
96

2045
96

6 (5 E + 1) 198/270 2050 2340

VARI
MASTER

LOSANGE
153

4 E 132/180 1600 12–20 col.

30–50 cm
80

102
1695 12-20 col.

30-50 cm
80

102
5 (4 + 1)

166/225
1890 1985

5 E 1910 12–19 col.

30–48 cm
96

2015 12–19 col.

30–48 cm
96

6 (5 E + 1) 198/270 2160 2300

Specifikacijos MASTER 123-153

Daugiau informacijos apie artimiausią KUHN 
atstovybę rasite mūsų interneto svetainėje 
adresu 

www.kuhn.com

Kai kurie agregatai gana sunkūs. Teisingai įvertinkite traktoriaus bendrąjį 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 reikalavimus. 
Ne Europos Sąjungos šalyse mūsų gaminami padargai atitinka atskirai kiekvienoje šalyje galiojančius saugumo 
reikalavimus. Kai kurie apsauginiai įrenginiai šių lankstinukų nuotraukose nepavaizduoti, kad būtų aiškesnės jose 
matomos dalys. Draudžiama naudoti agregatą, jei ant jo nėra sumontuotų visų privalomų apsauginių įrenginių, 
nurodytų surinkimo instrukcijose ir naudotojo vadove. Mes pasiliekame teisę iš anksto neperspėję keisti padargo 
konstrukciją, techninius duomenis bei gamybai naudojamas medžiagas. Šiame dokumente minimi agregatai ir 
įrenginiai gali būti patentuoti bent vienu patentu, o jų konstrukcija gali būti įregistruota. Šiame dokumente minimi 
prekių ženklai gali būti registruoti vienoje arba keliose valstybėse.

KUHN 
taip pat rasite 

Jūsų KUHN atstovas

www.kuhn.com

Sužinokite apie KUHN padargus 
„YouTube“ interneto svetainėje.

KUHN HUARD S. A.
Rue du Quebec – BP 49 – F-44142 Chateaubriant Cedex, 
Prancūzija
KUHN NORTH AMERICA, INC.
1501 West Seventh Avenue, P.O BOX 167, Brodhead WI 53520, 
JAV
KUHN FARM MACHINERY PTY. LTD
313–325 Foleys road, Deer Park, 3023 Victoria, AUSTRALIJA
KUHN FARM MACHINERY (U.K.) LTD
Stafford Park 7, GB TELFORD / SHROPS TF3 3BQ

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.lt


