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COMBILINER VENTA EC 300 LC 102 SERIJA LC 1000 SERIJA

KUHN pneumatinės 
sėjamosios:

INVESTICIJŲ ATSIPIRKIMAS – JŪSŲ 
PRIORITETAS

COMBILINER VENTA EC ar LC, ar NC modeliai 
sumažins pat iriamas išlaidas sėkloms, nes juose 
įrengt i t ikslūs dozavimo įrenginiai sėkloms dozuot i, 
nesvarbu, kokios jos formos ar dydžio. 

DIDESNIO KOMFORTO POREIKIS

Jei norite sėt i opt imaliomis oro sąlygomis, laikas 
yra svarbiausias faktorius. Lengvai valdomi įrenginiai 
leis sutaupyt i laiko, be to, nereikės at likt i sudėt ingų 
manevrų.
KUHN sprendimai, pavyzdžiui: išorinė paskirstymo 
galva, lengvas reguliavimas, greitai pritaikomas 
dozavimoįrenginys ir daugybė elektroninės įrangos 
pasirinkimų, t ikrai palengvins jūsų darbus.

AUKŠTOS KOKYBĖS SĖJIMO IR 

NAŠUMO POREIKIS

Tikslus ir tolygus sėjimas – gero derliaus sąlyga. 
Pagal esamas dirvos sąlygas ir kultūrinių augalų 
auginimo būdus, sėjimo įrenginiai turėtų greitai 
prisitaikyt i prie kintančių sąlygų.

PNEUMATINIŲ SĖJAMŲJŲ KOMBINACIJOS, 
ATITINKANČIOS JŪSŲ POREIKIUS!

Darbinis 
plotis (m)

Piltuvo 
talpa (l)

Sėjimo 
įrenginys

COMBILINER VENTA
EC 300

3,00 800 vienas diskas

COMBILINER VENTA

LC 102 serija
3,00 iki 4,50 1200

„Suffolk“ ar 

dvigubo disko 
noragėliai

COMBILINER VENTA
LC 1000 serija

3,00 iki 4,00 1200 SEEDFLEX
3
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DOZAVIMOĮRENGINĮ LENGVA REGULIUOTI

Norėdami pereit i nuo darbinės padėt ies prie kalibravimo, t iesiog 
perjunkite vieną plokštelę ir sėklos subyrės į talpyklą. Nereikės keist i 
jokių sudedamųjų dalių ir leist i daug laiko prie dozavimo įrenginio. 
Tai iš t iesų paprasta!

PIRMAUJANTI UNIVERSALI TECHNIKA

Su VENTA sistema galima apsėt i nuo 1 iki 430 kg/ha. Norint 
pakeist i sėklų t ipą (ar trąšas), tereikia nustatyt i vieną parinkt į. 
Maišytuvą galima lengvai atkabint i nenaudojant jokių įrankių 
ir apsaugant trapias sėklas, pavyzdžiui, žirnius ir pupas, nuo 
pažeidimų. Taigi sėkite rapsus, kviečius ar vadinamąsias Fuego 
pupas neišimdami sudedamųjų dalių ir net neprisiliesdami prie 
dozavimo įrenginio!

SVARBU TANKUMAS IR PASKIRSTYMAS 

Atsparumas kratymui, vibracijoms ir pasvirimui, fi ksuotas išleidimo 
angos kalibravimas, lėtas dozatoriaus sukimosi greit is. Dėl žiedinės 
kolonėlės ir didelio skersmens išleidimo angų, esančių paskirstymo 
galvoje, neįt ikėt inai maža užsikimšimo rizika.

PATIKIMUMO 
IR TIKSLUMO 
ETALONAS 

Centralizuotas matavimas su 
matavimo grioveliais:
Patvirtinta KUHN VENTA sistema 
žinoma dėl savo paprasto dizaino 
ir tikslaus dozavimo, kuris lemia, 
kad tiek mažos, tiek didelės sėklos 
būtų sėjamos tiksliai ir tolygiai.
Sėklos pneumatiniu būdu 
perkeliamos į paskirstymo galvutę, 
kad būtų tolygiai paskirstytos.

DARBO KOKYBĖ
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IŠORINĖS PASKIRSTYMO GALVOS PRIVALUMAI 

Jų yra daugybė, todėl įvert inkite juos galvodami, kaip pagerint i 
savo darbą.Bunkeris yra lengvai prieinamas, todėl pripildymas 
dabar daug paprastesnis. Talpoje nėra jokių vamzdelių, o tai reiškia, 
kad nebus jokių trukdžių valant ar keičiant sėklų rūšis. Paskirstymo 
galva su išorėje esančiais sėklų vamzdeliais pasiekiami bet kuriuo 
metu, net ir esant pilnam bunkeriui. 

GREITAS PERĖJIMAS PRIE DVIGUBŲ TARPŲ

Sėdami rapsus, kaip daro ir dauguma COMBILINER VENTA 
sėjamųjų operatorių, galite per kelias sekundes pritvirt int i dangtelius 
arba skiriamąjį dangt į ir užkimšt i sėklų išleidžiamąsias angas.

KAI LENGVA PRIEITI PRIE MATAVIMO ĮRENGINIO…

Galite lengvai pasiekt i COMBILINER VENTA sėjamųjų matavimo 
įrenginį. Galėsite lengvai pat ikrint i srauto greit į, o darbo pabaigoje 
– likusių sėklų surinkimą.

GALVOKITE 
PAPRASTAI 

Jei norite sėti optimaliomis oro 
sąlygoms, laikas yra svarbiausias 
faktorius.
Lengvai valdomi įrankiai leis 
sutaupyti laiko, be to, nereikės 
daryti sudėtingų manevrų. KUHN 
COMBILINER VENTA sėjamųjų 
kombinacijos sukurtos taip, kad 
maksimaliai palengvintų jūsų darbą.  
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COMBILINER VENTA

HECTOR 3000

EC 300

GARANTUOTAS PATVARUMAS 

Centrinis dozavimo įrenginys ir vent iliatoriaus 
angospagamintos iš nerūdijančiojo plieno, todėl 
jiems nereikalinga techninė priežiūra 6 darbai.

VISA ĮRANGA 

HECTOR 3000 valdymo pultas at lieka šias 
funkcijas:
-  pūstuvo, sėklų lygio valdymas, matavimo 
įrenginio pasukimas;

- kasdienis ir bendrų hektarų skait iklis;
- linijų formavimas su 2 x 2 eilių išjungimu.

COMBILINER VENTA EC 300 sėjamoji sukurta vidutinio dydžio ūkiams, auginantiems javus arba 

įvairius pasėlius. Iki 3 m darbinio pločio sėjamoji ir 800 l piltuvo talpa tinka vidutinės galios traktoriams 

– nuo 66 iki 112 kW (nuo 90 iki 150 AG).

PAPRASTA, EKONOMIŠKA, 
NAŠI

EC 300
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UŽVERSKITE SĖKLAS: 
UNIVERSALIOS AKĖČIOS SU 
IŠLENKTAIS DANTIMIS 

Universalios užvert imo akėčios užt ikrina puikų 
užbaigimą dirbant įvairiomis sąlygomis, 
pavyzdžiui, kai yra daug pasėlių likučių, 
ne t ik sunkioje, bet ir purioje dirvoje. 

VIENO DISKO NORAGĖLIAI:  

PAPRASTI
IR UNIVERSALŪS!
ILGAI EKSPLOATUOJAMI 

Suapvalinta forma ir apdoroto plieno diskai pailgina eksploatavimo laikotarpį.

DIDELIAM NAŠUMUI PASIEKTI DIRBANT ANT SUARTOS ANT 
NEARIMINĖS ŽEMĖS

Spaudimas ant žemės gali būt i reguliuojamas iki 35 kg, toks pat t iek priekinėje 
ir galinėje eilėse, o jos abi puikiai atskirtos (35 cm), visos aukštos kokybės sėjimo 
sąlygos t iek tradicinėse, t iek tausojančiosiose žemdirbystės sistemose.

TOLYGIAM SĖJIMO GYLIUI

Prispaudimo ratukai nukreipia sėklas į vagos dugną, kad būtų užt ikrintas vienodas 
sėjimo gylis kiekvienoje eilėje, net ir dirbant ant sunkios dirvos ar sėjant it in giliai.
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COMBILINER VENTA

JOKIO UŽSIKIMŠIMO

Esant net inkamam galiniam judėjimui, sklendė, saugant i nuo užsikimšimo, automat iškai 
uždaro noragėlį. Net jei ir išėjimo anga bus užkimšta, sėjimas bus pratęstas išsklaidant sėklas 
per jų išleidimo angą.

NEUŽSIKEMŠANTYS 
NORAGĖLIAIE

Mažesnė užsikimšimo nuo pasėlių 
likučių rizika ir mažiau „grėbstymo“ 
itin grumstuotoje žemėje dėl plačiai 
per tris eiles išdėstytų noragėlių, 
tarp kurių atstumas yra 33 cm 
(13"), ir dėl didelio atstumo tarp 
noragėlių galų ir vamzdelio.

SU GYLIO RIBOJIMO PAVAŽA DAR 
GERIAU

Sėjant paviršiuje, esant puriai arba įvairiai 
dirvai, pavaža palaiko noragėlius tame 
pačiame sėjimo gylyje. Taip pat ji pagerina 
prošvaisą dirbant dirvoje, kurioje yra daug 
pasėlių likučių.

NORAGĖLIAI: EKONOMIŠKA ALTERNATYVA 
Tradicinė noragėlių sėjimo sistema yra paprasti ir taupi. Privalumai: mažesnės techninės priežiūros sąnaudos, didesnis 
tolygaus sėjimo gylis ir lengvas jo valdymas, geresnis paskirstymo tolygumas, mažesnis vagos teršimas esant šlapiai dirvai, 
akmenys akmenuotoje dirvoje nėra apverčiami.

LC 102 SERIJA

DISKAI AR NORAGĖLIAI?

SPRENDIMAS BET KOKIAI 
ŪKININKAVIMO SISTEMAI 
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GERESNIS SĖJIMO GYLIO 
VALDYMAS  

Efektyvus sėjimas pasėliams sudygt i purioje 
dirvoje ir esant sausoms sąlygoms su 
prispaudimo ratais. Su šia pasirenkamąja 
įranga sėjimas išlieka t ikslus ir didėjant greičiui. 

KUHN PALENGVINA DARBĄ 
DIRBANT ANT DAUG LIKUČIŲ 
TURINČIOS DIRVOS

-  Dideli tarpai, poliuretano pagalvės, 
pritvirt int i ant didelio disko, ir jų grandiklis 
apsaugo nuo dirvos likučių sankaupų tarp 
diskų.

- Sėklos nukreipiamos tarp diskų.
- Didelė prošvaisa tarp dviejų eilių.

GARANTUOTAS SĖKLŲ 
UŽVERTIMAS

Universalios užvert imo akėčios su išlenktais 
dant imis užverčia sėklas pat ikimai ir tolygiai 
besikeičiančiomis sąlygomis, nesvarbu 
ar dirbate ten, kur daug pasėlių likučių, ar 
purioje, ar sunkioje dirvoje.

DISKAI: JEI YRA PASĖLIŲ LIKUČIŲ 
Jei norite paprastesnio ūkininkavimo metodo, disko noragėliai turi kelis privalumus. Jie susitvarko su dideliu kiekiu augaliniu 
liekanu, nėra itin jautrūs nelygios žemės kontūrams ir jiems reikia tik vidutinės galios. Esant 35 kg spaudimui įžemę, taip pat 
galite dirbti ant molingos dirvos ar suartos žemės.

Galite rinktis iš dviejų skirtingų COMBILINER VENTA LC 100 serijos sėjimo segmentų, kurie atitinka 

skirtingus kultūrinių augalų auginimo ir ekonominius reikalavimus.

Abu segmentai gerai prisitaiko prie skirtingų sąlygų, didelis noragėlių spaudimas nukreipia ir spaudžia 

pavažas ar ratus, galima reguliuoti jų spaudimą eksploatavimo metu ir jų išlyginimo akėčias.

Būkite tikri: Jie garantuoja puikų sėjimo našumą ir kokybę dirbant ant įvairios dirvos ir skirtingomis 

sąlygomis!



COMBILINER VENTA
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SUKURTA

NEPRIEKAIŠTINGAM SĖJIMUI
Išorinė paskirstymo galva ir puikaus dizaino bunkeris garantuoja lengvą paskirstymą, vienas 
dozatorius – aukštos kokybės sėjimas, pritaikyti sėjimo elementai...Yra daugybė savybių, kurios 
kalba COMBILINER VENTA LC 102 serijos modelių naudai.
Atkreipkite dėmesį: Dėl vidutinės traukimo galios – tik nuo 22 iki 29 kW (nuo 30 iki 40 AG) vienam 
metrui – jų svoris ir darbinis plotis yra nepriekaištingi.

LC 102 SERIJA

PŪSTUVO VARANTYSIS MECHANIZMAS: PASIRINKITE 

VENTA LC 102 modeliuose esant is standart inis pūstuvas mechaniškai varomas diržu, 
kuris varomas GTV 1000 min.-1 (pasirenkama 750 min.-1). Hidraulinė pavara traktoriaus 
„Load Sensing“ sistemoje ar VARIO pūstuvo varomasis mechanizmas yra pasirenkamoji 
įranga. Didelis pastarojo privalumas: Pūstuvo greičiui 10 besikeičiant is GTV greit is įtakos 
neturi.



QUANTRON S-2 HECTOR 3000 

LENGVAS PILDYMAS 

-  Kad būtų išvengta trūkumo, 1200 litrų 
talpos bunkeris pritaikytas 600 kg 
dideliems maišams ir papildomam kiekiui.

-  Kad gaminys būtų tvirtesnis ir patvaresnis, 
bunkerije įtaisytas plieninis dangt is ir 
tarpiklis.

-  Didelė 1,2 m x 1,9 m anga gerokai 
paspart ina sėklų pakrovimą į talpyklą 
kraunant dideliais ar vidut iniais maišais. 

HIDRAULINIS ŽYMEKLIŲ 
SULANKSTYMAS 

Šoniniai žymekliai vert ikaliai susilanksto 
hidrauliniu būdu: susidoroja su visomis 
kliūt imis, manevruoja lauko kraštuose be 
jokių trukdžių! Tam, kad būtų išvengta 
sėjamosios spaudimo, žymekliai yra 
prijungt i prie žemės dirbimo mechanizmo.

NORAGĖLIŲ SPAUDIMO 
REGULIAVIMAS NEIŠLIPUS 
IŠ KABINOS 

Galite reguliuot i sėjimo gylį vienu judesiu
sureguliuodami hidraulinį noragėlių 
spaudimą. Tokiu būdu galite pritaikyt i 
techniką dabart inėms dirvos sąlygoms taip 
pat pritaikyt i sudėt ingiausioms dirvoms.

NORAGĖLIAI SU HIDRAULINIU PAKĖLIMU  
Šis pasirinkimas padidina prošvaisą tarp sėjimo įrenginių, ratų pavaros ir užvertimo akėčių darant manevrus.

QUANTRON S-2 

HECTOR 3000 ?
DU VALDYMO PULTAI YRA STANDARTINĖ VENTA LC 100 MODELIŲĮRANGA. 

AR

 

Tai yra it in patogus valdymo pultas, kuris, neįskaitant 
standart inio valdymo ir kontrolės funkcijų, leidžia 
elektroniniu būdu moduliuot i sėjimą neišlipant iš kabinos. 
Taip pat pat ikrinus srautą skirt ingoms sėklų rūšims galima 
išsaugot i skirt ingas parinkt is.  

 

HECTOR 3000 valdymo pultas at lieka šias funkcijas:
- pūstuvo, sėklų lygio valdymas, dozatoriaus greičio fi ksavimas;
- kasdienis ir bendrų hektarų skait iklis;
- linijų formavimas su 2 x 2 eilių išjungimu.

Noragėlius galima pasirinkt inai pritvirt int i prie volo lankstoma jungt imi.
Rezultatai:
- Sėjimo gylis ir vienodumas didesnis.
-  Akėčių vibracija neturi daug įtakos noragėliams, ypač dirbant dideliu greičiu ar ant 
akmenuotos žemės.

                        PAGERINA SĖJIMO TOLYGUMĄ KUHN PLUS
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COMBILINER VENTA
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Atminkite, kad 50 proc. jūsų derliaus priklauso nuo sėjimo. Turėdami SEEDFLEX sėjimo 
įrangą galite būti tikri, kad būsite patenkinti šiuo darbu. Dideliu atstumu vienas nuo 

kito esantys diskai, kiekviena pora pakabinta ant lygiagretainio, todėl galėsite sėti greitai 

ir tiksliai.
 

SEEDFLEX ELEMENTŲ PRIVALUMAI:

- išskirt inis sėjimo t ikslumas,
- lengvas perėjimas net ir kintančiomis dirvos sąlygomis,
- darbas suartoje ir neariminio apdirbimo žemėje,
- noragėlių spaudimas, kuris užt ikrina neįt ikėt iną sėjimo įrenginių stabilumą,
- nereikalingi techninės priežiūros darbai.

SEEDFLEX :

    SVARBIAUSIAS JŪSŲ 
SĖJAMOSIOS PRIVALUMAS!

Nuskenuokite kodą ir sužinokite daugiau apie 
SEEDFLEX sistemos privalumus.

LC 1000 SERIJA

DARBO KOKYBĖ
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Esant dideliam greičiui 

atsižvelgiama į sėjimo gylį: 
-  sėjimo įrenginys pakabintas ant 
lygiagretainio,

-  Kiekvienos eilės gylio valdymo 
ratas.

Lengva eiga molingoje 
dirvoje ar jei yra pasėlių 

likučių:
-  didelis 35 cm atstumas tarp
dviejų diskų eilių.

Sudaromos sąlygos 
geresniam dirvos ir sėklos 

kontaktui:
-  gylio valdymas ir spaudimo 
ratai vaga po vagos valdomas 
sėjimo gylis ir užt ikrinamas 
dinamiškas sėklų sudygimas.

Geresnis įsiskverbimas 

į bet kokią dirvą:
-  didelis dvigubų diskų 
atskyrimas leidžia švariai 
atvert i sėklos guoliavetę,

-  nedidelis disko atvėrimo 
kampas užt ikrina, kad būtų 
išvengta dirvos išbarstymo ir 
kad būtų.

IŠSKIRTINIS
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COMBILINER VENTA

MATMENYS PRITAIKYTI DAUGELIUI 
JAVŲ AUGINIMO ŪKIŲ

COMBILINER VENTA LC 1000 sėjamųjų kombinacijos dirba puikiai suarus dirvą ir taikant 
neariminės žemės apdirbimo metodus. Jose įrengta SEEDFLEX, sukurta greitai ir kokybiškai sėti.

SU VIDUTINIU TRAKTORIUMI APSĖKITE IKI PENKIŲ HEKTARŲ PER VALANDĄ

COMBILINER VENTA LC modelyje puikus darbinio svorio ir pločio santykis. Tikrai turėsite naudos 
iš visų sėjamosios privalumų ir kartu galėsite naudotis vidutinės galios traktoriumi.

LC 1000 SERIJA

EKONOMIJA

 
VENTA LC 3000 ir 4000 sėjamosios gali būt i naudojamos su senesnėmis KUHN frezomis. Investavę nedaug, turėsite 14 it in našią 
sėjamosios kombinaciją.

RNAUJAI ĮRENKITE SAVO TURIMA FREZĄ KUHN PLUS



ŠVARUS TIEKIMAS BE 
APRIBOJIMŲ

1200 litrų talpykla garantuoja balansą tarp 
didelės autonomijos (apie 800–900 kg 
sėklų) bunkerio svorio ir traktoriaus ašies 
apkrovos. Išorinė paskirstymo galva – svarbi 
lengvo pakrovimo ir greito sėklų t ipo keit imo 
sudedamoji dalis.

IŠMANIOJI PŪSTUVO SISTEMA

Pūstuvas valdomas standart ine traktoriaus 
hidrauline „Load Sensing“ sistema. Pūstuvo 
greit is visiškai nepriklauso nuo GTV ar variklio 
apsukų: saugus sėklų transportavimas ir 
pripildymo intensyvumo pritaikymas pagal 
agronominius reikalavimus. VARIO pūstuvo 
varomasis mechanizmas arba diržinė pavara 
yra pasirenkamoji įranga.
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DIDELIS STANDARTINĖS ĮRANGOS 
PASIRINKIMAS

Visas pagrindinis VENTA LC 1000 sėjamosios 
komplektas:
- diskų grandikliai su volframo karbido danga.
-  hidraulinė noragėlių pakėlimo sistema, kad 
manevruojant būtų didelė sėjamųjų įrenginių 
prošvaisa,

- saugus galinis šoninių žymeklių sulankstymas,
-  užvert imo akėčios t inka dirbt i suart iems 
laukams arba laukams, kur yra daug pasėlių 
likučių, ir dar daugiau.
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COMBILINER VENTA

A

B

 LC 1000 SERIES

PASIRINKITE PATOGUMĄ– CENTRALIZUOTĄ SĖJIMO 
GYLĮ IR SPAUDIMO REGULIAVIMĄ

Tiek sėjimo gylio (A), t iek spaudimo reguliavimo (B) parinktys yra centralizuotos. 
Nereikia valdyt i kiekvieno atskirai. Taigi, nesitepkite rankų ir džiaukitės 16 centralizuotų 
parinkčių privalumaiss. 

                          TOLYGIAI SĖTI 

Standart inis volas LC 1000 modeliuose nukreipia noragėlius. Jei norite tolygaus sėjimo, 
tai yra didelis privalumas, nes galingos frezos veikia visiškai nepriklausomai.
Dar daugiau privalumų:
- nereikia reguliuot i noragėlių keičiant akėčių darbinį gylį,
- kompakt iškesnis įrenginys,
- geresnis stabilumas ir sukibimas su žeme dirbant ant akmenuotos dirvos.

NUO FREZŲ 
NEPRIKLAUSOMA 
SĖJAMOJI

PATOGUMASDARBO KOKYBĖ

CONFORT

 LC 1000 SERIJA
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KLS 128: 

QUANTRON S-2:

PATOGUS IR PUIKIAI 
SUKOMPLEKTUOTAS

Visos COMBILINER VENTA 

sėjamosios yra reguliuojamos ir 

eksploatuojamos su QUANTRON 

S-2 valdymo pultu. Išnaudokite 

paprasto meniu ir daugybės 

funkcijų privalumus.

DAUGIAFUNKCIS

Valdymas: matavimo įrenginio pavara – 
pūstuvo greit is – minimalus sėjimo lygis.
Sėjimo greit is:patogus, t ikslus ir greitas
programavimas – sėjimo greičio 
moduliavimas darbo metu – paskirstymo 
pradžios numatymas.
Sėjimo valdymas: gamyklinių parinkčių 
lentelė pagrindinėms sėklų rūšims sėt i 
– parinkčių išsaugojimas visoms ūkio 
sėkloms sėt i (iki 200 laukų). 
Ekranas: kasdienis skait iklis (ha, 
valandos, apsėtas plotas) – važiavimo 
greit is – linijų formavimas.

Linijų formavimas: automat inis linijų 
formavimas, nuo 2 iki 12 važiavimų, 
asimetrinis, simetriškas arba specialus.

KITAM EKSPLOATAVIMUI 
IŠSAUGOTOS PARINKTYS

QUANTRON S-2 yra įprastos sėklų rūšys. 
Pat ikrinęs srauto greit į naudotojas gali 
išsaugot i papildomus 40 parinkčių kitoms 
sėklų rūšims sėt i.

AUTOMATINIS SĖJIMO GREIČIO 
MODULIAVIMAS

Dirbant lauke sėjimo greičio moduliavimas 
galimas prijungus QUANTRON S-2 su 
serijiniu kabeliu prie t iksliojo ūkininkavimo 
terminalo.

JOKS UŽSIKIMŠIMAS 
NELIKS 
NEPASTEBĖTAS
KLS 128 valdo sėjimo srautą 
per jutiklius, atskirai prikabintus 
prie kiekvieno sėjimo vamzdelio. 
Atminkite: Bet koks sėklos ar 
sėjamosios svetimkūnis gali 
užkimšti vamzdelį. Su KLS 
128 valdymo įrenginiu turėsite 
sprendimą netikėtai atsiradusioms 
kliūtims įveikti ir išvengsite galimų 
nuostolių. 
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COMBILINER VENTA

1 3

2 4

1. SUKURTA OPTIMALIOMS DARBO SĄLYGOMS

Geras sėklų užvert imas reikalingas opt imaliam darbui lauke at likt i. 
Būtent dėl sutvirt intų dantų su prikabinamu profi liu COMBILINER 
VENTA LC ir NC 1000 frezos garantuoja puikių veikimą, kai lauke 
yra daug pasėlių likučių.

4. VIENAS RĖMAS

COMBILINER VENTA LC sėjamosios taip pat gali būt i naudojamos ir 
vienos. Tai idealus pasirinkimas sėjant jau paruoštoje dirvoje ar t iesiog 
užverčiant greičiau ir mažesnėmis sąnaudomis. Žymekliai, pakabint i 
ant sėjamosios rėmo, pagerina ident ifi kaciją, nesvarbu ar dirbama su 
komplektu, ar vien t ik su sėjamąja.

3. SPECIALIAI DULKĖTOMS SĄLYGOMS

Automat iškai išsivalant į turbininį fi ltrą galima įtaisyt i į KUHN pneu-
mat ines sėjamąsias, kad per grandininę sistemą būtų pučiamas 
šviežias oras.

2. PATOGESNIS TRANSPORTAVIMAS

Šoniniai žymekliai susilanksto į galą: užimama mažiau vietos 
važiuojant keliu, nėra rizikos užkabint i medžių ar gyvatvorių šakų. 
Kai sėjimas tampa greitas ir chaot iškas, amort izatorius sumažina 
spaudimą. Apsauginis įrenginys apsaugo žymeklius nuo kliūčių.

DAR DAUGIAU PRIVALUMŲ

LC 1000 SERIJA
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COMBILINER VENTA

TF 1500

LC 1000 SERIJA

DARBŲ SUJUNGIMAS DIDESNIAM DARBO NAŠUMUI 
UŽTIKRINTI MAŽESNĖMIS SĄNAUDOMIS

PRIEKINIS KRAUTUVAS

PADIDINKITE SĖJAMOSIOS NAŠUMĄ

PUIKIAI SUBALANSUOTA KOMBINACIJA 

TF 1500 priekinis krautuvas su standartine 1500 litrų 

talpa ir kompaktišku, tik 2,5 m pločio, dizainu, 
garantuoja puikų našumą bei eksploatavimo 
patogumą. Pagerintas apkrovos balansas tarp 

priekinės ir galinės ašių palengvina manevravimą 

ir sumažina dirvos tankinimą. Įrengtas QUANTRON 
S-2 valdymo pultas ir patvirtinta VENTA matavimo 
sistema –šis KUHN priekinis krautuvas patikimai 

dirba pagal jūsų reikalavimus.

SĖJIMAS IR TRĘŠIMAS KARTU

COMBILINER VENTA LC 1000 serijos modeliuose galima įrengti SEEDFLEX FERTI sistemą, kad būtų galima 
patręšti ten, kur reikia, – arti šaknų. Tereikia sujungti su priekiniu bunkeriu, pavyzdžiui, TF 1500. Privalumai: 
trąšų taupymas padidinant jų našumą, mažesni nuostoliai dėl trąšų išgarinimo, reikia mažiau degalų.
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COMBILINER VENTA

STEELLINER VOLASR 

- It in geras sukimasis ir tankinimas;
-  Garantuojamas geresnis grumstų 
smulkinimas dirbant ant sausos ir 
kietos žemės.

-  Gera dirvos struktūra, net ir esant 
sudėt ingoms ir šlapioms sėjimo 
sąlygoms.

PACKLINER VOLAS

-  Išskirt inis prizminis dizainas 
pagerina automat inį išsivalymą 
ir išlygina vagą.

-  Geresnis grumstų užvert imas net 
ir sudėt ingomis sąlygomis;

-  Puikiai dirba purioje dirvoje ir 
taip pat t inka dirbant molingoje 
dirvoje.

TIKSLUSTANKINIMAS
Frezų volai padeda gerą pagrindą jūsų pasėliams paruošdami optimalias guoliavietes. Volai pasižymi šiais 
agronominiais privalumais:
- Kompaktiški frezų pagrindai pagerina kapiliarinį vandens perdavimą grūdams.
- Nesuplūkti tarp eilių esantys tarpai pagerina vandens įsiurbimąį dirvą, taip pat padidina oro apytaką.
- Sėklų vagos yra vienodo gylio, todėl sėjimas ir darbas lauke yra pastovesnis.
-  Tvirtesnė dirva pagerina kontaktą tarp sėklos ir dirvos, kad geriau būtų pasisavinamos maistinės 

medžiagos.. 

MAXIPACKER VOLAS

-  Mažesnis pasipriešinimas, 
reikalinga mažesnė traukimo 
galia;

-  Volas mažiau smenga į purią 
dirvą.

PACKER 2 VOLAS

-  Opt imalus guoliavietės 
paruošimas dėl smulkinančių 
ir suspaudžiančių volų;

-  Sutankintai dirvai apačioje 
ir puriai dirvai viršuje. 

KITI VOLAI

AKĖČIŲ VOLAI

PARUOŠIA KIEKVIENĄ SĖJIMO LINIJĄ
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COMBILINER VENTA

2
4

5

1 3

HR IR HRB ROTORINIS 
KULTIVATORIUS: TVIRTUMO 
IR PATIKIMUMO STANDARTAS

- guoliai su kūgio formos volais (1) ir 
kalibruotu tarpikliu;

- it in tvirta įduba, kuriai nereikalinga 
techninė priežiūra ir jos nereikia sutept i (2);

- pavaros mechanizmas neišsikiša (3);
- vienos dalies ketaus korpusai (4);
- rotoriaus velenai pagamint i šaltojo 

presavimo, ne frezavimo būdu (5);
- sandarinta su kaset iniu sandarikliu.

FREZOS: DIRBTI PAČIOMIS 
SUDĖTINGIAUSIOMIS SĄLYGOMIS

FREZOS – 3–4 m darbinio pločio, jose 
galima įrengt i trijų t ipų rotorius:
-  CULTIROTOR su peiliais: paviršiaus 
apdorojimas ir įterpimas;

-  CULTIPLOW su t iesiais dant imis tempia-
mojoje padėtyje galingam smulkinimui 
užt ikrint i;

-  CULTITILLER su t iesiais dant imis kasimo 
padėtyje didžiausiam universalumui 
garantuot i.

NORAGINIS KULTIVATORIUS: 

EKONOMIŠKAS SPRENDIMAS

CD kombinacijos su dant imis našiai 
paruošia guoliavietes purioje dirvoje. 
Daugiau privalumų:
- greitas važiavimas į priekį;
- didesnis derlius;
- mažesnės techninės priežiūros sąnaudos;
-  t inka daugumai KUHN varomųjų įrankių.
Juos galima naudot i su visomis naudojamo-
mis VENTA EC ir VENTA LC pnaumat inėmis 
sėjamosiomis.

VENTA sėjamąsias iš KUHN galima jungti su skirtingais guoliaviečių paruošimo įrankiais: tiek varomaisiais, 
tiek pasyviai dirbančiais. Aktyviai valdomi įrankiai paruošia puikią smulkios dirvos guoliavietę pačiomis 
įvairiausiomis sąlygomis: išarus ar minimaliai įdirbus, esant molingai ar sausai dirvai su daugybe grumstų. 
Rezultatas: puri ir smulki dirva, kurioje yra puikios sąlygos augti bet kokiems pasėliams. Kita vertus, įrankiai 
su dantimis yra ekonomiškas sprendimas, padėsiantis paruošti purią dirvą mažesnėmis sąnaudomis.

SĖJAMŲJŲ KOMBINACIJOS

GUOLIAVIETĖS PARUOŠIMAS SĖJIMAS: 
SUKURTI VIENAS KITAM
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Greitas atsarginių dalių tiekimas 24 val. per dieną, 
7 dienas per savaitę
Ar jums skubiai reikia atsarginių dalių? „KUHN sos order“ paslauga 
užt ikrina ypač greitą atsarginių dalių pristatymą 7 dienas per savaitę, 
365 dienas per metus. Tokiu būdu sumažinsite prastovos trukmę ir 
padidinsite 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 
jūs ir t ikitės investuodami į pažangią techniką.

Dar greičiau atliekamas remontas!
Netikėtos techninės problemos visada atsiranda pačiu net inkamiausiu 
laiku. Su KUHN „i tech“ Jūsų KUHN atstovas reikiamą pagalbą gali 
suteikt i greitai ir veiksmingai. Su internet ine pagalba 24 val. per dieną 
ir 7 d. per savaitę gedimą galima nustatyt i labai greitai ir t ikslia.

Investuokite racionaliai!
Reikia naujos technikos ir nežinote, į kokią investuot i? Pagal savo poreikius 
ir reikalavimus visiškai saugiai su „KUHN fi nance“ patobulinkite savo 
įrangą ir ūkį. Mes siūlome individualiai pritaikytus ir jūsų reikalavimus 
at it inkančius fi nansinius sprendimus.

KUHN PASLAUGOS*
PADIDINKITE SAVO KUHN ĮRANGOS EKSPLOATAVIMĄ IR NAŠUMĄ

Techninės specifi kacijos

EC 300 LC 302 LC 352 

Darbinis plot is (m) 3,00 3,43 arba 3,38

Transport inis ar bendras plot is (m) 3,00 3,50

Sėjimo įrenginiai vieno disko noragėliai „Suffolk“ noragėl

Disko noragėliai Eilių skaičiuss 20 arba 24* 20 arba 24 24 arba 27

Tarpai (cm) 12,5 15 arba 12,5 14,3 arb

Noragėlių skaičius 2 „Suffolk“ noragėliai

Noragėliai: 2 centrinis matavimo įrenginys

Sėjimo greit is (kg/ha) nuo 1 iki 360

Piltuvo talpa (l) 800

Piltuvo plot is (m)

Pūstuvo varomasis mechanizmas vienai diržinei pavarai, prijungtai prie GTV; per hidraulinę traktoriaus sistemą pasirenkamasis

Noragėlių nukreipimas su volo rėmu -

Hidraulinis noragėlių pakėlimas -

Centralizuotos noragėlių spaudimo parinktys 

Centralizuotas sėjimo gylio reguliavimas -

Stovėjimo stovai 

Galingos akėčios (ar kitas žemės įdirbimo įrenginys) HR 102 / 10

Šoniniai žymekliai* 

Užvert imo akėčios*

Volai

Apšviet imas ir signalizavimas 

Elektroninė įranga, linijų formavimas*

HECTOR 3000 linijų formavimo valdymo pultas su 2 x 2 eilių išjungimu; sėjimo greičio v
bendras hektarų skaičius

- papildomu sėjimo greičio moduliavim

Reikalavimai traktoriaus hidraulikai* 1x DA (žymekliai)

*Standart inėįranga ir pasirinkimai skiriasi atsižvelgiant į valstybę      standart inis      pasirinkimas      -- negalimas  

Papildoma įranga: papildomas automatinio stabdymo įrenginys (linijų formavimas) – pusės pločio stabdymo įrenginys – ant atskirų atramųįrengiami žymekliai  – atskiriamas dangte

*Ne visos paslaugos ir įranga galima visose šalyse.
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be strong, be KUHN

COMBILINER VENTA EC 300 / LC 102 serija / LC 1000 serija

LC 402 LC 452 LC 3000 LC 3500 LC 4000

4,00 4,50 3,00 3,43 arba 3,38 4,00

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

iai arba dvigubo SEEDFLEX

28 arba 32 36 20 arba 24 24 arba 27 28 arba 32

ba 12,5 12,5 15 arba 12,5 14,3 arba 12,5

i: 3; dvigubo disko 2

  *(su atkabinamuoju maišytuvu)

nuo 1 iki 430

1200

2,10

arba VARIO varomąjį mechanizmą per hidraulinę traktoriaus sistemą arba diržinę 
pavarą, prijungtą prie GTV; VARIO

03 / 104 / 1002 / 1003 / 1004, HRB 102 / 103, CD 300 / 400

Packer 2, MAXIPACKER,  PACKLINER arba STEELLINER

valdymas, pūstuvo pasukimas, mažas sėklų lygis; kasdienis ir 

QUANTRON S-2: 2 x 2 eilių išjungimo įrenginys; srauto valdymas, sėjimo greičio valdy-
mas, kalibruotų sėklų laikymas

mu, elektrinis varomasis mechanizmas

1x SA su atskiru grįžimu ir 2x DA

elis ar uždarymo dangteliai tris ar du kartus didesniems sėjimo tarpams formuoti.

KUHN liejyklos ir kalvės bei aukštos kokybės gamybiniai procesai leidžia pagamint i tokias 
atsargines dalis, kurios nepavaldžios laikui. Galite pasikliaut i mūsų profesionalais ir mūsų 
originaliomis dalimis. Ūkininkai išnaudoja mūsų klientų aptarnavimo ir logist ikos paslaugas bet 
kuriame KUHN PARTS dalių sandėlyje, kuris kartu su jūsų art imiausiu KUHN atstovu pasiūlo greitus 
ir pat ikimus remonto darbų sprendimus.

KURIAMOS NEPAVALDŽIOS 
LAIKUI

KUHN DALYS
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KUHN PROGRAMĖLĖS 

1. pakabinamos mechaninės / 2. integruotos mechaninės / 3. su priekiniu 
piltuvu / 4. integruotos pneumatinės / 5. prikabinamos sėjamosios 
kombinacija / 6. pakabinamos neariminio žemės apdirbimo / 
7. prikabinamos neariminio žemės apdirbimo / 8. tikslioji

MAŽOS PROGRAMOS,   

DARANČIOS DIDELĮ DARBĄ  

www.kuhn.com

KUHN ištobulino kalibravimo pagalbą, kuri padės jums pasirinkti tinkamas sėjamosios parinktis ir sėjimo 
sąlygas (sėklos tipą, kiekį ir kita).
Ši programėlė išmaniajam telefonui taip pat leis naudotis keitikliu: pereiti iš sėklų m² į kg/ha.
Galima įsigyti iš„Apple Store“ ir „Google Play“..

 OPTIMIZUOKITE SAVO INTEGRUOTOS SĖJAMOSIOS PARINKTIS! 

Nuskenuokite šį kodą 
tiesioginei prieigai prie 

KUHN sėjimo pagalbos.

Pamatykite gausiausią mūsų sėjamųjų asortimentą rinkoje
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KUHN taip pat rasite

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»

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.

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

Sužinokite apie KUHN padargus 

„YouTube“ interneto svetainėje.

Daugiau informacijos apie artimiausią KUHN 

atstovybę rasite interneto svetainėj

www.kuhn.com


