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HR HRB

AZ OPTIMÁLIS MAGÁGYELŐKÉSZÍTÉS ELENGEDHETETLEN AZ EGYENLETES CSÍRÁZÁS ÉS A FIATAL NÖVÉNYEK 

EGÉSZSÉGES, ERŐTELJES FEJLŐDÉSE SZEMPONTJÁBÓL. A BORONA FELAPRÍTJA A RÖGÖKET, ELEGYENGETI 

A TALAJT ÉS TÖMÖRÍTI A TERMŐFÖLDET – MINDEZ NÉLKÜLÖZHETETLEN A KULTÚRA MAXIMÁLIS 

TERMÉSHOZAMÁNAK BIZTOSÍTÁSÁHOZ.

Forgóboronák

CSAKIS ROBOSZTUS GÉPRE ÉRDEMES PÉNZT ÁLDOZNI!
A KUHN munkagépei robosztus felépítésükről, biztonságos 
és megbízható működésükről, valamint hosszú 
élettartamukról ismertek. Ha belenéz a gép belsejébe, 
láthatja az okosan megtervezett rotoros hajtásrendszert és 
a robosztus házat, ami a rendkívül hosszú élettartam és a 
minimális karbantartási igény garanciája.

NAGYOBB TELJESÍTMÉNY. A magágy előkészítésére 
használt eszközöknek a nagy munkateljesítmény mellett 
– ameddig csak szükség van rá – megszakítás nélkül 
képesnek kell lenniük a zökkenőmentes működésre. 
A munkaszélességek gazdag választékát kínáló 
összecsukható szárnyelemes KUHN forgóboronák között 
ön is megtalálja az igényeinek éppen megfelelőt.

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ MAGÁGY.
Fontos, hogy a forgóborona képes legyen alkalmazkodni 
a munkakörülményeket befolyásoló számtalan tényező 
mindegyikéhez. A kések, a fogaskerekek és a többi eszköz 
széles választéka a garancia arra, hogy jól választ, ha a 
KUHN-tól vásárol forgóboronát. 

A MAGÁGYKÉSZÍTÉS  
MAGASISKOLÁJA
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HR HR1040 R 1020 I 1030 I 1040

HR 1040 R
URALD AZ ERŐT! A KUHN csattanós választ ad a HR 1040 R sorozat forgóboronáival dolgozó nagygazdaságok 
legégetőbb kérdésére: igen, ezek a 6 és 8 m közötti nagy munkaszélességű, összecsukható munkagépek nem jelentenek 
gondot a legfeljebb 500 LE-s vontatónak. A zökkenőmentes munkavégzés és az állandóan magas munkateljesítmény 
fenntartása érdekében a KTS 20-as terminál folyamatosan ellenőrzi a hajtóművek működését.

HR 1040 R ÉS HR 1020-1030-1040 FORGÓBORONÁK

M
un

ka
sz

él
es

sé
g 

(m
)

TELJESÍTMÉNY (HP) 460 480 500

4,00

4,50

5,00

6,00 HR 6040 R /RCS

7,00 HR 7040 R

8,00 HR 8040 R

Műszaki adatok – HR 1040 R / HR 1040 RCS
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HR 1020 I 1030 I 1040
Tökéletes magágy minden körülmények között. Használja ki ön is a HR 1020-1030-1040 típusú merevvázas 
forgóboronák 3-4,5 m-es munkaszélességének előnyeit. A legfeljebb 320 LE-s nagy teljesítményű vontatóra adaptált 
forgóborona önmagában és vetőgéppel együtt is használható. Bizonyára megtalálja majd azt a modellt és felszereltséget, 
amelyik tökéletesen megfelel a munkavégzéssel szemben támasztott minden igényének.

M
un

ka
sz

él
es

sé
g 

(m
)

TELJESÍTMÉNY (HP) 190 250 300

1,20

1,50

1,90

2,10

2,50

3,00 HR 3020 HR 3030 HR 3040

3,50 HR 3520 HR 3530 HR 3540

4.00 HR 4020 HR 4030 HR 4040

4.50 HR 4530

Műszaki adatok – HR 1020 / 1030 / 1040
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HRB HRB HR122 I 152 I 182 I 202 102 I 103 104 I 1004

HR 104-1004 / HRB 102-103 / HRB 103 DR

HR 104 - 1004  
ÉS HRB 103 HRB 103 DR FORGÓBORONÁK

Tökéletesen előkészített magágy. Ezek a forgóborona-modellek 2,50 m-től 6 m-ig terjedő munkaszélességben 
dolgoznak. Vannak köztük merevvázas és összecsukható kivitelű, szólóban és vetőgéppel együtt használható gépek.  
A tökéletes magágy titka minden körülmények között. 

Műszaki adatok – HR 104 - 1004 / HRB 102 - 103 – Merevvázas és összecsukható termékcsalád

M
un

ka
sz

él
es

sé
g 

(m
)

TELJESÍTMÉNY 
(LE) 180 250 350

4.00 HRB 403 DR HR 4004 DR

4.50 HRB 453 DR HR 4504 DRC

5.00 HRB 503 DR HR 5004 DRC

6.00 HR 6004 DRC

M
un

ka
sz

él
es

sé
g 

(m
)

TELJESÍTMÉNY 
(LE) 160 190 250

1,20

1,50

1,90

2,10

2,50

3,00 HRB 303 D HR 304 D HR 3004 D 

3,50 HRB 353 DN HR 3504 D 

4.00 HRB 403 D HR 404 D HR 4004 D 
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HRB 122 I 152 I 182 I 202
Speciális munkagép különleges méretben, alakkal és jellemzőkkel. Ez a forgóborona-család legfeljebb 80 LE 
vontatóteljesítmény mellett, 1,20 m-től 2,10 m-ig terjedő munkaszélességben dolgozik. Rendkívül kompakt kialakításuk 
folytán ezek a gépek munka közben a kis sortávolságra ültetett növények között is könnyedén mozognak. Körülményektől 
függetlenül kiemelkedően jó minőségű magágyat hoznak létre. Sorok közötti gépi gyomirtásra, a növényi maradványok 
bedolgozására és a talajszerkezet javítására egyaránt alkalmasak.

Műszaki adatok – HRB 102

M
un

ka
sz

él
es

sé
g 

(m
)

TELJESÍTMÉNY (HP) 80 140

1,20 HRB 122

1,50 HRB 152

1,90 HRB 182

2,10 HRB 202

2,50 HRB 252 D

3,00 HRB 302 D
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HR 1040 R

Több különböző csatlakozó 
rendszerrel kompatibilis
A termékcsalád tagjai 3, 4 és 4N kat. 
csatlakozó rendszerrel (vagy 4 kat. Quick 
Hitch gyorscsatlakozóval) kompatibilisek.
A boronák elsődleges teljesítményleadó 
tengelye megerősített kivitelű, és 2 db 
bütykös leoldó tengelykapcsolóval van 
felszerelve. A központi hajtómű hátrafelé eltolt 
helyzetét a TLT tengely hosszának növelése 
és a hajtótengely szögének csökkentése 
magyarázza: Ez jól jön a nagy átmérőjű 
kerekeken gördülő vontatók esetében.  
A központi hajtómű olajhűtővel és beépített 
pumpával van felszerelve. A szintetikus olaj 
lehetővé teszi, hogy a hajtóművek mindent 
kiadjanak magukból, hiszen így magasabb 
hőmérsékleten működhetnek, mint ásványi 
olaj használatával.

KTS 20 vezérlő egység  
alapkivitelben
A vontató vezetőfülkéjébe telepített KTS 
20 vezérlő egység folyamatosan figyeli a 
gép három hajtóművének hőmérsékletét 
és fordulatszámát. A nyomatékkorlátozó, 
illetve a túlmelegedés-érzékelő jelének 
detektálása esetén a gépkezelő azonnal 
reagálni tud a meghibásodás megelőzése 
érdekében. Ezzel a megoldással naponta 
nagyjából 900 euró takarítható meg, nap 
mint nap ekkora összeg esik ki ugyanis az 
állásidők következtében. 

Két gépfél  
a közös teljesítmény 
szolgálatában
A két gépfél között kétféle kapcsolat 
lehet: merev és szabadon mozgó. Ez 
utóbbi konfigurációban a gép két fele 
függőleges irányban +/- 2,5°-os szögben 
tud elmozogni egymástól, hogy jobban 
lekövesse a talajfelszín egyenetlenségeit. 
A hosszú, állítható magasságú oldalterelő 
lemez szemre is tökéletes munkát végez. 
A két gépfél szorosan egymás mellé került, 
hogy megmunkálatlan bakhát ne maradjon 
vissza közöttük. A hézag elé került elülső 
lazító kapa és a középen összekapcsolt 
simítólemezek ugyancsak hozzájárulnak a 
felszín kifogástalan megmunkálásához.

6, 7 ÉS 8 M-ES SZÉLESSÉG:
NAGYOBB TELJESÍTMÉNY
AZ ERŐS VONTATÓ TÖKÉLETES PARTNERE. A HR 1040 R típusú összecsukható forgóboronákat nagy teljesítményű 
vontató mögé, intenzív használatra terveztük. A HR 6040 R borona max. 460 LE-s, a HR 7040 R és HR 8040 R modell 
pedig 480, illetve 500 LE-s vontatóra kapcsolható.
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HR 6040 RCS és BTFR 6030: modulrendszerű 
kialakítás
A BTFR 6030 típusú vetőegységgel közös munkára tervezett 
HR 6040 RCS borona max. 460 LE-s vontató mögé kapcsolható. 
A munkamélység és a simítólemezek pozíciója hidraulikusan 
szabályozható a vezetőfülkéből. Minthogy ez a borona rendkívül 
sokoldalú, önmagában is felhasználható magágykészítésre.  
A HR 6040 RCS forgóborona – akárcsak az összes HR 1040 R 
modell – mozgatását szolgáló rendszer két nagy átmérőjű 
keréken gördül, melyek könnyen, szerszám használata nélkül 
leszerelhetők. 

Simítólemezzel a tökéletes talajfelszínért
A talaj porhanyításának pontos beállításához a simítólemez 
háromféle szöghelyzetbe állítható:
- a rotorok mellé nehéz talajok intenzív porhanyításához,
- hátradöntve a magágy könnyű porhanyításához, valamint
- köztes helyzetbe.
Ezek a beállítási lehetőségek az energiafogyasztást is csökkentik. 
Ráadásul a simítólemezt rögzítettük a hengervázhoz, így nem kell 
átállítani minden munkamélységváltásnál.

TÖKÉLETES  
ALKALMAZKODÁS A 
KÖRÜLMÉNYEKHEZ
A talajviszonyok akár egy táblán belül is 
komoly eltéréseket mutathatnak.
Épp ezért a munkavégzés tökéletes 
minősége egyszerűen és azonnal 
végrehajtható gépbeállításokat igényel.
A munkamélység és a simítólemezek 
pozíciója egy vezérelt rendszer 
segítségével hidraulikusan szabályozható 
a vezetőfülkéből. 

TÖKÉLETESEN ELŐKÉSZÍTETT  
MAGÁGY
A homogén csírázásnak és a növények erőteljes fejlődésének előfeltételei – kisebb rögök a talajfelszínen és porhanyós föld 
a mag körül, mély visszatömörítés és pontos szintezés – csakis a magágy megfelelő előkészítésével teljesülhetnek.
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HR HR1040 I 1040 R 1020 I 1030 I 1040 I 1040 R

1

2

3

4

6

5

NAGY TEHERBÍRÁSÚ, ELLENÁLLÓ, MEGBÍZHATÓ ROTOR...
TÖBBSZÖR PRÓBÁLTÁK LEMÁSOLNI, DE SOHA NEM 
SIKERÜLT IGAZÁN
A HR 1040 és HR 1040 R forgóborona nagy teljesítményű, max. 500 LE-s vontató mögé kapcsolható. Ezeken a 
boronákon az olajhűtő az alapfelszereltség részét képezi, beállításuk hidraulikusan történik. A nagy teljesítményű 
fogaskerekes áttétellel a legnehezebb körülmények között is jól megy majd a munka.
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2. Nagyon merev és karbantartásmentes 
gerendely:
A 8 mm vastag profilozott gerendely nagy 
szakítószilárdságú acélból készül. Félig folyékony 
kenőzsírral van feltöltve, ami élettartamkenést biztosít a 
fogaskerekek és fogastengelyek számára. Az O-gyűrűkkel 
és a csapos illesztésekkel biztosított tömítés hosszú üzemi 
élettartamot tesz lehetővé.

5. Lekerekített késtartók
Ez a sajátos késkialakítás a zökkenőmentes munkavégzést 
szolgálja, mert így a borona oldalirányban kevesebb földet 
tol ki, ezért a vontató kevesebb energiát fogyaszt.

3. Karbantartásmentes csapágyazás
A nagy kúpgörgős csapágyak pontosan méretezett 
távtartókkal vannak ellátva. A csapágyak tökéletesen, 
tehát holtjátékmentesen illeszkednek egymáshoz a 
csapágyházban.

4. Tökéletes csapágytartás
A 28 mm vastag négyszögletes öntöttvas tokozás 
védelmet nyújt a kopással és az alakváltozással szemben. 
A kazettatömítés igen hatékony védelmet nyújt a 
csapágyak szennyeződésével szemben.

1. Nincs túlnyúlás
A domború profilú edzett és kovácsolt acél fogaskerekek 
nem nyúlnak túl a csapágyakhoz képest. A hosszú 
hornyok és fogaskerekek kopogásmentes áttételt 
biztosítanak.

FAST-FIT
KÉSEK 

Ezzel a gyorskioldó rendszerrel  
nem szakítja meg a munkát  

hosszas állásidő.

6. Megbízható hornyolás
A rotortengelyeken a nyújtott hornyolást fémsajtolással 
alakítjuk ki. A késtartók kónuszos központosítása tökéletes 
tengelycsatlakozást biztosít és kiküszöböli a hornyok 
holtjátékát.

KUHN-ALAPÉRTÉK
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HR 1020 I 1030 I 1040

TÖKÉLETES MAGÁGY  
MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

A hidraulikus beállítások segítségével a gép 
működése bármikor valós időben hozzáigazítható a 
munkakörülményekhez.
A KUHN új HR típusú forgóboronái között minden 
szántóföldi szituációra találni egy-egy modellt, mely a külön 
megrendelhető tartozékokkal kiegészülve minden igénynek 
megfelel. 

Szériánk a jó hozzáférhetőség és az egyszerű használat 
mellett 3-tól 4,5 méterig terjedő munkaszélességet kínál.

Extra hosszú kések
Ez a különleges késkialakítás akár 20 cm-es munkamélységben is 
porhanyóssá teszi a földet. 
Az 1040-es sorozat 335 mm hosszú kései a legnehezebb 
körülmények között is mélyen behatolnak a talajba.

A rotor, mely alkalmazkodik a körülményekhez
A duplex fogaskerekes áttételnek köszönhetően a gépkezelő 
a munkavégzés körülményeinek megfelelően szabályozhatja a 
rotor fordulatszámát. Az 1040-es széria esetében a fordulatszám 
255 és 539 rpm között mozoghat, ami rendkívül mostoha 
körülmények között is kiváló magágyminőséget biztosít.
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Oldalterelők a felszín tökéletes kialakításáért
A speciális kialakítású, hosszúkás oldalterelők tökéletes 
felszínalakító munkát végeznek két munkamenet között. 
Az optimális tartást adó rugóbiztosítású, kétkaros rögzítésű 
oldalterelők beállítása gyorsan és könnyen elvégezhető.  
A boronához oldalsó tárcsák is rendelhetők.

A SIMÍTÓLEMEZ  
 BEÁLLÍTÁSA

A mélység, valamint a simítólemez dőlésszöge 
hidraulikusan szabályozható a vezetőfülkéből,  

hogy az adott modell alkalmazkodhasson  
a körülményekhez. A simítólemezt rögzítettük  
a hengervázhoz, ami lehetővé teszi a vontató 

teljesítményéhez való alkalmazkodást.

Nyomlazítók
A külön megrendelhető nyomlazítók feltörik a vontató kerekei alatt 
összetömörödött talajt.
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HR 1020 I 1030 I 1040

EZ A FOGASKEREKES HAJTÁS MÁS

Boronáink megalkotásához csakis kiváló minőségű alkatrészeket használunk fel, hogy minden körülmények között 
megállják a helyüket, és élettartamuk minél hosszabb legyen. Garantált sokoldalúság és megbízhatóság

Az 1040-es sorozat gépein a központi fogaskerekes áttétel olajhűtő rendszerrel van felszerelve.  
A beépített olajpumpa és a kiegészítő olajtartály lehűti az olajat, mielőtt a rendszer visszafecskendezi azt a fogaskerékházba.

MAGA A MEGTESTESÜLT  
MEGBÍZHATÓSÁG

Ön dönt!
A KSL 14 funkcióválasztó segítségével 
az alábbi funkciókat szabályozhatja a 
vezetőfülkéből: a rotor és a simítólemez 
munkamélysége, vetőegység-magasság 
és talajnyomás. Egyetlen hidraulikus 
szelep elegendő valamennyi funkció 
működtetéséhez.

Kővédő terelőlemezek
Köves talajon a központi gerenda a külön 
megvásárolható V-alakú 
terelőlemezekkel védhető meg a 
kőfelverődéstől. A csavaros rögzítésű 
lemezek könnyen eltávolíthatók a mélyebb, 
illetve gyorsabb munkavégzéshez.

További függesztési lehetőségek
A 2, 3 és 4N függesztési kategória lehetővé 
teszi a borona gyors rákapcsolását a nagy 
vontatók 3 és 4 kategóriás hárompontos 
vonószerkezetére. A gépet közelebb 
lehet hozni a vontatóhoz: a központi 
fogaskerekes hajtómű hátrafelé eltolt 
helyzetű, hogy kisebb legyen a TLT-vel 
bezárt szög.
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DURAKARB: TULAJDONSÁGOK, AMELYEK MINDENT 
MEGVÁLTOZTATNAK

Számíthat ránk, mert a KUHN-nál több mint 40 éve gyűlnek a tapasztalatok a forgóboronákkal kapcsolatban – a több ezer 
jelenleg is használt munkagép, illetve a KUHN forgóboronáival megművelt több millió hektárnyi termőföld mindent elárul rólunk.

Ez az acélkés (külön megvásárolható a HR 1020 - 1030 - 1040 - 1040 és az R - 104 – 1004 modellekhez) volfrám-karbid bevonattal 
van ellátva. Lekerekített vonalvezetésével a 4 db lemez 136 mm-en nyújt védelmet kopás ellen és biztosít fokozott ellenállóképességet 
akár köves talajon is.

VÁLASSZA A FAST-FIT  
KÉSRÖGZÍTÉST!

ALAPFELSZERELTSÉG
Az alapfelszereltség részét képező kések gyorskioldó rendszerrel 
vannak ellátva. 
Hosszuk 315 mm (HR 1020 és HR 1030 sorozat), illetve 335 mm 
(HR 1040 sorozat).

DURAKUHN
A KUHN forgóboronáihoz még hosszabb üzemi élettartamot 
biztosító volfrám-karbid bevonatú, gyors rögzítésű kések
is rendelhetők. DURAKUHN késcsere állásidő nélkül.
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HR HRB104 I 1004 102 I 103

Forgóboronák 2,50 m-től 6 m-ig terjedő munkaszélességgel.
Merevvázas, illetve összecsukható kivitel, mely önmagában vagy vetőgéppel 
együtt is használható.

MASSZÍV ÉS MEGBÍZHATÓ KIALAKÍTÁSSAL 
A KIEMELKEDŐ MAGÁGYMINŐSÉGÉRT

A késtartók pozíciója
A késtartók úgy vannak beállítva, hogy progresszíven porhanyítsák a talajt. Ez az exkluzív 
kialakítás megakadályozza, hogy a boronán káros vibráció lépjen fel, továbbá csökkenti 
az energiafogyasztást.

Mélységbeállítás
A hengermagasság egyszerűen beállítható 
egy könnyen használható, többfuratos és 
reteszcsapos állítókarral. Mivel lefelé nincs 
korlátozva, a henger akkor is elegyengeti 
a talajt, amikor a gép felfele ható erőt 
kap munkavégzés közben. A csap és a 
rögzítő kar lekerekített alakja megnöveli 
érintkező felületüket és megakadályozza a 
berágódást.
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Nagy teherbírású központi váz és 
kapcsolószerkezet
A 4, a 4,5 és az 5 méteres modelleken 
a központi vázat nehéz zártszelvény 
szerkezet alkotja, így a gép rendkívül 
merev, a hajlító és a csavaró 
igénybevétellel szemben igen ellenálló lett. 
A HR 6004 DR modellek központi váza 
nehéz zártszelvény szerkezetű kettős 
elülső, illetve hátsó keretből áll.

A ház, a csapágyak és a kés a torziós igénybevétel 
csökkentése érdekében kompakt egységet képeznek.
Merev hajtóműház védi a karbantartást nem igénylő 

gerendellyel felszerelt rotort. A házon belül elhelyezett 
csapágyak pozíciója állandó holtjátékmentes tartást biztosít. 

Az egység kazettás (HR), illetve ajakos (HRB) tömítéssel  
van lezárva. A késtartók kónuszos központosítása 

kiküszöböli a hornyok holtjátékát.

EGYEDÜLÁLLÓ ROTOR

Megbízható közlőmű és 
sebességváltó
A késeknek a fogaskerekek adják át 
a közölt erőt. A modellek többsége 
duplex hajtóművel van felszerelve, 
melynek csereszabatos fogaskerekei 
lehetővé teszik a rotor fordulatszámának 
megváltoztatását. A teljes hajtásláncot 
leoldó tengelykapcsoló védi.

Tökéletes talajfelszín
A speciális kialakítású oldalterelők 
tökéletes felszínalakító munkát végeznek 
két munkamenet között. A HRB 
terelőlemezek a hengertartó karra vannak 
rögzítve, és tökéletesen lekövetik a 
munkamagasságot. A tökéletes biztonság 
érdekében a HR 1004 modelleken egy-
egy rugóterhelésű kar is el van helyezve. 
A beállítások végrehajtásához nem kell 
eltávolítani a csavarokat.

KUHN-ALAPÉRTÉK
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HR HRB104 I 1004 102 I 103

BORONA, AMELY ALKALMAZKODIK  
A HELYI KÖRÜLMÉNYEKHEZ

SZÉLES KÉSVÁLASZTÉK = SOKOLDALÚSÁG 

A gazdálkodás helyi feltételrendszerét a legkülönfélébb tényezők hosszú sora határozza meg. A kések, a tartozékok és a 
hajtóművek széles választéka garantálja, hogy nem fog csalódni, ha a KUHN forgóboronáit választja.

A FAST-FIT kések hozzátartoznak a HR 104-1004 forgóboronák alapfelszereltségéhez.
A kések ferde, csavart kialakítása kedvezőtlen körülmények között is ideális környezetet teremt a csírázáshoz. Kiválóan dolgoznak nagy 
menetsebesség mellett.

Az OPTIMIX kések különleges kialakítása a magágy előkészítését szolgálja a felszántatlan földeken, miután a tarlóhántás és a 
talajlazítás megtörtént, de legelőterületek helyreállítására is alkalmas. A kések különleges „előre ható” szögállása hatékonyan lazítja fel a 
talajt, és dolgozza bele a növényi maradványokat annak felső rétegébe.

DURAKUHN késeinket volfrám-karbid bevonattal láttuk el, a DURAKARB kések pedig plattírozott volfrám-karbid védőréteggel 
rendelkeznek. Ezek az extra hosszú, 365 mm-es kések méretüknél fogva a talajba is mélyebben hatolnak be.

Sebességfokozatok sokasága
A kettős hajtómű fogaskerekei megfordíthatók, így még több 
rotorfordulatszámmal képesek alkalmazkodni a porhanyítás 
intenzitásához.
A hátsó hajtómű elhelyezésével csökkenti a hajtótengely szögét, 
és megkönnyíti a borona felemelését a táblavégi fordulókban.

Gyorsan és könnyen végrehajtható beállítások
Ezek a forgóboronák centrálisan csuklós rögzítésű 
vázszerkezetüknek köszönhetően merev, illetve szabadon mozgó 
pozícióban egyaránt használhatók. A munkagép talajviszonyoknak 
megfelelő beállítása mindössze annyiból áll, hogy elfordítunk egy 
hosszúkás furattal ellátott éket. A HRB 103 DR és HR 1004 DR 
sorozat tagjai alapkivitelben a helyi körülményeknek megfelelően 
állítható magasságú oldalterelőkkel vannak felszerelve. Csuklós 
kialakításúak és rugós biztonsági berendezéssel vannak felszerelve.
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HRB 122 I 152 I 182 I 202

HRB FORGÓBORONÁK 
A SZŐLŐBEN ÉS A GYÜMÖLCSÖSBEN

SZABÁLYOZZA A MUNKAMÉLYSÉGET

Ezek a munkagépek éppen olyan hatékonyan dolgoznak, mint a szélesebb modellek. A szőlészet és a borászat területén 
alkalmazott hátsó függesztésű munkagépek valamennyi típusának fogadására alkalmas TLT csonk az összes modellen 
része az alapfelszereltségnek.

Nagy átmérőjű, karbantartást nem igénylő CRUMBLER henger biztosítja, hogy a talaj tömörítése megfeleljen a helyi viszonyoknak, továbbá 
hatékonyan szabályozza a munkamélységet. A HRB 202 típusú forgóboronák PACKER 2 hengerrel (átmérője 515 mm) is felszerelhetők.

Nagy teherbírású, kompakt ház
A ház, a csapágyak és a késtartók nagy teherbírású, kompakt 
egységet alkotnak. A ház és a késtartók felső része között kisebb 
lett a hely, hogy a kövek ne tudjanak beakadni. A talaj a mozgó 
gép kései felé halad.

Az ideális erő növénykultúrák szakosodott 
termesztéséhez
A HRB 102 sorozat boronáinak alacsony, lekerekített és keskeny 
profilja ideális megoldást kínál a növénykultúrák szakosodott 
termesztéséhez. Az élettartam kenéssel és O-gyűrűs tömítéssel 
ellátott fogaskerekek és csapágyak rendkívül tartóssá teszik a 
rotorokat.
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„Nálunk nagyjából 80 
hektáron folyik a vörösbab, 
a csicseriborsó és a keskeny 
levelű bab termesztése. 
Nagyra értékeljük a KUHN HR 
6040 R típusú boronájának 
egyszerű használhatóságát 
és minőségét. Amikor 
előkészítjük vele a magágyat, 
számunkra az a legfontosabb, 
hogy tökéletesen vízszintes 
felszínt és a magágy teljes 
keresztmetszetében 4 cm-es 
egyenletes munkamélységet 
kapjunk.”
- Karl B.

„Sikerült megfelelően 
előkészíteni a talajt, ráadásul 
rengeteg időt megtakarítottunk, 
mivel a forgóboronánkkal 
(KUHN HR 4504) úgy tudjuk 
megművelni a földet, hogy a 
tárcsás
borona használatához képest 
jóval kevesebb nedvesség 
tűnik el belőle.
Üzemeltetési költségei is 
alacsonyabbak. A KUHN-féle 
borona kopó alkatrészei és 
fogai jóval olcsóbbak, mint a 
versenytárs gépek esetében. A 
KUHN munkagépe egyszerűen 
masszívabb kivitel, és jobban 
bírja az strapát.”

„A HR 8040 R borona egy 
különleges funkciókkal 
rendelkező, rendkívül nagy 
teljesítményű, megbízható 
és robosztus gép: A 
KTS 20 vezérlő egység 
segítségével szabályozni 
tudjuk a borona három 
hajtóművének hőmérsékletét 
és fordulatszámát, ezért 
akkor sem károsodnak, ha 
egymás után több menetben 
is intenzíven megdolgoztatjuk 
őket.
A gépen minden beállítás 
hidraulikusan történik, 
ezért a forgóborona 
gyorsan beindítható és 
adaptálható a különböző 
munkakörülményekre.”

RAMONA FARMS

SACATON, ARIZONA, USA 
| HR 6040 R

PETER MARTENS 

PENN YAN, NEW YORK, USA 
| HR 4504

JAUME PONT

CSALÁDI GAZDASÁG, SAN 
JOSE, TAMARITE DE LITERA,  
HUESCA, SPANYOLORSZÁG
| HR 8040 R

CRISTIAN VERUCCHI

ANZOLA DELL’EMILIA BOLOGNE,
OLASZORSZÁG
| HR 8040 R

GAZDÁLKODÓK MONDTÁK…
A KUHN FORGÓBORONÁINAK FELHASZNÁLÓI

VILÁGSZERTE ELÉGEDETTEK.
SZAVAIKBÓL KITŰNIK, MIÉRT IS SZERETIK

KÜLÖNBÖZŐ MODELLJEINKET.

„Meg vagyunk elégedve új 
forgóboronánk teljesítményével 
és az elvégzett munka 
minőségével. Másfél szezont 
végigdolgoztunk már ezzel a 
géppel, és még egyetlenegy 
meghibásodás sem történt. 
Csak a kopó alkatrészek és 
a karbantartás szokásos 
költségei merültek fel az 
évi 1.000-1.500 hektárnyi 
területet előkészítő géppel 
kapcsolatban. A forgóborona 
másik praktikus funkciója, az 
a munkamélység beállítása. A 
beállítások nagyon könnyen, 
hidraulikus úton elvégezhetők.”
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HR 1020 I 1030 I 1040

ÖN IS VÁLASSZA A KÉNYELMET
ÉS A MINŐSÉGI MUNKAVÉGZÉST!

KSL 14 funkcióválasztó
A KSL 14 funkcióválasztó segítségével az alábbi funkciókat szabályozhatja a 
vezetőfülkéből: a rotor és a simítólemez munkamélysége, vetőegység-magasság és 
talajnyomás.

További függesztési lehetőségek
A 2, 3 és 4N függesztési kategória lehetővé teszi a borona gyors rákapcsolását a nagy 
vontatók 3 és 4  kategóriás hárompontos vonószerkezetére. A gépet közelebb lehet 
hozni a vontatóhoz: a központi fogaskerekes hajtómű hátrafelé eltolt helyzetű, hogy 
kisebb legyen a TLT-vel bezárt szög.

Még több hidraulikus beállítás
A HR 1020 és HR 1030 széria modelljein opcióként hidraulikus munkamélység- és 
egyengetőgerenda-beállítást lehet végezni. A körülményekhez való alkalmazkodás 
jegyében a simítólemez hidraulikusan beállítható a vezetőfülkéből. A simítólemez a henger 
keretére van rögzítve, ami lehetővé teszi a vontatási teljesítmény megválasztását.

Nyomlazítók
A külön megrendelhető nyomlazítók feltörik a vontató kerekei alatt összetömörödött 
talajt. A külön megvásárolható oldalsó tárcsákkal még tökéletesebbé lehet tenni a felszín 
előkészítését.

Köves talajon
V-alakú terelőlemezek védik a központi gerendelyt köves talajon. A csavaros rögzítésű 
lemezek könnyen eltávolíthatók a mélyebb, illetve gyorsabb munkavégzéshez.
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HR 1040 R

EGYRE PRAKTIKUSABB FELSZERELTSÉG

Öntisztító váz
A váz speciális kialakítása megakadályozza, hogy a föld felrakódjon a központi 
gerendelyre. Ha mégis marad rajta föld, akkor az magától lehullik, amikor a szerkezetet 
szállítási helyzetbe állítják.

Biztonságos közúti szállítás
A HR 1040 R típusú forgóboronák hidraulikusan hajlanak fel, majd rögzülnek 
szállítópozícióban. A standard szállítókereten elhelyezett nagy átmérőjű elforduló ikerkerekek 
(opció) zökkenőmentes közúti közlekedést biztosítanak. Nincs szükség fékrendszerre, és 
közepes méretű vontató használata esetén a szerelvény eleget tesz a közúti szállításra 
vonatkozó előírásoknak. Munkavégzéshez a vázszerkezet leválasztható, hogy annak súlya ne 
terhelje a gépet. A hidraulikus függesztőrendszer használata nagyon egyszerű.

Munkavégzés köves talajon
A két rotor közé felszerelhető V-alakú kővédő lemezek megakadályozzák, hogy a kövek 
beakadjanak. A külön megvásárolható oldalsó tárcsákkal még tökéletesebbé lehet tenni a 
felszín előkészítését.

Nyomlazítók
A külön megrendelhető nyomlazítók feladata feltörni a vontató kerekei alatt 
összetömörödött talajt. Munkamélységük állítható. A munkavégzés körülményeitől, 
valamint attól függően, hogy a talaj mennyire köves, választani lehet a szakítócsavaros és 
a rugós biztonsági mechanizmus között.
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HR HRB104 I 1004 102 I 103

TESTRESZABHATÓ, HOGY 
MEGFELELJEN MINDEN IGÉNYNEK

Nyomlazítók
Opcionális nyomlazító a KUHN valamennyi összecsukható forgóboronájához, ezenkívül 
a merevvázas HR 104 és HR 1004 modellhez rendelhető. Feladata a vontató kerekei 
alatt összetömörödött föld fellazítása. Magassága állítható, szakítócsavaros vagy rugós 
biztonsági mechanizmussal van felszerelve. Ikerkerekes vagy nagyon széles abroncson 
futó vontatóval végzett munka során két nyomlazító kapasor is felszerelhető a gép egy-
egy oldalára, ugyanabba a tartóba.

Elülső lazító kapa
Az elülső lazító kapa az összecsukható modelleken a két boronafél gerendelyei közé eső 
szakaszon porhanyítja a talajt. Ez különösen a tökéletes magágyat kívánó kultúrák, illetve 
a nedves vagy agyagos talajon végzett munka esetében hasznos.

Hátsó hidraulikus függesztés
A 2500 kg-os emelési kapacitást elérő, alapkivitelű hidraulikus csatlakozó rendszer 
vetőgéppel kombinálva ideális a mindennapi használatra, azonban csak a merevvázas 
forgóborona modelleken elérhető. A forgóboronák olyan nagy teljesítményű függesztő 
rendszerrel is felszerelhetők, amelynek emelési kapacitása a 3300 kg-ot is eléri.  
A függesztő rendszer megerősített kivitelű, perselyezett hengerekkel és forgócsapokkal 
rendelkezik. A hátsó függesztő rendszer hidraulikus működtetésű, és hidraulikus 
emeléshatárolóval van felszerelve. Ezt a rendszert nagy kapacitású és szemenkénti 
precíziós vetőgépek csatlakoztatására ajánljuk. A HR 6004 DRC kivételével minden 
HR 104 és 1004 modellen elérhető.

Simítólemezek
Az elöl elhelyezett simítólemez az egyenetlen talaj szintkülönbségeinek elsimítására 
és megszüntetésére szolgál. Egyszerűen leszerelhető, magassága állítható, így nem 
befolyásolja a kések munkamélységét. Finom magágy készítéséhez a simítólemez hátul a 
hajtóműgerendely és a henger közé helyezhető. Szükség esetén két szintező gerenda is 
felszerelhető, az egyik előre, a másik pedig hátra. 
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HRB HR
HR HR

122 I 152 I 182 I 202 104 I 1004 / HRB 102 I 103
1020 I 1030 I 1040 1040 R

STEELLINER
Ez a barázdahenger tökéletesen szabályos vetősorokat képez. Az 500 mm (HRB 
sorozat), illetve 550 mm (HR sorozat) átmérőjű STEELINER henger kiváló gördülő és 
teherbíró képességgel rendelkezik. Jól elboldogul nehéz, illetve nedves körülmények 
között, és kiváló rögtörő képességet mutat a száraz, kemény talajokon.

MEGAPACKER
Ezt a hengert könnyű, krétás, agyagos mészkő-, illetve agyagos-iszapos talajokra 
ajánljuk. A különösen nagy átmérőjű (590 mm) PACKER henger a legkönnyebben könnyű 
talajokon vontatható, ahol jobb talajszilárdítást biztosít.

MAXIPACKER
Ennek a sokoldalú, nagy átmérőjű (535 mm) hengernek kisebb a gördülési ellenállása. 
Mechanikus, illetve precíziós vetőgéppel együtt is jól használható. Az alapfelszereltség részét 
képező keménybevonatos sárkaparók meghosszabbítják a henger élettartamát, csökkentik 
karbantartási igényét, és akkor is tisztán tartják azt, ha ragacsos talajon dolgozik.

PACKLINER
Ez a barázdahenger tökéletesen szabályos vetősorokat képez. Az 592 mm átmérőjű 
PACKLINER henger különleges prizma alakú profilja elősegíti az öntisztulást és egységes 
barázdaformát alakít ki. Nehéz körülmények között is hatékony magtakarást biztosít. 
Különösen a könnyű talajon érzi magát elemében, de az erősen agyagos talajokkal is elbánik.

MINDEN IGÉNYT KIELÉGÍTŐ 
GAZDAG HENGERVÁLASZTÉK
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CRUMBLER
Ezt a hengert száraz talajokra fejlesztettük ki. Integrált vetőgéppel nem kompatibilis. 
Tavaszi és nyári talajelőkészítő munkákra ideális. Csekély energiaigénye folytán 
költséghatékony eszköz. A 390 mm átmérőjű CRUMBLER henger pálcái kivehetők.

PACKER PK2
Ez az 515 mm átmérőjű henger bármilyen talajviszonyok mellett elvégzi a feladatát, 
de különösen hatékony az agyagos talajokon, melyek a száraz évszakban hamar 
megkeményednek és könnyen kirepedezhetnek. Azzal járul hozzá az ideális magágy 
létrehozásához, hogy a mélyben tömöríti, a felszínen pedig porhanyítja a talajt. 
Kompatibilis a könnyű integrált vetőgépekkel.

Hengermagasság-beállítás a HR 104-1004 és a HRB 102-103 boronán
A hengermagasság egyszerűen beállítható egy könnyen használható, többfuratos és 
reteszcsapos állítókar segítségével. Mivel lefelé nincs korlátozva, a henger akkor is 
elegyengeti a talajt, amikor a gép felfele ható erőt kap munkavégzés közben. A csap 
és a rögzítő kar lekerekített alakja megnöveli érintkező felületüket és megakadályozza a 
berágódást.

MAXICRUMBLER
Ezt a könnyű hengert a tavaszi és nyári talajelőkészítő munkák során érdemes igénybe 
venni. Vontatóteljesítmény-igénye csekély, ezért költséghatékony. Az 520 mm-es 
MAXICRUMBLER hengerre nehezebben rakódik fel a föld, és kisebb ellenállást tanúsít 
köves talajokon.

Keménybevonatos sárkaparók
Ezek a sárkaparók a kemény felületet képező volfrám-karbid bevonatnak köszönhetik 
különösen hosszú élettartamukat. A három munkavégző felület védelmének 
köszönhetően nincs szükség gyakori utánállításra. Hozzátartozik az alapfelszereltséghez 
a MAXIPACKER, a MEGAPACKER, a STEELLINER és a PACKLINER hengeren.
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Műszaki adatok

HR 6040 R HR 7040 R HR 8040 R

Munkaszélesség (m) 5,96 / 19´7” 6,96 / 22´10” 8,05 / 26´5”

Szállítási szélesség (m) 3,00 / 9´10”

Szállítási magasság (m) 3,25 / 10´8” 3,75 / 12´4” 4,25 / 13´11”

Maximális vontató teljesítmény (kW/LE) 336 / 460 345 / 480 365 / 500

Min. vontatóteljesítmény-igény (kW/LE) 131 / 180 161 / 220 175 / 240

Hajtóművek olajhűtő rendszerrel felszerelt megerősített kivitelű központi hajtómű; oldalsó DUPLEX hajtómű

TLT biztonsági bütykös leoldó tengelykapcsoló a két boronafélen

TLT fordulatszám (perc-1) 1 000

Rotor fordulatszáma (perc-1) 274 / 349 (inverzió után / fogaskerekek 32-34)

Rotorok száma 20 24 28

Munkamélység beállítása hidraulikus

Simítólemez *  (hidraulikus beállítással)

Oldalterelők *  (állítható, rugóbiztosítású és kétkaros)

Függesztő szerkezet 3, 4 és 4n kat. kengyellel

Munkavégző pozíció merev vagy szabadon mozgó (+/- 2,5°)

Szállítási helyzet rögzítése hidraulikusan

Vezérlőegység
KTS 20: a fogaskerekes hajtóművek hőmérsékletének folyamatos ellenőrzése és biztonsági tengely-

kapcsoló-kioldás.

Központi elülső lazító kapa

Tö
m

eg
, k

b.
 (k

g/
fo

nt
)

MAXICRUMBLER hengerrel (Ø 520 mm) 4.015 4.350 4.410

MAXIPACKER hengerrel (Ø 535 mm) 4.515 4.930 5.070

MEGAPACKER hengerrel (Ø 590 mm) 4.600 5.030 5.195

STEELLINER hengerrel  
(Ø 500 mm, 12,5 cm-es sortávolság)

4.700 5.130 5.305

A vontató szükséges hidraulikus berendezései 3 x DA (simítólemez, mélységállítás, valamint behajtás és rögzítés közúti szállításhoz)

Külön megvásárolható tartozékok a HR 1040 R modellhez:
DURAKUHN kések – DURAKARB kések, V-alakú kővédő lemezek – vetemedésgátló perem – nyomlazítók (rugós vagy csavaros 
biztonsági mechanizmus) – hordozó keret közúti szállításhoz.

*  Alapfelszereltség része    Külön megrendelhető  - Nem beszerezhető
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Műszaki adatok

HRB 122 HRB 152 HRB 182 HRB 202 HRB 202 S

Munkaszélesség (kb.) (m) 1,20 1,50 1,80 2,10

Teljes szélesség (m) 1,30 1,60 1,89 2,19

Max. vontató teljesítmény (kW/LE) 540 perc-1 fordulaton 59 / 80

Max. vontató teljesítmény (kW/LE) 540 perc-1 fordulaton 18 / 25 22 / 30 26 / 35 30 / 40

Hajtómű *  Egysebességes 540 perc-1 TLT fordulatszámhoz

Hátsó TLT csonk *

TLT biztonsági Nyírócsavar nyomatékhatároló

Szabályozható munkamélység (cm) 20

Mélységszabályozás CRUMBLER henger CRUMBLER vagy PK2 HENGER

TLT fordulatszám (perc-1) 540

Rotor fordulatszáma (perc-1) 540 perc-1-nél 253

Rotor fordulatszáma (perc-1) 1.000 perc-1-nél 468 (jó állapotban)

Kések rögzítése Csavarral rögzített kések FAST-FIT kések

Függesztés 1 N (keskeny), 1 és 2 kat. – Elforduló kengyelek Kat. 2 és 3 kat. 

Tö
m

eg
 (k

g)
 k

b. Crumbler hengerrel, eltávolítható pálcákkal (Ø 
390 mm)

440 500 550 730

PACKER PK2 hengerrel (Ø 515 mm) PK2 henger a 152-es és 182-es típuson 900

Külön megvásárolható tartozékok a HRB 122 - 152 - 182 - 202 modellekhez
Állítható simítólemez a HRB 202 modellen, 4 nyomlazítóból álló készlet.

*  Alapfelszereltség része    Külön megrendelhető  - Nem beszerezhető
A gépek egy része nem szerezhető be minden országban. *A munkaszélesség a géphez külön megvásárolt tartozékok függvénye.
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Műszaki adatok

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

HR 
304 M

HR 
404 D

HR 
3004 D

HR 
3504 D

HR 
4004 D

HR 
4004 DR

HR 
4504 DRC

HR 
5004 
DRC

HR 
6004 DRC

Munkaszélesség (m) 2,50 / 8´2” 3,00 / 9´10´´ 3,44 / 11´3” 4,00 / 13´1” 4,50 / 14´8” 5,00 / 16´5” 3,00 / 9´10´´ 4,00 / 13´1” 3,00 / 9´10´´ 3,50 / 11’6” 4,00 / 13´1´ 4,00 / 13´1´ 4,50 / 14´9” 5,00 / 16´5´´ 6,00 / 19'7”

Teljes szélesség (m/láb)

2,60 / 8´5” 3,08 / 10´1” 3,50 / 11’6” 4,11 / 13´6”

4,08 / 13´5” 4,67 / 15´4” 4,97 / 16´4”

3,12 / 10´3” 4,11 / 13´5” 3,08 / 10´1´´ 3,50 / 11’6” 4,10 / 13´5”

4,08 / 13´5´´ 4,67 / 15´4´´ 4,97 / 16´4” 6,21 / 20´4”

Szállítási szélesség (m)
2,67 / 8´9” 2,51 / 8´3”  
(megemelt hengerekkel)

2,67 / 8´9” 
2.51 / 8´3” (megemelt hengerekkel)

2,65 / 8´8” 
2,52 / 8´3”
(megemelt 

hengerekkel)

Kerettípus Merev Behajtható (két db kettős műk     ödésű henger) Merev Behajtható (két db kettős működésű henger)

Minimális vontató teljesítmény (kW/LE) 37 / 50 44 / 60 51 / 70 59 / 80 66 / 90 81 / 110 88 / 120 96 / 130 59 / 80 73 / 100 59 / 80 66 / 90 73 / 100 88 / 120 96 / 130 130 / 180

Maximális vontató teljesítmény (kW/LE) 103 / 140 118 / 160 132 / 180 139 / 190 184 / 250 265 / 350

Hajtómű Duplex (központi) Multiplex Duplex (központi)
Duplex 

(oldalsó)

TLT fordulatszám (min-1) 540* / 1.000 540 / 750 / 1.000* 750 / 1.000 540 / 750 / 1.000* 750 / 1.000 1,000

TLT tengelybiztosítás 183 *  (bütykös leoldó tengelykapcsoló)

Hátsó TLT csonk *

Rotorok száma 8 10 12 13 15 16 10 14 10 12 14 13 15 16 20

FAST-FIT késrögzítés - *

Munkamélység (cm/in) 2-20 / 1-8” 3-25 / 1-10” (standard kések) max. 31 / 12,2” (hosszú kések) 3-25 / 1-10” (standard kések)

Csatlakozás Kat. 2 és 3 kat. kengyellel
Kat. 2 és 3 kat. elforduló 

kengyellel
3 kat. Kat. 2 és 3 kat. elforduló kengyellel Kat. 2 Kat. 2 vagy 3 Kat. 3

Világító és fényjelző berendezések * *

Tö
m

eg
 k

g 
(k

b.
)

CRUMBLER hengerrel, kivehető pálcákkal  
(Ø 390 mm)

835 965 1.075 _ _ _ _ _ 1.090 1.130 _ 1.185 _ _ _ _ _ _

PACKER PK2 hengerrel (Ø 515 mm) 1.014 1.170 1.280 _ 1.650 2.260 2.430 2.530 1.295 1.335 1.740 1.390 _ 1.850 2.340 2.520 2.625 3.290

MAXIPACKER hengerrel (Ø 535 mm) 1.035 1.200 1.310 1.575 1.700 2.310 2.505 2.605 1.325 1.365 1.790 1.420 1.685 1.900 2.390 2.595 2.700 3.350

STEELLINER hengerrel  
(Ø 500 mm, 12,5 cm-es sortáv)

_ 1.325 1.435 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

STEELLINER hengerrel  
(Ø 550 mm, 12,5 cm-es sortáv)

_ _ _ 1.725 1.870 _ _ _ _ _ _ _ 1.840 2.095 _ _ _ _

STEELLINER hengerrel  
(Ø 550 mm, 15 cm-es sortáv)

_ _ _ _ _ 2.400 _ 2.765 1.450 1.490 1.950 1.550 _ _ 2.480 _ 2.860 3.550

PACKLINER hengerrel _ _ 1.435 1.770 1.920 _ _ _ 1.490 1.530 2.010 1.590 1.885 2.145 _ _ _ 3.630

Külön megvásárolható tartozékok a HRB 102 D / HRB 103 D modellekhez 
Bütykös leoldó tengelykapcsoló védelem (a HRB 252 és 302 D modellen) – Kiegészítő fogaskerékkészlet – Félautomatikus csatlakozás 
(vontató/munkagép) – Elölre, ill. hátra rögzíthető simítólemez – Rugós, ill. szakítócsavaros biztonsági mechanizmussal felszerelt 
nyomlazítók – Standard vetőgép-csatlakozás vagy hidraulikus emelő csatlakozás két hengerrel – Lökethatároló eszköz hidraulikus 
csatlakoztatáshoz. 

Külön megvásárolható tartozékok a HR 104 / HR 1004 modellekhez
Elölre, ill. hátra rögzíthető simítólemez – Rugós, ill. szakítócsavaros biztonsági mechanizmussal felszerelt nyomlazítók – Kiegészítő 
fogaskerékkészlet – Megerősített TLT tengely 200 LE-nél erősebb vontatóhoz – Hosszabb rögzítőkengyelek – Standard vetőgép-
csatlakozás vagy hidraulikus emelő csatlakozás – Lökethatároló eszköz hidraulikus csatlakoztatáshoz – Bevonatos DURAKUHN vagy 
DURAKARB kések – OPTIMIX kések – Hosszú kések (36 cm) a talaj mély előkészítéséhez: burgonya, répa stb. alá.

*  Alapfelszereltség része  Külön megrendelhető  - Nem beszerezhető *Gyárilag felszerelt
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Műszaki adatok

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

HR 
304 M

HR 
404 D

HR 
3004 D

HR 
3504 D

HR 
4004 D

HR 
4004 DR

HR 
4504 DRC

HR 
5004 
DRC

HR 
6004 DRC

Munkaszélesség (m) 2,50 / 8´2” 3,00 / 9´10´´ 3,44 / 11´3” 4,00 / 13´1” 4,50 / 14´8” 5,00 / 16´5” 3,00 / 9´10´´ 4,00 / 13´1” 3,00 / 9´10´´ 3,50 / 11’6” 4,00 / 13´1´ 4,00 / 13´1´ 4,50 / 14´9” 5,00 / 16´5´´ 6,00 / 19'7”

Teljes szélesség (m/láb)

2,60 / 8´5” 3,08 / 10´1” 3,50 / 11’6” 4,11 / 13´6”

4,08 / 13´5” 4,67 / 15´4” 4,97 / 16´4”

3,12 / 10´3” 4,11 / 13´5” 3,08 / 10´1´´ 3,50 / 11’6” 4,10 / 13´5”

4,08 / 13´5´´ 4,67 / 15´4´´ 4,97 / 16´4” 6,21 / 20´4”

Szállítási szélesség (m)
2,67 / 8´9” 2,51 / 8´3”  
(megemelt hengerekkel)

2,67 / 8´9” 
2.51 / 8´3” (megemelt hengerekkel)

2,65 / 8´8” 
2,52 / 8´3”
(megemelt 

hengerekkel)

Kerettípus Merev Behajtható (két db kettős műk     ödésű henger) Merev Behajtható (két db kettős működésű henger)

Minimális vontató teljesítmény (kW/LE) 37 / 50 44 / 60 51 / 70 59 / 80 66 / 90 81 / 110 88 / 120 96 / 130 59 / 80 73 / 100 59 / 80 66 / 90 73 / 100 88 / 120 96 / 130 130 / 180

Maximális vontató teljesítmény (kW/LE) 103 / 140 118 / 160 132 / 180 139 / 190 184 / 250 265 / 350

Hajtómű Duplex (központi) Multiplex Duplex (központi)
Duplex 

(oldalsó)

TLT fordulatszám (min-1) 540* / 1.000 540 / 750 / 1.000* 750 / 1.000 540 / 750 / 1.000* 750 / 1.000 1,000

TLT tengelybiztosítás 183 *  (bütykös leoldó tengelykapcsoló)

Hátsó TLT csonk *

Rotorok száma 8 10 12 13 15 16 10 14 10 12 14 13 15 16 20

FAST-FIT késrögzítés - *

Munkamélység (cm/in) 2-20 / 1-8” 3-25 / 1-10” (standard kések) max. 31 / 12,2” (hosszú kések) 3-25 / 1-10” (standard kések)

Csatlakozás Kat. 2 és 3 kat. kengyellel
Kat. 2 és 3 kat. elforduló 

kengyellel
3 kat. Kat. 2 és 3 kat. elforduló kengyellel Kat. 2 Kat. 2 vagy 3 Kat. 3

Világító és fényjelző berendezések * *

Tö
m

eg
 k

g 
(k

b.
)

CRUMBLER hengerrel, kivehető pálcákkal  
(Ø 390 mm)

835 965 1.075 _ _ _ _ _ 1.090 1.130 _ 1.185 _ _ _ _ _ _

PACKER PK2 hengerrel (Ø 515 mm) 1.014 1.170 1.280 _ 1.650 2.260 2.430 2.530 1.295 1.335 1.740 1.390 _ 1.850 2.340 2.520 2.625 3.290

MAXIPACKER hengerrel (Ø 535 mm) 1.035 1.200 1.310 1.575 1.700 2.310 2.505 2.605 1.325 1.365 1.790 1.420 1.685 1.900 2.390 2.595 2.700 3.350

STEELLINER hengerrel  
(Ø 500 mm, 12,5 cm-es sortáv)

_ 1.325 1.435 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

STEELLINER hengerrel  
(Ø 550 mm, 12,5 cm-es sortáv)

_ _ _ 1.725 1.870 _ _ _ _ _ _ _ 1.840 2.095 _ _ _ _

STEELLINER hengerrel  
(Ø 550 mm, 15 cm-es sortáv)

_ _ _ _ _ 2.400 _ 2.765 1.450 1.490 1.950 1.550 _ _ 2.480 _ 2.860 3.550

PACKLINER hengerrel _ _ 1.435 1.770 1.920 _ _ _ 1.490 1.530 2.010 1.590 1.885 2.145 _ _ _ 3.630

Külön megvásárolható tartozékok a HRB 103 DR / HR 1004 DR modellekhez
Elölre, ill. hátra rögzíthető simítólemez a 4.00-4,50-5,00 m-es munkaszélességű HR modellekhez – Elölre, ill. hátra rögzíthető 
simítólemez a HR 6004 DRC modellhez – Rugós, ill. szakítócsavaros biztonsági mechanizmussal felszerelt nyomlazítók – Kiegészítő 
fogaskerékkészlet – Megerősített TLT tengely a HR 4004 DR, HR 4504 DRC és HR 5004 DRC modellhez – Standard vetőgép-
csatlakozás hidraulikus emelővel és lökethatároló eszközzel – Hátsó vetőgép-csatlakozás kéthengeres kettős működésű hidraulikus 
emelővel és lökethatároló eszközzel (HR 6004 DRC kivételével) – Elülső lazító kapa.
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Időtállónak tervezve és gyártva. A KUHN öntödéiből és kovácsműhelyeiből kikerülő pótalkatrészek 
a magas szintű gyártási eljárásoknak köszönhetően hosszú ideig dacolnak az idő vasfogával. Feltétel 
nélkül megbízhat a rendelkezésünkre álló know-how-ban és az általunk előállított, eredeti alkatrészekben. 
Ügyféltámogató és logisztikai szolgáltatásainkat a KUHN PARTS raktárakon keresztül veheti igénybe, ahol – 
a KUHN legközelebbi meghatalmazott márkakereskedőjével együttműködve – gyors és megbízható javítási 
megoldásokat kínálnak Önnek.

KUHN-ALKATRÉSZEK

Műszaki adatok

HR
3020

HR
3520 

HR
4020 

HR 
3030

HR
3530 

HR 
4030 

HR
3040 

HR 
3540 

HR 
4040 

Munkaszélesség (m)* 3,00 3,50 4.00 3,00 3,50 4.00 3,00 3,50 4.00

Szállítási szélesség (m) 3,00 3,50 4,05 3,00 3,50 4,10 3,00 3,50 4,10

Maximális vontató teljesítmény (kW/LE) 132 / 180 139 / 190 146 / 200 176 / 240 183 / 250 190 / 260 219 / 300 226 / 310 234 / 320

Minimális vontató teljesítmény (kW/LE) 59 / 80 66 / 90 73 / 100 59 / 80 66 / 90 73 / 100 66 / 90 77 / 105 88 / 120

Hajtómű Duplex Duplex olajkeringetéssel

Biztonsági rendszer Leoldó tengelykapcsoló

TLT fordulatszám (min-1) 1.000

Rotor fordulatszáma (perc-1) 290 - 330     (irányváltás után) 296 - 463 (irányváltás után)

Rotorok száma 10 12 14 10 12 14 10 12 14

FAST-FIT késrögzítés *  alapfelszereltség része

Munkamélység-beállítás
*  Alapkivitelben kézi külön      megvásárolható hidraulikus *  hidraulikus

Simítólemez

Oldalterelők Állítható, rugóbiztosítású és kétkaros

Függesztés 

Tö
m

eg
 (k

g)
 k

b.

MAXICRUMBLER hengerrel (Ø 520 mm) 1.320 1.365 1.478 1.430 1.490 1.618 1.615 1.690 1.830

MEGAPACKER hengerrel (Ø 590 mm) 1.611 1.706 1.871 1.721 1.831 2.011 1.907 2.031 2.223

MAXIPACKER hengerrel (Ø 535 mm) 1.569 1.658 1.809 1.679 1.783 1.949 1.865 1.985 2.161

PACKLINER hengerrel, 12,5 cm-es sortáv (Ø 592 mm) 1.685 1.779 1.956 1.795 1.904 2.096 1.981 2.104 2.308

PACKLINER hengerrel, 15 cm-es sortáv (Ø 592 mm) 1.672 - - 1.782 - - 1.970 - 2.290

STEELLINER hengerrel (12,5 cm-es sortáv, Ø 550 mm) 1.659 1.762 1.921 1.769 1.887 2.061 1.955 2.087 2.273

STEELLINER hengerrel (15 cm-es sortáv, Ø 550 mm) 1.625 - - 1.735 - - 1.920 - -

Vontató hidraulika  külön      rendelhető 2 x DA (simító és talajegyengető lemez, mélységbeállítás)

*   Alapfelszereltség része  Külön megrendelhető  - Nem beszerezhető *A munkaszélesség a géphez külön megvásárolt tartozékok függvénye.
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KUHN-ALKATRÉSZEK*

KUHN sos order - Expressz pótalkatrész-rendelés a hét minden napján, napi 24 órában**
KUHN protect+ - A profik ezt választják!
KUHN i tech - Hogy a javítás még gyorsabb legyen!
KUHN finance - Racionális befektetés!

Műszaki adatok

HR
3020

HR
3520 

HR
4020 

HR 
3030

HR
3530 

HR 
4030 

HR
3040 

HR 
3540 

HR 
4040 

Munkaszélesség (m)* 3,00 3,50 4.00 3,00 3,50 4.00 3,00 3,50 4.00

Szállítási szélesség (m) 3,00 3,50 4,05 3,00 3,50 4,10 3,00 3,50 4,10

Maximális vontató teljesítmény (kW/LE) 132 / 180 139 / 190 146 / 200 176 / 240 183 / 250 190 / 260 219 / 300 226 / 310 234 / 320

Minimális vontató teljesítmény (kW/LE) 59 / 80 66 / 90 73 / 100 59 / 80 66 / 90 73 / 100 66 / 90 77 / 105 88 / 120

Hajtómű Duplex Duplex olajkeringetéssel

Biztonsági rendszer Leoldó tengelykapcsoló

TLT fordulatszám (min-1) 1.000

Rotor fordulatszáma (perc-1) 290 - 330     (irányváltás után) 296 - 463 (irányváltás után)

Rotorok száma 10 12 14 10 12 14 10 12 14

FAST-FIT késrögzítés *  alapfelszereltség része

Munkamélység-beállítás
*  Alapkivitelben kézi külön      megvásárolható hidraulikus *  hidraulikus

Simítólemez

Oldalterelők Állítható, rugóbiztosítású és kétkaros

Függesztés 

Tö
m

eg
 (k

g)
 k

b.

MAXICRUMBLER hengerrel (Ø 520 mm) 1.320 1.365 1.478 1.430 1.490 1.618 1.615 1.690 1.830

MEGAPACKER hengerrel (Ø 590 mm) 1.611 1.706 1.871 1.721 1.831 2.011 1.907 2.031 2.223

MAXIPACKER hengerrel (Ø 535 mm) 1.569 1.658 1.809 1.679 1.783 1.949 1.865 1.985 2.161

PACKLINER hengerrel, 12,5 cm-es sortáv (Ø 592 mm) 1.685 1.779 1.956 1.795 1.904 2.096 1.981 2.104 2.308

PACKLINER hengerrel, 15 cm-es sortáv (Ø 592 mm) 1.672 - - 1.782 - - 1.970 - 2.290

STEELLINER hengerrel (12,5 cm-es sortáv, Ø 550 mm) 1.659 1.762 1.921 1.769 1.887 2.061 1.955 2.087 2.273

STEELLINER hengerrel (15 cm-es sortáv, Ø 550 mm) 1.625 - - 1.735 - - 1.920 - -

Vontató hidraulika  külön      rendelhető 2 x DA (simító és talajegyengető lemez, mélységbeállítás)

Külön megvásárolható tartozékok a HR 1020 / 1030 / 1040 modellekhez Hidraulikus munkamélység- és simítólemez-állítás a HR 1020 és HR 1030 sorozat 
modelljein. DURAKARB vagy DURAKUHN kések, KSL 14 funkcióválasztó, V-alakú kővédő lemezek, nyomlazítók (rugós vagy csavaros biztosítással).
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Weboldalunkon megtudhatja, hol keresse a KUHN Önhöz 
legközelebbi márkaképviselőjét: www.kuhn.co.hu
A prospektusban olvasható adatok csak tájékoztató jellegűek, és semmiféle szerződéses kötelezettséget nem rónak az eladóra. Gépeink minden 
tekintetben megfelelnek a rendeltetési ország hatályos jogszabályi előírásainak. Előfordulhat, hogy szakmai anyagaink az egyes részletek jobb 
bemutathatósága érdekében bizonyos védőeszközöket nem a használatuknak megfelelő helyzetben ábrázolnak. A gépen végzett tényleges munka 
során gondoskodni kell arról, hogy ezek a védőeszközök a kezelési, illetve szerelési útmutatóban rögzített előírásoknak megfelelő helyzetben 
legyenek. Munka közben figyelembe kell venni a vontató névleges össztömegét, és tilos túllépni maximális teherbírását, valamint tengely- és 
abroncsterhelését, TOVÁBBÁ KÖTELEZŐ BETARTANI A HATÁLYOS KÖZÚTI RENDELKEZÉSEKET. A vontató első TENGELYÉNEK terhelése minden 
esetben feleljen meg a rendeltetési ország vonatkozó előírásainak (Európában el kell érnie a vontató nettó tömegének legalább 20%-át). A 
prospektusban ismertetett konstrukciók, műszaki jellemzők, illetve anyagok külön értesítés nélkül történő megváltoztatásának jogát fenntartjuk! A 
dokumentumban szereplő gépek és berendezések legalább egy szabadalom és/vagy formatervezési minta oltalma alatt állnak. A dokumentumban 
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1. Függesztett mechanikus - 2. Integrált mechanikus - 3. Elöl elhelyezett adagolótartály - 4 Integrált pneumatikus - 5. Összecsukható pneumatikus 
6 Függesztett Min-Till - 7. Vontatott Min-Till - 8. Precíziós szemenkénti vetőgépek

Tekintse meg a vetőgépek legátfogóbb választékát a piacon!

A MyKUHN az Ön online tere. Regisztráljon még ma, és megtudhatja, hogy a MyKUHN exkluzív 
szolgáltatásai hogyan segítenek hatékonyabbá tenni a KUHN gépek és terminálok kezelését. 
Jelentkezzen be számítógépével, mobiltelefonjával vagy táblagépével, hogy hozzáférhessen pótalkatrész-
katalógusainkhoz, műszaki dokumentációnkhoz és számos más kapcsolódó szolgáltatáshoz.

AZ ÚT A SIKEREIMHEZ!


