ATLANTIQUE &
GRAND LARGE

Opryskiwacze zaczepiane

Zbiorniki od 2400 do 3200 l
Aluminiowe belki polowe od 18 do 30 m

SZTUKA

PREC YZY J N E J

OC H R ON Y

R OŚ LIN

ATLANTIQUE
& GRAND LARGE

OPRYSKIWACZE KUHN

Dział badań i rozwoju firmy KUHN
nieprzerwanie pracuje nad rozwojem
opryskiwaczy.
Powstają
coraz
wydajniejsze modele wyposażone w
szerokie belki polowe, które spełniają
wszelkie wymagania użytkowników
pod względem komfortu obsługi.
Opryskiwacze ATLANTIQUE i GRAND
LARGE oferują wysoką jakość pracy
oraz uniwersalność zastosowania,
co umożliwia realizację założonych
celów i redukcję kosztów związanych
z zabiegami polowymi.
· Komfort obsługi
· Wyposażenie zgodne z normą europejską 12761, dotyczącą mieszania
środków ochrony roślin
· Koncepcja sterowania elektronicznego KUHN
· Precyzja
· Szeroki wybór modeli, szerokości
belek polowych oraz opcji wyposażenia dodatkowego (automatyczne
płukanie, wyłączanie sekcji za pośrednictwem GPS...)

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, firma KUHN oferuje najnowsze rozwiązania
w zakresie ochrony roślin:

Redukcja
kosztów

Dobre praktyki
rolnicze

www.kuhn.com
www.kuhn.com

Komfort i jakość
życia

Doradztwo
w zasięgu ręki

Niezawodność
i serwis

ATLANTIQUE & GRAND LARGE
RAMA NOŚNA: wytrzymałość gwarantująca wydajną pracę
Stosowanie środków ochrony roślin wymaga codziennego monitorowania wszystkich działań związanych z
wykonywaniem oprysków. Mocna maszyna zapewnia duży komfort pracy.
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Spawana rama wykonana ze stali E 36
kształtowanej na zimno, zapewnia
maszynie wyjątkową wytrzymałość.
Stanowi ona bazę, do której
przymocowane są zbiorniki (główny i na
wodę do płukania). Maszyna jest bardzo
stabilna i kompaktowa (odległość osi do
ucha zaczepu wynosi 4,10 m).
Równoległoboczny system zawieszenia belki polowej z akumulatorem
azotowym zapewnia elastyczność
ruchów pionowych belki zarówno
podczas pracy na polu jak i jazdy po
drodze. Na długą żywotność i trwałość
konstrukcji wpływa również nakładana
proszkowo i utwardzana powłoka
lakiernicza.
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Zalety

+

• Wytrzymała konstrukcja ze stali
kształtowanej na zimno
•K
 opiowanie nierówności terenu
dzięki przeniesieniu obciążenia
na ciągnik
• Zwarta budowa

Zalety opryskiwacza GRAND LARGE
sprężyny

Amortyzacja osi
Sprężynowa amortyzacja osi chroni ramę opryskiwacza GRAND LARGE przed wstrząsami podczas jazdy
po polu lub drodze.

Hamulce hydrauliczne
Hamulce hydrauliczne standardowo montowane w
opryskiwaczach GRAND LARGE zapewniają operatorowi bezpieczeństwo pracy oraz ograniczają
obciążenie ciągnika podczas długiej jazdy po drodze.
Hamulce posiadają certyfikat drogowy do 7100 kg.
Dostępne także jako opcja dla modelu ATLANTIQUE.
W zależności od preferencji użytkownika oraz przepisów drogowych w danym kraju, opryskiwacz może
być wyposażony w hamulce pneumatyczne.

Amortyzacja sprężynowa

www.kuhn.com
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1
 Dyszel

z regulacją wysokości

Regulowany dyszel umożliwia ustawienie ramy w poziomie,
niezależnie od wysokości zaczepu ciągnika.
2N
 oga

podporowa chowana w ramie

Złożona noga podporowa nie niszczy opryskiwanych roślin.
Jest wygodna w obsłudze i praktycznie nie wymaga konserwacji.

Automatycznie kierowana skrętna oś
Automatycznie kierowana skrętna oś OC 200 (opcja) idealnie podąża po śladach ciągnika przy każdej prędkości jazdy i
pozwala ograniczyć uszkodzenia plonów podczas manewrów
na uwrociach. To łatwe w obsłudze rozwiązanie ułatwia pracę
operatora i zapewnia maszynie wyjątkową zwrotność.
Maszyny wyposażone w automatycznie kierowaną oś
skrętną mają specjalną ramę z wąskim równoległobokiem,
zwiększającym promień skrętu.

Wydajna i łatwa
w obsłudze pompa
Bardzo wygodny dostęp do chronionej
osłoną pompy, w celu wykonania
obsługi serwisowej.
Mocna pompa tłokowomembranowa o wydajności
265 l/min jest bardzo łatwa
w obsłudze. Przystosowana do pracy z różnymi
produktami ma minimalne
wymagania serwisowe.
W przypadku pracy z dużymi
dawkami lub na większym
areale, zaleca się stosowanie pompy wirowej (PC 700)
charakteryzującej się dużą
wytrzymałością i jeszcze
mniejszymi wymaganiami
serwisowymi.
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Potrójna filtracja
System potrójnego filtrowania cieczy, począwszy od momentu
napełniania zbiornika do oprysku, w maksymalnym stopniu ogranicza
występowanie zanieczyszczeń. Filtry można dostosować do preferencji
użytkownika (2 rozmiary sit).

PM 265

1-2

Zalety opryskiwacza
GRAND LARGE:
poczwórna
filtracja
4

3

PC 700
Filtr ssący:
napełnianie i
oprysk

Filtr liniowy:
w każdej sekcji
belki polowej

Filtr ciśnieniowy
umieszczony
przed przepływomierzem
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ATLANTIQUE & GRAND LARGE
ZBIORNIK: 2400, 2800 i 3200 l
Poliester: wysoka trwałość

Opryskiwacze ATLANTIQUE i GRAND LARGE dzięki solidnej budowie i zbiornikom o pojemności od 2400 do 3200 l,
stanowią doskonały wybór dla średnich gospodarstw z produkcją roślinną lub mieszaną.

Zalety

+

•W
 ytrzymały poliester zapewnia

wysoką trwałość, jest odporny
na działanie produktów fitosanitarnych i promieniowanie UV
oraz łatwy do naprawy w razie
uszkodzenia.
•G
 ładkie ścianki wewnątrz zbiornika
ułatwiają płukanie, co zapobiega
osadzaniu się resztek produktów.
•D
 oskonałe wyważenie maszyny
dzięki centralnie umieszczonemu
zbiornikowi do płukania.
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Wysokiej jakości zbiornik poliestrowy:
•D
 zięki formowaniu wtryskowemu uzyskuje się gładką
powierzchnię zbiornika (zgodnie z normą EN 12761).
• Nachylenie ścianek zapewnia całkowite opróżnienie
zbiornika i zmniejsza straty środków chemicznych.
• Poliestrowa struktura umożliwia ewentualną
naprawę.
• Osobny, 16-litrowy zbiornik na wodę do mycia rąk.
• Linka zdalnego opróżniania 
• Przegrody w zbiorniku o pojemności 3200 l.
• Komfort obsługi
• Rozkład obciążenia na przód/tył zapewnia doskonałe
wyważenie maszyny i zwiększa przyczepność
ciągnika.
• Wskaźnik poziomu cieczy widoczny z kabiny
ciągnika 2

Zalety opryskiwacza GRAND LARGE:
Osłona pompy

1
2

Pompa znajduje się w przedniej części
maszyny pod platformą dla operatora
i jest umieszczona pod polietylenową
osłoną, która zabezpiecza zawory
przed wyrzucaną przez koła ziemią
lub kamieniami.
Wyposażenie opcjonalne w przypadku modelu ATLANTIQUE.

www.kuhn.com
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Zbiornik na wodę do płukania
umieszczony centralnie z tyłu
Zbiornik do płukania o pojemności 300 l jest umieszczony z tyłu
maszyny, centralnie nad osią. Taka konstrukcja zapewnia maszynie
stabilność w każdych warunkach, w przeciwieństwie do zbiorników
montowanych z boku (szczególnie przy pustym zbiorniku głównym
i pełnym zbiorniku do płukania).
Centralne umieszczenie zbiornika z tyłu maszyny ułatwia dostęp
do niego. Można go napełniać poprzez otwór znajdujący się z tyłu
lub z przodu opryskiwacza na pomocą szybkozłącza.
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Położenie centralne
= stabilna pozycja

Położenie boczne
= niestabilna pozycja

Wyważenie zbiornika
Krótsze i węższe dno = dokładniejsze opróżnianie zbiornika.
Resztka cieczy spływa do przodu maszyny,
w kierunku odpływu. Taki kształt zapewnia
całkowite opróżnienie zbiornika nawet przy
pracy na stromych zboczach.
Przy pustym zbiorniku większość ciężaru
spoczywa na osi opryskiwacza. Lekka,
aluminiowa belka polowa odpowiada za
odpowiednie przeniesienie obciążenia
na ciągnik.

Rozwadniacz
Zamocowany na równoległoboku rozwadniacz środków
chemicznych o pojemności 35 l i dużej wydajności przepływu,
zapewnia wygodne i szybkie mieszanie produktów z wodą,
również tych w postaci proszku. Przygotowanie cieczy
roboczej jest w pełni bezpieczne dla operatora.

Obsługa opryskiwacza
Sterowanie funkcjami roboczymi
opryskiwacza odbywa się za
pomocą zespołu wielopozycyjnych
zaworów, znajdujących się obok
rozwadniacza. Rozwiązanie to
redukuje objętość martwą do
absolutnego minimum.
Dostęp do zaworów i ich obsługa
są bardzo wygodne. Zwory są
zabezpieczone osłoną przed
uderzeniami grudek ziemi
(GRAND LARGE).
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ATLANTIQUE & GRAND LARGE
Regulacja wydatku cieczy: sterowniki DPS oraz REB3
„Koncepcja sterowania elektronicznego KUHN” - precyzyjna regulacja wydatku cieczy
Z myślą o potrzebach użytkowników, firma KUHN oferuje szereg sterowników łączących w sobie precyzję
i komfort obsługi.
Sterowanie opryskiwaczami ATLANTIQUE i GRAND
LARGE jest bardzo łatwe i niezwykle precyzyjne.
Kompaktowe sterowniki z dużymi wyświetlaczami
(52 cm2) oparte są na technologii CAN BUS i
charakteryzują się:

Elektryczna regulacja DPME (wydatek
proporcjonalny do obrotów silnika ciągnika)

• Komfortem obsługi
•W
 ygodnym podłączaniem (przewód 4-żyłowy, wyjście
Ø 10 mm)
• Funkcją sekwencyjnego wyłączania sekcji
• Wysoką precyzją

3
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• Możliwością rozbudowy o dodatkowe funkcje
•M
 ożliwością konfiguracji przycisków do sterowania
wyposażeniem opcjonalnym

Opcjonalny sterownik CH10
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W przypadku
belek polowych
wyposażonych
w elektrozawory,
dodatkowy sterownik
CH10 umożliwia
sterowanie ich
funkcjami.

Sterownik DPS

Sterownik DPS posiada następujące
funkcje:
E
 lektryczne sterowanie
sekwencyjnym wyłączaniem
oprysku w sekcjach (maks. 8 sekcji).
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2 Regulacja ciśnienia z kabiny ciągnika.
3S
 terowanie selektorem funkcji hydraulicznych
(rozkładanie i składanie ramion belki polowej, korekta
przechyłu) oraz wyposażeniem opcjonalnym (znaczniki
pianowe, obrotowa lampa ostrzegawcza, światła
robocze).
Aktywność poszczególnych funkcji sterownika zależy
od wyposażenia maszyny.

Wyposażenie dodatkowe
Sterownik DPI
Sterownik umożliwia wyłączanie oprysku indywidualnie w wybranych sekcjach za pomocą przełączników
(zastępując sekwencyjne wyłączanie w standardowej
wersji). Sterownik stanowi uzupełnienie podstawowego
urządzenia sterującego.

DPI

Sterowanie płukaniem
Za pomocą elektronicznego miernika, sterownik REB sprawdza
pozostałą ilość cieczy w zbiorniku i podaje zalecaną ilość
czystej wody potrzebnej do płukania. Po zaakceptowaniu informacji, za pomocą sterownika REB3 operator obsługuje zawory
sterowane silniczkami elektrycznymi, doprowadzające czystą
wodę do obiegów płuczących.

Zawory sterowane silniczkami
Czujnik elektronicznego miernika
Dostępny jest również elektroniczny miernik z automatycznym
wyłączeniem napełnienia lub sygnałem dźwiękowym.

www.kuhn.com

Zalety

+

• Mniejsza liczba przewodów dzięki technologii
CAN BUS.
• Ł atwa obsługa dzięki rozwijanemu menu.

Dodatkowe funkcje sterownika REB3

•P
 recyzja sterowania dzięki szybkiej reakcji działania
i ergonomii sterownika.

• Wskaźnik ciśnienia i sterowanie ciśnieniem minimalnym
i maksymalnym.

Elektroniczna regulacja DPAE (wydatek
proporcjonalny do prędkości jazdy)

• Możliwość zarządzania danymi ze 100 pól (nazwa, liczniki
hektarów, ilość cieczy, powierzchnia).
• Sterowanie płukaniem (opcja).
• Sterowanie wysokością belki polowej H-MATIC (opcja).
• Obsługa półciągłego i powrotnego obiegu cieczy (opcja).
•S
 terowanie różnymi elektronicznymi wskaźnikami lub
przepływomierzami (opcja).
• Obsługa automatycznie kierowanej skrętnej osi (opcja).
•M
 ożliwość stosowania zmiennej regulacji wydatku cieczy:
przepływ/ciśnienie (opcja).
• Automatyczne wyłączanie sekcji przez GPS (opcja).

DPAE (REB3 i REB+)

Sterownik REB3 posiada następujące funkcje:
• Bezpośredni pomiar wydatku cieczy
• Regulacja dawki
• J ednoczesne wyświetlanie informacji o prędkości jazdy
i wydatku cieczy
• Zapamiętywanie kilku typów kół
• Zapamiętywanie kilku szerokości belek polowych
• Sterowanie skrętnym dyszlem (opcja)
Możliwość współpracy z joystickiem ERGOMATIC 2(opcja)

H-MATIC
System umożliwia automatyczne podnoszenie belki polowej
po wyłączeniu oprysku, co
ułatwia manewry na uwrociach,
zwiększając wydajność pracy.

Czujnik kątowy na zawieszeniu równoległobocznym

ERGOMATIC 2
Joistick sterujący
funkcjami hydraulicznymi
belki polowej oraz
opryskiem (wyłączenie
oprysku
i sekwencyjne
wyłączanie
sekcji).

Joystick
Ergomatic 2
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Łatwe podłączanie
Sterownik można w łatwy
sposób podłączyć do
maszyny: potrzebny jest
tylko przewód 4-żyłowy.
Jego wymiary są niewielkie, dlatego montaż przebiega bardzo szybko.

Automatyczne
wyłączanie sekcji przez GPS
System, za pośrednictwem sterownika REB
automatycznie wyłącza sekcje w miejscach,
gdzie oprysk był już wykonany. Zakres
nakładania obszarów
może być regulowany
procentowo. Operator
może całkowicie skupić uwagę na jeździe
i monitorowaniu pracy
belki polowej.

ATLANTIQUE & GRAND LARGE
BELKI POLOWE od 18 do 30 m
Lekka konstrukcja dla każdej szerokości

Wysoka wydajność pracy i skuteczność wykonywanych zabiegów to cel każdego gospodarstwa. W oparciu o
25-letnie doświadczenie w produkcji aluminiowych belek polowych, firma KUHN oferuje modele ATLANTIQUE
i GRAND LARGE z belkami polowymi o szerokości do 30 m.

EQUILIBRA: praca z dużą prędkością w każdych warunkach
Trapezowy układ ramion stabilizujących
+ automatyczna korekta przechyłu
+ zawieszenie hydropneumatyczne chroniące belkę przy
nagłym ruszaniu lub hamowaniu
Amortyzatory
Siłowniki
korekty
przechyłu
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EQUILIBRA
zapewnia
maksymalną
stabilność belki.
System stabilizacji EQUILIBRA
utrzymuje belkę w tym samym
położeniu niezależnie od
nierówności terenu.
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Zalety

+

• Korekta przechyłu
(automatyczna mechaniczna
i hydrauliczna).
• Dwa amortyzatory ramy.
• Akumulatory azotowe na
siłownikach rozkładających
i składających
pierwsze ramiona belki.

3 główne funkcje:
Siłowniki blokujące

• Amortyzacja ruchów bocznych ramy.
• Kontrola wahań belki (amortyzatory).
•O
 chrona konstrukcji podczas przyspieszania i zwalniania (akumulatory azotowe na siłowniku rozkładającym
pierwsze ramiona).

Opryskiwacze KUHN posiadają również:
•Z
 awieszenie równoległoboczne aktywne podczas jazdy po
drogach i pracy na polu.
• Przewody cieczowe ze stali nierdzewnej.
• Zabezpieczenie belki polowej 3D podczas uderzenia w
przeszkodę.
• Regulowane ruchome przeguby.
• Szerokość transportową poniżej 2,55 m.

Zabezpieczenia 3D końców belki polowej

Siłownik zawieszenia równoległobocznego wyposażony w akumulator azotowy

www.kuhn.com

Zalety

Dostępne konstrukcje:
25-letnie doświadczenie w produkcji belek polowych

+

• Wykonane z aluminium:
lekkie, wytrzymałe i stabilne
• Jedne z najszerszych na
rynku

RHPA

• Elastyczne zawieszenie
KUHN EQUILIBRA

Prostokątna belka polowa RHPA o szerokości
od 18 do 28 m, posiada prostą konstrukcję
i po złożeniu nie zajmuje wiele miejsca. Jej
przekrój umożliwia schowanie się drugiego
ramienia w pierwsze.

• Pełne zabezpieczenie
rozpylaczy dzięki konstrukcji
belki polowej.

TR4
Trójkątna belka polowa TR4 o szerokości
od 24 do 30 m charakteryzująca się prostą
i bardzo wytrzymałą konstrukcją. Rozpylacze
zabezpieczone są od przodu i od tyłu na całej
długości belki polowej.
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Obieg cieczy
Powyższe belki polowe są przystosowane do wszystkich systemów obiegu cieczy oferowanych przez
firmę KUHN: standardowego, półciągłego i powrotnego z pneumatycznym wyłączaniem rozpylaczy.
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Wyposażenie standardowe opryskiwaczy ATLANTIQUE i GRAND LARGE
Formowany wtryskowo zbiornik poliestrowy 2400, 2800 lub 3200 litrów o gładkich ściankach, wskaźnik pływakowy z możliwością odczytu pośredniego, funkcja automatycznego opróżniania
zbiornika, zbiornik do płukania o pojemności 300 l, zbiornik na wodę do mycia rąk o pojemności 16 l, zespół wielofunkcyjnych zaworów, szerokokątny wałek WOM, ciśnieniomierz z rozszerzoną
skalą, składana noga podporowa, hamulec parkingowy, regulowany dyszel, sztywna platforma dla operatora, drabinka z poręczą, montowany na równoległoboku rozwadniacz środków
chemicznych z automatyczną płuczką opakowań, wąż napełniający o długości 5 m, dysza wirowa myjąca zbiornik.

DANE TECHNICZNE

Atlantique

Grand Large

Pojemność zbiornika (l)

2400 - 2800 - 3200

Szerokość belki polowej (l)

2550 - 2940 - 3440

Szerokość belki polowej (m)

18 - 30
Tłokowo membranowa PM 265 (265 l/min)
Wirowa PC 700

Pompy
Regulacja wydatku

DPME (DPS) lub DPAE (REB3)

Odległość od osi do ucha zaczepu (m)
Regulowany rozstaw kół (m)

4,10
1,50 do 2,25 (w zależności od typu kół)

1,60 do 2,25 (w zależności od typu kół)

Amortyzacja osi

Brak

Seryjnie (2 sprężyny)

Osłona pompy

Opcja

Seryjnie

Hamulce hydrauliczne

Opcja

Całkowita szerokość (m)

Seryjnie
2,55

Całkowita wysokość (m)

Zależy od wysokości zaczepu i regulacji dyszla

Waga pustej maszyny (kg)
Standardowe koła z oponami

1800 - 2050

2000 - 2250

9.5 x 48

12,4 x 46

9.5 x 48 (GRAND LARGE) / 11.2 x 48 / 12.4 x 46 (ATLANTIQUE) / 13.6 x 48 /
14.9 x 46 / 13.6 x 38 / 16.9 x 38 / 18.4 x 38 / 20.8 x 38

Opcjonalne koła z oponami

Wyposażenie dodatkowe:
Miernik napełnienia – przepływomierz (niezależny z wyświetlaczem, z alarmem dźwiękowym lub z automatycznym zatrzymaniem napełnienia), elektroniczny miernik poziomu cieczy (z alarmem dźwiękowym, z automatycznym zatrzymaniem napełnienia lub ze sterowaniem płukaniem), zmienny system regulacji: wydatek cieczy / ciśnienie,
elektrycznie sterowana dysza wirowa, zestaw do drugiego ciągnika (przewód, gniazdo zasilające i mocowanie), hamulce pneumatyczne, osłony przeciwbłotne (380 lub
480 mm), światła robocze, obrotowa lampa ostrzegawcza, zestaw do mycia opryskiwacza z zewnętrz (automatyczna szpula z 15 m wężem i pistoletem), osłona pod ramą.

t

Usługi KUHN* pozwalają w pełni wykorzystać możliwości Twoich maszyn:
Korzyści płynące ze wsparcia technicznego KUHN:

- Doradztwo ze strony profesjonalnie przeszkolonych przedstawicieli firm dealerskich
ułatwi wybór maszyny odpowiadającej Twoim wymaganiom.
- Pełna dokumentacja techniczna, która będzie towarzyszyć Twojej maszynie przez
cały okres użytkowania, pozwoli zachować jej wysoką wartość na rynku maszyn
używanych
- Łatwy dostęp do oryginalnych części zamiennych
- Racjonalna inwestycja dzięki

.

*Niektóre usługi nie są obecnie dostępne we wszystkich krajach.
Niektóre maszyny są bardzo ciężkie. Przestrzegaj dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, udźwigu i maksymalnego obciążenia osi. Obciążenie przedniej osi ciągnika musi zawsze wynosić minimum 20 % jego masy
własnej. Nasze maszyny są produkowane zgodnie z Europejską Dyrektywą Maszynową, obowiązującą w krajach Unii Europejskiej. W krajach poza E.U. nasze maszyny są przystosowane do norm obowiązujących w
danym kraju. W prospektach, w celu pokazania szczegółów budowy, niektóre osłony mogły zostać zdemontowane. Podczas pracy wszystkie osłony muszą być zamontowane (według opisu montażu przedstawionego w
instrukcji obsługi). Producent zastrzega sobie prawo zmiany budowy, danych technicznych oraz materiałów bez uprzedzenia. Nasze modele i znaki towarowe są chronione patentem w więcej niż jednym kraju. Maszyny
i wyposażenie opisane w tej broszurze mogą być objęte co najmniej jednym patentem i/lub wzorem zastrzeżonym. Znaki towarowe zawarte w tym dokumencie mogą być zarejestrowane w jednym lub kilku krajach.

DEALER:

KUHN Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.
Jelonek, ul. Orzechowa 1
62-002 Suchy Las
Tel. 61 81 25 235
Fax 61 81 17 010
www.kuhn.com.pl

W trosce o środowisko, broszurę wydrukowano na papierze nie zawierającym chloru / Wydrukowano we Francji - GP0005 PL - 10.13 - Copyright 2013 KUHN

Wymiary i waga są orientacyjne i mogą się zmieniać w zależności od wyposażenia maszyny.

