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be strong, be KUHN





TF 1500 BTF BTFR

Przedni zbiornik 
i ramy z sekcjami 
wysiewającymi 
w skrócie:

WSZECHSTRONNE ROZWIĄZANIA

TF 1500 to wyjąt kowo pojemny zbiornik, który 
może być wykorzystany zarówno na materiał siewny 
jak i nawóz. Jest w pełni kompatybilny z maszynami 
KUHN.

MOŻLIWOŚĆ SIEWU Z 

JEDNOCZESNYM NAWOŻENIEM

Niezależnie od tego, czy jest to małe, średnie, 
czy wielkoobszarowe gospodarstwo, wydajność 
produkcji jest zawsze priorytetem. Nawożenie 
startowe pomaga zwiększyć plony.

WYSOKA JAKOŚĆ SIEWU

Równomierność wschodów jest uwarunkowywana 
już na etapie siewu, w którym najistotniejszą rolę 
spełnia stała głębokość wysiewu i prawidłowy kontakt 
nasion z glebą. Ramy z sekcjami wysiewającymi 
BTF/BTFR fi rmy KUHN to rozwiązania umożliwiające 
szybki i dokładny siew!
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3,00 - 4,50 20 - 36 Redlice piersiowe

4,00 - 5,00 27 - 40 Redlice piersiowe

3,00 - 4,00 20 - 32 SEEDFLEX
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1500 
(2000 z nadstawą)

Rama nośna z obciążnikami 

lub z przednim wałem 
oponowym

 TF 1500

Szerokość 
transportowa (m)

Szerokość robocza (m)

Pojemność 

zbiornika (l)

Liczba rzędów

Mocowanie 
zbiornika

Redlice piersiowe

 BTF 302-452

 BTF 3000-4000

 BTFR 402-502

 BTFR 4000-5000

JESZCZE 
WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ!

TF 1500 BTF BTFRTF 1500 BTF BTFR
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       JEDEN ZBIORNIK...

WIELE MOŻLIWOŚCI!
Wszechstronność przedniego zbiornika KUHN TF 1500 sprawia, że jest on szczególnie 
przystosowany do pracy w dużych gospodarstwach rolnych, spółdzielniach i fi rmach 
usługowych. Zbiornik jest przystosowany do tylnych ram z sekcjami wysiewającymi 
BTF/BTFR, kombinacji uprawowo siewnych oraz kultywatora do uprawy pasowej STRIGER.

ZBIORNIK NA NAWÓZ

Niezależny zbiornik TF 1500 oferuje możliwość nawożenia podczas siewu lub uprawy 
gleby. W kombinacji z siewnikami punktowymi MAXIMA 2 lub PLANTER 3 zapewnia 
roślinom doskonałe warunki w począt kowych fazach rozwoju. TF 1500 w kombinacji 
z kultywatorem pasowym STRIGER eliminuje potrzebę dodatkowego przejazdu, w celu 
wysiewu nawozu. 

ZBIORNIK NA MATERIAŁ SIEWNY

Zbiornik TF1500 o pojemności 2000 l 
oraz tylna rama z sekcjami wysiewającymi 
BTF lub BTFR stanowią kombinację o 
maksymalnej wydajności roboczej. 

REDUKCJA KOSZTÓW



5

+ =

Nawożenie startowe =
wyższy plon kukurydzy, 

do 1 tony s.m./ha 

lub 600 kg/ha

Źródło: Les culturales (2011)

NAWOŻENIE PODCZAS SIEWU:

ROZWIĄZANIE NA MIARĘ POTRZEB
Rośliny wysiewane punktowo, w szczególności kukurydza, w początkowych fazach 
rozwoju pobierają duże ilości azotu. W zależności od dostępności tego składnika, 
możliwe jest zwiększenie plonu nawet o jedną tonę suchej masy z hektara. Połączenie 
siewu i nawożenia zapewnia wymierne korzyści.

   OSZCZĘDZAJ PALIWO I NAWÓZ

Połączenie siewu i nawożenia redukuje liczbę przejazdów, 
pozwalając zaoszczędzić paliwo. Wysiew nawozu we właściwym 
miejscu optymalizuje jego wykorzystanie i zwiększa produktywność 
upraw, a także pozwala ograniczyć stosowane dawki.

    ODPOWIEDNIA ILOŚĆ SKŁADNIKÓW 
POKARMOWYCH ZAPEWNIA ROŚLINOM:

-  równomierne kiełkowanie, zwiększające skuteczność zabiegów 
fi tosanitarnych

-  szybsze zacienienie gleby przez uprawiane rośliny, ograniczające 
rozwój chwastów.

REDUKCJA KOSZTÓW JAKOŚĆ PRACY
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TF 1500

DOSKONALE WYWAŻONA KOMBINACJA
Standardowa pojemność zbiornika 1500 l oraz jego kompaktowa budowa 
(szerokość jedynie 2,50 m) stanowią idealne połączenie wydajności i 
komfortu pracy. Optymalne rozłożenie ciężaru na przednią i tylną oś 
ciągnika ułatwia manewrowanie zestawem i ogranicza ugniatanie gleby.

DUŻA POJEMNOŚĆ 

TO OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
W zbiorniku TF 1500 może 

zmieścić się nawet 2000 litrów 
nasion lub nawozu. 

Tak duża pojemność pozwala 
zaoszczędzić czas, ponieważ 

jedno napełnienie zbiornika 
pozwala na zasianie nawet 

dziesięciu hektarów pszenicy.  

Niska pozycja (1,35 m) zapewnia 
wygodny i szybki załadunek.

ZWIĘKSZ 
WYDAJNOŚĆ 
SIEWU!

FRONT HOPPERPRZEDNI ZBIORNIK

W zależności od 
warunków pracy, 
zbiornik TF 1500 może 
być zawieszony na 
ramie z obciążnikami 
lub z ramie z oponowym 
wałem dogniatającym. 
Koła wału mogą być 
w szybki sposób 
zdemontowane. 
Możliwe jest również 
wyposażenie ramy z 
wałem w dodatkowe 
obciążniki. Doskonałe 
dopasowanie do każdych 
warunków!

MODUŁOWY 
ZACZEP 
NA KAŻDE 
WARUNKI
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RAMA Z OBCIĄŻNIKAMI

Rama z obciążnikami (200 kg) stanowi podporę zbiornika w 
przypadku gdy nie jest on wyposażony w przedni wał oponowy. 
To rozwiązanie może być stosowane, jeśli gleba nie wymaga 
dodatkowego zagęszczenia. 

W zależności od warunków pracy, ramę można obciążyć 
o nawet 1200 dodatkowych kilogramów.

RAMA NOŚNA Z WAŁEM OPONOWYM

Rama nośna wyposażona w cztery skrętne koła dogniatające 
o średnicy 700 mm, które:
-  zagęszczają glebę między kołami ciągnika, zapewniając 
optymalny kontakt nasion z glebą,

-  ograniczają nacisk przednich kół ciągnika na glebę 
Dzięki umieszczeniu kół pod zbiornikiem maszyna ma bardzo 
kompaktowe wymiary! W zależności od potrzeb, rama może 
zostać dociążona o dodatkowe 800 kg.

WYGODNE STEROWANIE

Sterownik QUANTRON S zapewnia 
wygodną obsługę systemu wysiewu:
-  elektroniczne sterowanie siewnikiem,
-  ręczna lub automatyczna modyfi kacja 
dawek nawozu przez GPS,

-  wcześniejsze uruchamianie aparatu 
wysiewającego zapewniające wysiew 
dokładnie na począt ku pola,

-  zapisywanie danych i ustawień kalibracji 
dawki dla 200 pól,

- licznik hektarów,
-  wyznaczanie symetrycznych lub 
asymetrycznych ścieżek technologicznych 
dla 2 do 12 przejazdów.

WYJĄTKOWA PRECYZJA 

DOZOWANIA NASION

Zbiornik TF 1500 został wyposażony 
w system wysiewu VENTA, znany 
z prostej konstrukcji i wysokiej precyzji. 
Objętościowy aparat wysiewający o dużej 
wydajności pozwala dozować wszystkie 
rodzaje nasion oraz nawóz w dawkach 
od 1 do 430 kg/ha, bez konieczności 
wymiany jakichkolwiek elementów. 
Niezawodne, elektryczne sterowanie 
systemem wysiewu zapewnia precyzyjną 
pracę nawet przy dużej prędkości jazdy.

KOMFORT KOMFORT
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BTF / BTFR

EKONOMICZNE
ROZWIĄZANIE
ZAPEWNIAJĄCE 
DUŻĄ WYDAJNOŚĆ 

PRACY

  SEEDFLEX - DLA TWOJEJ WYGODY!

Głębokość siewu może być regulowana w jednym 
miejscu, dzięki czemu dostosowanie pracy maszyny do 
różnych rodzajów nasion i warunków pracy jest bardzo 
łatwe i szybkie.

             WYSOKA JAKOŚĆ SIEWU W KAŻDYCH WARUNKACH 

-  Odległość między przednim, a tylnym rzędem  sekcji wysiewających wynosi 35 cm, dzięki czemu praca w warunkach 
dużej ilości resztek pożniwnych nie stanowi problemu.

-  Duży nacisk redlic na glebę, zapewnia im wyjąt kową stabilność i stałą głębokość wysiewu.
-  Koła dogniatające kontrolują głębokości siewu i zagęszczają podłoże w każdym rzędzie, dzięki czemu zapewniają 
nasionom optymalny kontakt z glebą i gwarantują szybkie kiełkowanie.

              
             INTENSYWNE UŻYTKOWANIE I NISKIE KOSZTY SERWISOWE

-  Przesunięcie talerzy sekcji wysiewających względem siebie zapewnia tworzenie wyraźnych bruzd, a także gwarantuje 
dużą powierzchnię styku tych elementów nawet po długim czasie pracy.

-  Wykonane z ulepszonej stali, ruchome połączenia oraz równoległobok, nie wymagają czynności konserwacyjnych.

JAKOŚĆ PRACY

REDUKCJA KOSZTÓW

KOMFORT

SZTYWNE I SKŁADANE RAMY Z SEKCJAMI WYSIEWAJĄCYMI
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WAŻNE ROZWIĄZANIA WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ PRACY

Praca w kombinacji z przednim zbiornikiem zmniejsza obciążenie 

tylnej osi ciągnika i poprawia równowagę zestawu. Zarówno 

redlice piersiowe, jak i system SEEDFLEX, gwarantują wyjątkową 

jakość wysiewu.

Sztywne BTF i składane BTFR ramy z sekcjami wysiewającymi 

pracujące w kombinacjach uprawowo-siewnych z bronami aktywnymi,

mogą być wykorzystywane zarówno do siewu w systemach orkowych 

jak i w uprawie uproszczonej.

ZWIĘKSZONY PRZEŚWIT  - WYGODNA PRACA

Rama z sekcjami wysiewającymi jest połączona z broną aktywną 
za pomocą mocnego zaczepu hydraulicznego o dwustronnym 
działaniu, który pozwala uzyskać duży prześwit pod maszyną. 
Oznacza to:
- łatwiejsze manewrowanie,
-  wygodne odczepianie ramy z sekcjami wysiewającymi i 
agregowanie  z siewnikiem punktowym,

- możliwość wykonania samej uprawy bez siewnika.

WYJĄTKOWO ŁATWA REGULACJA

       Centralna regulacja nacisku na glebę poprzez ogranicznik 
opuszczania zaczepu ramy z sekcjami wysiewającymi 
SEEDFLEX.

       Regulacja głębokości siewu za pomocą górnego łącznika 
zaczepu maszyny.

1

2
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STRIGER

MAXIMA 2

1

TF 1500 BTF BTFR

DODATKOWE ZALETY

UPRAWA PASOWA TO PRZYSZŁOŚĆ!

ŁATWY I BEZPIECZNY TRANSPORT

Szerokość transportowa zbiornika TF 1500 wynosi zaledwie 
2,50 m. Optymalne rozłożenie ciężaru maszyn na przednią i tylną 
oś ciągnika zapewnia bezpieczną i komfortową jazdę po drogach.

SZYBKIE PODCZEPIANIE

Podczepianie maszyny można sprawnie wykonać dzięki 
szybkozłączom mocującym boczną rurę z przednim zbiornikiem 
i ramą z sekcjami wysiewającymi. Praktyczne nogi podporowe 
stanowią dodatkowe ułatwienie.

STRIGER i koncepcja uprawy pasowej KUHN: 
kultywator uprawia pasy gleby dokładnie 
w przyszłych rzędach wysiewu. Plony są 
utrzymane na tym samym poziomie przy 
ograniczeniu uprawianej powierzchni nawet o 
80%. Zbiornik TF 1500 pozwala na połączenie 

uprawy i nawożenia w jednym przejeździe.

STRIP-TILL

SIEWNIKI PUNKTOWE

PRECYZJA NA SZEROKĄ SKALĘ!
Wykorzystanie przedniego zbiornika TF 1500 z 
siewnikami punktowymi MAXIMA 2 umożliwia 

nawożenie podczas siewu. Taka kombinacja 
spełnia wszelkie oczekiwania użytkownika:

-  precyzyjne umieszczenie nasion na jednakowej 

głębokości i w równych odległościach w rzędzie, 
w każdych warunkach glebowych,

-  maksymalny komfort obsługi dzięki wygodnym 
regulacjom,

-  szeroki wybór wyposażenia dostosowanego do 

różnych warunków pracy.
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SEEDLINER

TWÓJ PLON, TWOJE POLE, NASZE MASZYNY: 
GWARANCJA SUKCESU

SEEDLINER

SEEDLINER to rozwiązania KUHN związane z siewem, które pozwalają zwiększyć zyski i odnieść 

sukces w uprawie roślin.
Więcej informacji znajduje się na stronie

www.kuhn-seedliner.com

Dane techniczne

* Standardowe wyposażenie maszyny może różnić się w zależności od danego kraju.

TF 1500

 Masa ramy nośnej (kg) 

 Rama z obciążnikami

 Rama z wałem oponowym

 Szerokość transportowa (m) 2,50

1500 (2000 z nadstawą)

300

340

1,25 - 1,35

Na ramie z obciążnikami (dodatkowe obciążniki jako opcja)
lub na ramie z wałem oponowym o średnicy 700 mm

QUANTRON S: wyłączanie wysiewu w 2 x 2 rzędach, kontrola przepływu materiału 
siewnego, regulacja dawki, zapis dawek z kalibracji siewnika, czujnik poziomu 

ziarna, dozowanie materiału siewnego, alarmy dmuchawy, dzienny licznik hektarów

 Pojemność zbiornika (l)

 Zawieszenie zbiornika

 Wyposażenie elektroniczne

 Wysokość napełniania mierzona: od podłoża - 
 od plat formy (m)p y

Dane techniczne

BTF 
302 - 402 - 452

BTFR 
402 - 452 - 502

BTF 
3000 - 3500 - 4000

BTFR 
4000 - 4500 - 5000

Szerokość robocza (m) 3,00-4,00-4,50 4,00-4,50-5,00 3,00-3,50-4,00 4,00-4,50-5,00

Szerokość transportowa (m) 3,00-4,00-4,50 3,00 3,00-3,50-4,00 3,00

Liczba rzędów 24 - 28/32 - 36 32 - 36 - 40 24 - 27 - 28/32 27/32 - 31/36 - 33/40

Rozstaw (cm) 12,5 - 14,3/12,5 - 12,5 12,5 14,3/12,5

Hydrauliczne podnoszenie
ramy z sekcjami 
wysiewającymi

seryjnie

Sekcje wysiewające redlice piersiowe
SEEDFLEX: redlice dwutalerzowe ze skrobakami z 
węglików, przesunięte względem siebie o 35 cm 
(odległość między przednim, a tylnym rzędem)

Koła dogniatające/kopiujące - seryjnie

Zagarniacz* seryjnie

Znaczniki boczne z 
zabezpieczeniem*

seryjnie, 
składane pionowo

seryjnie, składane do tyłu 
z zabezpieczeniem przy 
najeździe na przeszkodę 

i amortyzatorem 

seryjnie, 
składane pionowo

seryjnie, składane do tyłu 
z zabezpieczeniem przy 
najeździe na przeszkodę 

i amortyzatorem
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 TF 1500

1. mechaniczne  2. z przednim zbiornikiem  3. pneumatyczne 
nabudowane na maszynie uprawowej  4. zaczepiane 
pneumatyczne 5.zawieszane do siewu uproszczonego  
6. zaczepiane do siewu uproszczonego  7. zaczepiane do 
siewu bezpośredniego  8. punktowe

Znajdź najbliższego dealera marki KUHN 

na naszej stronie internetowej

www.kuhn.pl

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

Niektóre maszyny są bardzo ciężkie. Przestrzegaj dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, udźwigu i maksymal-
nego 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.

Twój dealer KUHN
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Poznaj najszerszą ofertę siewników na rynku

  

www.kuhn.com
Znajdź KUHN 
również na

 BTF/BTFR 302 do 502

KOMPATYBILNOŚĆ

TF 1500

(jeśli jest wstępnie wyposażony do pracy ze sterownikiem QUANTRON S) (redlice piersiowe)

 BTF/BTFR 3000 do 5000

 (SEEDFLEX)

 STRIGER

 MAXIMA 2

 PLANTER 3

Przedni zbiornik

 TF 1500

JEDEN ZBIORNIK,
WIELE MOŻLIWOŚCI!

 TF 1500 TF 1500


