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MAXIMA 2

1. JEŚLI SZUKASZ PRAWDZIWEJ PRECYZJI.

Równe odległości między roślinami w rzędzie to podstawa 
uzyskania wysokich plonów kukurydzy, buraków cukrowych 
i innych gatunków wysiewanych punktowo. Bardzo mocna 
i  niezwykle stabilna sekcja wysiewająca jest głównym 
atutem siewników MAXIMA 2. Zapewnia ona perfekcyjne 
rozmieszczenie nasion w rzędzie na stałej głębokości, w każdych 
warunkach glebowych i niezależnie od materiału siewnego.

2. JEŚLI SZUKASZ KOMFORTU OBSŁUGI 

I MAKSYMALNEJ WYDAJNOŚCI PRACY.
Sekcja wysiewająca siewnika MAXIMA 2 została 
zaprojektowana z myślą o maksymalnej wygodzie 
użytkowania. Ergonomiczne i łatwe w obsłudze punkty 
regulacyjne pozwalają oszczędzić czas przeprowadzania
ustawień siewnika, a tym samym zwiększyć dzienną 
wydajność pracy.

3. JEŚLI PRACUJESZ W ZMIENNYCH 

WARUNKACH … ODPOWIEDZIĄ JEST 

MAXIMA 2.
Oferta siewników punktowych MAXIMA 2 fi rmy KUHN 
obejmuje szereg modeli o różnych szerokościach ramy i 
różnym wyposażeniu, spośród których będziesz mógł wybrać 
maszynę najbardziej dostosowaną do warunków siewu 
w Twoim gospodarstwie. Siewniki punktowe KUHN są 
przystosowane do siewu szerokiej gamy roślin w każdym 
systemie uprawowym, a w szczególności w technologii 
uprawy uproszczonej.

M TS TD TI TI M R RX RXL TM TT

PRECYZJA 
NA SZEROKĄ SKALĘ!
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 sztywna

 Rama Modele

teleskopowa 

pojedyncza

 teleskopowa 
podwójna

 teleskopowa 
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rozstawem rzędów
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KOMBINACJA WYDAJNOŚCI PRACY I PRECYZJI SIEWU

MAXIMA 2 umożliwia siew z prędkością 8 km/h z zachowaniem pełnej precyzji wysiewu, niezbędnej dla 

równomiernych wschodów. Możliwe jest to dzięki tarczom wysiewającym o dużej średnicy.

Siew jest czynnikiem, który w 50% warunkuje Twoje plony. W przypadku gatunków wysiewanych 
punktowo, dokładne rozmieszczenie nasion w rzędzie jest warunkiem dostarczenia każdej roślinie 

maksymalnej ilości składników odżywczych, wody i światłą.

DOKŁADNE POBIERANIE NASION ZAPEWNIA 
ICH PRECYZYJNE ROZMIESZCZENIE W RZĘDZIE

Źródło: Pôle Agro PV z Izbą Rolniczą Bretanii i instytutem Arvalis

WPŁYW PRĘDKOŚCI JAZDY NA ODLEGŁOŚCI 
MIĘDZY NASIONAMI 

WPŁYW PRĘDKOŚCI JAZDY NA LICZBĘ NASION 
NA HEKTARZE

6 km/h 9 km/h 12 km/h

MAXIMA 2
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PRECYZJA SIEWU PRZY 
DUŻEJ OBSADZIE LUB DUŻEJ 
PRĘDKOŚCI JAZDY

Dla zapewnienia maksymalnej precyzji 
wysiewu tarcze posiadają dużą średnicę, 
a co za tym idzie więcej otworów. Dzięki 
temu nasiona są pobierane wolniej i tarcza 
może je dokładniej przechwycić.
To rozwiązanie umożliwia szybszą pracę 
siewnikiem MAXIMA 2.

RÓWNOMIERNY TRANSPORT 
NASION DO WSZYSTKICH SEKCJI

Aby uzyskać prawidłowy wysiew w każdej 
sekcji, potrzebny jest jednakowy przepływ 
powietrza w całym siewniku. Kanał 
powietrzny, którego długość pomiędzy 
dmuchawą, a aparatami wysiewającymi 
pozostaje zawsze taka sama, prowadzi 
strumień powietrza identycznie do każdej 
sekcji. 

BRAK RYZYKA ZUŻYCIA

Drzwiczki aparatu wysiewającego są 
otwierane jednym ruchem za pomocą 
dźwigni. Są montowane na zawiasie 
sprężynowym, a ich stały docisk zapewnia 
uszczelka. W tym przypadku nie ma ryzyka 
zużycia spowodowanego nieprawidłowym 
zamknięciem.

Ważne przy siewie drobnych nasion:
Zewnętrzna dźwignia reguluje ilość nasion dostarczanych do komory pobierania.

Kukurydza Dynia Rzepak Soja Burak cukrowy Słonecznik

szeroki wybór tarcz wysiewających dla poszczególnych gatunków roślin.

JAKOŚĆ PRACY

REDUKCJA KOSZTÓW
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Nierównomierne wschody mogą mieć różne przyczyny, ale najczęstszą z nich jest brak 
zachowania stałej głębokości siewu. Ponadto, niewystarczający docisk redlic i nadmierne 

zagęszczenie gleby mogą zatrzymać wschody, szczególnie w przypadku wilgotnych gleb. KUHN 

oferuje szereg istotnych rozwiązań, które pozwalają uniknąć tego typu problemów i gwarantują 
równomierne wschody we wszystkich rzędach.

Idealny kontakt nasion z glebą.

PRECYZJA 
W GŁĘBOKOŚCI SIEWU

JAKOŚĆ PRACY
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LEPSZY KONTAKT NASION 
Z GLEBĄ I RÓWNOMIERNE 
WSCHODY

Środkowe koło ze stali nierdzewnej 
dociska nasiona do wilgotnego dna bruzdy, 
co pobudza ich kiełkowanie.
Koło może być w łatwy sposób podniesione 
bez użycia narzędzi.

IDEALNE UMIESZCZCZENIE 
NASION W RZĘDZIE

Zaokrąglony wylot redlicy umieszczonej 
między dwoma talerzami został 
zaprojektowany z uwzględnieniem 
różnych kształtów, średnic i wagi nasion. 
Czubek redlicy dotyka dna bruzdy, co 
gwarantuje idealne ułożenie nasion w 
rzędzie, bez ryzyka ich przetaczania się. 

GWARANCJA DOBRYCH 
WSCHODÓW

Talerze zamykające rząd wysiewu stanowią 
bardzo istotne wyposażenie w suchych 
warunkach, na gliniastych glebach z dużą 
ilością resztek pożniwnych.
  Przesuwają glebę na rząd wysiewu, 
przykrywając nasiona.

  Zwężają rząd wysiewu w technologii 
uproszczonej, gdzie gleba jest słabo 
rozkruszona.

  Zapewniają dobre przykrycie nasion na 
skłonach i nierównym terenie.

STAŁA GŁĘBOKOŚĆ SIEWU DLA RÓWNOMIERNEGO KIEŁKOWANIA NASION

Bruzda siewna jest otwierana przez dwa duże talerze 1 . Waga sekcji wysiewającej siewnika MAXIMA 2 wynosi, w zależności od 
wyposażenia od 120 do 150 kg, co zapewnia jej wyjąt kową stabilność podczas pracy.

Duże koła podporowe stanowią jedyny punkt kontaktu z glebą 2 . Głębokość siewu jest kontrolowana dokładnie w miejscu spadania 
nasion do gleby, co gwarantuje ich precyzyjne umieszczenie w rzędzie i równomierne wschody. 

Dzięki zawieszeniu równoległobocznemu, każda z sekcji wysiewających idealnie kopiuje teren 3 .
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Rolnicy starają się co roku przyspieszyć wiosenny siew, aby wydłużyć okres wegetacyjny roślin 

i tym samym zwiększyć plony. Jednocześnie, czas zasiewów ulega skróceniu ze względu na 

warunki pogodowe. KUHN pomoże Ci zwiększyć dzienną wydajność pracy i wykonać siew w 

krótszym czasie.

ŁATWE REGULACJE
Siewnik MAXIMA 2 został zaprojektowany z myślą o łatwej i szybkiej obsłudze, co przyczynia się do ograniczenia 
przestojów w pracy. Dotyczy to nie tylko aparatu wysiewającego, otwieranego jednym ruchem w celu wymiany tarczy, ale 

również wielu innych elementów wyposażenia maszyny.

DUŻE ZBIORNIKI  NA ZIARNO
Każdy ze zbiorników o pojemności 52 litrów może być załadowany mniej więcej dwoma workami kukurydzy, co pozwala 
ograniczyć przestoje na uzupełnianie materiału siewnego.

TWÓJ CZAS
JEST CENNY...
OSZCZĘDZAJ GO!

KOMFORT
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PRECYZYJNE UTRZYMANIE 
GŁĘBOKOŚCI SIEWU

Dwie sprężyny z uchwytami pozwalają 
w łatwy sposób zmienić nacisk sekcji 
wysiewającej na glebę. Każda z nich 
zapewnia dodatkowe obciążenie 20 kg.
.

ŁATWE WYŁĄCZENIE WYSIEWU W 
KAŻDYM RZĘDZIE

Każdy rząd może być indywidualnie 
wyłączony za pomocą dźwigni.
Po wyłączeniu sekcji, obracając gałką, 
a tym samym tarczą wysiewającą, 
możemy sprawdzić ustawienie zgarniacza. 
Dźwignia jest wyposażona w śrubę 
zrywaną, zabezpieczającą sekcję.

WYGODNA REGULACJA 
GŁĘBOKOŚCI SIEWU

Środkowe koła mogą być w łatwy sposób 
wyregulowane za pomocą dźwigni 
umieszczonej w profi lu regulacyjnym z 
nacięciami. Rozwiązanie to pozwala na 
szybką zmianę ustawień  w przypadku 
zmiany pola i warunków roboczych, tak 
aby nasiona były zawsze umieszczane na 
wilgotnym dnie bruzdy. Każdy rząd może 
być wyregulowany w identyczny sposób.

TYLNE KOŁA ZAGĘSZCZAJĄ GLEBĘ W TAKIM 
STOPNIU, JAK TEGO POTRZEBUJESZ

Niezależnie od typu kół dogniatających, ich docisk może być 
regulowany dźwignią. Wystarczy przesunąć dźwignię i 
zablokować ją w jednym z wycięć. Dzięki czytelnym oznaczeniom, 
regulacja może być w łatwy sposób powtórzona we wszystkich 
sekcjach.

ZGARNIACZ NASION: ŁATWA REGULACJA

Zamontowany mimośrodowo zgarniacz wyposażony w nacięcia 
jest szybko regulowany względem tarczy. Zapobiega przywieraniu 
dwóch nasion do jednego otworu. Okienko z tyłu umożliwia 
sprawdzenie ustawień.

PATENT KUHN
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A

Przednie wyposażenie sekcji

Zapobieganie kontaktu nasion z 
resztkami pożniwnymi 
Gwieździsty oczyszczacz bruzdy 

Standardowy odgarniacz brył

Do siewu uproszczonego
Krój talerzowy (może pracować z 
gwieździstym oczyszczaczem bruzdy)

Na zakamienione gleby
Elastyczny odgarniacz brył

Środkowe wyposażenie se 

Na wszystkie typy gleby
Środkowe koło ze stali nierdzewnej

Każde pole oraz każdy materiał siewny jest inny, dlatego 

sekcje wysiewające siewnika MAXIMA 2 mogą być 

wyposażone w różne opcje.

W zależności od konfi guracji, MAXIMA 2 może pracować 
na całkowicie uprawionej glebie, jak również na polu z dużą 
ilością resztek pożniwnych.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
Wszystkie opcje mogą być również montowane na siewnikach MAXIMA 2 
już użytkowanych.

WYPOSAŻ SIEWNIK 
MAXIMA 2
ZGODNIE Z TWOIMI 
POTRZEBAMI!

JAKOŚĆ PRACY

Talerze 
zamykające 
rząd 
wysiewu
Talerze zamykające rząd wysiewu

Istnieje możliwość łączenia środkowego 
koła ze stali nierdzewnej z talerzami 
zamykającymi rząd wysiewu.
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B
C

B

kcji Tylne wyposażenie sekcji

Na gleby piaszczyste
Zagarniacze

Na gleby piaszczyste
Koła dogniatające Otifl ex: 3,7 - 5 cm

Na gleby gliniaste
Gumowe koła dogniatające: 2.5 - 5 cm

Gleby zakamienione
Wzmocnione koła dogniatające „HD” (większa 
waga sekcji, duża ilość kamieni). Gumowe 
2.5 lub 5 cm - ząbkowane lub gładkie

Gleby ilaste z tendencją do 
zaskorupiania się
Stalowe koła dogniatające: ząbkowane 
lub gładkie
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MAXIMA 2

RAMA SZTYWNA:
SIEWNIK DLA 
KAŻDEGO

W trakcie projektowania siewników MAXIMA 2, głównym celem było uzyskanie stabilnej 
maszyny o mocnej konstrukcji. Elementem, który spełnia te wymagania jest bardzo wytrzymała, 
sztywna rama modelu MAXIMA 2 M.

DO DUŻYCH I MAŁYCH ZADAŃ

Maszyna może być wyposażona w ramę o szerokości od 2.50 do 9.00 m o profi lu 
„H”. Ten kompaktowy siewnik charakteryzujący się niewielkim zwisem jest dostępny w 
konfi guracji do 18 sekcji w wersji do siewu buraków. 

M



SZYBKA ZMIANA KONFIGURACJI

Rama o profi lu „H” umożliwia przesuwanie sekcji 
wysiewających, jeśli chcemy uzyskać inny rozstaw rzędów. 

Wystarczy poluzować tylko jedną nakręt kę na sekcji! 

Rama jest zbudowana z odpornej na rozciąganie stali.

KOMFORT
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MAXIMA 2 TS

RAMA TELESKOPOWA POJEDYNCZA:
MAŁA SZEROKOŚĆ TRANSPORTOWA!

Szerokość transportowa siewnika z ramą teleskopową pojedynczą MAXIMA 2 TS wynosi od 3.30 do 3.50 m w 
zależności od rozstawu rzędów.
Maszyna jest dostępna z kołami z przodu, które doskonale sprawdzają się na zakamienionych glebach.
W ofercie znajdują się modele 6-, 7- i 8-rzędowe, z możliwością regulowania szerokości międzyrzędzi do 
punktowego siewu różnych gatunków roślin.

ROZWIĄZANIE NA ZAKAMIENIONE 
GLEBY

Montowane z przodu siewnika koła zapobiegają 
blokowaniu kamieni pomiędzy sekcjami wysiewającymi. 
Przednie koła mają również zastosowanie na glebach o 
dużej nośności.

14
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MAXIMA 2

MAXIMA 2

TD

RAMA TELESKOPOWA PODWÓJNA:
BEZKONKURENCYJNA NA WĄSKICH DROGACH!

SZEROKA RAMA TELESKOPOWA 
PODWÓJNA:
DO CIĄGNIKÓW Z SZEROKIM ROZSTAWEM KÓŁ

Pomyśl o wsiach i wąskich drogach, które musisz pokonać jadąc na pole: w takiej sytuacji wymiary maszyny odgrywają 

dużą rolę. MAXIMA 2 TD o szerokości transportowej 3.00 m jest doskonale przystosowana do europejskich przepisów 

ruchu drogowego. Maszyna jest dostępna z tylnymi kołami dedykowanymi na lżejsze gleby, jak również w wersji z kołami 

montowanymi z przodu. Siewnik MAXIMA 2 z ramą teleskopową podwójną może być wyposażony w zbiornik do wysiewu 

nawozu oraz system wysiewu mikrogranulatu.

TD L

MAXIMA 2 TD L może być wyposażona w 7 rzędów w rozstawie 70 lub 75 cm. W obu konfi guracjach możesz 
dostosować siewnik do rozstawu kół ciągnika. Dzięki temu, gleba w przyszłych rzędach wysiewu nie jest 
ugniatana, co powodowałoby zahamowanie wschodów. Przednie koła gwarantują niezawodną pracę wszystkich 
sekcji wysiewających przy dużej ilości kamieni na polu. Szerokość transportowa siewnika z ramą teleskopową 
podwójną TD L  wynosi 3.30 m.

2.10 m
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MAXIMA 2

MAXIMA 2 TI

X 6

X 7

X 6

X 6

X 6

X 7MAXIMA 2 TI M

MAXIMA 2 TI i TI M to JEDYNE na rynku siewniki, w których regulacja rozstawu rzędów trwa zaledwie kilka minut. 
Takie rozwiązanie pozwala rolnikom wykorzystać jedną maszynę do siewu kilku gatunków roślin.
MAXIMA 2 TI jest wyposażona w sześć rzędów z regulowanym rozstawem od 45 do 80 cm, dzięki czemu spełnia 
oczekiwania gospodarstw, w których uprawia się jednocześnie buraki, kukurydzę i rzepak. Sześciorzędowa 
konfi guracja siewnika jest podyktowana występowaniem 6-rzędowych kombajnów do buraków.
Siewnik MAXIMA 2 z ramą teleskopową podwójną może być wyposażony w zbiornik do wysiewu nawozu oraz 
system wysiewu mikrogranulatu, a jego szerokość transportowa wynosi tylko 3.00 m.

TI TI M

RAMA TELESKOPOWA
Z REGULOWANYM ROZSTAWEM SEKCJI: SIEW W RZĘDY 
OD 45 DO 80 CM!

Znaczny zakres zachodzenia na siebie 
trzech części ramy o profi lu „H” zapewnia 
wyjątkową sztywność konstrukcji. Przy 
całkowitym rozsunięciu, dwie zewnętrzne 
ramy zachodzą na środkową na odcinku 
dłuższym niż połowa ich szerokości.

PATENT KUHN
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MAXIMA 2 TI MAXIMA 2 TI M

MAXIMA 2 TI M

ŁATWA REGULACJA

Rozstaw rzędów jest regulowany hydraulicznie
z kabiny ciągnika. Wystarczy przesunąć 
ograniczniki, aby zapewnić prawidłowy 
minimalny i maksymalny rozstaw. Możliwy 
jest również siew z różnym rozstawem 
rzędów, np. w przypadku tworzenia ścieżek 
technologicznych.

PRZEDNIE KOŁA

Dwa przednie koła 23x10 (TI) i 26x12 (TI M) 
montowane na ramie, znajdują się zawsze 
pomiędzy rzędami wysiewu.

EKSPRESOWA ZMIANA 
KONFIGURACJI!

MAXIMA 2 TI M pozwoli Ci zwiększyć ilość 
obsianych hektarów w ciągu dnia, nawet 
przy wąskim rozstawie rzędów. Model ten 
został zaprojektowany dla gospodarstw, 
które jednocześnie sieją rzepak, kukurydzę 
i słonecznik. Istnieje możliwość zmiany 
konfi guracji z sześciorzędowej w rozstawie 
70 do 80 cm na siedmiorzędową w rozstawie 
50 do 65 cm.

Zrób zdjęcie tego kodu 
swoim Smartfonem
i dowiedz się więcej o szybkiej zmianie 

konfi guracji siewnika MAXIMA 2 TI M.

ROZSUNIĘTA

ZSUNIĘTA



MAXIMA 2 R

RAMA SKŁADANA:
MASZYNA IDEALNA DLA DUŻYCH 

GOSPODARSTW I FIRM USŁUGOWYCH

Składany siewnik MAXIMA 2 R jest dostępny w konfi guracji z 8, 9, 11 i 12 rzędami wysiewu 

i szerokością transportową 3.00 m. W kombinacji z przednim zbiornikiem, maszyna spełnia 

oczekiwania największych gospodarstw rolnych.

18

ZALETY TAKIEJ KONSTRUKCJI SĄ 

OCZYWISTE:

Maszyna składa się z trzech niezależnych części.

-  Każda część siewnika idealnie kopiuje nierówności 
terenu, zapewniając precyzyjny wysiew.
-  Możliwość siewu tylko wybranymi częściami siewnika, 
po uniesieniu pozostałych. 



MAXIMA RX

RAMA SKŁADANA Z 
PRZEDNIMI KOŁAMI:
DOSKONAŁA NA ZAKAMIENIONE GLEBY

MAXIMA 2 RX jest dostępna w konfi guracji ośmiorzędowej i szerokości roboczej 6.00 m. 

Nawet tak szeroki siewnik jest składany do transportu na 3.00 m. Rama została przystosowana 

do wyposażenia w przednie koła na zakamienione gleby.

19

KOMPAKTOWE WYMIARY

Boczne znaczniki są hydraulicznie składane do góry i do tyłu maszyny, co 
pozwala zminimalizować wymiary transportowe siewnika.

PRZEDNIE KOŁA

Koła nośne zamontowane z przodu siewnika na jego ramie, ułatwiają pracę 
sekcji wysiewających na zakamienionej glebie. To rozwiązanie bardzo dobrze 
sprawdza się również na ciężkich glebach.
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MAXIMA 2

SKŁADANA RAMA O 
DUŻEJ SZEROKOŚCI:
SIEDEM HEKTARÓW NA GODZINĘ!

RXL

Jeśli chcesz zobaczyć 
siewniki MAXIMA 2 R, 
RX i RXL w pracy 
Wystarczy, że zrobisz zdjęcie kodu 

swoim smart fonem i uruchomisz go 

w alplkacji do czytania kodów QR.

MAXIMA 2 RXL o szerokości roboczej 9.00 m 
zapewnia najwyższą wydajność pracy.  Siewnik 

może być wyposażony w 9, 10 lub 12 sekcji w 

rozstawie 70, 75 lub 80 cm.
Zapotrzebowanie na moc ciągnika zaczyna się 

już od 150 KM.
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SZEROKIE W PRACY, 
WĄSKIE W TRANSPORCIE

Z myślą o bezpiecznym i 
wygodnym transporcie , 

rama siewnika ma konstrukcję 
teleskopową podwójną 

składaną do 3.00 m, lub 
pojedynczą składaną do 

4.40 m.

DOKŁADNE KOPIOWANIE 
TERENU

W zależności od konfi guracji, 
siewnik może być wyposażony 
w przednie lub tylne koła, 
które pozwalają na idealne 
dostosowanie maszyny 
do ukształtowania terenu 
i zapobiegają unoszeniu 
pojedynczych sekcji.

JAKOŚĆ PRACY



MAXIMA 2
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RAMA SZTYWNA ZACZEPIANA:
SZEROKI SIEWNIK DLA MAŁYCH CIĄGNIKÓW

MAXIMA 2 TM została stworzona do pracy z mniejszymi ciągnikami o mocy od 80 KM. 

Zaczepiany model z ramą sztywną jest dostępny w konfi guracji od trzyrzędowej do ośmiorzędowej 
w zależności od szerokości międzyrządzi.

TM

22
21



MAXIMA 2

RAMA ZACZEPIANA TELESKOPOWA:
PROSTA I WYGODNA KONSTRUKCJA

MAXIMA 2 TT w konfi guracji sześciorzędowej ma wymiary transportowe do 3.50 m.

TT

1. AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE WYSIEWU

Wysiew nasion i nawozu jest wyłączany jednocześnie za pomocą 
zamontowanego bezpośrednio na przekładni sprzęgła napędu. System 
eliminuje poślizg, ponieważ jest bezpośrednio połączony z kołami jezdnymi. 
Proste, niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie , które pozwala na 
automatyczne wyłączenie wysiewu nasion, nawozu i mikrogranulatu w 
momencie podnoszenia maszyny do transportu lub na uwrociach. 
Po ustawieniu w pozycji roboczej, sprzęgło kłowe automatycznie uruchamia 
napęd aparatów wysiewających.

2. MECHANICZNE STEROWANIE DMUCHAWY

W celu dostosowania maszyny do pracy z ciągnikami o ograniczonym wydatku 
hydrauliki, dmuchawa jest sterowane mechanicznie. 23
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MAXIMA 2

OBSIEWAJ WIĘCEJ 
Nowa MAXIMA 2 TRX to siewnik zaprojektowany z myślą o najwyższej dziennej wydajności 

pracy przy siewie kukurydzy i słonecznika. Maszyna może być wyposażona w 16 lub 

18 rzędów, a jej szerokość robocza wynosi 12 m.

TRX

Ź
ró

d
ło

: 
K
W

S



NIŻ 100 HA DZIENNIE!
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PRZEMYŚLANA KONCEPCJA 
WYSIEWU NAWOZU

MAXIMA 2 TRX jest wyposażona w zbiornik 
na nawóz o pojemności 4.300 l. Nawóz 
jest umieszczany w odległości 5 cm od linii 
wysiewu, co eliminuje ryzyko uszkodzenia 
siewek. Jest dozowany za pośrednictwem 
dwóch aparatów i głowic rozdzielających, 
zapewniających równomierny wysiew.

WYGODNE MANEWRY 
NA UWROCIACH

Podczas zawracania na końcu pola nie ma 
potrzeby cofania maszyną. Dzieje się tak, 
ponieważ zewnętrzne koła ramy są sztywne, 
co pozwala wykonać obrót całą maszyną 
wokół nich.

DUŻA SZEROKOŚĆ ROBOCZA 
I KOMPAKTOWE WYMIARY 
TRANSPORTOWE

Zaczepiany model jest składany do 
szerokości 3,50 m.

KOMFORT
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MAXIMA 2 OPCJE WYSIEWU NAWOZU

WYPOSAŻ SIEWNIK  MAXIMA 2 W OPCJE 
GWARANTUJĄCE DOBRY START UPRAW!

ROWKOWY APARAT WYSIEWAJĄCY DLA PRECYZYJNEGO WYSIEWU

Rowkowy aparat wysiewający gwarantuje precyzyjne i płynne dozowanie nawozu. 
Możliwe jest ustawienie dawek wysiewu od 50-700 kg/ha. Aparaty wysiewające są 
regulowane bezstopniowo. Poliuretanowy wałek z rowkami jest całkowicie odporny na 
niszczące działanie nawozu.

WYGODNA OBSŁUGA

Aparaty wysiewające mogą być w łatwy sposób demontowane. Dzięki temu zarówno 
opróżnianie zbiornika, jak i czynności konserwacyjne są wyjąt kowo łatwe w wykonaniu.

Siewniki MAXIMA 2, również te już użytkowane,  mogą być 

wyposażone w różne zbiorniki na nawóz. Wyposażenie jest 

mocowane na ramie i stanowi jednoczęściowy zestaw montażowy. 

Jako opcja, możliwe jest zamówienie ślimaka do załadunku 

nawozu.

CZTERY TYPY ZBIORNIKÓW NA NAWÓZ MONTOWANE NA RÓŻNYCH RAMACH:

2 X 190 L

Redlica piersiowa do siewu 
na dokładnie uprawionej 

glebie

Redlica piersiowa z 
zabezpieczeniem non-stop

Redlica talerzowa z 
zabezpieczeniem non-stop 
do siewu uproszczonego

Redlica talerzowa montowana 
sprężynowo

2 X 260 L 1 X 950 L 1 X 1350 L

Różne typy redlic nawozowych w zależności od warunków pracy:
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Dowiedz się 
więcej o TF 1500!

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ I MINIMALNE PRZESTOJE

Pracując w kombinacji ze zbiornikiem MODULINER wykorzystanym do wysiewu nawozu, ograniczasz przestoje na załadunek i zyskujesz 
maksymalną wydajność pracy na dużych areałach.

KUHN MODULINER

Dowiedz się 
więcej o KUHN 
MODULINER!

MAKSYMALNA RÓWNOWAGA

Przedni zbiornik KUHN TF 1500 może być wykorzystany do siewu nawozu pracując w kombinacji z siewnikiem punktowym MAXIMA 2. 
Zestaw charakteryzuje się idealnym rozkładem ciężaru na przednią i tylną oś ciągnika.

PRZEDNI ZBIORNIK KUHN TF 1500

ODDZIELNY ZBIORNIK NA NAWÓZ 
ZWIĘKSZA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA!

Fronttank - Säschienen

TF 1500 / BTF / BTFR

Trailed pneumatic combination seed drills

MODULINER
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JEDEN ZBIORNIK, JEDNA 
DAWKA…
WYSIEW NAWET W DZIEWIĘCIU RZĘDACH

Konkurencja niemile widziana 
Siewki potrzebują pomocy, aby po skiełkowaniu bronić się przed szkodnikami. System wysiewu mikrogranulatu 
opracowany przez fi rmę KUHN, który jest dostępny jako opcja, pozwala na wysiew insektycydów lub preparatów na 
ślimaki jednocześnie z nasionami.

Mniej zabiegów to oszczędność czasu 
Możliwość zamontowania systemu wysiewu mikrogranulatu na Twoim siewniku MAXIMA 2 pozwala ograniczyć ilość 
wykonywanych zabiegów. Pierwszy etap ochrony roślin odbywa się podczas siewu.

MAXIMA 2 CENTRALNIE MONTOWANY ZBIORNIK NA MIKROGRANULAT
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PRAKTYCZNY ZAŁADUNEK I 
CZYSZCZENIE

Pojedynczy zbiornik transportuje mikrogranu-
lat do dziewięciu rzędów. Dawka wysiewu 
jest bardzo dokładna i stabilna niezależnie 
od produktu, dzięki temu, że jest dozowana 
aparatem rowkowym. 

ŁATWA REGULACJA

Ustawienia są wykonywane przy użyciu 
podziałki i dwóch wymiennych kół 
przekładniowych. W efekcie możliwa jest 
płynna zmiana 2 zakresów dla insektycydu 
i preparatu na ślimaki i 4 zakresów dla 
herbicydów.

WYSIEW BEZ PRZESZKÓD

Pneumatyczny transport mikrogranulatu 
gwarantuje równomierną dystrybucję bez 
ryzyka blokowania produktu w wężach, 
niezależnie od liczby sekcji wysiewających.

WYJĄTKOWA WSZECHSTRONNOŚĆ

        Insektycyd spada pomiędzy dwa talerze redlicy wysiewającej (preparat na ślimaki 
może być również aplikowany w tym miejscu dzięki cyklonowi z podwójnym wlotem). 
Cyklon oddziela mikrogranulat od strumienia powietrza. Granulki spadają do gleby pod 
wpływem grawitacji.

       Dysza wysiewająca granulat na ślimaki jest umieszczona za kołami dogniatającymi.

1

2
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KMS 208

KMS 412

KMS 548

MAXIMA 2 WYPOSAŻENIE ELEKTRONICZNE

MONITOROWANIE WYSIEW 
Siewniki MAXIMA 2 mogą byś wyposażone w różne sterowniki elektroniczne. KUHN oferuje szeroki wybór 

urządzeń od najprostszych, kontrolujących przepływ nasion w sekcjach wysiewających po precyzyjne 

sterowniki monitorujące obsadę na hektarze.

                    Prosta obsługa 
KONTROLA PRZEPŁYWU NASION

Sterownik KMS 208 kontroluje wysiew nasion w każde rzędzie w siewnikach wyposażonych w 
4 do 8 sekcji.
Posiada następujące funkcje:
• status wysiewu wyświet lany za pomocą dwukolorowych lampek LED
• alarm z regulacją intensywności sygnału
• wykrycie przerwania wysiewu

                    Siew pod kontrolą
KONTROLA OBSADY

Sterownik KMS 412 oblicza ilość wysianych nasion w każdym rzędzie w siewnikach 
wyposażonych w 4 do 12 sekcji.

Menu operacyjne sterownika KMS 412 powstało we współpracy z 

użytkownikami maszyn, dzięki czemu jest zrozumiałe i przejrzyste. 
Pomaga również w przeprowadzaniu ustawień.

FUNKCJE STEROWNIKA:
•  Wyświet la chwilową obsadę w każdym rzędzie oraz średnią (w tysiącach nasion na hektarze lub w centymetrach odległości między 

nasionami).
• Wykres słupkowy pokazuje aktualny wysiew we wszystkich rzędach. Błąd w którymkolwiek miejscu jest natychmiast sygnalizowany.
• Częściowy, sezonowy i ogólny licznik hektarów.

Wyświetlanie teoretycznej i 
rzeczywistej obsady/ha:
Znaczne różnice w wysiewie 
pokazane na wykresie słupkowym 
informują o tym, że zgarniacze w 
aparatach wysiewających są źle 
ustawione.

Odległość między 
nasionami w rzędzie:
−−> teoretyczna
−−>  aktualna, oparta o 

obliczenia czujników
−−>  wykres słupkowy obsady w 

każdym rzędzie.

Liczniki:
−−> dzienny
−−> ogólny
−−> wydajność
−−> szerokość robocza

Liczenie nasion w rzędzie:
−−> rząd 7 nie wysiewa
−−>   rząd 5 jest wyłączony, ale 

nasiona nadal są uwalniane.

                     Wszystkie funkcje w jednym 

sterowniku
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KMD 112

X

X

INNOVATIVE FARMING

U Z KABINY CIĄGNIKA
                    Oszczędzaj nasiona 

wyłączając rzędy wysiewu!

ELEKTRONICZNY WYŁĄCZNIK WYSIEWU

Wyposażeniem szczególnie interesującym, jeśli chodzi o siew 
na skraju pola jest sterownik KMD 112 umożliwiający wyłączenie 
siewu w poszczególnych sekcjach. Jest dostępny dla siewników w 
konfi guracji do 12 rzędów.  KMD 112 może być połączony ze 
sterownikiem kontrolującym przepływ nasion KMS 208, dzięki czemu 
operator ma pełną informację na temat prawidłowości funkcjonowania 
systemu.

KUHN +
ISOBUS zgodny ze 
standardami AEF 

(Agricultural Electronics Foundation)

Oszczędność dzięki automatycznemu rozłączaniu 

sekcji wysiewających przez GPS. System jest 

kompatybilny z głównymi terminalami na rynku 

(JD, Muller Electronic, Fendt…).



32

STRIGER

Air

A

C

B

E

D

STRIP TILL:
PRZYSZŁOŚĆ W UPRAWIE PASOWEJ!

STRIGER to koncepcja uprawy pasowej opracowana przez KUHN:

Ten nowy kultywator uprawia glebę tylko w przyszłych pasach wysiewu. Plony pozostają na tym 

samym poziomie, ale powierzchnia uprawianej gleby zmniejsza się o 80%, co pozwala na duże 

oszczędności. Uprawa odbywa się w jednym lub dwóch etapach. Po przeschnięciu podłoża, siew 

jest wykonywany konwencjonalnym siewnikiem punktowym, takim jak MAXIMA 2 lub PLANTER 3.

G
łę

b
o
ko
ść

 r
o
b
o
cz

a

- 0 cm
- 5 cm
- 10 cm
- 15 cm
- 20 cm
- 25 cm

Nawóz

Nie uprawiona 
gleba

PowietrzePowietrze

Zalety UPRAWY PASOWEJ Gleba w pasie wysiewu szybciej się 
ogrzewa, zapewniając lepszy start 
dla roślin.

Zachowanie wilgoci i lepsze 
przenikanie wody deszczowej w 
międzyrzędziach.

Rozluźnienie gleby bez tworzenia 
podeszwy. 

Zatrzymanie materii organicznej na 
powierzchni gleby, ograniczenie 
erozji i zahamowanie rozwoju 
chwastów w międzyrzędziach. 

Oszczędność czasu i paliwa.
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                                         jest zbudowany z sekcji uprawowych montowanych na sprężynach, 
zapewniających dokładne kopiowanie terenu i prawidłową pracę na zakamienionych glebach. 
Każda sekcja uprawowa składa się z kroju talerzowego nacinającego glebę, gwieździstego 
odgarniacza resztek pożniwnych, zęba, dwóch falistych talerzy i koła dogniatającego.

STRIGER  
JAKOŚĆ PRACY

Krój talerzowy rozcina glebę przygotowując miejsce dla zęba.

Gwieździsty odgarniacz usuwa resztki roślinne z rzędu 
wysiewu zapobiegając rozprzestrzenianiu się chorób.

Wąski ząb z regulacją głębokości pracy od 0 - 30 cm, za którym 
może być umieszczony aplikator nawozu.

Faliste talerze kruszą i napowietrzają glebę, co przyśpiesza jej 
ogrzanie, a tym samym zapewnia szybsze kiełkowanie nasion.

Koło dogniatające zagęszcza glebę i eliminuje dziury w pasie 
wysiewu, co ma szczególne znaczenie w wiosennych zabiegach.

1

2

3

4

5
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Więcej 
informacji

znajdziesz w broszurze 
STRIGER dostępnej na 

www.kuhn.com.pl

STRIGER
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Dowiedz się więcej na temat siewu i rozwiązań 

KUHN na stronie:

www.kuhn-seedliner.com

1. PRAWIDŁOWA OBSADA ROŚLIN:

Aby uzyskać prawidłową obsadę roślin, musimy brać pod uwagę 
odległość między nasionami w rzędzie, termin wysiewu i typ 
gleby. Siewnik, którego potrzebujesz musi sprostać tym 
wymaganiom.

2. PRAWIDŁOWE ZAGOSPODAROWANIE ŚCIERNISKA:

Siewniki KUHN są przystosowane do siewu uproszczonego i 
eliminują kontakt nasion z resztkami pożniwnymi.

3. JEDNAKOWA GŁĘBOKOŚĆ SIEWU:

Dobry siewnik to taki, który precyzyjnie kontroluje głębokość 
siewu.

4. OPTYMALNY KONTAKT NASION Z GLEBĄ:
Prawidłowa wymiana gazowa i dostęp do wody są niezbędnymi 
warunkami szybkiego rozwoju roślin.

5. PRAWIDŁOWY ROZWÓJ KORZENI W ODPOWIEDNIO 
PRZYGOTOWANEJ GLEBIE:
Drobne grudki na powierzchni i pulchna gleba wokół nasion 
gwarantują prawidłowy rozwój korzeni.

5 ZASAD PRAWIDŁOWEGO SIEWU

Dane techniczne

MAXIMA 2 
M

Sztywna

MA 

Rama t
poj

 Rama / szerokość transportowa (m) 2,50 3,00 3,45 4,40 5,00 6,00 9,00 3,25

 Liczba rzędów 3 do 7 4 do 9 4 do 6 6 do 12 9 do 11 3 do 11 12 do 18 6 do 7

 Prędkość robocza (km/h)

 Min./Maks. rozstaw rzędów (cm) 45/80 45/90 45/80 37,5/60 37,5/60 45/80 55/75

 Zbiorniki na ziarno (l)

 Liczba kół 2 4 6

  Minimalny rozstaw rzędów w zależności 
od rozmiarów kół (cm)
 5 x 15 45

 6,5 x 15 50

 26 x 12 70

 Możliwość zamontowania kół z przodu 
 maszyny

Nie Tak

 Typ zaczepu Kat. 2, zaczep półautomatyczny Kat. 3

 Napęd (obr/min) 47

 Liczba przekładni 1 2

 Zbiornik na nawóz

 Zbiornik na nawóz
 2 x 190 l --
 2 x 260 l -- --
 1 x 950 l --
 1 x 1350 l -- --

 1 x 4300 l

 Wysiew nawozu z przednim zbiornikiem
 Wysiew nawozu ze zbiornikiem MODULINER 
 (solo lub z HR) --

 Wysiew mikrogranulatu

 1) W rzędzie wysiewu (insektycyd)

 2) W rzędzie wysiewu (preparat na ślimaki)

 S
e
ry
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ie
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p
cj

a
  

  
-- 

N
ie

d
o
st
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ne
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Pneumatyczne siewniki punktowe MAXIMA 2

 XIMA 2
TS

teleskopowa 
edyncza

MAXIMA 2
TD

Teleskopowa 
podwójna

MAXIMA 2
TD L

Teleskopowa 
podwójna 
szeroka

MAXIMA 2
TI

Teleskopowa z 
regulowanym 
rozstawem

MAXIMA 2
TI M

Teleskopowa 
z regulowanym 

rozstawem i liczbą 
rzędów

MAXIMA 2
R

Składana

MAXIMA 2
RX

Składana

MAXIMA 2
RXL

Składana 
o dużej 

szerokości

MAXIMA 2
TM

Zaczepiana 
sztywna

MAXIMA 2
TT

Zaczepiana 
teleskopowa

MAXIMA 2
TRX

Zaczepiana 
składana

3,50 3,00 3,30 2,55 3,00
3,00 -

3,50 - 4,00
2,50 do 7,00 3,30 do 3,35 od 3,50

6,7 lub 8 6 7 6 6 lub 7 8 do 12 8 9 do12 3 do 8 6 16 lub 18

8

50/80 70/80 70/75 45/80
70/80 

lub 50/65
45/80 75/80 70/80 70/230 70/80

75/80 
lub 70/75

52

2 2 2 4 2 4 do 8 2 8

-- 45 --

-- 50 --

-- 70 70 --

Nie Tak Nie

Kat. 2, zaczep półautomatyczny
Kat. 2, zaczep 

półautomatyczny
Kat. 2 Kat. 3 Ucho zaczepu dyszla Kat. 2 lub 3

70 - 540 - 870 - 1000 (napęd hydrauliczny jako opcja)

1 1 3 3 3 1 3

--
-- -- --

-- --
-- -- --

-- --

--

35



MAXIMA 2 PLANTER 3

70 - 75 - 80 cm 55 - 60 - 65 cm 45 - 50 cm
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ZNAJDŹ SIEWNIK PUNKTOWY KUHN,
DOSTOSOWANY DO TWOICH POTRZEB!

TRX - 16/18 R

M - RXL - 9/10/12 R M - 18 R

M - R - RX - TM - 8 R M - R - 9 R M - R - 12 R

M - 6 R

M - TS - TD - TT - 6 R TS - 7 R

TI - 6 R

TIM - 6 / 7 R

M - 4 R

TDL - 7 R
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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

Znajdź najbliższego dealera marki KUHN 

na naszej stronie internetowej:

www.kuhn.com.pl

Twój dealer KUHN

www.kuhn.com

Odwiedź nasz kanał na YouTube

Znajdź KUHN również na

Informacje podane w niniejszym dokumencie mają wyłącznie charakter informacyjny i nieumowny. Maszyny naszej 
fi rmy spełniają wymogi obowiązujące w krajach, do których są dostarczane. W celu lepszej prezentacji wybranych 
szczegółów niektóre urządzenia zabezpieczające opisywane w naszych materiałach marketingowych nie zostały 
przedstawione w pozycji roboczej. Podczas pracy urządzenia te należy umieścić w pozycji roboczej zgodnie 
z wymogami zamieszczonymi w instrukcjach obsługi i montażu. Należy uwzględniać masę brutto ciągnika, jego udźwig 
oraz maksymalne obciążenie poszczególnych osi i opon. Wartość obciążenia przedniej osi ciągnika musi być zgodna 
z przepisami obowiązującymi w kraju, do którego maszyna jest dostarczana (w krajach europejskich nie może być 
mniejsza od 20% masy netto ciągnika). Zastrzegamy sobie prawo do modyfi kacji rozwiązań projektowych, specyfi kacji 
i wyszczególnionych materiałów bez uprzedzenia. Maszyny oraz wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze 
mogą być chronione co najmniej jednym patentem i/lub zastrzeżonym wzorem. Przytaczane w niniejszym dokumencie 
znaki towarowe mogą być zarejestrowane w jednym lub kilku krajach.


