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UNIWERSALNE KULTYWATORY

DO UPRAWY ŚCIERNISKA

Zagospodarowanie ścierniska to kluczowy etap 
uprawy pożniwnej. Kultywatory fi rmy KUHN stanowią 
doskonałe rozwiązanie pod wieloma względami:

•  Wszechstronność - płytkie podcięcie ścierniska, 
dzięki lemieszom bocznym o szerokości 350 mm 
lub głęboka uprawa zębami wyposażonymi w 
redliczki o szerokości 50 i 80 mm

•  Mieszanie resztek pożniwnych z glebą -
zęby wyposażone w listwy odkładające 

•  Duży prześwit pod ramą - możliwość pracy 
w warunkach, gdzie występuje duża ilość resztek 
pożniwnych

•  Podwójne sprężynowe zabezpieczenie - 
wydajna praca bez przestojów

•  Zagęszczanie gleby, dzięki zastosowaniu 
różnego rodzaju wałów dogniatających 

•  Łatwa regulacja - głębokość pracy ustawiana 
przez zmianę położenia sworznia

CULTIMER to proste
i niezawodne rozwiązanie 
zapewniające efektywną pracę. 
Jeden przejazd maszyną 
umożliwia wykonanie dwóch 
zabiegów agrotechnicznych.

SERIA 100

Modele Rama
Szerokość 

robocza (m)

CULTIMER 300 ZAWIESZANY Sztywna 3

CULTIMER 350 ZAWIESZANY Sztywna 3,5

CULTIMER 400 ZAWIESZANY Składana 4

CULTIMER 500 ZAWIESZANY Składana 5
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WSZECHSTRONNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ 
ZĘBÓW

DŁUTO 80 mm Z BOCZNYMI 
NOŻAMI 350 mm

Standardowe dłuto może być 
wyposażone w boczne poziome 
noże i jest przeznaczone do 
uprawy ścierniska na głębokości 
7 do 15 cm. Bez bocznych noży, 
ząb ze standardowym dłutem może 
pracować na głębokości do 35 cm.

NAWĘGLANE DŁUTO 
I BOCZNE NOŻE

Dzięki powłoce z węglików, tego 
typu części są do 5 razy trwalsze 
od standardowych. Poza utwardzaną 
powłoką, dłuta są specjalnie
żebrowane, co spowalnia ich 
zużywanie. Dłuto o szerokości 
50 mm jest przeznaczone do 
głębokiego rozluźnienia gleby 
(do 35 cm) przy niskim 
zapotrzebowaniu na moc.

GĘSIOSTOPA

Tego typu nakładki o szerokości 
350 mm są wykorzystywane do płytkiej 
uprawy gleby (3 do 7 cm) i dokładnego 
podcięcia ścierniska na całej szerokości 
roboczej maszyny.
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JAKOŚĆ PRACY JAKOŚĆ PRACY
KOMFORTPŁYTKA UPRAWA 

I EFEKTYWNE 
MIESZANIE

-  Wygięty kształt zębów 1  zapewnia 
wydajne mieszanie resztek 
pożniwnych z glebą.

-  Listwa odkładająca 2  ułatwia 
przemieszczanie i odwracanie gleby 
wraz z resztkami pożniwnymi.

-  Demontowane boczne lemiesze 3  
zapewniają dokładne podcięcie 
ścierniska na całej szerokości 
roboczej maszyny.

GŁĘBOKA 
UPRAWA 
POŻNIWNA

-  Redliczki o szerokości 50 i 80 mm 
umożliwiają rozluźnienie gleby na 
głębokości do 30 cm w jednym lub 
dwóch przejazdach, w zależności 
od rodzaju gleby.

-  Podwójne sprężynowe 
zabezpieczenie zapewnia dobrą 
penetrację gleby oraz szybki powrót 
zęba do pozycji roboczej po 
ominięciu przeszkody, a także chroni 
ramę maszyny przed uszkodzeniem.

WYDAJNE 
ODWRACANIE GLEBY 
DZIĘKI WYGIĘTYM 
ZĘBOM

Wygięty ząb w połączeniu z listwą 
odkładającą zapewnia optymalne 
wymieszanie resztek pożniwnych z 
glebą. Gleba będąc w kontakcie z 
zębem jest wielokrotnie odwracana i 
mieszana, zanim zostanie odrzucona 
na bok. Dzięki temu, słoma zostaje 
bardzo równomiernie rozprowadzona 
na całej powierzchni, co gwarantuje 
jej szybki rozkład.



ZABEZPIECZENIE 
MECHANICZNE NON-STOP

Podwójna sprężyna o dużym przekroju 
zapobiega drganiom zęba:
-  punkt mocowania sprężyny na zębie 
generuje delikatny obrót na osi,

-  zacisk mocujący ząb zapewnia dużą 
powierzchnię kontaktu z ramą.

ZALETY KONSTRUKCJI ZĘBA

Ustawienie dłuta względem gleby 
zapewnia efektywne zagłębianie się 
zęba, nawet w suchych warunkach. 
Wygięty kształt zęba, nie tylko sprzyja 
intensywnemu mieszaniu resztek 
pożniwnych z glebą, ale również ma 
mniejsze zapotrzebowanie na moc w
porównaniu z zębem prostym.

ZABEZPIECZENIE ŚRUBĄ 
ZRYWANĄ

-  zerwanie śruby następuje dopiero 
przy nacisku 3000 kg na dłuto zęba,

-  brak efektu śruby ścinanej, ponieważ 
obciążenie śruby zrywanej 
rozpoczyna się w momencie 
wyciągania zęba z gleby,

- bardzo łatwa wymiana śruby,
-  prześwit po zerwaniu śruby wynosi 
61 cm.
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KOMFORT

SKUTECZNE ZABEZPIECZENIE
I ZAGŁĘBIANIE ZĘBÓW W GLEBIE



CULTIMER

Duży wybór szerokości roboczych modeli zawieszanych zapewnia im wszechstronność, zarówno 
pod względem współpracy ze średnimi i dużymi ciągnikami, jak również wyposażenia w różne części 
zużywalne. Maszyny te są przystosowane do każdej pracy.
Cultimer może być wykorzystany do płytkiej lub głębokiej, intensywnej uprawy ścierniska . Doskonale 
dopasowuje się do warunków w każdym gospodarstwie, zapewniając mieszanie resztek roślinnych z 
glebą, wgłębne rozluźnienie gleby oraz zagęszczenie wierzchniej warstwy gleby sprzyjające rozkładowi 
słomy i kiełkowaniu chwastów.

DUŻY PRZEŚWIT
W KAŻDYCH WARUNKACH

ZAWIESZANY 300 / 350 / 400 / 500

DUŻY PRZEŚWIT POD RAMĄ POZWALAJĄCY NA PRACĘ 
W KAŻDYCH WARUNKACH

-  Prześwit pod ramą 840 mm, umożliwia płynną pracę w warunkach 
dużej ilości resztek pożniwnych.

-  Szeroki rozstaw zębów na belkach oraz znaczna odległość między 
belkami, zmniejsza ryzyko zapchania maszyny.6



Kombinacja pracy zębów, talerzy i wału w jednym przejeździe zapewnia:

- intensywne mieszanie, kruszenie i rozbijanie gleby,

- wyrównanie powierzchni,

- zagęszczenie gleby.

ZALETY TALERZY WYRÓWNUJĄCYCH

Talerze wyrównują glebę za zębami, co ma na celu zwiększenie 
skuteczności pracy wału.
-  Standardowe bez zabezpieczenia lub opcjonalne z zabezpieczeniem 
w postaci rolek elastomerowych, zwiększających skuteczność pracy 
na zakamienionych glebach.

-  Dwa skrajne talerze są zawsze wyposażone w rolki elastomerowe i 
regulację wysokości za pomocą sworznia.
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WPŁYW NA RESZTKI POŻNIWNE:

- mieszanie resztek z glebą przyśpiesza rozkład materii organicznej,
- rozdrobnienie słomy,
- niszczenie pokrywy roślinnej w jednym przejeździe.

ZĘBY MONTOWANE
NA 3 BELKACH
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UNIWERSALNOŚĆ: 
SIEW PODCZAS UPRAWY 
ŚCIERNISKA

Cult imer może być wyposażony w siewnik 
do poplonów SH. 
Do wyboru są modele o pojemności zbiornika 
200 i 380 litrów, wyposażone w elektryczny 
lub hydrauliczny napęd dmuchawy. Opcje 
aparatów wysiewających umożliwiają 
wysiew każdego rodzaju międzyplonu.
Dawka wysiewu dla drobnych nasion wynosi 
25 kg/ha przy szerokości roboczej 6 m i 
prędkości roboczej 10 km/ha.

JAKOŚĆ PRACYT
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T-LINER

Średnica: 600 mm
Waga: 140 kg/m
• duże zagęszczenie gleby,
• dobra praca na zakamienionej glebie,
• kruszenie brył na glebach gliniastych: profil T,
• niszczenie struktury słomy, przyśpieszające jej rozkład,
• kontrola głębokości przy siewie międzyplonów.

T-RING

Średnica: 600 mm
Waga: 130 kg/m
• duże zagęszczenie gleby,
• kruszenie brył na glebach gliniastych,
• zachowanie gruzełkowatości na zwięzłych glebach ilastych,
• niszczenie struktury słomy, przyśpieszające jej rozkład,
• optymalne pobudzanie wzrostu chwastów i samosiewów,
• niezalecany na gleby kamieniste.

RUROWY

Średnica: 550 mm
Waga: 75 kg/m
• dobry stopień zagęszczenia i rozłożenia ciężaru,
• lekka konstrukcja, trwałość,
• uniwersalność.

OPTYMALNE ZAGĘSZCZENIE GLEBY: 
PEŁNA OFERTA WAŁÓW

PACKLINER

Średnica: 600 mm
Waga: 165 kg/m
• duże zagęszczenie gleby,
• optymalne pobudzanie wzrostu chwastów i samosiewów,
• kontrola głębokości przy siewie międzyplonów,
• dobre przygotowanie łoża siewnego w warunkach bezorkowych,
• dobra praca w wilgotnych warunkach,
• dobre podparcie dla maszyny na lekkich glebach.
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BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS TRANSPORTU

-  Szerokość transportowa składanych modeli wynosi 3 m
-  W modelach ze sztywną ramą, talerze na czas transportu chowają się w obrys maszyny

KOMFORT

NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI

Nasze zużywające się części pokryte węglikiem są kute, 
a następnie poddawane obróbce cieplnej. Dzięki temu są 
wytrzymałe i niezwykle odporne na zużycie. Wierzchnie 
żłobienia wypełniają się glebą, co dodatkowo zwiększa 
odporność na zużycie.
Płytki z węglikiem są umieszczone w trzech odrębnych 
miejscach w przedniej części dłuta, co zapewnia 
doskonałą penetrację gleby niezależnie od warunków, 
zmniejszenie zapotrzebowania ciągnika na moc oraz 
wydłużony czas eksploatacji dłuta. 

Uwaga: Płytki z węglikiem obejmują część przednią 
i dolną dłuta, aby uniknąć oderwania w kamienistych 
warunkach glebowych.  

NISKIE KOSZTY UŻYTKOWANIA

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Zęby i belka z dyskami wyrównującymi nie wymagają konserwacji (smarowania),co pozwala zaoszczędzić czas.
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Dane techniczne Cultimer

CULTIMER 300

ZAWIESZANY

CULTIMER 350

ZAWIESZANY

CULTIMER 400

ZAWIESZANY

CULTIMER 500

ZAWIESZANY

Szerokość robocza (m) 3 3,5 4 5

Szerokość transportowa (m) 3 3,5 3 3

Rama Sztywna Sztywna Składana Składana

Liczba zębów 10 11 13 16

Prześwit pod ramą (mm) 840 840 840 840

Odległość między belkami ramy (mm) 700 700 700 700

Rozstaw zębów (mm) 300 318 307 312

Szerokość redlic (mm) / lemieszy bocznych (mm) 80/350 80/350 80/350 80/350

Masa (kg) 1690 2073 2700 3262

Maks. moc ciągnika (kW/KM) 132/180 155/210 175/240 221/300

Kompatybilne wały dogniatające

Rurowy/
T-Ring/
T-Liner/
Packliner

Rurowy/
T-Ring/
T-Liner

Rurowy/
T-Ring/
T-Liner/
Packliner

Rurowy/
T-Ring/
T-Liner

MAKSYMALNE KORZYŚCI I OPŁACALNOŚĆ 
UŻYTKOWANIA TWOICH MASZYN

USŁUGI KUHN:*

Serwis „na życzenie”, siedem dni w tygodniu
Pilnie potrzebujesz części zamiennych? KUHN SOS ORDER to 
ekspresowy system dostaw, który jest do Twojej dyspozycji siedem
dni w tygodniu, przez 362 dni w roku. Dzięki niemu możesz 
zminimalizować czas przestoju maszyny i zwiększyć wydajność 
pracy. 

Przedłużona gwarancja
Skorzystaj z 36-miesięcznej gwarancji zapewnionej przez usługę
KUHN PROTECT +. Możesz skupić się wyłącznie na pracy i 
wydajności maszyny, czyli na tym czego oczekujesz inwestując w 
sprzęt wysokiej jakości.

Natychmiastowa naprawa
Usterka techniczna zawsze pojawia się w nieodpowiednim 
momencie. Dzięki usłudze KUHNITECH Twój dealer może udzielić 
Ci wsparcia szybko i skutecznie. Całodobowa internetowa pomoc 
techniczna gwarantuje szybką i precyzyjną diagnozę.

Rozwiązania fi nansowe dopasowane do potrzeb
klientów
Potrzebujesz nowej maszyny, ale problem stanowią fundusze?
Zmodernizuj swój sprzęt i rozwijaj gospodarstwo, korzystając z
usługi KUHN FINANCE – całkowicie bezpiecznie i zgodnie z 
Twoimi potrzebami i wymaganiami.

*Niektóre usługi dla klientów są dostępne tylko w wybranych krajach.
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www.kuhn.com

UNIWERSALNE ROZWIĄZANIA

300 350 400 500

GAMA MASZYN 
DO UPRAWY ŚCIERNISKA

OPTIMER+ DISCOVER DISCOLANDER CULTIMER PERFORMER

Szerokość robocza (m) 3 do 7,50 3,40 do 5,20 3,70 do 6 3 do 6 4 do 5

Szerokość transportowa (m) 3 do 4 < 2,65 2,55 2,82 do 3,50 3

Liczba talerzy lub zębów 24 do 60 talerzy 28 do 44 talerzy 32 do 52 talerzy 10 do 19 zębów 14 do 18 zębów

Zalecana głębokość robocza (cm) 3 do 10 5 do 18 5 do 18 5 do 35 10 do 35

Wersja zwieszana/zaczepiana
zawieszana 
i zaczepiana

zaczepiana zaczepiana
zawieszana 
i zaczepiana

zaczepiana

Odwiedź nasz kanał na YouTube.

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

Znajdź KUHN również na

Twój dealer KUHN

Zapoznaj się z pełną ofertą maszyn do uprawy ścierniska KUHN

1. OPTIMER+  2. DISCOVER  3. DISCOLANDER  4. CULTIMER L  5. PERFORMER

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 wymo-
gami 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.


