
STRIGER, nowe rozwiązanie na polu

Uprawa Pasowa

Kultywator STRIGER 
z systemem aplikacji gnojowicy
Informacja o produkcie

www.kuhn.com



UNIWERSALNY UCHWYT NA GŁOWICĘ 
ROZDZIELAJĄCĄ 

- Mocowany na ramie,
- Przykręcane śrubami uchwyty mocujące.

APLIKACJA DO 40 M3  ROZTWORU/HA 

-  Możliwość stosowania gnojowicy lub 
pofermentu.

RURA DOZUJĄCA 

- Umieszczona za zębem,
- Zewnętrzna średnica 50 mm,
- Płyty ścieralne z obu stron,
- Dostosowuje się do głębokości roboczej.
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Dane techniczne STRIGER

Model STRIGER M STRIGER R
Liczba rzędów 4 6 6 7 8 8 9 11 12

Szerokość transportowa (m) 3

Rozstaw rzędów (cm) 70 - 75 - 80 45 - 50 70 - 75 
- 80 55 – 60 45-50 70 -75 

- 80 55 - 60 55 45 - 50

Rama (m) 3 4,4 6

Zaczep Kategorii 3

Koła 6,00 x 16

Liczba kół 2 4

Wymagania dla hydrauliki ciągnika 1 zawór dwustronnego działania 
(zabezpieczenie NSH) 

1 zawór dwustronnego działania (zabezpieczenie NSH) 
1 zawór dwustronnego działania (składanie+rozkładanie)

1 zawór jednostronnego działania (blokada)
Oświet lenie Seryjnie

Znaczniki Opcja (wymagają 1 zaworu dwustronnego działania)

Nawożenie mineralne 

Opcja 2x zbiornik 260 l wysiew 
mechaniczny Ze zbiornikiem TF lub Moduliner (Rura dozująca +cyklon + głowica 

rozdzielająca)Ze zbiornikiem TF lub  Moduliner   
(Rura dozująca +cyklon + głowica)

Nawożenie organiczne (gnojowica) Uchwyt do głowicy rozdzielającej + Rura dozująca

GŁĘBOKOŚĆ DOZOWANIA DO 10 CM 

-  Dzięki szerokiemu otworowi wylotowemu 
rury dozującej.

WARTOŚĆ DODANA 

-  Zagospodarowanie nawozu przy okazji 
uprawy pasowej,

-  Zwiększenie opłacalności przez 
wykorzystanie maszyny do dodatkowych 
zadań.

WIEDZA EKSPERTÓW 

-  KUHN oferuje wsparcie agronomiczne 
w dziedzinie uprawy pasowej z 
wykorzystaniem kultywatora STRIGER.

KUHN MASZYNY ROLNICZE SP. Z O.O. 
Jelonek, ul. Orzechowa 1, 62-002 Suchy Las

Znajdź najbliższego dealera marki KUHN na
naszej stronie internetowej:

www.kuhn.com.pl
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.

Znajdź 
KUHN również na:

Twój dealer KUHN

www.kuhn.com

Głowica rozdzielająca nie jest dostarczana przez KUHN.


