Zaczepiane siewniki do siewu uproszczonego
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WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ

PRZY
MNIEJSZYM ZAPOTRZEBOWANIU MOCY!

Wraz z siewnikami ESPRO firma KUHN otwiera nowy
rozdział w swojej historii rozwiązań do siewu
o wszechstronnym zastosowaniu. Przeznaczone zarówno
do siewu po orce, jak również w technologiach bezpłużnych,
maszyny te zostały opracowane z myślą o najważniejszych
wymogach dotyczących siewników.

OSZCZĘDNOŚCI, OSZCZĘDNOŚCI
I JESZCZE RAZ OSZCZĘDNOŚCI...
ESPRO to wszechstronna maszyna, która charakteryzuje
się małym zapotrzebowaniem na moc i gwarantuje
oszczędności paliwa podczas uprawy siewu. Niewielkie
zapotrzebowanie na moc jest możliwe głównie dzięki
specjalnie zaprojektowanemu wałowi oponowemu,
pracującemu przed sekcjami wysiewającymi.

WYSOKA PRECYZJA SIEWU.
DUŻA PRĘDKOŚĆ ROBOCZA.
Jak stworzyć siewnik do szybkiego i precyzyjnego siewu
w technologii uproszczonej lub orkowej? Kluczem jest nowa
sekcja wysiewająca CROSSFLEX, dzięki której nasiona zostają
umieszczone dokładnie tam gdzie powinny, przy prędkości do
17 km/h.

SOLIDNY I ŁATWY W UŻYCIU SIEWNIK
Szukasz siewnika, który jest łatwy w obsłudze i którego
nastawy można szybko dostosować do potrzeb?
Uproszczona konstrukcja i rozwiązania ISOBUS oraz
proste ustawienia robocze sprawiają, że siewniki ESPRO
nigdy nie będzie stał bezczynnie w Twoim gospodarstwie.

Zaczepiane siewniki do
siewu uproszczonego
KUHN ESPRO w skrócie:
Szerokość
robocza
(m)

Liczba
rzędów

Pojemność
zbiornika
(l)

ESPRO 3000

3,00

20

2 500

ESPRO 6000 R

6,00

40

3 500
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WYDAJNOŚĆ
ROBOCZA

OSZCZĘDNOŚCI

UPRAWA, ZAGĘSZCZENIE GLEBY I SIEW

W JEDNYM PRZEJEŹDZIE
Pięć niezależnych sekcji roboczych połączonych w jednym wszechstronnym siewniku ESPRO, aby
zapewnić równomierne wschody roślin. Rozwiązanie to sprawdza się w najróżniejszych warunkach
roboczych:
- po orce, jak również w technologii uproszczonej uprawy gleby,
- przy większej lub mniejszej ilości resztek pożniwnych,
- na glebach lekkich lub ciężkich.
Jedno nie ulega wątpliwości: siewniki zostały
przetestowane w różnych krajach i sprawdziły
się w najróżniejszych warunkach. Niektórzy
z rolników uczestniczących w testach podzielili
się swoim doświadczeniem, które przedstawiamy
w niniejszej broszurze.

WSZYSTKIE
SEKCJE
ROBOCZE
PRACUJĄ
NIEZALEŻNIE!
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1) UPRAWA…
Dwa rzędy talerzy uprawowych z przodu
siewnika ESPRO, tną i odwracają glebę,
zapewniając dobre wymieszanie resztek
roślinnych w wierzchniej warstwie. Średnica
talerzy 460 mm zapewnia dokładne spulchnienie gleby. Wklęsły kształt talerzy pozwala
na wydajną pracę nawet na ciężkiej glebie.
Montowane w parach talerze uprawowe
pozwoliły zmniejszyć ciężar maszyny i
ułatwiły przemieszczanie się gleby i resztek
pożniwnych przez elementy robocze.
Piasty talerzy są ponadto nasmarowane
i uszczelnione na cały okres eksploatacji,
co eliminuje potrzebę okresowej konserwacji.
Szczególnie pomocny na zaoranych
glebach jest opcjonalny rząd przednich
kół dogniatających, który wyrównuje
powierzchnię gleby, zanim talerze rozpoczną
pracę.

2) ZAGĘSZCZANIE GLEBY…
Kontakt nasion z glebą i stała głębokość
wysiewu mają kluczowe znaczenie
w zapewnieniu jednolitego kiełkowania
i wschodów roślin. Siewnik ESPRO
wykorzystuje rząd kół dogniatających
za talerzami uprawowymi, gdzie każde
koło ugniata glebę dokładnie przed
dwoma sekcjami wysiewającymi.
W ten sposób likwiduje się szczeliny,
w które mogłyby wpadać nasiona, co
pozwala dobrze kontrolować głębokość
siewu, zapewniając im bliski kontakt z glebą.

„Obsialiśmy siewnikiem ESPRO 850 ha przez dwa
sezony. Maszyna zapewnia bardzo dobrą jakość
siewu. Zauważyliśmy, że jej zapotrzebowanie na moc
jest niskie. Siewnik dobrze radzi sobie w trudnych
warunkach bez efektu spychania gleby. Pracowaliśmy
na pełnych obrotach! Obsialiśmy 120 ha w jeden
dzień, zatem maszyna ma bez wątpienia wysoką
wydajność. Siewniki ESPRO są bardzo przyjazne
w użyciu, jeżeli chodzi o ustawienia i regulację,
a terminal sterujący CCI 200 jest logiczny i łatwy
w obsłudze. Kiełkowanie roślin po siewniku ESPRO
firmy KUHN jest doskonałe”.
SØVANG GODS, RODZINA RAUFF
Højslev, Dania
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3) SIEW…
Siewnik ESPRO jest wyposażony w sekcje
wysiewające CROSSFLEX, które gwarantują
stałą głębokość umieszczania nasion
w glebie niezależnie od warunków
i prędkości roboczej. Redlice są
zamontowane na specjalnie
wyprofilowanej rurze z wykorzystaniem
rolek poliuretanowych. Specyficzna
konstrukcja gwarantuje utrzymywanie
głębokości roboczej wysiewu niezależnie
od warunków i szybkości siewu
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4) PRAWIDŁOWA GŁĘBOKOŚĆ…
Koła dogniatające umieszone za redlicą
wysiewającą zapewniają utrzymanie
właściwej głębokości siewu i jednocześnie
spełnia rolę elementu zagęszczającego
glebę w okolicy wysianego ziarna.
Takie rozwiązanie zapewnia nie tylko
optymalny kontakt nasion z glebą ale
również wpływa na szybkie podsiąkanie
wody.
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5) …I PRZYKRYCIE NASION
Zagarniacz pełni różne funkcje, a
najważniejszą z nich jest przykrycie
nasion glebą. Dodatkowo pozostawia
luźną wierzchnią warstwę gleby, odporną
na osadzanie w następstwie deszczu,
ponieważ zbita gleba sprzyja spływaniu
wody i utrudnia wschody.
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KOŁA DOGNIATAJĄCE:

ABY ZMNIEJSZYĆ ZAPOTRZEBOWANIE MOCY

Nowe siewniki ESPRO opracowano z myślą o wysokiej wydajności pracy. Jednak duża
prędkość robocza nie musi oznaczać dużego zapotrzebowania na moc. W przypadku siewnika
o szerokości 6 m można pracować z prędkością 13 km/h z ciągnikiem zaledwie 200 KM, czyli
mniej niż 35 KM na metr!*
Zapotrzebowanie na moc dla tej maszyny zminimalizowano w szczególności dzięki konstrukcji
kół dogniatających umieszczonych przed sekcjami wysiewającymi. Podstawą tego rozwiązania
jest nie tylko przesunięcie kół w przód i w tył względem siebie, lecz również ich duża średnica
oraz kształt bieżnika.
*W zależności od warunków pracy i wyposażenia maszyny.

PRZESUNIĘCIE KÓŁ
Koła dogniatające są przesunięte względem
siebie w przód i tył o 200 mm, co
zapobiega spychaniu gleby, a w efekcie
zmniejsza zapotrzebowanie siewnika na
moc i ułatwia jego ciągnięcie. Brak
spiętrzającej się ziemi z przodu kół
eliminuje kołysanie siewnika, zapewniając
równomierny wysiew.
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OPTYMALNE WYMIARY
Średnica kół wynosząca 900 mm
zmniejsza opory toczenia, a tym samym
zapotrzebowanie na moc potrzebną do
ciągnięcia maszyny. Ponadto, koła są dość
wąskie (210 mm) i przestrzeń pomiędzy
nimi wynosząca 85 mm zapewnia
doskonałe przemieszczanie się gleby
i resztek roślinnych. Wąskie koła mają
jeszcze jedną istotną zaletę: pozostawiają
większą przestrzeń dla przenikania wody,
co pozwala skutecznie ograniczać erozję.

DOKŁADNIE KWADRATOWY PROFIL
Kwadratowy profil opony zapewnia
równomierne dogniatanie gleby na całej
szerokości i w każdym rzędzie siewu.
Ostry i głęboki bieżnik dodatkowo kruszy
glebę, dzięki czemu powstaje wyraźnie
spulchniona warstwa powierzchniowa.

PRECYZJA W POŁĄCZENIU Z SZYBKOŚCIĄ

Uzyskać jednakową głębokość siewu praktycznie w każdych warunkach i przy dużej prędkości
roboczej, jednocześnie opierając rozwiązanie na prostej konstrukcji: myślisz, że to zbyt duże
wymagania dla jednego siewnika? Nowa sekcja wysiewająca CROSSFLEX stanowi dowód, że to
możliwe. Sekcja jest zbudowana ze specjalnie wyprofilowanej rury z redlicami zamontowanymi
na rolkach poliuretanowych. Mocno osadzone redlice dostosowują się do ukształtowania terenu
i działają pod naciskiem, nie mając możliwości ślizgania się po powierzchni rury. Zawsze szybko
powracają w swoje poprzednie położenie, dzięki czemu głębokość siewu jest dokładnie taka
sama na całym polu, nawet przy większej prędkości roboczej. Nacisk redlicy jest stały,
co zapewnia jej efektywne zagłębianie.

REDLICE DWUTALERZOWE
Redlice dwutalerzowe o średnicy 350 mm,
przesunięte względem siebie w przód i tył
o 41 cm zostały dobrze przemyślane. Dzięki
ostrej krawędzi natarcia nie tylko skutecznie
zagłębiają się w glebę, ale również dobrze
rozcinają resztki pożniwne, zapobiegając
ich wciskaniu do bruzd. Ponadto,
w wyniku pracy i zużycia talerze redlicy
mogą zmniejszyć swoją średnicę aż do
320 mm, zanim pomiędzy talerzami
powstanie przerwa, która mogłaby
prowadzić do zapchania glebą.

DROBNY SZCZEGÓŁ.
WIELKA PRECYZJA.
Szczegóły stanowią zwykle istotną różnicę.
Wylot redlicy znajduje się z przodu piasty
talerzy, co przekłada się na doskonałą
precyzję wysiewu. W ten sposób nasiona
prowadzone są wraz z obracającymi się
talerzami w dół bruzdy. Wylot w kształcie
litery V dodatkowo przyczynia się do
precyzji wysiewu, ponieważ powietrze
z dmuchawy łatwiej przepływa do góry,
a tym samym nasiona wpadają do
bruzdy bez odbijania, wyłącznie w wyniku
działania grawitacji.

DOSKONAŁE ZAKOŃCZENIE SIEWU
Koła dogniatające o średnicy 310 mm
utrzymują stałą głębokość siewu
i zagęszczają glebę bezpośrednio
za redlicami. Ponieważ koła są
półpneumatyczne, ich powierzchnia
nieco się ugina, co zapobiega oklejaniu
glebą. Dodatkowo, są seryjnie wyposażone
w skrobaki.
Jedna para zębów palców zagarniacza
jest montowana na co drugiej sekcji
wysiewającej. Palce są zamontowane
na sprężynach, dzięki czemu nie blokują
się i nie wpływają na głębokość siewu.
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KOMFORT

PRZYJAZNA DLA UŻYTKOWNIKA

OBSŁUGA
ISOBUS to jednolity standard komunikacji między ciągnikiem, maszyną i komputerem, dzięki
któremu można z łatwością zarządzać wszystkimi maszynami rolniczymi, kompatybilnymi
z tym systemem, w tym siewnikiem ESPRO. Jest to duże udogodnienie, ponieważ w ciągniku
potrzebny jest tylko jeden uniwersalny terminal sterujący: KUHN CCI 200 lub inny dowolny
terminal ISOBUS. W firmie KUHN dokładamy wszelkich starań, aby ułatwić pracę użytkownikom
naszych maszyn.

CCI 200

VT 50

DWA STEROWNIKI DO TWOJEJ DYSPOZYCJI
W siewnikach ESPRO istnieje możliwość wyboru pomiędzy dwoma sterownikami KUHN: CCI 200 ISOBUS lub VT 50 „ISO KUHN”.
Oba mają łatwy w użyciu ekran dotykowy z programowalnymi przyciskami. Wiele regulacji można wykonać z kabiny ciągnika.
Dotyczy to między innymi zmiany dawki wysiewu, tworzeniem ścieżek technologicznych i wielu innych funkcji. Jeżeli występuje taka
konieczność, sterownie siewnikiem może odbywać się manualnie, nawet jeżeli funkcje działają w trybie automatycznym. Może to być
pomocne, jeśli na przykład chcemy złożyć znaczniki boczne w celu ominięcia przeszkody.

WSZYSTKO POD RĘKĄ
Opcjonalnie dostępny jest joystick, dzięki któremu główne funkcje
sterowania siewnikiem masz pod ręką. Dotyczy to głównych
elementów roboczych siewnika, takich jak koła dogniatające,
talerze uprawowe i sekcje wysiewające CROSSFLEX. W trybie
automatycznym joystick pomaga manewrować maszyną na
uwrociach
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PRAKTYCZNE STEROWANIE NA UWROCIACH
Aby zagwarantować łatwe i szybkie zawracanie na końcu pola
bez wpływu na jakość siewu, oba sterowniki zostały wyposażone
w zaprogramowaną automatyczną sekwencję manewrów na
uwrociach. Możesz samodzielnie ustawić moment, w którym
zatrzymasz aparat wysiewający oraz moment, w którym każde
z narzędzi powinno zostać opuszczone po zakończeniu manewru
zawracania. Po wprowadzeniu tych ustawień, możesz w prosty
sposób uruchomić sekwencję przyciskiem. Następnie wystarczy
usiąść wygodnie i pozostawić resztę elektronice.

KOMFORT

SZYBKA I ŁATWA
REGULACJA

Ustawienia robocze maszyny, takie jak głębokość siewu, docisk redlic, głębokość i próba
kręcona, zostały opracowane w taki sposób, aby ułatwić obsługę maszyny. Nie chodzi
jednak wyłącznie o podniesienie komfortu: ze względu na uproszczoną regulację nie będziesz
mieć problemu z prawidłowym ustawieniem maszyny w celu jej optymalnego wykorzystania.

PROSTE ROZWIĄZANIE: OGRANICZNIKI SIŁOWNIKÓW
Przednie talerze uprawowe, głębokość siewu oraz docisk
sekcji wysiewających są ustawiane za pomocą ograniczników
umieszczonych na siłownikach hydraulicznych. Dzięki takiemu
systemowi można łatwo zapamiętać ustawienia na przyszłość.
Dodatkowe ograniczniki można przechowywać w maszynie.
Siłowniki regulujące głębokość siewu i docisk redlic są umieszczone
blisko siebie. Do wszystkich jest wygodny dostęp: nie ma potrzeby
wchodzenia na maszynę, aby dokonać regulacji!

KOMFORTOWA KALIBRACJA WYSIEWU
Sterownik w wygodny sposób pomaga użytkownikowi
w przeprowadzeniu próby kręconej. Przycisk do kalibracji
aparatu wysiewającego ogranicza ilość powrotów do kabiny
ciągnika. Hak do zawieszenia wagi znajduje się z boku przedniej
platformy. Podczas pracy w nocy, za pomocą wygodnego przycisku
można włączyć oświetlenie zbiornika i aparatu wysiewającego.
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ESPRO 3000

MNIEJSZE ZAPOTRZEBOWANIE
MOCY I NIE TYLKO
Model o szerokości roboczej 3,00 m ze sztywną ramą jest wyposażony w zbiornik o pojemności
2500 l. Zapotrzebowanie mocy siewnika ESPRO 3000 to zaledwie 35 KM na metr maszyny*,
dlatego doskonale wpasowuje się w potrzeby średnich gospodarstw, które nie chcą inwestować
w ciągnik o dużej mocy, a jednocześnie szukają wszechstronnego rozwiązania do siewu.
Z mniejszym modelem ESPRO osiągniesz doskonałe wyniki siewu na płytko uprawionej glebie
z dużą ilością resztek pożniwnych na powierzchni, jak również po orce (w przypadku siewu
w technologii konwencjonalnej, zalecamy wyposażenie maszyny w opcjonalne przednie koła
dogniatające). *W zależności od warunków pracy i wyposażenia maszyny.
„Jesienią tego roku obsialiśmy 600 ha siewnikiem
ESPRO. Szczególną cechą naszej lokalizacji jest
różnorodność gleb pod względem jakości, jednak
siewnik doskonale poradził sobie w tych zmiennych
warunkach. Używaliśmy maszyny po równo
na zaoranym polu oraz po bronie talerzowej,
z ciągnikiem o mocy 200 KM, który nie miał
problemu z ciągnięciem maszyny. Na wilgotnych
stanowiskach po burakach cukrowych maszynę
ciągnęło się również bardzo łatwo ze względu
na szerokie przednie koła dogniatające. Ciągnik
zużywa mniej paliwa niż nasz poprzedni siewnik”.
CHRISTIAN GOLDACKER
Spółdzielnia rolnicza Querstedt, Sachsen-Anhalt,
Niemcy - gospodarstwo z produkcją mieszaną
o powierzchni gruntów ornych 850 ha i użytków
zielonych 250 ha.
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ESPRO 6000 R

WYDAJNOŚĆ I NIE TYLKO
Model ESPRO 6000 R, którego zbiornik jest w stanie pomieścić 3500 l nasion, ma szerokość
6 m i spełnia wszelkie potrzeby w zakresie wysokiej wydajności w dużych gospodarstwach
z produkcją roślinną oraz wśród usługodawców. Możliwość pracy z prędkością 17 km/h
pozwala na dotrzymanie optymalnych terminów siewu. Sekcje wysiewające CROSSFLEX
gwarantują dokładne umieszczanie nasion w glebie. Siewnik ESPRO to również „inteligentna”
maszyna, kompatybilna z systemem ISOBUS, który znacznie ułatwia zarządzanie pracą
maszyny i wymianę danych między siewnikiem, ciągnikiem i komputerem.

KOPIOWANIE NIERÓWNOŚCI TERENU
Trzy oddzielne sekcje ramy w składanym siewniku ESPRO 6000 R, zapewniają
płynne kopiowanie terenu na całej szerokości maszyny.
Nacisk bocznych sekcji ramy jest regulowany hydraulicznie.

„Miałem okazję obsiać 750 ha rzepakiem,
pszenicą, jęczmieniem i gorczycą za pomocą
siewnika ESPRO. Wydajność pracy tej maszyny
jest bardzo duża: od siedmiu do ośmiu hektarów
na godzinę. Udało się nam uzyskać prędkości
robocze rzędu 15, 16 a nawet 17 km/h.
W porównaniu z innym testowanym przeze
mnie siewnikiem, ten ma naprawdę dobre
osiągi i pozwala na bardzo szybką pracę przy
niesprzyjającej prognozie pogody”.
DENIS CHANGARNIER
Côte-d’Or, Burgundia, Francja gospodarstwo o powierzchni 850 ha, w tym
700 ha gruntów ornych (pszenica, jęczmień,
rzepak, kukurydza, groch, uprawy okrywowe).
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UPROSZCZONA
KONSERWACJA

BEZOBSŁUGOWE PIASTY TALERZY
Piasty przednich talerzy uprawowych są
uszczelnione i nasmarowane, co wyklucza
konieczność okresowego smarowania.

UPROSZCZONA SEKCJA
WYSIEWAJĄCA
Pojedyncze ramiona sekcji wysiewających
CROSSFLEX są w prosty i efektywny
sposób montowane na rurze
z wykorzystaniem elastomerowych
rolek – nie ma tutaj żadnych przegubów,
których zużyciem można by się martwić!
Zużywają się jedynie części, które mają
kontakt z glebą.

ŁATWE SMAROWANIE
Liczba punktów smarowania jest ograniczona
dzięki prostej konstrukcji siewnika ESPRO.
Dodatkowo są one łatwo dostępne bez
konieczności wchodzenia na maszynę.

PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA W ZBIORNIKU
ŁATWY DOSTĘP DO ZBIORNIKA
Dostęp do zbiorników w obu modelach zapewnia składana drabinka znajdująca się
z przodu maszyny. Model ESPRO 6000 R jest dodatkowo wyposażony w boczną platformę
nad elementami roboczymi, która składa się automatycznie podczas składania maszyny do
pozycji transportowej. Schodki dodatkowo ułatwiają dostęp do zbiornika i jego czyszczenie.

WYGODNE NAPEŁNIANIE I OPRÓŻNIANIE
Szerokie otwory zasypowe zbiornika i mała wysokość napełniania w obu modelach ESPRO,
umożliwia łatwe ładowanie materiału siewnego z dużych worków lub luzem. Za pomocą
platform, możliwe jest również napełnienie zbiornika ręcznie małymi workami. Wylot w dnie
zbiornika umożliwia szybkie opróżnienie resztek nasion.

DOKŁADNA KONTROLA POZIOMU NAPEŁNIENIA!
Dwa czujniki w zbiorniku pomagają kontrolować poziom napełnienia zbiornika przez cały
czas. Aktualny poziom napełnienia wyświetla się na ekranie sterownika. Aby dostosować
monitorowanie do wielkości nasion, czujniki można umieszczać w trzech różnych miejscach –
nawet w zbiorniku pełnym nasion.
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WYRÓWNYWANA
GLEBA W KAŻDYCH
WARUNKACH
Przednie koła dogniatające wyrównują powierzchnię gleby
przed dwoma rzędami talerzy uprawowych, tym samym
zapewniając dobre warunki do precyzyjnego umieszczenia
nasion w glebie. Opcja ta jest dostępna w siewnikach
ESPRO 3000 i 6000 R. Ponadto, stosując przednie koła
ograniczamy zużycie paliwa i zapobiegamy zapadaniu
się siewnika na lekkiej glebie. Nacisk kół jest regulowany
hydraulicznie z kabiny ciągnika, co zapewnia optymalną
skuteczność pracy praktycznie w każdych warunkach.

DODATKOWE OPCJE TO DODATKOWE KORZYŚCI
BŁYSKAWICZNE WYŁĄCZANIE RZĘDÓW WYSIEWU
Wszystkie wyloty głowicy rozdzielającej są wyposażone
w manualne zawory, które można po kolei łatwo zamknąć, jeżeli
chcemy zwiększyć standardowy odstęp między rzędami wynoszący
15 cm. Odbywa się to bez narzędzi, bez zdejmowania pokrywy
głowicy i bez potrzeby stosowania zaślepek. Dostępny jest
również wyłącznik połowy siewnika i system tworzenia ścieżek
technologicznych.

SPULCHNIACZE ŚLADÓW
Aby zniwelować ślady kół ciągnika, istnieje możliwość
zamontowania na siewniku spulchniaczy. Pomysłowy system
składania umożliwia szybkie schowanie spulchniaczy podczas
manewrów na uwrociach. Spulchniacze są standardowo
napawane, dzięki czemu są bardzo odporne na zużycie.

ZACZEP, KTÓRY ZAPEWNIA DUŻĄ ZWROTNOŚĆ
Siewniki ESPRO są zaczepione do dolnych ramion ciągnika
za pomocą teleskopowego dyszla z poprzeczną belką.
Rozwiązanie to zapewnia:
- większą zwrotność w porównaniu z jednopunktowym zaczepem,
- szybkie podczepianie i odczepianie maszyny,
- możliwość regulacji długości maszyny: dyszel można ustawić
w trzech pozycjach w siewniku 6 m i w dwóch pozycjach
w modelu 3 m - w ten sposób jego długość można dostosować do
przedniego wyposażenia siewnika, niezależnie od tego, czy ciągnik
pracuje na kołach bliźniaczych, czy zwykłych.

ZNACZNIKI PRZEDWSCHODOWE NA ODDZIELNYCH
RAMIONACH
Oddzielnie montowane znaczniki przedwschodowe mogą być
w łatwy sposób ustawiane za dowolną sekcją wysiewającą
i dostosowane do różnej szerokości ścieżek technologicznych.
Jest to bardzo przydatne rozwiązanie dla usługodawców!
Dodatkową zaletą jest to, że pracują one zupełnie niezależnie
od sekcji wysiewających, nie mając wpływu na jakość siewu.
Znaczniki są dostępne jako opcja dla obu modeli ESPRO.
13

DODATKOWE OPCJE TO DODATKOWE KORZYŚCI
BEZPIECZEŃSTWO I STABILNA POZYCJA PODCZAS TRANSPORTU
Środkowa sekcja kół dogniatających jest podnoszona podczas transportu. W ten sposób
siewnik omija ewentualne wypukłości na środku drogi, a koła z hamulcami mają dobry
kontakt z nawierzchnią. Ponieważ tylko 40% kół ma styczność z asfaltem, unika się
niepotrzebnego zużycia opon, jednocześnie gwarantując maszynie dużą stabilność podczas
transportu.

40

JAZDA PO DRODZE Z PRĘDKOŚCIĄ 40 KM/H
Ponieważ siewnik ESPRO jest wyposażony w układ hamulcowy, może poruszać się
z prędkością 40 km/h na drogach, również z pełnym zbiornikiem (dane te mogą różnić
się w zależności od kraju użytkowania).

PRZYJRZYJMY SIĘ HYDRAULICE MASZYNY
Siewniki ESPRO są wyposażone w blok hydrauliczny. Może on pracować w trybie
reagowania na obciążenie (load sensing), który zapewnia cyrkulację oleju w możliwie
najbardziej wydajny sposób, lub przy stałym wydatku oleju. Dmuchawa, standardowo
napędzana za pomocą ciągłej cyrkulacji oleju, może być opcjonalnie wyposażona
w pompę napędzaną od wałka WOM.

ODPOWIEDNIE OŚWIETLENIE NA DRODZE I W CZASIE PRACY
Zarówno światła drogowe, jak i tablice sygnalizacyjne, które stanowią seryjne wyposażenie
maszyny, spełniają wymogi ustawowe w każdym kraju, w którym sprzedawane są siewniki
ESPRO. Seryjnie montowane światła robocze LED służą do oświetlania terenu podczas pracy
w nocy. Zestaw zawiera dwa światła w modelu ESPRO 3000 oraz trzy światła w modelu
ESPRO 6000 R, montowane z tyłu maszyny, w celu oświetlenia sekcji wysiewających
i znaczników bocznych. Dodatkowe światła znajdują się pod zbiornikiem i w zbiorniku.
Oba włącza się przełącznikiem na zbiorniku. Siewnik można dodatkowo wyposażyć
w tylną kamerę, aby uzyskać lepszy podgląd na tył maszyny podczas wykonywania
manewrów. Przesyła ona obraz wysokiej jakości do sterownika KUHN (CCI 200 lub VT 50)
znajdującego się w kabinie ciągnika.
*Nie wszystkie usługi są dostępne w każdym kraju.

USŁUGI KUHN*
MAKSYMALNE KORZYŚCI I OPŁACALNOŚĆ UŻYTKOWANIA TWOICH MASZYN
Serwis „na życzenie”, siedem dni w tygodniu

Natychmiastowa naprawa

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.

Usterka techniczna zawsze pojawia się w nieodpowiednim
momencie. Dzięki usłudze KUHN I-TECH Twój dealer może
udzielić Ci wsparcia szybko i skutecznie. Całodobowa internetowa
pomoc techniczna gwarantuje szybką i precyzyjną diagnozę.

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
14 w sprzęt wysokiej jakości.

Racjonalna inwestycja
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.

NOWY MODEL ESPRO 6000 R
ZNALAZŁ RÓWNIEŻ UZNANIE
W EUROPIE POŁUDNIOWOWSCHODNIEJ:
„W tym roku opady wynosiły 600 do 700 l na
metr kwadratowy. Ze względu na deszcz
mieliśmy niewiele czasu. Siewnik dobrze
sprawdził się w trudnych warunkach.
Obsialiśmy 900 ha przy prędkości 13, 14 km/h.
Jestem zadowolony, siewnik sprawdził się,
nie mieliśmy żadnych problemów.
Jesteśmy również zaskoczeni niezawodnością
maszyny”.
SEBASTIAN PENA
Bukareszt, Rumunia - gospodarstwo o
powierzchni 3500 ha z uprawą pszenicy,
słonecznika, kukurydzy i rzepaku.

Dane techniczne

Szerokość robocza (m)

ESPRO 3000

ESPRO 6000 R

3,00

6,00

Szerokość transportowa (m)
Maksymalna długość transportowa (m)
Pojemność zbiornika (l)
Wysokość napełniania (m)

3,05
7,60

8,90

2 500

3 500

2,40

2,65

Zaczep

na dolnych cięgłach, kat. 3

Talerze uprawowe

2 rzędy talerzy o średnicy 460 mm zamontowane w parach na bezobsługowych piastach

Rozstaw rzędów wysiewu (mm)
Liczba rzędów wysiewających
Sekcje wysiewające

150
20

40

Sekcje wysiewające CROSSFLEX: 2 rzędy redlic dwutalerzowych 350 mm, przesuniętych
względem siebie do przodu i do tyło o 41 mm

Napęd aparatu wysiewającego
Napęd dmuchawy
Wymagania dla hydrauliki ciągnika
(przy dmuchawie napędzanej przez ciągnik)
System sterowania
Maks. dopuszczalna moc ciągnika (kW/KM)

elektryczny
hydrauliczny za pomocą zaworów sterujących ciągnika lub Vario
3 zawory sterujące ciągnika
1 wolny spływ

maszyny ISOBUS: do wyboru sterowniki VT 50 (ISO KUHN) lub CCI 200 (ISOBUS);
joystick dostępny jako wyposażenie dodatkowe
149 / 200

Zakres prędkości roboczej (km/h)

261 / 350
7 - 17

Sygnał prędkości
Masa - maszyna podstawowa (kg)

2 zawory sterujące ciągnika
1 wolny spływ

na radarze pokładowym
3 880

8 000

CZĘŚCI ZAMIENNE KUHN

WYGRYWAJĄ Z CZASEM
Odlewnie i kuźnie należące do firmy KUHN oraz technologicznie zaawansowane procesy
obróbcze pozwalają produkować części przygotowane na walkę z czasem. Możesz
polegać na naszej wiedzy i doświadczeniu oraz oryginalnych częściach zamiennych KUHN.
Rolnicy korzystają z naszego wsparcia oraz usług logistycznych za pośrednictwem dowolnego
magazynu części wymiennych KUHN PARTS, który oferuje szybkie i niezawodne rozwiązania
naprawcze, we współpracy z autoryzowaną siecią dealerów KUHN.

be strong, be KUHN
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ESPRO: NAGRODZONA PRZEZ EKSPERTÓW
Na wystawie SIMA 2015 w Paryżu, Francja, siewnik do siewu uproszczonego ESPRO otrzymał nagrodę „Maszyna roku 2015” w kategorii
siewników. Jego wyjątkowe właściwości przekonały jury, w skład którego weszli dziennikarze prasy branżowej z 11 krajów europejskich.
Konkurs został zainicjowany w 1997 r. przez niemieckie wydawnictwo DLV (Deutscher Landwirtschaftsverlag), które przyznaje nagrody na
każdych targach Agritechnica, podczas gdy Terre-Net Media odpowiada za wystawę SIMA.
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siewniki 1. zawieszane mechaniczne 2. nabudowane mechaniczne
3. z przednim zbiornikiem 4. nabudowane pneumatyczne
5. zaczepiane pneumatyczne 6. zawieszane do siewu uproszczonego
7. zaczepiane do siewu uproszczonego 8. punktowe

Znajdź najbliższego dealera marki KUHN na
naszej stronie internetowej:

www.kuhn.com.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

Odwiedź nasz kanał na YouTube.

Twój dealer KUHN

Informacje podane w niniejszym dokumencie mają wyłącznie charakter informacyjny i nieumowny. Maszyny naszej
firmy 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 modyfikacji rozwiązań projektowych, specyfikacji
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.

www.kuhn.com

Znajdź KUHN również na:
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Poznaj najszerszą ofertę siewników na rynku!

