
Siew uproszczony

SPEEDLINER
Zaczepiane siewniki seria 1000 www.kuhn.com

be strong, be KUHN



2



Pełna linia maszyn do uprawy i siewu w systemach 
uproszczonych, dostosowana do Twoich potrzeb
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1000SPEEDLINER

Firma KUHN posiada szeroką ofertę maszyn do uprawy 
i siewu uproszczonego, spełniających oczekiwania 
użytkowników:

Przyszłość rolnictwa jest związana z          
optymalizacją kosztów i konkurencyjnością produkcji 
roślinnej. Innowacyjne rozwiązania zastosowane 
w siewnikach SPEEDLINER przyczyniają się do 
szybszego zwrotu inwestycji.

Najważniejsze zalety siewników SPEEDLINER:

•  uniwersalne zastosowanie dzięki modułowej 
konstrukcji

•  duża wydajność pracy: łatwy załadunek, szybka 
i prosta regulacja oraz całkowite wykorzystanie 
zasypanego materiału siewnego

•  precyzyjny siew za pomocą dwutalerzowych redlic 
zamontowanych na równoległobokach

Twoje koszty związane z siewem będą mniejsze.

Wybierając siewnik SPEEDLINER, otrzymujesz 
maszynę przystosowaną do pracy w każdej 
technologii uprawy gleby, z którą osiągniesz swój 
cel: najwyższą jakość siewu.

Redukcja  
kosztów

komfoRt seRwis Jakość pracy doRadztwo



UPRawa UPRoSzczoNa w 
ujęciu agronomicznym i 
ekonomicznym
Zmniejszenie intensywności oraz spłycenie zabiegów uprawowych powoduje 
zmiany w funkcjonowaniu ekosystemu glebowego. Zmiana właściwości fizycznych, 
chemicznych oraz biologicznych gleby, wpływa z kolei na rozwój technologii oraz 
metod uprawy.

1000SPEEDLINER

Wywołane zmiany Wpływ na uprawę Środki ostrożności

 1  
Utworzenie warstwy mulczu na 
powierzchni gleby

•  Zachowanie wody glebowej sprzyja 
kiełkowaniu

• Obecność chorób i szkodników

•  Dokładne pocięcie słomy
•  Równomierne rozrzucenie resztek 

pożniwnych na powierzchni pola

 2  
Wzrost zawartości materii 
organicznej w wierzchniej warstwie 
gleby

  Gleba zabezpieczona przez zaskorupianiem: 
lepsze warunki powietrzne sprzyjające 
kiełkowaniu

  Umieszczenie nasion w glebie, a nie na 
resztkach pożniwnych (specjalna konstrukcja 
sekcji wysiewającej)

 3  
Jednolita struktura gleby •  Dystrybucja wody dzięki podsiąkaniu 

kapilarnemu
• Głęboka penetracja gleby przez korzenie

  Ochrona struktury poprzez wykonywanie 
zabiegów na przesuszonej glebie

 4  
Wolniejsze ogrzewanie się gleby Wolniejsze kiełkowanie (szczególnie w 

przypadku siewu wiosennego)
  Przyśpieszanie ogrzewania gleby 
wcześniejszym zabiegiem uprawowym

 5  

Wzrost aktywności biologicznej gleby •  Rozkład materii organicznej: lepsza 
dostępność składników pokarmowych

•  Tworzenie warstw gleby: łatwiejsza penetracja 
gleby przez korzenie

  Ograniczenie głębokości i intensywności 
pracy, jeśli istnieje taka możliwość

 6  

Obecność nasion roślin na 
powierzchni

  Zwiększone ryzyko rozwoju chwastów i 
samosiewów

•  Prawidłowe zmianowanie z udziałem roślin 
jarych

•  Mechaniczne lub chemiczne zwalczanie 
chwastów
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Wpływ na rośliny w pierwszych fazach rozwoju

WŁaścIWoścI FIZycZNE WŁaścIWoścI cHEMIcZNE WŁaścIWoścI BIoLoGIcZNE

Zatrzymanie wody pod 
warstwą mulczu

Powolna
mineralizacja

Redukcja
zaskorupiania

Ochrona mikrofauny  
w powierzchniowej 

warstwie gleby

Poprawa porowatości dzięki 
aktywności dżdżownic

Penetracja 
gleby przez 

korzenieKruszenie 
pod wpływem 

warunków 
pogodowych

Temperatura
Wymiana gazowa

Woda

Materia organiczna

Podłoże siewne

Optymalne wgłębne 
zagęszczenie gleby 

zapewnia prawidłową 
dystrybucję wody przez 
podsiąkanie kapilarne

1

1

2

3

3

4

5

6



cel: maksymalna WszechstronnoŚć

Modułowa konstrukcja siewnika SPEEDLINER zwiększa 
opcje jego zastosowania.
Możliwość wyboru technologii siewu: na zaoranej glebie, po 
agregacie ścierniskowym lub na nieuprawionym ściernisku 
gwarantuje szybki zwrot inwestycji związanej z zakupem tej 
maszyny.

PŁUG
AGREGAT 

ŚCIERNISKOWY
SIEW 

BEZPOŚREDNI

Ilość resztek
pożniwnychGłębokość pracy

i intensywność uprawy gleby

SPEEDLINER Z TALERZAMI UPRAWOWYMI

REDUkcja koSzTów

Specjalistyczne siewniki charakteryzują się dużą 
produktywnością, co oznacza mniej roboczogodzin na hektar.
Jak jest to możliwe? Nowoczesne siewniki pozwalają zmniejszyć koszty 
związane z zasiewami dzięki:
• mniejszemu zapotrzebowaniu na siłę roboczą,
• mniejszym wydatkom na maszyny (inwestycja kapitału i zużycie paliwa).

Redukcja  
kosztów

technika orka Płytka uprawa +  siewnik 
konwencjonalny

Płytka uprawa + siewnik 
specjalistyczny

Czas pracy (godziny/ha)* 2,1 1,8 1,1

Moc ciągnika (KM/ha) 2,3 1,4 1,4

Inwestycja w maszyny (€/ha)* 1590 1100 1090

Zużycie paliwa (l/ha)* 32 25 15

Koszt paliwa bez VAT (€/ha)*
(przy cenie: 0.489 €/l paliwa)

15,64 12,22 7,33

Koszt siewu 217 170 144

Źródło: ARVALIS, 2006 (An example of figures for a 200 ha area of oilseed rape-wheat-barley rotation).

* Dla uprawy i siewu
** Źródło dla ceny paliwa: http://www.industrie.gouv.fr/energie/petrole/se_resul_fr.php, konsultacja 11/12/2006 – Więcej informacji w publikacji: „Minimum tillage guide”: www.kuhn.com
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WyjątkoWa WszechstronnoŚć

SPEEDLINER umożliwia siew na uprawionym ściernisku, na zaoranej glebie, a 
nawet siew bezpośredni.

Siewnik SPEEDLINER serii 1000 jest dostępny w szerokościach roboczych 4 i 6 m. 
Duża prędkość siewu oraz obszerny zbiornik zapewniają wysoką wydajność 
pracy. Zwrotność i łatwa regulacja sprawiają, że siewnik jest bardzo komfortowy w 
obsłudze.

1000SPEEDLINER

zaczeP na dolnych cięgłach 
oraz reguloWany dyszel 
zaPeWniają WyjątkoWą 
zWrotnoŚć

Siewnik jest zaczepiony na dolnych 
ramionach podnośnika ciągnika, co 
zapewnia mu optymalny kąt skrętu. 
Regulowany dyszel umożliwia pracę 
ciągnikiem z kołami bliźniaczymi.

szybka i łatWa 
regulacja

Centralne punkty regulacji głębokości pracy 
przednich talerzy uprawowych, głębokości 
siewu oraz dawki ułatwiają obsługę 
siewnika i zwiększają wydajność pracy.

mocne Piasty talerzy 
uPraWoWych
Dwa stożkowe łożyska są montowane 
z podwójnym uszczelnieniem w żeliwnej 
piaście. Podwójne ułożyskowanie zwiększa 
odporność na boczne odkształcenia. Firma 
KUHN posiada 15-letnie  doświadczenie 
w stosowaniu tego rozwiązania w serii 
siewników do siewu bezpośredniego SD. 

komfoRt
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belka z redlicami na 
3-PunktoWym układzie 
zawIESzENIa

System szybkiego demontażu belki 
z sekcjami wysiewającymi zwiększa 
możliwości wykorzystania maszyny.

komfoRt

gWarancja Wysokiej jakoŚci sieWu

Jakość pracy

1. UPRawa

•  2 rzędy wklęsłych, montowanych pod 
kątem talerzy uprawia glebę na całej 
szerokości maszyny.

•  Odpowiednio rozkruszona i wymieszana 
gleba zapewnia szybkie i równomierne 
wschody.

2.  zagęszczenie gleby Przez 
Wał

•  Wał oponowy o dużej średnicy zagęszcza 
glebę na całej szerokości roboczej. W 
modelach 4 i 6 m niezależnie montowane 
koła zostały wyposażone w system 
amortyzacji.

•  Umieszczony przed redlicami talerzowymi 
wał, kruszy i dociska glebę przygotowując 
podłoże do siewu.

•  Nasiona są wysiewane w warunkach 
optymalnego transportu kapilarnego 
wody.

3. SIEw

•  System podwójnych, przesuniętych 
względem siebie redlic talerzowych, 
montowanych niezależnie na 
równoległobokach z kołami dogniatającymi, 
zapewnia precyzyjne umieszczanie nasion 
w glebie na każdym terenie. Pojedynczy 
punkt regulacji głębokości siewu zapewnia 
wygodną obsługę siewnika.

•  Regulacja nacisku redlic na glebę od 
20 do70 kg gwarantuje pełną kontrolę 
głębokości siewu przy dużej prędkości 
roboczej. 

•  Docisk oraz kąt natarcia zagarniacza może 
być regulowany, w zależności od rodzaju 
gleby. 
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duża WydajnoŚć Pracy
Dokładnie ustawiona dawka oraz równomierny wysiew, to specjalność siewników 
SPEEDLNER. Wszystkie modele SPEEDLINER są wyposażone w pneumatyczny 
system dystrybucji nasion. Szeroki zakres regulacji oraz odporny na wstrząsy 
aparat wysiewający zapewniają precyzyjny siew w każdych warunkach glebowych, 
również na zboczach. Budowa systemu wysiewu umożliwia siew z prędkością od 7 
do 15 km/godzinę, przy dawce nawet 400 kg/ha.

1000SPEEDLINER

Wygodny dostęP do 
zbiornika i załadunek

Drabinka i platforma zapewniają 
bezpieczne dojście do zbiornika. Duży 
otwór zasypowy zbiornika (2.90 m) oraz 
szybko zdejmowana plandeka ułatwiają 
załadunek ładowarką.

komfoRt zbiornik W Wersji “maXi”:

Duża pojemność zbiornika (2000 - 3400 l)
•  mniejsza częstotliwość napełniania
• możliwość załadunku 2 - 4 big-bagów

łatWa kalibracja aParatu 
WysieWającego i szybkie 
czyszczenie

•  Wygodny dostęp do aparatu 
wysiewającego ułatwia przeprowadzenie 
próby kręconej oraz czyszczenie zbiornika

•   Dzięki otworowi spustowemu z klapą, 
zbiornik jest całkowicie opróżniany. 

uniWersalny i 
niezaWodny system 
DozowaNIa NaSIoN
Centralny aparat wysiewający 
zapewnia precyzyjne dozowanie 
dawek od 0.8 do 400 kg/ha w zależności 
od rodzaju materiału siewnego. Wysiew jest 
kontynuowany praktycznie do całkowitego 
opróżnienia zbiornika. W przypadku 
delikatnych nasion, mieszadło znajdujące się 
w zbiorniku może zostać wyłączone.

Redukcja  
kosztów
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duża WydajnoŚć Pracy
 głoWica rozdzielająca

W celu ułatwienia załadunku i czyszczenia siewnika, głowica 
rozdzielająca i węże nasienne umieszczone są na zewnątrz zbiornika. Dzięki 
specjalnym zaślepkom, możliwe jest zwiększenie szerokości międzyrzędzi (nasiona 
mogą być wysiewane w co drugim rzędzie).

komfoRt

system naPędu dmuchaWy Vario
 
Napęd dmuchawy odbywa się przez niezależny układ hydrauliczny z pompą zamontowaną bezpośrednio na WOM ciągnika. 
Maszyna może pracować przy napędzie od 750 do 1000 obr/min nie wpływając na prędkość obrotową dmuchawy.

rura PierŚcienioWa

Nasiona są prowadzone z eżektora strumieniem powietrza w 
górę pionową rurą pierścieniową. Zawirowania powstające 
w pierścieniach rury pomagają w równomiernym podawaniu 
nasion do głowicy rozdzielającej.
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Precyzyjny sieW z dużą 
PrędkoŚcią
•  Bezobsługowe łożyska
•  Punkty obrotu nie wymagające smarowania

1000SPEEDLINER

Pełna kontrola 
głębokoŚci sieWu 
Przy każdej 
PrędkoŚci

Dobra penetracja gleby i wysiew na 
jednakowej głębokości są zapewnione przez 
duży zakres regulacji docisku redlic: od 20 
do 70 kg.

REDLIcE TaLERzowE

Talerze redlicy są przesunięte 
względem siebie, co zapewnia 
im skuteczne zagłębianie się w 
glebie i poprawia usuwanie resztek 
pożniwnych z rzędu wysiewu - 
nasiona nie są wysiewane na słomie. 
Warunki dla wschodów są optymalne.

koła dogniatające i 
centralna regulacja 
głębokoŚci sieWu.

•  Pozycja centralnie regulowanych kół 
dogniatających ustala głębokość siewu. 

•  Kontakt nasion z glebą jest lepszy, 
dzięki czemu wschody są szybsze i 
bardziej wyrównane. Wpływa to również 
pozytywnie na skuteczność zabiegów 
ochrony roślin.

•  Koła dogniatające zachowują swobodę 
ruchu w płaszczyźnie pionowej, dzięki 
czemu idealnie kopiują nierówności terenu.

komfoRt komfoRt
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Prosta obsługa…

 zNaczNIkI 

•  Znaczniki boczne o mocnej konstrukcji: mogą 
być składane hydraulicznie, co ułatwia pracę w 
przypadku siewnika o dużej szerokości roboczej.

•  Znaczniki przedwschodowe: wyposażone 
w talerze, znaczą ślady tworzenia ścieżek 
technologicznych, ułatwiając wczesne zabiegi 
ochrony roślin. 

bezPieczeństWo W 
TRaNSPoRcIE

Siewnik jest składany hydraulicznie 
do pozycji transportowej z kabiny 
ciągnika. Szerokość transportowa 
wynosi mniej niż 3 m umożliwiając 
bezpieczny transport po każdej 
drodze.

STERowNIk QUaNTRoN

Łatwe w obsłudze urządzenie 
elektroniczne sterujące 
siewem i kontrolujące pracę 
maszyny: tworzenie ścieżek 
technologicznych, licznik hektarów, 
kontrola obrotów dmuchawy. 
Posiada również alarmy (obrotów 
aparatu wysiewającego i niskiego 
poziomu ziarna w zbiorniku).

zagarniacz

Umieszczony z tyłu siewnika 
zagarniacz zapewnia dokładne 
przykrycie nasion. Kąt natarcia 
zębów może być regulowany 
w zależności od warunków 
glebowych.

 STERowNIk T 75 ISo

•  Wszystkie funkcje w zasięgu ręki.

•  Sterownik T75 w połączeniu z radarem 
i hydraulicznym napędem aparatu 
wysiewającego, obsługuje wszystkie 
funkcje siewnika.



Maksymalna dopuszczalna moc ciągnika KM(kW) 151 (111) 201 (148) 302 (222)

Szerokość robocza (m) 3 4 6

Szerokość transportowa (m) 3 3 3

Waga (kg)* 3200 5050 6400

Liczba rzędów 20 26/32 40/48

Rozstaw rzędów (cm) 15 15/12,5 15/12,5

Pojemność zbiornika (litry) 2500 2700 3400

Liczba aparatów wysiewających 1 1 2

Koła 800 x 210 420/55 - 17 420/55 - 17

Liczba kół 10 8 12

Prędkość robocza 7 do 15 7 do 15 7 do 15

Napęd dmuchawy Niezależny napęd z pompą hydrauliczną 
montowaną na WOM ciagnika

Niezależny napęd VARIO z pompą 
hydrauliczną montowaną na WOM ciagnika

Niezależny napęd VARIO z pompą 
hydrauliczną montowaną na WOM ciagnika

Napęd WOM (obr/min) 750 do 1000 750 do 1000 750 do 1000

Dozowanie nasion Centralny rowkowy aparat wysiewający Centralny rowkowy aparat wysiewający Dwa rowkowe aparaty wysiewające

Wysiew nasion Pneumatyczny Pneumatyczny Pneumatyczny

Napęd aparatu wysiewającego Elektryczny Elektryczny Elektrohydrauliczny

Sterownik** Quantron S Quantron S/T 75 Quantron S/T 75

Znaczniki boczne / centralne Opcja Opcja Opcja

Znaczniki przedwschodowe Opcja Opcja Opcja

Dane techniczne SPEEDLINER C 3000

SPEEDLINER c 3000 SD LINER PerFormer

oPtimer discoVer cultimer

maszyny kuhn do uprawy i siewu w technologii uproszczonej

SPEEDLINER 4000 SPEEDLINER 6000

*  W zależności od wyposażenia
** W zależności od modelu
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znajdź najbliższego dealera marki kuhn na 
naszej stronie internetowej:

www.kuhn.com.pl

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.

znajdź
kuhn również na: 

Twój dealer KUHN

www.kuhn.com

KUHN Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.
Jelonek, ul. Orzechowa 1, 62-002 Suchy Las

Odwiedź nas na YouTube.


