Siewnik do siewu w technologii uproszczonej

SPEEDLINER C 3000
www.kuhn.com

be strong, be KUHN

SPEEDLINER

C 3000

WSZECHSTRONNOŚĆ: siew po
kultywatorze ścierniskowym, po
orce lub bezpośrednio w ściernisko
Speedliner C 3000 to siewnik o kompaktowej, mocnej i prostej konstrukcji
odpowiadający potrzebom średnich i dużych gospodarstw rolnych.
Zasada pracy tego siewnika jest identyczna, jak w przypadku większych
modeli SPEEDLINER: dwa rzędy talerzy uprawowych, oponowy wał
dogniatający oraz belka z sekcjami wysiewającymi.
Regulacja tych elementów jest szybka i prosta, co zapewnia duży komfort pracy.

REDUKCJA KOSZTÓW
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KOMFORT

3 główne ZALETY:
1 – Proste rozwiązania:
Hydrauliczna bezstopniowa regulacja głębokości
roboczej A
Prosta, centralna regulacja głębokości siewu B
2 – Zwrotność:
Maszyna jest zaczepiona na ramionach podnośnika
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hydraulicznego ciągnika C , co zapewnia jej mały
promień skrętu
3 – Kompaktowe wymiary:
Zbiornik D o pojemności 2500 l zapewnia
obsianie ponad 20 ha z jednego zasypu. Wysokość
załadunkowa zbiornika wynosi zaledwie 2 m.

JAKOŚĆ PRACY

3 zabiegi w jednym
przejeździe
Siewnik SPEEDLINER C 3000 łączy w jednym
przejeździe następujące zabiegi:

1 Przygotowanie podłoża siewnego sekcjami talerzy
(Ø510 mm), których zadaniem jest wyrównanie i
spulchnienie gleby

2 Zagęszczenie gleby za pomocą wału oponowego
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(koła: Ø800 mm, szerokość 210 mm),
zapewniające optymalne warunki kiełkowania i
wschodów roślin

3 W
 ysiew nasion: sekcje wysiewające Seedflex z

podwójnymi talerzami (Ø350 mm), montowane
na równoległoboku i rozmieszczone w dwóch
rzędach przesuniętych względem siebie,
gwarantują precyzyjne umieszczenie nasion w
glebie w każdych warunkach, nawet przy bardzo
dużej prędkości jazdy. Nacisk redlic na glebę
wynosi od 20 do 70 kg.
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SPEEDLINER

C 3000

Dane techniczne

SPEEDLINER C 3000

Szerokość robocza (m)

3

Szerokość transportowa (m)

3

Liczba rzędów/rozstaw (cm)

20/15

Pojemność zbiornika (litry)

2500

System dozowania nasion

Centralny aparat wysiewający z napędem hydraulicznym

Wysiew pneumatyczny

Niezależny napęd dmuchawy z pompą montowaną na WOM ciągnika

Prędkość robocza (km/h)

7 do 15

Maks. moc ciągnika (kW/KM)

do 111/151

Waga pustej maszyny (kg)

3050

Wymagania dla hydrauliki ciągnika

2 zawory dwustronnego + 1 zawór dwustronnego działania (Znaczniki)

Znajdź najbliższego dealera marki KUHN na
naszej stronie internetowej:

www.kuhn.com.pl

Odwiedź nas na YouTube.

Twój dealer KUHN

www.kuhn.com

KUHN Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.
Jelonek, ul. Orzechowa 1, 62-002 Suchy Las
Niektóre maszyny są bardzo ciężkie. Przestrzegaj dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, udźwigu i maksymalnego 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:
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Wyposażenie seryjne: Sterownik Quantron S z funkcją tworzenia ścieżek technologicznych,
Opcje: znaczniki boczne, zagarniacz, spulchniacze śladów, skrobaki kół dociskowych.

