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SEMĂNĂTORI MECANICE

TOTUL PENTRU CALITATEA 
SEMĂNATULUI

Cu lunga sa experiență în semănători mecanice, 
KUHN oferă modele purtate de la 2.50 la 4 m cu 
capacități ale buncărelor de la 380 la 1450 l. Un model 
pentru fiecare fermă mică sau medie!

SEMINȚE DE ORICE MĂRIME CU O 
SINGURĂ SEMĂNĂTOARE
Doriți să semănați diferite tipuri de semințe și în același 
timp să respectați rata de aplicare și distribuția pe rând?
Atunci ar trebui să vă uitați mai atent la unitățile de 
distribuție volumetrice canelate HELICA disponibile pe 
semănătorile mecanice de la KUHN.

AVEȚI NEVOIE DE O CALITATE RIDICATĂ  
LA SEMĂNAT
Semănătorile PREMIA asigură rezultate de înaltă calitate 
cu unități de semănat capabile să semene cu presiune 
adaptabilă pe bara de semănat, cu soluții pentru tipuri 
diferite de sol și o grapă de acoperire concepută să 
lucreze în condiții variabile.

CĂUTAȚI O MAȘINĂ UȘOR DE REGLAT
Inginerii KUHN au acordat atenție specială reglajelor facile 
și accesului către punctele de reglare.

Lățime
de lucru (m)

Număr de
rânduri

Capacitate
buncăr (l)

PREMIA 250 2,50 20 380

PREMIA 300 3,00 20 sau 24 480 (780)

PREMIA 3000 3,00 20 sau 24 780 (1080)

PREMIA 3500 3,50 24 sau 27 900 (1250)

PREMIA 4000 4,00 28 sau 32 1080 (1450)

Semănătorile mecanice PREMIA  
pe scurt:



PREMIA
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TOTUL PENTRU CALITATEA SEMĂNATULUI

DUPĂ PLUG SAU CULTIVATOR, ALEGEȚI MODELUL CU 
SIMPLU DISC

Unitățile de însămânțare sunt în două rânduri compensate cu 32 cm. 
Aceasta înseamnă că lucrează bine chiar și în condiții dificile. Presiunea 
brută este de 32 kg pe unitate astfel încât să puteți menține o adâncime 
suficientă de însămânțare în pământ dur și să transportați la semănături 
profunde la viteze mari. Unghiul mic al discului reduce mișcarea solului la 
minimum atunci când mergeți înainte, ceea ce este extrem apreciabil la 
viteze mari. Un cap de însămânțare din fontă, poziționat în linie cu discul, 
consolidează brazda și poziționează precis semințele.
Forma discurilor facilitează, de asemenea, penetrarea solului și se asigură 
că adâncimea de însămânțare de care aveți nevoie rămâne constantă.

Puteți alege dintre două versiuni de unități de semănat potrivite pentru diferite metode de cultivare
și cerințe economice. Ambele se adaptează foarte bine condițiilor variate datorită presiunii mari pe
bara de semănat, tălpicilor sau roților de ghidare și presare, posibilității de reglare a presiunii în timpul
lucrului și grapei de acoperire cu degete.
Toate aceste caracteristici înseamnă: efi ciență ridicată la semănat și calitate pe numeroase tipuri și 
condiții de sol!

BRĂZDARE PATINĂ SUFFOLK: ALTERNATIVA ECONOMICĂ

Patinele cu formă specială ghidează semințele în sol cu mare precizie și 
lucrează bine în special în solurile grele și pietroase. Distanța mare, de 
34 cm, între rânduri limitează riscul de înfundare. Clapeta anti-înfundare 
închide brăzdarul automat

CONTROLUL PERFECT AL ADÂNCIMII  
DE SEMĂNAT, CHIAR ȘI ÎN SOL MIXT
Întoarceți mânerul pentru a regla poziția scăzută și pentru a determina 
adâncimea maximă de însămânțare. Acest sistem este un avantaj real 
pentru însămânțarea combinată în sol mixt. Vă permite să lucrați cu 
presiune ridicată, prevenind în același timp semințele de a pătrunde prea 
adânc în soluri ușoare. Grapă de acoperire cu tines este reglabilă  
la presiune pentru a produce rezultate excelente în orice tip de sol în 
resturile vegetale!

EXCLUSIV

SEMĂNĂTOARE MECANICĂ
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Toate opțiunile de reglare pe modelele PREMIA au fost concepute și plasate în așa fel încât pot fi efectuate 
rapid și facil.

UȘOR DE REGLAT,  
BUNCĂR DE MARE CAPACITATE 

UȘOR, ACCES DIRECT PENTRU CONTROLUL DEBITULUI

Debitul poate fi verificat în timp ce mașina este pe pământ; nu trebuie să fie atașat 
la tractor. Pur și simplu întoarceți maneta pentru a avea acces complet pentru 
calibrarea sau golirea buncărului. După aceea, setați deschiderea cu un șurub 
micrometric și rotiți-l după cum este necesar. Testul de curgere este deosebit  
de simplu de făcut. Un sistem paralelogram înclină bara de însămânțare pentru  
a crea mai mult spațiu pentru găleata de colectare.

UȘOR DE ÎNCĂRCAT, UȘOR DE GOLIT

Această buncăr de mare capacitate poate conține până la 1.450 L, cu extensie. 
Pentru a facilita încărcarea, buncărul are o deschidere largă, iar capacul se 
deschide la 110 °. Acesta este un un avantaj real atunci când umpleți cu  
găleată sausaci mari! Arcurile cu gaz faacilitează deschiderea capacului, chiar 
și pe mașini cu o lățime de 4 m. Semănătorile PREMIA au fundul buncărului în 
formă de V pentru a reduce semințele reziduale și a asigura o alimentare uniformă 
a dozatoarelor și golirea completă. Agitatorul oscilant standard gestionează 
semințele cu cea mai mare grija.

DISTRIBUITOR HELICA PRECIS,  
VERSATIL, DE ÎNCREDERE
Dozarea volumetrică a semințelor HELICA prin roți dințate este potrivită pentru 
toate dimensiunile și formele semințelor. Sistemul dozează valori de aplicare de la 
1,5 la 450 kg. Precis și exact pe toată durata de utilizare. Oferă rate regulate de 
distribuție și distribuie în rând, chiar și pe pante și pământ neuniform și nu este 
afectat de vibrații. Sistemul de contorizare PREMIA este controlat de cele două roți 
ale semănătoarei printr-un selector cu 6 came. Rotirea uniformă asigură un control 
de încredere și un debit regulat, ideal pentru semințe fine, cu rate mici de aplicare.
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PREMIAȘ UN ECHIPAMENT CARE FACE DIFERENȚA

MARCATORI DE MARGINE CU SISTEM DE SIGURANȚĂ

Semănătorile PREMIA pot fi echipate cu marcatori laterali. Aceștia se ridică întotdeauna la 
verticală pentru dimensiuni reduse în timpul manevrelor și sunt echipați cu siguranță cu bolț  
de forfecare pentru protecția în cazul lovirii unui obstacol. Pe modelele de 3.50 și 4.00 m  
sunt și pliabili pentru reducerea înălțimii în timpul transportului. 

HECTOR 3000: ASISTENTUL DVS. LA SEMĂNAT

Caseta de control HECTOR 3000 monitorizează principalele 
funcții de semănat în timpul lucrului.

AGITATOR PENTRU SEMINȚE DE SECARĂ

Fluxul de semințe poate fi dificil pentru unele semințe, cum ar 
fi cele de secară în cazul agitatorului oscilant standard, și un 

agitator suplimentar poate fi montat pentru a îmbunătăți fluxul de 
semințe.

.

IMPLANTARE UNIFORMĂ A SEMINȚELOR

Pentru semănat în soluri ușoare, un set de ștergători de urme cu disc este disponibil opțional 
(numai pentru roțile standard). Aceștia aduc sol fi n pe urmele compactate ale roților. Nu există 
riscul ca resturile vegetale să se blocheze, nici probleme în condiții cu pietre.
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PIESE DE SCHIMB KUHN
Concepute și executate să sfideze timpul
Turnătoriile și forjele KUHN, ca și procesele de producție de naltă calitate, permit producerea de 
piese de uzurăce sfidează timpul. Puteți cu adevărat să vă bazați pe experiența noastră precum 
și pe piesele noastre de origine. În plus puteți beneficia de suportul clienți și de serviciile noastre 
logistice oferite de oricare dintre depozitele KUHN PARTS, ce asigură soluții de reparații rapide și 
de încredere în colaborare cu dealer dumneavoastră KUHN.

Specificații tehnice Semănători mecanice

PREMIA 250 PREMIA 300 PREMIA 3000 PREMIA 3500 PREMIA 4000

Lățime de lucru (m) 2,50 3,00 3,00 3,50 4,00

Capacitate aprox. buncăr (l) 380
480

(780 cu extensie)
780

(1080 cu extensie)
900

(1250 cu extensie)
1,080

(1450 cu extensie)

Inălțime aprox. de încărcare (m) fără extensie 1,25 1,42

Agitator oscilant

Indicatori presiune bară de semănat și nivel buncăr  / HECTOR 3000 (nivel buncăr)

Atașare cat.2

Roți 6.00 x 16 10/75-15.3

Număr de rânduri 20 20 sau 24 24 sau 27 28 sau 32

Distanța între rânduri (cm) 12,5 15 sau 12,5 14,3 sau 12,5

Dozare prin caneluri cu canelură de semințe mici integrată (reglare cu șurub micrometric)

Acționare cu două roți și selector

Unități de semănat Brăzdare tip patină sau cu un singur disc

Reglarea presiunii pe bara de semănat centralizată cu manivelă (hidraulic ca echipament opțional), cadru întărit în spatele roților

Ștergători de urme*

Marcatori laterali cu dispozitiv de protecție*  (pliabili vertical)

Lumini pentru transport*

Greutate aprox. cu grapă de 
acoperire la 12.5 cm (kg)

Brăzdare patină 550 575 680 870 1080

Brăzdare cu disc 605 665 745 955 1145

Echipament electronic*
Casetă de control HECTOR 3000 cu monitorizare a unității de dozare; 

contoare de suprafață zilnice și totale; control al trasării de cărări tehnologice cu 2 x 2 rânduri

Echipament hidraulic 1 valvă cu acțiune simplă pentru marcatorii laterali*

 Standard    Opțional   - Indisponibil                          *Denumirea echipamentului poate varia funcție de țara de destinație

Echipament opțional*: extensie de buncăr pentru PREMIA 3 și 4 m - închidere pe jumătate din lățime pentru PREMIA 300 - marcatori laterali - marcatori de pre-emergență - reglarea 
ratei de aplicare - reglarea hidraulică a presiunii pe bara de semănat - set de doi ștergători de urmă - set de ștergători de urmă pentru roțile semănătorii - echipament HECTOR 3000 sau  
KLC 10 - platformă de încărcare pentru PREMIA seria 100 (necesară cu extensia sau pentru mașina cu discuri cu roți de tasare) - roată de tasare pentru unitatea de semănat cu disc - limitator 
de adâncime reglabil - tălpici de limitare a adâncimii pentru brăzdarele cu patină - agitator pentru secară - leviere de control pentru închiderea a mai mult de 2 x 2 rânduri - atașări inferioare 
pivotante - set de lumini pentru transport - set de panouri reflectorizante laterale - buncăr suplimentar pentru semănat de semințe mici - senzor de poziție pentru trasarea automată a cărărilor 
tehnologice.



SHPREMIA

www.kuhn.com

1 2 3

5 6 7 8

4

1. purtate mecanice / 2. integrate mecanice / 3. cu buncăr frontal / 4. integrate pneumatice / 5. combinații de semănat tractate / 6. purtate 
semi-directe / 7. tractate semi-directe / 8. de precizie.

Iată cea mai completă gamă de semănători de pe piață

300 - 3000 - 4000

CULTURI DIFERITE CU RATE  
DIFERITE DE APLICARE

SH 30 AND SH 40

Cu cutiile SH 30 și SH 40, puteți semăna diferite culturi la diferite 
rate de aplicare fără a fi necesar să le amestecați. Aveți mai multă 
autonomie cu o capacitate de 130 litri și puteți plasa semințele la 
adâncimea necesară în fața grapei de acoperire sau în zona ei de 
lucru.
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4 Impasse des Fabriques - BP 50060 
F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE

Pentru mai multe informații depre cel ma  
apropiat dealer KUHN, vizitați site-ul nostru  
www.kuhn.com

Dealerul dumneavoastră KUHN

Vizitați-ne pe canalele noastre YouTube.

Informațiile oferite în acest document sunt numai cu scop consultativ și nu prezintă obligații contractuale. 
Mașinile noastre corespund normelor în vigoare din țara de destinație. În documentele noastre, pentru o 
ilustrare îmbunătățită a anumitor detalii, anumite dispozitive de siguranță pot să nu fie în poziția de operare. 
Când folosiți aceste mașini, aceste dispozitive trebuie să fie în poziția corespunzătoare conform indicațiilor din  
manualele de operare și asamblare. Respectați  încărcarea maximă pe tractor, capacitatea sa de ridicare și 
încărcarea maximă autorizată pe ax și cauciucuri. Încărcarea pe axul față al tractorului trebuie să fie întotdeauna 
în concordanță cu normele din țara de destinație (în Europa, trebuie să fie minim 20% din greutatea netă a 
tractorului). Ne rezervăm dreptul de a modifica fără preaviz modelele noastre, specificațiile sau materialele 
listate. Maşinile şi echipamentele prezentate în acestă document pot fi acoperite de cel puţin un brevet şi/sau 
o marcă înregistrată. Mărcile înregistrate citate în acest document pot fi înregistrate în una sau mai multe ţări.

Găsiți KUHN și pe

30 - 40


