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be strong, be KUHN

Mașini de erbicidat purtate

OPTIS & OMNIS 
600, 800, 1000 & 1200

be strong, be KUHN



OPTIS

OMNIS

SIMPLE, FIABILE, REZISTENTE!

Mașinile de erbicidat OPTIS și OMNIS sunt 
proiectate atât pentru fermele vegetale cât 
și pentru cele zootehnice având o structură 
simplă și robustă.

Sunt prevăzute în standard cu multe echipamente 
pentru a se conforma bunelor pract ici de 
pulverizare și pentru a sat isface toate standardele 
și reglementările.

O GAMĂ LARGĂ DE CONFIGURAȚII!

Mașinile de erbicidat OPTIS și OMNIS vă vor 
sat isface toate nevoile: conceptul lor modular 
oferă o gamă largă de confi guraț ii în ceea ce 
privește modelele și rampele.
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Volum 
rezervor (l)

Lățime de
lucru (m) 

OPTIS 600, 800 & 1000 9 până la 16

OMNIS 800, 1000 & 1200 12 până la 15

600

800

800

1000

1000

1200

MAȘINILE DE ERBICIDAT KUHN - 
SIMPLE ȘI REZISTENTE!
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ROBUST!
CADRU MONOBLOC SUDAT

•  Structură monobloc proiectată pentru o rezistență și durată 
de ut ilizare maximă

•  Pompă cu piston-diafragmă montată în partea din spate pentru 
a avea o transmisie lungă, ce facilitează cuplarea 
și accesul.

REZERVOR PROTEJAT

•  Asigurat de un cadru de oțel, rezervorul principal nu se mișcă 
și este perfect protejat.

CUPLARE AUTOMATĂ

• Atașarea se realizează simplu și ușor 

•  Cuplare facilă a conexiunilor și a transmisiei

CALITATE
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REGLARE
FACILĂ...

Reglare precisă

Punere în funcțiune intuitivă
Tablou de control complet

•  Accesibilitate excelentă! Valvele sunt grupate pe un suport ergonomic pentru 
a evita erorile de operare

• Numai 3 valve principale (1 pe OPTIS)
•  Economie de t imp la încărcare datorită sistemului de alimentare și furtunului 

de 5 m (disponibil opț ional pe OPTIS)
• Descărcare exterioară (nu este disponibilă pe OPTIS)

DPME (Debit Proporțional cu Electrovalve)

•  Casetă de control compactă în cabină: confort în lucru, siguranță și 
acuratețe garantate!

•  Deschidere/închidere secvenț ială a secț iilor (independent pe OPTIS - 
DPF)

• Deschidere electrică robinet general
• Reglare presiune din cabină
• Funcț ii de control hidraulice (OMNIS - DPS)

Presiune Constantă & DPM

• Închidere/deschidere manuală a secț iilor
• Deschidere manuală a robinetului general
•  Reglarea presiunii de pe suport (doar pentru DPM)
• Suport accesibil din tractor

Caseta de control RPB numai pentru mașinile de erbicidat 
OMNIS

•  Caseta de control RPB adaptează automat cant itatea distribuită în funcț ie de viteza de 
înaintare

• Selectarea funcț iilor hidraulice ale rampei
•  Afi șare permanentă a cant ităț ii distribuite (l/ha), viteză și presiune
• Alarme de presiune, nivel scăzut rezervor, etc.

DPAE RPB:
confort și simplicitate
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CONFORT

Casetă de control BUS CAN DPSCasetă de control DPF
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...UTILIZARE FACILĂ

Rampe cu pliere manuală

Rampe cu pliere hidraulică

Rampe din oțel galvanizat de la 12 la 15 m (numai pentru mașinile de erbicidat 
OMNIS)

•  Nu este nevoie să va daț i jos din cabină! Plierea se controlează folosind caseta de control (DPS sau RPB), 
indiferent de modul de pliere

• Oțel galvanizat cu rezistență mare la coroziune
•  Suspensia TRAPEZIA asigură păstrarea rampei paralele cu solul (legătură mecanică și corectare automată a înclinării)
• Reglare hidraulică a înălț imii în standard
• Reglare hidraulică înclinaț ie și blocare cadru disponibile ca echipamente opț ionale

CONFORT

Rampe din oțel de la 2 până la 16 m
(numai pentru mașinile de erbicidat OPTIS)

•  Conceptul lor testat oferă rezistență și durabilitate chiar și în condiț ii de 
lucru intensive!

• 2 sau 3 brațe: pliere spate rapidă și simplă
• Oțel emailat de înaltă rezistență
• Sisteme de siguranță cu resort
•  Troliu manual sau hidraulic disponibil opț ional (doar pentru rampe RPL 
și RJP2 de la 9 la 16 m)

•  Suspensie și blocare cadru disponibile opț ional (doar pentru rampe RPL 
și RJP2 de la 9 la 16 m)

•  Corectare hidraulică înclinaț ie disponibilă opț ional (doar pentru RJP 2)

COSTURI 
REDUSE
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ATAȘARE AUTOMATĂ

Echipat cu o prindere triunghiulară în trei puncte și stand, reduce 
considerabil t impul alocat operaț iei de cuplare și facilitează conectarea 
echipamentului.

REZERVOR DE CLĂTIRE
(ÎN STANDARD PE MAȘINILE DE ERBICIDAT OMNIS)

Complet integrat pe mașinile de erbicidat OPTIS și OMNIS, având o 
capacitate de 100 litri. Duza rotat ivă centrală efectuează o clăt ire 
rapidă și efi cientă a rezervorului principal.

INDUCTOR DE CHIMICALE DE 25 L 
(ÎN STANDARD PE MAȘINILE DE ERBICIDAT OMNIS)

Echipat cu sistem de spălare și rezervor de apă curată pentru clăt ire, este 
folosit pentru a încorpora substanțele în rezervorul principal rapid și sigur.

KIT SPĂLARE EXTERIOARĂ

Pentru a spăla echipamentul în câmp, un furtun de 15 m ce se pliază 
automat cu pistol de stropit se afl ă poziț ionat lângă rampă.

ECHIPAMENTE ȘI SPECIFICAȚII

CONFORT

PROIECTAT SĂ LUCREZE 
ÎN CEL MAI MIC DETALIU 
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ECHIPAMENTE ȘI SPECIFICAȚII

Echipare standard:
Kit de semnalizare și plăcuțe de ident ifi care (în funcț ie de model și țară) - Sită fi ltru - Două seturi de fi ltre pentru aspirare și secț ii - angrenare 
cu cardan

Model OPTIS 600 OPTIS 800 OPTIS 1000 OMNIS 800 OMNIS 1000 OMNIS 1200

Capacitate nominală rezervor (l) 600 800 1000 800 1000 1200

Capacitate rezervor reală (l) 635 850 1058 850 1080 1260

Rezervor clăt ire (l) 100 – opț ional 100 – în standard

Pompă (l/min) PM 75-125-165

Tip rampă Oțel, pliere manuală Oțel galvanizat, pliere hidraulică

Lăț ime rampă (m) 2 până la 16 12 până la 15

Inductor cu rezervor apă curată (l) 25-litri – opț ional 25-litri – în standard

Curățare rezervor

Punere în funcț iune Manuset

Reglare presiune

Presiune constantă -

DPM  (DPF)  (DPS)

DPAE -

Dimensiuni: OPTIS 800 RPL 12 OPTIS 800 RJP2 15 OMNIS 1000 RHX 15

Înălț ime A (m) 1.90 1.95 3.20

Lungime B (m) 1.70 1.85 1.70

Lăț ime C (m) 2.35 2.52 2.55

Greutate proprie (kg) 338 457 655

 echipare standard  echipament opț ional  – nu este disponibilă
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OPTIS OMNIS DELTIS ALTIS 2 PF

     OPTIS / OMNIS DELTIS ALTIS 2 PF

Anumite mașini au o greutate considerabilă. Respectați valoare greutății totale a tractorului, capacitatea de 
ridicare și încărcarea maximă pe axă. Încărcarea pe axa față trebuie întotdeauna să atingă minimum 20% 
din greutatea netă a tractorului. Materialul nostru este produs în concordanță cu directiva Utilajelor în țările 
membre Uniunii Europene. În țările din afara Uniunii Europene, utilajele noastre sunt conforme cu directivele 
privind siguranța impuse de țara respectivă. În nici un caz mașina nu trebuie să funcționeze fără dispozitivele 
de siguranță necesare (așa cum se specifi că în instrucțiunile de montaj și în manualul de operare). Ne rezervăm 
dreptul de a modifi ca orice tip de design, specifi cații sau materiale enumerate fără o notifi care prealabilă. 
Mașinile și echipamentele din acest document pot fi  acoperite de cel puțin un brevet și / sau un design înregis-
trat. Mărcile comerciale menționate în acest document pot fi  înregistrate în una sau mai multe țări.

Pentru mai multe informații despre cel mai
apropiat dealer KUHN, vizitați site-ul nostru

www.kuhn.com
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Vizitați
canalele noastre YouTube.

Dealerul dumneavoastră KUHN

MAȘINILE DE ERBICIDAT KUHN
PE SCURT

IPSO S.R.L.

Șos. București - Târgoviște, Nr. 174D,
Comuna Mogoșoaia, 077135
Județul Ilfov - România

Specifi cații tehnice

OPTIS/OMNIS DELTIS ALTIS 2 PF

Capacitate rezervor (l)
600/800/1000/

1200
1000/1200 1500/1800/2000 1000/1500

Lăț ime rampă (m) 9 până la 16 14 până la 24 14 până la 28 -

Reglare presiune
PC / DPM /DPME /

DPAE
DPME/DPAE -

Reglare înălț ime rampe
Fix / Culisare 

hidraulică
Paralelogram OPTILIFT -

Suspensie rampă TRAPEZIA sau EQUILIBRA -

Inductor de chimicale

Rezervor apă curată

 echipare standard  echipament opț ional       – nu este disponibilă


