
Cultivatoare cu dinți polivalente

CULTIMER L
www.kuhn.com
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POLIVALENȚĂ

PÂNĂ LA VÂRFUL DINȚILOR

• Doriț i să faceț i dezmirișt ire superfi cială, de la 
3 până la 7 cm, și să realizaț i un pat germinat iv 
fals.

• Doriț i să faceț i dezmirișt ire și să încorporaț i paiele 
la o adâncime de 7-15 cm, pentru a menț ine materia 
organică aproape de suprafață.

• Doriț i să faceț i cult ivare la adâncime de până la 
35 cm, și să înlocuiț i arătura.

• Doriț i să decompactaț i solul la adâncime pentru 
o bună penetrare a  apei, cu un consum mai mic de 
putere și de combust ibil.

• Consideraț i că reglajele rapide și facile sunt de cea 
mai mare importanță.

• Vă doriț i o mașină care se poate adapta tuturor 
t ipurilor de sol, cu un dinte ce se menț ine în sol.

• Doriț i să reduceț i costurile de operare folosind 
piese de uzură tratate cu carbură.

Alegeți CULTIMER L, 
pentru a vă putea adapta diferitelor tipuri 
de lucrări, să fi ți sigur că veți obține o 
lucrare de calitate cu un utilaj simplu, 
robust, efi cient și versatil, și pentru a 
reduce costurile de întreținere folosind 
piese de uzură de înaltă calitate. Aceste 
3 avantaje combinate într-un singur pachet, 
fac din acest utilaj unul dintre cele mai 
versatile și efi ciente dezmiriștitoare de pe 
piață.

Lățime
de lucru (m)

Model

  CULTIMER L 4000 13 4,00

  CULTIMER L 5000 16 5,00

  CULTIMER L 6000 19 5,85

Număr
de dinți

Dezmiriștitoarele
polivalente KUHN cu dinți,
pe scurt:
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CU DEZMIRIȘTIRE 
DE CALITATE, NU AVEȚI
DECÂT DE CÂȘTIGAT!

ADÂNCIMEA DE LUCRU
MENȚINUTĂ DE DINTELE 600 KG

1  Adâncimea de lucru a dintelui este menț inută la un 
nivel constant datorită noului sistem de siguranță
Non-Stop mecanic cu dublu arc. În orice condiț ii de sol,
chiar și în solurile cu pietre, presiunea de 600 până la
800 kg asigură o lucrare omogenă.

2  Materiale de înaltă calitate sunt folosite pentru realizarea
acestui concept robust. Flanșă și braț ștanțate.
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Forma curbată și orientarea defl ectoarelor realizează un
amestec omogen al paielor și solului. Solul este proiectat
în față și reprocesat de dinte.  

3  Lucrare efi cientă, chiar și în soluri cu pietre. Dintele este
realizat din oțel cu elast icitate ridicată deci se poate mișca
pe orizontală înainte de a se mișca pe vert icală. 

CALITATE DE MIXARE
EXCEPȚIONALĂ



CULTIMER L 1000

Pentru realizarea unei lucrări de

calitate este necesar să avem sol

bine nivelat și o distribuție bună a

paielor. Pe o suprafață plată, 

tăvălugul lucrează mai efi cient și

presiunea sa pe sol este 

omogenă, ceea ce previne orice 

efect al vântului.

•   discurile de nivelare: 

 Siguranța cu elastomer le face 

foarte versatile în orice condiții, 

inclusiv în solurile cu pietre.

În funcție de tipul 

de sol, KUHN are 

tăvălugul care
se potrivește cel 

mai bine situației 

dumneavoastră. 

De la cel mai ușor 
până la cel mai greu, 

fi ecare model are

funcționalitatea sa:

SOL BINE NIVELAT 
PENTRU DEZMIRIȘTIRE DE CALITATE

FIECARE SITUAȚIE
ARE TĂVĂLUGUL SĂU 
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T-Ring: tăvălug ușor, agresiv cu

bulgării și paiele. Menține 

rugozitatea solului. Ideal pentru 
solurile lutoase.  600 mm 
și 130 kg/m (disponibil din 

sezonul 2016).

T-Liner: noul tăvălug polivalent 

cu greutate mică pentru condiții 

cu pietre și umiditate. Este la fel 

de agresiv ca T-Ring. 600 m și 

140 kg/m din oțel tratat. 
Rezistent la impact și uzură.



CULTIMER L are o capacitate de trecere excepțională ce îi permite să lucreze în orice tip de resturi vegetale, 

chiar și porumb. Cu degajare la sol de 85 cm și 70 cm distanță între rânduri, resturile sunt încorporate în sol 

fără probleme de blocaje.

Dinții sunt poziționați la fi ecare 30 cm, ceea ce favorizează un comportament bun al mașinii în resturi 

vegetale, chiar și la viteze de lucru ridicate.
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Packliner: Tăvălug cu înveliș de

cauciuc, ideal în solurile ușoare
sau pentru reconsolidare 

maximă a solului. 600 mm și 

165 kg/m.

HD-Liner 600: noul tăvălug greu, cu capacitate mare 

de reconsolidare. Forma în ”V” distribuie presiunea 

atât pe verticală cât și oblic, pentru o reconsolidare 

în profunzime pe toată lățimea tăvălugului. 600 mm și

180 kg/m din oțel tratat, rezistent la impact și uzură.
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Pentru confort de operare, mașina este ușor de manevrat la capătul parcelei și are un
sistem de ridicare paralelă. 
Reglare cu manivelă , facilă și rapidă, a discurilor de nivelare. 3

Notă: Adâncimea de lucru poate fi  controlată cu roți frontale. 4  Proțapul 5  este în 
acest caz în poziție fl otantă și mașina poate urmări conturul solului mai precis.

Reglare simplă a adâncimii
de lucru cu cale 1  
pe tijele de ridicare 2 .

Mașină compactă, mai puțin
de 3.00 m lățime și foarte
stabilă în transport.
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REGLAJE SIMPLE 
SPECIAL PENTRU CONFORTUL DUMNEAVOASTRĂ

CONFORT PE DRUM

CU SUSPENSIE 

ȘI SIGURANȚĂ DE 

BLOCARE MECANICĂ



• Roț i frontale pentru stabilizare sau controlul adâncimii. 
Reglare rapidă și facilă.

• Semănătoare de culturi ecologice. Pentru opt imizarea dezmirișt irii și semănatul de culturi ecologice în același t imp. Unităț ile SH 
au o capacitate de 200 până la 400 litri pentru autonomie ridicată.

• O extensie pentru proțap este disponibilă la cerere pentru 
a obț ine un unghi de întoarcere de 110° pentru tractoarele 
cu roț i duble.
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OPȚIUNI CE FAC DIFERENȚA 
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DINȚI EFICIENȚI
ȘI POLIVALENȚI 

DEZMIRIȘTIRE ÎN PROFUNZIME: 
DĂLȚI DE 80 MM ȘI ARIPIOARE DE 
350 MM

Montată în standard pe CULTIMER, 
această daltă poate fi  echipată cu 2 
aripioare laterale pentru dezmirișt ire la 
adâncimi de 7-15 cm. Fără aripioare, 
această daltă poate lucra până la 35 cm.

LONGEVITATE RIDICATĂ: DALTĂ 
ȘI ARIPIOARE CU CARBURĂ 

Durata de ut ilizare a acestor piese este 
de 5 ori mai mare ca a celor convenț ionale 
mulțumită plăcilor cu carbură: economie 
de t imp și muncă. Dalta de 50 mm este 
concepută pentru restructurarea solului la 
adâncime (35 cm) cu necesar de putere 
redus.

DEZMIRIȘTIRE SUPERFICIALĂ: 
CUȚIT LABĂ DE GÂSCĂ

Acest cuț it de 350 mm este conceput special 
pentru dezmirișt ire superfi cială. Chiar și la 
adâncime superfi cială (3 până la 7 cm), taie 
toată suprafața solului.

COSTURI DE ÎNTREȚINERE REDUSE

Piesele noastre de uzură tratate cu carbură sunt forjate și
apoi tratate. Asta le face să fi e robuste și extrem de 
rezistente la uzură. Canelurile de pe fața dălț ii se umplu 
cu sol și reduc uzura chiar mai mult folosind contactul 
sol-sol.
În plus, plăcile cu carbură sunt poziț ionate în 3 zone 
separate pe daltă asigurând penetrare excepț ională 
a solului în condiț ii difi cile, necesar de putere redus și 
durată lungă de ut ilizare.

Notă: Plăcile de carbură se prelungesc sub vârful dălț ii
pentru a preveni detașarea lor în condiț ii cu pietre.  

COSTURI DE OPERARE REDUSE

ECONOMIE DE TIMP LA ÎNTREȚINERE

Dinț ii și lagărele discurilor de nivelare nu necesită întreț inere pentru economie de t imp.



11

AVANTAJE PENTRU A VĂ UTILIZA LA MAXIMUM
UTILAJUL ȘI A OBȚINE PROFITABILITATE MAXIMĂ 

SERVICII KUHN:*

Primiți piese 7 zile din 7, 24 ore din 24
Aveț i nevoie de o piesă de schimb repede. Cu KUHN sos order, 
benefi ciaț i de livrare expres 7 zile pe săptămână, 362 zile pe an.
Pauza de lucru este menț inută la minimum și product ivitatea
îmbunătăț ită.   

Alegerea profesioniștilor!
36 de luni de liniște cu garanț ia KUHN PROTECT+. Vă puteț i
concentra asupra lucrării și asupra performanței ut ilajului
dumneavoastră. Pentru că la asta vă așteptaț i atunci când 
invest iț i într-o mașină de înaltă tehnologie.

Pentru reparații mai rapide!
O defecț iune tehnică neașteptată apare întotdeauna la momentul
nepotrivit. Folosind KUHN i tech, partenerul dumneavoastră KUHN
autorizat, vă va rezolva problemele imediat și efi cient. Veț i primi o
diagnoză rapidă, exactă cu această unealtă on-line disponibilă
24 ore din 24, 7 zile din 7.

Investiție rațională!
Aveț i nevoie de un ut ilaj nou, dar nu sunteț i sigur de fi nanțare. 
Modernizaț i-vă echipamentele și ferma cu KUHN FINANCE – în
concordanță cu nevoile dumneavoastră în siguranță totală. Avem
planuri de fi nanțare adaptate pentru sat isfacerea nevoilor
dumneavoastră.

*Nu toate serviciile sunt disponibile în toate țările.

Specifi cații tehnice Dezmiriștitoare cu dinți polivalente

CULTIMER L

4000

CULTIMER L

5000

CULTIMER L

6000

Putere tractor minimă (CP) 120/160 150/200 180/240

Putere tractor maxim admisibilă (CP) 209/280 260/350 313/420

Lăț ime de lucru (m) 4,00 5,00 5,85

Lăț ime de transport (m) 2,82

Dimensiune grinzi (mm), grosime 8 mm grinda centrală 260 x 180, extensie 120 x 80, suport dinte 100 x 100

Număr de dinț i 13 16 19

Număr de discuri de nivelare 10 12 14

Greutate aprox. (kg)                           cu tăvălug HD-Liner 600 4300 5400 5900

Greutate aprox. (kg)                                     cu tăvălug T-Liner 4150 5200 5650

Atașare Cat. 3 și 4 standard

Roț i de transport 520/50-17

Suspensie În standard

Roț i frontale de control al adâncimii Opț ional 340/55-16

Adâncimea de lucru 5 până la 35 cm, 10 km/h viteză medie

Degajare la sol (cm) 85

Lăț imea dălț ii cu defl ector în mm (fără aripioare) 80

Necesar hidraulic ridicare: 1 DA - pliere: 1 DA

Frânare opț ional
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Găsiți KUHN și pe

Dealerul dumneavoastră KUHN

www.kuhn.com

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 fi e în poziția de operare. Când folosiți aceste mașini, 
aceste dispozitive trebuie să fi e 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 fi e întotdeauna în concordanță cu normele din 
țara de destinație (în Europa, trebuie să fi e minim 20% din greutatea netă a tractorului). Ne rezervăm dreptul de a 
modifi ca fără preaviz modelele noastre, specifi cațiile 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.

POLIVALENT PÂNĂ LA VÂRFUL
DINȚILOR

4000 5000 6000

Pentru mai multe informații despre cel mai

apropiat dealer KUHN, vizitați site-ul nostru 

www.kuhn.com

Fermierii au probleme diferite dar obiect ive comune: reducerea costurilor de înfi ințare a culturilor și product ivitate ridicată fără afectarea potenț ialului 
de producț ie.
CULTIMER L a fost conceput pentru a oferi o mașină polivalentă, rapid și facil de reglat, pentru a vă mări product ivitatea și a menț ine calitatea 
solului.

Vizitați-ne pe 
canalele noastre YouTube.

Descoperiți gama de dezmiriștitoare KUHN cu discuri sau dinți 

1. OPTIMER+  2. DISCOVER  3. DISCOLANDER  4. CULTIMER L  5. PERFORMER

GAMA DE DEZMIRIȘTIRE

OPTIMER+ DISCOVER DISCOLANDER CULTIMER PERFORMER

Lăț ime de lucru (m) 3 până la 7,5 3,40 până la 5,20 3,70 până la 6 3 până la 6 4 până la 7

Lăț ime de transport (m) 3 până la 4 < 2,65 2,55 2,82 până la 3,50 3

Număr de discuri sau dinț i
24 până 

la 60 discuri
28 până 

la 48 discuri
32 până 

la 52 discuri
10 până la 19 dinț i

14 până 
la 26 dinț i

Adâncimea de lucru recomandată (cm) 3 până la 10 5 până la 18 5 până la 18 5 până la 35 10 până la 35

Versiune purtată sau tractată Purtat sau Tractat Tractat Tractat Purtat sau Tractat Tractat

IPSO S.R.L.
Șos. București - Târgoviște, Nr. 174D
Comuna Mogoșoaia, 077135
Județul Ilfov - România


