
Product ivitate ridicată cu tractoare de putere medie și mare.

Plug semi-purtat 
6, 7 și 8 trupițe cu lățime de lucru multiplă și o singură roată

MULTI-LEADER
Informații produs www.kuhn.com



Anumite utilaje au greutăți considerabile. Respectați  încărcarea maximă pe tractor, capacitatea sa de ridicare și încărcarea 
maximă autorizată pe ax. Încărcarea pe axul față al tractorului trebuie să fie întotdeauna minim 20% din greutatea atașată 
în spatele tractorului. În țările Uniunii Europene, produsele noastre sunt conforme cu Directiva Europeană “Mașini”; în celelalte 
țări ele sunt conforme cu normele de securitate în vigoare în aceste țări. În prospectele noastre, pentru o mai bună ilustrare a 
detaliilor, există posibilitatea ca anumite dispozitive de protecție să fi fost eliminate. În afara acestor cazuri particulare și în 
orice circumstanțe, acestea trebuie imperativ păstrate conform prescripțiilor din manualul de utilizare. “Ne rezervăm dreptul 
de a modifica fără previz modelele noastre, echipamentele sau accesoriile acestora”. Maşinile şi echipamentele prezentate 
în acestă broşură 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.

www.kuhn.com

CAP DE TRACTARE ADAPTAT
TRACTOARELOR DE 135 PÂNĂ LA 360 CP

Cuplarea la tractor se face cu pini.
Sunt disponibili de categoria 3, 4N, 4, K 700 
și Cuplare Rapidă cat. 3. Raza de întoarcere 
de 110° oferă manevrabilitate ridicată la 
capătul parcelei.

UN CADRU CONCEPUT PENTRU 
PERFORMANȚĂ

Construcț ia în Z a cadrului oferă:
-  Compact itate ridicată a roț ii la lucrul pe 
marginile parcelei ,

-  Posibilitatea de a monta o roată cu diametru 
foarte mare (1200 mm).

REVERSARE FĂRĂ ȘOCURI

Doi cilindri telescopici cu acț iune simplă 
oferă o reversare progresivă. O secvență 
hidraulică între ridicare și reversare este 
disponibilă în standard pentru un confort 
ridicat în folosire. 
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KUHN Huard S.A. 
Rue du Québec - F-44142 Châteaubriant Cedex

www.kuhn.com
www.kuhn.com

Specificații tehnice MULTI-LEADER

Număr de trupițe 6 7 8
Siguranță T și NSH
Necesar minim de putere (kW/CP) 99/135 116/158 132/180
Putere admisibilă maxim autorizată (kW/CP) 199/270 232/315 265/360

Greutate (kg)
T 3275 3600 3925
NSH 3520 3885 4250

Lăț ime de lucru cm 35 - 40 - 45 - 50

Degajare (cm)
la sol 80
între trupițe 102

Cuplare cu pini Cat 3, 4N, 4, K700 și QC 3
Grindă cadru (mm) 180 x 180
Extensie (mm) 180 x 180

Roț i
1000 x 500 mm (profil rut ier)

1200 x 500 mm (profil agricol)

Necesar hidraulic

Ridicare : 1 SA
Reversare : 1 DA

Defazare hidraulică : 1 DA - opț ional
Varibar : 1DA - opț ional 

Braț pentru implement tractat : 1 SA - opț ional

PLAJĂ MARE DE DEFAZARE 
(MECANICĂ SAU HIDRAULICĂ)

Reglarea defazării se face prin glisarea barei 
de tracț iune pentru adaptarea la ecartamente 
între 1.15 m și 1.60 m.

ROȚI DE MARI DIMENSIUNI

Roț i de mari dimensiuni sunt furnizate pentru:
- A oferi o bună portanță (lăț ime 500 mm)
-  A facilita rularea (diametru 1000 mm cu profil 
rut ier sau 1200 mm cu profil agricol)

REGLAJE UȘOR ACCESIBILE FĂRĂ 
UNELETE

-  Șuruburile opritoare cu manivelă permit 
reglarea planeităț ii independent stânga și 
dreapta. 

-  Reglarea adâncimii de lucru se face folosind 
spaț iatoare pe cilindrul de ridicare. 


