Cultivator de adâncime cu discuri și dinți

PERFORMER
www.kuhn.com

be strong, be KUHN
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PERFORMER 4000 - 5000

PERFORMANȚĂ RIDICATĂ
ÎNTR-O SINGURĂ TRECERE
• Aveți ferestre de lucru foarte limitate și doriți să
optimizați trecerile de cultivare.
• Vă doriți o mașină ultra-versatilă pe care să puteți
adapta modulele nevoilor dumneavoastră: dezmiriștire
superficială, cultivare de profunzime, decompactare,
o singură trecere.
• Doriți să combinați avantajele agronomice cu
interesele economice.
• Doriți să creșteți productivitatea și să reduceți
costurile cu forța de muncă, mecanizarea și
combustibilul.
• Considerați ca fiind de deosebită importanță
reglarea rapidă și facilă.
• Vă doriți o mașină modernă, de încredere, din
gama de top, cu echipare de înaltă tehnologie.

Optați pentru PERFORMER,
pentru a vă putea adapta diferitelor tipuri
de sol și lucrări, pentru a realiza rapid
o lucrare de calitate cu un utilaj simplu,
robust, eficient și polivalent. De asemenea,
vă veți doborî recordurile în materie de
productivitate cu această mașină din gama
de top.

4 acțiuni într-o singură trecere
pentru utilizare optimizată.

Dezmiriștitoarele cu dinți
versatile KUHN, pe scurt:

Număr
de dinți

Lățime
de lucru (m

PERFORMER 4000

14

3,85

PERFORMER 5000

18

5,00

Modele
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PERFORMER

4000 - 5000

VERSATILITATE
DE TOP
Fiecare parcelă este diferită și e nevoie să fie lucrată în conformitate cu textura și structura
solului, cultura precedentă și perioada din an. PERFORMER este o mașină ultra-versatilă
care este perfect capabilă să răspundă acestor diferențe. Se va adapta tuturor situațiilor,
oferindu-vă cele mai bune rezultate posibile.

”O TRECERE”,
FACEȚI ECONOMII

7 cm

15 până la 35 cm

80 până la 100 CP/m

Când fereastra climatică este foarte scurtă și aveți nevoie să pregătiți solul în profunzime într-o singură trecere după recoltat,
folosiți PERFORMER cu toate modulele sale.
Discurile frontale taie paiele și rădăcinile. Dinții realizează un amestec în profunzime, încorporând paiele în sol. Dinții sunt folosiți
cu dălțile de 80 mm. Economii semnificative, o mașină, un operator, o trecere și consum mai mic decât folosind o tehnologie
convențională.
Pentru o trecere de toamnă cu deschidere a solului fără recompactare, pentru a permite gerului să fărâmițeze bulgării în mod
natural, puteți folosi mașina fără tăvălug. În acest caz, controlul adâncimii se face cu roțile. În spatele fiecărei roți este un dinte ce
va elimina urmele acesteia. Greutatea tăvălugului poate fi susținută de roți și pentru folosirea pe soluri ușoare sau în condiții de
umiditate.
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DEZMIRIȘTIRE SUPERFICIALĂ
ȘI DECOMPACTARE ÎNTR-O
SINGURĂ TRECERE

7 până la 10 cm

20 până la 35 cm

60 până la 80 CP/m

Solul dumneavoastră are nevoie de o restructurare de adâncime fără o angrenare excesivă…Montați o daltă de decompactare
de 50 mm pe dinte.
Într-o singură trecere, discurile pot efectua o dezmiriștire de calitate în orice tip de resturi vegetale, apoi dinții decompactează
solul până la 35 cm adâncime. Solul fin este menținut la suprafață, se realizează decompactare la adâncime fără angrenare
excesivă. Capacitatea de portanță a solului dumneavoastră este menținută, iar materia organică este păstrată la suprafață pentru
a face solul mai fertil. Cu dalta de 50 mm, realizați economii în comparație cu un subsolier clasic.
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PERFORMER

4000 - 5000

CULTIVARE SUPERFICIALĂ
7 cm

10 până la 15 cm

60 până la 80 CP/m

Doriți să lucrați solul cât mai puțin posibil și să rețineți materia organică la suprafață și să decompactați numai zona
de mulcire. Folosiți PERFORMER cu discurile și aripioarele pe dinți pentru dezmiriștire superficială. Discurile realizează
dezmiriștire de calitate în orice tip de resturi vegetale, și aripioarele taie sistemul radicular pe toată lățimea de lucru a utilajului,
amplificând efectul de amestecare al dintelui curbat. Folosind combinația de discuri și dinți puteți elimina toate buruienile.
În această configurație, puteți combina viteza și calitatea lucrării pentru productivitate ridicată și respect total pentru solul
dumneavoastră.

AMESTEC DE ÎNALTĂ CAPACITATE:
NUMAI DINȚI

5 până la 35 cm

50 până la 70 CP/m

Obțineți maximul de la utilajul dumneavoastră!
Poate fi folosit numai cu dinții la fel ca un CULTIMER. De la dezmiriștire cu aripioarele la amestecare de semi-adâncime cu
dalta de 80 mm, trebuie să schimbați numai piesele de uzură pentru a vă adapta la lucrarea necesară, asta-i tot. Curbura
dintelui CULTIMER este renumită astăzi pentru capacitatea sa ridicată de amestecare, intensificată de deflectorul curbat.
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DEZMIRIȘTIRE ÎN VITEZĂ:
NUMAI DISCURILE

7 până la 10 cm

40 până la 55 CP/m

Profitați la maximum de versatilitatea utilajului dumneavoastră! Poate fi folosit numai cu discurile pentru dezmiriștire
în viteză. Discurile independente de 510 mm așezate pe două rânduri taie paiele și rădăcinile pentru a intensifica
descompunerea. Materia organică este reținută la suprafață pentru creșterea fertilității solului dumneavoastră prin mixarea
intensivă a stratului superior.
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PERFORMER

4000 - 5000

CELE 4 MODULE ÎN ACȚIUNE
2 RÂNDURI DE DISCURI PENTRU TĂIERE EFICIENTĂ
Cele două rânduri de discuri taie și amestecă intensiv paiele în stratul superior de sol. Discurile independente sunt echipate cu lagăre
cu șuruburi, gresate pe viață, ce reduc întreținerea pentru mașină. Cu diametru 510 mm, profil ușor curbat, și creneluri, realizează o
dezmiriștire omogenă pe toată lățimea de lucru a mașinii. Grosimea de 6 mm asigură o uzură redusă și longevitate neegalată.

4 RÂNDURI DE DINȚI
PENTRU MIXARE LA ADÂNCIME SAU DECOMPACTARE
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Dinții sunt așezați pe 4 rânduri pentru a îmbunătăți trecerea
resturilor vegetale printre ei și pe sub cadru. Este un dinte la
fiecare 28 cm.

Adâncimea de lucru a
dintelui este menținută la
un nivel constant datorită
noului sistem de siguranță
Non-Stop cu arc dublu. În
orice tip de sol, mai ales
în cel cu pietre, presiunea
la vârf de 600 până la
800 kg asigură o lucrare
omogenă.

Dintele lucrează eficient în condiții cu pietre datorită degajării
laterale de 15 cm.
Curba sa largă și deflectorul răsucit asigură o capacitate de
amestecare excepțională.

Sunt disponibile numeroase piese de uzură:
• daltă de 80 mm pentru decompactare
• daltă de 50 mm pentru mărunțire
• aripioare pentru tăiere perfectă a sistemului radicular
• daltă și aripioare cu carbură pentru durată de viață prelungită în
solurile grele.

NIVELARE PRECISĂ DIN SCAUNUL OPERATORULUI
Discurile de nivelare sunt reglabile continuu, deci se pot adapta condițiilor din câmp în orice moment.
Au siguranță cu elastomer pentru versatilitate crescută în condiții cu pietre și sunt montate pe lagăre ce nu necesită întreținere.

CONSOLIDARE EXCEPȚIONALĂ,
TRIDIMENSIONALĂ
Noul tăvălug greu HD-Liner 700 are capacitate ridicată de consolidare, 225 kg/m și formă în ”V” pentru a repartiza presiunea pe verticală
și oblic, pentru reconsolidare la adâncime pe toată lățimea sa. Profilul său crenelat și diametrul foarte mare de 700 mm îi asigură o rotație
bună chiar și în condiții de umiditate. Eroziunea este redusă datorită profilului V format pe sol. Suprafața solului între 2 cupe de tăvălug nu
este presată, își menține structura grosieră ce asigură o infiltrare bună a apei.
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PERFORMER

4000 - 5000

REGLAJE SIMPLE
ȘI CONFORTABILE
Pentru confort excepțional toate reglajele sunt controlate hidraulic din cabina tractorului. Puteți interveni în orice moment, pentru a schimba
adâncimea de lucru a discurilor deschizătoare 2 pentru a optimiza tăierea și mixarea. Același lucru este valabil și pentru discurile de nivelare
3 , pentru a perfecționa nivelarea mașinii. Dinții sunt fixați pe cadru, deci adâncimea lor de lucru este reglată pentru mașină ca ansamblu.
Cilindrul de pe proțap 1 și cilindrii tăvălugului 5 reglează adâncimea de lucru a dintelui pentru o poziționare perfectă a mașinii în lucru.
Selectorul hidraulic cu 4 funcții KTH 105 4 vă permite să centralizați toate funcțiile hidraulice. Mașina are nevoie de numai 2 valve cu acțiune
dublă.

1

2

3

4

5

ȘI MAI MULTE POSIBILITĂȚI
Posibilitate de alegere între atașare simplă sau cu articulație
sferică pentru adaptare perfectă la diferite tractoare.

Mai puțin de 3 m lățime în
transport.
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Semănătoare de culturi ecologice. Pentru optimizarea pregătirii
solului într-o singură trecere și semănatul de culturi ecologice în
același timp. SH de 200 sau 400 litri vă asigură autonomie
pentru diferite lucrări. Puteți, de asemenea, să semănați rapiță
într-o singură trecere.

Specificații tehnice
Putere minimă ”lucrare superficială” (CP)
Putere maximă (CP)
Lățime de lucru (m)
Lățime de transport (m)
Adâncime de lucru max. discuri - dinte (cm)
Viteză de lucru recomandată (km/h)
Dimensiunile grinzii (mm)
Număr de discuri deschizătoare
Diametrul și grosimea discurilor (mm)
Număr de dinți
Tipul de dinte
Lățimea dălții cu deflector (mm)
Număr de rânduri de dinți
Distanța între dinți (cm)
Degajare la sol (cm)
Număr de discuri de nivelare
Tăvălug
Roți de transport
Greutate (kg) cu tăvălug HD-Liner 700
Tip de atașare
Necesar de valve hidraulice
Selector hidraulic cu 4 funcții KTH 105
Frânare
Lumini de transport

Cultivator de adâncime cu discuri și dinți
PERFORMER 4000

PERFORMER 5000

177/240
293/400
3,85

220/300
367/500
5

3
10-35
10
grinda centrală 300 x 300 - extensii 120 x 80 suport dinte 100 x 100
30
38
510-6
14
18
Non-Stop mecanic 600-800 kg
80
4
28
85
10
12
HD-Liner 700
560/60/22.5
6900
7600
Ochi de 40 sau 62 mm sau bilă K80 sau articulație sferică 71/53/42
2 DA: proțap/ax de transport + KTH 105 (pliere, discuri, nivelare, tăvălug
Standard
Opțional: hidraulică sau pneumatică
Standard

* KUHN SERVICES:

AVANTAJE PENTRU A VĂ UTILIZA LA MAXIMUM
UTILAJUL ȘI A OBȚINE PROFITABILITATE MAXIMĂ
*Nu toate serviciile sunt disponibile în toate țările.

Primiți piese 7 zile din 7, 24 ore din 24

Pentru reparații mai rapide!

Aveți nevoie de o piesă de schimb repede. Cu KUHN sos order,
beneficiați de livrare expres 7 zile pe săptămână, 362 zile pe an.
Pauza de lucru este menținută la minimum și productivitatea
îmbunătățită.

O defecțiune tehnică neașteptată apare întotdeauna la momentul
nepotrivit. Folosind KUHN i tech, partenerul dumneavoastră KUHN
autorizat, vă va rezolva problemele imediat și eficient. Veți primi o
diagnoză rapidă, exactă cu această unealtă on-line disponibilă
24 ore din 24, 7 zile din 7.

Alegerea profesioniștilor!

Investiție rațională!

36 de luni de liniște cu garanția KUHN PROTECT+. Vă puteți
concentra asupra lucrării și asupra performanței utilajului
dumneavoastră. Pentru că la asta vă așteptați atunci când
investiți într-o mașină de înaltă tehnologie.

Aveți nevoie de un utilaj nou, dar nu sunteți sigur de finanțare.
Modernizați-vă echipamentele și ferma cu KUHN FINANCE – în
concordanță cu nevoile dumneavoastră în siguranță totală. Avem
planuri de finanțare adaptate pentru satisfacerea nevoilor
dumneavoastră.
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PERFORMER 4000 - 5000

PERFORMANȚĂ RIDICATĂ
ÎNTR-O SINGURĂ TRECERE
Fermierii au probleme diferite dar obiective comune: reducerea costurilor de înființare a culturilor și productivitate ridicată fără afectarea potențialului
de producție.
PERFORMER a fost conceput cu aceste obiective în minte, pentru a oferi o mașină polivalentă de top, rapid și facil de reglat, pentru a vă mări
productivitatea și a menține calitatea solului.

Lățime de lucru (m)
Lățime de transport (m)
Număr de discuri sau dinți
Adâncimea de lucru recomandată (cm)
Versiune purtată sau tractată

OPTIMER+

DISCOVER

DISCOLANDER

CULTIMER

PERFORMER

3 până la 7,5

3,40 până la 5,20

3,70 până la 6

3 până la 6

4 până la 7

3 până la 4

< 2,65

2,55

2,82 până la
3,50

3

24 până la 60
discuri

28 până la 48
discuri

32 până la 52
discuri

10 până la 19 dinți

14 până la 26
dinți

3 până la 10

5 până la 18

5 până la 18

5 până la 35

10 până la 35

Purtat sau Tractat

Tractat

Tractat

Purtat sau Tractat

Tractat

Descoperiți gama de dezmiriștitoare KUHN cu discuri sau dinți

1

2

3

4

5

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

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

www.kuhn.com

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

Vizitați-ne pe
canalele noastre YouTube.

Dealerul dumneavoastră KUHN

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.

www.kuhn.com

Găsiți KUHN și pe
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GAMA DE DEZMIRIȘTIRE

