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TF 1500 TT 3500 TT 6500 BTF BTFR BDSR COMBILINER VENTA CSC 6000

Přehled čelních zásobníků,
tažených zásobníků a
secích rámů KUHN:

UNIVERZÁLNĚJI UŽ TO NEJDE

Model TF 1500 slouží jako velkokapacitní zásobník osiva 
nebo hnojiva pro různé stroje značky KUHN. To samé 
plat í pro tažené zásobníky TT 3500 a TT 6500, které 
lze spojit se secími rámy, s přesnými secími stroji a s 
řádkovým kypřičem STRIGER.

PŘESNÉ DÁVKOVÁNÍ HNOJIVA

Každý zemědělec potřebuje přesné a efekt ivní dávkování 
hnojiva pro úsporu nákladů a maximální výnosy.

POŽADAVKY NA KVALITNÍ SETÍ

Rovnoměrné vzcházení je závislé na kvalitním set í. Velký 
vliv na kvalitu má příprava seťového lůžka a dodržení 
konstantní hloubky. Výsevní rámy značky KUHN zajišťují 
set í rychle a kvalitně.
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Pracovní 
záběr (m)

Počet řádků Výsevní jednotky

 BTF 302 - 452 3,00 - 4,50 24 - 36 Nožové

 BTFR 402 - 502 4,00 - 5,00 32 - 40 Nožové

 BTF 3000 - 4000 3,00 - 4,00 24 - 32 SEEDFLEX

 BTFR 4000 - 5000 4,00 - 5,00 27 - 40 SEEDFLEX

 BDSR 6030 - 9030 6,00 - 9,00 40 - 72 SEEDFLEX

 COMBILINER
 VENTA CSC 6000

6,00 40 SEEDFLEX

Přepravní 
šířka (m)

Objem 
zásobníku (l)

Počet dávkovacích 
ústrojí

 TF 1500 2,50
1500 (2000 s 

nástavbami)
1

 TT 3500 2,86 3 500 1

 TT 6500 2,90 6 000 2

KUHN JDE CESTOU 
MODULÁRNÍCH SYSTÉMŮ!
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UNIVERZÁLNÍ ZÁSOBNÍKY 

ZÁSOBNÍK HNOJIVA
Při využít í TF 1500 jako zásobníku hnojiva v kombinaci s přesnými secími stroji MAXIMA 2
nebo PLANTER 3 můžete přihnojovat pod patu přímo během set í. Podobně můžete zásobník
využít i v kombinaci s řádkovým kypřičemem STRIGER a ušetšit tak jednu pracovní operaci.

ZÁSOBNÍK OSIVA
Kombinací se secími rámy BTF nebo BTFR a 
se secí kombinací VENTA CSC 6000 je
zásobník TF 1500 díky své kapacitě až 
2 000 litrů ideální pro uživatele vyžadující
velký výkon.

ÚSPORY 

Čelní zásobník KUHN TF 1500 je univerzální stroj, který lze používat jako zásobník osiva společně se secími
rámy BTF nebo BTFR, a se secí kombinací VENTA CSC 6000, nebo jako zásobník hnojiva s přesnými secími
stroji a řádkovým kypřičem STRIGER.

TF 1500: JEDEN ČELNÍ ZÁSOBNÍK 
SPOUSTA VYUŽITÍ!
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PRO UNIVERZÁLNÍ VYUŽITÍ!

ZÁSOBNÍK OSIVA
Model TT 3500 je přizpůsoben novému
secímu rámu BDSR 6030 o záběru
6,00 m. Větší modely BDSR 8030 a 9030
o záběru 8,00 a 9,00 m jsou vhodné pro
model TT 6500.

ZÁSOBNÍK HNOJIVA
Výměna nářadí připojených ke strojům TT je rychlá a snadná. Jednoduše lze připojit klasický 
secí stroj, přesný secí stroj nebo řádkový kypřič STRIGER. Modely TT lze tak právem označit 
jako pravé univerzály!

Univerzální tažené zásobníky TT 3500 a TT 6500 jsou vybaveny zadním tříbodovým závěsem.
Díky tomu je lze kombinovat se secími rámy SEEDFLEX, se kterými plní funkci zásobníku osiva, nebo
s přesnými stroji MAXIMA 2 a PLANTER 3 nebo s řádkovým kypřičem STRIGER, kde plní funkci
zásobníku hnojiva.

TT 3500 / 6500: JEDEN TAŽENÝ ZÁSOBNÍK...
PRO MAXIMÁLNĚ VŠESTRANNÉ POUŽITÍ!



TF 1500

Standardní kapacita 1500 litrů a kompaktní konstrukce se šířkou pouze 
2,50 m je perfektní kombinací výkonu a komfortu obsluhy. Lepší rozložení 

hmotnosti mezi přední a zadní nápravou 
usnadňuje ovladatelnost soupravy a snižuje
zhutňování půdy.

VELKÁ KAPACITA PRO ÚSPORU ČASU
Zásobník TF 1500 má s nástavbami objem až 2000 litrů. 
To znamená, že na jeden zásobník můžete zasít až 10 hektarů 
pšenice. Díky prodlouženým intervalům plnění zásobníku 
šetříte čas i peníze. Díky nízké výšce (1,35 m) je i plnění 
velmi snadné.

UNIVERZÁLNÍ 
RÁM DO VŠECH
PODMÍNEK

Dle Vašich podmínek
nabízí model TF 1500
různé možnosti pro
dokonalé vyvážení
soupravy. Kromě
základního modelu
zásobníku se závažím
je na přání k dispozici
pěchovací válec
z pneumatik. Tento
pěch lze snadno
demontovat. Pro
speciální případy
je zde i možnost
kombinovat pěch s
dalším dodatečným
závažím.

INTELIGENTNÍ ZÁSOBNÍK
Ovládací terminál QUANTRON S-2
umožňuje kompletní kontrolu a ovládání
během set í:
- elektronické nastavení výsevku,
-  manuální nebo automat ická úprava 
výsevku přes GPS,

ZVYŠOVÁNÍ
VÝKONNOSTI
SETÍ!

DOKONALE VYVÁŽENÁ KOMBINACE

ČELNÍ ZÁSOBNÍK
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NOSNÝ RÁM
Čelní zásobník je připojen k traktoru přes nosný rám o hmotnost i 
200 kg.

Na přání je k dispozici závaží o hmotnost i 1400 kg, které lze k 
tomuto rámu připojit pro lepší vyvážení soupravy.

INTEGROVANÝ PĚCHOVACÍ VÁLEC
V tomto provedení jsou k rámu připevněny 4 pěchovací kola
o Ø 700 mm, která:
-   konsolidují půdu mezi koly traktoru pro lepší kontakt osiva 
s půdou,

-  snižují zhutnění půdy předními koly traktoru díky lepšímu 
rozložení hmotnost i. 

Pro lepší vyvážení soupravy lze k nosnému rámu připojit závaží
o hmotnost i až 800 kg.

BEZKONKURENČNÍ PŘESNOST

VÝSEVKU
Zásobník TF 1500 je vybaven výsevním
ústrojím VENTA, které je známé svojí
jednoduchost í a přesnost í. Systém
umožňuje velmi přesné dávkování osiva
i hnojiva v množství 1 až 430 kg/ha,
aniž by bylo nutné měnit komponenty
dávkovacího mechanismu. Spolehlivé
elektrické ovládání zajišťuje vysokou
přesnost i při velkých pojezdových
rychlostech.Všechny komponenty jsou
z nerezové oceli.

-  spuštění/zastavení výsevního ústrojí 
s předst ihem pro dokonalé set í i na 
okrajích pole,

-  ukládání dat z pozemků a nastavení 
výsevku s kapacitou až 200 pozemků,

-  počítadlo hektarů,
-  symetrické nebo asymetrické kolejové 
řádky.

RYCHLÉ PŘIPOJENÍ STROJE

Pro úsporu času se stroj velmi snadno
připojuje k traktoru. Vedení, které slouží
jako semenovod od zásobníku k secímu
rámu, se k oběma strojům připojuje
pomocí rychloupínacích závěsů.

BEZPEČNÝ TRANSPORT
Model TF 1500 se vyznačuje malou šířkou
2,50 m. Dokonalé vyvážení pak zajišťuje
vysokou bezpečnost a komfort během 
transportu.
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TT 3500 TT 6500

VELKÝ OBJEM PRO VYŠŠÍ VÝKONNOST
Díky úctyhodnému objemu 3500 l, resp. 6000 l, dokáží tyto
tažené zásobníky pojmout velké množství osiva nebo hnojiva.
Přepočteno na kg to znamená až 2600 kg pšenice a 3500 kg
hnojiva pro model TT 3500. U modelu TT 6500 je to 4900 kg
pšenice a 6000 kg hnojiva.

PŘESNÉ DÁVKOVÁNÍ
Model TT 3500 je vybaven jedním dávkovacím ústrojím s
elektrickým pohonem. Model TT 6500 je vybaven dvěma
ústrojími. Pro co nejmenší opotřebení a co největší ochranu
před korozí jsou výsevní ústrojí vyrobena z nerezové oceli. 
Elektrický pohon umožňuje předst ih dávkování při otáčení na 
souvrat i nebo snadné zvyšování dávky z kabiny traktoru během 
práce.

Víceúčelové zásobníky TT 3500 a TT 6500 jsou navrženy pro přepravu a dávkování osiva a hnojiva. Díky 
standardnímu zadnímu tříbodovému závěsu kategorie 3 mohou být použity pro setí obilovin v kombinaci se
secími botkami SEEDFLEX, nebo pro přihnojování pod patu s přesnými secími stroji MAXIMA 2 a PLANTER 3. 
Model TT 3500 se hodí pro secí kombinace o záběru až 6,00 m, model TT 6500 se hodí pro secí kombinace o 
záběru až 9,00 m.
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TAŽENÉ ZÁSOBNÍKY

VYSOKÁ UNIVERZÁLNOST,
VYSOKÁ VÝKONNOST Velmi nízká

náročnost: k
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KOMFORTNÍ PŘIPOJENÍ 
Zadní tříbodový závěs kat. 3 je vybaven rychloupínacími
závěsy. To společně s hydraulickým třet ím bodem umožňuje
velmi snadné připojení a odpojení secích strojů či strojů na
zpracování půdy. Pomocí podložek lze omezit maximální zdvih
závěsu. Pro bezpečnost během trasnportu jsou zde hydraulické
zámky.

SNADNÉ PLNĚNÍ
Velký otvor zásobníku umožňuje snadné plnění vaky nebo 
přímo lžící nakladače. Uvnitř zásobníku je ve standardní 
výbavě síto. Na přání je k dispozici plnicí šnekový dopravník.

ZAMEZENÍ UTUŽENÍ PŮDY KOLY TRAKTORU
Na přání jsou k dispozici kypřiče stop za koly traktoru. Lze je
ovládat přes hydraulický ovladač z kabiny traktoru. Tento selektror
je ve standardní výbavě.

VYŠŠÍ KOMFORT BĚHEM PRÁCE!
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TT 3500 TT 6500
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OPTIMÁLNÍ PNEUMATIKY

Široké pneumat iky jsou vhodné pro set í klasickými secími stroji.
Úzké dvojmontáže pneumat ik se hodí pro set í širokořádkových plodin, 
jelikož neutužují půdu ve vysévaných řádcích a umožňují tak rovnoměrnější 
růst a vzcházení roslt in.

OPTIMÁLNÍ VENTILÁTOR

Vent ilátor je ve standardním provedení poháněn přes Load Sensing 
hydrauliku traktoru. Otáčky vent ilátoru tak nejsou závislé na otáčkách 
vývodového hřídele. Na přání je k dispozici pohon vent ilátoru Vario 
(800 - 1000 min-1), který je nutný při kombinaci s přesnými secími stroji.

TŘI VARIANTY ZÁVĚSŮ

Máte na výběr ze třech možnost í:
- systém K-80 (Ø 80 mm),
- tažné oko (Ø 40 mm),
- tažné oko (Ø 50 mm).

BRZDOVÝ SYSTÉM

Pro český trh jsou vzduchové brzdy ve standardní výbavě.

PRO LEPŠÍ 
PŘIZPŮSOBENÍ SE 
PRACOVNÍM PODMÍNKÁM

TAŽENÉ ZÁSOBNÍKY

SNADNÝ PŘÍSTUP DO ZÁSOBNÍKU

Plošina se žebříkem je u modelů TT 3500 a TT 6500 ve standardní 
výbavě.



VÝHODY, KTERÉ VÁM ZARUČÍ MAXIMÁLNÍ
RENTABILITU VAŠEHO STROJE

SLUŽBY KUHN *

*Některé služby nejsou dostupné ve všech zemích.

ISOBUS VE STANDARDU!
Systém ISOBUS pro jednotné řešení komunikace mezi 
traktory a závěsovou technikou. Modely TT jsou plně ISOBUS
kompat ibilní a lze je tedy ovládat přímo přes ISOBUS
terminály z kabiny traktoru. 

POUZE JEDEN TERMINÁL
Pro traktory bez vlastního ISOBUS terminálu je k dispozici 
ISOBUS terminál KUHN CCI 200.
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PROVEDENÍ ELEKTRONIKY

SE SLUŽBOU KUHN SOS ORDER JE ZARUČENA
DODÁVKA NÁHRADNÍCH DÍLŮ PO CELÝ ROK*
Potřebujete urgentně náhradní díly. Se službou KUHN sos order
Vám budou zaslány každý den v roce – včetně víkendů a svátků.
Stroje nejsou k tomu, aby čekaly v dílně na náhradní díl, ale aby
pracovaly na poli, pastvině nebo ve stáji.
* s výjimkou 1. ledna, 1. května a 25. prosince.

PRODLOUŽENÁ GARANCE SE SLUŽBOU

KUHN PROTECT+
Využijte garanci 36 měsíců pomocí služby KUHN protect +,
abyste se mohli plně koncentrovat na potenciál Vašeho stroje,
který očekáváte při jeho nákupu.

RYCHLÁ A EFEKTIVNÍ TECHNICKÁ PODPORA
Neočekávané technické problémy přichází vždy v nevhodnou
dobu. Váš prodejce značky KUHN může nabídnout podporu 
rychle a efekt ivně díky službě KUHN i tech. Přesná diagnóza 
a pomoc 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

FINANCOVÁNÍ STROJŮ DLE POTŘEB ZÁKAZNÍKA
Potřebujete nový stroj, ale Vaše fi nanční situace není ideální?
modernizujte vaší farmu pomocí služby kuhn fi nance, která
se přizpůsobí Vašim potřebám a nárokům.



BTF 1000 BTFR 1000 COMBILINER VENTA CSC 6000
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Každý zemědělec si je vědom toho, že o výsledku sklizně se rozhoduje již při setí.
Se secími botkami SEEDFLEX uděláte velký krok pro zajištění optimálního setí.

Jedná se o dvojdiskové botky, které jsou vůči sobě vyoseny. Každá botka je uložena

na paralelogramu pro perfektní kvalitu setí i při vysokých pojezdových rychlostech.

VÝHODY SECÍCH BOTEK SEEDFLEX
- vysoká přesnost set í,
- výborná průchodnost za všech podmínek,
- vhodné do zorané i zpodmítané půdy,
- vysoký přít lak pro dodržení výsevní hloubky,
- není nutná údržba.

Zajímají-li vás další výhody jednotek SEEDFLEX,
naskenujte tento kód Vaším chytrým telefonem.

SEEDFLEX:

KLÍČOVÝ ČLÁNEK SECÍCH 
STROJŮ!
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Dodržení hloubky setí
i při vysokých pracovních
rychlostech:
- secí botky na paralelogramu,
-   přít lačná kolečka pro kopírování 
terénu na každé jednotce zvlášť.

Dobrá průchodnost v
těžkých půdách
a v rostlinných zbytcích:
- rozteč 35 cm mezi jednotkami.

Zajištění ideálního kontaktu
semen se zeminou:
-  díky dokonalému dodržení 
výsevní hloubky a přít lačnému 
kolečku.

Snadná průchodnost ve
všech typech půd:
-  dva disky s velkým vyosením pro 
čisté otevření výsevní drážky,

-  malý otvírací úhel disků pro 
zamezení odlétávání zeminy při 
práci.

JEDINEČNÉ



BTF BTFR BDSR
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EKONOMIKA
S VYSOKOU VÝKONNOSTÍ

SECÍ RÁMY BTF / BTFR TVOŘÍ S ČELNÍM 
ZÁSOBNÍKEM TF 1500 DOKONALE VYVÁŽENÉ 
KOMBINACE

Výsevní rámy jsou konstruovány pro agregaci s rotačními branami. 

Tyto kombinace se hodí pro setí do podmítky nebo přímo do hrubé brázdy.  
Výhodou spojení secích rámů s rotačními branami a čelním zásobníkem je 
rovnoměrnější rozložení hmotnosti na traktor a tím i snížení utužení půdy. 
Zejména dvoudiskové botky SEEDFLEX zaručují vysokou kvalitu setí i při 
vysokých pojezdových rychlostech.

SECÍ RÁM BDSR SE SKVĚLE HODÍ PRO TAŽENÝ ZÁSOBNÍK TT 3500 A TT 6500
Nový secí rám BDSR nabízí velký pracovní záběr od 6,00 do 9,00 m a dokonale se proto hodí pro nové 

tažené zásobníky TT.  

Ve spojení s výsevními jednotkami SEEDFLEX nabízí tento stroj vysokou výkonnost při maximální kvalitě a 

přesnosti setí.

Pracovní
záběr (m)

TF 1500 TT 3500 TT 6500

3,00 BTF 3000 - -

4,00 BTF 4000 / BTFR 4000 - -

4,50 BTFR 4500 - -

5,00 BTFR 5000 - -

6,00 - BDSR 6030 -

8,00 - - BDSR 8030

9,00 - - BDSR 9030

PEVNÝ / SKLOPNÝ SECÍ RÁM
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VELMI SNADNÉ NASTAVENÍ
Pracovní hloubka se nastavuje centrálně přes třet í bod, který se
nachází na spojení rotačních bran se secím rámem.

VELKÁ SVĚTLÁ VÝŠKA POD VÝSEVNÍ JEDNOTKOU
Secí rám je s rotačními branami spojen přes hydraulický rám s
dvojčinnými válci, který umožňuje vysoký zdvih secí jednotky pro:
- lepší ovladatelnost,
- možnost pracovat s rotačními branami bez secího stroje.



BTF BTFR BDSR

COMBILINER VENTA

NA KONCI DNE SE POČÍTAJÍ HEKTARY

CSC 6000

Využijte dokonalé přípravy půdy a vysoké přesnosti setí při vysokém denním výkonu:
Vysoký denní výkon secí kombinace KUHN VENTA CSC 6000 s pracovním záběrem 6,0 m tkví 
ve velmi přesném ukládání osiva i při vysokých rychlostech díky secím jednotkám SEEDFLEX.
Dalšími trumfy jsou možnost agregace s rotačními branami HR 6004 a osvědčené objemové 
výsevní ústrojí VENTA. Společně s čelním zásobníkem TF 1500 o objemu až 2000 litrů tvoří 
VENTA CSC 6000 dokonale vyváženou secí kombinaci pro velmi efektivní a spolehlivé pracovní 
výsledky.
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VÝKONNÉ, VŠESTRANNÉ A ROBUSTNÍ 
ROTAČNÍ BRÁNY

Rotační brány HR 6004, vhodné pro traktory o výkonu až 350 koní, umožňují vysoký denní výkon a zajišťují 
dokonalé zpracování půdy v různých podmínkách: na zorané i zpodmítané půdě, v jílovitých i suchých 
půdách s mnoha hroudami. Výsledkem je jemně zpracované seťové lůžko, nízké provozní náklady, časová 
úspora a ochrana půdy díky menšímu počtu přejezdů.

SECÍ KOMBINACE PLUS NEZÁVISLÝ SECÍ STROJ: 
VÝHODNÉ ŘEŠENÍ

Díky vedení secích botek přes pěchovací válec je nastavena hloubka setí 
kombinace COMBILINER VENTA CSC 6000 absolutně nezávisle na rotačních 
branách:
-  Vysoká stabilita a ideální kopírování terénu, především v kamenitých 
podmínkách.

-  Rotační brány mohou být při objíždění překážek jednoduše vyřazeny z práce.
-  Při změne pracovní hloubky rotačních bran není nutné měnit nastavení secího 
rámu.

-  Díky osazení hydraulickým zvihem secího rámu lze secí botky úplně zvednout 
a pracovat pouze s rotačními bránami, což využijete při setí souvratí nebo 
velmi nerovného terénu. Pod zvednutými botkami je velká svět lá výška pro 
snadné překonávání překážek.



COMBILINER VENTA

SNADNÁ KALIBRACE
Pro změnu z pracovního režimu na kalibraci není nutné nic
demontovat. Pouze uvolníte kalibrační desku a přistavíte 
kalibrační vak.

PŘESNÉ DODRŽENÍ VÝSEVNÍHO MNOŽSTVÍ
Výsevní ústrojí není cit livé vůči rázům, vibracím, svahu apod. 
při nízkých otáčkách dávkovacího válečku.
Díky kulatému profi lu a velkému průměru semenovodů nehrozí 
riziko ucpání ani při velkých výsevcích nebo velkých rozměrech 
osiva.

TRANSPORT DLE DOPRAVNÍCH PŘEDPISŮ
Nový odpojitelný transportní podvozek umožňuje respektování dopravních 
předpisů o maximálním zatížení zadní nápravy traktoru, a zároveň pomáhá 
lepšímu vyvážení traktoru. Tento podvozek využívá poloautomatického 
závěsu a během práce ho obsluha odpojí na okraji pozemku. Před 
odjezdem z pole ho pak opětovně připojí. Pro lepší jízdní vlastnost i se 
během transportu přepíná hydraulický třetí bod do plovoucí polohy.
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CSC 6000

ZNAČKA PRO 
SPOLEHLIVOST 
A PŘESNOST

DŮRAZ SE KLADE NA UNIVERZÁLNOST

Výsevní ústrojí VENTA dávkuje osivo v rozsahu od 1 do 430 kg/ha. 
Nastavení dle velikost i osiva je přitom velmi snadné a rychlé. Rovněž 
lze velmi snadno vyřadit z činnost i čechrač, aby se zabránilo poškození 
křehčích semen jako např. fazolí či hrachu.

Centrální výsevní ústrojí VENTA je známé
pro vysokou přesnost a velmi snadné
nastavení. Změna výsevku z malých osiv
na velká (a naopak) se provádí velmi rychle,
bez použití nářadí. Výsevní ústrojí se nemusí
demontovat, komponenty nemusí být
měněny.

CSC 6000



1 2

NASTAVENÍ SECÍHO STROJE VENTA CSC 6000 F
Z KABINY TRAKTORU
Hloubku set í i přít lak můžete měnit přímo z kabiny traktoru.
Pracujete-li v různorodých podmínkách, nastavení stroje si snadno
přizpůsobíte, aniž by bylo nutné vystupovat z traktoru. Na dvou
hydraulických válcích jsou distanční podložky pro zajištění přesného
nastavení výchozích hodnot.

1. VYPÍNÁNÍ POLOVINY ZÁBĚRU
Rozdělovací hlavu lze osadit elektrickým zařízením, které může
odpojit polovinu záběru secího stroje. Toto řešení najde využit í 
při dosévání okrajů polí. Kromě toho lze se secím strojem 
vytvořit různé typy kolejových řádků (symetrické, asymetrické, 
speciální).

2. KOMFORT NA SILNICI
Podvozek s otočnými koly o velkém průměru zajist í vysoký
komfort během transportu. Vzduchové brzdy nejsou nutné.

POUZE JEDEN HYDRAULICKÝ OKRUH PRO 4 RŮZNÉ FUNKCE!
Secí kombinace VENTA CSC 6000 je vybavena hydraulickým selektorem KLH 104 ve standardní
výbavě pro ovládání:
- skládání/rozkládání kombinace,
- zdvih secího rámu,
- nastavení výsevní hloubky,
- ovládání hydraulického třet ího bodu.

KUHN PLUS
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VÍCE VÝHOD
PRO VYŠŠÍ
KOMFORT!
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ZAVLAČOVAČ PRO LEPŠÍ KLÍČENÍ
Pro rychlý vývoj rost lin je nutný správný kontakt osiva se zeminou.
K tomu slouží zavlačovač, který zaručí opt imální podmínky pro
klíčení, a to hlavně na půdě s rost linnými zbytky.

PRE EMERGENTNÍ ZNAMENÁKY
Na kombinaci VENTA CSC 6000 jsou k dispozici jeden nebo
dva pre-emergentní znamenáky pro tvorbu asymetrických nebo
symetrických kolejových řádků.

KOLEJOVÉ ŘÁDKY
Kombinace VENTA CSC 6000 může vytvářet symetrické, asymetrické 
nebo speciální kolejové řádky (2 x 2). Přizpůsobí se tak jakémukoli 
postřikovači.

COMBILINER VENTA CSC 6000: DALŠÍ VÝBAVA

DOPLŇKY PRO OPTIMÁLNÍ 
PRACOVNÍ VÝSLEDKY

6,00VENTA CSC 6000

Secí kombinace
12 15 16 18 20 21 24 25 27 28 30 32 35 36 40 42 45 48

Pracovní záběr postřikovače/rozmetadla (m)Pracovní záběr 
(m)

TOK OSIVA POD KONTROLOU

To znamená:
- plynulá kontrola během procesu setí,
- vyšší výnosy díky kvalitnějšímu výsevu.

SPOLEHLIVÉ VAROVÁNÍ
V případě ucpání (nemusí se jednat ani o úplné ucpání) se ozve akust ický 
alarm a na terminálu se na příslušném semonovodu rozsvít í kontrolka.

PŘIZPŮSOBENÉ PNEUMATICKÝM SECÍM STROJŮM 
KUHN
KLS 128 je kompat ibilní se secími kombinacemi KUHN COMBILINER 
VENTA CSC 6000 i secími rámy BTF a BTFR. Montáž na oba stroje se 
provádí ve výrobě.

KLS 128

K ucpání vedení osiva může dojít kdykoli, protože i v osivu se mohou vyskytovat nečistoty.
Ucpání semenovodů je vždy nepříjemné a přináší s sebou nerovnoměrný výsev a snižuje potenciální výnosy. 
Odpovědí na tyto problémy je zařízení pro kontrolu toku osiva KLS 128, které kontroluje tok osiva pomocí 
senzorů na každém semenovodu.
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VÁLCE

1. VÁLEC STEELLINER
- velmi dobré odvalování;
-  velmi dobré drobení hrud na 
suchých a tvrdých půdách;

-  tvoří velmi dobrou strukturu 
půdy i v těžkých a vlhkých 
podmínkách.

2. VÁLEC 
MAXIPACKER
-  malý valivý odpor, malý 
příkon;

-  vhodný do lehkých i 
těžkých půd.

Technická data Výkonné secí kombinace

COMBILINER VENTA CSC 6000

Pracovní záběr (m) 6,00

Přepravní šířka (m) 2,99

Objem zásobníku (l) s TF: 1500 (2000 s nástavbami)

Závěs kategorie 3 nebo 4N

Max. výkon traktoru (kW/hp) 256 / 350

Hlavní pohon Walterscheid řada P (nízkoúdržbová)

Rotační brány HR 6004 s tvrdokovovými noži DURAKUHN

Hydraulický třet í bod s pojistným vent ilem

Transportní systém s poloautomat ickým závěsem

Rozměry transportních pneumat ik 10/75-15.3 (2x)

Brzdy* -
Signál rychlost i z radaru traktoru

Pohon vent ilátoru Přes LS hydrauliku traktoru nebo s nezávislým VARIO pohonem (800 - 1000 min-1)

Výsevní ústrojí 1 centrální

Rozsah dávkování (kg/ha) 1 až 430

Secí botky
SEEDFLEX: dvojdiskové botky na paralelogramu, přít lačná kolečka,

mezera mezi jednotkami 35 cm

Počet řádků 40

Rozteč řádků (cm) 15

Nastavení pracovní hloubky hydraulicky

Max. přít lak výsevních botek (kg) 45

Nastavení přít laku hydraulicky

Hydraulické zvedání secího rámu

Vnitřní stěrka disků  (karbidová)

Kypřiče za koly traktoru  (se střižným šroubem nebo s non-stop jištěním)

Zavlačovač*

Znamenáky s jištěním*  (sklopné vzadu)

Válce MAXIPACKER nebo STEELLINER

Osvět lení a výstražné tabulky*

El. terminál* QUANTRON S-2 na čelním zásobníku TF 1500

KLS 128 (kontrola toku osiva)

KLH 104 (hydraulický selektor)

Požadavky na hydrauliku traktoru s TF 1500: 2x dvojčinné hydraulické okruhy

Hmotnost cca (kg)
s válcem MAXIPACKER 5 250

s válcem STEELLINER 5 400

 standard      na přání      - není k dispozici              *Standardní výbava se v jednot livých zemích může lišit
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Technická data Čelní zásobník

TF 1500

Přepravní šířka (m) 2,50

Objem zásobníku (l) 1500 (2000 s nástavbami)

Typ rámu na rámu se závažím nebo na rámu s pěchovacím válcem o průměru 700 mm

Hmotnost rámu (kg)

Rám se závažím 300

Rám s pěchovacím 
válcem

340

Plnící výška od země (m) 1,35 / 1,25

Elektronické ovládání
QUANTRON S-2: 2 x 2: 

vypínání kolejových řádků, kontrola toku osiva, nastavení dávky,
kontrolka osiva v zásobníku, kontrolka ventilátoru, počítadlo hektarů

Technická data Tažené zásobníky

TT 3500 TT 6500

Přepravní šířka (m) 2,90 2,95

Přepravní délka (m) 6,69 7,13

Objem zásobníku (l) 3 500 6 000

Plnící výška (m) 2,61 2,99

Šoupátko pro rychlé vyprázdnění zásobníku  

Krycí plachta zásobníku

Žebřík s plošinou

Šoupátko mezi dávkovacím ústrojím
a zásobníkem

Počet dávkovacích ústrojí 1 2

Pohon dávkovacího ústrojí elektricky

Předst ih zapnut í dávkovacího ústrojí

Elektronická úprava dávkovaného množství

Snímání pojezdové rychlost i radarem

Typ zadního závěsu tříbodový kat. 3

Kola transportního podvozku 600/55 - 26.5 710/50 - 30.5

Vzduchové brzdy*

Elektronické ovládání CCI 200 nebo jiný ISOBUS terminál

Počet hydraulických okruhů
1x jednoč. s volnou vratkou pro ventilátor, 1x dvojčinný pro znamenáky, 

1x jednočinný pro zvedání nářadí

Přibližná hmotnost (kg) 2900 3770

* Dle země

 standard      na přání      - není k dispozici
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Technická data Secí rámy

BTF 302 -
402 - 452

BTFR 402 -
452 - 502

BTF 3000 -
4000

BTFR 4000 -
4500 - 5000

BDSR 6030 -
8030 - 9030

Pracovní záběr (m) 3,00 - 4,00 - 4,50 4,00 - 4,50 - 5,00 3,00 - 4,00 4,00 - 4,50 - 5,00 6,00 - 8,00 - 9,00

Přepravní šířka (m) 3,00 - 4,00 - 4,50 3,00 3,00 - 4,00 3,00 3,00 - 3,00 - 3,50

Počet řádků 24 - 28/32 - 36 32 - 36 - 40 20/24 - 28/32
27/32 - 30/36 -

33/40
40/48 - 64 - 72

Rozteč řádků (cm)
12,5 - 14,3/12,5 - 

12,5
12,5

15/12,5 - 
14,3/12,5

15/12,5
15/12,5 - 12,5 - 

12,5

Hydraulický zdvih secího 
rámu

Secí botky nožové
SEEDFLEX: mezera mezi řadami 35 cm, 
dvojdiskové botky s karbidovými stěrkami

Přít lačné kolečko pro kontrolu 
pracovní hloubky

-

Zavlačovač*

Znamenáky s jištěním*
(vert ikální skládání)

 skládání dozadu 
s nárazovou pojistkou 
a diskem s t lumičem

rázů
(vert ikální skládání)

 skládání dozadu s nárazovou pojistkou a 
diskem s t lumičem rázů

Ovládání* QUANTRON S-2 na TF 1500
CCI 200 na 

TT 3500 / 6500

KLS 128 kontrola toku osiva -

Počet hydraulických okruhů
2x dvojčinný 

+ 2x jednočinný
1x dvojčinný 2x dvojčinný

Hmotnost cca (kg) 485 - 545 - 580 750 - 800 - 850 750 - 970 1 040 - 1 070 - 1 300 2 050 - 2 600 - 3 000

 standard      na přání      - není k dispozici              *Standardní výbava se v jednot livých zemích může lišit

PRO MAXIMÁLNÍ
SPOLEHLIVOST
Slévárny i kovárny společnost i KUHN se vyznačují vysokou technickou úrovní a díky 
propracovanému systému vyrábí náhradní díly dle potřeby a v pravý čas. Díky naší 
propracované logist ice a silným partnerům se můžete spolehnout na včasnou a rychlou 
dodávku náhradních dílů za všech podmínek.

KUHN PARTS



TF 1500 TT 3500 TT 6500

1 2 3 4

8765

1. mechanické - 2. nástavbové mechanické - 3. s čelním zásobníkem - 
4. nástavbové pneumatické - 5. secí rámy - 6. radličkové - 7. tažené s pasivní 
přípravou půdy - 8. přesné secí stroje

Prohlédněte si nejkompletnější nabídku secích strojů na trhu!

www.kuhn.com

JEDEN ZÁSOBNÍK, 
MNOHO KOMBINACÍ!

Informace v tomto dokumentu slouží pouze k orientačním účelům a nejsou závazné. Náše stroje jsou vyrobeny 
ve shodě s předpisy státu, do kterého jsou stroje dodány. Některá bezpečnostní zařízení mohou být odstraněna, 
aby náš prospekt umožnil jasnější zobrazení. Za žádných okolností by neměl být stroj v provozu bez nasazených 
nezbytných bezpečnostních zařízení (podle specifi kací v montážních instrukcích a návodu k obsluze). Respektujte 
hmotnost a povolené zatížení tažného prostředku, jeho zvedací kapacitu, maximální zatížení náprav a pneumatik. 
Minimální zatížení přední nápravy musí být vždy v souladu s předpisy v dané zemi (v Evropě je to minimálně 
20 % hmotnosti traktoru). Ponecháváme si právo změny jakékoliv konstrukce, technických údajů nebo seznamu 
materiálů bez dalšího oznámení. Naše stroje a zařízení v tomto dokumentu mohou být chráněny minimálně jedním 
patentem a/nebo průmyslovým vzorem. Ochranné známky citované v tomto dokumentu mohou být registrovány 
v jedné nebo několika zemích.

Více informací o Vašem nejbližším prodejci 

značky Kuhn naleznete zde:

www.kuhncenter.cz

Prohlédněte si značku 
KUHN také na:

Váš dealer KUHN
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Navštivte nás 

na zvláštním kanálu YouTube.

KUHN S.A. 
4 Impasse des Fabriques - BP 50060 

F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE 

KOMPATIBILITA Čelní zásobník / Tažené zásobníky

TF 1500 TT 3500 TT 6500

 BTF / BTFR 302 až 502 (radličkové botky) - -

 BTF / BTFR 3000 až 5000 (SEEDFLEX) - -

 BDSR 6030 - -

 BDSR 8030 - 9030 - -

 COMBLINER VENTA CSC 6000 - -

 OPTIMER+ - -

 STRIGER

 MAXIMA 2

 PLANTER 3


