
ŠETŘETE ČAS: PRACUJTE RYCHLEJI

Technická specifikace
OCEANIS 5002 OCEANIS 5602 OCEANIS 6502 OCEANIS 7702

Objem nádrže (l) 5000 5600 6900 7700
Reálný objem nádrže (l) 5300 5900 7300 8100
Šířka ramen (m) 24 až 48 m, kompaktní skládání (kromě 48m)
Čerpadlo (l/min) PM 500 nebo PC 700
Regulace DPAE (REB3, VISIOREB, nebo ISOBUS)
Nádrž na čistou vodu (l) 550
Vzdálenost od oje k nápravě 5.05m 5.70m
Odstavná podpěra Hydraulická v základní výbavě
Odpružení oje Hydropneumat ické (na přání pružinové)
Odpružení nápravy Hydropneumat ické (na přání pružinové)
Zdvih ramen Odpružený paralelogram – pracovní výška od 0.5m do 2.5m
Odpružení ramen EQUILIBRA
Filtrace čtyřčetná (při plnění, při sání, před průtokoměrem a filtry na ramenou)
Rozchod kol (m) Nastavitelný od 1.80 m do 2.25 m (dle použitých pneu)
Transportní výška 4 m (RHA3 36 m)
Výška trysek od 50cm do 2.50m
Hmotnost prázdného stroje 3500 až 4500 kg 4000 až 5000 kg
Standardní pneu 18.4 x 42

www.kuhn.com

JEZDĚTE RYCHLEJI S ČTYŘČETNÝM ODPRUŽENÍM

•  Oj a náprava jsou odpruženy hydropneumat icky. Pístnice účinně 
absorbují rázy jinak přenášené na celý stroj. S technologií dvou 
dusíkových t lumičů se stroj automat icky přizpůsobuje své hmotnost i  
a odpružení je stejně účinné bez ohledu na množství vody v nádrži.

•  Dusíkovými t lumiči odpružený paralelogram funguje jak při práci  
s roztaženými rameny, tak při transportu na silnici.

• Odpružení EQUILIBRIA umožňuje ramenům kopírovat terén bez ohledu 
na okolnost i. Tlumiče rázů jsou orientované do všech tří směrů, ve spojení 
s automat ickou mechanickou korekcí náklonu účině t lumí všechny rázy 
přenášené na ramena.

SNIŽTE PROSTOJE JEDNODUCHOU ÚDRŽBOU

S cílem snížit ztrátové časy byly detailně prověřeny všechny část i 
postřikovače tak, aby veškerá údržba byla co nejjednodušší. Filtry 
jsou umístěny na stroji v jednom místě. Velký sací filtr má průhledný 
obal, kterým ho lze snadno 
vizuálně kontrolovat bez 
demontáže. Hladina oleje 
písto-membránového čerpadla 
je viditelná z kabiny traktoru 
a umožňuje rychlou kontrolu 
při práci.

U postřikovače  OCEANIS 2
jsou mazací místa centralizována 
tak, aby se údržba zjednodušila 
a zkrát ila na minimální čas!

www.kuhncenter.cz
gp0059 CZ    06.2017Některé stroje mají značnou hmotnost. Berte vždy v úvahu celkovou hmotnost traktoru, jeho nosnost a maximální

zatížení na nápravu. Zatížení přední nápravy traktoru musí činit minimálně 20% pohotovostní hmotnosti traktoru.
Náš stroj je vyroben ve shodě s evropskými předpisy pro strojní zařízení, platnými v členských státech Evropské
unie. V zemích mimo EU naše stroje vyhovují bezpečnostním předpisům těch zemí, kterých se to týká. Některá
bezpečnostní zařízení mhou být odstraněna, aby náš prospekt umožnil jasnější zobrazení. Za žádných okolností
by neměl být stroj v provozu bez nezbytných bezpečnostních zařízení (podle specifikací v montážních instrukcích
a návodu k obsluze). Ponecháváme si právo na změny jakékoliv konstrukce, technických údajů nebo seznamu
materiálů bez dalšího oznámení. Naše modely a obchodní značky jsou patentované ve více než jedné zemi.
Registrovaná značka v jedné nebo několika zemích.

KUHN CENTER CZ a.s. 
Tlustice 75 - HOŘOVICE, 268 01 - ČESKÁ REPUBLIKA

KUHN BLANCHARD SAS 
24 rue de Nantes - 44680 CHÉMÉRÉ - FRANCE
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Tažený postřikovač OCEANIS 2 je navržen pro intenzivní využit í. Se svým čtyřnásobným odpružením je OCEANIS 2 schopen dosahovat vysokých 
rychlost í nejen při transportu na silnici, ale také při práci na poli s rozloženými rameny.
Všechny tři úrovně pracovní zóny MANUSET, DILUSET+ nebo e-SET, umožňují snadné a jednoduché ovládání stroje. Díky nádrži s objemem více než 
8000 litrů a rameny se záběrem 48 metrů je sestrojen pro opravdu velké denní výkony.

Tažené postřikovače

OCEANIS 2 
Produktová informace www.kuhncenter.cz



OCEANIS 2 5002 5602 6902 7702

JEDNODUCHÉ A INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ

Pracovní zóna OCEANIS 2 byla speciálně navržena s ohledem na účinost všech 
operací v maximálně bezpečných podmínkách. Tři úrovně ovládání, MANUSET, 
DILUSET+ nebo e-SET dělají postřikovač ještě jednodušší na ovládání. Zjednodušený 
postřikový okruh se sníženým mrtvým množství jíchy umožňuje snadné propláchnut í 
stroje na konci práce. Nový míchací systém STOPMIX automat icky vypíná míchání 
v hlavní nádrži pokud hladina klesne k úrovni trysek a jejich dalším použit ím by 
docházelo k nadměrnému pěnění postřiku. Výsledkem je jistota, že veškerá jícha 
je beze zbytku vystříkána na porost.

EFEKTIVNÍ A HLADKÉ PROPLACHOVÁNÍ

Postřikovač lze proplachovat pomocí ovladače přímo z kabiny traktoru 
se systémy DILUSET a e-SET. Okruh postřikovače je zobrazen na ISOBUS 
monitoru v kabině, kde lze kontrolovat každou jednot livou část postřikového 
vedení. Terminál je velmi přehledný a intuit ivní, nabízející snadné ovládání 
pomocí ikonek na obrazovce. Díky tomu si můžete být jist i, že postřikovač 
vždy a správně propláchnete. Se systémem e-SET jste si navíc vždy jist i, že 
postřiková jícha je naředěna v bezpečném poměru 1/100.

BEZPEČNÉ PŘIMÍCHÁVÁNÍ CHEMIKÁLIÍ

Postřikovač OCEANIS 2 má nové přimíchávací 
zařízení umožňující účinné přimíchávání chemikálií 
a oplach použitých nádob. Se stejnou účinost í lze 
přimíchávat také práškové nebo granulované chemikálie. 
EASYFLOW systém zaručuje maximální bezpečnost díky 
bezkontaktnímu systému přímíchávání (CTS).
Umožňuje přimíchání jakýchkoli chemických přípravků 
bez kontaktu uživatele s účinnou látkou.
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Proplach ramen



MULTISPRAY

MIMOŘÁDNÁ PŘESNOST PRÁCE: MULTISPRAY

Systém MULTISPRAY obsahuje elektrické držáky trysek a nabízí kontrolu každé jednot livé trysky zvlášť proto, aby 
bylo možno:

 9  Vypnout každou trysku nezávisle a t ím výrazně snižovat přestřik na poli.
 9  Vybrat k práci vhodnou trysku přímo z kabiny traktoru bez manuálního otáčení držákem.
 9  Automat icky ovládat trysky v závislost i na rychlost i pojezdu a nastavené aplikační dávkce postřiku bez kompromisů 

v kvalitě práce.
 9  Umožnit okamžité otevírání a zavírání trysek s kont inuální cirkuací postřiku, stejně tak umožnit proplach ramen bez 

nutnost i stříkání.

TRYSKY JSOU VOLENY 
AUTOMATICKY

Trysky jsou automat icky voleny s ohledem 
na rychlost pojezdu a nastavenou 
dávku. Změny v pracovní rychlost i? 
Změny aplikační dávky? MULTISPRAY 
automat icky propočítává nastavená 
data a volí opt imální trysky, aby dosáhl 
maximální kvality práce.

DRŽTE RAMENA VŽDY VE SPRÁVNÉ VÝŠCE

Ultrazvukový systém BOOM ASSIST umožňuje držet ramena ve zvolené výšce nad porostem, bez ohledu na polní 
podmínky. Díky tomu je snížen úlet postřiku a ochrana rost lin je za každé situace přesná.
Se svým patentovaným systémem «HYBRID MODE» postřikovač neustále detekuje výšku ramen nad porostem 
a současně nad terénem, každé 3 vteřiny. Díky tomu lze udržet ramena v klidu také v místech, kde z nějakého 
důvodu dojde k náhlé změně výšky porostu nebo zde úplně chybí.

PROPLACH RAMEN BEZ POSTŘIKU

Jedním z prvků MULTISPRAY systému je kont inuální cirkulace s elektrickými vent ily. 
Ramena jsou automat icky propláchnuta produktem dříve, než je vypuštěna první kapka.
Během práce jsou trysky vypínány a zapínány, přesně dle snímané pozice GPS bez časové 
prodlevy.

AŽ 9x NIŽŠÍ PŘESTŘIK NA SOUVRATÍCH

Každý držák trysek systému MULTISPRAY je kontrolován nezávisle pomocí GPS. Tím je zajištěno 
přesné zavírání sekcí každých 50 cm. Systém MULTISPRAY nabízí až 9x nižší přestřik v porovnání 
se standardními sekcemi 4,5m.
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