
Uprawa gleby w winnicach / sadach / ogrodnictwie

GLEBOGRYZARKI EL 43-53-62-82-92
BRONY WIRNIKOWE HRB 122-152-182-202 www.kuhn.com

be strong, be KUHN
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HRBEL

WYSOKA JAKOŚĆ PRACY 

W KAŻDYCH WARUNKACH

Niezależnie od Twoich oczekiwań wobec 
maszyny, jakość jej pracy musi zawsze być 
na najwyższym poziomie. Aktywne maszyny 
uprawowe KUHN spełniają ten warunek, 
jednocześnie będąc wyjąt kowo wszechstronnymi 
rozwiązaniami.

INWESTYCJA W WYTRZYMAŁE 
MASZYNY

Maszyny KUHN są znane ze swojej trwałości. 
Korzystaj z zalet bezpiecznej pracy, 
niezawodności i długiej żywotności naszych 
maszyn.

MINIMALNE KOSZTY 
EKSPLOATACYJNE

Wytrzymałe maszyny mogą być użytkowane 
przez długi czas. Oznacza to niskie koszty 
ich eksploatacji i obsługi serwisowej.
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        EL 43

        EL 53

        EL 62

         EL 82

        EL 92

        HRB 122

        HRB 152

        HRB 182

        HRB 202

1,07 - 1,89

Szerokość 
robocza (m)

0,97 - 1,88

1,20 - 2,10

1,30 - 2,05

1,80 - 2,30

1,20

1,50

1,80

2,10

10/14 - 15/20

Minimalne zapotrzebowanie 
na moc (kW/KM)

13/18 - 24/32

17/23 - 31/42

24/33 - 38/51

33/45 - 43/58

18/25

22/30

26/35

30/40

Maszyny uprawowe 
do sadów, winnic 
i ogrodnictwa w skrócie:

IDEALNE WYMIARY, KSZTAŁT 
I WYPOSAŻENIE!

43 53 62 82 92 122 152 182 202
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NIEZAWODNE TAM, GDZIE INNE

MASZYNY SOBIE NIE RADZĄ

Glebogryzarki i brony wirnikowe to maszyny do zadań 
specjalnych, bardzo doceniane przez właścicieli winnic 
oraz sadowników. Ich wytrzymałość jest tak duża, że 
nawet bardzo ciężkie lub zakamienione gleby nie stanowią 
dla nich najmniejszego problemu.

Glebogryzarki i brony wirnikowe KUHN osiągają wysoką wydajność w różnych obszarach zastosowań. 

Mogą być używane do mechanicznego odchwaszczania w uprawie międzyrzędowej, wmieszania 

resztek roślinnych z glebą lub rekultywacji (spulchnianie, rozluźnianie). Aby dostosować maszyny do 

tych różnych zastosowań, kluczowa jest w nich możliwość regulacji intensywności pracy.

MASZYNY O WSZECHSTRONNYM 
ZASTOSOWANIU

POPRAWA KONDYCJI GLEBY

Glebogryzarki i brony wirnikowe KUHN zostały 
zaprojektowane w taki sposób, aby spulchnić i rozkruszyć
wierzchnią warstwę gleby. Dzięki temu poprawia się 
absorpcja wody powierzchniowej. Aby uzyskać jak 
najlepsze wyniki i zapobiec erozji gleby, bardzo ważny
jest wybór odpowiedniego momentu rozpoczęcia zabiegu
oraz dostosowanie intensywności uprawy do warunków 
roboczych.
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ROZDRABNIANIE I WYMIESZANIE 

RESZTEK ROŚLINNYCH

Rozdrabnianie odrostów, mulczowanie resztek roślinnych 
lub całkowite zerwanie i przykrycie glebą okrywy roślinnej: 
do takich zadań zostały stworzone C-noże glebogryzarek 
KUHN, które dokładnie potną materię roślinną, zanim 
zostanie ona wymieszana z glebą. 

BEZWZGLĘDNE DLA CHWASTÓW

W czasie wegetacji chwasty konkurują z winoroślami 
i drzewkami owocowymi w walce o składniki pokarmowe 
i wodę. Uprawa gleby wiosną lub latem za pomocą 
glebogryzarki lub brony wirnikowej to ekologiczna 
alternatywa dla ochrony chemicznej. Chwasty są 
niszczone, bez szkody dla organizmów glebowych.

Source: Pixelio/Rosemarie Doll
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EL 43 53 62 82 92

Rolnicy, którzy decydują się na zakup 

glebogryzarki, poszukują maszyny o dużej 
wytrzymałości.

Glebogryzarki fi rmy KUHN spełniają te 
oczekiwania, zachowując długą żywotność 
podczas pracy w trudnych warunkach, 

często na zakamienionych glebach.

Modele EL 62, 82 i 92 charakteryzują się bardzo mocną,
jednoczęściową ramą o konstrukcji skrzynkowej, która zapewnia
im wyjąt kową sztywność oraz dużą odporność na zmęczenie 
materiału i uderzenia. Zintegrowany z obudową przedni profi l 
rurowy zwiększa wytrzymałość całej konstrukcji oraz umożliwia
zamontowanie dodatkowych elementów wyposażenia.

BARDZO SZTYWNA 
I OBSZERNA 

RAMA NOŚNA

SOLIDNE
I NIEZAWODNE

REDUKCJA 
KOSZTÓW

WYTRZYMAŁA I NIEZAWODNA RAMA ZACZEPUAACACCCZEZZEZEZEZE

Jarzma i rama zaczepu w glebogryzarkach EL zostały zaprojektowane
z wielką dokładnością. Ze względu na solidną konstrukcję i dużą
wytrzymałość elementy te spełniają oczekiwania użytkowników.
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Niezawodność i bezpieczeństwo funkcjonowania przy małych wymaganiach serwisowych. 

Czego więcej możesz oczekiwać od napędu rotora w swojej glebogryzarce? Oczywiście 

dużej wytrzymałości.

EL 43/53: DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ

Rotor jest napędzany za pomocą kół zębatych z hartowanej 
stali, umieszczonych w bocznej przekładni łańcuchowej 
o grubych ścianach. Przewymiarowany łańcuch z automatycznym 
systemem napinania jest dużo bardziej odporny na zmęczenie niż 
konkurencyjne rozwiązania na rynku (EL 53). Łańcuch napędowy 
pracuje w kąpieli olejowej.

PRAWIDŁOWE USTAWIENIE NAPĘDU EL 443/3/53: PP
WNIA DŁUGĄ ŻYWOTNOŚĆZAAPPEWNWN

mniejszych modelach, żeliwna obudowa przekładni centralnej W m
z kutymi i ulepszanymi kołami zębatymi pracującymi w kąpieliz k
olejowej, jest montowana bezpośrednio na ramie glebogryzarki.
W przypadku przesunięcia bocznego maszyny, przekładnia
przesuwa się razem z trzypunktową ramą, co zapobiega
niekorzystnemu ustawianiu wałka napędowego pod kątem. 
Pozwala to na wygodną pracę pod drzewami lub przy ścianach 
budynków (np. szklarni). Napęd jest seryjnie wyposażony w cierne 
sprzęgło ślizgowe.

EL 62/82/92: KOMPLETNE WYPOSAŻENIE I JESZCZE
WIĘKSZA UNIWERSALNOŚĆ

Również w większych modelach, obudowa przekładni centralnej 
jest żeliwna i przesunięta do tyłu w celu zmniejszenia kąta
ustawienia wałka WOM. Seryjnie montowane ślizgowe sprzęgło
cierne zabezpiecza układ napędowy. Tym co wyróżnia te modele
to przekładnia Duplex z dwoma standardowymi prędkościami dla
EL 92 i EL 82. Dwie dodatkowe prędkości, dostępne jako opcja 
w modelu EL 92 pozwalają dostosować maszynę do różnych
warunków roboczych. W modelu EL 62 zmiana prędkości w
przekładni Duplex odbywa się przez zamianę kół zębatych.

EL 62/82/92: WYSOKA WYDAJNOŚĆ UKŁADU 
NAPĘDOWEGO

W największych modelach EL rotor jest napędzany za pomocą kół 
zębatych z kutej i ulepszanej stali, zamontowanych na stożkowych 
lub dwurzędowych łożyskach kulkowych dla maksymalnej 
wydajności. Koła pracują w kąpieli olejowej.

Wzmocnione uszczelnienie: dół skrzyni przekładniowej 
jest wyposażony w metalowe uszczelnienie czołowe, co oznacza 
najwyższą możliwą odporność na wycieki lub zabrudzenia 
podczas pracy na glebach o właściwościach ścierających.

NAPĘD ROTORA: 
optymalne parametry pracy

GŁÓWNA PRZEKŁADNIA:GGGŁŁŁÓÓÓWWW solidna i niezawodna

Przekładnia centralna:
Przegub uniwersalny zawsze w linii prostej do ciągnika

Przekładnia Duplex w modelu EL 92
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EL 43 53 62 82 92

Glebogryzarki fi rmy KUHN do winnic, sadów i ogrodnictwa to maszyny o bardzo uniwersalnym 
zastosowaniu, spełniające wszelkie oczekiwania plantatorów. Dzięki wyjątkowym rozwiązaniom

maszyny te zapewniają najwyższą jakość oraz wydajność pracy w różnych warunkach 

roboczych.

PŁYNNE PRZESUNIĘCIE BOCZNE
Możliwość przesunięcia ramy zaczepu sprawia, że glebogryzarka, która jest węższa niż 
ciągnik, może usunąć ślady kół z prawej strony. Przesunięcie ramy zaczepu można łatwo 
wykonać przesuwając trzy uchwyty ramy glebogryzarki. Dzięki temu maszynę można 
dostosować do różnych sytuacji, zachowując doskonałą stabilność zestawu.

C-NOŻE DLA OPTYMALNEGO EFEKTU UPRAWY
Specjalny, wygięty kształt noży glebogryzarek KUHN został bardzo dokładnie 
przetestowany i zoptymalizowany, aby zagwarantować:
- pocięcie i wymieszanie resztek roślinnych z glebą,
-  skuteczniejsze zagłębianie się w twardej glebie przy mniejszym zapotrzebowaniu na 
moc,

- dokładniejsze rozdrabnianie brył gleby.
Model EL 43 jest wyposażony seryjnie w cztery noże na każdym kołnierzu, podczas 
gdy wszystkie pozostałe modele posiadają po sześć noży na kołnierzu dla bardziej 
wydajnego rozdrabniania brył. Do płytkiej uprawy gleby, modele EL 53-92 mogą 
być wyposażone w L-noże.

WYSOKA JAKOŚĆ PRACY 
I UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE
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EL 43
22/32/42105/130/150

SERIA
PRZESUNIĘCIE 

BOCZNE (MM)
MODEL

sztywne mocowanie190

EL 53
155/300/300100/130/155

sztywne mocowanie190

EL 62

170120

200130/155/165/180

sztywne mocowanie210

EL 82
220130/155/180

sztywne mocowanie205

EL 92
110180

sztywne mocowaniey205/230

y

y
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     PROSTA 

REGULACJA

Regulacja tylnej pokrywy za 
pomocą łańcucha ograniczającego 
w modelu EL 43 lub sworzni 
w modelach EL 53 – 92 jest łatwa 
i efektywna. Przedłużenie pokrywy 
w większych modelach jest regulowane 
w łatwy sposób za pomocą sworzni.

Wszystkie glebogryzarki fi rmy KUHN 

używane w winnicach i sadach 

charakteryzują się niezwykle zwartą 

budową, która umożliwia pracę w 
wąskich międzyrzędziach. Model 

EL 43 jest dobrze znany za sprawą 

wyjątkowo niskiej konstrukcji, która 
umożliwia bezpieczne przejeżdżanie 

pod drzewami. Z kolei modele EL 62, 

82 i 92 zwracają uwagę korzystnym 

stosunkiem szerokości roboczej do 

szerokości całkowitej. Co więcej, 
dzięki zaokrąglonym krawędziom 

oraz płozom, maszyny nie uszkadzają 

roślin.

JAK MOCNO BĘDZIE ROZDROBNIONA I WYRÓWNANA 
GLEBA? WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE!

Jeżeli tylna pokrywa znajduje się blisko rotora A , gleba będzie 
się zbierać do momentu ponownego wyrzucenia jej do przodu 
i jej rozdrobnienie będzie dokładniejsze. W przypadku gleby 
wilgotnej lub gleby z resztkami roślinnymi maszyna będzie 
skuteczniej pracować z otwartą pokrywą B . Efekt pracy maszyny 
może być dodatkowo spotęgowany jeśli zamontujemy przedłużenie 
pokrywy służące wyrównaniu gleby w modelach EL 62, 82 i 92 1 .
Tylna pokrywa jest obciążona sprężynowo C      dla optymalnego 
przygotowania łoża siewnego z mocno spulchnioną i dokładnie 
wyrównaną glebą.

Kształt tylnej pokrywy w glebogryzarkach EL zapewnia
równomierne przemieszczanie gleby i pozwala na dostosowanie 
maszyny do różnych warunków: płytka lub głęboka uprawa,
sucha lub wilgotna gleba różne ilości resztek roślinnych. 
Dostosuj ustawienie pokrywy do swoich potrzeb.

TYLNA POKRYWA
Przystosowana do każdych warunków roboczych

JAKOŚĆ PRACY

MOCNE STRONY MASZYN KUHN: 
ZWARTA BUDOWA

KOMFORT
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EL 43

1 2

Glebogryzarka EL 43 to maszyna 
uniwersalna, przystosowana 
do wykonywania różnego rodzaju 
zadań. Została zaprojektowana 
do przygotowywania łoża siewnego, 
prac ogrodowych, prac w szklarniach, 
a także do pielęgnacji terenów 
zielonych. Jest szczególnie 
przystosowana do pracy 
z ciągnikami kompaktowymi lub 
ciągnikami o małej mocy od 15 KM 
(11 kW) do 40 KM (30 kW).

KOMPAKTOWA
MASZYNA
DO OGRODÓW, 
SZKLARNI 
I TERENÓW 
ZIELONYCH

UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH 

I NIE TYLKO

Zwarta i niska konstrukcja glebogryzarki EL 43 umożliwia 
bezpieczną pracę pod gałęziami drzew i przy ścianach 
budynków (np. szklarni).
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GŁĘBOKOŚCI 
ROBOCZEJ DECYZJA 
NALEŻY DO CIEBIE
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EL 53

3 4

Model EL 53, który został 
zaprojektowany do pracy w trudnych 
warunkach z ciągnikami o wyższej 
mocy, odpowiada potrzebom fi rm 
usługowych, profesjonalistów z 
zakresu utrzymania zieleni oraz 
rolników, którzy mają najbardziej 
wygórowane oczekiwania wobec 
maszyn.
Maszyna ta jest znacznie cięższa 
od modelu EL 43 i doskonale się 
nadaje do przygotowywania gleby 
w winnicach, sadach, szkółkach, 
na obszarach zielonych, w parkach 
oraz w gospodarstwach ogrodniczych.

WSZECHSTRONNOŚĆ
DOSTOSOWANA 

DO KAŻDEGO
ZABIEGU 

UPRAWOWEGO

KOMPATYBILNOŚĆ Z ZACZEPEM QUICK HITCH

Za pomocą prostego łącznika rama zaczepu w modelu 
EL 53 (a także w modelu EL 43) pasuje do zaczepu 
Quick Hitch kat. 1. Podczepianie i odczepianie maszyny 
jest szybsze.

Wszystkie glebogryzarki EL 43 i EL 53 są seryjnie 
wyposażone w łatwo regulowane płozy 1  lub jako 
opcja w koła 2  ustalające głębokość roboczą. 
Wzmocnione płozy 3  lub koła 4  o większej średnicy 
i mocniejszej kolumnie są dostępne jako opcja dla 
modelu EL 53. 
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EL 62 82 92

WYJĄTKOWO
WSZECHSTRONNA 
MASZYNA

Glebogryzarki EL 62, 82 i 92 to wynik długoletniego doświadczenia w produkcji 

maszyn uprawowych i zwieńczenie wielu lat badań i modyfi kacji. Podczas 
projektowania tych maszyn szczególną uwagę przywiązywano do następujących 
kryteriów:

•  konstrukcja przystosowana do wymagań właścicieli winnic, gospodarstw 
ogrodniczych oraz szkółek,

• duża wszechstronność zastosowania,
•  prosta regulacja umożliwiająca szybkie przystosowanie maszyny do różnych 

warunków,

• niezawodność i długa żywotność gwarantująca bezstresową pracę
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WYSOKA JAKOŚĆ PRACY W KAŻDYCH WARUNKACH
Zoptymalizowana konstrukcja tylnej pokrywy, regulowanej w zależności 
od warunków roboczych oraz wygięte C-noże zapewniające dokładną 
uprawę gleby i zagospodarowanie resztek roślinnych.

ZWARTA BUDOWA I UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE
Korzystny stosunek szerokości całkowitej do szerokości roboczej oraz płynne 
przesunięcie boczne w modelu EL 62 to zalety maszyn skierowanych do 
pracy w winnicach, na plantacjach warzywnych, w ogrodnictwie i szkółkach.

DUŻA WYTRZYMAŁOŚĆ
Napęd rotora za pomocą kół zębatych z kutej i ulepszanej stali oraz 
mocna rama o konstrukcji skrzynkowej.

LICZNE ZALETY
REDUKCJA 
KOSZTÓW

JAKOŚĆ PRACY

JAKOŚĆ PRACY



EL 62 82 92

3

41 2

We wszystkich modelach głębokość robocza jest regulowana na płozach 1  lub na kołach 2 . W maszynach o szerokości 
roboczej 1,80, 2,05 lub 2,30 m opcjonalnie dostępne są wały dogniatające: wał Crumbler 3  o dużej średnicy 390 mm 
i demontowanych prętach oraz wał Packer 4  o średnicy 485 mm zalecany do prac na glebach wilgotnych lub 
gliniastych.
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KONTROLA GŁĘBOKOŚCI ROBOCZEJ: 
RÓŻNE MOŻLIWOŚCI

WYDAJNOŚĆ - UNIWERSAL
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NOŚĆ - FUNKCJONALNOŚĆ

BOCZNE TALERZE 
OGRANICZAJĄCE
Pozwalają uniknąć 
tworzenia się grzbietów 
pomiędzy dwoma 
przejazdami i ułatwiają 
pracę na glebie 
z resztkami roślinnymi. 
Łatwo regulowane za 
pomocą sworzni.

SPULCHNIACZE 
ŚLADÓW KÓŁ
Spulchniają glebę 
w miejscu, gdzie koła 
ciągnika pozostawiły 
ślady. Składają się 
z czterech zębów 
sprężystych 
o regulowanym 
rozstawie i wysokości.

WYPOSAŻENIE 
OSTRZEGAWCZE
Zastępują oznakowanie 
ostrzegawcze ciągnika, 
które zasłoniła maszyna.

L-NOŻE:
Do płytkiej uprawy 
gleby i mechanicznej 
walki z chwastami.

PRZECIWKOŁNIEŻE
Wzmacniają mocowania 
noży w modelu EL 92 
podczas pracy 
na kamienistej glebie.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
SZEROKI WYBÓR
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HRB 122 152 182 202

A

4

1

3

Seria bron wirnikowych KUHN do sadów i winnic to specjalistyczne maszyny o idealnie dostosowanych 

wymiarach, kształcie oraz wyposażeniu! Podobnie jak w większych modelach tych maszyn, producent 
nie poszedł tu na żadne ustępstwa. Wszystkie modele zostały wyposażone seryjnie w tylne wyjście 
WOM, co umożliwia agregowanie z innymi maszynami wykorzystywanymi w sadach i winnicach.

ODPOWIEDNI KSZTAŁT
Niska konstrukcja i zaokrąglony profi l w 
połączeniu z małą szerokością sprawiają, 
że model HRB 102 doskonale sprawdza 
się w specjalistycznych uprawach

MOCNA I ZWARTA WANNA
Wanna, kołnierze i uchwyty noży tworzą zwartą i bardzo wytrzymałą całość. 
Mały odstęp między wanną a górną częścią uchwytów zębów uniemożliwia 
zakleszczanie się kamieni. Co więcej, gleba jest kierowana bezpośrednio 
w stronę zębów.

MASZYNY DO ZADAŃ SPECJ
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C

B

5

6

2

REDUKCJA 
KOSZTÓW
REDUKCJA

WYBIERZ SOLIDNOŚĆ
BRON WIRNIKOWYCH KUHN

Bezobsługowa, sztywna wanna: 
o grubości ścianek 6 mm w modelu HRB 122-152-182 lub 8 mm w modelu 
HRB 202 wykonana ze stali o wysokiej granicy sprężystości, wypełniona 
półpłynnym smarem, zapewniającym niezawodną pracę kół zębatych 
przez cały okres użytkowania. Pierścienie o-ring i połączenia zakładkowe 
zapewniają szczelne zamknięcie wanny, gwarantujące maszynie dłuższą 
żywotność.
Brak obciążeń poprzecznych: 
dzięki wypukłemu kształtowi kół zębatych z kutej i ulepszanej stali, siła 
napędowa (A) jest przenoszona na środek górnego łożyska rolkowego 
(przewymiarowanego) bez powstawania obciążeń bocznych. Dzięki 
długim wypustom wałka (B) i dużej powierzchni kół zębatych następuje 
płynne przeniesienie momentu obrotowego.. 
Bezobsługowe łożyska:  
duże stożkowe łożyska rolkowe, montowane ze skalibrowaną tuleją 
dystansową (C) znajdują się w obudowie odpornej na odkształcenia, są 
fabrycznie spasowane i nie wymagają regulacji.
Idealne osadzenie łożysk: 
przekładnia chroniona grubą żeliwną obudową (18 mm).
Brak luzów na wielowypustach: 
wałki napędowe wirników posiadają wielowypusty wykonane za pomocą 
wyciskania (zamiast frezowania). Stożkowe mocowanie uchwytów zębów 
(patent KUHN) zapobiega powstawaniu luzów na wypustach i zapewnia 
idealne połączenie z wałkiem. 
Zęby:
wysoka wytrzymałość na uderzenia i odporność na zużycie dzięki dużej 
gęstości materiału: utwardzane cieplnie zęby o grubości 14 mm i długości 
280 mm.

1

2

3

4

5

6

             REGULACJA GŁĘBOKOŚCI 
PRACY

Bezobsługowy wał Crumbler o dużej 
średnicy zapewnia maszynie solidne 
oparcie i dokładną kontrolę głębokości 
roboczej. Model HRB 202 może być 
również wyposażony w wał Packer 
(o średnicy 485 mm).

             ŁATWY TRANSPORT
Małe wymiary tego typu maszyn umożliwiają 
łatwy i bezpieczny transport z jednego 
miejsca pracy do drugiego.

CENTRALNA PRZEKŁADNIA
Wytrzymała przekładnia z tylnym wyjściem 
WOM umożliwia niezawodny napęd 
wirników. 

JAKOŚĆ PRACY

JALNYCH

KOMFORT
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Serwis „na życzenie”, siedem dni w tygodniu
Pilnie potrzebujesz części zamiennych? KUHN SOS ORDER to 
ekspresowy system dostaw, który jest do Twojej dyspozycji siedem 
dni w tygodniu, przez 362 dni w roku. Dzięki niemu możesz 
zminimalizować czas przestoju maszyny i zwiększyć wydajność 
pracy.

Przedłużona gwarancja
Skorzystaj z 36-miesięcznej gwarancji zapewnionej przez usługę 
KUHN PROTECT +. Możesz skupić się wyłącznie na pracy 
i wydajności maszyny, czyli na tym czego oczekujesz inwestując 
w sprzęt wysokiej jakości.

Natychmiastowa naprawa
Usterka techniczna zawsze pojawia się w nieodpowiednim 
momencie. Dzięki usłudze KUHN I-TECH Twój dealer może 
udzielić Ci wsparcia szybko i skutecznie. Całodobowa 
internetowa pomoc techniczna gwarantuje szybką i precyzyjną 
diagnozę.

Racjonalna inwestycja
Potrzebujesz nowej maszyny, ale problem stanowią fundusze? 
Zmodernizuj swój sprzęt i rozwijaj gospodarstwo, korzystając 
z usługi KUHN FINANCE – całkowicie bezpiecznie i zgodnie 
z Twoimi potrzebami i wymaganiami. 

USŁUGI KUHN*

MAKSYMALNE KORZYŚCI I OPŁACALNOŚĆ 
UŻYTKOWANIA TWOICH MASZYN

Dane techniczne

EL 43
105/130/150/190*

EL 53
100/130/155/190*

Szerokość robocza (m) 1,07 – 1,27 – 1,48 – 1,89 0,97 – 1,27 – 1,52 – 1,88

Szerokość całkowita (m)
z płozami - -

z kołami - -

Minimalne zapotrzebowanie na moc (kW/KM) 10/14 - 12/16 - 13/18 - 15/20 13/18 - 18/24 - 21/28 - 24/32

Maksymalna moc ciągnika (kW/KM) 30/40 37/50

Napęd WOM (min-1)

Zabezpieczenie napędu

Napęd rotora (min-1)
Przekładnia jednobiegowa 211 244

Przekładnia Duplex - -

Średnica rotora (mm) 390 430

Liczba noży mulczujących na kołnierzu / ogólnie 4/20 - 4/24 - 4/28 - 4/36 6/24 - 6/30 - 6/36 - 6/48

Głębokość robocza min./maks. (cm) 5 / 15

Regulacja głębokości pracy na płozach (seryjnie), na kołach (jako opcja)
na płozach (seryjnie), na kołach standardowych 

lub PRO (jako opcja)

Przesunięcie boczne w prawo (cm) 22 - 32 - 42 - sztywne 15,5 - 30 - 30 - sztywne

Rama zaczepu kat. 1 / kat. 1 Quick-Hitch kat. 1 i kat. 1 N / kat. 1 Quick-Hitch

Masa (kg)

z płozami -

z kołami - 250 – 275 – 295 – 330

z płozami i nogami 
podporowymi

- -

z płozami lub kołami - -

z wałem Crumbler -- -

z wałem Packer - -

*Niektóre usługi dla klientów są dostępne tylko w wybranych krajach
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Glebogryzarki EL

EL 62/62D*
120/130/155/165/180/210

EL 82
130/155/180/205

EL 92
180/205/230

1,20 – 1,28 – 1,53 – 1,65 – 1,78 – 2,10 1,30 – 1,55 – 1,80 – 2,05 1,80 – 2,05 – 2,30

1,35 – 1,45 – 1,70 – 1,81 – 1,94 – 2,27 1,67 – 1,92 – 2,17 – 2,50 2,17 – 2,50 – 2,76

1,30 – 1,39 – 1,64 – 1,76 – 1,88 – 2,20 1,47 – 1,72 – 1,97 – 2,30 1,97 – 2,30 – 2,55

17/23 - 19/25 - 22/30 - 24/33 - 26/35 - 31/42 24/33 - 29/39 - 33/45 - 38/51 33/45 - 38/51 - 43/58

48/65 63/85 74/100

540

Ślizgowe sprzęgło cierne

224 - -

206 – 245 212 194/230 (seryjnie)

450 525

6/30 - 6/30 - 6/36 - 6/42 - 6/42 - 6/54 6/30 - 6/36 - 6/42 - 6/48 6/42 - 6/48 - 6/54

5 / 18 5 / 23

płozy lub koła płozy, koła lub wał (od 1,80)

17 (120) – 20 (130 – 180) – fi xe (210) 22 (130-180) - sztywne (205) 11 (180) - sztywne (205-230)

kat. 1 N - kat. 1 i 2 kat. 1 i 2

- - -

316 (62D-130) – 382 (62D-165) –
390 (62D-180) – 445 (62D-210)

- -

282 – 295 – 330 – 360 – 365 – 420 - -

- 395 – 430 – 465 – 510 525 – 570 – 605

- 625 (205) 625 – 685 – 725

- 770 (205) 830 (180) – 895 (210)

Dane techniczne
Brony wirnikowe HRB

HRB 122 HRB 152 HRB 182 HRB 202 HRB 202 S

Szerokość robocza (m) 1,20 1,50 1,80 2,10 2,10

Szerokość całkowita (m) 1,30 1,59 1,89 2,19 2,19

Minimalne zapotrzebowanie na moc (kW/KM) 18/25 22/30 26/35 30/40

Maksymalna moc ciągnika (kW/KM) 59/80

Napęd WOM

Zabezpieczenie napędu sprzęgło cierne

Głębokość robocza regulowana do (cm) 20

Mocowanie zębów zęby mocowane śrubami zęby FAST-FIT

Rama zaczepu kat. 1N (wąska) 1 i 2 - uchwyty kat. 2 lub 3 - uchwyty 

Regulacja głębokości wał Crumbler wał Crumbler lub Packer

Wał Crumbler Ø 390 mm

Wał Packer Ø 485 mm -

Masa (kg)
z wałem Crumbler 440 500 550 730

z wałem Packer - 840

*Niektóre maszyny i niektóre usługi mogą być niedostępne w niektórych państwach.

 seryjne     w wyposażeniu dodatkowym    -- niedostępne



EL HRB

1,00/1,05

Szerokość robocza (m)

EL 43/105

EL 43/130

EL 43/150

EL 43/190

EL 53/100

EL 53/130

EL 53/155

EL 53/190

EL 62/120

EL 62/130

EL 62/155

EL 62/165

EL 62/180

EL 62/205

HRB 122

HRB 152

HRB 182

HRB 202

EL 82/130

EL 82/155

EL 82/180

EL 82/205

EL 92/180

EL 92/205

EL 92/230

1,20

1,30

1,50/1,55

1,65

1,80

1,90

2,05

2,10

2,30

Maksymalna moc ciągnika (kW/KM)

29 / 40 37 / 50 48 / 65 59 / 80 63 / 85 74 / 100

Informacje podane w niniejszym dokumencie mają wyłącznie charakter informacyjny i nieumowny. Maszyny naszej 
fi rmy spełniają wymogi obowiązujące w krajach, do których są dostarczane. W celu lepszej prezentacji wybranych 
szczegółów niektóre urządzenia zabezpieczające opisywane w naszych materiałach marketingowych nie zostały 
przedstawione w pozycji roboczej. Podczas pracy urządzenia te należy umieścić w pozycji roboczej zgodnie 
z wymogami zamieszczonymi w instrukcjach obsługi i montażu. Należy uwzględniać masę brutto ciągnika, jego 
udźwig oraz maksymalne obciążenie poszczególnych osi i opon. Wartość obciążenia przedniej osi ciągnika musi 
być zgodna z przepisami obowiązującymi w kraju, do którego maszyna jest dostarczana (w krajach europejskich
nie może być mniejsza od 20% masy netto ciągnika). Zastrzegamy sobie prawo do modyfi kacji rozwiązań 
projektowych, specyfi kacji i wyszczególnionych materiałów bez uprzedzenia. Maszyny oraz wyposażenie 
przedstawione w niniejszej broszurze mogą być chronione co najmniej jednym patentem i/lub zastrzeżonym wzorem. 
Przytaczane w niniejszym dokumencie znaki towarowe mogą być zarejestrowane w jednym lub kilku krajach.

Znajdź najbliższego dealera marki KUHN 

na naszej stronie internetowej:

www.kuhn.com.pl

Firma KUHN oferuje szeroką gamę maszyn do sadów i winnic

Twój dealer KUHN

www.kuhn.com

Znajdź KUHN 
również na
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1. Maszyny uprawowe 2. Rozsiewacze nawozów 3. Rozdrabniacze 
4. Rozdrabniacze z systemem zbioru biomasy.

PORÓWNAJ I WYBIERZ MODEL EL LUB HRB 
DOPASOWANY DO TWOJEGO CIĄGNIKA.

Maszyny do uprawy gleby w sadach i winnicach

KUHN Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.
Jelonek, ul. Orzechowa 1, 62-002 Suchy Las

Tel. 61 81 25 235, Fax 61 81 17 010


