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Szerokość
robocza (m)Modele

PERFORMER 4000 14 3,85

PERFORMER 5000 18 5,00

Liczba zębów

PERFORMER 3000 10 2,95

PERFORMER 6000 22 6,00

PERFORMER 7000 26 7,00

KOMPLEKSOWA UPRAWA GLEBY
W JEDNYM PRZEJEŹDZIE

• Jeśli masz krótkie terminy agrotechniczne
i chcesz zoptymalizować zabieg uprawy.

• Jeśli szukasz wszechstronnej maszyny,
w której sekcje robocze mógłbyś
dostosować do swoich potrzeb: płytkie
zerwanie ścierniska, głęboka uprawa,
rozluźnienie gleby, kompleksowa uprawa
podczas jednego przejazdu.

• Jeśli chcesz zyskać wymierne korzyści
agronomiczne i ekonomiczne.

• Jeśli chcesz zwiększyć wydajność roboczą
oraz zmniejszyć koszty pracy, mechanizacji
i paliwa.

• Jeśli szukasz prostej w regulacji maszyny.

• Jeśli szukasz innowacyjnych i niezawodnych
rozwiązań oraz nowoczesnych technologii.

Wybierz agregat
ścierniskowy PERFORMER,
i pracuj w każdych warunkach glebowych.
Zapewnij sobie najwyższą jakość uprawy
gleby dzięki prostej, niezawodnej i bardzo
wszechstronnej maszynie oraz zyskaj
rekordową wydajność roboczą.

Wykonywanie 4 zabiegów
podczas jednego przejazdu
pozwala optymalnie wykorzystać
maszynę.

Agregaty ścierniskowe do głębokiej
uprawy KUHN w skrócie:
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7 cm 15 – 35 cm 80 do 100 KM/m

WSZECHSTRONNOŚĆ
DZIĘKI NAJNOWSZYM
TECHNOLOGIOM

Każde pole jest inne i należy je uprawiać w indywidualny sposób, w zależności od
właściwości i struktury gleby, przedplonu oraz pory roku. PERFORMER to bardzo
wszechstronna maszyna, dostosowana do różnych warunków roboczych. Jest w
stanie dostosować się do wszystkich sytuacji, zapewniając najlepszy rezultat pracy.

Jeśli terminy agrotechniczne pozostawiają niewiele czasu, a gleba wymaga głębszej uprawy po żniwach, skorzystaj
z możliwości, jakie dają elementy robocze agregatu ścierniskowego PERFORMER.

Przednie talerze uprawowe tną słomę i korzenie. Pracujące za nimi zęby, wyposażone w dłuta o szerokości 80 mm zagłębiają
się w glebie i mieszają ją z resztkami pożniwnymi. Takie rozwiązanie zapewnia duże oszczędności: jedna maszyna, jeden
kierowca, jeden przejazd oraz mniejsze zużycie paliwa w porównaniu do technik tradycyjnych.

W przypadku jesiennej uprawy, kiedy chcemy poddać glebę strukturotwórczemu działaniu mrozu, możemy pracować bez
użycia wału. W takiej sytuacji głębokość pracy regulowana jest przez koła. Za każdym kołem znajduje się ząb niwelujący
jego ślad.

Podczas pracy na lekkiej glebie i na mokrych terenach można zmniejszyć obciążenie kół przez wał.

JEDEN PRZEJAZD
— WIELE OSZCZĘDNOŚCI
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7 – 10 cm 20 – 35 cm 60 do 80 KM/m

KOMPLEKSOWA UPRAWA GLEBY

Jeśli Twoja gleba wymaga głębokiego spulchnienia bez mieszania, możesz wyposażyć maszynę w wąskie dłuta o szerokości
50 mm.

W trakcie tylko jednego przejazdu talerze dokładnie podcinają ściernisko bez względu na rodzaj resztek pożniwnych,
a następnie zęby rozluźniają glebę na głębokości do 35 cm. Drobne agregaty glebowe znajdują się na powierzchni, podczas
gdy głębsze warstwy gleby zostają rozluźnione bez przemieszczania. Zachowana zostaje nośność gleby, a materia organiczna
pozostaje na powierzchni. To wszystko wpływa na zwiększenie żyzności warstwy uprawnej gleby. Stosując dłuta o szerokości
50 mm można wygenerować oszczędności porównywalne ze stosowaniem klasycznego głębosza.
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7 cm 10 – 15 cm 60 do 80 KM/m

5 – 35 cm 50 do 70 KM/m

Jeśli chcesz ograniczyć ilość zabiegów do minimum oraz utrzymać materię organiczną na powierzchni, uprawiaj tylko
warstwę powierzchniową.
Wykorzystaj do tego celu agregat ścierniskowy PERFORMER wyposażony w talerze i zęby z bocznymi lemieszami do płytkiej
uprawy. Talerze dokładnie rozdrobnią ściernisko, niezależnie od rodzaju resztek pożniwnych, a następnie dłuta z lemieszami
bocznymi podetną korzenie roślin na całej szerokości roboczej, ułatwiając wymieszanie resztek z glebą za pomocą wygiętych
zębów. Kombinacja talerzy i zębów pozwala wyeliminować chwasty. Maszyna w takiej konfiguracji może pracować z dużą
prędkością dla zapewnienia optymalnego efektu uprawy, osiągając wysoką wydajność powierzchniową przy zachowaniu
pożądanej struktury Twojej gleby.

PŁYTKA UPRAWA

Wykorzystaj w pełni możliwości swojej maszyny!
PERFORMER może pracować samymi zębami. W takim przypadku efekt pracy będzie identyczny, jak po kultywatorze
ścierniskowym CULTIMER. Maszyna może być wykorzystana do płytkiej uprawy ścierniska z zastosowaniem dłut z lemieszami
bocznymi lub głębszej uprawy za pomocą dłut 80 mm, połączonej z mieszaniem gleby – wystarczy tylko zamontować
odpowiednie elementy robocze. Wygięte zęby stosowane również w kultywatorach CULTIMER znane są z dużej skuteczności
mieszania, między innymi dzięki specjalnym listwom odkładającym o wygiętym i skręconym kształcie.

WYDAJNE MIESZANIE RESZTEK Z GLEBĄ:
PRACA SAMYMI ZĘBAMI
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7 – 10 cm 40 do 55 KM/m

Korzystaj z wszechstronności swojej maszyny! PERFORMER może być wykorzystany do uprawy ścierniska samymi
talerzami, z dużą prędkością roboczą. Dwa rzędy niezależnie montowanych na ramie talerzy o średnicy 510 mm dokładnie
tną słomę i korzenie, przyśpieszając rozkład resztek pożniwnych. Dzięki intensywnemu mieszaniu gleby na głębokości
zaledwie kilku centymetrów, materia organiczna pozostaje na powierzchni, co zwiększa żyzność gleby.

UPRAWA ŚCIERNISKA
BEZPOŚREDNIO PO ŻNIWACH
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Dokładne podcięcie ścierniska i wymieszanie resztek w warstwie
uprawnej zapewniają dwa rzędy talerzy. Pracują niezależnie
i są wyposażone w piasty dokręcane śrubami, nasmarowane na
cały okres eksploatacji. Dzięki temu, wymagania maszyny pod
względem konserwacji są znacznie zredukowane.
Talerze o średnicy 510 mm mają lekko wklęsły kształt i ząbkowaną
krawędź, co zapewnia jednorodną uprawę ścierniska na całej
szerokości maszyny.
Dzięki grubości 6 mm są trwalsze i bardziej odporne na zużycie.

4 ZESPOŁY SEKCJI ROBOCZYCH
2 RZĘDY TALERZY SKUTECZNIE PODCINAJĄ ŚCIERNISKO

Nowy system hydraulicznego
zabezpieczenia przeciwkamieniowego
non-stop zapewnia utrzymanie
stałej głębokości roboczej zębów.
Nacisk hydrauliczny na dłuto wynosi
900 kg, co gwarantuje jednorodną
uprawę gleby w każdych warunkach
roboczych, zwłaszcza na glebach
kamienistych.

STANDARDOWE Z WĘGLIKÓW
SPIEKANYCH

STANDARDOWE Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCHlub lub

4 RZĘDY ZĘBÓW:
GŁĘBOKIE MIESZANIE LUB ROZLUŹNIENIE GLEBY
Zęby rozmieszczono w 4 rzędach, co zapewnia swobodniejszy przepływ resztek
pożniwnych pomiędzy elementami roboczymi i pod ramą. Rozstaw rzędów na
szerokości roboczej maszyny wynosi 28 cm. Zęby doskonale radzą sobie w warunkach
kamienistych, ponieważ mogą odchylić się w bok o 15 cm.
Duże wygięcie zęba i skręcona listwa odkładająca zapewniają dokładne wymieszanie
resztek pożniwnych z glebą.

Uprawa ścierniska: dłuta o szerokości 80 mm
Wysoka jakość mieszania słomy z glebą na głębokości do 35 cm.
Idealne rozwiązanie do pracy w warunkach dużej ilości resztek
pożniwnych.

Podcięcie ścierniska:
Dłuta 80 mm z lemieszami
bocznymi 350 mm

Do głębszej uprawy można stosować
dłuta o szerokości 80 mm
z lemieszami bocznymi 350 mm.
Lemiesze zapewniają dokładne
podcięcie ścierniska na głębokości
od 7 do 15 cm i wymieszanie
resztek pożniwnych z glebą na całej
szerokości roboczej.

Spulchnienie gleby:
dłuto węglikowe 50 mm
Podczas spulchniania zwięzłej
gleby na głębokości do 35 cm,
dłuto o szerokości 50 mm
pozwala ograniczyć
zapotrzebowanie na moc,
równocześnie zapobiegając
nadmiernemu podnoszeniu
podłoża.

Standardowe
+20% dłuższa żywotność
w porównaniu z zamiennikami
dostępnymi na rynku.
Mniejsze  zużycie dzięki
wzmocnieniom i żebrowaniu,
zapewniającemu powierzchnię
kontaktu: „gleba-gleba”.
Kąt roboczy i skuteczność
zagłębiania w glebie pozostaje
bez zmian.

Dłuta z węglikowe
10 razy bardziej wytrzymałe niż
dłuta standardowe: 5 płytek
węglikowych.
Oszczędność czasu: 10 razy
dłuższy czas pomiędzy
wymianami elementów.
Możliwość pracy na kamienistej
glebie: płytki węglikowe okalają
dłuto również od spodu.

Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH
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Talerze wyrównujące są regulowane bezstopniowo, co pozwala w każdej chwili dostosować maszynę do zmieniających się warunków
roboczych na polu.
Dużą wszechstronność zastosowania w warunkach kamienistych daje im system zabezpieczenia na amortyzatorach elastomerowych
oraz bezobsługowe piasty łożysk.

PRECYZYJNA REGULACJA TALERZY WYRÓWNUJĄCYCH Z KABINY CIĄGNIKA

WYJĄTKOWY SPOSÓB
ZAGĘSZCZENIA GLEBY
W TRZECH PŁASZCZYZNACH
Nowy, ciężki wał dogniatający HD-Liner 700 charakteryzuje się dużą wydajnością zagęszczenia gleby: 225 kg/m. Pierścienie w kształcie „V”
przenoszą nacisk w kierunku pionowym i po skosie, zapewniając wgłębne zagęszczenie gleby na całej szerokości wału.
Ząbkowana krawędź i bardzo duża średnica: 700 mm, umożliwiają prawidłowe obracanie się pierścieni nawet na mokrych terenach.
Zagęszczenie gleby po skosie ogranicza straty wody. Przestrzeń pomiędzy 2 pierścieniami nie ulega sprasowaniu, zachowując strukturę
gruzełkowatą, która zapewnia dobrą infiltrację wody.

Podwójny wał z pierścieniami o profi lu „U”
Wypełnione glebą pierścienie wydajnie zagęszczają powierzchnię
i kruszą glebę. Ø 600 mm oraz 175 kg/m.

Packliner
Powlekany gumą wał do pracy na lekkich glebach - zapewnia
dokładne zagęszczenie powierzchni roboczej. Ø 600 mm i nacisk
165 kg/m.
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PROSTA I WYGODNA REGULACJA
Z myślą o wysokim komforcie obsługi, maszyna posiada możliwość hydraulicznej regulacji poszczególnych zespołów roboczych
z kabiny ciągnika. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia, takie jak głębokość pracy talerzy uprawowych, 2  w celu optymalizacji
rozdrabniania i mieszania resztek roślinnych z glebą. To samo dotyczy talerzy wyrównujących, 3  które pozostawią dokładnie
wyrównaną powierzchnię. Zęby są montowane na ramie, dlatego ich głębokość regulowana jest zmianą ustawienia całej maszyny
za pomocą siłowników dyszla 1  i wału 5 . Sterowanie funkcjami hydraulicznymi odbywa się w jednym punkcje, za pomocą
selektora hydraulicznego KTH 105 4 . Cała maszyna korzysta jedynie z dwóch zaworów dwukierunkowych.

Możliwość wyboru zaczepu prostego lub zaczepu z przegubem
kulowym daje możliwość idealnego dopasowania maszyny
do każdego ciągnika.

Szerokość transportowa
poniżej 3 m.

Siewnik do poplonów optymalizuje przejazdy podczas uprawy
ścierniska, dzięki możliwości równoczesnego wysiewu nasion.
Zbiorniki siewników SH mają pojemność od 200, 380 lub
600 litrów, co zapewnia im dużą wydajność powierzchniową.
Urządzenie pozwala również na wysiew rzepaku podczas
zabiegu uprawy.

JESZCZE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI
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*
MAKSYMALNE KORZYŚCI I OPŁACALNOŚĆ UŻYTKOWANIA
MASZYN KUHN

USŁUGI KUHN:*

Ekspresowe zamówienia na części zamienne
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.
* Z wyjątkiem 1 stycznia, 1 maja i 25 grudnia.

Gwarancja spokojnej pracy
Skorzystaj z 36-miesięcznej gwarancji z usługą KUHN PROTECT+.
Możesz skupić się wyłącznie na pracy i wydajności maszyny, czyli
na tym czego oczekujesz inwestując w sprzęt wysokiej jakości
Inwestowanie w sprzęt wykorzystujący najnowsze technologie
to także sposób na zwiększenie wydajności pracy.

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 oraz zgodnie
z Twoimi potrzebami i możliwościami.

*Niektóre usługi dla klientów są dostępne tylko w wybranych krajach.

Dane techniczne PERFORMER

Modele 3000 4000 5000 6000 7000

Min. zapotrzebowanie na moc przy
płytkiej uprawie (kW/KM)

130/180 177/240 220/300 263/360 306/420

Maks. dopuszczalna moc (kW/KM) 250/300 293/400 367/500 440/600 513/700

Szerokość robocza (m) 2,95 3,85 5 6 7

Szerokość transportowa (m) 3

Zalecana prędkość robocza (km/h) 8 do 10

Maks. głębokość robocza (cm) Talerze: 10 / zęby: 35

Liczba talerzy uprawowych 22 30 38 46
54

Średnica i grubość talerzy (mm) 510 - 6

Liczba zębów 10 14 18 22 26

Typ zębów NSH 900 kg

Liczba talerzy wyrównujących 8 10 12 14 18

Wał dogniatający HD-Liner 700, Podwójny wał „U” lub Packliner

Koła transportowe 500/60/22,5 550/60/22,5

Masa (kg) z wałem HD-Liner 700 4930 6900 7600 8600 9700

Zaczep (w modelach 3000 i 4000
poprzeczna belka zaczepowa jako
opcja)

Zaczep oczkowy o średnicy 40 lub 62 mm lub zaczep kulowy K80
lub przegubowy zaczep kulowy 71/53/42 mm

Regulacja szerokości roboczej Hydrauliczna za pomocą KTH 105

Wymagania dla hydrauliki ciągnika
2 zawory dwukierunkowe: belka zaczepowa/podwozie + KTH 105 (składanie, talerze uprawowe,

równających) + 1 zawór jednokierunkowy: NSH
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OPTIMER+ PROLANDER DISCOVER

CULTIMER L STRIGER 100PERFORMER
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Znajdź KUHN również na:

Twój dealer KUHN

Niniejszy dokument jest przeznaczony jedynie do celów informacyjnych i nie stanowi żadnego zobowiązania
wynikającego z umowy. Nasze urządzenia są zgodne z przepisami obowiązującymi w kraju, do którego są
dostarczane. W naszych publikacjach niektóre zabezpieczenia mogą nie być w pozycjach roboczych w celu
lepszego zilustrowania danych szczegółów. Podczas obsługi naszych maszyn zabezpieczenia te muszą
być ustawione zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcjach obsługi i montażu. Należy przestrzegać
dopuszczalnej całkowitej masy pojazdu, udźwigu i maksymalnego obciążenia osi i kół. Przednia oś ciągnika
musi zawsze spełniać wymagania obowiązujące w kraju dostawy (w Europie jest to minimum 20% wartości
masy ciągnika netto). Producent zastrzega sobie prawo zmiany wymienionych projektów, specyfikacji lub
materiałów bez uprzedzenia. Maszyny i urządzenia, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą być
przedmiotem co najmniej jednego patentu lub zarejestrowanego projektu. Znaki towarowe wymienione w
niniejszym dokumencie mogą być zarejestrowane w jednym lub kilku krajach.

KUHN HUARD S.A.S.
2, rue du Québec - Zone Horizon
F-44110 Châteaubriant - FRANCE

KUHN Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.
Jelonek, ul. Orzechowa 1, 62-002 Suchy Las
Tel. 61 81 25 235

Znajdź najbliższego dealera marki KUHN na
naszej stronie internetowej:

www.kuhn.com.pl

Rolnicy mają do czynienia z różnymi problemami, ale mają również wspólne cele: ograniczenie kosztów uprawy i poprawa wydajności
roboczej przy zachowaniu wysokich plonów.
Agregaty ścierniskowe PERFORMER to wszechstronne oraz szybkie i łatwe w regulacji maszyny, które pozwalają zwiększyć wydajność pracy
i zachować potencjał produkcyjny gleby na wysokim poziomie.

Odwiedź nasz kanał na YouTube.

Poznaj maszyny do uprawy gleby firmy KUHN

WYSOKA WYDAJNOŚĆ
W JEDNYM PRZEJEŹDZIE


