
Siewniki punktowe

PLANTER 3

be strong, be KUHN
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Modele
Szerokość

ramy/
transportowa

Typ ramy Liczba
rzędów Rozstaw

PLANTER 3 M 2,50 sztywna 3-7 25/80

PLANTER 3 M 3,00 sztywna 4-9 25/80

PLANTER 3 M 3,45 sztywna 4-7 45/90

PLANTER 3 M 4,40 sztywna 6-12 25/80

PLANTER 3 M 5,00 sztywna 9-11 37,5/60

PLANTER 3 M 6,00 sztywna 8-15 37,5/80

PLANTER 3 M 9,00 sztywna 12-18 45/80

PLANTER 3 TS 3,00 teleskopowa pojedyncza 6-7 55/75

PLANTER 3 TS 3,25 teleskopowa pojedyncza 6-7-8 50/80

PLANTER 3 TDL 5,00 teleskopowa podwójna 7 60/75

PLANTER 3 TI 2,55
teleskopowa z

regulowanym rozstawem
rzędów

6 45/80

PLANTER 3 TIM 2,55
teleskopowa z

regulowanym rozstawem
i liczbą rzędów

6-7
70/80 lub

50/60

PLANTER 3 R 3,00 składana 8-12 45/80

PLANTER 3 TRS 3,50 składana 24 45

M TS TDL TIM TRS

PRECYZJA
NA SZEROKĄ SKALĘ!

TI R

3

PLANTER to wyjątkowy siewnik punktowy, który został
skonstruowany w oparciu o szczegółowo przeprowadzone
doświadczenia, czemu zawdzięcza wyjątkową uniwersalność i
bardzo precyzyjny system wysiewu.

GWARANCJA RÓWNOMIERNOŚCI WYSIEWU
Nasiona spadają z niewielkiej wysokości, dzięki czemu
są wysiewane w równych odstępach i na jednakowej
głębokości, niezależnie od ich kształtu i ciężaru.

DOSTOSOWANIE DO POTRZEB
UŻYTKOWNIKA
Nowa seria siewników PLANTER 3 jest idealnym
rozwiązaniem dla średnich i dużych gospodarstw rolnych
oraz firm usługowych.

WYJĄTKOWA WSZECHSTRONNOŚĆ
Łatwa regulacja rozstawu rzędów pozwala na dostosowanie
maszyny do potrzeb siewu różnych gatunków roślin
wymagających różnych szerokości międzyrzędzi. Ze
względu na duży wybór wyposażenia dodatkowego
PLANTER 3 to siewnik punktowy spełniający oczekiwania
każdego użytkownika.

PLANTER



PLANTER 3
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RÓWNOMIERNE
WSCHODY
DZIĘKI IDEALNEMU
ROZMIESZCZENIU NASION!

RÓWNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY NASIONAMI W RZĘDZIE WYSIEWU
PLANTER 3 posiada konstrukcję zapewniającą uzyskanie równych odstępów w rzędzie między
wysiewanymi nasionami. System wysiewu punktowego został stworzony na potrzeby siewu gatunków
wymagających szerokości międzyrzędzi ponad 25 cm, np. cebuli, rzepaku, grochu, słonecznika, soi,
kukurydzy itp.



NASIONA UWALNIANE NA BARDZO MAŁEJ WYSOKOŚCI

Nawet w wersji z krojem talerzowym siewnik PLANTER
charakteryzuje się bardzo małą wysokością uwalniania nasion:
10 cm od powierzchni gleby, dzięki czemu odstępy pomiędzy
nasionami w rzędzie są wyjątkowo równe.

MOŻLIWOŚĆ SIEWU W KAŻDYCH
WARUNKACH:
KROJE TALERZOWE

W celu zachowania precyzji wysiewu
w zmiennych warunkach glebowych
oraz przy obecności resztek roślinnych,
odległość  między punktem spadania
nasion w sekcji wysiewającej, a
glebą została maksymalnie skrócona.
Rozwiązanie to gwarantuje jednakowy
odstęp pomiędzy nasionami i równą
głębokość wysiewu. Redlica wysiewająca
złożona z dwóch talerzy formujących
bruzdę zapewnia prawidłowe
rozmieszczenie nasion w rzędzie.

ODCIĄŻENIE SEKCJI
WYSIEWAJĄCEJ:
TYLNE KOŁA KOPIUJĄCE

Wyposażenie przystosowujące siewnik do
pracy z małymi ciągnikami, sprawdzające
się na każdym typie uprawionej gleby.
Głębokość siewu kontrolowana jest przez
tylne koła.

WIĘKSZA KONTROLA GŁĘBOKOŚCI
PRACY: RAMIĘ WAHLIWE

Tylne koła dogniatające i przednie koło
podporowe, stanowiące dwa punkty kontaktu
z glebą, dokładnie kopiują nierówności terenu
i zapewniają jednakową głębokość wysiewu
wszystkich nasion. Takie rozwiązanie ma
szczególne znaczenie w przypadku drobnego
materiału siewnego na dobrze uprawionej
glebie.

NIEZAWODNY SYSTEM WYSIEWU!

We wszystkich sekcjach wysiewających aparat dozujący zamontowany jest
w aluminiowej obudowie, która zapewnia dużą żywotność mechanizmu.

1  Nasiona dociskane są do tarczy wysiewającej wykonanej ze stali nierdzewnej i
przytrzymywane na wszystkich jej otworach przez podciśnienie.

 Le System składa się z tarczy wysiewającej przeznaczonej do danego rodzaju
materiału siewnego oraz selektora gwarantującego poprawność podawania
nasion.

2
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PLANTER 3

UMIESZCZENIE NASION W RZĘDZIE
I PRZYKRYCIE GLEBĄ:

DBAJ O PLONY JUŻ OD
MOMENTU KIEŁKOWANIA!
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REDLICE WE WSZYSTKICH SEKCJACH WYSIEWAJĄCYCH

Redlice umieszczające nasiona w glebie zostały skonstruowane z uwzględnieniem różnych warunków
pracy. Specyficzny kształt, długość, wysokość oraz profil redlic to rezultat licznych doświadczeń
polowych.

ODGARNIACZ BRYŁ
OCZYSZCZAJĄCY RZĄD WYSIEWU!

Dostępny jako opcja, pozwala usunąć
wszelkie przeszkody znajdujące się na drodze
redlicy.

DLA SZYBKIEGO ROZWOJU
KORZENI: POŚREDNIE
KOŁO DOGNIATAJĄCE

Jego zadaniem jest dociśnięcie
nasion do dna bruzdy przed ich
obsypaniem glebą, co zapewnia
idealne warunki kiełkowania. Jest
wykonane ze stali nierdzewnej lub z
tworzywa i może być stosowane do
wszystkich typów upraw.

TYLNY ZAGARNIACZ

Przeznaczony na dobrze uprawione gleby.
Zgarnia glebę i przykrywa rząd wysiewu.

DŁUGA REDLICA DO
KUKURYDZY
Przeznaczona do siewu na glebach
o właściwościach ścierających.

REDLICA DO BURAKÓW
Umożliwia uwalnianie nasion
z możliwie najmniejszej
wysokości.

KRÓTKA REDLICA DO
KUKURYDZY
Przeznaczona do siewu na
glebach lekkich.

REDLICA SPECJALNA
Kroje talerzowe.

TYLNE KOŁA

Dogniatają i przykrywają glebą rząd wysiewu. Dostępne są cztery typy tylnych kół montowanych na
łożyskach, przeznaczonych do pracy w każdych warunkach glebowych.

Gumowe koło dogniatające „V”
przystosowane do pracy w
każdych warunkach.

Ząbkowane lub gładkie stalowe koło „V”
przeznaczone na gleby gliniaste lub
zakamienione. Dociska nasiona do dna
bruzdy i jednocześnie przykrywa je glebą.

Koło OTIFLEX wyposażone w zagarniacze,
stosowane jest na dobrze przygotowanych
glebach piaszczystych. Zagarniacze
przysypują nasiona glebą, która jest następnie
dogniatana przez koło.



PLANTER 3

RAMA SZTYWNA:
SIEWNIK PUNKTOWY
DLA KAŻDEGO

M

DO SIEWU WIELU ROŚLIN

Siewnik PLANTER 3 z ramą sztywną o szerokości od 2,5 do
9 m, wyposażony w 3 do 18 sekcji wysiewających stanowi
bardzo uniwersalne rozwiązanie do siewu gatunków w
rozstawie rzędów od 25 cm.
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PLANTER 3

RAMA TELESKOPOWA POJEDYNCZA:
MAŁA SZEROKOŚĆ TRANSPORTOWA

TS
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WYGODNY TRANSPORT

Rama teleskopowa pojedyncza wyposażona w 6 do 8 sekcji
wysiewających posiada szerokość transportową 3 m lub 3,25 m
zależności od konfiguracji międzyrzędzi. Pozwala to na wygodny
transport maszyny po drogach publicznych.
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PLANTER 3 TI

X 6

X 7

X 6

X 6

X 6

X 7PLANTER 3 TI M

PLANTER 3

PLANTER 3 TI

TI TI M

PLANTER 3 TI i TI M to JEDYNE na rynku siewniki, w których regulacja rozstawu rzędów trwa zaledwie kilka minut. Takie rozwiązanie
pozwala rolnikom wykorzystać jedną maszynę do siewu kilku gatunków roślin.
PLANTER 3 TI jest wyposażony w sześć rzędów z regulowanym rozstawem od 45 do 80 cm, dzięki czemu spełnia oczekiwania
gospodarstw, w których uprawia się jednocześnie buraki, kukurydzę i rzepak. Sześciorzędowa konfiguracja siewnika jest uzasadniona
występowaniem 6-rzędowych kombajnów do buraków.
Siewnik PLANTER 3 z ramą teleskopową podwójną w konfiguracji 6-rzędowej do siewu kukurydzy i 7-rzędowej do siewu słonecznika i
rzepaku może być wyposażony w zbiornik do wysiewu nawozu oraz system wysiewu mikrogranulatu, a jego szerokość transportowa
wynosi tylko 3.00 m.

RAMA TELESKOPOWA
Z REGULOWANYM ROZSTAWEM RZĘDÓW:
SIEW W ROZSTAWIE 45 DO 80 CM JEDNĄ MASZYNĄ!

Znaczny zakres zachodzenia na siebie trzech
części ramy o profilu „H” zapewnia wyjątkową
sztywność konstrukcji. Przy całkowitym
rozsunięciu, dwie zewnętrzne ramy zachodzą
na środkową na odcinku
dłuższym niż połowa ich szerokości.

PATENT KUHN
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PLANTER 3 TI PLANTER 3 TI M

PLANTER 3 TI

ŁATWA REGULACJA

Rozstaw rzędów jest regulowany
hydraulicznie z kabiny ciągnika. Wystarczy
przesunąć ograniczniki, aby zapewnić
prawidłowy minimalny i maksymalny
rozstaw. Możliwy jest również siew z różnym
rozstawem rzędów, np. w przypadku
tworzenia ścieżek technologicznych.

PRZEDNIE KOŁA

Dwa przednie koła 23x10 (TI) i 26x12 (TI M)
montowane na ramie, znajdują się zawsze
pomiędzy rzędami wysiewu.

EKSPRESOWA ZMIANA
KONFIGURACJI!

W celu zmiany konfiguracji sekcji
wysiewających, wystarczy zmienić położenie
sworzni na belce ramy i unieść lub opuścić
środkową sekcję wysiewającą. Wszystkie
te czynności trwają krócej niż 15 minut! Aby
zapobiec ugniataniu przez koła przyszłego
rzędu wysiewu, PLANTER 3 TI M sieje z taką
samą szerokością międzyrzędzi, zarówno w
konfiguracji 6- jak i 7- rzędowej.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o
szybkiej zmianie konfiguracji
siewnika PLANTER 3 TI M
zrób zdjęcie tego kodu swoim Smartfonem

ROZSUNIĘTA

ZSUNIĘTA



PLANTER 3

PLANTER 3 R Z RAMĄ SKŁADANĄ:
IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA DUŻYCH GOSPODARSTW

Siewnik PLANTER 3 w wersji z ramą składaną posiada szerokość transportową
3,00 m. Rama składa się z 3 niezależnych części, dzięki czemu siew może być
prowadzony przez 1, 2 lub 3 belki z sekcjami wysiewającymi. Maszyna doskonale
kopiuje nierówności pola i zapewnia precyzyjne umieszczenie nasion w glebie na
całej szerokości roboczej.
W połączeniu ze zbiornikiem montowanym z przodu ciągnika stanowi idealne
rozwiązanie dla dużych gospodarstw rolnych i firm usługowych. Siewnik z tą lekką
składaną ramą o niewielkich wymiarach może pracować z ciągnikami o mocy
100 KM.

RAMA SKŁADANA:
MASZYNA IDEALNA DLA
DUŻYCH GOSPODARSTW

14
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PLANTER 3

Siewnik wyposażony w 24 rzędy w rozstawie 45 lub 50 cm jest przeznaczony do wysiewu
buraków. Konfiguracja maszyny może być zmieniona na 16- lub 18-rzędową w rozstawie 70 cm.
Ten zaczepiany model jest przystosowany do pracy z mniejszymi ciągnikami o mocy 120 KM.

Z myślą o wygodnym transporcie drogowym, maszyna jest składana do szerokości 3,50 m.

16

MASZYNA ZAPROJEKTOWANA
Z MYŚLĄ
O NAJWIĘKSZYCH GOSPODARSTWACH!

TRS
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Niezależne części ramy, na których zamontowane są sekcje wysiewające, są połączone z ramą
główną za pomocą równoległoboku, dzięki czemu maszyna dokładnie kopiuje nierówności terenu,
zapewniając jednakową głębokość wysiewu na całej szerokości roboczej. Równoległobok blokuje
się na czas transportu, zapewniając maszynie stabilną pozycję.

Nisko umieszczony punkt spadania nasion w siewniku
PLANTER 3 gwarantuje zachowanie równych odległości między
nasionami w rzędzie oraz równą głębokość wysiewu niezależnie
od rodzaju materiału siewnego.



18

PLANTER 3  OPCJE WYSIEWU NAWOZU

WYPOSAŻ SIEWNIK PLANTER 3 W OPCJE
GWARANTUJĄCE DOBRY START UPRAW!

ROWKOWY APARAT WYSIEWAJĄCY DLA PRECYZYJNEGO WYSIEWU
Rowkowy aparat wysiewający gwarantuje precyzyjne i płynne dozowanie nawozu.
Możliwe jest ustawienie dawek wysiewu od 50 do 700 kg/ha. Aparaty wysiewające
są regulowane bezstopniowo. Poliuretanowy wałek z rowkami jest całkowicie odporny
na niszczące działanie nawozu.

WYGODNA OBSŁUGA
Aparaty wysiewające mogą być w łatwy sposób demontowane. Dzięki temu zarówno
opróżnianie zbiornika, jak i czynności konserwacyjne są wyjątkowo łatwe w wykonaniu.

Siewniki PLANTER, zarówno nowe, jak i już użytkowane, mogą
być wyposażone w różne zbiorniki na nawóz. Wyposażenie jest
mocowane na ramie i stanowi jednoczęściowy zestaw montażowy.
Jako opcja, możliwe jest zamówienie ślimaka do załadunku
nawozu.

Cztery typy zbiorników na nawóz montowane na różnych ramach:

2 X 190 l

Redlica piersiowa do siewu
na dokładnie uprawionej glebie

Redlica piersiowa z
zabezpieczeniem non-stop

Redlica talerzowa z
zabezpieczeniem non-stop
do siewu uproszczonego

Redlica talerzowa montowana
sprężynowo

2 X 260 l 1 X 950 l 1 X 1350 l

Różne typy redlic nawozowych w zależności od warunków pracy:
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www k n com

be s ron be KUHN

www k n com

be s ron be KUHN

Dowiedz się
więcej o TF 1500!

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ I MINIMALNE PRZESTOJE

Pracując w kombinacji ze zbiornikiem MODULINER wykorzystanym do wysiewu nawozu, ograniczasz przestoje na załadunek i zyskujesz
maksymalną wydajność pracy na dużych areałach.

KUHN MODULINER

Dowiedz się więcej
o KUHN
MODULINER!

MAKSYMALNA POJEMNOŚĆ I RÓWNOWAGA

Przedni zbiornik KUHN TF 1500 może być wykorzystany do siewu nawozu pracując w kombinacji z siewnikiem punktowym PLANTER 3.

PRZEDNI ZBIORNIK  KUHN TF 1500

ODDZIELNY ZBIORNIK NA NAWÓZ ZWIĘKSZA
MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA!

Przedni zbiornik - Belki z sekcjami wysiewającymi

TF 1500 / BTF / BTFR

Trailed pneumatic combination seed drills

MODULINER
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KMS 208

KMS 412

KMS 548

PLANTER 3  WYPOSAŻENIE ELEKTRONICZNE

MONITOROWANIE WYSIE WU Z KABINY CIĄGNIKA
Siewniki PLANTER 3 mogą być wyposażone w różne sterowniki elektroniczne. KUHN oferuje szeroki wybór
urządzeń od najprostszych, kontrolujących przepływ nasion w sekcjach wysiewających, po precyzyjne
sterowniki monitorujące obsadę roślin na hektarze.

                    Prosta obsługa
KONTROLA PRZEPŁYWU NASION
Sterownik KMS 208 kontroluje wysiew nasion w każdym rzędzie
w siewnikach wyposażonych w 4 do 8 sekcji.
Posiada następujące funkcje:
• Status wysiewu wyświetlany za pomocą dwukolorowych lampek LED
• Alarm z regulacją intensywności sygnału
• Wykrycie przerwania wysiewu

                    Siew pod kontrolą
KONTROLA OBSADY
Sterownik KMS 412 oblicza ilość wysianych nasion w każdym rzędzie w siewnikach
wyposażonych w 4 do 12 sekcji.

Menu operacyjne sterownika KMS 412 powstało we współpracy z
użytkownikami maszyn, dzięki czemu jest zrozumiałe i przejrzyste.
Pomaga również w przeprowadzaniu ustawień.

FUNKCJE STEROWNIKA:
• Wyświetla chwilową obsadę w każdym rzędzie oraz średnią (w tysiącach nasion na hektar lub w centymetrach odległości między

nasionami).
• Wykres słupkowy pokazuje aktualny wysiew we wszystkich rzędach. Błąd, w którymkolwiek miejscu jest natychmiast sygnalizowany
• Dzienny, sezonowy i ogólny licznik hektarów.

Wyświetlanie teoretycznej i
rzeczywistej obsady/ha:
Znaczne różnice w wysiewie
pokazane na wykresie słupkowym
informują o tym, że zgarniacze w
aparatach wysiewających są źle
ustawione.

Odległość między nasionami
w rzędzie:
−−>teoretyczna
−−>aktualna, oparta o obliczenia

czujników
−−>wykres słupkowy obsady w

każdym rzędzie.

Liczniki:
−−>dzienny
−−>ogólny
−−> wydajność
−−>szerokość robocza.

Liczenie nasion w rzędzie:
−−> rząd 7 nie wysiewa
−−>rząd 5 jest wyłączony, ale nasiona

nadal są uwalniane.

Alarm

                Wszystkie funkcje w jednym
sterowniku
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INNOVATIVE FARMING

KMD 112

X

X

INNOVATIVE FARMING

NIE WYSIE WU Z KABINY CIĄGNIKA
                Oszczędzaj nasiona
wyłączając rzędy wysiewu!

ELEKTRONICZNY WYŁĄCZNIK WYSIEWU

Wyposażeniem szczególnie interesującym, jeśli chodzi o siew na
skraju pola jest sterownik KMD 112 umożliwiający wyłączenie
siewu w poszczególnych sekcjach. Jest dostępny dla siewników
w konfiguracji do 12-rzędowej. KMD 112 może być połączony
ze sterownikiem kontrolującym przepływ nasion KMS 208, dzięki
czemu operator ma pełną informację na temat prawidłowości
funkcjonowania systemu.

KUHN +

ISOBUS zgodny ze
standardami AEF

(Agricultural Electronics Foundation)

Oszczędność dzięki automatycznemu rozłączaniu sekcji
wysiewających przez GPS. System jest kompatybilny
z głównymi terminalami na rynku
(JD, Muller Electronic, Fendt…).
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1 2 3 4 5

Dane techniczne
PLANTER 3 M

Rama / szerokość transportowa (m) 2,50 3,00 3,45 4,40 5,00

Liczba rzędów 3 do 7 4 do 9 4 do 7 6 do 12 9 do 11 8

System antyznoszeniowy ADS*
Min./Maks. rozstaw rzędów (cm) 25/80 45/90 25/80 37,5/60 37,

Zbiorniki na ziarno 25 l
Zbiorniki na ziarno 47 l
Liczba kół 2

Minimalny rozstaw rzędów w zależności od rozmiarów kół (cm)
5 x 15
6,5 x 15
26 x 12
Możliwość zamontowania kół z przodu maszyny Nie Tak

Typ zaczepu Kat. 2, zaczep półautomatyczny

Napęd (min-1)
Liczba przekładni 1

Znaczniki sterowane hydraulicznie
Sekcje wysiewające
Z kołem kopiującym
Z wahliwym ramieniem
Z krojem talerzowym
Zbiornik na nawóz:
2 x 190 l
2 x 260 l -
1 x 950 l -
1 x 1350 l - -
Wysiew nawozu z przednim zbiornikiem - -
Wysiew nawozu ze zbiornikiem MODULINER (solo lub z HR)
Wysiew mikrogranulatu
W rzędzie wysiewu (insektycyd)
W rzędzie wysiewu (preparat na ślimaki)
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1. PRAWIDŁOWA OBSADA ROŚLIN:
Aby uzyskać prawidłową obsadę roślin, musimy brać pod
uwagę odległość między nasionami w rzędzie, termin wysiewu
i typ gleby. Siewnik, którego potrzebujesz musi sprostać tym
wymaganiom.

2. PRAWIDŁOWE ZAGOSPODAROWANIE ŚCIERNISKA:
Siewniki KUHN są przystosowane do siewu uproszczonego,
eliminując kontakt nasion z resztkami pożniwnymi.

3. JEDNAKOWA GŁĘBOKOŚĆ SIEWU:
Dobry siewnik to taki, który precyzyjnie kontroluje głębokość
siewu.

4. OPTYMALNY KONTAKT NASION Z GLEBĄ:
Prawidłowa wymiana gazowa i dostęp do wody są niezbędnymi
warunkami szybkiego rozwoju roślin.

5. PRAWIDŁOWY ROZWÓJ KORZENI W ODPOWIEDNIO
PRZYGOTOWANEJ GLEBIE:
Drobne grudki na powierzchni i pulchna gleba wokół nasion
gwarantują prawidłowy rozwój korzeni.

5 ZASAD PRAWIDŁOWEGO SIEWU

Dowiedz się więcej na temat siewu i rozwiązań
KUHN na stronie:

www.kuhn-seedliner.com



Siewniki punktowe PLANTER 3
PLANTER 3 TS

Teleskopowa pojedyncza
PLANTER 3 TDL

Teleskopowa podwójna
szeroka

PLANTER 3 TI
Teleskopowa z

regulowanym rozstawem

PLANTER 3 TIM
Teleskopowa z regulowanym
rozstawem i liczbą rzędów

PLANTER 3 R
Składana

6,00 9,00 3,00 3,25 3,30 2,55 3,00

8 do 15 12 do 18 6 i 7 6, 7 i 8 7 6 6 i 7 8 do 12

Seryjnie
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Znajdź najbliższego dealera marki KUHN
na naszej stronie internetowej:

www.kuhn.com

Znajdź KUHN również na

Twój dealer KUHN
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ZNAJDŹ SIEWNIK PUNKTOWY KUHN,
DOSTOSOWANY DO TWOICH POTRZEB!

TRS - 16/18 R

M - RXL - 9/10/12 R M - 18 R

M - R - RX - TM - 8 R M - R - 9 R M - R - 12 R

M - 6 R

M - TS - TD - TT - 6 R TS - 7 R

TI - 6 R

TIM - 6 / 7 R

70 - 75 - 80 cm 55 - 60 - 65 cm 45 - 50 cm

M - 4 R

TDL - 7 R

W
tr

os
ce

o
śr

od
ow

is
ko

,b
ro

sz
ur

ę
w

yd
ru

ko
w

an
o

na
pa

pi
er

ze
be

zc
hl

or
ow

ym
/

W
yd

ru
ko

w
an

o
w

e
Fr

an
cj

i/
P

rin
te

d
in

Fr
an

ce
-

95
0

05
2

P
L

-
02

.1
8

-
C

op
yr

ig
ht

20
19

K
U

H
N

Odwiedź nasz kanał na YouTube.

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

Informacje podane w niniejszym dokumencie mają wyłącznie charakter informacyjny i nieumowny. Maszyny naszej firmy
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 modyfikacji rozwiązań projektowych, specyfikacji
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.

PLANTER 3


