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Zawieszany pług obracalny

VARI-MASTER L On Land
Informacja o produkcie

VARI-MASTER L On Land: nowa koncepcja wykonywania orki.



Po prostu doskonały

Opływowe kształty nowego pługa VARI-MASTER L „On Land” już na pierwszy 

rzut oka wyróżniają go na tle innych modeli. Solidna konstrukcja i wysoka wydajność 

robocza to kluczowe zalety tego modelu, wyposażonego w kute łączniki i liczne 

odlewy, które oprócz wyjątkowego designu  zapewniają najwyższą jakość pracy. 

Lekka i jednocześnie wytrzymała konstrukcja jest doskonale dostosowana do 

kompaktowych ciągników o dużej mocy (200-300 KM). Wersja VARI „On Land” 

zapewnia wysoki komfort pracy operatora oraz ogranicza nacisk na glebę, dzięki 

możliwości zastosowania lżejszych ciągników, wyposażonych w szerokie koła.

Pług VARI-MASTER L z pewnością stanie się wiodącym 

rozwiązaniem na rynku w dziedzinie precyzyjnej orki, między 

innymi dzięki prostej i pomysłowej regulacji ustawień roboczych 

oraz bardzo wytrzymałej konstrukcji. Nasze pługi są tak zaprojektowane,  

aby służyć rolnikom przez długie lata.

Ten nowy model pługa został stworzony z myślą o najbardziej wymagających 

rolnikach, którzy poszukują trwałych i prostych w obsłudze maszyn, zapewniających 

najwyższą jakość pracy. Pług jest dostępny w konfiguracji od 4 do 6 korpusów  

i doskonale odpowiada potrzebom średnich gospodarstw rolnych, ze względu na 

jakość wykonania i niezawodność. Docenią go również firmy usługowe, które inwestują 

w wydajne rozwiązania i przywiązują dużą wagę do prostoty regulacji oraz elastyczności 

dostosowania do różnych warunków roboczych.
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Prosty w obsłudze



Jednoczęściowa głowica
Przystosowana do pracy z ciągnikami  
o mocy do 300 KM.

Dwa miejsca mocowania koła
Niezależnie od tego, czy pracujemy 5 czy 6 korpusami, 
koło jest zawsze maksymalnie schowane w obrysie pługa.

Rozstaw korpusów 95 cm w 5E  
lub 101 cm w 4E
Duża odległość pomiędzy dłutami 
sąsiadujących korpusów pozwala 
na łatwe omijanie przeszkód.

Odkładnica Triplex z trzech 
warstw stali o różnej grubości 
„Wyłączność KUHN” 
+ 40% dłuższa żywotność.

Sztywne jarzma 
zaczepu
Ułatwiają podczepianie 
pługa

Łącznik „On Land”z odlewu monolitycznego
Solidna konstrukcja zapewnia dużą wytrzymałość 
i maksymalne przesunięcie boczne bez potrzeby 
stosowania obciążników.

Głowica pługa VARI-MASTER L On Land
Dostępna z zaczepem kategorii 3N, 3 lub 4N. Sztywne 
jarzma zaczepu ułatwiają podczepianie pługa. W celu 
zoptymalizowania siły uciągu można w łatwy sposób 
wyregulować wysokość dolnych jarzm.

Zabezpieczenie hydrauliczne Non-Stop KUHN 
Błyskawiczna reakcja pługa w momencie natrafienia na 
przeszkodę zapewnia pracę bez przestojów. Specjalna 
technologia w jakiej produkowany jest system zapewnia mu 
długą żywotność i eliminuje potrzebę konserwacji.
Opcjonalny system VARIBAR pozwala regulować ciśnienie 
z kabiny ciągnika, dzięki czemu można szybko dostosować 
zabezpieczenie do  zmieniających się warunków na polu.



Regulowane przedpłużki „Patent KUHN”
Wystarczy jeden ruch, aby ustawić odpowiedni kąt i dostosować 
przedpłużek do prędkości i głębokości roboczej, zapewniając 
całkowite pokrycie resztek roślinnych.

System dźwigni 
schowanych w ramie 
„Wyłączność KUHN”
Całkowita ochrona przed 
uszkodzeniem.

Prześwit 80 cm
Kute słupice zapewniają 
dużą odporność 
na skręcanie nawet 
w najtrudniejszych 
warunkach.

Modułowa rama
Rama pozwala dostosować pług do zmian 
w gospodarstwie (rozbudowa o dodatkowy 
korpus).

Szeroki wybór kół
Możliwość dostosowania pługa do różnych 
warunków w pracy i transporcie.

Odkładnica Triplex z trzech 
warstw stali o różnej grubości 
„Wyłączność KUHN” 
+ 40% dłuższa żywotność.

Boczne koło podporowo-transportowe
Konstrukcja koła pozwoliła zminimalizować jego wystawanie 
poza obrys pługa. Koło pełni dwie funkcje: w pozycji roboczej 
reguluje głębokość orki, w pozycji transportowej zapewnia 
bezpieczną jazdę po drodze.

Kompaktowa konstrukcja
Niezależnie od liczby korpusów, boczne koło jest zawsze 
maksymalnie schowane w obrysie pługa. Dwa punkty 
mocowania umożliwiają przesunięcie koła w przód i w tył,  
co ogranicza jego wystawanie i poprawia stabilność pługa.
Nowa, wygięta konstrukcja słupic dodatkowo ogranicza 
wystawanie koła i pozwala pracować przy samej granicy 
pola.



Sztuka doskonałej orki

O wysokiej jakości orki mówimy, kiedy zostanie ona jednolicie wykonana na całej 

powierzchni pola przy umiarkowanych kosztach eksploatacyjnych. 

	Wszechstronność: możliwość wykonywania orki w bruździe i poza 

bruzdą daje dużą elastyczność zastosowania pługa. System „On Land” 

(koła ciągnika przemieszczają się po caliźnie) zapewnia bardzo dobrą 

jakość orki w przypadku pracy z ciągnikami wyposażonymi w bardzo 

szerokie koła (≥800 mm) lub gąsiennice. 

	 Umiarkowane koszty eksploatacyjne: w orce najważniejsze 

jest wyregulowanie pługa. Proste dostosowanie ustawień do 

warunków roboczych pozwoli uzyskać spore oszczędności dzięki 

ograniczeniu zużycia paliwa i wolniejszemu zużywaniu się części.  

Do regulacji pługa VARI-MASTER L OL nie potrzeba żadnych narzędzi, 

co znacznie ułatwia pracę. W przypadku pól o zmiennych warunkach 

glebowych można opcjonalnie wyposażyć pług w hydrauliczne regulacje 

wykonywane z kabiny ciągnika.

	 Dokładność przykrycia resztek pożniwnych: nowy sposób regulacji 

przedpłużków i ich kąta natarcia poprawia jakość orki. Jednym ruchem 

zmienimy głębokość roboczą i kąt przedpłużka, co poprawia jakość 

przykrywania resztek pożniwnych (opatentowany system KUHN).

System On Land umożliwiający orkę w bruździe  
lub poza bruzdą

Łączony system regulacji kąta i głębokości pracy 
przedpłużka
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Dane techniczne

Modele MASTER 153 VARI-MASTER L On Land MASTER 183

Zalecana moc (kW/KM) 73 - 202/100 - 275 110 - 220/150 - 300 132 - 282/180 - 385

Maksymalne zapotrzebowanie mocy 
na 1 korpus (kW/KM)

33/45 36/50 40/55

Liczba korpusów

4 a a
5 a a a
6 a a a
7 a

Zabezpieczenie
T a a
NSH a a a

System regulacji 
szerokości 
roboczej korpusów

Multi a a
Vari a a a

Wersja On Land - ● o
Prześwit pod ramą (cm) 80 80 80

Prześwit między korpusami (cm) 96 (5E) - 102 (4E) 95 (5E) - 101 (4E) 96

Średnica osi obrotu (mm) 120 130 140

Rama (mm) 150x150 150x150 180x180

Kategoria zaczepu Kat. 2 - 3 Kat. 3N - 3/4N Kat. 3 - 4N

Typ zaczepu Poprzeczna belka Jarzma zaczepu Poprzeczna belka

Koła
Boczne koło podporowo-transportowe 
(combi)  690 o o o
Boczne koło podporowo-transportowe 
(combi) 780 o o o
Tylne koło podporowo-transportowe 
(combi) 690 o - -
Koło podporowe z amortyzatorem 600 o - -
Koło podporowe z amortyzatorem 690 o o o
Koło podporowe z amortyzatorem 760 o o o
Koło transportowe 540 o - -
Koło transportowe 660 o o o
Hydraulika

Automatyczne przestawienie ramy za 
ciągnik i obrót ● ● ●
Hydrauliczna regulacja głębokości 
roboczej o o o
Hydrauliczna regulacja punktu ciągu o ● ●
Hydrauliczne poziomowanie o o o
Varibar o o o
Maxibar o o o
KTH 12 o - -
KTH 105 o o o
Komfort

Optidrive + o - -
Optidrive - - ●
● : wyposażenie seryjne

o : wyposażenie opcjonalne

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

www.kuhn.com.pl
Nasze maszyny są produkowane zgodnie z europejską dyrektywą maszynową obowiązującą w państwach Unii 
Europejskiej. W państwach spoza UE nasze maszyny są przystosowane do norm bezpieczeństwa obowiązujących w danym 
kraju. W prospektach – w celu pokazania szczegółów budowy – niektóre osłony mogły zostać zdemontowane. Z wyjątkiem 
szczególnych przypadków i w każdych okolicznościach wszystkie zabezpieczenia muszą być zamontowane, zgodnie z 
zaleceniami w instrukcji obsługi.Producent zastrzega sobie prawo zmiany w modelach, ich wyposażeniu i akcesoriach 
bez uprzedzenia. Maszyny i wyposażenie opisane w tym dokumencie mogą być objęte co najmniej jednym patentem lub 
wzorem zastrzeżonym. Znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie mogą być zarejestrowane w jednym lub 
kilku krajach.

Znajdź 
KUHN również na:

Ze
 w

zg
lę

du
 n

a 
oc

hr
on

ę 
śro

do
w

isk
a 

do
ku

m
en

t z
os

ta
ł w

yd
ru

ko
w

an
y 

na
 p

ap
ie

rz
e 

be
z 

ch
lo

ru
. /

 P
rin

te
d 

in
 F

ra
nc

e 
- 9

50
06

5 
PL

 - 
09

.1
7 

- C
op

yr
ig

ht
 2

01
7 

KU
H

N


