Könnyű alumínium szórókeret
paralelogramma felfüggesztéssel és tökéletes talajkövetéssel, mert a terhelés a traktorra esik.

Atlantique 3200

A négyszögletű RHPA keret 18 és 28 mé
ter közötti méretben készül, könnyen
összecsukható. A háromszögletű TR4
keretet 24 és 30 méter közötti méretben gyártják, a fúvókák minden irányból
tökéletesen védettek.

vontatott szántóföldi permetező

Műszaki adatok:
Tartálykapacitás: 3200 l
Tényleges kapacitás: 3440 l
Munkaszélesség: 18–30 m
Súly, tartozék nélkül: 1,8–2,05 t
Gumik: 9.5×48
Permetlészakaszok száma: 5
Szivattyúk: dugattyús membránszivattyú
(PM 265) / centrifugálszivattyú (PC 700)

A permetező 255 cm-nél is keskenyebbre összecsukható, ami
praktikus a közúti közlekedésben.

Alumínium Equilibra felfüggesztés a vízszintes lengéscsillapításért és stabilitásért. Segítségével
a szórókeret mindig a beállított
pozícióban marad.

Forgalmazó:
Kuhn Center Magyarország Kft.
6000 Kecskemét, Búzakalász utca 20.
Tel.: +36 76/ 500-460
Gépi hegesztett, hidegen hajlított acélváz,
állítható magasságú
vonórúddal.

A kitámasztó visszahajtva a
vázhoz simul, nem érintkezik a növényzettel.
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tottak elő, ám a két világháború között
alaposan felfutott a termelés. 1928ban, fennállása századik esztendejében
a KUHN már évente ezer munkagépet
gyártott.
A második világháború azonban
megtörte a lendületet, a cég elvesztette
partnerei jó részét, ezért 1946-ban szövetségre lépett a svájci Bucher-Guyer
vállalattal, és a Bucher Industries ma is a
főrészvényesei közé tartozik. Innováció
és minőség: a KUHN már a 20. század
közepén is ezeket a jelszavakat tűzte
zászlajára, s napjainkra Franciaország
egyik vezető gépgyártójává nőtte ki
 2015. október–november

A tartály leürítése távirányítással
történik.

Stabil létra,
széles fellépő.

Polietilén tartály vegyszerbekeverővel. Ellenálló a vegyszerekkel és
az UV-sugárzással szemben, a sima
belső fal révén tökéletes a kiürülése,
még lejtős területen is. Ürüléskor az
utolsó literek a tartály elülső részére
folynak.

A falusi kovács Joseph KUHN által 1828ban alapított cég eleinte mérlegeket és
egyéb, súlymérésre használt eszközöket
készített. 1864-ben álltak át a mezőgazdasági gépek gyártására az elzászi
(vagyis a francia–német határ közelében
lévő) Saverne-ben. KUHN gyára még
mindig ott áll a Párizs–Strasbourg vasútvonal mentén, ahol másfél évszázada
az első épületeket felhúzták.
A vállalat 1871-ben – a poroszokkal szemben elvesztett háború után –
németté vált, s csak 1918-ban lett ismét
franciává. A 20. század elején hetente
még csupán néhány tucat eszközt állí-

A szórókeret hidropneumatikus
függesztéssel kapcsolódik a vázhoz, kiegészítve kétoldali független keretcsillapítással, amely
minden körülmények között
megfelelő védelmet nyújt.

magát. 1970-ben már az egymilliomodik
terméküket vehette át egy francia gazdálkodó.
1996-ban a cég felvásárolta a KUHNNodet S.A. vállalatot, s a kínálatába
ekkor kerültek be a permetezők.
2008-ban a francia Blanchard is
a tulajdonába került, s ezzel a paletta tovább bővült. 2012-ben a KUHNcsoport éves bevétele már az egymilliárd eurót is meghaladta. A kompakt,
kiválóan manőverezhető és jól kiegyensúlyozott Atlantique típusú vontatott
szántóföldi permetezők gyártását egy
évvel korábban kezdték meg.

A CAN BUS technológiát használó szabályozórendszer nagyméretű
(52 cm²-es) kijelzővel rendelkezik,
és egyszerűen irányítható a traktor
belsejéből.

A vegyszerbekeverő térfogata
35 liter, a kézmosó tartály
16 literes.
A tartály szintjelzője a
traktorból is jól látható.

A Kuhn permetezőkön használt
folyadékkeringtetés standard,
félfolyamatos, illetve pneumatikus csöpögésgátló rendszerrel
ellátott folyamatos rendszerű
lehet.
Dugattyús membránszivattyú és
centrifugálszivattyú a megfelelő
folyadékáramlásért. A szivattyúkat fedél védi, minimális karbantartást igényelnek.

A kezelőkarok a gép oldalán, könnyen hozzáférhető
helyen vannak, ezekkel
lehet vezérelni a feltöltést,
keverést, permetezést,
öblítést és ürítést.

A 300 literes tiszta vizes tartály a gép
hátsó részén helyezkedik el, így jobb
egyensúlyt biztosít annak, és könnyen
hozzáférhető.
Égetett porfesték
a tartósságért.
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