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Duże modele glebogryzarek KUHN EL  
w skrócie:

282 402 R

Przygotowanie dobrze spulchnionego łoża 
siewnego w bardzo trudnych warunkach to 
zadanie dla glebogryzarek. Poprawa struktury 
gleby wspomaga kiełkowanie nasion i rozwój 
korzeni, co z kolei wpływa na wyższe plony. 
Duże szerokości robocze sprawiają, że modele 
EL 122, 162, 282 i 402 R są wybierane przez 
większe gospodarstwa rolne z produkcją roślinną 
lub mieszaną, firmy usługowe oraz plantatorów 
warzyw.

WSZECHSTRONNE MASZYNY  
DO RÓŻNYCH ZADAŃ
Szeroki wybór elementów roboczych, rotorów i wałów 
dogniatających oraz duże możliwości regulacyjne 
pozwalają w łatwy sposób dostosować glebogryzarkę 
do indywidualnych potrzeb.

SOLIDNE I NIEZAWODNE
Mocną stroną glebogryzarek KUHN jest ich wytrzymała 
konstrukcja, dzięki której doskonale radzą sobie  
w trudnych warunkach roboczych z ciągnikami o dużej 
mocy. Korzyść: Maszyna utrzymuje wysoką wartość na 
rynku wtórnym. 

Szerokość robocza
(m)

Całkowita szerokość 
transportowa

(m)

Maks. dopuszczalna moc 
ciągnika przy napędzie 

WOM 1000 min-1 (kW/KM)

EL 122 2,50 - 2,72 - 3,00 2,77 - 2,99 - 3,25 92/125

EL 162 2,50 - 3,00 2,77 - 3,25 121/165

EL 162-300 
BIOMULCH 3,00 3,25 122/165

EL 282 3,00 - 4,00 - 4,50 3,28 - 4,31 - 4,75 201/270

EL 402 R 6,18 3,00 294 / 400

INTENSYWNA UPRAWA DAJE LEPSZE  
REZULTATY NA CIĘŻKICH GLEBACH
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SZYBKI ROZKŁAD RESZTEK POŻNIWNYCH

Glebogryzarki mieszają znajdujące się na powierzchni resztki 
roślinne z glebą, spulchniają ją i napowietrzają. Dzięki temu resztki 
pożniwne, poplony i korzenie trawy szybko ulegają rozkładowi.

EL BIOMULCH POWER:  
ZWIĘKSZ ZASOBY MATERII ORGANICZNEJ W GLEBIE!

Z glebogryzarką EL 162-300 BIOMULCH zagospodarujesz 
międzyplony i zwiększysz zasoby materii organicznej w glebie. 
Zarówno jeśli stosujesz uproszczenia lub prowadzisz gospodarstwo 
ekologiczne, EL BIOMULCH stanowi skuteczną alternatywę dla 
zabiegów herbicydowych. Dzięki mniejszym kosztom serwisowym 
stanie się szybko najbardziej wszechstronną maszyną uprawową 
w Twoim gospodarstwie. EL 162-300 BIOMULCH odzwierciedla 
prostotę i wydajność, a jej cechą charakterystyczną są 4 przednie 
koła podporowe, umożliwiające płytką uprawę gleby z prędkością 
do 10 km/h. Nowe, zakrzywione pod kątem 95 stopni noże, 
zapobiegaja rozmazywaniu gleby i zapewniają płytką pracę na całej 
powierzchni. Dzięki hydraulicznie regulowanej osłonie rotora resztki 
pożniwne są optymalnie wymieszane z glebą. 

POPRAW KONDYCJĘ SWOJEJ GLEBY

Noże lub zęby odcinają kawałki gleby i wyrzucają je w kierunku osłon. W ten sposób zostaje ona rozluźniona, rozdrobniona i wymieszana  
z resztkami pożniwnymi.  
Glebogryzarki KUHN zostały zaprojektowane do wydajnego kruszenia brył gleby. Intensywność pracy zależy od prędkości obrotowej rotora, 
typu elementów roboczych i prędkości jazdy. Ogólna zasada: im wolniej porusza się maszyna, a rotor obraca się szybciej, tym bardziej 
rozdrobniona będzie gleba. Nie należy jednak przesadzać, gdyż można zniszczyć pożądaną strukturę gruzełkowatą gleby.

Aktywne maszyny, takie jak glebogryzarki KUHN to bardzo wszechstronne urządzenia stosowane 
w uprawach polowych i na plantacjach warzyw. Są one przeznaczone do intensywnej pracy prakty-
cznie w każdych warunkach, szczególnie na ciężkich i kamienistych glebach.
Do przygotowania łoża siewnego zazwyczaj wystarcza jeden przejazd. Glebogryzarki mogą 
również pracować z nabudowanym siewnikiem.

WSZECHSTRONNE MASZYNY DO 
RÓŻNORODNYCH ZASTOSOWAŃ
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Glebogryzarki KUHN zawdzięczają swoją wszechstronność szerokiej gamie elementów roboczych 
przeznaczonych do różnych systemów uprawy i zagospodarowania resztek pożniwnych.

ELEMENTY ROBOCZE DOSTOSOWANE  
DO TWOICH METOD UPRAWY

SYSTEM SZYBKIEGO MOCOWANIA: PONIEWAŻ CZAS TO PIENIĄDZ

WYŁĄCZNIE W KUHN

FAST-FIT NA ROTORZE CULTITILLER
Ten system szybkiego mocowania noży jest dostępny wyłącznie w maszynach KUHN. Każdy nóż 
jest zabezpieczony składaną zawleczką. Mocowanie z osłoną utrzymuje noże na swoim miejscu. Taki 
system pozwala na wymianę wszystkich noży zaledwie w kilka minut.

- Zagospodarowanie międzyplonów i resztek pożniwnych,
- Przeorywanie użytków zielonych,
- Uniwersalne zastosowanie w dużych gospodarstwach rolnych.

CULTIROTOR jest wyposażony w wygięte noże (w wersji „L” lub „C”), które skutecznie mieszają  
i wyrównują glebę. Sześć noży na każdym kołnierzu zapewnia dobrą penetrację gleby przy niskim 
zużyciu mocy. Noże są montowane na rotorze za pomocą przeciwkołnierzy, co zapewnia większą 
wytrzymałość podczas pracy na kamienistej glebie. Przeciwkołnierze stanowią standardowe 
wyposażenie modelu EL 282 oraz wzmocnionych rotorów HD.

- Zabiegi doprawiające glebę,
- Wstępna uprawa gleby w technologii uproszczonej,
- Uprawa gleb kamienistych,
- Mieszanie z glebą krótkich resztek pożniwnych.

Zęby zamontowane na rotorze CULTITILLER w pozycji wysuniętej do przodu, podnoszą i tną glebę. 
Są ustawione na przemian w prawo i w lewo, co zapewnia przesuwanie gleby na boki i jej dobre 
wyrównanie. 

CULTITILLER: DUŻA SKUTECZNOŚĆ PROSTYCH ZĘBÓW

CULTIROTOR: WYDAJNE MIESZANIE RESZTEK POŻNIWNYCH

- Doprawianie twardych i suchych gleb gliniastych,
- Uprawa przedsiewna w technologii uproszczonej,
- Przygotowanie dobrze spulchnionego łoża siewnego dla upraw wiosennych.

Duża ilość zębów montowanych w pozycji wleczonej na rotorze CULTIPLOW zapewnia maksymalne 
rozdrobnienie gleby i ogranicza ryzyko zapychania się rotora. Noże ustawione w prawo i w lewo 
przesuwają glebę na boki, co zapewnia dobre wyrównanie powierzchni.

CULTIPLOW: OPTYMALNE KRUSZENIE GLEBY, DZIĘKI WIĘKSZEJ LICZBIE ZĘBÓW

CULTIPLOW: EASY-FIT
Rotor CULTIPLOW może być wyposażony w system EASY-FIT, który znacznie ułatwia wymianę 
noży. Każdy nóż można wyjąć i ponownie zainstalować odkręcając i dokręcając pojedynczą śrubę.

Modele EL 282 i EL 402 R mogą być wyposażone w unikatowy system KUHN pozwalający na 
szybką wymianę rotora.  
Końce rotora są zabezpieczone w specjalnych uchwytach. Takie rozwiązanie zapewnia:
- szybką zamianę rotorów,
- bezpieczną wymianę noży na zdemontowanym rotorze.
Wystarczy kilka minut, aby odkręcić 5 śrub i zdemontować rotor!

UPROSZCZONE ZDEJMOWANIE I WYMIANA ROTORA

122 162 282
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ZAPROJEKTOWANE Z MYŚLĄ O DŁUGIEJ 
ŻYWOTNOŚCI I PROSTEJ OBSŁUDZE

Te modele glebogryzarek są przeznaczone do pracy z ciągnikami o maksymalnej mocy 92 kW/125 KM 
(EL 122) i 121 kW/165 KM (EL 162). Podobnie jak pozostałe maszyny uprawowe KUHN, glebogryzarki 
posiadają bardzo mocną konstrukcję.

Rama wykonana z pojedynczego profilu, dwustopniowa przekładnia i boczny napęd zębaty spełniają 
najbardziej rygorystyczne wymagania pod względem niezawodności.

Podzespoły zaprojektowano z myślą o wygodnej obsłudze i szybkiej regulacji.

162122
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PRZEKŁADNIA DUPLEX:
PRACA W KAŻDYCH WARUNKACH ROBOCZYCH

Przekładnia zaprojektowana do pracy przy znacznych obciążeniach, 
dostosowana do ciągników o dużej mocy. Regulacja prędkości 
obrotowej rotora odbywa się poprzez zamianę zestawu kół 
zębatych, w zależności od oczekiwanych rezultatów: stopnia 
rozdrobnienia lekkiej lub ciężkiej gleby. Standardowe oraz 
opcjonalne zestawy kół zębatych zapewniają duży zakres 
regulacji prędkości obrotowej rotora. Seryjnie montowane tylne 
wyjście WOM pozwala na przeniesienie mocy na inne maszyny, 
zamontowane na glebogryzarce.

NIEZAWODNY NAPĘD ROTORA

Przeniesienie mocy na duży rotor odbywa się za pośrednictwem 
przekładni zębatej. Koła wykonane z utwardzonej stali pracują  
w kąpieli olejowej, co zapewnia im długą żywotność. Korzyść:
koła napędowe są montowane po obu stronach na 
łożyskach, co gwarantuje lepsze oparcie dla koła wyjściowego 
i optymalny luz pomiędzy zębatkami, a tym samym wysoką 
niezawodność przekładni. Układ napędowy rotora posiada 
najlepszy na rynku system uszczelnienia czołowego wyposażony 
w dwa metalowe pierścienie (A), który zapewnia najwyższą jakość 
pracy w najcięższych warunkach.

SKUTECZNA OCHRONA UKŁADU NAPĘDOWEGO

Wszystkie modele są wyposażone w regulowane sprzęgło 
poślizgowe ograniczające moment obrotowy, które chroni 
komponenty układu napędowego przed uderzeniami  
i nadmiernymi obciążeniami.

SOLIDNA RAMA O PROFILU SKRZYNKOWYM

Gruba belka poprzeczna o przekroju skrzynkowym 
pełni rolę jednoczęściowej ramy. Zapewnia odpowiednią 
sztywność konstrukcji nawet w najtrudniejszych warunkach 
roboczych. Na glebie kamienistej zewnętrzna powierzchnia 
maszyny jest chroniona dzięki dwuwarstwowej osłonie.

WYŁĄCZNIE W KUHN
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EL 162-300 BIOMULCH

ZWIĘKSZ ZAWARTOŚĆ MATERII 
ORGANICZNEJ W GLEBIE!

Nowa glebogryzarka EL BIOMULCH pozwala wprowadzać całe rośliny do gleby na małej głębokości, 
pracując z prędkością do 10 km/h. Ta alternatywna metoda nazywana jest biofumigacją. Sprzyja 
ona rozkładowi masy roślinnej zwiększając poziom materii organicznej w glebie, przy jednoczesnym 
zachowaniu jej aktywności biologicznej. Glebogryzarka EL BIOMULCH to bardzo wszechstronna maszyna, 
która może być również wykorzystywana do likwidacji użytków zielonych i przeorywania ścierniska.

Niszcząc pokrywę roślinną glebogryzarką EL BIOMULCH przyspieszasz jej rozkład i tym samym zwiększasz poziom materii organicznej  
w glebie. Mieszanka gleby i resztek roślinnych uzyskana w wyniku płytkiej uprawy na głębokości kilku centymetrów ułatwia przekształcenie 
resztek roślin w materię organiczną, stanowiącą doskonały nawóz do Twojej gleby. Hydrauliczna regulacja tylnej osłony pozwala 
kontrolować intensywność pracy w każdych warunkach.

Biofumigacja okrywy roślinnej z glebogryzarką EL BIOMULCH

Niszczenie okrywy roślinnej Płytka uprawa ścierniska

Wykorzystuj poplony do wzbogacania gleby w materię organiczną

Wszechstronne zastosowanie
Usuwanie okrywy roślinnej, rekultywacja użytków zielonych, płytka uprawa ścierniska, przyorywanie nawozów organicznych itp. Z nową 
glebogryzarką EL BIOMULCH możesz wykonywać wiele zabiegów. Dzięki swojej wszechstronności glebogryzarka EL BIOMULCH szybko 
stanie się najbardziej użyteczną maszyną uprawową w Twoim gospodarstwie. EL BIOMULCH doskonale sprawdza się w mechanicznej 
walce z chwastami, jako skuteczna alternatywa dla herbicydów. Noże pracujące na głębokości od 3 do 6 cm przecinają korzenie 
chwastów. Taki zabieg niszczy chwasty przy mniejszych nakładach. Spróbuj uprawy uproszczonej w systemach rolnictwa ekologicznego.
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ZAPROJEKTOWANE Z MYŚLĄ 
O OCHRONIE GLEBY

Skorzystaj ze sprawdzonej konstrukcji
Nowa glebogryzarka EL BIOMULCH jest wyposażona w przekładnię 
DUPLEX, zaprojektowaną do pracy w ciężkich warunkach. Dzięki 
wymiennym zestawom kół zębatych w przekładni można szybko 
dostosować prędkość rotora do oczekiwanego rezultatu uprawy: 
odpowiednia intensywność kruszenia ciężkiej lub lekkiej gleby.  
Cierne sprzęgło poślizgowe zapewnia maksymalną ochronę układu 
napędowego, zabezpieczając go przed wstrząsami i nadmiernymi 
obciążeniami.

Czy chcesz zadbać o życie glebowe poprawiając strukturę gleby?
EL BIOMULCH to maszyna stworzona dla Ciebie!
Stała głębokość robocza jest zagwarantowana przez 4 koła podporowe, które zapewniają maszynie stabilność i jednorodną, płytką uprawę 
całej powierzchni pola. Nowe wygięte pod kątem 95 stopni noże zostały opracowane z myślą o ograniczeniu rozmazywania gleby. Nowe 
noże zapewniają doskonałą jakość mieszania gleby i resztek roślin.

Jeśli chcesz pracować w bardzo gęstej okrywie roślinnej, połącz pracę glebogryzarki EL BIOMULCH z rozdrabniaczem frontalnym  
BP 305 PRO. Ten zestaw maszyn pozwoli Ci zlikwidować nawet najmocniej rozrośnięta okrywę roślinną.

Idealny zestaw
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INTENSYWNA PRACA W TRUDNYCH WARUNKACH Z DUŻYMI CIĄGNIKAMI

Praca w trudnych warunkach wymaga specjalistycznych maszyn uprawowych! Optymalne przygotowanie 
łoża siewnego na ciężkich glebach, jednorodne wymieszanie sporej ilości resztek pożniwnych i duża 
wydajność robocza. Takie korzyści zyskują gospodarstwa rolne, szczególnie te z polową uprawą warzyw, 
które wybrały glebogryzarki KUHN EL o dużych szerokościach roboczych.  
Maszyny te są stworzone do takiej pracy.
Glebogryzarki EL 282 o szerokości  roboczej od 3 do 4.5 m oraz nowy model EL 402R - 600 o szerokości 
6,18 m spełnią oczekiwania dużych gospodarstw. Są one przystosowane do pracy z ciągnikami o mocy, 
kolejno 279 KM i 400 KM.

OPTYMALNE WYMIARY GLEBOGRYZAREK!
282 402 R

SKUTECZNY SYSTEM CHŁODZENIA

Przekładnia centralna i obie przekładnie boczne w glebogryzarkach EL 282 i EL 402 R-600 
posiadają wbudowane pompy cyrkulacji oleju, które wspomagają zarówno smarowanie jak  
i chłodzenie przekładni. Duża powierzchnia zbiornika oleju gwarantuje wydajne odprowadzanie 
ciepła bez potrzeby stosowania chłodnicy z wentylatorem, który łatwo uległby zapchaniu.
Ponadto, zastosowany olej syntetyczny pracuje w wyższych temperaturach niż oleje 
standardowe. Oba układy hydrauliczne są wyposażone w filtry i pracują oddzielnie, co 
zapobiega zanieczyszczeniu oleju.

DOSKONAŁA OCHRONA UKŁADU 
NAPĘDOWEGO

Model EL 402 R został wyposażony w dwa 
sprzęgła przeciążeniowe typu krzywkowego 
(po jednym na każdej połowie maszyny), 
które chronią glebogryzarkę podczas pracy 
na kamienistych glebach.
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INTENSYWNA PRACA W TRUDNYCH WARUNKACH Z DUŻYMI CIĄGNIKAMI

WZMOCNIONY ROTOR HD  
O DUŻEJ ŚREDNICY

Dostępny dla obu modeli CULTIROTOR  
z wygiętymi nożami (550 mm) jest idealnym 
narzędziem do przygotowania łoża 
siewnego i mieszania gleby z dużą ilością 
resztek pożniwnych. Glebogryzarka EL 282 
może być również wyposażona w rotor 
CULTITILLER  z prostymi zębami.

KTS 20: GWARANCJA 
DOTRZYMYWANIA TERMINÓW

Z myślą o przestrzeganiu harmonogramu 
prac i bezstresowej pracy operatora, model 
EL 402 R 600 jest seryjnie wyposażony 
w urządzenie monitorujące KTS 20. 
Zainstalowany w kabinie sterownik  na 
bieżąco kontroluje sprzęgło przeciążeniowe 
oraz temperaturę i obroty w trzech 
przekładniach. Jeśli czujnik wykryje 
błąd, operator zostaje natychmiast 
poinformowany.

WYTRZYMAŁE NOŻE DURAKUHN

Oba modele glebogryzarek są seryjnie 
wyposażone w noże powlekane węglikiem 
wolframu (o grubości 10 mm) gwarantujące 
długą żywotność.
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282 402 R

CENTRALNA PRZEKŁADNIA DUPLEX

-  Centralna przekładnia w modelu EL 282 posiada wymienne koła 
zębate. Pozwalają one uzyskać duży zakres regulacji prędkości 
rotora w zależności od różnych warunków roboczych.

-  Przekładnia centralna jest przesunięta do tyłu, co umożliwia 
zastosowanie dłuższego wałka i zmniejsza kąty przegubów. 
Ułatwia to podczepianie i jest pomocne w przypadku pracy  
z ciągnikami wyposażonymi w duże koła.

MOCNA RAMA ZACZEPU

Kolejnym rozwiązaniem przystosowanym do intensywnej pracy 
jest mocna rama zaczepowa. W modelach powyżej 3 m rama jest 
wzmocniona bocznymi rozpórkami. Jarzma są dostosowane do 
ciągników z zaczepami kategorii 3 i 4 (również 4N w EL 402 R-600). 
Oba modele są kompatybilne z amerykańskim typem zaczepu 
kategorii 4 (również 3 w modelu EL 282).

WYŁĄCZNIE W KUHN

NIEZAWODNY UKŁAD NAPĘDOWY

BEZKONKURENCYJNE PRZEKŁADNIE BOCZNE

-  Wszystkie koła zębate przekładni są osadzone po obu stronach 
na łożyskach wałeczkowych stożkowych.

- Wskaźnik zazębienia nie ma sobie równych na rynku.
-  Dwustopniowa przekładnia w modelu EL 282 (budową zbliżona 

do przekładni planetarnej) zapewnia płynniejsze i wydajniejsze 
przeniesienie napędu w porównaniu z dwoma niezależnymi 
przekładniami: rozwiązanie dostępne tylko w maszynach KUHN!

-  Wysoce skuteczne uszczelnienie: Kołnierz napędu rotora jest 
wyposażony w najlepsze na rynku metalowe uszczelnienie 
czołowe, które zapewnia doskonałą jakość pracy w najcięższych 
warunkach.

Oprócz układu chłodzenia, glebogryzarki EL 282 i EL 402 R są wyposażone w solidną ramę i mocny układ 
napędowy, co sprawia, że są idealnym rozwiązaniem do intensywnej pracy w trudnych warunkach.



EL

13

402 R

DOKŁADNE WYRÓWNANIE

Szerokość robocza glebogryzarki wynosi 
6,18 m, a szerokość wału 6,50 m: to 
najlepszy sposób na dokładne wyrównanie 
gleby na granicy kolejnych przejazdów. 
Dodatkowo, połączenie pomiędzy 
dwoma sekcjami rotora jest przesunięte 
względem połączenia dwóch sekcji wału 
dogniatającego. Sekcje wału mają różną 
szerokość (3 i 3,50 m), co zapobiega 
pozostawianiu nieuprawionych pasów 
pomiędzy dwoma częściami maszyny.

IDEALNE ŁOŻE SIEWNE

KONSTRUKCJA WPŁYWAJĄCA NA 
MNIEJSZE ZUŻYCIE MOCY

Duży prześwit pomiędzy rotorem i osłoną 
ogranicza zapotrzebowanie na moc oraz 
ułatwia przepływ gleby przez maszynę. 
Ponadto, w wilgotnych warunkach maszyna 
jest mniej narażona na gromadzenie się
gleby pomiędzy rotorem i korpusem 
glebogryzarki,.

OPTYMALNE DOSTOSOWANIE
DO ZMIENNYCH WARUNKÓW 
GLEBOWYCH

W obrębie jednego pola mogą występować 
różne typy gleb. Jeśli chcemy uzyskać 
wysoką jakość pracy w tak zmiennych 
warunkach, kluczową rolę odgrywają 
proste regulacje przeprowadzane w czasie 
rzeczywistym. W glebogryzarce EL 402 R 
głębokość robocza i pozycja tylnych osłon 
jest regulowana hydraulicznie z kabiny 
ciągnika, za pomocą systemu nadrzędnych  
i podrzędnych siłowników (master/slave).

DWIE RUCHOME CZĘŚCI MASZYNY

Glebogryzarka może pracować w sztywnej lub pływającej pozycji. W tym drugim położeniu, obie części maszyny mogą poruszać się  
w zakresie +/- 2,5° w górę i w dół.



EL

14

WSZYSTKIE MODELE

ODCHYLANA TYLNA OSŁONA  
ZAPEWNIAJĄCA WIĘKSZĄ SWOBODĘ REGULACJI

Szeroki zakres ustawień tylnej osłony pozwala na:
- precyzyjną regulację intensywności kruszenia i płynniejszą pracę,
-  lepsze dostosowanie do warunków roboczych, dzięki dwuczęściowej dolnej osłonie  

z zawiasami.

Pozycja tylnej osłony, a tym samym intensywności kruszenia gleby jest regulowana 
za pośrednictwem korby z przodu maszyny. Korba znacznie ułatwia zmianę ustawień 
roboczych w przypadku pracy z nabudowanym siewnikiem i wałem. Mocna konstrukcja 
zawiasów i osłon gwarantuje długą żywotność maszyny. W modelu EL 402R-600 
regulacja ta może być obsługiwana hydraulicznie z kabiny ciągnika, w trakcie pracy.

BOCZNE TALERZE OGRANICZAJĄCE

Boczne talerze ograniczające zapobiegają tworzeniu się grzbietów i owijaniu resztek 
roślinnych wokół końców rotora. W zależności od warunków roboczych można szybko 
wyregulować ich wysokość i rozstaw. Są dostępne w wersji z gładką krawędzią dla 
wszystkich modeli glebogryzarek KUHN oprócz modelu EL 402R-600, dla którego 
dostępne są talerze z krawędzią ząbkowaną. 

SPULCHNIACZE ŚLADÓW KÓŁ

Opcjonalne spulchniacze śladów są przeznaczone do rozrywania i wyrównywania zbitej 
gleby za kolami ciągnika. Ich głębokość robocza i rozstaw mogą być regulowane.  
W zależności od warunków pracy, a szczególnie od ilości kamieni, możliwy jest wybór 
zabezpieczenia śrubowego lub sprężynowego spulchniaczy.

EL 402 R-600: KOMFORTOWA JAZDA PO DROGACH

Brony wirnikowe EL serii 402 R-600 są składane hydraulicznie i blokowane w pozycji 
transportowej. Opcjonalny wózek transportowy z podwójnymi, skrętnymi kołami o dużej 
średnicy ułatwia poruszanie się po drogach. Maszyna nie wymaga hamulców i spełnia wa-
runki określone w przepisach ruchu drogowego, nawet w zestawie ze średniej wielkości 
ciągnikiem.

WIĘCEJ PRAKTYCZNYCH ROZWIĄZAŃ  
I OPCJI WYPOSAŻENIA

TYLNE KOŁA

Podczas płytkiej uprawy (rekultywacja pastwisk, zrywanie 
ścierniska), zamiast wału mogą być zamontowane tylne koła. 
W położeniu transportowym koła są składane do wewnątrz, co 
pozwala maksymalnie ograniczyć wymiary maszyny.

PŁOZY LUB PRZEDNIE KOŁA

Przednie koła są przeznaczone do pracy wszędzie tam, gdzie 
nie jest wymagane wyrównanie i zagęszczenie całej powierzchni 
gleby. Maja regulowany rozstaw i nie pozostawiają śladów.
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ZESTAWY UPRAWOWO-SIEWNE

ZESTAWY UPRAWOWE

3-metrowe modele EL 122 i EL 162 oraz 
3- i 4-metrowe modele EL 282 można 
agregować ze spulchniaczami gleby 
CULTISOIL w celu rozluźniania głębszych, 
mocno zagęszczonych warstw gleby, 
bezpośrednio przed rotorem glebogryzarki 
(regulacja głębokości do 35 cm).

UPRAWA I SIEW W JEDNYM

Glebogryzarki EL mogą tworzyć 
kompaktowe i wydajne zestawy z różnymi 
siewnikami:
- pneumatycznymi siewnikami VENTA,
- mechanicznymi siewnikami INTEGRA.

OPŁACALNA INWESTYCJA!

REGULACJA GŁĘBOKOŚCI ROBOCZEJ NA WALE

We wszystkich modelach z wyjątkiem EL 402 R, regulacja 
głębokości roboczej odbywa sie w prosty sposób poprzez 
przełożenie sworznia w płycie wielootworowej. Wał może 
swobodnie opadać, pozostając przez cały czas w kontakcie  
z glebą. Zapewnia to optymalne zagęszczenie łoża siewnego  
i pomaga wyrównać uprawianą powierzchnię. 
W glebogryzarce EL 402 R głębokość robocza może być 
regulowana hydraulicznie z kabiny ciągnika.
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RÓWNOMIERNE KIEŁKOWANIE  
I WSCHODY ROŚLIN

Chcąc sprostać oczekiwaniom użytkowników i zapewnić wysoką jakość zabiegu uprawowego, 
glebogryzarki KUHN mogą posiadać różne opcje regulacji głębokości roboczej. Łatwa regulacja pozycji 
wału daje możliwość precyzyjnego dostosowania maszyny do warunków glebowych i zapewnia wysoką 
jakość pracy. 
Uwaga: Niektóre z wymienionych opcji regulacji głębokości są dostępne tylko dla wybranych maszyn.

REGULACJA GŁĘBOKOŚCI ROBOCZEJ

WAŁ CRUMBLER

Wał o mniejszej średnicy (390 mm) do pracy 
na suchych, nieklejących glebach, bez 
nabudowanego siewnika. 
Demontowane pręty ograniczają ryzyko 
zapychania. Wymagania względem 
konserwacji wału są minimalne.

WAŁ MAXICRUMBLER

Duża średnica (520 mm) zmniejsza opory 
toczenia i zapewnia dobre utrzymanie 
głębokości roboczej. Wał jest przeznaczony 
do pracy na suchych, nieklejących glebach, 
bez nabudowanego siewnika.

WAŁ PACKER 2

Wszechstronny wał o średnicy 515 mm 
dostosowany do różnych warunków 
glebowych. W szczególności zalecany 
na gleby gliniaste z tendencją do pękania 
i zaskorupiania podczas obsychania. 
Zapewnia optymalne przygotowanie łoża 
siewnego z mocniej zagęszczoną głębszą 
warstwą i luźniejszą glebą na powierzchni. 
Wał jest przystosowany do pracy  
w zestawie z lżejszym siewnikiem.

USŁUGI KUHN* Wykorzystaj maksymalny potencjał swoich maszyn KUHN
* Niektóre usługi dla klientów są dostępne tylko w wybranych krajach.

EKSPRESOWE ZAMÓWIENIE NA CZĘŚCI 24/7
Pilnie potrzebujesz części zamiennych? KUHN SOS ORDER to 
ekspresowa dostawa części, siedem dni w tygodniu, przez 362 dni  
w roku. Dzięki tej usłudze zminimalizujesz czas przestoju maszyny  
i zwiększysz wydajność pracy.

WYBÓR PROFESJONALISTÓW
Skorzystaj z 36-miesięcznej gwarancji dzięki usłudze KUHN protect+. 
 Możesz skupić się wyłącznie na pracy i wydajności swojej maszyny. 
Tego przecież oczekujesz, gdy inwestujesz w profesjonalny sprzęt.

NATYCHMIASTOWA NAPRAWA
Usterka techniczna zawsze pojawia się w nieodpowiednim momencie.
Twój dealer KUHN udzieli Ci szybkiego i skutecznego wsparcia dzięki 
usłudze KUHN i tech. W ramach serwisu internetowego dostępnego 24/7, 
możesz uzyskać szybką i dokładną diagnozę.

RACJONALNA INWESTYCJA
Potrzebujesz nowej maszyny, ale problem stanowią pieniądze? Inwestuj  
w nowy sprzęt i rozwijaj gospodarstwo z KUHN finance, bezpiecznie i zgodnie  
z własnymi potrzebami. Oferujemy indywidualne usługi finansowe 
dostosowane do Twoich wymagań.
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Source: sprisi/pixelio.de

Odlewnie i kuźnie należące do firmy KUHN oraz technologicznie zaawansowane procesy obróbcze 
pozwalają produkować części przygotowane na walkę z czasem. Możesz polegać na naszej wiedzy  
i doświadczeniu oraz na naszych oryginalnych częściach zamiennych. Korzystaj z naszego wsparcia oraz 
usług logistycznych za pośrednictwem dowolnego magazynu KUHN PARTS, który zapewni Ci szybki  
i niezawodny serwis we współpracy z najbliższym autoryzowanym dealerem KUHN.

Stworzone do walki z czasem
CZĘŚCI ZAMIENNE KUHN

WAŁ MAXIPACKER

Duża średnica (535 mm) zmniejsza opory 
toczenia i ogranicza ryzyko zapadania sie 
wału na lżejszych glebach. Wał doskonale 
nadaje się do agregowania z cięższymi 
siewnikami. Jest seryjnie wyposażony 
w napawane skrobaki, które zapewniają 
dłuższą żywotność, ograniczają potrzebę 
regulacji i poprawiają czyszczenie wału na 
lepkich glebach.

WAŁ PACKLINER

Bardzo duża średnica (592 mm) ogranicza 
opory toczenia i gwarantuje doskonałą 
nośność na wszystkich glebach, 
szczególnie w wilgotnych warunkach. 
Pozostawia dobrze zagęszczoną 
powierzchnię. Seryjnie montowana listwa  
z napawanymi skrobakami ogranicza 
potrzeby w zakresie konserwacji.

WAŁ STEELLINER:

Wał zagęszcza glebę bezpośrednio  
w rzędach wysiewu. Charakteryzuje się 
małymi oporami toczenia i dobra nośnością, 
dzięki dużej średnicy zewnętrznej: 550 mm.
Sprawdza się na glebach suchych  
i twardych, gdzie krusząc większe grudki 
ziemi uzupełnia pracę maszyny uprawowej. 
W rezultacie nadaje glebie pożądaną 
strukturę, nawet w trudnych i wilgotnych 
warunkach.
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Dane techniczne GLEBOGRYZARKI DO UPRAW POLOWYCH

EL 122/250 EL 122/280 EL 122/300 EL 162/250 EL 162/300 EL162-300 BIOMULCH EL 282/300 EL 282/400 EL 282/450 EL 402 R - 600
Szerokość robocza (m) 2,50 2,72 3,00 2,50 3,00 4,00 4,50 6,18

Całkowita szerokość (m) 2,77 2,99 3,25 2,77 3,25 3,28 4,31 4,75
6,54 (w pozycji roboczej)  

3,00 (w pozycji transportowej)

Zaczep 3-punktowy, kat. 2 (kompatybilny z zaczepem quick-hitch kat. 2 i 3) 3-punktowy, kat. 2 3-punktowy, kat. 3 lub 4
3-punktowy, kat. 3, 4, 4N (kompaty-
bilny z zaczepem quick-hitch kat. 4)

Regulacja głębokości siewu Na przednich kołach Na przednich kołach, wale lub tylnych kołach Hydrauliczna

Napęd boczny  (Za pośrednictwem kół zębatych w kąpieli olejowej)
Maks. dopuszczalna moc ciągnika  
przy napędzie WOM 1000 min-1 (kW/KM)

92 / 125  121 / 165 201 / 270 294 / 400

Zabezpieczenie wałka WOM Cierne sprzęgło poślizgowe
Sprzęgło przeciążeniowe typu 

krzywkowego
Napęd WOM (min-1) 540 / 750 / 1000 750 / 1000 1000

Tylne wyjście WOM -

Typ przekładni DUPLEX z dwoma kompletami kół zębatych DUPLEX z jednym kompletem kół zębatych
1 centralna przekładnia 

DUPLEX  
2 przekładnie boczne

Dwuczęściowa tylna osłona

Regulacja tylnej osłony Za pomocą korby z przodu maszyny Hydrauliczna, bezstopniowa Za pomocą korby z przodu maszyny Hydrauliczna, bezstopniowa

Boczne talerze ograniczające  (gładkie) -  (ząbkowane)

Min./maks. głębokość robocza (cm) 8 - 23 8 - 25 3 - 6 8 - 26 0 - 26

Średnica rotora (mm)

CULTIROTOR 525  550 (C-noże) - 590 (L-noże) 617 (C-noże) - 585 (L-noże) 550

CULTITILLER 520 570 - 600 -

CULTIPLOW 550 570 - - -

Liczba noży

C-/L-noże (CULTIROTOR) 60 66 72 60 72 96 108 144 (DURAKUHN - 10 mm)

noże wleczone (CULTITILLER) 56 60 66 56 66 - 60 80 90 -
noże wysunięte do przodu 
(CULTIPLOW)

84 88 100 84 100 - 92 120 - -

Masa (kg)
CULTIROTOR -
CULTITILLER -
CULTIPLOW

z płozami
955 - 970 - 1095 995 - 1007 - 1155 1045 - 1055 - 1215 1095 - 1100 - 1167 1200 - 1210 - 1305

-

z przednimi kołami
980 - 995 - 1120 1020 - 1032 - 1180 1070 - 1080 - 1240 1120 - 1125 - 1192 1225 - 1235 - 1330

1225 -

z wałem MAXICRUMBLER
1080 - 1095 - 1220 1180 - 1192 - 1340 1195 - 1205 - 1365 1220 - 1225 - 1292 1350 - 1360 - 1455

-
1870 - 1825 2210 - 2145 2400 - 2335

3955

z wałem MAXIPACKER
1320 - 1335 - 1460

-
1470 - 1480 - 1640 1460 - 1465 - 1532 1625 - 1635 - 1730

-
2095 - 2050 2565 - 2500 2790 - 2725

4490

 seryjnie     opcja    - niedostępne       *CULTIROTOR HD: należy dodać 60 kg

Prędkości obrotowe (min-1) - EL 122

Napęd WOM
(min-1)

Pierwszy zestaw kół (22/26 zębów)
seryjnie

Drugi zestaw kół (28/20 zębów)
seryjnie

Opcjonalny zestaw kół
(30/18 zębów)

Opcjonalny zestaw kół
(24/24 zęby)

26 / 22 22 / 26 28 / 20 20 / 28 30 / 18 18 / 30 24 / 24

540 - 195 - 231 - 275 165

750 194 271 264 321 - 382 229

1000 258 361 218 - 183 - 305

Prędkości obrotowe (min-1) - EL 162

Napęd WOM
(min-1)

Pierwszy zestaw kół (23/30 zębów)
seryjnie

Drugi zestaw kół (28/25 zębów) 
seryjnie

Opcjonalny zestaw kół
(33/20 zębów)

Opcjonalny zestaw kół
(18/35 zębów)

30 / 33 23 / 30 28 / 25 25 / 28 33 / 20 20 / 33 18 / 35

540 - 186 - - - 235 277

750 - 258 177 222 - 327 385

1 000 202 344 236 296 160 - -
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Dane techniczne GLEBOGRYZARKI DO UPRAW POLOWYCH

EL 122/250 EL 122/280 EL 122/300 EL 162/250 EL 162/300 EL162-300 BIOMULCH EL 282/300 EL 282/400 EL 282/450 EL 402 R - 600
Szerokość robocza (m) 2,50 2,72 3,00 2,50 3,00 4,00 4,50 6,18

Całkowita szerokość (m) 2,77 2,99 3,25 2,77 3,25 3,28 4,31 4,75
6,54 (w pozycji roboczej)  

3,00 (w pozycji transportowej)

Zaczep 3-punktowy, kat. 2 (kompatybilny z zaczepem quick-hitch kat. 2 i 3) 3-punktowy, kat. 2 3-punktowy, kat. 3 lub 4
3-punktowy, kat. 3, 4, 4N (kompaty-
bilny z zaczepem quick-hitch kat. 4)

Regulacja głębokości siewu Na przednich kołach Na przednich kołach, wale lub tylnych kołach Hydrauliczna

Napęd boczny  (Za pośrednictwem kół zębatych w kąpieli olejowej)
Maks. dopuszczalna moc ciągnika  
przy napędzie WOM 1000 min-1 (kW/KM)

92 / 125  121 / 165 201 / 270 294 / 400

Zabezpieczenie wałka WOM Cierne sprzęgło poślizgowe
Sprzęgło przeciążeniowe typu 

krzywkowego
Napęd WOM (min-1) 540 / 750 / 1000 750 / 1000 1000

Tylne wyjście WOM -

Typ przekładni DUPLEX z dwoma kompletami kół zębatych DUPLEX z jednym kompletem kół zębatych
1 centralna przekładnia 

DUPLEX  
2 przekładnie boczne

Dwuczęściowa tylna osłona

Regulacja tylnej osłony Za pomocą korby z przodu maszyny Hydrauliczna, bezstopniowa Za pomocą korby z przodu maszyny Hydrauliczna, bezstopniowa

Boczne talerze ograniczające  (gładkie) -  (ząbkowane)

Min./maks. głębokość robocza (cm) 8 - 23 8 - 25 3 - 6 8 - 26 0 - 26

Średnica rotora (mm)

CULTIROTOR 525  550 (C-noże) - 590 (L-noże) 617 (C-noże) - 585 (L-noże) 550

CULTITILLER 520 570 - 600 -

CULTIPLOW 550 570 - - -

Liczba noży

C-/L-noże (CULTIROTOR) 60 66 72 60 72 96 108 144 (DURAKUHN - 10 mm)

noże wleczone (CULTITILLER) 56 60 66 56 66 - 60 80 90 -
noże wysunięte do przodu 
(CULTIPLOW)

84 88 100 84 100 - 92 120 - -

Masa (kg)
CULTIROTOR -
CULTITILLER -
CULTIPLOW

z płozami
955 - 970 - 1095 995 - 1007 - 1155 1045 - 1055 - 1215 1095 - 1100 - 1167 1200 - 1210 - 1305

-

z przednimi kołami
980 - 995 - 1120 1020 - 1032 - 1180 1070 - 1080 - 1240 1120 - 1125 - 1192 1225 - 1235 - 1330

1225 -

z wałem MAXICRUMBLER
1080 - 1095 - 1220 1180 - 1192 - 1340 1195 - 1205 - 1365 1220 - 1225 - 1292 1350 - 1360 - 1455

-
1870 - 1825 2210 - 2145 2400 - 2335

3955

z wałem MAXIPACKER
1320 - 1335 - 1460

-
1470 - 1480 - 1640 1460 - 1465 - 1532 1625 - 1635 - 1730

-
2095 - 2050 2565 - 2500 2790 - 2725

4490

 seryjnie     opcja    - niedostępne       *CULTIROTOR HD: należy dodać 60 kg

Prędkości obrotowe (min-1) - EL 282

Napęd WOM
(min-1)

Pierwszy zestaw kół (24/26 zębów)
seryjnie

Drugi zestaw kół (22/28 zębów)
opcja

Opcjonalny zestaw kół
(21/29 zębów)

26 / 24 24 / 26 28 / 22 22 / 28 29 / 21 21 / 29

750 - 214 - 252 - 274

1 000 244 287 208 337 192 366

Wyposażenie dodatkowe EL 122/162: przeciwkołnierze rotora dla modeli CULTIROTOR - tylny zaczep hydrauliczny o standardowej lub 
zwiększonej nośności – tylne wały - przednie koła (Ø 355 mm, szer. 195 mm) - wzmocnione spulchniacze śladów kół ciągnika  
z zabezpieczeniem śrubowym lub sprężynowym – boczne talerze ograniczające – światła drogowe i wyposażenie ostrzegawcze – 
dodatkowy zestaw kół zębatych – zestaw tylnych kół - zaczep półautomatyczny - kute dłuta dla rotorów CULTITILLER.

Wyposażenie dodatkowe dla EL 282: mocny zaczep do siewnika - tylne wały, przednie koła (stalowe - 355 mm x 195 mm – 
wzmocnione spulchniacze śladów ciągnika z zabezpieczeniem śrubowym lub sprężynowym – boczne talerze ograniczające – światła 
drogowe i wyposażenie ostrzegawcze – dodatkowy zestaw kół zębatych – zestaw tylnych kół.

Wyposażenie dodatkowe dla EL 402 R - 600: boczne talerze ograniczające - spulchniacze śladów ciągnika - rama transportowa.
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PRZEWODNIK KUHN: WSZYSTKO,  
CO MUSISZ WIEDZIEĆ O POPLONACH

122 162 282 402 R

Aby poprawić wyniki finansowe i środowiskowe gospodarstw 
rolnych potrzebne są nowe, innowacyjne zabiegi agrotechniczne.
Nie jest to jednak takie proste, ponieważ zagospodarowanie pola w okresie 
między uprawą roślin w plonie głównym jest zawsze pewnym kompromisem 
między realizacją kilku celów.
W tym przewodniku znajdziesz wskazówki, które pomogą Ci z powodzeniem 
stosować uprawy międzydzyplonowe!

1. zawieszane mechaniczne  2. nabudowane mechaniczne  3. ze zbiornikiem frontalnym  4. nabudowane pneumatyczne   
5. zaczepiane pneumatyczne  6. zawieszane do siewu uproszczonego  7. zaczepiane do siewu uproszczonego  8. punktowe

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

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 projek-
towych, 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.

Znajdź najbliższego dealera marki KUHN  
na naszej stronie internetowej:
www.kuhn.com.pl

Twój dealer KUHN

Znajdź KUHN również na

Odwiedź nasz kanał na YouTube.


