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Po 10 latach bliskiej współpracy z rolnikami stosującymi uprawę pasową z kultywatorem STRIGER, firma 
KUHN przedstawia nową generację tych wyjątkowych maszyn. Wprowadzono wiele zmian podyktowanych 
doświadczeniami polowymi i oczekiwaniami użytkowników pod kątem eksploatacji maszyn.

Kultywator do uprawy pasowej

STRIGER 100
Informacja o produkcie
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KOMFORT I PRECYZJA

-  Beznarzędziowa regulacja talerzy 
odgarniających resztki pożniwne

- Beznarzędziowa regulacja zębów 
-  Hydrauliczna regulacja kół 
dogniatających

NOWA KONSTRUKCJA ZĘBÓW

- System szybkiej wymiany dłut
-  Kształt zoptymalizowany pod kątem 
zapotrzebowania na moc

- Zabezpieczenie przeciwkamieniowe słupic

IDEALNE KOPIOWANIE NIERÓWNOŚCI

- Trapezowe ramy sekcji roboczych
-  Optymalna pozycja kół podporowych 
krojów talerzowych

Dane techniczne STRIGER

Modele 300 440 R 600 R

Rama (m) 3.00 4.40 6.00

Liczba rzędów 4 5 6 6 7 8 8 9 11 12

Rozstaw (cm) 60-70- 
75-80 55-60 45-50 70-75- 

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

Szerokość transportowa 3.00

Zapotrzebowanie na moc Od 20 KM do 35 KM na 1 rząd

Głębokość robocza (cm) Od 7 do 30 cm

Zaczep Kat. 2 - 3 Kat. 3 - 4N - Quick Hitch 4N

Wymagane wyposażenie hydrauliczne 
ciągnika

Zabezpieczenie i regulacja 
koła dogniatającego: 1 zawór 

dwukierunkowy 
Trapez: 1 zawór dwukierunkowy

Zabezpieczenie i regulacja koła dogniatającego: 1 zawór dwukierunkowy 
Trapez: 1 zawór dwukierunkowy

Składanie + blokada: 1 zawór dwukierunkowy

WSZECHSTRONNOŚĆ ZASTOSOWANIA

-  Doglebowa aplikacja gnojowicy  
lub nawozów mineralnych

- Regulowany rozstaw rzędów
-  Dwa typy talerzy ograniczających 
wyrzucanie gleby na boki

- Dwa typy krojów talerzowych
-  Redlice dwutalerzowe do wiosennych 
zabiegów

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKAMIENIOWE

-  Hydrauliczne zabezpieczenie zębów non-stop 
NSH o nacisku do 1000kg

-  Mechaniczne zabezpieczenie non-stop 
NSM krojów talerzowych, odgarniaczy 
resztek pożniwnych i bocznych talerzy 
ograniczających wyrzucanie gleby

OPTYMALNE ZAGĘSZCZENIE GLEBY

- Koła z prętami: dodatkowe kruszenie brył
- Koła z łańcuchami: poprawa infiltracji wody
-  Koło ogumione: zatrzymanie wilgoci w 
glebie

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 ukazane 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 do 
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 - Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.
Jelonek ul. Orzechowa 1 62-002 Suchy Las - tel. 61 81 25 235

www.kuhn.com.pl
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