
Zaczepiane opryskiwacze polowe
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Pojemność 
zbiornika (l)

Szerokość 
robocza (m)

LEXIS 2400 - 3000 18 do 28 m

NIE REZYGNUJ Z KOMFORTU 
UŻYTKOWANIA

Zaczepiany opryskiwacz LEXIS został 
zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności 
roboczej i wysokim komforcie obsługi. Bardzo  
łatwe przygotowanie do oprysku, sterowanie 
elektroniczne i wygodna obsługa serwisowa 
upraszczają działania i pozwalają na dużą 
oszczędność czasu.

TWOIM CELEM JEST PRECYZYJNIE 
WYKONANY OPRYSK

LEXIS zapewnia wysoką dokładność wykonania 
oprysku, gwarantującą długoterminową ochronę 
Twoich upraw. Opryskiwacz LEXIS to nowoczesny 
design oraz bogate wyposażenie jakiego 
potrzebujesz.

Opryskiwacz  
KUHN LEXIS
w skrócie

ŁATWIEJSZY OPRYSK

3

2400 - 3000
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GDY DUŻY ZBIORNIK IDZIE W PARZE Z KOMPAKTOWĄ BUDOWĄ

LEXIS został tak skonstruowany, aby pomieścić wszystkie elementy niezbędne dla profesjonalnego opryskiwacza.
Niewielka odległość między zaczepem a osią jezdną ułatwia manewrowanie. Wjazd na pole oraz cofanie w narożnikach jest łatwiejsze.
Nowe belki polowe MTA2 i MEA2 mieszczą się po złożeniu w obrysie maszyny i nie kolidują z kabiną ciągnika. Dzięki niewielkiej 
wysokości, zaczepiany opryskiwacz LEXIS jest stabilniejszy w transporcie. Poruszanie się po drogach i wjeżdżanie na pola jest całkowicie 
bezpieczne.

KOMFORT KOMPAKTOWY  
I ŁATWY  
W PROWADZENIU 
OPRYSKIWACZ

LEXIS ze zbiornikiem 3000 l to niski i kompaktowy opryskiwacz,  
w którym odległość od ucha zaczepu do osi wynosi zaledwie 4 m. 
Te cechy zapewniają maszynie dużą wszechstronność zastosowania. 
Aby ograniczyć uszkodzenia roślin na uwrociach, LEXIS może być 
wyposażony w różne opcje przegubowych zaczepów.
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NISKA LUB WYSOKA POZYCJA DYSZLA

W zależności od zaczepu ciągnika, opryskiwacz LEXIS może być 
wyposażony w dyszel z niskim lub wysokim zaczepem: z uchem pociągowym 
o średnicy 50 mm lub 40 mm, zaczepem kulowym K80 lub obrotowym 
uchem pociągowym 35 mm (w zależności od przepisów i homologacji).

HYDRAULICZNIE STEROWANY DYSZEL:  
OCHRONA UPRAW NA UWROCIACH

Dzięki przegubowi umieszczonemu w połowie odległości między osią 
maszyny a ciągnikiem, opryskiwacz LEXIS może automatycznie podążać  
za kołami ciągnika, nie uszkadzając roślin na uwrociach.  
Siłownik hydrauliczny pozwala korygować poślizg maszyny na zboczach.

ZACZEP Z MECHANICZNYM PRZEGUBEM: EKONOMICZNY 
SPOSÓB NA OGRANICZENIE USZKODZEŃ ROŚLIN

LEXIS może być wyposażony w poprzeczną belkę, zaczepianą na dolnych 
cięgłach ciągnika. Dzięki temu prostemu mechanicznemu rozwiązaniu, 
możesz tanim kosztem ograniczyć uszkodzenia roślin na uwrociach 
(wyposażenie w zależności od przepisów i homologacji).
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OPTYMALNY KSZTAŁT ZBIORNIKA

Główny zbiornik opryskiwacza LEXIS 
zaprojektowano tak, aby jak najbardziej 
obniżyć środek ciężkości. Największa część 
zbiornika przylega do ramy nośnej, co 
zapewnia maszynie dużą stabilność.
Głęboki odpływ pozwala całkowicie 
opróżnić zbiornik, bez względu na 
nachylenie pola.
Czterokierunkowe mieszadło znajdujące się 
w pobliżu odpływu zbiornika, zapewnia 
utrzymanie jednorodnej cieczy roboczej, 
bez tworzenia się piany, przez cały czas 
wykonywania oprysku.

Z myślą o bezpieczeństwie pracy, firma 
KUHN seryjnie wyposażyła opryskiwacz 
LEXIS w dwa schowki na odzież ochronną. 
Dzięki nim, operator ma szybki dostęp 
do rzeczy potrzebnych do ochrony przed 
środkami chemicznymi.

ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ

Zbiornik o pojemności 320 l na czystą wodę do płukania jest osadzony centralnie, 
bezpośrednio nad osią jezdną maszyny. Zapewnia to opryskiwaczowi LEXIS stabilną pozycję 
w każdej sytuacji i ogranicza niewykorzystaną przestrzeń do minimum. Środek ciężkości 
maszyny pozostaje nad osią, bez względu na poziom napełnienia zbiornika. Gdzie znajduje 
się wskaźnik poziomu cieczy w zbiorniku na wodę do płukania? Wszystkie elementy są 
umieszczone na panelu obsługowym znajdującym się na opryskiwaczu.

JAKOŚĆ  
PRACY PROSTA  

I PRZEMYŚLANA 
KONSTRUKCJA

Budowa opryskiwacza wpływa na wygodę użytkowania. 
Firma KUHN zaprojektowała model LEXIS z uwzględnieniem 
wszystkich elementów, które przyczyniają się do większego 
komfortu obsługi maszyny.
Umiejscowienie zbiorników, panel obsługi zaworów 
wielofunkcyjnych oraz konstrukcja rozwadniacza środków 
chemicznych znacząco ułatwiają przeprowadzenie oprysku.
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KONTROLA POZIOMU 
NAPEŁNIENIA ZBIORNIKA

Wskaźniki poziomu cieczy są dobrze 
widoczne z każdego miejsca, niezależnie 
czy stoimy przy panelu obsługi zaworów, 
czy siedzimy w ciągniku. Wskaźnik 
zbiornika na wodę do płukania pozwala 
łatwo zaplanować całą operację.

PLATFORMA Z BARIERKĄ

Dostęp do głównego włazu zbiornika 
jest zabezpieczony szeroką plat formą, 
na którą wchodzi się za pomocą 
opuszczanej drabinki. W przypadku 
napełniania zbiornika, które można 
wykonywać z tego miejsca, nie ma 
ryzyka kontaktu ani z belką, ani ze 
środkami ochrony roślin.

SZYBKIE I BEZPIECZNE 
ROZWADNIANIE PRODUKTÓW

Wszystkie produkty, niezależnie czy są to 
środki w płynie, granulacie lub proszku, 
operator wprowadza do opryskiwacza 
stojąc na ziemi. 
Rozwadniacz środków chemicznych  
w opryskiwaczu LEXIS zapewnia również 
dokładne i całkowicie bezpieczne płukanie 
pojemników.



8

PROSTA OBSŁUGA ZAWORÓW, 
PROSTY UKŁAD CIECZOWY

Przygotowanie opryskiwacza do pracy stanowi kluczowy etap zabiegu ochrony roślin.  
Dzięki zastosowaniu dwóch głównych zaworów, całkowita liczba czynności związanych z napełnianiem  
i płukaniem została znacznie zredukowana, podobnie jak ryzyko błędu. Możesz mieć pewność,  
że wszystkie elementy opryskiwacza na pewno zostaną wypłukane.
Na łatwiejsze płukanie maszyny wpływa również krótszy układ cieczowy i ograniczenie do minimum 
„martwej” przestrzeni.

KOMFORT

DILUSET +

Płukanie układu cieczowego jest obsługiwane z kabiny 
ciągnika. Podczas napełniania, zasysanie cieczy zatrzymuje 
się automatycznie po osiągnięciu określonej objętości. Inne 
czynności są w tym czasie obsługiwane za pośrednictwem 
sterownika DILUSET+.

MANUSET

Pełna kontrola podczas przygotowywania cieczy roboczej.  
Sterowanie wszystkimi funkcjami układu cieczowego odbywa się  
za pośrednictwem panelu obsługowego z dwoma manualnymi 
zaworami wielofunkcyjnymi.



Pulvériser, c’est facile 
Le pulvérisateur METRIS 2 avec trois niveaux de mise en œuvre s’adapte à tous vos besoins.  
La mise en œuvre de votre pulvérisateur est une étape clé de la pulvérisation. Avec seulement 2 vannes 
principales, le nombre total de manipulations du remplissage jusqu’au rinçage est considérablement réduit, 
mais surtout le risque d’erreur est éliminé et vous avez l’assurance de rincer toutes les parties du 
pulvérisateur! 

Contrôlez parfaitement vos 
préparations de produits. 
Pendant le rinçage, 360° avec la 
vanne de refoulement vous 
assure d’envoyer de l’eau claire 
dans tous les circuits du 
pulvérisateur. 

Rincez votre pulvérisateur - ou 
la rampe uniquement - depuis la 
cabine ! 
Le remplissage par pompage 
s’arrête automatiquement à la 
consigne, tout en gardant la 
main au poste de mise en œuvre 
avec le boitier Diluset +. 

En plus du rinçage automatique 
et de l’arrêt automatique du 
remplissage, e-SET vous garanti 
une dilution au 100ème des 
résidus. Avec le boitier EASYSET 
à la mise en œuvre, ne cherchez 
plus une position de vanne, 
sélectionnez la fonction que 
vous souhaitez… 

 
 
 
VOLANTS MULTIFONCTIONS ERGONOMIQUES 
Avec les volants multifonctions 360°, réduisez jusqu’à 30%  
de vos manipulations. Avec une prise en main 
ergonomique, vous actionnez les vannes facilement pour 
une mise en œuvre sereine. 

MANUSET DILUSET + E-SET 
Aspiration 
Pulvérisation 
Rinçage 
Incorporation 
Refoulement 

 
 
 
 

STOPPEZ LES BOUCHAGES, ADOPTEZ LA QUADRUPLE FILTRATION! 
 
Le pulvérisateur METRIS est doté de quatre niveaux de filtrations. 
Après le remplissage (1), le filtre d’aspiration (2) et le filtre de 
refoulement sous pression (3) vont empêcher les plus grosses 
impuretés de se rendre à la rampe. 
 
Les filtres bols situés sur la rampe (4), après les vannes de sections, au 
plus près de la buse limiteront au maximum tous les bouchages. 
 
Tous les filtres sont nettoyables, même si la cuve du pulvérisateur est 
pleine. 

Avec un circuit simple, vous maîtrisez 
parfaitement toutes les actions que vous 
effectuez avec votre pulvérisateur. Avec 
le METRIS 2, imaginez déjà ce que vous 
faîtes, avant même de toucher une 
vanne ! 
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CZTEROSTOPNIOWA FILTRACJA ZAPEWNIA DROŻNOŚĆ 
UKŁADU CIECZOWEGO W KAŻDEJ SYTUACJI

Opryskiwacz LEXIS jest wyposażony w czterostopniową filtrację. Po napełnieniu 
(1 filtracja), przezroczysty filtr ssawny (2 filtracja) i filtr ciśnieniowy (3 filtracja) 
zatrzymają największe nieczystości przed przedostaniem się do belki polowej. 
Dzięki transparentnej obudowie łatwo można sprawdzić stan filtra ssawnego.  
Zawór umożliwia opróżnienie obudowy w celu bezpiecznego zdemontowania.
Filtry sekcyjne (4 filtracja) znajdują się bezpośrednio przy rozpylaczach na 
belce polowej, za zaworami sekcyjnymi. Ograniczają do minimum wszelkie 
zanieczyszczenia. Wszystkie filtry można myć, nawet jeżeli zbiornik opryskiwacza 
jest pełny.

Dzięki prostemu obiegowi cieczy 
szybko opanujesz wszelkie czynności 
związane z obsługą opryskiwacza. 
Patrząc na schemat układu cieczowego 
opryskiwacza LEXIS już teraz możesz 
sobie wyobrazić jak przygotować go 
do pracy zanim jeszcze dotkniesz 
zaworów! 

Zasysanie

Oprysk

Płukanie

Rozwadnianie

Powrót cieczy

MOCNE STRONY 
KUHN
WIELOFUNKCYJNE, ERGONOMICZNE 
KIEROWNICE
Dzięki wielofunkcyjnym kierownicom obracającym się  
o 360°, ilość czynności obsługowych została 
zredukowana o 50%. Ergonomiczne uchwyty zapewniają 
łatwe i bezbłędne sterowanie zaworami.
Wielofunkcyjne kierownice ułatwiają przygotowanie 
opryskiwacza do pracy.
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AUTOMATYCZNA, MECHANICZNA KOREKTA 
PRZECHYŁU
Sprężyny umieszczone pod dolną częścią ramy umożliwiają 
automatyczne poziomowanie belki względem terenu. Korekta 
przechyłu odbywa się automatycznie, bez konieczności podejmowania 
działań przez operatora.
•  Na terenach szczególnie pagórkowatych mechaniczna korekta 

przechyłu jest wspomagana przez siłownik hydraulicznej korekty 
przechyłu

•  W modelach z zawieszeniem EQUILIBRA, sprężyny umieszczone 
po obu stronach ramy ograniczają bezwładne ruchy belki i redukują 
przesunięcia boczne konstrukcji.

•  Dostępne w systemach zawieszenia TRAPEZIA i EQUILIBRA.

SYSTEM ZAWIESZENIA TRAPEZIA:  
PROSTY I SKUTECZNY

System zawieszenia TRAPEZIA został zaprojektowany 
specjalnie dla belki polowej MTA2 i jest doskonale 
dostosowany do opryskiwacza LEXIS. Jakie są mocne strony 
tego rozwiązania?
Zawieszenie posiada seryjnie wbudowaną automatyczną, 
mechaniczną korektę przechyłu.

Podstawowe elementy systemu
➊  2 cięgna stabilizujące

➋  Automatyczna, mechaniczna korekta przechyłu

➌  Hydrauliczna korekta przechyłu

Rozwiązanie dostępne w belkach polowych:
• MTA2
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ZAWIESZENIE 3D EQUILIBRA:  
DO PRACY W TRUDNYCH WARUNKACH. 

➊ Silny ruch wahadłowy

➋  Cięgna stabilizujące ruchy promieniowe

➌  Amortyzatory eliminujące wstrząsy

➍  Niezależne tłumienie wahań poprzecznych z lewej i prawej strony

➎  Automatyczna korekta przechyłu na sprężynie

➏ Blokada ramy

EQUILIBRA: WAHLIWE CIĘGNA Z AMORTYZATORAMI
Na nierównym terenie układ wahliwych cięgien zapewnia swobodę ruchów  
belki, która zachowuje stabilność bez względu na napotkane przeszkody.  
Dwa amortyzatory tłumią i ograniczają ruchy pionowe i utrzymują belkę  
w pozycji poziomej, zwłaszcza na zakrętach i przy dużej prędkości jazdy.

Rozwiązanie dostępne w belkach polowych:
•  MEA2
•  RHPA

MOCNE STRONY KUHN
NIEZALEŻNE TŁUMIENIE WAHAŃ POPRZECZNYCH:
TRZECI WYMIAR STABILIZACJI
Wahania poprzeczne to ruchy belki w przód i w tył, które są bardzo niekorzystne 
dla przegubów, zwłaszcza na uwrociach. Występują podczas: hamowania (1), 
skrętów na uwrociach (2) i przyspieszania (3). System akumulatorów azotowych na 
siłownikach pierwszego ramienia, chroni obie strony belki niezależnie, bez względu 
na sytuację. Zapewnia to większą stabilność belki polowej na wszystkich etapach 
oprysku. Konstrukcja jest chroniona, nawet w razie gwałtownego hamowania.

OSZCZĘDZAJ CZAS, 
PRACUJ SZYBCIEJ

JAKOŚĆ  
PRACY

NIEZAWODNE ZAWIESZENIE 3D

Zawieszenie EQUILIBRA z wahliwym układem 
drążków, zapewnia stabilizację belki w trzech 
płaszczyznach. Podczas pokonywania nierówności, 
EQUILIBRA utrzymuje belkę w pozycji równoległej do 
terenu, zapobiegając uderzaniu w glebę i rośliny oraz 
zapobiegając wahaniom wzdłuż kierunku jazdy, które 
powodują znoszenie cieczy.
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MOC ALUMINIUM:
WYBIERZ LEKKIE I TRWAŁE 
ROZWIĄZANIE
Belki wykonane z aluminium, o gęstości 2,7-krotnie mniejszej niż stal, 
zapewniają maszynie lekkość i jednocześnie tworzą wytrzymałą strukturę 
chroniącą komponenty opryskiwacza. Pomimo niewielkiej masy, 
aluminiowe belki polowe są bardzo stabilne i doskonale dostosowują się 
do ukształtowania terenu.

Wykorzystanie aluminium do produkcji belek zapewnia im wyjątkową 
trwałość. Belki z aluminium są odporne na korozję i działanie substancji 
chemicznych, aluminium nie wymaga żadnej szczególnej ochrony i jest 
łatwe w utrzymaniu, co zwiększa żywotność opryskiwacza.

Częściowe rozłożenie: 14 m

Częściowe rozłożenie: 12 m

RHPA 14/28 m / 7 sekcji
Dostępne szerokości
14 / 27 m
14 / 28 m
14 / 27 / 28 m

MOCNE STRONY 
KUHN
TYLKO ALUMINIUM!

Aluminium to materiał o licznych zaletach.  
Od 1986 roku, wszystkie belki o szerokości 
>18 m w opryskiwaczach KUHN są 
wykonane z aluminium:  
•  Naturalna odporność na korozję: kluczowy 

aspekt ze względu na kontakt ze środkami 
ochrony roślin i nawozami.

•  Gęstość 2,7-krotnie mniejsza niż w 
przypadku stali: belka jest mocniejsza  
i jednocześnie dużo lżejsza.

REDUKCJA  
KOSZTÓW

MEA2 12/24 m / 7 sekcji
Dostępne szerokości
11 / 18 m
11 / 20 m
11 / 21 m
11 / 20 / 21 m
12 / 24 m

MTA2 11/21 m / 5 sekcji
Dostępne szerokości
11 / 18 m
11 / 20 m
11 / 21 m
11 / 20 / 21 m
12 / 24 m Częściowe rozłożenie: 11 m
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BLOKADA PRZEGUBÓW 
PODCZAS PRACY

Zastosowanie przegubów w konstrukcji 
belki polowej często zwiększa jej 
podatność na wahania wzdłużne, nie 
mówiąc o obciążaniu konstrukcji. Belki 
MTA i MEA są wyposażone w przeguby 
zabezpieczone na czas pracy za pomocą 
samoblokującego wspornika obrotowego. 
Stabilność i niezawodność belki polowej 
jest dzięki temu większa.

OSŁONIĘTE KOMPONENTY 
BELKI POLOWEJ

Zabezpieczenia najazdowe pozwalają 
na odchylenie końcówek belki w trzech 
kierunkach. Rozpylacze i przewody 
cieczowe są wbudowane w konstrukcję, 
dzięki czemu są osłonięte z przodu, z tyłu 
i od dołu. Belka jest bezpieczna nawet w 
przypadku zahaczenia o przeszkodę.

REGULOWANE PRZEWODY 
CIECZOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Przewody cieczowe ze stali nierdzewnej 
nie reagują na zmiany temperatury, przez 
co gwarantują belce długą żywotność. 
Wysokość przewodów cieczowych może być 
regulowana, tak aby wszystkie rozpylacze były 
zawsze osłonięte przez konstrukcję belki.
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OPRYSKIWACZ 
NOWEJ GENERACJI

Rozwiązania elektroniczne KUHN w opryskiwaczu LEXIS 
oparte na magistrali CAN pozwalają na dużą wszechstronność 
zastosowania oraz zwiększają nie tylko precyzję oprysku, ale 
również komfort i łatwość prowadzenia maszyny.

Poszukaj rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb.

CH10 z elektrozaworami:  
osobny przycisk do każdej funkcji
Opryskiwacz LEXIS jest standardowo wyposażony  
w przełącznik elektrohydrauliczny, obsługiwany bezpośrednio 
przez sterownik. 
Za pomocą wygodnych przycisków, sterownik CH10 
zapewnia łatwą obsługę opcji hydraulicznych, które wymagają 
ciągłego przepływu oleju lub bardziej skomplikowanych 
systemów rozkładania belki polowej.

REB3: wszechstronny i intuicyjny
Sterownik elektroniczny REB3 umożliwia zarządzanie 
wszystkimi funkcjami opryskiwacza za pomocą jednej skrzynki 
sterującej. Sterownik REB3 umożliwia sterowanie następującymi 
funkcjami w trakcie oprysku:
•  Sekwencyjnym otwieraniem i zamykaniem sekcji
• Włączaniem świateł roboczych lub lampy ostrzegawczej
• Regulacją dawki
•  Rozkładaniem/składaniem belki za pomocą selektora funkcji
• Sterowaniem sekcjami GPS
• Sterowaniem wysokością belki na uwrociach H-MATIC
• Dyszami krańcowymi
• Automatycznie kierowanym dyszlem
• Płukaniem DILUSET+ z elektronicznym przepływomierzem

JAKOŚĆ  
PRACY
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VISIOREB: wyjątkowa ergonomia
Dzięki kolorowemu ekranowi dotykowemu najnowszej generacji, terminal 
VISIOREB zapewnia znaczny komfort obsługi. Terminal VISIOREB nie tylko 
umożliwia zarządzanie funkcjami wbudowanymi w sterownik REB3,  
ale również zapewnia:
•  Pomoc w napełnianiu opryskiwacza z wbudowanym sterownikiem
•  Sterowanie sekcjami GPS SECTION CONTROL
•  Pomoc wizualną, aby użytkownik miał pewność, że oprysk został 

wykonany na całym polu
• Bardziej intuicyjną obsługę dzięki wizualnym wskazówkom
•  Łatwiejsze zarządzanie danymi pola, pozwalające lepiej śledzić 

działania
Opcjonalnie, terminal VISIOREB można wyposażyć we wspomaganie 
prowadzenia maszyny.

RPB: kompaktowy, prosty i tani
Sterownik elektroniczny RPB dostosowuje automatycznie dawkę 
oprysku do prędkości jazdy ciągnika (regulacja DPAE).  
Na ekranie roboczym wyświet lane są istotne informacje (dawka 
na hektar, ciśnienie i prędkość).

MOCNE 
STRONY KUHN
Podczas pracy, możesz skupić się tylko na istotnych 
informacjach. Łatwo je odczytać ponieważ są 
wyświet lane dużą czcionką.
Na jednym ekranie roboczym znajdziesz 
następujące informacje:
•  Zaprogramowana i rzeczywista dawka
•  Założone ciśnienie
•  Prędkość jazdy
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WSZYSTKO POD KONTROLĄ: ISOCLICK

Ten kompaktowy pomocniczy sterownik ISOBUS służy do obsługi wszystkich 
funkcji roboczych, również podczas jazdy z dużą prędkością: sekwencyjne 
wyłączanie sekcji, wysokość belki polowej, korekta przechyłu itp.
Sterownik jest łatwy do umieszczenia w kabinie - idealnie mieści się przy 
podłokietniku.

CZYTELNY INTERFEJS

Aplikację do obsługi opryskiwacza KUHN ISOBUS 
opracowano z myślą o dostarczeniu użytkownikowi 
wszystkiego, co jest potrzebne do przeprowadzenia 
precyzyjnego zabiegu ochrony roślin elementów, 
które zapewniają odpowiednią dokładność oprysku. 
Wszystkie potrzebne wartości można regulować 
według uznania.

ISOBUS: MNIEJ 
STEROWNIKÓW  
W KABINIE

ISOBUS to standard komunikacji między ciągnikiem,  
maszyną i komputerem. Umożliwia wygodne sterowanie 
wszystkimi maszynami ISOBUS dostępnymi na rynku,  
w tym opryskiwaczem LEXIS. Terminal sterujący  
CCI 200 ISOBUS firmy KUHN jest przyjaznym dla  
użytkownika rozwiązaniem, które bardzo ułatwia pracę. 
Oprogramowanie opracowane  
na potrzeby zabiegu ochrony roślin umożliwia łatwe  
sterowanie opryskiwaczem.
Korzystaj z rozwiązań nowoczesnego rolnictwa, dzięki 
maszynom KUHN.

REDUKCJA  
KOSZTÓW

MOCNE STRONY KUHN
INTUICYJNE PŁUKANIE

Podczas płukania opryskiwacza lub belki polowej, aplikacja 
ISOBUS wizualizuje układ cieczowy. System DILUSET+ 
zapewnia wsparcie, dzięki któremu można dokładnie 
przepłukać całą maszynę. Dzięki temu, cykl płukania staje 
się łatwy i intuicyjny. Wystarczy obserwować przepływ 
wody do poszczególnych miejsc w opryskiwaczu.

Płukanie maszyny

Zatrzymanie dysz wirowych myjących zbiornik
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INNOVATIVE FARMING

GPS SECTION CONTROL:  
OPTYMALIZACJA OTWIERANIA I ZAMYKANIA SEKCJI

Sekcje belki polowej są automatycznie zamykane i otwierane, niezależnie 
od lokalizacji maszyny na polu. System jest wbudowany w sterownik, 
dzięki czemu jego konfiguracja i obsługa są bardzo łatwe i dostosowane 
do preferencji użytkownika. Tak wyposażonym opryskiwaczem możesz 
pracować w dzień i w nocy, z tą samą wydajnością.
• Brak dodatkowych sterowników i przewodów
•  Tylko 3 tryby pracy (manualny, konturowy lub automatyczny)
•  Możliwość zaprogramowania różnych ustawień, aby zoptymalizować 

nakładanie się obszarów oprysku.

JEŚLI POSIADASZ JUŻ INNY STEROWNIK GPS

Nasze opryskiwacze są kompatybilne z wieloma systemami 
sterowania sekcjami za pomocą GPS, oferowanymi przez 
innych producentów: Trimble , CNH, Raven, Top Con, 
Teejet, Arag lub Rinex. Jeśli posiadasz jeden z tych 
systemów, możesz obsługiwać opryskiwacz za pomocą 
swojego dotychczasowego sterownika w ciągniku. 
Wystarczy prosty interfejs, aby sterownik REB3 mógł 
obsługiwać Twój system sterowania sekcjami.

WYBIERZ ROLNICTWO PRECYZYJNE 
Rolnictwo precyzyjne zapewnia optymalizację plonów, obniżenie kosztów produkcji i ochronę 
środowiska naturalnego. Koncepcja opiera się na najnowocześniejszych technologiach, takich  
jak narzędzia geolokalizacji (GPS) i uwzględnia różnice w plonowaniu roślin oraz zasobności gleby  
w obrębie pola.
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WYPOSAŻENIE LEXIS

MOCNE STRONY KUHN – NAJWYŻSZA JAKOŚĆ OPRYSKU

ROZPYLACZ: GŁÓWNY CZYNNIK WPŁYWAJĄCY  
NA JAKOŚĆ OPRYSKU

Najważniejszy jest prawidłowy dobór rozpylacza do zabiegu! 
Dawka, wilgotność powietrza, wiatr... Firma KUHN doradza jak 
wybrać rozpylacz najlepiej dostosowany do warunków roboczych. 
Aplikacja mobilna pozwalająca na skonfigurowanie rozpylaczy  
w opryskiwaczach KUHN jest darmowa i można ją pobrać w 
sklepie obsługującym dany smart fon.

STERUJ DYSZAMI KRAŃCOWYMI Z KABINY

Aby zwiększyć szerokość oprysku, można wybrać asymetryczną 
dyszę na końcu belki. Sterowanie dyszami jest elektryczne  
i odbywa się z kabiny ciągnika. Dysze mogą być zamontowane 
z jednej lub dwóch stron belki i przydają się w przypadku różnych 
rozstawów ścieżek technologicznych lub w przypadku oprysku na 
krawędziach pola.

MYCIE OPRYSKIWACZA NA POLU

Za pomocą zestawu z automatyczną szpulą oraz 15-metrowym 
wężem z lancą, możesz wygodnie umyć opryskiwacz z zewnątrz.  
W przypadku mycia na polu, czysta maszyna wraca do 
gospodarstwa i jest gotowa do wykonania zabiegu innym 
produktem.

PRACA W OPTYMALNYCH WARUNKACH: 
ŚWIATŁA ROBOCZE

Aby umożliwić wykonanie oprysku w optymalnych warunkach 
pogodowych, które występują często w nocy (niska temperatura, 
wysoka wilgotność powietrza), opryskiwacz został wyposażony  
w oświet lenie po obu stronach belki polowej. Światła LED 
znajdujące się pod belką umożliwiają kontrolowanie przebiegu 
oprysku nawet w nocy.

Skanuj i pobierz. 
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*  USŁUGI KUHN

MAKSYMALNE KORZYŚCI I OPŁACALNOŚĆ  
UŻYTKOWANIA MASZYN KUHN

EKSPRESOWE ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI ZAMIENNE
Pilnie potrzebujesz części zamiennych? KUHN SOS ORDER to 
ekspresowy system dostaw, który jest do Twojej dyspozycji siedem 
dni w tygodniu, przez 362 dni w roku. Dzięki niemu możesz 
zminimalizować czas przestoju maszyny i zwiększyć wydajność 
pracy.
* Z wyjątkiem 1 stycznia, 1 maja i 25 grudnia.

GWARANCJA SPOKOJNEJ PRACY
Skorzystaj z 36-miesięcznej gwarancji, zapewnionej przez usługę 
KUHN PROTECT +. Możesz skupić się wyłącznie na pracy i 
wydajności maszyny, czyli na tym czego oczekujesz inwestując 
w sprzęt wysokiej jakości Inwestowanie w sprzęt wykorzystujący 
najnowsze technologie to także sposób na zwiększenie wydajności 
pracy.

NATYCHMIASTOWA NAPRAWA
Usterka techniczna zawsze pojawia się w nieodpowiednim 
momencie. Dzięki usłudze KUHN I-TECH Twój dealer może 
udzielić Ci wsparcia szybko i skutecznie. Całodobowa internetowa 
pomoc techniczna gwarantuje szybką i precyzyjną diagnozę.

RACJONALNA INWESTYCJA
Potrzebujesz nowej maszyny, ale problem stanowią fundusze? 
Zmodernizuj swój sprzęt i rozwijaj gospodarstwo, korzystając  
z usługi KUHN FINANCE – całkowicie bezpiecznie oraz zgodnie 
z Twoimi potrzebami i możliwościami.

Dane techniczne LEXIS

Belka polowa MTA2 MEA2 RHPA

Szerokość robocza (m) 18 do 24 m 18 do 24 m 27 do 28 cm

Teoretyczna pojemność zbiornika (l) 2400 - 3000

Rzeczywista pojemność zbiornika (l) 2790 - 3180

Pojemność zbiornika na wodę do płukania (l) 320

Regulacja dawki oprysku Elektroniczna, zależna od prędkości jazdy (DPAE): CAN BUS (sterownik: RPB, REB3  
lub VISIOREB) lub ISOBUS (terminal sterujący CCI200 z ISOCLICK)

Pompy PM 170 lub PM 280

Panel obsługi zaworów opryskiwacza MANUSET lub DILUSET+

Zawieszenie opryskiwacza Równoległobok (transport + praca) oraz belka polowa 

Zawieszenie belki polowej TRAPEZIA
(Cięgna stabilizujące)

EQUILIBRA
(układ wahliwych cięgien z niezależnym systemem tłumienia wahań 

poprzecznych niezależnie z prawej i lewej strony)

Filtrowanie Poczwórne (po stronie ssawnej i tłocznej pompy, centralny filtr przed przepływomierzem 
oraz filtry liniowe na każdej sekcji)

Odległość od ucha zaczepu do osi 4 m

Rozstaw kół Regulowany, od 1,5 m do 2,25 m

Szerokość całkowita 2,55 m

Wysokość transportowa 3,10 m (21 m) 3,40 m (24 m) 3,70 m (28 m)

Wysokość rozpylaczy 0,50 m do 2,47 m

Masa pustej maszyny 1980 2100 2150

*Niektóre usługi dla klientów są dostępne tylko w wybranych krajach.



LEXIS METRIS 2 OCEANIS 2

      LEXIS                             METRIS 2  OCEANIS 2

Twój Dealer KUHN

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

Znajdź najbliższego dealera marki KUHN
na naszej stronie internetowej:

www.kuhn.com.pl

Znajdź KUHN 
również na:

Dane techniczne

LEXIS METRIS 2 OCEANIS
Pojemność zbiornika (l) 2400 - 3000 3200 - 4100 5000 - 5600 - 6500 - 7700
Szerokość belki (m) 18 do 28 18 do 36 24 do 48
Regulacja dawki oprysku RPB – REB3 – VISIOREB - ISOBUS REB3 – VISIOREB - ISOBUS REB3 – VISIOREB - ISOBUS
Amortyzacja dyszla –
Amortyzacja osi –
Zawieszenie belki TRAPEZIA / EQUILIBRA EQUILIBRA EQUILIBRA
Automatycznie kierowany 
dyszel – –

Automatycznie kierowana 
skrętna oś –

Obieg cieczy w belce Standardowy lub z zaworem 
powrotnym na końcu belki Standardowy lub z zaworem powrotnym na końcu belki lub ciągły

 wyposażenie seryjne  wyposażenie dodatkowe  – wyposażenie niedostępne
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Odwiedź nasz kanał na YouTube.

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 należy umieścić w pozycji roboczej zgodnie z 
wymogami zamieszczonymi w instrukcji obsługi i montażu. Należy uwzględniać dopuszczalną masę całkowitą 
ciągnika, jego udźwig i maksymalne dopuszczalne obciążenie poszczególnych osi i opon. Wartość obciążenia 
przedniej osi ciągnika musi być zgodna z przepisami obowiązującymi w kraju, do którego maszyna jest dostarc-
zana (w Europie co najmniej 20% masy netto ciągnika). Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian 
w maszynach, ich wyposażeniu i akcesoriach bez uprzedzenia. Maszyny, wyposażenie i akcesoria opisane w tym 
dokumencie mogą być objęte co najmniej jednym patentem lub wzorem zastrzeżonym. Znaki towarowe wymie-
nione w niniejszym dokumencie mogą być zarejestrowane w jednym lub kilku krajach.

OPRYSKIWACZE ZACZEPIANE KUHN 
W SKRÓCIE:


