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INTEGRA

SniSnižovžováníání 
náknákladladůůů

DloDlouhouholetletýchých 
zkuzkušenšenostostíí

Integrované 
mechanické 
secí stroje 
INTEGRA
Nové secí kombinace INTEGRA splňují 
požadavky v oblasti konkurencescho-
pnosti a ziskovosti.

•  Nízké náklady díky kvalitnímu setí a 
široké všestrannosti.

•  Optimální poměr mezi požadavky na 
hloubku výsevu a práci s různými typy 
osiva v různých půdách.

•  Vysoký výkon díky velkému zásobníku, 
snadnému plnění a jednoduchému nas-
tavení.

•  Robustní stavba stroje s vysokou kva-
litou výroby

INTEGROVANÉ MECHANICKÉ SECÍ STROJE

KUHN nabízí řešení, které vyhovuje vašim požadavkům v oblasti:
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SEEDLINER

Velká kapacita s vysokým výkonem

INTEGROVANÉ MECHANICKÉ SECÍ STROJE

KKoKoommppakaktnní a a záároroveňň rorobusstní stroj zajišťuje dobrou efektivituu práácee a vvyyssokký vvýkkonnn.SSeeccí 
sttrrojeee INNTTEGGRARAA 30033--400303 jsou dostupné v pracovním záběruu 3 mm a 4 mm see záásoobnnníkeeemm 
doosaaahuujíccím kaappacityy 112000 litrů.

Jednoduché plnění – významná efektivnost

- Kryt tvoří deflektor
- Velký zásobník osiva
Plnění je jednoduché, zvláště pomocí vaků nebo lžící nakladače.
Kapacita zásobníku, která je u strojů 3m a 4m necelých 600 a 800 litrů 
může být zvětšena až na 1200 litrů

yDodD ržení kvality y
osiva aa množstvt í 

výssevku

OptOptimáimálníln zppracovvání 
rosrostlitlinnýnn ch zbyttků

Dodržežení hloloubkubky y
seetí

vevení níSprp ávné zaprravav
osiva

yVytV voření kkvalitního y
seeťového o lůžlůžžůžžkakakakakaaaaažžžžžžžžžžžžkakakakakakakkakakakakkkaa

5 rravavavidididelelel ppprororoooo úúúspspsppppěšěšě néné ppprpr
eetítítsssese

www.kuhn-seedliner.com
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Snížení zbytkového 
osiva usnadňuje 
vyprázdnění

Zásobní osiva s tvarem do „V“ zlepšuje 
pohyb osiva k výsevnímu ústrojí a zároveň 
snižuje množství osiva, které zůstane 
nevyseto.
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INTEGRA

Spolehlivost šroubovitých 
válečků

-  Tento distribuční systém je spolehlivý a 
přesný za každé situace.

-  Pomocí vroubkování lze nastavit dávku 
od 1,5 do 400 kg bez ohledu na terén 
pozemku.

-  Velmi přesně dávkuje jakékoli osivo bez 
negativních vlivů k vibracím.

Přesná distribuce osiva

Rychlé a jednoduché 
nastavení

INTEGRA má 6-ti stupňovou olejovou 
převodovku, kterou lze jednoduše nastavit 
na požadovaný převod.

Vypínání poloviny záběru 

Levá nebo pravá strana záběru secího stroje může být jednoduše vypnuta. 
Standardní výbava

Robustní a absolutně spolehlivá převodovka 

Je známá svojí spolehlivostí a robustností. Absolutně bezúdržbová!

ÚÚssppěěšnnýý vývýseseevvek kkoombininuje kvalitu a přesnost dávky.

Koonnsstruukcee vvýýsevnníhho úústrojí secího stroje INTEGRA posskytuujee bezzpproobléémoovooou 
prp áááci s oosivvemmm a roovnon mměrnou dávku.

CO ŘÍKAJÍ UŽIVATELÉ

Více než 600 farmářů sdělilo svůj názor na secí stroje.Specifikace INTEGRY 
mluví za sebe:V roce 2006 provedl německý časopis TOP AGRAR průzkum 

uživatelů mechanických secích strojů, ze kterého vyšla INTEGRA jako 
absolutní vítěz. 

OFICIÁLNĚ TESTOVÁNO

V těchto ITCF testech je nejdůležitějším faktorem hodnocení schopnost 
udržení nastaveného výsevku.Výsuvný válečkový systém KUHN je nejlepším 

dostupným bez ohledu na vnější podmínky.

INTEGROVANÉ MECHANICKÉ SECÍ STROJE

ITCF TEST
SE

M
OIRS EN LIGNES

SEM
OIRS EN LIGNES
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Přesnost celý den

Snadný přístup k výsevnímu 
ústrojíJednoduchá regulace

Pákou lze vyklonit část ústrojí stranou 
a místo něho nasadit testovací misky.

Jednoduchá kontrola 
výsevku a vyprázdnění

Během kalibrace nebo vyprazdňování 
vypadává osivo přímo do testovací 
misky.Instalace testovacích misek je 
velmi jednoduchá. Kalibrace výsevku 
nebo vyprazdňování může probíhat na 
polovině nebo na celé šířce stroje.

Kontrolní ovladač MDC

Během práce lze upravovat výsevek 
až o 60%. Dávkování osiva může být 
měněno po skocích o 5%, 10% nebo 
15%. Ovladač MDC lze také připojit 
k počítači a využívat jeho data.

Kontrola výsevku a vyprazdňování: nejjednodušší na trhu!

Výsevní ústrojí pro 
„malá semena“

Pro přesné nastavení je použit mikrometrický šroub

Přesný výsevek

-  Mikrometrický šroub ovládá vysunutí jed-
notlivých válečků a tím nastavuje výse-
vek. Výsledkem je výjimečně přesné 
nastavení výsevku bez ohledu na 
vibrace nebo vnější vlivy.

-  Setí drobných semen s malým 
výsevkem, jako je např. řepka, 
se provádí pomocí speciálně 
upraveného válečku.
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Hloubka setí je klíčovým faktorem pro umožnění rovnoměrného vzcházení osiva.
Rychlé vzcházení zajišťuje rostlinám vitální růst a homogenitu celého porostu.Secí 
stroje INTEGRA jsou dostupné s diskovými nebo nožovými botkami.

Systém botek: precizní umístnění do země

DISKOVÉ BOTKY: 
VŠESTRANNÉ
Pěstitelské techniky se stále přesunují 
k bezorebnému nebo minimálnímu 
zpracování půdy. Diskové botky 
jsou všestranné: nemají problém 
pracovat v rostlinných zbytcích 
nebo na zoraném pozemku. S tlakem 
na půdu téměř 35kg mají vysokou 
účinnost také v obtížných podmínkách 
nerovných pozemků nebo při vyšších 
rychlostech.

NOŽOVÉ BOTKY: 
EKONOMICKÉ A EFEKTIVNÍ 
PRO TĚŽKÉ PODMÍNKY
-  Nově tvarované nožové botky přesně 

umísťují osivo do řádku: důležité 
zejména v kamenitých půdách.

-  Ve dvou širokých řadách (34 cm) 
zajišťují perfektní kvalitu setí bez 
rizika ucpání nebo zablokování.

-  Krycí klapka automaticky uzavře 
botku při jakémkoli nechtěném 

směru pohybu.Tlak na půdu je u 
verze INTEGRA s nožovými botkami 

22kg.

Jednoduchá a přesná
Nové secí stroje INTEGRA mají dvě 

různé kontroly hloubky setí, 
nastavení spodního dorazu a tlak 

na půdu (pružinový tah). Ovládání je 
vyvedeno do zadní části stroje pomocí 

kliky. Zvolené nastavení je snadno 

čitelné z ukazatelů poblíž a výrazně 
zjednodušuje práci se strojem.

INTEGROVANÉ MECHANICKÉ SECÍ STROJE
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Nastavitelný doraz: umístění osiva v konstantní hloubce vysokou pojezdovou rychlostí

Jednoduché a přesné nastavení

Nastavitelná spodní dorazová lišta (exkluzivně u secích strojů 
INTEGRA) kontroluje maximální hloubku výsevku.Pro farmáře to 
znamená možnost práce vyšší rychlostí se stálým tlakem na půdu bez 
obav o možnou devalvaci nastavené hloubky setí.Vynikající vlastnost 
pro mělké setí nebo setí v hroudách.

Robustní nožová botka

Správná velikost pro nejintenzivnější farmaření:
- Nová geometrie tahu pružiny
- Nové uchycení botek a tvrzená ramena

Spodní doraz nastaven na hloubku setí 1cm

Spodní doraz nastaven na hloubku setí 8cm

Zamačkávací kolečko: přednost pro jednotné vzcházení

Pro zvláštní situace

-  Secí stroj s diskovými botkami a 
zamačkávacím kolečkem podporuje 
lepší vzcházení

-  Umožňují konstantní hloubku setí na 
velmi nerovných pozemcích. 

-  Ve vlhkých nebo lepivých podmínkách 
může být kolečko zvednuto nebo zcela 
odstraněnoK odstranění není třeba 
žádného nářadí

Hydraulicky ovládaný tlak na 
půdu

-  Pro velmi různorodá pole: tlak na 
půdu se přizpůsobuje okamžitým 
podmínkám při setí

-  Display ukazuje obsluze aktuální tlak

EXKLUZIVNĚ U KUHN
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PPřippraaveena kk pooužiití s rotaačními nebbo passivními branami KUHN. INTEGRA se stává přesnnou, eekoonomicckoou aa účiinnoou sssecíí

INTEGRA: Secí kombinace snů

Pevné spojení sečky s branami je zajištěno pomocí ramen. I 
přes svou pevnou konstrukci zůstávají sečka a rotační brány 
nezávislé.

VÝHODY:
-  Větší ochrana rotačních bran: Mohou pohybovat nezávisle 

na secím stroji v obtížném terénu (kameny).
-  Menší opotřebení secího stroje: Nárazy do rotačních bran 

nemají efekt na secí stroj.
-  Rovnoměrnější pohyb v zemi: Tlak na půdu zůstává 

konstantní v závislosti na nastavení pěchovacího válce, 
které se provádí vždy při novém nastavení bran.

-  Přeprava: Secí stroj je připojen ke kombinaci 4 opěrnými 
body, které efektivně vyztužují šasi na silnici (patent KUHN)
Ocenitelné hlavně v případě dlouhých přejezdů nebo jízdy 
s plným zásobníkem.

-  Kombinaci lze rozpojit během minuty a jednotlivé prvky lze 
samostatně uskladnit, použít nebo odvézt na údržbu.Táhla 
a rám jsou samozřejmě použitelné také pro jiné nářadí pro 
přípravu půdy.

Exkluzivní spojení bran a secího stroje

Kompaktní pro přepravu, praktická pro práci

Hydraulický 3. bod nabízí další výhody:
-  Přibližuje nesenou hmotnost během 

přepravy blíže k traktoru, zvyšuje stabilitu
-  Umožňuje zvednout secí stroj a pracovat 

dočasně pouze s branami (distribuce osiva 
je zastavena a secí botky se zavlačovači 
jsou zvednuté).Volitelné vybavení může 
být dodáno s novým strojem nebo později.

INTEGROVANÉ MECHANICKÉ SECÍ STROJE
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Přesné značení a kolejové řádky

Ovladač HECTOR 3000

Kompaktní s jednoduchým použitím. Ovládá různé funkce 
secího stroje a pomáhá obsluze při práci.

- Denní a celkové počítadlo hektarů
- počítadlo výkonu

-  Sledování množství osiva (1 nebo 
2 čidla), čidlo otáček míchadla, 
znamenáky v pracovní poloze jsou 

monitorovány alarmem. 
-  Symetrické nebo asymetrické kole-

jové řádky se znamenáky před a po 

vzejití.Změny v kolejových řádcích: 
Secí stroj má 10 distribučních válců 
(5 na každé straně), které mohou 
být v případě potřeby libovolně 
vypojeny.

Boční znamenáky jsou vybaveny disky s průměrem 41cm. 
Tím je zajištěna bezproblémová orientace po pozemku.
Mohou být umístěny na secí stroj  1  nebo rotační brány  2 .

Znamenáky se vždy zvedají a spouští vertikálně, takže nikdy 
nebrání secímu stroji v práci.Ovladač HECTOR 3000 auto-
maticky ovládá preemergentní znamenáky  3 . V případě, že 
nejsou používány, jsou vyklopeny nahoru.



VÁŠ PRODEJCE KUHN:

KUHN S.A. - F 67706 Saverne Cedex
www.kuhn.com

Některé stroje mají značnou hmotnost. Berte vždy v úvahu celkovou hmotnost traktoru, jeho nosnost a maximální zatížení na nápravu. Zatížení přední nápravy traktoru musí činit minimálně 20% 
pohotovostní hmotnosti traktoru. Náš stroj je vyroben ve shodě s evropskými předpisy pro strojní zařízení, platnými v členských státech Evropské unie. V zemích mimo EU naše stroje vyhovují bezpečnostním 
předpisům těch zemí, kterých se to týká. Některá bezpečnostní zařízení mohou být odstraněna, aby náš prospekt umožnil jasnější zobrazení. Za žádných okolností by neměl být stroj v provozu bez 
nezbytných  bezpečnostních zařízení (podle specifikací v montážních instrukcích a návodu k obsluze). Ponecháváme si právo změny jakékoliv konstrukce, technických údajů nebo seznamu materiálů bez dalšího 
oznámení. Naše modely a obchodní značky jsou patentované ve více než jedné zemi. Registrovaná ochranná značka (y) v jedné nebo několika zemích.
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KUHN CENTER CZ a.s. 
www.kuhncenter.cz 
info@kuhncenter.cz

Pneumatické secí stroje

Kompletní řada integrovaných secích 
strojů od 3 do 6 m šířky s kapacitou 
zásobníku 800 až 2000 litrů.

Přesné secí stroje

Od 4 do 18 řádků, s nebo bez možnosti 
přihnojování. Pevné, sklopné nebo 
teleskopické rámy.

Secí stroje pro přímé setí

Dostupné v neseném nebo taženém 
provedení, v záběru od 3 do 6 m s 
kapacitou zásobníku až 3400 litrů.

Volitelné vybavení:
Nástavec zásobníku – speciální míchadlo na trávy – hydraulický 3. Bod – zamačkávací kolečka pro diskové secí botky – 
omezovač hloubky setí – kontrola výsevku MDC, GPS kompatibilní.

TECHNICKÁ DATA INTEGRA 3003 INTEGRA 4003
Pracovní šířka  (m) 3 4

Počet řádek / Rozteč řádků v  (cm) 20/15 24/12,5 28/14,3 32/12,5

Kapacita zásobníku (l) 600 - (900 nebo 1200 s nástavbou) 800 - (1200

Aplikační dávka (kg/ha) 1,5 až 450 kg

Vypínání levé poloviny secího stroje Standard

Počet vypínatelných výsevních ústrojí 10

Výsevní jednotky Nožové botky nebo dvojité disky ve dvou řadách

Centrální nastavení tlaku botek na půdu a 
spodní doraz

Standard

Zavlačovače S univerzálními dráty nastavitelné na tlak a pozici

Ovládání kolejových řádků

Standard - kontrolní ovladač HECTOR 3000Denní a celkové počítadlor

Sledování množství zbývajícího osiva a 
pohybu výsevního ústrojí

Světelná a signální sada Standard


