
PREMIAPREMIA
Mechanické secí stroje

U M Ě N Í  D O B R É H O  S E T Í



PREMIA

Snižování 
nákladů

Dlouholetých 
zkušenostíKUHN nabízí řešení přípravy půdy, které vyhovuje Vašim požadavkům v oblasti:

MECHANICKÉ SECÍ STROJE

Mechanické 
stroje KUHN
Dobře navržený zásobník
•  Dobrý přístup do zásobníku, jednoduché 

plnění osivem;
• Kompletní vyprázdnění;
• Jednoduché čištění.

Přesná distribuce
•  Jistota dávky osiva na základě předseťového

nastavení;
•  Objemová distribuce je vhodná zejména při

setí svazích nebo jinak obtížných terénů a 
při setí malých výsevků.

Jednoduché nastavení
•  Rychlá kontrola nastavené dávky u 

připraveného secího stroje.

Kvalitní setí
•  Secí stroj je schopen přizpůsobit tlak secích

botek k setí v obtížných podmínkách
•  U smíšených typu půd: bezproblémový

přechod na jiné podmínky rychlým nas-
tavením

•  Zavlačovače jsou uzpůsobené na práci
v různých podmínkách: lehkých nebo
těžkých půdách, s nebo bez rostlinných 
zbytků.

Kombinace dvou procesů
•  Secí stroj PREMIA může být doplněn 

dalším zásobníkem pro setí přísevu nebo 
rostlinného krytu.

•  Výsev přísevu na sečce je řešen před nebo 
za zavlačovači.



www.kuhn.comwww.kuhn.comwww.kuhn.com

Komfortního 
ovládání

Poradenství 
zákazníkům

Spolehlivosti 
a servisu

PREMIA 300 s druhým zásobníkem pro přísev
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PREMIA

Jednoduché nastavení, mnohostranné použití

Méně zbytků v zásobníku: 
jednodušší vysypání

Dno zásobníku secích strojů KUHN má 
tvar do V, což umožnuje:
- Snížení množství nevysetého osiva:
- Jednotné dávkování.
Jednoduché vyprazdňování a čištění.

Jednoduché plnění

Zásobník je dostatečně široký, s víkem
-  Zásobník je dostatečně široký, 

s víkem otvíratelným v úhlu více než 
90°, lze ho snadno plnit pomocí vaku 
nebo jiné manipulační techniky.

-  Otevírání víka je zajištěno pomo-
cí plynových vzpěr, které umožnují 
jednoduchou manipulaci také u 
širších verzí.

PREMIA 250 - 300
Na základě svých dlouholetých zkušeností s mechanickými secími stroji nabízí KUHN inovovaný secí stroj PREMIA.
Uživatelům poskytuje:
• Možnost použití samostatně nebo v kombinaci
• Přesnou aplikační dávku pomocí použitého systému výsevního ústrojí
• Vhodný výběr typů výsevních botek

Zavlačovač kol traktoru

Pro zachování jednotného seťového 
lůžka při agregaci sečky v tříbodovém 
závěsu traktoru.
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Znamenáky se 
zvedáním vzhůru

Sečky PREMIA mohou být vybaveny 
bočními znamenáky. Ty se vždy zveda-
jí vzhůru a jsou vybaveny bezpečnostní 
pojistkou:
- Zlepšují manévrovací schopnosti
-  Bezpečné i v případě objíždění pře-

kážek
U verzí 3,5 a 4 m jsou navíc sklopné, 
aby se snížila výška stroje během 
přepravy v kombinaci s rotačními 
bránami připojenými k secímu stroji.

Jednoduché nastavení výsevku

Hydraulicky ovládaný výsevek dovoluje 
při práci v různorodém terénu měnit 
výsevek o 10 až 20%.
Je to jednoduché, praktické a ekono-
mické řešení

Zavlačovač kol

Při setí v lehkých půdách se používá 
diskový zavlačovač kol (Exkluzivní 
řešení KUHN):
-  Během setí se netvoří v místech po 

přejezdu hroudy
-  Odstraňuje problémy v kamenitých 

půdách.

Naprosto spolehlivé a efektivní

PREMIA 3000 - 3500 - 4000
Pro tyto modely je charakteristická větší kapacita zásobníku. Nabízí větší nezávislost na poli spojenou s vyšším výkonem. 
To je důležitý faktor, pokud je třeba řešit setí velkých pozemků.
• Přesnou aplikační dávku pomocí použitého systému výsevního ústrojí
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PREMIA

Tento distribuční systém je přesný 
a účinný v průběhu
celého setí.

- Výsevek se může pohybovat od 1,5 do 450 kg/ha,
nezávisle na reliéfu terénu.
-  Vzhledem k odolnosti vůči vibracím, 

dávkuje výsevní ústrojí nezávisle na 
velikosti a tvaru osiva.

EX

Extrémně jednoduché nastavení

Přímý přístup 
k výsevnímu ústrojí

Test nastavení výsevku je jednoduchý 
a pohodlný. Prostor pod dávkovacím 
ústrojím je dostatečně velký k připojení 
testovací nádoby.

Dvě pojezdová kola a šest 
převodů na výběr

Sečky PREMIA mají distribuční systém 
připojený k dvěma pojezdovým kolům 
připojeným přes 6 převodů. Tento 
systém zajištuje:
-  Spolehlivou kontrolu při otáčení nebo 

setí ve vyšších rychlostech. 
Pravidelný výsevek jednotnou rotací 
také u malých semen nebo malých 
výsevků.

Jednoduchá kontrola výsevku a 
vyprazdňování zásobníku

Výsevek muže být kontrolován také 
u zaparkovaného stroje dokonce bez 
připojení k traktoru. 
Jednoduchým zapojením a otáčením 
kliky lze nahradit pojezdová kola a 
testovat výsevek nebo vyprazdňovat 
zásobník.



6

www.kuhn.com

A

XKLUZIVNĚ!

Vše pro kvalitu setí

Diskové nebo nožové botky: Dvě verze výsevních systémů plně splňují nároky na 
různé kultivační metody nebo ekonomické představy.
Vysoký tlak na půdu při práci v obtížných podmínkách, vedení a zavlačování smykem nebo zamačkávání 
koly, nastavení tlaku během práce: Secí stroje PREMIA jsou použitelné v různých situacích.
 

Pomoc při setí
HECTOR 3000 
Pomáhá monitorovat základní funkce 
secího stroje. Také umožňuje sledovat 
a nastavovat případné kolejové řádky.

Spodní nastavitelný doraz

VÝHODA pro kombinované sečky ve 
smíšených půdách: Nastavitelný spod-
ní doraz určuje maximální hloubku setí. 
Umožňuje setí s vysokým tlakem na 
půdu a zároveň zabraňuje příliš hlubo-
kému ukládání semen v místech, kde 
je půda lehčí.
Rukojeť  A  snižuje nebo zvyšuje maxi-
mální hloubku setí. Doraz se používá u 
obou variant secích botek – diskových 
i nožových.

DISKY: u konvenčních nebo zjednodušených 
metod hospodaření

-  Specifický úhel disku snižuje pohyb půdy během 
pohybu secího stroje po pozemku: výhoda při setí 
vyšší rychlostí!

-  Litinová botka, umístněná v linii s diskem konsoliduje
řádek a přesně umísťuje semeno do země.

-  Disk svojí hranou prořezává půdu a zajištuje tak 
umístění osiva do nastavené hloubky.

Nožové botky mají vysokou přesnost setí. 
To lze ocenit hlavně v tvrdých a kamenitých 
půdách.

Velká vzdálenost (34 cm) mezi řadami snižuje riziko 
ucpání hroudami.
Klapka proti ucpávání zavírá botku automaticky při 
jakékoli změně směru.



VÁŠ DEALER 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

*Základní požadovaná výbava se může lišit dle země určení. 

Volitelná výbava*: Nástavba zásobníku pro PREMIA 3m a 4m – Vypínání poloviny sečky pro PREMIA 300 – Boční znamenáky – Nastavení 
aplikační dávky – Hydraulické nastavení tlaku botek na půdu – Sada zavlačovačů kol traktoru – HECTOR 3000 nebo KLC 10 – Opěrné kolo pro 
jednoduché disky – Nastavitelný spodní doraz – Míchadlo pro málo sypké osivo – Nastavitelný spodní závěs – Sada silničních světel – Druhý 
zásobník pro setí přísevku / malých semen

S P E C I F I K A C E PREMIA 250 PREMIA 300 PREMIA 3000 PREMIA 3500 PREMIA 4000

Objem zásobníku (l) 380
480 

(780 s nástavbou)
780 

(1080 s nástavbou)
900

(1250 s nástavbou)
1080 

(1450 s nástavbou)

 Přepravní šířka (m) 2,49 2,99 2,99 3,50 4,25

 Plnící výška (m) bez nástavby 1,25 1,42

 Míchadlo Kmitající

Ukazatele nastaveného tlaku botek a množství 
osiva

Standardní

 Připojení  Cat. 2

 Kola  6,00 x 16 10/75-15.3

 Počet řádků 20 20 nebo 24 24 nebo 27 28 nebo 32

 Řádky (cm)  12,5 15 nebo 12,5 14,3 nebo 12,5

 Výsevek  Drážkované ústrojí s vestavěným ústrojím pro malá semena (vyžadováno mikrometrické nastavení)

 Pohon (cm)  2 pohonná kola a selektor

 Botky  Nožové nebo jednoduché diskové

 Nastavení tlaku bote Centrálně mechanicky (hydraulické nastavení volitelně)

 Zavlačovače kol traktoru* Volitelná výbava

Znamenáky s bezpečnostní pojistkou* Volitelná výbava, vertikálně sklopnél

 Sada světel*  Volitelná výbava Standard

 Hmotnost s roztečí 12,5 cm (kg)       Nožové botky
                                                           Diskové botky

550
605

600
665

680
745

870
955

1080
1145

 Elektronické vybavení*
HECTOR 3000 s měřící jednotkou výměry, denním a celkovým počítadlem. 

Ovládání kolejových řádků.

 Požadavek na hydrauliku 1 jednočinný ventil pro znamenáky*

Poloviční záběr

Celou levou polovinu secího stroje lze 
vypojit, aby bylo možno dle potřeby 
snížit pracovní záběr.

Pro lepší dávkování a setí trávy

Míchadlo navíc zajišťuje bezproblé-
mový chod secího stroje při setí málo 
pohyblivých plodin, jako jsou např. 
trávy

Značení pomocí KLC 10

Alternativou k ovladači HECTOR 3000 
je KLC 10, který umožňuje obsluze 
manuální nastavení kolejových řádků 
při setí.

Další vybavení k úpravě secího stroje…


