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secí 
kombinace
COMBILINER SITERA je známá svou 
výjimečnou všestraností!

•   Efektivní při setí do zorané nebo pouze 
minimálně připravené půdy.

•   Jednotné secí botky SEEDFLEX 
zajišťují kvalitní setí za jakýchkoli 
 podmínek.

•   Přesné objemové měření výsevku, 
které je odolné vůči vibracím.

•   Jednoduché nastavení pracovní 
hloubky botek a secího stroje vedeného 
branami.

INTEGROVANÝ 

KUHN nabízí řešení, které vyhovuje vašim požadavkům v oblasti:



www.kuhn.comwww.kuhn.comwww.kuhn-seedliner.com SEEDLINER

KomKomforfortnítníhoho 
ovlovládáádáníní

PorPoradeadenstnstvíví 
zákzákaznazníkůíkůmm

SpoSpolehlehlivlivostostii 
a sa servervisuisu

 MECHANICKÝ SECÍ STROJ



3

COMBILINER  SITERA

Rozhodnutí pro komfort provozu

Zjednodušené nastavení 
sečky pomocí vodícího 
válce!

-  Při změně pracovní hloubky rotačních 
bran není třeba znovu nastavovat válec.

-  Stabilita a kopírování povrchu je optima-
lizováno také do kamenitých podmínek. 
Brány mohou být při přejíždění překážek 
jednoduše vypnuty.

PPrroocceeess ssetí í mmůůže bbýýt zzddrojem napětí a nervozity, pprootoot že pppoddo mímínkkyy 
nneeebýýývaajíí vžžddyy y ideáeállní. S kombinací SITERA lze kombm iinnovo atat prraccovvnníí 
vvýýýkooon a koommfoort pprroo popohodlné setí.
PPrroo ttetenntoo účúčeell je SSIITET RAR  zvláště určena.

INTEGROVANÝ MECHANICKÝ 
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Pracovní nezávislost

S maximální kapacitou 1480 litrů snižuje zásobník SITERY během secích operací 
ztrátové časy.

Bez zastávky nutné k doplnění zásobníku osiva lze zaset až 7 hektarů pole.

Výjimečná úspora času!

110°

Jednoduché plnění
Málo zbytků v zásobníku

-  Pro usnadnění nakládání lze 
víko zásobníku otevřít pod 
úhlem 110°. To je značná 
výhoda při plnění osivem lžící 
nakladače nebo z velkých 
vaků.

-  Plynové vzpěry pomáhají 
o teví ra t  v íko zásobníku 
dokonce u šířky stroje 4 metry 
bez zvláštních problémů.

-  Díky tvaru zásobníku do 
„V“ se vždy vyprázdní beze 
zbytků.

Spojuje praktičnost and funkcionalitu
Výborně navržený zásobník!

Ideální 

zásobník!

 SECÍ STROJ



5

COMBILINER  SITERA

Úspěšné setí znamená kombinaci 
kvality a přesnosti množství vysetého 
osiva.
Dávkovací systém SITERA umožňuje 
jednoduchou kontrolu a nastavení dávky 
osiva bez rozdílu jeho velikosti a tvaru.

Dávkování pod kontrolou

Se SITEROU lze jednoduše nastavit
požadovaný výsevek!

Perfektní funkce, dokonce při 
nastaveném velmi malém výsevku
Spolehlivost nastavené dávky je 
zajištěna pomocí šesti-vačkového  
selektoru, který zaručuje přesné a 
rovnoměrné dávkování.

Hydraulické nastavení
Jednoduché a ekonomické nastavení 
výsevku. V závislosti na připojení 
pístů k rámu lze volit změnu 
výsevku mezi +10% a +20%.

Elektronické nastavení
Výsevek může být nastaven během 
práce přímo z kabiny traktoru.
Ovladač QUANTRON S-V kontroluje 
a elektronicky řídí pístnice, které 
ovládají selektor.

INTEGROVANÝ MECHANICKÝ 



66

www.kuhn.com

Výjimečně přesná dávka s objemovým měřením 
pomocí válečku se spirálovou konstrukcí 
-  Tento systém distribuce je přesný a výkonný u všech typů 

osiv v průběhu celé sezóny.
-  Objemové dávkování umožňuje nastavení od 1,5 do 

450 kg bez ohledu na typ osiva.
-  Odolné vůči vibracím s ohledem na všechny typy velikostí 

a tvarů osiva.

Důraz 
na výsevek

-  Výsevek je nastaven pomocí 
jednoduchého mikro metri-
ckého šroubu, který ovládá 
vysunutí válečku.

Výsledek: Extrémně přesné 
nastavení s konstantním 
výsev kem.

-  Zvyšuje stejnoměrnost setí 
také u plodin s velmi malým 
výsevkem jako např. řepky 
použitím vestavěného dráž-
kování pro „malá semena“.

-  Se  S ITEROU lze  zas í t 
jakákoli semena rychle a 
kvalitně bez zásadních úprav 
secího stroje. 

 SECÍ STROJ
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COMBILINER  SITERA

SEEDFLEX

SEEDLINER

Technologie SEEDFLEX pro přesné a rychlé setí

Přesné a rychlé setí za jakýchkoli podmínek
-  Vzdálenost mezi disky 35 cm usnadňuje průchod 

rostlinných zbytků a práci v těžkých podmínkách.
-  Tlak výsevních botek zajišťuje výjimečnou stabilitu celého 

výsevního ústrojí.
-  Zamačkávací kolečka jsou použita k udržování 

rovnoměrné hloubky setí při každé jízdě, umožňují 
výborný kontakt výsevního ústrojí s půdou a tím rychlé 
klíčení osiva.

-  Úhel otevíracích disků je malý a tím zabraňuje rozhrnování 
půdy. Následně je mnohem jednodušší zahrnutí řádků 
dokonce při vyšších rychlostech.

VVýVýVýseseeevvvnnnííí jejedndnootkyky SSEEEEDFDFLEEL X X ss šiišš rorookýýkýk mmmm
ppřpřeesesahahahheemm ddvovoojijitýtýtýchch ddisiskůků kkkroror měmě rryccychlhllh éhhhéé oo oo aaa
kkokokommfmffoorrtntnníhího o o ssetí uumomožňžňujují:í

- vvvývýjiimmemeččnčně přpřpřeesnýný vvýsýsevevekk

--  j jedednnooodducchhouu práci ve všvšecch hh půpůůddnníccí hhh
ppoddmmmínnkkákáchch

--  mmiimmoořááddnýý výkon při setí do hrrubbéé bbrráázzddyy
nneebboo mmiinimmálně zpracované půddyy.

SSee SSEEEEDDFFLELEXEM má každé seemmeeenoo ššaanncci
nanan úúsppps ěccě h!h!h

DodDodDodDodržeržeržeržení ní níní kkkkvakvakvakvalitlitlitlity oy oy oy oosivsivsivsivsiva a aa ddd žžž íí kkkkkkkk litilit i
a ma ma ma množnožnožnožstsststtvvvtví ví ví ví výseýseýseýses vkuvkuvkuvk

OptOptOptOptimáimáimáimálnílnílnílní zpzpzpzpracracracracováováováováování íní nn
rosrosrosrostlitlitlitlinnýnnýnnýnných chch ch zbyzbyzbyzbytkůtkůtkůtků

DodDodDodDoddržeržeržeržení ní íín hlohlohlohloh ubkubkubkubky syy sy setíetíetíetíídd žžž í hl bkbkb

SprSprSprSprSp ávnávnávnávné é é é 
zapzapzapzapravravravrava eníeníeníeníe ososososivaivaivava

Vytvoření kvalitníhoVytVytVytVy vořvořvořřeníeníennn kvkvvvkk alialia tnítnítntn hohohooVyVytVytVVV vořvořvořřeeřřeníeeníníní kvkvkkvkvalialialia tnítnítnítnín ho ho hoho
seťseťseťoooovéovéovéého ho oh lůžlůžlůžžžůžlůžůžžkakakakaakakakažůžůžžžůžůžžůžůžžžžžž akkakakakakakakakakakakkakakakaaka

5
PrPrPrrP avavavvidididelelell 
prprprprro o o o úsúsúsú pěpěpěp šnšnšnššné é é é seseseseseetítít

www.kuhn-seedliner.com

KUHN nabízí SEEDFLEX

INTEGROVANÝ MECHANICKÝ 
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SEEDFLEX

SEEDFLEX

KUHN +:

Dvojité disky s širokým přesahem

- Vylepšená penetrační schopnost
-  Dobré čištění od rostlinných zbytků v linii setí
-  Udržování hloubky dokonce ve vyšších 

rychlostech
- Jednoduchý průchod těžší půdou.

Intenzivní použití s velmi malou údržbou
-  Přesah disků zajišťuje čisté otevření řádku také v těžkých 

půdách. 
-  Konstrukce kalených čepů a celý paralelogram nevyžaduje 

žádnou údržbu.

EXTRA-jednoduché nastavení
Centrální nastavení hloubky setí. To je pohodlí KUHN +!

 SECÍ STROJ
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Dobře použitelné vybavení

- Snížený přesah při transportu a manévrování.
- Větší prostor při otáčení na souvrati
-  Zvednutí secích botek při přejezdu po oblasti, 

kterou chceme zpracovat branami, ale neosít.

Jednoduché manévrování se standardním hydraulickým 3. bodem

Přesné značení na pozemku
Boční znamenáky jsou dostupné pro připojení k rotačním 
branám.Jejich vertikální zdvih zmenšuje šířku při otáčení 
na souvrati a usnadňuje přístup k zásobníku osiva při 
plnění.
Také jsou dostupné znamenáky před vzejitím. Jsou 
ovládané automaticky a mohou být jednoduše vyřazeny 
z provozu.

Setí malých semen bez smísení pomocí SH 30
Zásobník na malá semena SH 30 je ideální pro setí dvou 
různých druhů osiva bez mísení v hlavním zásobníku.
Pro přesný výsevek má stejný systém objemového 
dávkování jako hlavní zásobník.
Semena mohou být umístěna:
- Hluboké setí: před zavlačovače
- Mělké setí: do pracovního prostoru zavlačovačů.

INTEGROVANÝ MECHANICKÝ 
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QUANTRON S-V

HECTOR  3000

Ovládání setí přímo z kabiny

Absolutně bezproblémové setí s ovladačem HECTOR 3000

: Větší podpora precizního zemědělství
                                        Použití všech funkcí secího stroje z kabiny

: Kompletní a jednoduchý
Snadný a prostorově úsporný, ovladač HECTOR 3000 sleduje chod secího stroje 

a zajišťuje bezproblémové setí.

Inteligentní ovladač pro absolutní kontrolu nad setím na dosah ruky
- Kontrola setí: nastavení výsevku, kontrola výsevku, kolejové řádky 
- Monitoring: distribuce semen, množství osiva
- Zpracování dat: nahrávání použitého nastavení, výsevky, atd.
-  Správa pozemků: lze spravovat až 200 různých pozemků s informacemi o typu osiva, 

výsevku, atd.
-  Jednoduché použití: asistence nastavení, na ověření vyžadován pouze 1 kalibrační 

test
- Ergonomický: velká obrazovka, podsvícená tlačítka.

Úprava výsevku během setí
K úpravě dávky během setí se využívá elektricky ovládaný píst selektoru.
Možnost jednoduché úpravy výsevku nabízí výbornou kontrolu během celého setí!

Komfort obsluhy znamená ovládat secí stroj z kabiny!

Váš asistent 
při setí

-  Počítadlo hektarů, denní a 
celkové výkony

- Rychlost setí
-  Kontrola a upozornění v 

případě problémů s distribucí 
osiva, docházejících zásob 
nebo  nefungujících znamenáků

-  Symetrické nebo asymetrické 
značení 1 až 12 pasáží před 
nebo po vzejití.

 SECÍ STROJ



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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Pneumatické secí stroje
Kompletní sortiment kombinací nebo 
samostatných secích strojů od 3 do 9 
metrů a kapacity 800 - 3500 litrů.

Přesné secí stroje
4 až 18 řádků, s nebo bez přihnojování. 
Pevné, sklopné nebo teleskopické 
rámy.

Přímé secí stroje
Dostupné jako nesené nebo tažené. 
Od 3 do 6 metrů záběru. Kapacita až 
3400 litrů.

Volitelné vybavení:
Nástavba zásobníku – Boční znamenáky připojené k rotačním branám – Znamenáky před vzejitím – Škrabky na opěrná kola – 
Boční signální panely – Škrabky na pěchovací kola.

T E C H N I C K Á  D A T A SITERA 3000 SITERA 3500 SITERA 4000
Pracovní záběr (m) 3,00 3,50 4,00

Počet řádků 20 24 24 27 28 32

Vzdálenost mezi řádky (cm) 15 12,5 14,3 12,5 14,3 12,5

Kapacita zásobníku (l)
780 

(1080 s nástavbou)
900 

(1250 s nástavbou)
1080 

(1480 s nástavbou)

Výsevek (kg/h) 1,5 až 450

Pohon dávkovací jednotky Pomocí variátoru a válečků nastavitelných mikrometrickým šroubem

Počet uvolnitelných dávkovacích jednotek 2 x 5

Výsevní jednotka SEEDFLEX s dvojitým diskem a zamačkávacím kole

Nastavení hloubky setí Standardní

Vypínání levé strany secího stroje Standardní

Zavlačovače
Standardní 

Prutové zavlačovače s nastavitelným tlakem a úhlem

Světelné a signální vybavení Standardní

HECTOR 3000 QUANTRON S-V
Automatické symetrické a asymetrické kolejové řádky ■ ■

Počítadlo denního a celkového výkonu ■ ■

Výstraha malého množství osiva v zásobníku ■ ■

Výstraha rotace dávkovací jednotky ■ ■

Elektronické nastavení výsevku - ■

Asistent nastavení - ■

Polní management s 200 pozemky - ■

Výsevní management - ■

VÁŠ PRODEJCE KUHN:

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


