
Rozmetadlo průmyslových hnojiv
AXIS 20.1 - 30.1 - 40.1W - 50.1W

P Ř E S N É  A  V Ý K O N N É  R O Z M E T Á N Í



AXIS

KUHN nabízí řešení, které vyhovuje vašim požadavkům v oblasti:
Snížení 
nákladů

Dlouholetých 
zkušeností

Kontrolou množství použitého hnojiva
máte přehled o výdajích, které Vám
pomáhají zvyšovat výnosy.

Výhody rozmetadel rozmetadel průmys-
lových hnojiv KUHN jsou:

- Boční pravidelnost dvojitým překrytím

- Plynulé dávkování hnojiva systémem
CDA pro optimální distribuci

- Jednoduché nastavení. Stranová pra-
videlnost musí být konstantní bez
ohledu na množství dávky nebo 
rychlosti pojezdu. 

Dávka úměrná pojezdové rychlosti
(D.P.A.E.) nebo dávka na základě
signálu GPS nesmí mít vliv na kvalitu 
distribuce hnojiv.

Rozmetadla 
AXIS



www.kuhn.com

Komfortního 
ovládání

Poradenství 
zákazníkům

Spolehlivosti 
a servisu
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AXISAXIS

Odchylky dávkování snižují rovnoměrnost rozhozu po
pozemku
Který farmář si někdy nevšiml, že jedna aplikace byla nižší 
než druhá, ačkoli bylo použito stejné rozmetadlo a nastavení?
Nebo že rovnoměrně rozhodit nízké dávky je mnohem složitější
než vysoké?

Příčina: Odchylky dávkování způsobují rozdíly velikosti granulí a
jejich chování v zásobníku jak při malých tak velkých dávkách.

AXIS : Jak předejít odchylkám dávkování?
Distribuce CDA vyniká v rovnoměrnosti rozhozu po celé rovině
povrchu nastaveného záběru.
Zásobník a výpadové otvory mají následující parametry:
- úhel otevření se mění na základě dávkování
- plynulý tok hnojiva přes oválný otvor v disku umožňuje 

nejrovnoměrnější posyp. Exkluzivní řešení!
Výsledek: Žádná odchylka dávkování, rovnoměrná dávka 
rozhozu bez ohledu na rychlost nebo aplikační dávku.

ROZMETADLA PRŮMYSLOVÝCH HNOJIV

Rozmetadla průmyslových hnojiv musí být použitelná
na mnoho různých produktů, různé aplikační dávky a
pracovní záběry s důrazem na rychlé a jednoduché
nastavení. Systém CDA, který je běžný u rozmetadel
AXIS tyto požadavky splňuje a nabízí tak vysoký
komfort práce.

CDA distribuční systém je navržen pro současné a budoucí nároky na práci

Míchadlo s extra-pomalou rotací
Míchadlo se pomalou rotací (17 ot/min) reguluje dávko-
vání materiálu na rozmetací kotouče a podporuje  
rovnoměrné dávkování.
Výsledek: Zachovaná velikost granulátu.
Pohonné hřídele mají vysokou pružnost: Udržují 
vysokou bezpečnost mechanismu dokonce i v případě
přítomnosti cizího objektu.
- Není vyžadována žádná údržba
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EXKLUZIVNĚ!
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TELIMAT

Nastavení velikosti dávky: DFC proporcionální stupnice
Ke zvýšení nebo snížení aplikační dávky stačí jednoduše zvětšit nebo zmenšit oválný 
dávkovací otvor. S DFC se zvýšení dávky o např. 10% projeví nastavením zvětšení 
dávkovacího otvoru o stejné procento. Výsledek: Jednoduché nastavení stroje. Při kontrole
dávky není třeba provádět 4 nebo 5 testů.
S DFC systémem jsou zapotřebí pouze 2 testy:
- 1. test. Nastavení použité ze základní tabulky doporučených dávek
- 2. test. Úprava pomocí DFC, nastavení stroje je hotovo.

Nastavení pracovního záběru
pomocí pouze jednoho
ovladače.
Úprava pracovního záběru pomocí
otočného podstavce. Není třeba žád-
ného nářadí a nastavení je hotovo
během několika vteřin.
Manuální nastavení na AXIS  20.1/
30.1/40.1, elektrické s Quantronem E
nebo AXIS 50.1
Žádný přímý kontakt s hnojivem
Stroj by měl být vždy vodorovně.

Extra-jednoduché nastavení

EXKLUZIVNĚ!

TELIMAT je clona používaná k zabránění plýtvání hnojivem a dodržování 
ochrany životního prostředí.

Pohled na pozici TELIMATU z kabiny: horní nebo
spodní pozice

: bezstarostné rozmetání po kraji pozemku

Jednoduché nastavení pozice TELIMATU.
Rychle a dobře vymezené hranice
- TELIMAT je charakterizován dvojitým nastavením (patentovaným): pozice a orientace clon

v závislosti na pracovním záběru a typem hnojiva. Tímto je modifikována trajektorie granulátu.
- TELIMAT je možno nastavit bez opuštění kabiny traktoru nebo vypnutí PTO a bez nutnosti

zastavit: maximální komfort obsluhy bez ztrátových časů.
- Nastavení TELIMAT na rozmetání optimalizované pro „výnos“ nebo „životní prostředí“
- volitelné vybavení: poziční senzory TELIMATv kontrolním boxu QUANTRON E.
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AXIS

Kontrola dávky a rychlé vyprazdňování
Kontrola dávky vašeho AXIS bez vážení během několika minut.
Nejlepších výsledků lze dosáhnout na rovném místě. 
Malé nálevky nasaďte přímo pod zásobník…

Váš rozmetací asistent

Během rozmetání je množství a výnos ovládán s vysokou
přesností:
- jednoduché programové nastavení dávky
- oddělená kontrola levého a pravého otvoru z důvodu

polovičních záběrů
- Spojené nebo oddělené nastavení dávky na stranách

pomocí separátně ovládaného nastavení.
- pracovní počítadlo pro 200 polí (povrch, datum, aplikační

dávka, typ hnojiva)
- Integrovaná tabulka doporučeného nastavení s možností

ukládání osobních nastavení.

Přenos mezi více traktory 

Může být použito na více traktorech (služby)
- Uložení rychlostního signálu pro 4 různé traktory, každý

z traktorů lze pojmenovat.
- Použití rychlostního signálu pro váš traktor pomocí ISO

11786 nebo radaru dodávaného s traktorem či připojení
pomocí GPS sensoru. (např. Dickey John I-SPEED).
Vhodné použití pro stroje ve službách

Kompatibilní nastavení dávky s GPS nebo N-SENSOREM
Se sériovým připojením RS232 je vaše mapa dále použitelná ke
zpracování. Výhoda je zřejmá při uložení dávek do mapy a 
použití pro následné hnojení „Správná dávka na správné místo“

Usnadnění přístupu
QUANTRON E je připraven k přenosu dat do PC nebo zařízení
PALM. Data lze také přenášet mezi více stejnými ovladači 
QUANTRON E.

ROZMETADLA PRŮMYSLOVÝCH HNOJIV

Ovladač QUANTRON E je použit se stroji vybavenými D.P.A.E. (Elektronické
zařízení ovládající množství dávky v závislosti na rychlosti pojezdu) nebo 
vestavěným vestavěným vážícím systémem (AXIS W)
- S D.P.A.E.: test nastavení dávky pouze pomocí prstů na ovladači. 

QUANTRON E variabilně mění otevření otvorů v závislosti na rychlosti
pojezdu a udržuje tak rovnoměrně nastavenou dávku.

-     S vážícím systémem: Box neustále ukazuje zbývající množství hnojiva
v zásobníku. Kontroluje a upravuje otevření dávkovacích otvorů během práce
v závislosti na naprogramované dávce a zbývajícím množství hnojiva v 
zásobníku.

- Praktická výhoda: není třeba kalibrační test.

QUANTRON E: více než kontrolní box!
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AXIS 20.1 : pro jednoduchost a preciznost mezi 12 až 28 metry.

Vše z nerezu
Použití 100% nerezových komponentů: vnitřní rám, dno 
zásobníku, dávkovače, pohonné hřídele a veškerý spojovací
materiál zvyšuje životnost.
Kryt disků je standard. Odpovídá bezpečnostním standardům 
EN 14017/A1. Standardně u všech modelů AXIS.

Design rozmetadla AXIS 20.1 nabízí nejnovější inovace, které zaručují přesnost aplikační dávky, kvalitu rozhozu a 
jednoduché nastavení. Stavebnicová kapacita od 1000 do 2300 litrů a kompaktní design je dělají ideální pro střední výkonovou
třídu traktorů jejichž výkon pokrývá požadovaný pracovní záběr 12-28 metrů.

Jednoduché připojení k traktoru
2 různé výšky připojení umožňují jednoduchou agregaci
s traktory různých velikostí a také různé výšky plnění a později
rozmetání.
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AXIS 30.1 - 40.1

Výpadový otvor
Úhel dopadu hnojiva na disk 
určuje pracovní záběr stoje a 
rozhoz. Ke zvýšení přesnosti 
rozhozu umožňuje výpadový otvor
volný tok hnojiva až do okamžiku
dopadu na rozmetací kotouče –
bez rozdružení granulátu.

Deflektory AIRFIN
Zabraňují odchylce dávkování.
Vzduchový proud, který vzniká
rotací disků nemá žádný efekt na
dávku hnojiva.

ROZMETADLA PRŮMYSLOVÝCH HNOJIV

AXIS 30.1 a 40.1 jsou charakterizo-
vány svojí stavebnicovou kapacitou
od 1200 do 3000 litrů a pracovním
záběrem od 12 do 42 metrů. Stroje
jsou navrženy pro přesnou dávku
s nejvyšší produktivitou práce: 
ideální pro snižování času potřeb-
ného k rozmetání.

Pro vyšší „výkon“ od 12 do 42 m

500
kg/min

Pro vysoký 

pracovní výkon

EXKLUZIVNĚ!

EXKLUZIVNĚ!
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Připraveno k vylepšení
Vylepšit rozmetadlo AXIS pomocí DPAE
verze je možné bez zvláštních obtíží.

Dokonce méně údržby

- S AXISEM snižujete své náklady na
údržbu. První výměna oleje v převo-
dovce je doporučena po 10 letech!

- Provoz míchadla je zcela bezúdržbový
Veškeré základní komponenty rozmeta-
cího ústrojí jsou vyrobené ze 100%
nerezové oceli.

- Jednodušší čištění a mytí
- Disky jsou demontovatelné bez použití

nářadí
- Lopatky disků mají povrchovou úpravu

karbidem wolframu. Standardní výbava
disků S6, S8, S10 a S12 (AXIS 50.1).
volitelná u S4

Delší životnost dokonce s komponenty,
které mají vysoké nároky na opotřebení.

Sledujte množství 
hnojiva

2 otvory v plachtě prosvětlují vnitřek
násypky, množství hnojiva je jedno-
duše viditelné přes okénka v zásob-
níku!
Volitelné vybavení: senzory snímající
množství hnojiva mohou být připojeny
přímo do kabiny (pouze u AXIS QE/W)

Zástěrky
Zástěrky dodávané ve standardu
zabraňují roznášení nečistot od kol 
traktoru na připojený stroj.

Pro správný rozhoz identifikujte
použité hnojivo.
Pro hnojivo neznámého původu se
používá identifikační příručka, která klasi-
fikuje různé velikosti granulátu do skupin
a pomáhá tak najít daný typ hnojiva. Tím
optimálně nastavíte rozmetadlo a snížíte
náklady. Exkluzivně u KUHN!



9

AXIS 40.1W - AXIS 50.1W

Optimální pro integraci vážícího systému
Původní, patentovaný design vážícího systému se skládá ze silného rámu na závěsu
připojeného k dvěma vážícím ramenům o kapacitě 10 tun. V horní části je třetí bod připo-
jen ke stroji nesoucímu rozmetadlo.

Kompletní rozmetací tabulky
Jsou dodávány s novým strojem a
mohou být také staženy z oficiálních
webových stránek.

Výhody tohoto chytrého upínacího systému
- použití 2 vážících ramen: více přesnosti

dokonce na svazích.
- Užitečné zatížení 3000 kg (AXIS

40.1W), 4000 kg (AXIS 50.1 W)
- Žádné problémy při připojení v různých

výškách: jednoduché plnění.
- 2 výšky zapojení: adaptace na jakou-

koli velikost traktoru. 
- Mírně vyšší hmotnost prázdného roz-

metadla (plus 35 kg).
- Dostatečné místo v oblasti převodovky:

nedochází k žádným kolizím s rámem.

ROZMETADLA PRŮM 

AXIS 40.1 W a 50.1 W má
vestavěný vážící systém nabízející
automatickou, nepřetržitou regulaci
během práce.
Každý farmář zaznamenal
odchylky dávkování hnojiv
z důvodu vnějších hydrometrických
nebo klimatických podmínek
během rozhozu nebo z důvodu
různého skladování hnojiva.
Tento vážící systém automaticky
nastavuje otevření vypadávacích
otvorů bez zásahu obsluhy s 
důrazem na nastavenou aplikační
dávku.
Výsledek: nezanedbatelné úspory
hnojiva!

Nepřetržité vážení od 12 do 50m*

* Pouze hnojiva zapsané v naší 
rozmetací tabulce mohou dosáhnout

nejvyšších pracovních záběrů. 
Tato tabulka je dostupná 

on-line z oficiálních 
webových stránek.
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Úhel dopadu hnojiva je 
nastavován na disku přímo
z kabiny (AXIS 50.1)

Nastavení aplikační dávky, 
pracovního záběru a úhlu dopadu
z kabiny. Naplňte stroj a buďte
ihned připraveni rozmetat.
Ovladač QUANTRON E se
postará o vše ostatní: plynulé a
automatické „On-line“ nastavení.
S velkou obrazovkou lze jedno-
duše kontrolovat:
- Skutečnou aplikační dávku
- Rychlost rozmetání
- Zbývající množství hnojiva

v zásobníku
- Otevření vypadávacích otvorů
- Poloviční záběr 
- Původní nastavení aplikační

dávkyJednoduché plnění
Rozšíření a zádní průzory v zásobníku dovolují rychlou kontrolu množství hnojiva
v zásobníku.
Přístupový žebřík je standardní výbavou u AXIS 50.1

YSLOVÝCH HNOJIV

AXIS 50.1 W : rozmetací síla 
50* m!
• kapacita 3000 nebo 4000 litrů
• Pro větší nezávislost
• Pro větší výkon

500
kg/min

pro vysoký 

pracovní výkon



VÁŠ DEALER KUHN:

KUHN S.A. - F 67706 Saverne Cedex
www.kuhn.com
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Standardní výbava – Specifikace :  
Práce na poloviční šířce – rozmetací ústrojí a aplikační komponenty jsou vyrobeny z nerezové oceli – závěs kategorie 2 s dvěma výškovými pozicemi
uchycení - Práce na poloviční šířce – rozmetací ústrojí a aplikační komponenty jsou vyrobeny z nerezové oceli – závěs kategorie 2 s dvěma výškovými
pozicemi uchycení – kryty disků odpovídají Standardům EN 14017-A1 – zadní koncová světla (závislost na modelu a zemi) – síto – průzory na násypce
pro kontrolu (AXIS 30.1 / 40.1 / 50.1) – Převodovka se střižným šroubem na AXIS 20.1 – Převodovka s pojistnou spojkou (AXIS 30.1 / 40.1 / 50.1) – Sada
kontroly dávky – Vyměnitelný disk bez nářadí – Převodovka 540 min-1 – Bezúdržbové míchadlo – Zástěrky (AXIS 30.1 / 40.1 / 50.1) – S QUANTRON E:
čidlo rychlosti a propojovací kabeláž ISO 11786.

** Pouze hnojiva z naší rozmetací tabulky mohou dosáhnout nevyššího pracovního záběru.
** Standardní vybavení závisí na koncové zemi určení. 

Volitelná výbava:  
Disky S2 pro rozmetání na 12-18 m – Disky S4 (dostupné s povrchovou úpravou VXR) pro rozmetání 18-28 m – Lopatky S6VXR pro rozmetání 24-36 m
– Lopatky S8VXR pro rozmetání 40-42 m – Disky S10 VXR pro rozmetání 36-44m (pouze pro AXIS 50.1) – Kryt zásobníku – Hraniční rozmetání 
TELIMAT T25 – lopatky pro aplikaci peletek proti slimákům – senzor množství hnojiva (AXIS QE/WE) – poziční senzor TELIMAT (AXIS QE/W) – Parkovací
kola – Dlouhá kabeláž pro připojení k zásobovacímu vozu – Držák ovladače s přísavkou.

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.

Typ

Šířka nástavce (m) 2,40 2,80
Objem nástavce (l) 600 800 1500 1100 1300 1800
Celkový objem nástavce (l) poqué je AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS AXIS
použit na základním stroji 20.1 30.1-40.1 20.1 30.1-40.1 20.1 30.1-40.1 20.1 30.1-40.1 20.1 30.1-40.1 20.1 30.1-40.1

1600 1800 1800 2000 - 2700 2100 2300 2300 2500 - 3000
Minimální nakládací výška (cm) 92 99 118 125 - 149 115 122 129 136 - 151
Poids de la rehausse env. (kg) 40 50 85 70 75 85

L 603 L 800 L 1500* XL 1300XL 1103 XL 1800*

* nástavce nejsou kompatibilní s AXIS 20.1 z důvodu maximální kapacity 2300 L, maximálního naložení 2100 kg, nástavce nejsou kompatibilní s AXIS 20.1 – 30.1 – 40.1 s LEVSAK

Služby KUHN*: výhody pro maximální využití a ziskovost vašeho zařízení

Společnost KUHN se odlišuje svými službami, což znamená, že…

- Získáte poradenské služby od partnerů proškolených v oblasti posledního vývoje
produktů abyste si mohli vybrat stroj, který bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám.

- Můžete těžit z výhod technické dokumentace, která vás bude doprovázet během
celé životnosti vašeho stroje a umožní vám získat ze svého stroje maximální zisk.

- Budete mít k dispozici dodávky náhradních dílů po celý den, 7 dnů v týdnu za 
konkurenceschopné ceny

- Můžete očekávat neočekávané s prodlouženou zárukou                        

- Můžete využít rozšířené technické podpory
- Investujete racionálně s 

*některé služby nemusí být v určitých zemích dispozici. Pro další informace kontaktujte svého dealera KUHN.

T E C H N I C K É  Ú D A J E

AXIS 20.1K
AXIS 20.1 QE
AXIS 30.1 K
AXIS 30.1 QE
AXIS 40.1 K
AXIS 40.1 QE
AXIS 40.1 W
AXIS 50.1 W

Typ Pracovní 
záběr (m/ft)

Sada disků Min. – max.
kapacita (l)

Hmotnosti 
(kg)

Minimální 
plnící 

výška (cm)

TELIMAT DPAE 
regulace

Ovládání Vážící systém

12 ą 28

12 ą 42*

18 ą 50*

Zvolte dle
požadovaného

záběru

1000 - 2300

1200 - 3000

3000 ou 4000

290
295
325
330
355
355
390

695 / 730

92

105

149 / 171

Hydraulicky
Elektricky

Hydraulicky
Elektricky

Hydraulicky
Elektricky
Elektricky
Elektricky

Volitelně
Volitelně
Volitelně
Volitelně

Standard**
Standard**
Standard**
Standard**

Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
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