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U M Ě N Í  S P R Á V N É  P O D M Í T K Y !

řada 100 a 1000
Víceúčelový radličkový kultivátor



CULTIMER

KUHN nabízí řešení splňující vaše požadavky v oblasti:
Snižování nákladů Dlouholetých zkuše

Péče o strniště je klíčovou operací 
pro zachování dobré půdní struktury.
Řada strojů Cultimer nabízí řešení pro
každou situaci:

• Všestrannost. Možnost volby
radliček - od šířky 350 mm pro
povrchovou práci až po 80 mm šířky
pro hloubkovou kultivaci.

• Míchání. Postavením radliček je
zajištěno optimální a zároveň inten-
zivní promísení půdy.

• Průchodnost. Optimální výška rámu
od pozemku poskytuje dostatečné
místo i při práci s velkým množstvím
rostlinných zbytků. 

• Bezpečnost. Dvojité pružiny posky-
tují dostatečnou ochranu a zajišťují
rovnoměrnou účinnost při práci.

• Konsolidace. Různé typy zadních
válců poskytují dostatečnou volbu
pro všechny aplikace.

• Nastavení. Velmi jednoduché nasta-
vení pomocí přesazení čepů na
rámu.

Výběrem Cultimeru zajistíte vysoce
kvalitní práci s jednoduchým nastave-
ním, robustní konstrukcí a širokou 
volbou dostupného nářadí.

VÍCEÚČELOVÝ RADLIČKOVÝ KULTIVÁTOR
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Všestrannost a účinnost

Rozrušení půdní struk-
tury hlubokou kultivací

-     80 mm široká dláta umožňují pracovní
hloubku až 30 cm jedním, případně
dvěma přejezdy v závislosti na typu
půdy.

- Jištění dvojitou pružinou poskytuje 
hlubokou penetrační kapacitu a
zároveň jistí rám se slupicemi.

Významná průchod-
nost pod rámem

- Průchodnost pod rámem (840 mm)
znamená, že lze bez problémů 
pracovat také v podmínkách 
velkého množství posklizňových
zbytků.

- Dostatečná vzdálenost mezi 
slupicemi a mezi jednotlivými
řadami snižuje riziko ucpávání.

Díky své univerzálnosti je nesená řada bez problémů použitelná pro různé výkonové řady traktorů – od střední po vyšší
výkonovou třídu.
Cultimer se používá pro intenzivní a efektivní mělkou nebo hlubokou podmítku. Je přizpůsobitelný jakýmkoli půdním 
podmínkám: aktivnímu promísení posklizňových zbytků, rozrušení půdního profilu, zapravování drcené slámy…

NESENÝ 300 / 350 / 400 / 500

Povrchová kultivace
s optimálním mísením

- Zahnutá slupice 1 podporuje mísení
půdy.

- Deflektor 2 zvyšuje efekt otáčení
půdy a usnadňuje průchod a
rozdělení posklizňových zbytků.

- Vyměnitelná dláta  3  podporují pro-
říznutí profilu a zaručují, že je celý
povrch pozemku při povrchové 
podmítce zpracován.
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Design se třemi řadami
radliček
Kombinace radliček / disků a válců
zajišťuje během jednoho přejezdu
následující efekty:
- drcení a rozrušení
- intenzivní mísení
- vyrovnávání povrchu
- konsolidace půdy 

Vliv na půdu a rostlinné zbytky: 
- Promísením rostlinných zbytků s půdou se podporuje rozklad
- Snižování délky strniště
- Zničení zeleného porostu jedním přejezdem

Bezpečnost a penetrace

Velká dvojitá pružina na rámu zabraňuje nechtěnému
vyklouznutí radličky z půdy.
- Způsob připojení pružiny k rámu vytváří mírný

rotační tah a zesiluje tím jištění.
- Držák slupice má dostatečnou základu, pomocí

které je připojen k rámu.

Bezpečnost 
při transportu 

- Sklopné modely mají transportní
šířku 3 metry.

- Zatažení disků pod rám je nabízeno
u pevných modelů.
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Všestrannost pro velké farmy

Tažený Cultimer je navržen, aby nabízel velký výkon se zachováním vysoké kvality práce. Dostupný je
v šířkách 6,5 a 8 metrů šířky se čtyřmi řadami radliček pro větší výkon.

Je sestrojen s důrazem na vysokou průchodnost terénem. Cultimer je nejlépe využitelný v agregaci se výkonnými 
traktory se kterými poskytuje dostatečný pracovní výkon.

Připojení do spodních ramen 
(kategorie 3 a 4)

- Optimální kontrola pracovní hloubky
- Jednoduché manévrování na souvratích a malý poloměr otáčení
- Dvojitá artikulace znamená, že stroj kopíruje mnohem lépe nerovnosti

terénu.

TAŽENÝ 6500 / 8000

Design se čtyřmi řadami
radliček
- Více prostoru mezi radličkami (1240 mm)

- Lepší průchodnost zbytků pod rámem

- Vyšší kvalita mísení i v místech s velkým
množstvím posklizňových zbytků.
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Přední vodící kola

Přední vodící kola (11.5/80-15) zlepšují
dodržování pracovní hloubky u
sklopných ramen. Kola jsou jednoduše
nastavitelná pomocí mechanického
dorazu.

Jednoduché a snadno
dostupné nastavení 
(5-30 cm)

- Základní pracovní hloubka je
udržována pomocí zadního válce

- Pracovní hloubka slupic je nastavitelná
pomocí čepů

- Zadní válec a rovnací disky jsou 
nastavitelné jednou operací.

Transportní pozice

Složení do transportní pozice umožňuje
dosáhnout šířky 3 m a dodržet tak
evropskou legislativu týkající se pohybu
po pozemních komunikacích.
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VÁŠ PRODEJCE KUHN :

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 evropskymi předpisy pro strojní zařízení, platnymi v členskych státech Evropské unie. V zemích mimo EU naše stroje vyhovují bezpečnostním předpisům těch zemí, kterych se to tyká. Některá bezpečnostní zařízení
mohou byt odstraněna, aby náš prospekt umožnil jasnější zobrazení. Za žádnych okolností by neměl byt stroj v provozu bez nezbytnych bezpečnostních zařízení (podle specifikací v montážních instrukcích a návodu k obsluze).
Ponecháváme si právo změny jakékoliv konstrukce, technickych 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.

S 
oh

le
de

m
 n

a 
oc

hr
an

u 
ži

vo
tn

íh
o 

pr
os

tře
dí

 je
 te

nt
o 

pr
os

pe
kt

 v
yt

iš
tě

n 
na

 p
ap

ír 
ne

ob
sa

hu
jíc

í c
hl

ór
. V

yt
iš

tě
no

 v
e 

Fr
an

ci
i -

 9
50

03
9 

C
Z 

- 0
8  .

12
 - 

C
op

yr
ig

ht
 K

U
H

N
 2

01
2 

- 2
50

0 

T E C H N I C K Á  D ATA
Pracovní šířka 3 3.5 4 5 6.5 8

Transportní šířka (m) 3 3.5 3 3 3 3

Rám Pevný Pevný Sklopný Sklopný Sklopný Sklopný

Počet radliček 10 11 13 16 21 25

Průchodnost pod rámem (mm) 840 840 840 840 840 840

Vzdálenost mezi rameny (mm) 700 700 700 700 700 700

Vzdálenost mezi radličkami v jedné řadě (mm) 900 954 921 937 1240 1240

Přesazení radliček (mm) 300 318 307 312 310 310

Hraniční šířky radliček (mm) 80 / 350 80 / 350 80 / 350 80 / 350 80 / 350 80/350

Hmotnost (kg) 1690 2073 2700 3262 6496 7277

Max. výkon traktoru (kW/hp) 132 / 180 154 / 210 175 / 240 220 / 300 285/390 351/480

Dostupné válce Prutový / Prutový / Prutový / Prutový /
T-Ring T-Ring

T-Ring T-Ring T-Ring T-Ring

Cultimer 300 
Nesený 

Cultimer 350 
Nesený 

Cultimer 400 
Nesený 

Cultimer 500 
Nesený 

Cultimer 6500 
Tažený 

Cultimer 8000 
Tažený 

Služby KUHN* : Výhody maximálního využití 
a ziskovosti Vašeho vybavení

Rozdíl ve službách KUHN znamená…

- Využívat rady školených odborníků k výběru nejvhodnějšího stroje pro své potřeby

- Těžit z výhod technické dokumentace, která je dostupná u partnera KUHN po celou dobu
životnosti stroje.

- Mít k dispozici dodávky náhradních dílů 7 dnů v týdnu za konkurence schopné ceny.

- S prodlouženou zárukou KUHN předvídat neočekávané technické komplikace a být 

schopen okamžitě pracovat bez dlouhých zdržení.

- Racionálně investovat s .

* Některé služby nemusí být v různých oblastech dostupné

▲

Opotřebitelné díly s karbidem: prodloužená
životnost

1 Naostřené pro lepší průnik půdou, 3 karbidové
destičky. Prostřední část je dvojnásobně silná pro delší
životnost.

2 Montážní šrouby jsou chráněné 20 mm tlustým 
žebrovaným pásem.

3 Křídla s karbidovými částmi zajišťují pracovní šířku
křídla 320 mm (tloušťka 12 mm)


