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P R O  O P T I M Á L N Í  Z P R A C O V Á N Í  P Ò D Y !



DISCOVER

SniÏování 
nákladÛ

Dlouholet˘ch 
zku‰enostíKUHN nabízí fie‰ení splÀující va‰e poÏadavky v oblasti :

Nová generace 
diskov˘ch 
bran KUHN 
s robustním 
centrálním 
rámem.
Stroje znaãky KUHN aktivnû 
pfiispívají ke zvy‰ování produktivity a 
konkurenceschopnosti farem po celém 
svûtû.  

Díky vysoké robustnosti, vynikající 
kvalitû odvedené práce a velmi 
snadnému ovládání plní i modely 
DISCOVER s pfiehledem nároky na 
moderní diskové brány :

skvûl˘ v˘hled na pracovní orgány z 
kabiny traktoru

snadn˘ pfiístup k jednotliv˘m 
komponentÛm bûhem údrÏby

Robustní centrální rám a vysoce 
kvalitní loÏiska GS kvality (vyrábûna 
pfiímo v továrnách KUHN) umoÏÀují 
nasazení stroje i do nejnároãnûj‰ích 
podmínek.

Zakoupení stroje znaãky KUHN 
je rozumná investice, která se v 
budoucnu vrátí !



www.kuhn.comwww.kuhn.comwww.kuhn.com
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Komfortního 
ovládání

Poradenství 
zákazníkÛm

Spolehlivosti 
a servisu
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DISCOVER XS

Tato fiada diskov˘ch bran 
se skládá z modelÛ s 24, 
28 a 32 disky. Hodí se pro 
zemûdûlské provozy v‰ech 
typÛ. ¤ada XS nabízí snadné 
ovládání a velmi kvalitní 
pracovní v˘sledky. 

Pro traktory od 70 do 144 koní.

¤ady diskÛ
Disky jsou vyrábûny z velmi pevné speciální 
oceli a jsou usazeny na 40 mm hfiídelích. 
¤ada XS2 disponuje disky s prÛmûrem 
610 mm.

Diskové brány v uspofiádání X
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Mechanické skládání pro transport 
(standard)
Jednoduch˘ robustní systém 
se 2 ãepy:
První ãep se stará o zaji‰tûní 
fiad diskÛ v transportní nebo 
pracovní poloze. Druh˘ ãep slouÏí 
pro nastavení úhlu fiady diskÛ v 
pracovní poloze. Na tento úhel 
nemá vlastní skládání vliv. Lze ho 
jednodu‰e nastavit.

Hydraulické skládání pro 
transport (na pfiání)
Tento systém umoÏÀuje 
pfiestavování z pracovní do 
transportní polohy (a naopak) 
pfiímo z kabiny traktoru a je‰tû 
více tak zvy‰uje pracovní 
komfort.

Bezpeãnost bûhem 
transportu

¤ady diskÛ se sloÏí podél 
centrálního rámu a sníÏí tak 
celkovou ‰ífiku stroje na 2,5 m.

Konstrukce s centrálním rámem
Centrální rám : 
250 x 250 x 10 mm.
DrÏáky diskÛ :  
150 x 100 x 8 mm.

Zapojení k traktoru
Pro maximální vyuÏití plného 
tahového v˘konu traktoru lze 
závûs pfiestavit do tfií pozic, 
coÏ v kombinaci s v˘‰kov˘m 
nastavením ojí pfies horní táhlo 
umoÏÀuje optimální zapojení k 
traktoru.
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DISCOVER XM2

Tato fiada diskov˘ch bran 
se skládá z modelÛ s 28 
aÏ 48 disky. Hodí se pro 
zemûdûlské provozy v‰ech 
typÛ. K dispozici jsou 
provedení jak s manuálním, 
tak i hydraulick˘m 
pfiestavením z transportní 
do pracovní polohy. Tato 
fiada se hodí k intenzivnímu 
vyuÏití.

Pro traktory od 85 do 218 koní.

¤ady diskÛ
Disky jsou vyrábûny z velmi pevné 
speciální oceli a jsou usazeny na 
40 mm hfiídelích. ¤ada XM2 
disponuje disky s prÛmûrem 
660 mm.

Diskové brány v uspofiádání X

Extra ‰iroké pneumatiky
Na pfiání lze stroj vybavit extra 
‰irok˘mi pneumatikami pro lep‰í 
jízdní vlastnosti a men‰í utuÏování 
pÛdy.

Zapojení k traktoru
Pro maximální vyuÏití plného 
tahového v˘konu traktoru lze 
závûs pfiestavit do tfií pozic, 
coÏ v kombinaci s v˘‰kov˘m 
nastavením ojí pfies horní táhlo 
umoÏÀuje optimální zapojení k 
traktoru.

Konstrukce s centrálním rámem
Centrální rám : 
300 x 300 x 10 mm.
DrÏáky diskÛ :  
150 x 100 x 8 mm 
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Pouze u znaãky 
KUHN

Speciální patentovaná 
konstrukce centrálního rámu 
umoÏÀuje optimální rozloÏení 
sil fiad diskÛ pÛsobících na cel˘ 
stroj.
V˘hody :
–  pro pfiestavûní z pracovní do 

transportní polohy (a naopak) 
staãí pouze mal˘ tlak v 
hydraulick˘ch válcích,

–  sklon fiad diskÛ lze bûhem 
práce snadno mûnit,

–  pfiestavení z pracovní do 
transportní polohy (a naopak) 
lze provést z kabiny traktoru.

Hydraulické skládání pro 
transport
Na pfiání
Tento systém umoÏÀuje 
pfiestavování z pracovní do 
transportní polohy (a naopak) 
pfiímo z kabiny traktoru a je‰tû 
více tak zvy‰uje pracovní 
komfort. Transportní ‰ífika je 
necel˘ch 2,5 m.

Mechanické skládání pro 
transport (standard)
Jednoduch˘ robustní systém se 
2 ãepy :

První ãep se stará o zaji‰tûní 
fiad diskÛ v transportní nebo 
pracovní poloze. Druh˘ ãep slouÏí 
pro nastavení úhlu fiady diskÛ v 
pracovní poloze. Na tento úhel 
nemá vlastní skládání vliv. Lze ho 
jednodu‰e nastavit.
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DISCOVER XL

Tato fiada diskov˘ch bran 
se skládá z modelÛ 
s 52 aÏ 60 disky. Hodí se 
pro zemûdûlské provozy 
v‰ech typÛ. ¤ada Discover 
XL nabízí velmi ‰iroké 
zábûry s velmi vysokou 
v˘konností. Podvozek je 
umístûn mezi válcem a 
druhou fiadou diskÛ pro 
lep‰í rozloÏení hmotnosti 
stroje na traktor. V základní 
v˘bavû jsou tyto stroje 
vybaveny hydraulick˘m 
pfiestavením stroje z 
pracovní do transportní 
polohy a naopak.

Pro traktory od 180 do 285 koní.

¤ady diskÛ
Disky jsou vyrábûny z velmi pevné speciální 
oceli a jsou usazeny na 40 mm hfiídelích. ¤ada 
XL disponuje disky s prÛmûrem 660 mm.

Diskové brány v uspofiádání X

Pouze u znaãky 
KUHN

Speciální patentovaná konstrukce 
centrálního rámu umoÏÀuje optimální 
rozloÏení sil fiad diskÛ pÛsobících na 
cel˘ stroj.
V˘hody :
–  pro pfiestavûní z pracovní do 

transportní polohy (a naopak) staãí 
pouze mal˘ tlak v hydraulick˘ch 
válcích,

–  sklon fiad diskÛ lze bûhem práce 
snadno mûnit

–  pfiestavení z pracovní do transportní 
polohy (a naopak) lze provést z 
kabiny traktoru
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Konstrukce s centrálním rámem :
Centrální rám : 
400 x 400 x 10 mm.
DrÏáky diskÛ : 
150 x 150 x 8 mm s modulovou 
konstrukcí se zesílen˘mi rameny.

kládání stroje

Pfiestavení z transportní do 
pracovní polohy (a naopak) a 
nastavení úhlu fiad diskÛ je ve 
standardní v˘bavû provádûno 
hydraulicky z kabiny traktoru.

Pfiipojení k traktoru
Díky provedení oje je umoÏnûn 
úhel otáãení aÏ 117° a díky 
zadnímu umístûní podvozku je 
zaji‰tûno vy‰‰í dotíÏení traktoru 
pro lep‰í trakci.

Podvozek
Podvozek za fiadami diskÛ 
umoÏÀuje velmi dobrou 
manévrovatelnost a snadné 
pfiipojení válce.
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Robustnost : centrální rám

Skvûl˘ v˘hled

Heavy duty loÏiska

Snadn˘ pfiístup pro opravy a údrÏbu

Silné stránky modelÛ DISCOVER

Centrální rám fiady 
DISCOVER se vyznaãuje 
aÏ dvojnásobnou 
pevností oproti bûÏn˘m 
rámÛm diskov˘ch bran. 
Vysokou odolnost 
projevuje i bûhem 
dlouhodobého nasazení 
ve velmi nároãn˘ch 
podmínkách, jako napfi. v 
such˘ch pÛdách nebo ve 
velmi tvrd˘ch pÛdách.

LoÏiska jsou vyrábûna z  
GS oceli pfiímo v továrnách 
firmy KUHN. Jedná se o  
velmi robustní mazatelná  
kuÏelíková loÏiska s 
oboustrann˘m tûsnûní pro 
nejnároãnûj‰í pracovní
podmínky.

Centrální rám spolu s velmi v˘hodnû 
uloÏen˘mi mazniãkami umoÏÀuje 
snadn˘ pfiístup k jednotliv˘m ãástem 
strojÛ pro maximální usnadnûní 
oprav a údrÏby pro vysok˘ komfort a 
dlouhou Ïivotnost stroje.

Skvûl˘ v˘hled umoÏÀuje fiidiãi optimální 
v˘hled na stroj, aby mohl pohodlnû 
kontrolovat pracovní orgány a kvalitu 
odvedené práce.
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2 typy válcÛ
K dispozici jsou dva typy 
válcÛ. U fiad XS a XM2 je válec 
odpruÏen mechanicky a u fiady 
XL je odpruÏen hydraulicky. V 
transportní poloze nepfiesahuje 
válec transportní ‰ífiku zbytku 
stroje.

Trubkov˘ válec Ø 550 - 75 kg/m

Kryty loÏisek

TaÏné oko do spodního 
závûsu

Poãítadlo hektarÛ

Pûchovací válec Ø 490 - 90 kg/m

Stabilizaãní disk
Tento disk s prÛmûrem 605 mm 
je pfiipevnûn na teleskopickém 
drÏáku a stará se o stabilnûj‰í 
vedení stroje na nerovném 
terénu.

Deflektory
ZabraÀují odlétávání hlíny od 
krajních diskÛ.

V˘sevní ústrojí SH
¤ady DISCOVER je moÏné vybavit 
v˘sevním ústrojím na malá semena.
Kapacita zásobníku : 
150 aÏ 400 litrÛ.
Kapacita setí : 25 kg/ha pfii zábûru 
6 m a rychlosti 10 km/h.

Vybavení na pfiání



Ná‰ stroj je vyroben˘ ve shodû s evropsk˘mi pfiedpisy pro strojní zafiízení, platn˘mi v ãlensk˘ch státech Evropské unie. V zemích mimo EU na‰e stroje vyhovují bezpeãnostním pfiedpisÛm tûch 
zemí, kter˘ch se to t˘ká. Nûkterá bezpeãnostní zafiízení mohou b˘t odstranûna, aby ná‰ prospekt umoÏnil jasnûj‰í zobrazení. Za Ïádn˘ch okolností by nemûl b˘t stroj v provozu bez nasazen˘ch 
nezbytn˘ch bezpeãnostních zafiízení (podle specifikací v montáÏních instrukcích a návodu k obsluze). Ponecháváme si právo zmûny jakékoliv konstrukce, technick˘ch údajÛ nebo seznamu 
materiálÛ bez dal‰ího oznámení. Na‰e modely a obchodní znaãky jsou patentované ve více neÏ jedné zemi. Registrovaná ochranná znaãka (y) v jedné nebo nûkolika zemích.

VÁŠ

KUHN - HUARD S.A. 
 F -44142 Châteaubriant Cedex

www.kuhnsa.com - E-mail : info@kuhnsa.
com

Transport
Modely DISCOVER se vyznaãují velmi kompaktními rozmûry bûhem transportu. Je toho docíleno podéln˘m sloÏením 
pracovních orgánÛ. Modely XS a XM2 mají celkovou transportní ‰ífiku do 2,5 m a modely XL mají transportní ‰ífiku do 3 m. 
V‰echny modely jsou ve standardním vybavení opatfieny osvûtlením. Pro maximální bezpeãnost jsou u modelÛ XL k dispozici 
hydraulické brzdy, které patfií u modelÛ XM2 do standardní v˘bavy.
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Ø 660 x 6 mm (na pfiání)

12 (na pfiání)

 

 24 28 32 28 32 36 40 44 48 52 60

Hydraulické skládání - Stabilizaãní disky 
Kryty loÏisek - Poãítaã hektarÛ 

Konzola pro válec - Hydraulické brzdy - ·iroké pneumatiky - Válec

Hydraulické skládání 
Stabilizaãní disky 

Kryty loÏisek - Poãítaã hektarÛ 
Konzola pro válec 

·iroké pneumatiky - Válec

Stabilizaãní disky 
Kryty loÏisek

Poãítaã hektarÛ 
·iroké pneumatiky - Válec

Discover XS Discover XLDiscover XM2T E C H N I C K É  Ú D A J E

(na pfiání) (na pfiání)

 Poãet diskÛ 24 28 32 28 32 36 40 44 48 52 60

 PrÛmûr diskÛ 
Ø 610 x 6 mm

 Ø 660 x 6 mm lub 660 x 8 mm Ø 660 x 8 mm

 Typ diskÛ   Hladké nebo ozubené

 Pracovní zábûr (m) 2.95 3.40 3.85 3.40 3.85 4.30 4.75 5.20 5.65 6.10 7

 Skládání  Manuální nebo hydraulické Hydraulické

 Transportní ‰ífika (m)      < à 3

 Poãet loÏisek 8   
8
 12   16

 Pneumatiky 11.5/80-15   400/60-15.5   500/60-22.5 
  400/60-15.5   19.0/45-17   550/60-22.5 
  (na pfiání)   (na pfiání)   (na pfiání)

 Hmotnost bez válce (kg) 2812 2963 3120 3644 3831 4022 4343 4537 5169 6438 7090

 Hmotnost s válcem (kg) 3705 3902 4130 4578 4835 5044 5413 5623 6267 9199 9671

 
V˘bava na pfiání

 

 Maximální v˘kon traktoru 79/ 92/ 106/ 95/ 109/ 122/ 136/ 150/ 160/ 182/ 210/
 (kW/KM) 107 125 144 129 148 166 185 204 218 247 285

2.45
2.45 s trubkov˘m válcem 

2.70 s pûchovacím válcem


