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Rotační brány
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102 D 104 D 104 M 1004 D 1004 DR103 D 103 DR

Rotační brány KUHN
ve zkratce:

KLÍČ K OPTIMÁLNÍMU SEŤOVÉMU 
LŮŽKU

Optimální příprava seťového lůžka je důležitou operací pro 
rovnoměrné vzcházení porostu a následný rozvoj zdravého 
porostu. Rozdrcení, srovnání a utužení jsou klíčové operace 
rotačních bran maximalizující efekt ivitu zakládání nových 
porostů.

PŘIZPŮSOBENÍ K PŘEVLÁDAJÍCÍM 
PODMÍNKÁM

Počasí, půda, agrotechnika... Je mnoho vnějších faktorů, 
které ovlivňují aktuální podmínky a vyžadují přizpůsobení 
při práci. Díky široké nabídce hřebů a dalšího volitelného 
vybavení, stejně tak jako možnost i různých převodových 
variant převodovky DUPLEX, jsou rotační brány KUHN tou 
správnou volbou pro akt ivní přípravu půdy.

PRACOVNÍ VÝKON JE OTÁZKA 
SPOLEHLIVOSTI

Při bližším porovnání rotačních bran KUHN lze odhalit 
vysokou technickou úroveň zpracování. Výhody ze snížené 
potřeby údržby a výměnného systému hřebů FAST-FIT jsou jen 
jedny z benefi tů přinášející úspory uživatelům.

PERFEKTNÍ PŘÍPRAVA
SEŤOVÉHO LŮŽKA!

Pracovní 
záběr (m)

Rám
Max.povolený 
výkon traktoru 

(kW/hp)
FAST-FIT

HRB 102 D 2,50 - 3,00 pevný 103/140 nedostupné

HRB 103 D 
3,00 - 3,50 - 

4,00
pevný 118/160 standard

HRB 103 DR 
4,00 - 4,50 - 

5,00
sklopný 132/180 standard

HR 104 D/M 3,00 - 4,00 pevný 140/190 standard

HR 1004 D 
3,00 - 3,50 - 
4,00 - 4,50

pevný 184/250 standard

HR 1004 DR
4,00 - 4,50 - 

5,00
sklopný 184/250 standard

HR 6004 DRC 6,00 sklopný 256/350 standard
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KOMFORT

ODOLNÉ, 
ROBUSTNÍ,
SPOLEHLIVÉ
OBČAS 
KOPÍROVANÉ, 
ALE NIKDY 
SROVNATELNÉ
Pohon jednotlivých rotorů je plně chráněn 
pevnou skříní. Nahlédněme trochu hlouběji 
do srdce rotačních bran KUHN. Zde jsou 
nejdůležitější parametry:

5. Zesílená těsnění: Kazetová těsnění nabízejí velmi účinnou 
ochranu prot i znečištění ložisek.

6. Žádná vůle v drážkách: Rotorové hřídele s drážkováním jsou 
vyráběny pomocí vysoké komprese (bez frézování). Umožňují tak
perfektní spojení s držáky hřebů bran díky kónickému sesazení 
dohromady (patent KUHN), t ím zabraňují vznikání vůle mezi drážkami.

7. Držáky hřebů oválného tvaru: Byly navrženy, aby 
nedocházelo k zasekávání kamenů v držáku a rost linné zbytky lépe
procházely skrz brány.

8. Hřeby bran odolné proti opotřebení díky své tloušťce: 
Tepelně zpracované 16 mm t lusté a 310 mm dlouhé hřeby FAST-FIT. 
Dostupné jsou také hřeby verze DURAKUHN s povrchovou úpravou či 
verze OPTIMIX „forward act ion“. Na přání lze dodat
také prodloužené 360 mm dlouhé hřeby.

1. Bezúdržbová, vysoce odolná pevná skříň: 8 mm silná, 
vyrobená z vysoce kvalitní oceli. Obsahuje polotekutou vazelínu,
která zajišťuje mazání pastorků a ozubených kol po celou dobu jejich 
životnost i. 

2. Vyvážená ozubená kola: Ozubená kola jsou vyrobena z 
kvalitní tepelně upravené oceli. Jejich zvlášní tvar udržuje osu zat ížení 
(A) uprostřed v rovnováze s uloženými horními ložisky. Díky dlouhému 
drážkování má hřídel dostatečnou schopnost vedení a přenosu točivého 
momentu mezi jednot livými spojenými prvky (B).
3. Ložiska bez údržby: Ložiska s velkým průměrem jsou 
dimenzována pro perfektní práci v použitých domečcích. Při jejich práci 
nedochází k deformacím a nechtěnému opotřebení. Ve výrobě je již 
vymezena vůle (C) ložisek a žádné další nastavení není třeba.

4. Perfektní uchycení ložisek, ochrana skříně: Zesílená skříň 
(od 18 mm u HRB 102 D až do 35 mm u HR 1004) dokonalé uchycení 
ložisek o ochranu prot i opotřebení a zkroucení.

SKŘÍŇ PRO PRÁCI V JAKÉKOLI PŮDĚ

Skříň, ložiska a držáky hřebů tvoří dohromady      
kompaktní a velmi robustní stroj snižující kroutící síly 
působící na rám.
Malá vůle mezi skříní a držáky hřebů zabraňuje 
volnému procházení hrud a kamení bez zpracování 
branami. Půda je nucena procházet přes pracovní 
orgány bran, tím je zajištěna maximální kvalita práce 
v jakémkoli prostředí.
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HŘEBY, KTERÉ NABÍZÍ 
VÍCE MOŽNOSTÍ

Kvalitní příprava půdy, kterou vyžadujete, je založena na 
třech základních podmínkách:
- hroudy na povrchu, jemná půda pod povrchem,
- dobré utužení půdy v hloubce setí,
-  přesné srovnání zpracovaného povrchu 

podporující klíčivost.

EXKLUZIVNĚ

KVALITA PRÁCE

1. STANDARDNÍ HŘEBY FAST-FIT: UNIVERZÁLNÍ 
POUŽITÍ JAKO KLÍČOVÁ VLASTNOST
Hřeby rotačních bran KUHN jsou díky svému zkosenému tvaru použitelné 
v jakýchkoli podmínkách jako jsou kamenité pozemky, tvrdá nebo 
těžká půda. Také v extrémních podmínkách jsou schopny připravit 
kvalitní seťové lůžko, díky kterému lze dosáhnout opt imálního výnosu 
pěstovaných plodin. Jsou uzpůsobené pro vysoké pracovní rychlost i.

2. OPTIMIX: EXKLUZIVNÍ TVAR PRO LEPŠÍ EFEKT
Hřeby OPTIMIX jsou doporučené pro práci bezprostředně po orbě nebo 
po hluboké podmítce či podrývání. Lze je také s úspěchem používat pro 
obnovu luk a pastvin. Díky svému tvaru umožňují dosáhnout dvou efektů: 
1. lepší drobení půdy,
2. zvýšené mísení půdy a rost linných zbytků na povrchu.

ZVOLTE SPRÁVNÉ HŘEBY DLE TYPU PŮDY A 
POUŽITÍ
Rotační brány KUHN jsou na přání dodávány s hřeby s karbidovou 
úpravou. Tyto hřeby DURAKUHN jsou vyrobeny s ohledem na nízké 
opotřebení. Pro hlubokou přípravu půdy (např. brambory...) se dodávají 
prodloužené hřeby (36 cm), také v provedení DURAKUHN.

Standardní hřeby

hřeby OPTIMIX
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VÝZNAMNÁ
ÚSPORA ČASU

KOMFORT

RYCHLOUPÍNACÍ
SYSTÉM HŘEBŮ
FAST-FIT

Rotační brány jsou standardně
vybaveny rychloupínacím
systémem hřebů (kromě 
HRB 102 D. Celou sadu lze 
vyměnit během několika minut.

SPOLEHLIVÉ 
PŘIPOJENÍ

Zámek hřebů je zajištěn 
pomocí lehce přístupné 
pojistky umístěné uprostřed 
držáku. Pojistka je umístěna 
tak, aby její montáž a 
demontáž byla jednoduchá 
a přitom svým umístěním 
nehrozila ztráta a následné 
uvolnění hřebů.

SPECIFICKÝ VZHLED

Konický tvar skříně 
kombinovaný s hranatou 
přípojnou patou hřebů 
poskytuje dostatečnou 
fl exibilitu připojení. Tímto 
principem připojení dokáží 
hřeby odolat velmi vysokým 
silám působícím při práci.

PERFEKTNÍ UCHYCENÍ
HŘEBŮ

Hřeby jsou v držáku uchyceny
pomocí odolného zámku 
vyrobeného z kované oceli.

FAST-FIT
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DUPLEX: NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ NA TRHU

Většina rotačních bran KUHN jsou vybaveny převodovkami Duplex.
Jejich převody mohou být obráceny, nabízejí proto velký rozsah 
rychlost í rotorů s možnost í adaptace na různé podmínky.
Díky průchozí vývodové hřídeli převodovkou je možno k rotačním 
branám přímo připojit pneumat ické secí stroje do kombinace. 

Cílem přípravy seťového lůžka je kvalitní, dobře strukturovaná a srovnaná půda ideálně vhodná pro setí a 
následný rozvoj rostlin. To vše nejlépe během jednoho přejezdu - pro úsporu nákladů. Vzhledem k různorodým 
podmínkám lze říci, že půdu je nutné zpracovávat tak intenzivně, jak to vyžadují podmínky a zároveň tak 
málo, jak je jen možné. Proto jakýkoli stroj, díky kterému lze dosáhnout tohoto řešení je první volbou většiny 
farmářů. Jednou z nejdůležitějších součástí jsou převodovky.

Převodovky pro ideální adaptaci na měnící se podmínky

ORIENTACE DRŽÁKŮ HŘEBŮ

Hřeby rotačních bran KUHN jsou známy t ím, že jsou sestaveny 
v pozici a pořadí rotace, t ím je zajištěno nejlepší rozdrobení a 
promísení zpracované půdy. Tento precizní systém sestavení hřebů 
zamezuje nadměrným vibracím bran a snižuje sílu potřebnou k práci.

SPOLEHLIVÝ 
POHON
HŘEBŮ

Rotační brány jsou poháněny 
ozubenými koly velkého 
průměru. Přenos síly na 
jednotlivé hřeby je zajištěn 
mnohonásobným připojením 
zajišťujícím neustálý kontakt 
mezi jednotlivými prvky 
pohonu. Celé ústrojí je 
vyrobeno na základě 30-ti 
letých zkušeností s výrobou 
rotačních bran ve společnosti 
KUHN.
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HRB 102 D

JEDNODUCHÉ, TOT 

Rotační brány HRB 102 dokázaly svoji hodnotu již tisícům 
spokojených uživatelů svojí spolehlivostí, výkonem a kvalitou 
výroby. Jsou vrcholem dlouholetých zkušeností fi rmy KUHN
s přípravou půdy. Nabízí stejnou kvalitu, design a úroveň výroby 
jako modely z nejvýkonnější řady. Uživatelům nabízí následující 
výhody:
• zachování nejvyšší kvality práce bez kompromisů,
• s jednoduchým nastavením v jakýchkoli podmínkách,
• se sníženými náklady na údržbu.

PEVNÉ ROTAČNÍ BRÁNY
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PŘEVODOVKA DUPLEX ZVLÁDÁ 
JAKÉKOLI PODMÍNKY NA POLI

Adekvátní výsledeky také v těžkých a 
kamenitých půdách. Díky výměnným kolů 
v převodovce DUPLEX lze dosáhnout vždy 
ideální kvality práce. Celý pohon je chráněn 
třecí (standard) nebo zubovou spojkou 
(volitelná výbava). Zadní PTO hřídel je 
dodávaná ke všem rotačním bránám KUHN v 
základním vybavení.

ODOLNÝ DESIGN

Závěs je vyroben z ohýbané a svařované 
oceli. Díky této kombinaci je rám extrémně 
pevný a odolný.

PERFEKTNÍ NAVÁZÁNÍ

-  Zvláštní tvar bočních krytů nabízí efekt ivní
 vedení bran po pozemku a zajišťuje dobré
 navázání mezi jednot livými jízdami
-  Vedení ramen válce uchycených na čepech 
zajišťuje přesné kopírování původního 
nastavení.

ÁLNĚ SPOLEHLIVÉ

SPOLEHLIVÉ A OSVĚDČENÉ 
PŘIPOJENÍ HŘEBŮ 
ŠROUBY
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HRB 103 D

MODELY ZVLÁDAJÍCÍ VĚTŠINU 
TĚCH NEJOBTÍŽNĚJŠÍCH SITUACÍ

NAVRŽENY SNIŽ

Dlouhá životnost stroje je důležitá především u rotačních bran. Během 
práce musí fungovat v různých podmínkách jako je kamení nebo 
extrémní hrudovitost. U rotačních bran KUHN řady HRB 103 D byl při 
vývoji kladen důraz na:
- Přední závěs, který je tvořen obdélníkovými profi ly.
-  Spodní a horní závěs vyrobený z tepelně zpracované oceli, se všemi 
čepy zajištěnými proti otáčení.

-  U bran HRB 403 na hlavici připojenou k převodovce velkou základnou 
a zpevněnou dvěma vyztuženými rameny.

PEVNÉ ROTAČNÍ BRÁNY

KONSTRUKCE NEJVYŠŠÍ KVALITY

HRB 103 jsou vybaveny skříní čtvercového
tvaru k zajištění ochrany a pevnost i.

ÚSPORY Během vývoje rotačních bran KUHN HRB řady 
103 D, byla věnována zvláštní pozornost
čtyřem základním kritériím:

• zajistit optimální seťové lůžko,
•  nabídnout širokou volbu nářadí a poskytnout jednoduché nastavení zajišťující 

přizpůsobení jakýmkoli situacím,
• snížit náklady na údržbu na minimum,
• prodloužit životnost stroje na maximum.
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OVAT NÁKLADY
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HR 104

              

VŠE HOVOŘÍ VE PROSPĚCH TOHOTO ZÁVĚSU

-  Nízké spodní čepy: Zapřažení je jednoduché a lépe kopíruje terén na nerovných 
pozemcích.

- Adaptace traktoru je lepší díky vícenásobné pozici horního táhla.
- Žádné riziko opotřebení: Spodní i horní závěs je vyroben z tepelně zpracované oceli.
- Maximální účinnost: Čepy jsou zajištěny prot i přetočení!

Rotační brány HR 104 jsou výsledkem dlouholetých zkušeností společnosti KUHN s 
výrobou těchto strojů. 
Životnost, účinnost, nízké provozní náklady, snížená údržba... tyto stroje byly vyvinuty 
na základě požadavků farmářů na maximální účinnost. Výsledek této práce hovoří sám 
za sebe: stejnoměrné drcení hrud, srovnané a konsolidované seťové lůžko, které nabízí 
každému jednotlivému semenu stejnou šanci na klíčení.

PEVNÉ ROTAČNÍ BRÁNY

V TĚŽKÝCH PODMÍNKÁCH S 
TRAKTORY STŘEDNÍHO VÝKONU

KOMFORT
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PŘEVODOVKA MULTIPLEX: 
PRO RŮZNORODÉ PŮDY

S vestavěným řadičem je tato převodovka 
určena pro pozemky, kde je nutné často 
měnit rychlost i rotorů. Dvě základní 
rychlost i s dvěmi dalšími, v případě 
přestavení ozubených kol, dělají čtyři stupně 
standardními rychlostmi u převodovky 
MULTIPLEX. Převodovka MULTIPLEX je 
standardní výbavou u rotačních bran 
HR 304 M a HR 404 M. 

13

Uzpůsobení stroje různým podmínkám

Tak intenzivě, jak je třeba, 
tak málo, jak je možné: Při 
přípravě seťového lůžka je 
nezbytná fl exibilita. U řady 
HR 104 máte na výběr 
mezi převodovkami 
DUPLEX a MULTIPLEX.

PŘEVODOVKA DUPLEX: 
NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ 
PŘEVODOVKA NA TRHU

Výhody z široké nabídky převodových 
poměrů. Vývod PTO na zadní straně 
převodovky je standardní výbavou na všech 
rotačních branách KUHN.

KVALITA PRÁCE
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HR 1004

ROBUSTNÍ PŘEVODOVKA

Robustní převodovka DUPLEX je také u těchto rotačních bran standardem.
Díky výměnným kolům v převodovce lze měnit rychlost i otáček rotorů dle konkrétních 
požadavků.

PRO INTENZIVNÍ PRÁCI 
S VÝKONNÝMI TRAKTORY

S řadou 1004 získávají farmáři, poskytovatelé služeb a velké zemědělské podniky nástroj k 
intenzivnímu hospodaření s vysokým pracovním výkonem.
Hluboká nebo mělká příprava půdy, jarní nebo podzimní práce, ve vlhkých nebo suchých 
podmínkách, tyto rotační brány nabízí bezkonkurenční výkon za jakékoli situace.

PEVNÉ ROTAČNÍ BRÁNY
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             PERFEKTNÍ 
             PŘÍPRAVA PŮDY

Boční defl ektor je zodpovědný za perfektní 
vyrovnávání a navazování jednot livých jízd 
na sebe bez ohledu na typ půdy a pracovní 
hloubku.
Výhoda: Kombinace s novým vyztuženým 
ramenem. Kvalita práce je dodržena i při 
práci v extrémní hrudovitost i nebo nárazu do 
kamene.

KVALITA PRÁCE

KOMFORT

ÚSPORYT ZAPOMEŇTE NA 
DENNÍ MAZÁNÍ!

VÝHODY KUHN

Se sníženou údržbou je denní mazání rotačních bran HR 1004 
minulostí. Rotační brány vyžadují pozornost pouze každých 
250 hodin! 
To znamená:
• extra komfort,
•  nízké náklady na údržbu, díky speciálním hřídelím monto-

vaným na rotační brány HR 104 a HR 1004.



16

HRB 103 DR - HR 1004 DR

ŠETŘETE ČAS!
SKLOPNÉ ROTAČNÍ BRÁNY
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  NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ
                KOMBINACE
4,50 m  sklopné rotační brány KUHN mohou 
být použity ve spojení s přesným teleskopickým 
secím strojem a čelním zásobníkem jako zdrojem 
hnojiva.

KOMPAKTNÍ A VYVÁŽENÁ KOMBINACE

Kombinace secího stroje složeného z čelního 
zásobníku a zadních rotačních bran doplněných 
o secí rám tvoří kompaktní transportní jednotku s 
opt imálním rozložením hmotnost i mezi přední a 
zadní nápravu traktoru.
Změna mezi transportní a pracovní polohou 
nejsou díky velkým hydraulickým pístnicím 
žádným problémem.t

POKROKOVÉ ŘEŠENÍ

Pokud se budou brát v potaz požadavky farmářů, 
lze říci, že rotační brány HRB 103 DR a 
HR 1004 DR mohou být připojeny k jakémukoli 
rámu nebo vhodnému stroji (3-bodový závěs u 4 
a 5 metrů) v kombinaci s čelním zásobbníkem. 
U 6 metrových modelů je secí rám integován do 
zadního opěrného válce rotačních bran. Stará 
omezení pro zat ížení zadní nápravy zde již 
neplat í.

Sklopné rotační brány KUHN poskytují vysoký pracovní výkon zejména na farmách s malými pozemky a mnoha 
přejezdy. Jejich možnosti je činí rychlejšími a bezpečnějšími pro přepravu z jednoho pozemku na druhý. S 
robustní konstrukcí a záběrem od čtyř do šesti metrů jsou ideálním řešením pro farmáře, kteří hledají univerzální a 
výkonný stroj pro secí kombinace: Ať již čelní zásobník se secím rámem vzadu nebo přesný secí stroj s možností 
přihnojení. 

Rotační brány KUHN mohou být 
použity v pevné nebo plovoucí poloze 
díky celntrálnímu uložení na rámu.
Během několika minut mohou být 
brány adaptovány na zcela jiné 
podmínky pouhým přesazením 
vyme zovacích pouzder.

1. Pevná pozice
2. Plovoucí pozici

ADAPTACE 
NA POZEMEK

KOMFORT



HRB 103 - HR 1004 DR
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ZESÍLENÉ SPOJE

Každá polovina rotačních bran je spojena 
s centrálním rámem tvrzenými čepy. Toto 
spojení poskytuje dostatečnou oporu při 
každodenní práci a transportu.

 PŘEVODOVKA PRO           
 NEJTĚŽŠÍ PŮDY   
Převodovka Duplex s výměnnými koly 
umožňuje rychlou změnu otáček rotorů a 
reakci na jiné půdní podmínky při přejezdu 
z pozemku na pozemek.  Standardně je u 
převodovky montován zadní vývod PTO.

ROBUSTNÍ BRÁNY 
SE SOLIDNÍ REPUTACÍ

SKLOPNÉ ROTAČNÍ BRÁNY

 CENTRÁLNÍ RÁM 
 HEAVY-DUTY

U modelů 4,00 a 5,00 m je centrální rám 
vyroben z tvrzené, tepelně upravené oceli 
zvyšující jeho pevnost při práci. Pro další 
komfort jsou rotační brány HR 1004 DR 
vybaveny hydraulickým zámkem pro 
transport. (kromě HR 4004 DR).

KVALITA PRÁCEÚSPORY
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NASTAVITELNÉ BOČNÍ 
DEFLEKTORY

Včechny rotační brány HRB 103 DR a HR 
1004 DR jsou vybaveny bočními defl ektory 
s nastavitelnou výškou. Lze je jednoduše 
přizpůsobit novým podmínkám při změně 
nastavení rotačních bran.

CENTRÁLNÍ SROVNÁVACÍ 
RADLIČKA

Modely 4,00 m a 5,00 m jsou standardně 
vybaveny středovou srovnávací radličkou. 
Umístěna mezi dvěma zadními válci zajišťuje 
perfektní urovnání pozmeku po průjezdu 
rotačních bran.

Rotační brány musí pracovat za všech podmínek a ve všech 
půdách. Srdcem rotačních bran KUHN je robustní a výkonná 
převodovka. U sklopných verzí je zvláštní pozornost věnována 
také sklopnému mechanismu a spojovacím čepům, které 
poskytují stejnou kvalitu práce a životnost jako pevné varianty, 
které lze od strojů KUHN očekávat.

OPTIMÁLNÍ 
VYVÁŽENÍ

ÚSPORY

Optimalizovaný design 
sklopného mechanismu 
rotačních bran nabízí nejlepší 
možné vyvážení stroje pro 
přepravu po silnici a zároveň 
ideální pozici zajišťující 
bezproblémový transport.
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HR 6004 DRC

THE KUHN PLUS

VYTVOŘENY 
PRO VYSOKOU 
PRODUKTIVITU

SKLOPNÉ ROTAČNÍ BRÁNY

Více než kdy jindy musí v současnosti farmáři 
mít na paměti návratnost svých investic, 
snižování provozních nákladů a zvyšování 
produktivity do maximální možné míry.
K dosažení těchto cílů potřebují výkonné 
a úsporné stroje. Rotační brány HR 6004 
DRC jsou ideální odpovědí na všechny 
tyto požadavky. S jejich velkým pracovním 
záběrem (6,00 m) jsou jednoznačně vysoce 
produktivním strojem. Vyrobeny pro výdrž, 
rotační brány HR 6004 DRC splňují všechny 
požadavky náročných uživatelů. 

TAK PEVNÝ, JAK JE 
VŮBEC MOŽNÉ

Centrální rám HR 6004 DR se 
skládá z dvojité přední a zadní 
část i. Tato konstrukce dokáže 
vstřebat veškeré rázy a stresové 
síly působící na rotační brány při 
práci.

KVALITNÍ PRÁCE OD 
ZAČÁTKU DO KONCE

HR 6004 DRC jsou standardně 
vybavené zadní vyrovnávací 
lištou. Je umístěna mezi rotační 
brány za zadní válec a zajišťuje 
dobré urovnání zpracované půdy 
po celém záběru stroje.

DVOJITÉ UCHYCENÍ PRO 
VYŠŠÍ PEVNOST

Každé křídlo je připojeno k cen-
trálnímu rámu dvěma čepy. Celá 
konstrukce HR 6004 DRC je díky 
tomu extrémně pevná.
To kromě jiného také znamená 
prodlouženou životnost stroje.

PEVNÝ 3-BODOVÝ ZÁVĚS 
BRAN

Díky volným spodním čepům je 
připojení rotačních bran velmi 
jednoduché.
Při práci navíc podporují 
kopírování nerovnost í terénu.
Stejně jako horní čep jsou spodní 
čepy vyrobeny z tepelně uprave-
né oceli.

Zesílená centralní převodovka s chladičem ve standardu!
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1. Zesílená centrální převodovka je montována ve standardu s 
chladičem oleje. Čerpadlo je integrováno ve sříni převodovky: 
Žádné součást i stroje nejsou vystavené nebezpečí nárazu nebo 
vnějšího poškození.

2. Oboustranná převodovka s možnost í úpravy rychlost i pomocí 
výměnných ozubených kol.

3. Každá strana rotačních bran je chráněná individuálně spojkou na 
PTO zajišťující maximální možnou ochranu stroje.

Rotační brány HR 6004 DRC jsou navržené a vyrobené pro traktory až do 256 kW nebo 
350 hp. Následující detaily stroje byly uzpůsobené právě pro tyto výkonné stroje:

KINETIKA PRO VYSOKÉ VÝKONY
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VÁLEC PACKLINER

- Velmi velký průměr 592 mm;
-  Exkluzivní samočist ící profi l vytvářející kvalitní a rovnoměrné 
seťové lůžko.

- Zlepšené zakrývání osiva také v obt ížných podmínkách;
-  Vynikající kvalita práce v lehkých půdách a dobrá adaptace 
na těžší podmínky.

VÁLEC STEELLINER

-  Celkový průměr 500 mm (vnitřní válec 406 mm) u HRB a 
550 mm u HR; 

- Velmi dobrá nosnost a rotace válce;
-  Velmi dobré drobení hrud v těžkých a suchých půdách.
-  Dobré udržování půdní struktury při práci v obt ížných vlhkých 
podmínkách.

PŘÍPRAVA SEŤOVÉHO LŮŽKA

SEŤOVÉ VÁLCE

PŘESNÉ A INDIVIDUÁLNÍ UTUŽENÍ
Zadní válce umožňují rostlinám rychlý a silný start díky kvalitní přípravě seťového lůžka. 
Z agronomického hlediska kombinují následující silné stránky:
- Seťová lůžka mají jednotnou a rovnoměrnou hloubku pro následné setí.
- Kompaktní lůžko podporuje lepší vzlínavost vody k uloženému osivu.
-  Jemná půda zvyšuje kontakt s osivem a podporuje rychlejší příjem živin.
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VELKÝ VÝBĚR ZADNÍCH VÁLCŮ 
SPLŇUJÍCÍ RŮZNÉ POTŘEBY

DALŠÍ VÁLCE

TRUBKOVÉ VÁLCE

Ideální pro přípravu půdy na jaře nebo v létě, nejsou kompat ibilní se 
secími stroji
- nízké nároky na tahovou sílu traktorů;
- ekonomické řešení;
- bezúdržbové.

VÁLEC CRUMBLER:

- průměr 390 mm;
-  odstranitelné pruty ve válci v případě nebezpečí ucpávání vlhkou 
půdou.

VÁLEC MAXICRUMBLER:

- průměr 520 mm;
- snížený valivý odpor;
- velký průměr, který snižuje riziko ucpávání;
- odolnější v kamenitých podmínkách.

VÁLEC MAXIPACKER

-  velký průměr 535 mm;
-  nižší nároky na tah, vyžaduje 
nižší tahovou sílu traktoru.

- vhodný do lehčích půd bez
  velkého podílu vody.

VÁLCE PACKER 
A PK2 

-  průměr 485 mm (PACKER) a 
515 mm (PK 2);

-  opt imální příprava půdy díky 
drobícímu a utužovacímu efektu 
válce; 

-  vhodný pro přípravu seťového 
lůžka s jemnou půdou pod 
povrchem a hrudovitou půdou 
na povrchu. 

1. Nastavení výšky válce
Pracovní výšku válce lze jednoduše nastavit pomocí přestavitelných čepů 
s dorazem. Díky tomuto systému válec utužuje půdu také v případě, že 
rotační brány jsou nadzvedávány z pracovní hloubky. Díky kruhovému 
tvaru čepů a dorazů nedochází během životnosti stroje ke zvětšování 
otvorů.

2. Tvrzené škrabky
Tvrzené škrabky mají dlouhou životnost díky úpravě karbidem wolframu. 
Povrch je chráněn úpravou, která výrazně snižuje opotřebení. Standardní 
výbava u válců MAXIPACKER, STEELLINER a PACKLINER.

Pro suché, nelepivé půdy, 
bez integrovaného

secího stroje

Pro kompaktní
lepivé nebo

slévavé půdy

Pro lehké nebo
prašné 

jílovité půdy
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ROTAČNÍ BRÁNY KUHN: PŘIPRAVENÉ PRO RŮZNÉ PODMÍNKY

ZAVLAČOVAČE KOL

Dostupné jako volitelné vybavení 
všech sklopných a pevných 
rotačních bran HR 104 a HR 
1004.  Používají se k uvolňování 
půdy po přejet í koly traktoru. Jsou 
nastavitelné do výšky a do strany 
a mají následující bezpečnostní 
vybavení: střižné šrouby nebo 
pružiny. Při práci s dvoumontážemi
je vhodné používat dvě sady 
zavlačovačů.

PŘEDNÍ RADLIČKA

Přední radlička rozrušuje půdu přesně v místě mezi dvěma křídly 
sklopných modelů. Tento systém je velmi výhodný v případě nutnost i 
přípravy perfektního seťového lůžka v bezorebných aplikacích

ZADNÍ HYDRAULICKÉ PŘIPOJENÍ:
KUHN NABÍZÍ SPRÁVNOU VOLBU PRO JAKOUKOLI SITUACI
Standardní hydraulické připojení s kapacitou 2500 kg je dostačující 
pro adaptaci se všemi secími stroji, které lze kombinovat se sklopnými 
rotačními branami.
Rotační brány lze vybavit zesíleným připojením s kapacitou až 
3300 kg. Pístnice a závěsy jsou vyrobené z tepelně opracované oceli 
a omezovačem hydraulického zdvihu. Toto připojení je doporučeno pro 
výkonné nebo přesné secí stroje. Dostupné u modelů HR 104 a 1004.
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 VYROVNÁVACÍ LIŠTA

-  Přední vyrovnávací lišta je použita 
pro srovnání nerovného pozemku. 
Jednoduše nastavitelná nebo 
odstranitelná lišta nemá žádný 
negat ivní efekt na práci rotorů.

-  Pro dosažení opt imálního 
seťového lůžka může být lišta 
umístěna mezi rotační brány a 
válec.

V případě potřeby lze na brány 
namontovat dvě vyrovnávací lišty: 
dopředu a dozadu. Jsou dostupné 
pro všechny rotační brány KUHN. 

VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ 
VYROVNÁVACÍ LIŠTY

Výškové nastavení přední nebo 
zadní vyrovnávací lišty se provádí 
pomocí závitového táhla. Díky 
této konstrukci lze výšku jednoduše 
přestavit také mezi jednot livými 
pracovními operacemi.

KVALITA PRÁCE
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SEEDLINER

1 2 3 4 5

1

3

COMBILINER: SECÍ KOMBINACE KUHN

ROTAČNÍ BRÁNY A
SECÍ STROJE:

VYROBENÉ JEDEN 
PRO DRUHÉHO

Pokud chcete kombinovat rotační brány se secími 
stroji, je KUHN ideálním řešením na Vaše požadavky 
protože:
- stroje lze velmi dobře sestavit do kombinace,
- jsou účinné a efektivní,
-  jsou univerzální (práce v hrubé brázdě nebo 

podmítce),
- mají nízké náklady na údržbu,
- jsou kompaktní.

Vyberte si vlastní řešení setí od specialistů v oboru. 
KUHN se svým programem SEEDLINER je odpovědí 
na všechny Vaše dotazy. Volbou strojů z programu 
SEEDLINER zvýšíte svoji úspěšnost při zakládání 

porostů. Více informací na:

www.kuhn-seedliner.cz

PĚT PRAVIDEL PRO ÚSPĚŠNÉ SETÍ
SEEDLINER

1. DODRŽENÍ KVALITY OSIVA A MNOŽSTVÍ
VÝSEVKU:
Je důležite dodržet množství požadovaného osiva, které určuje 
hustotu rost lin na jednot livých pozemcích. 
Účinné secí stroje dokáží aplikovat nastavené množství.

2. OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROSTLINNÝCH ZBYTKŮ:
Secí stroje KUHN umožňují vyčist it seťové lůžko od rost linných 
zbytků a zamezují kontaktu osiva se starými porosty.

3. DODRŽENÍ HLOUBKY SETÍ: 
Účinný secí stroj dokáže udržet nastavenou hloubku set í v průběhu 
celé pracovní operace.

4. SPRÁVNÉ ZAPRAVENÍ OSIVA:
Pro osivo je důležité zapravení do půdy, které podporuje výměnu 
vzduchu a živin podporující rychlé a efekt ivní klíčení.

5. DOSAŽENÍ DOBRÉHO ROZVOJE KOŘENOVÉ 
SOUSTAVY:
Malé hrudky na povrchu a jemná půda v nižších vrstvách efekt ivně 
podporují tvorbu kořenové soustavy nového porostu.
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2

4

1. Combined s integrovanou mechanickou sečkou: COMBILINER INTEGRA, COMBILINER SITERA. 2. Combined s integrovanou 
pneumat ickou sečkou: COMBILINER VENTA. 3. Combined s čelním zásobníkem a secím rámem: TF 1500 + BTF / BTFR. 4. Combined s 
teleskopickou přesnou sečkou: MAXIMA 2 nebo PLANTER 3.
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Technická data

 standard     na přání    - nedostupné   *montováno z výroby

HRB 
252 D

HRB 
302 D

HRB 
303 D

HRB 
353 DN

HRB 
403 D

HRB 
403 DR

HRB 
453 DR

HRB 
503 DR

HR 
304 D

Pracovní záběr (m) 2,50 3,00 3,43 4,00 4,50 5,00              3

Transportní/celková šířka (m) 2,60 3,08 3,50 4,11 2,67  / 2,51
 (zvýšený válec)              3

Typ rámu pevný sklopný 
(dvě dvojčinné pístnice)

Min. požadavky na PTO (kW/hp) 37 / 50 44 / 60 51 / 70 59 / 80 66 / 90 81 / 
110

88 / 
120

96 / 
130   59 

Max. dovolený výkon PTO (kW/hp) 103 / 140 118 / 160 132 / 180

Převodovka Duplex (centrální) Duplex 
(centrál)

Rychlost PTO (min–1) 540* / 750 / 
1000 540 / 750 / 1000* 750 / 1000

Spojka PTO

 (frict ion slip 
clutch)

 (cam type cut-out 
clutch

 (cam-type cut-out clutch) 

Zadní PTO

Počet rotorů 8 10 12 13 15 16 1

Připojení hřebů FAST-FIT -

Pracovní hloubka (cm) 2 to 20

Připojení cat. 2 nebo 3 - s volnými čepy cat. 3

Osvět lení pro přepravu   

Přibližná hmotnost 
(kg) with

Válec CRUMBLER 835 965 1075 1300 1405 - - - 1090

Válec MAXICRUMBLER 845 975 1085 1290 1380 2035 2185 2255 1100

Válec PACKER PK2 - 1170 1280 1525 1650 2260 2430 2530 1295

Válec MAXIPACKER 1035 1200 1310 1575 1700 2310 2505 2605 1325

Válec STEELLINER - 1325 1435 1725 1860 2400 2645 2765 1450

Válec PACKLINER - 1475 1775 1910 - - - 1490
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ROTAČNÍ BRÁNY

HR 
304 M

HR 
404 D

HR 
404 M

HR 
3004 D

HR 
3504 D

HR 
4004 D

HR 
4504 D

HR 
4004 DR

HR 
4504 DRC

HR 
5004 DRC

HR 
6004 DRC

,00 4,00 3,00 3,50 4,00 4,50 4,00 4,50 5,00 6,00

,12 4,10 3,12 3,50 4,10 4,55 2,67 / 2,51
(zvýšené válce)

2,65 / 2,52  
(zvýšené 
válce)

pevný sklopný (dvě dvojčinné pístnice)

/ 80 73 / 100 59 / 80 66 / 90 73 / 100 81 / 110 88 / 120 96 / 130 110 / 150

140 / 190 184 / 250 256 / 350

Mult iplex Duplex 
(centrální) Mult iplex Duplex (centrální) Duplex 

(boční)

540 / 750 / 1000* 750 / 1000

 (cam-type cut-out clutch) 

0 14 10 12 14 16 13 15 16 20

3 to 25 (standardní hřeby) 
up to 31 (dlouhé hřeby) 3 to 25 (standardní hřeby)

cat. 2 nebo 3 - s volnými čepy cat. 3 cat. 3/4 N

1130 - - 1185 - - - - - - -

1140 1470 1510 1195 1400 1580 1730 2115 2275 2350 2900

1335 1740 1780 1390 1635 1850 2020 2340 2520 2625 3290

1365 1790 1830 1420 1685 1900 2075 2390 2595 2700 3350

1490 1950 1990 1520 1840 2095 2250 2480 2735 2860 3550

1530 2010 2050 1590 - 2145 2320 - - - -
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VÝHODY PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ A 
RENTABILITU VAŠICH STROJŮ

*SLUŽBY KUHN:

Servis expresních dodávek náhradních dílů 24/7
Potřebujete urgentně náhradní díl? Se službou KUHN SOS ORDER
Vám budou expresně zasílány 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. 
Stroje nejsou k tomu, aby čekaly v dílně na náhradní díl, ale aby 
jezdily.

Volba profesionálů!
Využijte garanci 36 měsíců pomocí služby KUHN PROTECT +,
abyste se mohli koncentrovat plně na práci a potenciál Vašeho 
stroje, který očekáváte při jeho nákupu.

Pro rychlejší opravy!
Porucha se stane vždy, když ji nejméně potřebujete. Díky službě
KUHN iTECH Vám může Váš prodejce poskytnout podporu rychle 
a efekt ivně. Přesná diagnóza a pomoc 24 hodin denně, 7 dní v 
týdnu.

Investujte výhodně!
Potřebujete nový stroj, ale Vaše fi nanční situace není ideální?
Modernizujte Vaší farmu pomocí služby KUHN FINANCE, 
které se přizpůsobí Vašim potřebám a nárokům.

Rychlost rotorů (min–1) - HRB 102 D

Sada ozubených kol Standardní sada 
(21/24 zubů)

Volitelná sada 
(19/26 zubů)

Volitelná sada 
(17/28 zubů)

Pozice kol 21
24

24
21

19
26

26
19

17
28

28
17

Rychlost PTO
540 221 289 185 346 154 417
750 307 402 257 - 214 -
1000 410 - 343 - 285 -

Rychlost rotorů (min–1) - HR 104 D

Sada ozubených kol Standardní sada 
(26/30 zubů)

Volitelná sada 
(24/32 zubů)

Volitelná sada 
(21/35 zubů)

Pozice kol 26
30

30
26

24
32

32
24

21
35

35
21

Rychlost PTO
540 - 194 - 225 - 281
750 203 270 - 313 - 390

1000* 270 360 234 417 188 -
* Doporučená rychlost PTO

Rychlost rotorů (min–1) - HR 104 M

Sada ozubených kol Standardní sada 
(20/25 zubů)

Volitelná sada 
(19/26 zubů)

Pozice kol   20*
25

25
20

19
26

26
19

Pozice páky 1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd 1st 2nd

Rychlost PTO
540 - - 211 258 - - 231 282
750 188 229 293 358 171 209 321 392
1000 250 306 391 - 228 279 428 -

* Nastavení z výroby
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*Některé služby nemusí být dostupné ve všech zemích.

Volitelné vybavení HRB 102 D / HRB 103 D: cam type cut-out clutch safety (on HRB 252 and 302 D) - další sada ozubených kol 
- poloautomatický závěs (traktor/stroj) - vyrovnávací lišta dopředu nebo dozadu - zavlačovače kol traktoru - hydraulické připojení secího stroje 
dvěma pístnicemi - omezovač zdvihu pro hydrauliku.

Volitelné vybavení HR 104 / HR 1004: vyrovnávací lišta dopředu nebo dozadu  - poloautomatický závěs cat. 2 nebo 3 - zavlačovače 
kol traktoru - další sada ozubených kol - vyztužené PTO pro stroje přes 200 hp - prodloužené vidlice - hydraulické připojení secího stroje dvěma 
pístnicemi - omezovač zdvihu pro hydrauliku - hřeby bran DURAKUHN - hřeby OPTIMIX - dlouhé hřeby (36 cm) pro hlubokou přípravu, 

Volitelné vybavení HRB 103 DR / HR 1004 DR: vyrovnávací lišta dopředu nebo dozadu pro 4,00 m - 4,50 m - 5,00  m - 
vyrovnávací lišta dopředu nebo dozadu HR 6004 DRC - zavlačovače kol traktoru - další sada ozubených kol - vyztužené PTO u HR 4004 DRC, 
HR 4504 DRC a 5004 DRC - hydraulický zdvih s omezovačem - zadní hydraulické připojení secího stroje dvěma pístnicemi (kromě HR 6004 DR) 
- přední radlička.

Rychlost rotorů (min–1) - Sklopné rotační brány

Sada ozubených kol Standardní sada 
(21/24 zubů)

Volitelná sada
(19/26 zubů)

Volitelná sada 
(17/28 zubů)

Pozice kol 21
24

24
21

19
26

26
19

17
28

28
17

HRB 403 DR
HR 4004 DR
HRB 454 DR
HR 4504 DRC
HRB 504 DR
HR 5004 DRC

750 176 230 - 275 - 330

1000 234 306 196 367 162 441

HR 6004 DRC 1000 234 306 196 367 162 441

Rychlost rotorů (min–1) - HR 1004

Sada ozubených kol Standardní sada 
(35/30 zubů)

Volitelná sada
(27/38 zubů)

Volitelná sada
(25/40 zubů)

Volitelná sada
(33/32 zubů)

Pozice kol 30
35

35
30

27
38

38
27

25
40

40
25

33
32

32
33

Rychlost PTO
540 - 169 - 204 - 232 - -
750 173 235 - 283 - 322 207 195

1000* 230 313 190 377 167 429 276 260
* Doporučená rychlost PTO
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JAK SPRÁVNĚ VYBRAT 
ROTAČNÍ BRÁNY?

ROTAČNÍ BRÁNY

Typ Doporučené použitíMax.síla traktoru
kW/hp při 1000 min-1

Sortiment strojů na zpracování půdy KUHN.

1. Podrýváky - 2. Talířové podmítače - 3. Radličkové podmítače -
4. Diskové brány - 5. Pásové zpracování půdy - 6. Půdní frézy

Váš prodejce KUHN

www.kuhn.com

KUHN naleznete na

Navštivte nás 
na našich kanálech Youtube
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Některé stroje májí značnou hmotnost. Vždy berte 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 vyrobený 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 nasazených nezbytných bezpečnostních zařízení (podle specifi kací 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.

Pro více informací o nejbližším prodejci KUHN 
navštivte naše webové stránky 

www.kuhncenter.cz

HRB 252 - 302 D 103/140 smíšené farmy, od lehkých, přes 
střední, po těžké půdy

střední intenzita 
využit í

HR 304 - 404 D 139/190 intenzivně hospodařící farmy, těžké nebo kamenité půdy

HR 3004 - 3504 - 4004 - 4504 - 5004 184/250 velmi intenzivní hospodaření, velké farmy, poskytovatelé 
služeb, obt ížné půdní podmínky, velmi kamenité půdyHR 6004 206/280


