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ZAAIBEDBEREIDING
VOOR LICHTERE GRONDEN
De cultivatorcombinaties CD zijn geschikt voor
de zaaibedbereiding van lichtere gronden.
De cultivator is onder andere geschikt voor de
voorjaarsbewerking van de wintervoor.
Beide cultivatorcombinaties zijn een
gunstig alternatief wanneer de
intensievere bewerking door een
rotorkopeg niet noodzakelijk is.

DE CULTIVATORCOMBINATIES CD300 EN
CD400 BIEDEN U DE VOLGENDE VOORDELEN:
- Hoge werksnelheid en daardoor zeer daadkrachtig,
- Geringe onderhoudskosten,
-C
 ombineerbaar met diverse KUHN-machines en
toebehoren.

ROBUUSTE CONSTRUCTIE
Of het nu om een 3 meter of een 4 meter uitvoering
gaat: op het punt robuustheid worden bij de
cultivatorcombinaties CD geen uitzonderingen gemaakt.
Doordat er gebruikt wordt gemaakt van dezelfde
aanbouwbok als bij de rotorkopeggen zijn deze machines
geschikt voor hoge rijsnelheid en intensief gebruik.
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DIT MAAKT HET
ONDERSCHEID!
1. DRIE RIJEN TANDEN
-  De op verzoek leverbare uitvoering met drie rijen tanden
is aan te bevelen wanneer er een bijzonder fijn-kruimelig
zaaibed gewenst is.
-  Een nog betere bewerking en gelijkmatige bodemdruk
worden bereikt door het gebruik van dubbelluchtwielen
en een frontpakker.
-  Er is ook de mogelijkheid van 2 rijen tanden en een
Hydraulisch instelbaar egalisatiebord aan de voorzijde
(extra toebehoren)

2. VEELZIJDIGHEID DIE ZICH UITBETAALD
Talrijke toebehoren van de KUHN aftakasaangedreven
machines kunnen ook op de cultivatorcombinatie CD
aangebouwd worden: sporenwoelers, pakkerrol pk2,
MAXI-pakkerrol of Packlinerrol en een hydraulische hefinrichting. Een bijdrage voor grotere efficiency.

3

CD

300

400

CULTIVATORCOMBINATIE
VOOR UW KUHN-ZAAIMACHINE
De cultivatorcombinaties kunnen met alle mechanische zaaimachines PREMIA, INTEGRA en SITERA en pneumatische
zaaimachines VENTA EC en LC gecombineerd worden. De INTEGRA zaaimachine kan met een afsteuning op de rol
uitgerust worden, waardoor bij verandering van de werkdiepte van de tanden de dieptevoering van de zaaimachine
niet versteld hoeft te worden.

Cultivatorcombinatie

Technische gegevens

Aantal tanden
Aanbouw

CD 400

3,00

4,00

2-rijige uitvoering: 19
3-rijige uitvoering: 24

2-rijige uitvoering: 25
3-rijige uitvoering: 32

cat. 2 en (3*)

cat. 3 en (2*)

Gewicht (kg) met pakkerrol PK2

2-rijige uitvoering: 800
3-rijige uitvoering: 850

2-rijige uitvoering: 1175
3-rijige uitvoering: 1240

Gewicht (kg) met maxipakkerrol

2-rijige uitvoering: 825
3-rijige uitvoering: 880

2-rijige uitvoering: 1195
3-rijige uitvoering: 1260

Pakkerrol PK2, MAXI-pakkerrol of PACKLINER-rol,
(MAXI-kooirol alleen voor combinaties met zaaimachine op hefinrichting)

Mogelijke rollen
Werksnelheid (km/u)

5-14 (afhankelijk van de omstandigheden)

*aanbouwpennen op verzoek leverbaar

Extra toebehoren CD: egalisatiebord voorzijde - sporenwoelers - aanbouwdelen voor zaaimachine INTEGRA - aanbouwdelen voor zaaimachine VENTA EC en LC aanbouwset doorlopende as (met aslagers) voor de mechanische ventilatoraandrijving van de zaaimachine VENTA EC en LC - hydraulische hefinrichting achter - set delen
voor de aanbouw van zijdelingse markeurs op de CD - Noodzakelijke hydraulische uitvoering van de trekker: 1 DW stuurventiel voor egalisatiebord.

Door volgende website te bezoeken kunt u onder
andere de meest dichtbij zijnde geautoriseerde
KUHN-dealer vinden: www.kuhn.com

Bekijk het YouTube-kanaal.

Uw KUHN dealer:

KUHN SAS
4 Impasse des Fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE
BELGIË - PACKO NV
8210 Zedelgem - 050/25.00.10 - 5590 Ciney - 083/61.14.74
www.packo.be - info@packo.be
NEDERLAND-REESINK Agri
Woudhuizermark 79 - Postbus 200, NL 7300 AE APELDOORN
Telefoon: 0575-599469 - Telefax: 0575-599451
www.reesinkagri.com - info@reesinkagri.com

De informatie in dit document is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bindend. Onze machines
zijn in overeenstemming met de voorschriften die gelden in het land van levering. In onze literatuur, en voor een
betere illustratie van bepaalde details, zijn sommige veiligheidsvoorschriften niet in een werkstandpositie. Bij gebruik
van deze machines, moeten deze in de positie staan zoals aangegeven in de bedienings- en opbouwinstructies.
RESPECTEER DE WEGENVERKEERSWET DIE VAN TOEPASSING IS, de tractor maximum toelaatbare
totaalgewicht, zijn hefvermogen en maximale belasting van de as en banden. De belasting van de trekker VOORAS
moet altijd voldoen aan de voorschriften van het land van levering (In Europa, moet het minimaal 20% van het
nettogewicht van de de trekker bereiken). Wij behouden ons het recht voor om zonder nadere aankondiging
ontwerpen, specificaties of materialen te veranderen. Machines en werktuigen kunnen in dit document worden
gedekt door minimaal één patent en / of als gedeponeerd model. Handelsmerken aangehaald in dit document
kunnen in één of meerdere landen worden geregistreerd.
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