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Fronttaank, kouterbalk en zaaicombinatie

ZAAIEN OP MAAT!

TF 1500 / BTF / BTFR / CSC

Nog
meer
hectares!
Of u nu ondernemer, werktuigencoöperatie of loonwerker bent: uw belangrijkste
doel is het verhogen van de productiviteit.
Bij het zaaien gaat het vooral om zoveel
mogelijk hectares zaaien, zonder al te
vaak de voorraadtank te vullen.
Snel werken mag geen negatieve invloed
op de veldopkomst van uw gewas hebben.
Zaaien is de basis voor een succesvolle
oogst. Het is belangrijk om een egale
gewasontwikkeling te hebben.
Uniform zaaien en goed contact van het
zaad met de bodem bij het zaad zijn de
belangrijkste vereisten voor een egale en
krachtige ontwikkeling van het gewas en
een succesvolle teelt.
KUHN heeft een krachtige zaaicombinatie in haar programma waarmee u snel en
goed kunt zaaien!
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KUHN biedt zaaioplossingen die rekening houden met uw eisen:

6000

Comfor
Com
fortab
tabel
el

www.kuhn-seedliner.com
www.kuhn.com

Advies
Adv
ies di
dicht
chtbij
bijj

Betrou
Bet
rouwba
wbaarh
arheid
eid/
/
servic
ser
vice
e

SEEDLINER

TF 1500

FRONTTANK

Verhoog uw prestaties
Dee frontttank
ta k TFF 15500 iss geschhikt
kt voorr combinaties van 3,00 tot 6,00 m werkbreedtee, maaar ook vooor heet dooserrenn vann
kuunstmeest
es tijdeens hett zaaaien meet eenn precisiezaaimachine of in combinatie met de strokeenbbewerkkinngsm
macchinee STRIG
GER
R.
Mett de inhooud vann 155000 liter vooor heet basismodel en met de breedte van slechts 2,550 m is dit nieet alleeen een coompaactee
froontttankk maarr ookk zeeerr krachhtigg en eenvoudig te bedienen.
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Een groot voordeel van deze tank is het frame. Er zijn verschillende aankoppelframes mogelijk.
Aankoppelframe met geïntegreerde bandenpakker

Eenvoudig aankoppelframe

In dit frame zijn 4 meesturende wielen Ø 700 mm geïntegreerd, die als volgt werken:
- De grond tussen de trekkerwielen wordt aangedrukt, dit is
gunstig voor het contact tussen het zaad en de grond.
- Voor ontlasting van de vooras van de trekker
Omdat de wielen onder de fronttank gemonteerd zijn heeft de
fronttank compacte afmetingen.

Er kan een eenvoudig aankoppelframe gebruikt worden (zonder bandenpakker) voor het aankoppelen van de fronttank.
Standaard uitgevoerd met 200 kg frontgewichten. Voor dit
aankoppelframe wordt gekozen als de grond niet aangedrukt
moet worden tussen de trekkerwielen.

www.kuhn.com

Voortreffelijke precisie van de dosering
De Fronttank TF 1500 is uitgevoerd met een VENTAdoseersysteem, die bekent staat om zijn eenvoud en precisie. Met het schuifradsysteem kunnen zaaihoeveelheden van 1,5 tot 430 kg/ha onafhankelijk van de bodemomstandigheden gezaaid worden – instelbaar zonder
gebruik van gereedschap of demontage van onderdelen.

De elektrische aandrijving van de dosering
is betrouwbaar en werkt zeer nauwkeurig
zelf bij hoge rijsnelheden.

Een intelligent systeem
Met de Quantron-S wordt het zaaien compleet elektronisch bewaakt en precies aangestuurd.
De bediening bevat de volgende functies:
- Elektronische controle van de hoeveelheid,
- Automatische hoeveelheidsverstelling, handmatig of
automatisch via GPS,
- Voordosering voor het vermijden van zaaifouten op de
kopakker,
- 200 opslag mogelijkheden van percelen en zaaizaden,
- hectareteller,
- symmetrische en asymmetrische rijspoorschakeling met
2 tot 12 rijsporen bij vooropkomst markering of bij
markeurs.

Met de bedieningsterminal
QUANTRON-S heeft u het zaaien
volledig onder controle.

Nog efficiënter:
Voor het verhogen van de stabiliteit kunnen extra
gewichten aan het aankoppelframe aangebracht
worden:
- tot 1200 kg bij een eenvoudig aankoppelframe.
- tot 800 kg bij een aankoppelframe met geïntegreerde bandenpakker.

Een compacte tank met een grote inhoud
De TF 1500 is geschikt tot 2000 liter zaaigoed of kunstmest. U bespaart tijd omdat u met een
volle tank tot wel 10 hectare tarwe kunt zaaien. De lage vulhoogte (1,35 m) zorgt voor eenvoudig
en gemakkelijk vullen van de tank. De fronttank TF 1500 heeft een transportbreedte van 2,50 m.
Dit is gunstig tijdens transport op de weg.
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BTF / BTFR

STARRE EN OPKLAPBARE KOUTERBALK

Een slagvaardige combinatie
De nieuwe starre kouterbalk BTF en de opklapbare kouterbalk BTFR kunnen zowel bij minimale
grondbewerking als bij geploegde grond ingezet worden.
In combinatie met de fronttank wordt de belasting op de achteras van de trekker verminderd en
zorgt voor een gunstige verdeling van het gewicht.
De Seedflex-zaaischijven of schaarkouters zorgen voor een uitstekende zaaikwaliteit.
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Veel ruimte tussen de elementen
De kouterbalk is aan de rotorkopeg verbonden met
2 dubbelwerkende cilinders, voor het uitheffen.
- Vereenvoudigd het draaien op de kopakker.
- Grondbewerking zonder zaaimachine.
- Zaaikouterbalk is eenvoudig te demonteren om vervangen te worden door bijv. een precisiezaaimachine.

Precies en snel zaaien onder alle omstandigheden
- Afstand tussen de scharen is 35 cm. Het is zelfs mogelijk om onder zware omstandigheden te
zaaien.
- De hoge schaardruk zorgt voor een buitengewone stabiliteit van de zaaielementen.
- De aandrukrollen zorgen voor een constante zaaidiepte in iedere rij en drukken het zaaizaad
in de grond aan, waardoor een snelle en sterke plant ontwikkeling gegarandeerd is.
- De minimale hoek van de zaaischijven zorgt voor minimale grondverplaatsing en een perfecte
sluiting van de zaairijen, zelfs bij hoge rijsnelheden.

Meer informatie vindt u op:
www.kuhn-seedliner.com

www.kuhn.com
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Eenvoudige instelling van de schaardruk
en de zaaidiepte
1 De schaardruk instelling is eenvoudig te wijzigen door de
heﬁnrichting verder of minder ver te laten zakken door instelling
van het afslagventiel op de hefcilinders.
2 De gewenste zaaidiepte wordt ingesteld door de topstang
tussen de heﬁnrichting en de kouterbalk te verstellen.
De zaaischijven van de BTF en BTFR verlichten uw zaaiwerkzaamheden door de precieze en centrale verstelling.

Nagenoeg onderhoudsvrij, zelfs bij intensief gebruik
- Door de in verstek geplaatste zaaischijven, wordt de zaairij goed geopend. Zelfs na vele
zaaiuren is de overlapping van de zaaischijven nog steeds perfect.
- Door het ingenieuze ontwerp en gebruik van kwaliteitsstaal zijn de draaipunten en het
parallellogram volledig onderhoudsvrij.

SEEDFLEX- comfortabeler bestaat niet!
Door de centrale verstelling van de zaaidiepte kan de machine snel en eenvoudig aan
ieder zaadsoort aangepast worden.
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CSC 6000

ROTORKOPEG-ZAAICOMBINATIE MET FRONTTANK

Steeds grotere oppervlaktes
De zaaicombiinatie
tie CS
SC6000
C6 0 met opklapbare
re rotor
orko
k pegg eenn
ko
SEEDFLEX-zzaais
SE
ischijijvven
ve ku
kunnen zowel bij minim
mal
a e ggrron
o dbbewerrki
k nngg
alss bij geplooegde
gd gronde
den ingezet worden.
6,00m werrkbbreeddtee iss ideaal voor buitengewone grrotee pressttaatiiess, vooraal
wanneerr heet tijdsbbesteek van het zaaien kort is.
De afsteuuniingg va
v n de kou
o terbalk op de rol van de rotoorkope
peeg geeeftt
ddee zaaaiccom
ombbina
naatite C
CSSC 60
6000 compacte afmeting
ngen voor trransportt op de
weg.
g.

Zeer geschikt voor trekkers
met een groot vermogen
De aandrijving van de rotorkopeg HR 6004 DR
is geschikt voor trekkers tot 257 kW (350 pk).

Kies voor uw omstandigheden de
juiste rol
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MAXIPAKKERROL:
535 mm diameter

Voor het
aandrukken
van de zaairijen:
STEELLINERROL

De afsteuning van de kouterbalk op de rol
zorgt voor vereenvoudiging van de afstelling
De afsteuning van de kouterbalk op de rol van de
rotorkopeg zorgt voor de volgende voordelen:
- Toename van de bodemvrijheid door de standaard
hydraulische uithefﬁng van de kouterbalk.
- Betere bodemaanpassing voor een perfect behoud
van de zaaidiepte.
- Eenvoudige instelling
- Schaardrukversteling vanuit de trekkercabine voor
een betere bodemaanpassing.

SEEDFLEX-zaaischijven voor hoge prestaties
Door de jarenlange ervaring in zaaien heeft KUHN een nieuw zaaielement ontwikkelt: het SEEDFLEX-systeem
Het zaaielement met twee in verstek geplaatste schijven voor snel en
precies zaaien.
SEEDFLEX garandeert u:
- Onovertroffen precisie
- Goede indringing in alle bodemtypes
- Buitengewone prestaties bij zaaien in een geploegde akker of na
minimale grondbewerking.

Met SEEDFLEX bereikt u de hoogste zaaikwaliteit!

www.kuhn.com

Overtuigd van de CSC 6000:
“ We zijn erg blij dat de zaaiwerkzaamheden
afgelopen herfst met de zaaicombinatie CSC 6000
zijn uitgevoerd.
Perfect zaaien met een capaciteit van 30 tot
40 hectare per dag en een rijsnelheid van 6 en
8 km/u.
En zoals u zien kunt; het gewas heeft zich uniform
ontwikkeld, wat wilt u nog meer!"
J. B., Verenigd Koninkrijk, een tevreden gebruiker
van de CSC 6000 zaaicombinatie.

Betrouwbare dosering dankzij het
VENTA-systeem
Het VENTA-systeem is bekend om het bedieningsgemak en de precisie.
- Centrale cellenraddoseersysteem: precies, uniform en evenredige met de rijsnelheid.
- Pneumatische zaaizaad transport voor een gelijkmatige verdeling in de verdeelkop.

Bedieningscomputer QUANTRON-S
Met de bedieningscomputer QUANTRON-S kunt u de zaaimachine vanuit
de trekkercabine bedienen: zaaihoeveelheidsverstelling, rijspoorschakeling,
opslaan van gebruikte zaadsoorten en percelen.

Elektrohydraulisch schakelventiel KLH 104:
een onmiskenbaar controle instrument
De zaaicombinatie CSC 6000 is standaard
met elektrohydraulisch schakelventiel
KLH 104 uitgerust, met de volgende
controlefuncties:
- In- en uitklappen van de machine
- Instellen van de schaardruk
- Omstellen in transportstand

Een stuurventiel voor bediening van vier functies!
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TF / BTF / BTFR / CSC
Bemesten en zaaien: een geniale oplossing
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Inzet van de Fronttank TF 1500 bij een precisiezaaimachine voor gelijktijdige bemesting
U bespaart kunstmest en brandstof
Door het combineren van zaaien en kunstmestgift reduceert u het aantal bewerkingen en daarmee het brandstof
verbruik. Door nauwkeurig toedienen van kunstmest wordt de productiviteit verhoogt en gelijktijdig het kunstmestverbruik
verlaagt.

De meststoffen goed naar de kiemen gevoerd.
- Een uniforme ontwikkeling van het gewas, waardoor de gewasbescherming gemakkelijker uit te voeren is.
- Minder onkruiddruk, door dat het gewas zich sneller ontwikkeld en de bodembedekt.
- Snelle groeistart.

www.kuhn.com
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het specialistenprogramma voor
een succesvolle akkerbouw!
Door de SEEDLINER TOUR wil
KUHN u begeleiden en aangeven,
welke specifieke oplossingen voor
iedere situatie mogelijk zijn.
Kijk voor meer informatie op:
www.kuhn-seedliner.com

SEEDLINER

TF 1500

TECHNISCHE GEGEVENS
Tankbreedte (m)

2,50

Inhoud van de voorraadtank (l)

1500 / 2000 met opzetrand
Aankoppelframe (met 200 kg extra gewichten)
Aankoppelframe met geïntegreerde bandenpakker

Aanbouw van de tank
Gewicht van het aankoppelframe
Aankoppelframe
Aankoppelframe met bandenpakker

300
340

Vulhoogte gemeten vanaf de bodem /
vanaf de trap (m)

TECH NI S CH E G E G E V E N S
Werkbreedte (m)
Transportbreedte (m)
Aantal rijen
Rijenafstand (cm)

Quantron-S: rijspoorschakeling 2 x 2 rijen, zaaddosering, opslag mogelijkheden voor zaadsoorten,
hoeveelheidsverstelling, bewaking minimale hoeveelheid in de voorraadtank, aandrijving van de dosering en ventilatoraandrijving, dag- en hectareteller

BTF 302 402 - 452

BTFR 402 452 - 502

BTF 3000 3500 - 4000

BTFR 4000 4500 - 5000

CSC 6000

3,00 - 4,00 - 4,50

4,00 - 4,50 - 5,00

3,00 - 3,50 - 4,00

4,00 - 4,50 - 5,00

6,00

3,00 - 4,00 - 4,50

3,00

3,00 - 3,50 - 4,00

3,00

2,99

20 of 24 - 28 of
32 - 36
15 of 12,5 - 14,3 of
12,5 - 12,5

Hydraulische kouterbalkhefﬁng voor de
zaaikouters
Zaaielementen

41

15 of 12,5 - 14,3 of
12,5 - 14,3 of 12,5

15

15 of 12,5

15 of 12,5

Standaard
SEEDFLEX: afstand tussen de 2 rijen zaaischijven bedraagt
35 cm, in verstek geplaatst, afstrijkers met carbidplaten
Standaard

Schaarkouters

Dieptevoerings- en aandrukrollen
Zaadeg *
Markeurs met obstakelbeveiliging*

27 of 32 - 31 of 36 - 20 of 24 - 24 of 27 - 27 of 32 - 31 of 36 33 of 40
28 of 32
33 of 40

-

Standaard
Standaard,
verticaal opklappen

Standaard,opklappen
naar achter, met
Standaard, verticaal
obstakelbeveiliging
opklappen
en geveerde schijven

Elektrohydraulisch schakelventiel KLH 104

Standaard, opklappen naar achter,
met obstakelbeveiliging en geveerde
schijven
Standaard,
1 x DW voor inen uitklappen van
de rotorkopeg,
en uitheffen van
de zaaibalk,
schaardrukverstelling

-

*De uitvoering van de serie – en extra uitvoering kan van land tot land verschillend zijn.

Met innovatieve KUHN Servicepunten*
kunt u Voordelen en Rentabiliteit van uw
KUHN machines verder optimaliseren.

*Sommige servicemogelijkheden zijn nog niet beschikbaar in alle landen.

KUHN maakt het verschil door middel van service ….
- Goed advies door regelmatig geschoolde en goed geïnformeerde dealers
ter plaatse – met het doel, met u de voor uw behoefte de best passende machine
uit te kiezen.
- Uitgebreide, begrijpelijke technische documentatie, zodat u uw machine het beste
leert kennen en zo goed mogelijk kunt gebruiken.
- Een 24 uurs onderdelenservice op 7 dagen in de week tegen een faire onderdelenprijs.
- Omvangrijke veiligheid met de KUHN PROTECT+ garantie verlenging.
- KUHN i tech de online techniek-diagnose en informatieportaal van uw KUHN
dealers voor snelle hulp in alle situaties.
- KUHN ﬁnance een breed spectrum passende ﬁnancierings oplossingen
voor ieders behoefte.

Er zijn machines met een hoog eigen gewicht. Let daarom op het totale gewicht van de combinatie, het hefvermogen van de trekker en de maximale aslast. De belasting van de vooras moet altijd minimaal 20% van het
gewicht van de trekker bedragen. In de landen van de Europese Unie voldoen onze machines aan de EU-machinerichtlijn. Om speciﬁeke machineonderdelen beter te kunnen laten zien, zijn in de afbeeldingen op onze folders,
bepaalde beschermingsdelen weggelaten. Deze delen moeten volgens de voorschriften in de montage- en gebruiksaanwijzing gemonteerd worden. Alle machines worden volgens de in het desbetreffende land geldende
voorschriften van de vereiste veiligheidsvoorzieningen voorzien. Wij behouden ons het recht voor om veranderingen ter verbetering van de machines door te voeren. De in deze folder afgebeelde machines en toebehoren
kunnen door minimaal één patent en / of als gedeponeerd model beschermd zijn. Geregistreerd(e) merk(en) in een of meerdere landen.

UW DEALER:

KUHN S.A. - F 67706 Saverne Cedex
www.kuhn.com

8210 Zedelgem
Tel.: (050) 25 00 10
5590 Ciney
Tel.: (083) 61 14 74
www.packo.be
BELGIE

Reesink Technische Handel bv
Woudhuizermark 79
Postbus 200, NL - 7300 AE APELDOORN
Telefoon :
0575 - 599469
Telefax :
0575 - 599451
E-mail : info@rth.reesink.nl - www.rth.nl
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