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Mechanische 
opbouw-
zaaimachine
INTEGRA
Met de nieuwe zaaicombinatie INTEGRA 
stijgt het concurrerend vermogen en de 
productiviteit van uw bedrijf.

•  Kostenbesparing door een precieze 
zaaizaaddosering en de grote inzetmo-
gelijkheden van de machine.

•   Uitstekende diepte-geleiding afgestemd 
op verschillende gewassen en bodemom-
standigheden.

•   Grote capaciteiten door een groot 
volume van de voorraadbak, gemakke-
lijk te vullen en een eenvoudige afstel-
ling van de machine.

•   Solide gebouwd en een degelijke afwer-
king.

MECHANISCHE OPBOUWZAAIMACHINE

KUHN bied u concepten voor het zaaien en vult uw eisen in met de volgende voorwaarden:
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INTEGRA

SEEDLINER

Grote inhoud van de voorraadtank voor een hoge capaciteit

MECHANISCHE OPBOUWZAAIMACHINE

SStSttaabbiielele bbouuww, commpapactee afmetingen en een grote tankininhouddu  zorrgegeg nn 
vvooorr eeen grorotee slaggkkrachht van deze machine.
DDee zzaaaaimmacchinnee INTTEEGRAA is in de werkbreedte 3 of 4 meteterleevverbaaaar en beesccchiikkt t 
oovvverre eeeen vooorrraaadtaank k toot t 1200 liter. 

Goed bereikbaar en gemakkelijk te vullen
De voorraadtank van de INTEGRA heeft een grote inhoud met in 
de bak geplaatste afscheidingen en een brede opening van 70 cm:
Hierdoor is het vullen eenvoudig, in het bijzonder met BIG-BAGS 
of met de bak van een voorlader.
Het volume van de voorraadbak bij de 3 m machine is 600 liter, 
bij een 4 m machine 800 liter. Beide machines kunnen d.m.v. 
opzetranden tot 1200 liter vergroot worden.

Zaaddichtheid
en verdeling

ManManagemenm t 
vanvan gegewasrestenn

ZaaZaaiddiieptpteZ iddi

ontntactactZaaigoi ed/bodemcoo

Beworteeling

5 eegegegelslsls vvvoooooor r r rrrRReReR
aaaaauwuwuwkekekeurururigigiggg zzzaaaaa ieiennigigggnnanna

www.kuhn-seedliner.com
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 Resthoeveelheidin 
de bak –gemakkelijk 
te legen

De V- vormige bakbodem bevorderd de 
korrelstroom, zorgt voor een gelijkma-
tige zaadtoevoer naar de schuifraderen 
en voorkomt achterblijvende resthoeveel-
heidin de bak.
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INTEGRA

De betrouwbaarheid 
van de schuifraddosering

-   Dit doseersysteem werkt precies en 
betrouwbaar de gehele dag lang.

-    Met het schuifradsysteem kunnen zaai-
hoeveelheden van 1,5 tot 450 kg/ha 
onafhankelijk van de bodemomstan-
digheden gezaaid worden.

-    Het systeem is schokbestendig en werkt 
onafhankelijk van de zaadgrootte- en 
vorm.

Zaaizaaddosering met een betrouwbare precisie

Eenvoudige zaad 
hoeveelheidsinstelling

Deze oliebadaandrijving heeft 6 scha-
kelinstellingen, die via een bedienings-
hendel eenvoudig in te stellen zijn.

Zaaien over de halve breedte
De halfzijdige uitschakeling rechts of links gebeurt met een haak, met automa-
tische ontgrendeling. Na ontkoppeling van de haak vindt er automatisch inscha-
keling plaats. De halfzijdige uitschakeling is een standaarduitvoering.

Een robuuste, zeer nauwkeurige schakelbare aandrijving
Deze aandrijving is niet alleen uitzonderlijk robuust, maar ook absoluut 
betrouwbaar en onderhoudsvrij.

BBBij j suuccceessvvovol zaaaaiieen mmoeten precisie en continuïteit vanan dee zzaaihhooevveellheeidd 
hand in hand gaan.

HHeet dooseeerssyysteeemm van n de INTEGRA met zijn talrijke instetelmooggelijkkhhedden zoorggtgt 
vvooor eeenn ppreciciezze zazaaizaadafl egging en een constanntte zaaaaihoeeveveelelheeid..

BEOORDELINGEN UIT DE PRAKTIJK

Meer dan 500 bedrijven hebben hun zaaimachine beoordeeld.
De technische kenmerken van de INTEGRA werd over de gehele linie bevestigd: 
van alle mechanische zaaimachines heeft de INTEGRA de beste aantekeningen 

bij deze enquête ontvangen, die door TOP AGRAR in 2006 uitgevoerd werd.

OFFICIËLE TEST

In een test geeft het ITCF (Gerenommeerd Frans Technisch Instituut voor Graan  
– en voedergewassen) als belangrijkste beoordelingscriterium aan, 

dat de zaaimachine gelijkmatig moet doseren. 
Resultaat: Het schuifrad van KUHN staat op de 1e plaats zelfs bij oneffen 

bodemomstandigheden en op hellingen.

MECHANISCHE OPBOUWZAAIMACHINE

ITCF TEST
 Z

AA
IMACHINES 

SZAAIMACHINES 
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Precisie – dag na dag

Directe toegang tot 
de doseerunit
De afdraaiproef is bijzonder een-
voudig: De zaaibalk wordt in een 
beweging met een hendel heel 
eenvoudig naar beneden gebracht. 
Daardoor ontstaat er veel ruimte, 
om de opvangbakken eronder te 
kunnen plaatsen.

Eenvoudige afdraaiproef 
en ledigen
De zaadkorrels worden bij de 
afdraaiproef en het ledigen van de 
resthoeveelheid direct in de opvang-
bakken opgevangen. Daarna 
kunnen de opvangbakken heel een-
voudig weggenomen worden.
De afdraaiproef en het ledigen 
kunnen over de gehele machine 
breedte of over de halve breedte 
uitgevoerd worden. 

Elektronische hoeveelheid-
verstelling MDC
Daarmee kan de zaaihoeveelheid 
tijdens het zaaien met +/- 60 procent 
verzet worden. De hoeveelheidsvers-
telling gaat in stappen van 5 %, 
10 % of 15 %. De MDC zaaizaad 
hoeveelheidsverstelling kan met 
diverse computers, voor Precison 
Farming gegevens uitwisselen.

Afdraaiproef en ledigen: het eenvoudigste systeem op de markt.

Fijnzaadnokkenrad
voor klein korrelig
zaaizaad.

Nokkenrad zeer exact in te stellen, zelfs bij fi jnzaad en lage gift.

Een zeer exacte zaaihoeveelheid
-   De zaaihoeveelheid wordt middels 
een fi jndoseerwiel afgesteld, die de 
openingsbreedte van de schuifraderen 
regelt. Resultaat: een zeer precieze 
afstelling, die de hele dag constant 
blijft.

-   Voor klein korrelig zaaizaad 
zoals bijv. koolzaad is een 
speciaal fi jnzaadnokkenrad 
geïntegreerd.
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INTEGRA

Een constante zaaidiepte is voor een gelijkmatige opkomst beslist noodzakelijk. 
Een snelle gewasopkomst zorgt voor sterke planten en een gelijkmatige 

ontwikkeling van het gewas.

Sleepschaar: voor een exacte zaadafl egging

Schijvenscharen; diverse 
inzetmogelijkheden

Bij de teeltmethode met minimale grond-
bewerking. Schijvenscharen bieden 

een grote inzetmogelijkheid: moeiteloos 
zaaien bij veel oogstresten of direct na 

het ploegen, allebei geen probleem! 
Met een schaardruk van tot wel 35 kg

komen de schijvenscharen ook op 
oneffen bodems en leemachtige 

gronden goed tot zijn recht.

Sleepscharen: effectief op steenachtige 
bodems en eenvoudig in gebruik
-   Het nieuwe profi el sleepschaar leidt de 
zaadkorrels precies in de zaaivoor: zelfs bij 
steenachtige bodems een exacte zaadaf-
legging

-   Een twee rijige opstelling met een schaaraf-
stand van 34 cm, die een verstoppingsvrij 
zaaien ook onder zware omstandigheden 
gegarandeerd.

-   Bij onbedoeld achteruitrijden worden de 
scharen automatisch door kleppen afgesloten.

Een INTEGRA uitgevoerd met sleepscharen kan 
de schaardruk tot 22 kg opvoeren.

 Comfortabel en precies
Bij de nieuwe zaaimachines 

INTEGRA worden de zaaidiepte 
(via een verstel-pen) 

en de schaardruk (via een veerspanning) 
separaat ingesteld. 

Het verstelmechanisme bevindt zich 
in het midden aan de achterkant van de 

machine en is eenvoudig te 
bedienen: eenvoudig en snel middels 

een handslinger.
Een aanwijzer toont de ingestelde 

waarde en vereenvoudigd de 
bediening van de machine.

MECHANISCHE OPBOUWZAAIMACHINE
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Verstelbare aanslag: een gelijkmatige zaaidiepte met een hoge rijsnelheid

Eenvoudige en precieze instelling

Middels de onderste verstelbare aanslag (exclusief bij de 
INTEGRA zaaimachine) wordt de maximale zaaidiepte over alle 
zaairijen vastgesteld.
Betekenis in de praktijk; de bestuurder kan met een hoge 
rijsnelheid en een hoge schaardruk rijden, zonder dat dit op 
de ingestelde zaaidiepte invloed heeft. Zeer belangrijk 
ook bij zaaien op vlakke percelen of op sterk kluiterige gronden.
De instelbare maximale zaaidiepte voorkomt dat de maximale  
zaaidiepte niet wordt overschreden op percelen met wisselende 
bodemomstandigheden.

Een zeer robuuste zaaibalk

Ontwikkeld voor intensief gebruik:
-   nieuwe aanbouw van de sterke trekveren
-   nieuwe bevestiging van de zaaiarmen en versterkte houders.

Positie van de verstelbare aanslag bij een zaaidiepte van 1 cm

Positie van de verstelbare aanslag bij een zaaidiepte van 8 cm

Pluspunten van de aandrukrollen: gelijkmatige veldopkomst

Voor bijzondere situaties

-   Schijvenscharen in combinatie met aan-
drukrollen bevorderen de kieming.

-   Bij wisselende bodem omstandigheden 
zorgen de aandrukrollen voor een 
betere regulering van de zaaidiepte.

-   Op vochtige of kleverige grond kunnen 
de aandrukrollen naar boven geklapt 
worden of geheel gedemonteerd wor-
den. Voor het demonteren is geen 
gereedschap nodig.

Hydraulische schaardruk 
verstelling
-   Voor percelen met zeer wisse-
lende bodemeigenschappen: met 
de hydraulische schaardrukver-
stelling kan de schaardruk tijdens 
het rijden aangepast worden.

-   Op een schaalverdeling kan de 
bestuurder de actuele schaardruk 
afl ezen.

EXCLUSIEF VAN KUHN
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INTEGRA

EEenn afaftaakkas aaanngeddreveen rottorkoppeg of eeen ‘triltand’ machine van KUHN in combinatie met t de INNTEEGRA vvorrmeen eeen pprecciezee,,
ttoeekommssttgerriichtet een beetroouwwbare zaaaia commbinatie COMBILINER® voor meerdere jaren.

 INTEGRA: Een COMBILINER® aan uw wensen aangepast

 De aanbouwdelen met afsteuning direct op de rol zorgen 
voor een beweeglijke verbinding tussen de zaaimachine en 
de KUHN – rotorkopeg: Zaaimachine en rotorkopeg zijn een 
compacte unit maar werken onafhankelijk van elkaar.
VOORDELEN:
-   Betere bescherming van de rotorkopeg: deze kan bij ob-
stakels (bv. op steenachtige grond) vrij naar boven uitwijken.

-   Een geringere mechanische belasting van de zaai-
machine tijdens het zaaien: schokken van de rotorkopeg 
worden niet op de zaaimachine overgedragen.  

-   Een gelijkmatige zaaidiepte: de schaardruk wordt 
constant gehouden, zelfs bij een verandering van instelling 
van de pakkerwals en onafhankelijk van de slijtage van de 
tanden.

-   Tijdens transport over de weg: De zaaimachine heeft 
4 steunpunten, die het frame van de machine tijdens 
het transport over de weg ondersteunen (KUHN-PATENT). 
Een beslissend voordeel, bij transport over slechte wegen 
of wanneer de voorraadtank vol is.

-   Het afbouwen is in enkele minuten uit te voeren en de 
rotorkopeg is weer los te gebruiken: voor onderhoudswerk-
zaamheden en voor solo gebruik.

Aanbouwdelen voor een vaste verbinding met andere grond-
bewerkingsmachines zijn eveneens leverbaar.

 Optimaal en exclusief: Opgebouwd op een aftakas 
aangedreven machine

 COMPACT op de weg, PRAKTISCH in gebruik

 De hydraulische hefi nrichting levert 
extra voordelen op:
-   Gewichtverplaatsing in de richting van 
de trekker tijdens het transport: meer 
stabiliteit op de weg.

-   Tevens werken met de rotorkopeg 
wanner de zaaimachine geheven en 
uitgeschakeld is.

-  Grote bodemvrijheid bij het wenden 
op de kopakker.

Als optie leverbaar of bij nalevering.

MECHANISCHE OPBOUWZAAIMACHINE
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Markeur en spuitspoorinrichting naar keuze

 Bewakingscomputer HECTOR 3000

  HECTOR 3000; de overzichtelijke en bedieningsvriendelijke 
controle en besturingsunit. De Hector 3000 biedt bewakings-, 
waarschuwings- en bedieningsfuncties.
-   Hectareteller (dag – en totaalteller) – rijsnelheid.

-   Bewaking en alarm bij stilstaan 
van de doseerunit, lege tank 
(middels 1 of 2 sensoren - als extra 
toebehoren) bij het laten zakken 
van de markeurs.

-   Symmetrische en asymmetrische 
spuitspoorschakeling voor de voor-
loop- en de naloopmarkeurs.

-   Voor het aanpassen van de 
spoorbreedte van het spuitspooris 
de zaaimachine reeds met 10 
uitschakelbare schuifraderen (5 op 

iedere kant) vooraf uitgevoerd. Zo kan de breedte van het 
spuitspoor gemakkelijk aangepast worden.

De markeurs zijn met 41 cm grote schijven uitgevoerd, zodat 
deze een goed zichtbaar spoor op het perceel achterlaten. 
Naar keuze directe bevestiging op de zaaimachine  1  of op 
de rotorkopeg  2 .

Dankzij het verticaal opklappen van de markeurs kan er 
zonder problemen gekeerd worden op de wendakker.
De voorloopmarkeurs 3 worden automatisch door de 
HECTOR 3000 aangestuurd en zijn als ze niet gebruikt 
worden, volledig opklapbaar.



UW DEALER:

In de landen van de Europese Unie voldoen onze machines aan de EU-machinerichtlijn. Om specifi eke 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).
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Pneumatische zaaimachines

Een compleet programma van aanbouw-
zaaimachines van 3 tot 6 meter met een 
inhoud van 800 tot 2000 liter.

Precisie zaaimachines

4 tot en met 18 rijen met of zon-
der kunstmesttoediening. Frame: star, 
opklapbaar of telescopisch.

Mulchzaaimachines

In getrokken of gedragen uitvoering, 
van 3 tot en met 6 meter. Tot en met 
3400 liter inhoud.

Extra uitvoeringen:
Opzetranden voorraadbak - speciaal roerwerk voor raaigrassen - hydraulische hefi nrichting - aandrukrollen voor schijvenscharen - 
dieptegeleidingssloffen - elektronische hoeveelheidsverstelling MDC, GPS voorbereid - speciaal doseerset voor het zaaien van spelt. 

T E C H N I S C H E  G E G E V E N S INTEGRA 3003 INTEGRA 4003
Werkbreedte (m) 3 4

Aantal rijen / - afstand in cm 20/15 24/12,5 28/14,3 32/12,5

Tankinhoud (l) 600 - (900 of 1200 met opzetrand) 800 - (1200 met opzetrand)

Doseerhoeveelheid (kg/ha) 1,5 tot 450 middels schuifradsysteem

Linker helft van de zaaimachine uitschakelbaar Standaard

Aantal uitschakelbare schuifraderen 10

Zaaielementen schaarkouters of schijfkouters in 2-rijen geplaatst

Centrale verstelling van de schaardruk 
en de dieptebegrenzing Standaard

Zaadeg met gebogen tanden, instelhoek en oplegdruk van de eg zijn instelbaar

Rijspoorschakeling

Standaard- bewakingscomputer Hector 3000Hectareteller (dag- en totaalteller)

Controle van de minimale voorraad in de 
voorraadtank en storing in de doseeras

Waarschuwingsborden en verlichting Standaard

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 B.V.
Loskade 6
Postbus 20, NL 7200 AA ZUTPHEN
Telefoon : 0575 - 599469
Telefax :  0575 - 599451
E-mail : info@rth.reesink.nl - www.kuhn.rth.nl




