Drtiče a mulčovače
BK 230 / BK 280 / BK 320

TO N E J L E P Š Í P R O K VA L I T N Í M U L Č O V Á N Í !

Drtiče a mulčovače
BK 230 / BK 280 / BK 320

Pečlivě navržený stroj pro důkladnou práci!
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Mulčovače BK jsou
doporučeny pro hospodářství
s pěstováním různých plodin.
K dispozici jsou se třemi
pracovními záběry, 2,30 m,
2,80 a 3,20 m a jsou navrženy
pro účinné mulčování zbytků
plodin, slámy, kukuřice
a nebo stébel slunečnice,
úhorů a pastvin.

Účinné mulčování při
vynikajícím rozložení
rostlin znamená:
- Většinu zbytků kratších než 5 cm
- Správnou výšku mulčování
- Správné rozhození zbytků.

Omezená údržba

Pro zvýšení životnosti
- Připojovací zařízení zajišťuje, že spojení stroje s traktorem je stabilní
- Převodovka opatřená zabudovanou volnoběžkou je standardním vybavením
- Dvojitý plášť krytu je na přání.

- Bezúdržbový rotor díky nové generaci ložisek, které mají celoživotní náplň
maziva
- Volnoběžka údržbu nepotřebuje

100% účinnost mulčování
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Mulčovací nástroje
Rotor vybavený nástroji, připevněnými
ve 4 řadách, má možnost volby:
- Univerzální cepy se strnišťovými
noži lépe rozbijí zbytky: snadněji se
rozloží. Pro strniště a obilniny.
- Kladiva na dřevnaté materiály:
kukuřičná a slunečnicová stébla,
údržba polí po sklizni sena.

Perfektní kontrola výšky
mulčování
Tyto stroje mají možnost dvojího nastavení pracovní výšky:
- Opěrná otočná kola
- Opěrný válec
Široké plazy pro nastavení výšky jsou
ve výbavě na přání.

Do všech podmínek

Perfektní drcení rotorem

- Připojení kolíku závěsu je kloubové,
takže stroj bezvadně sleduje obrysy
terénu.
- Kryt je otočně nastavitelný: zavřený
pro jemné drcení, otevřený pro
rovnoměrné rozhození zbytků.
Přístup k rotoru je snadný, usnadní
výměnu pracovních nástrojů.

- Vysoká obvodová rychlost kombinovaná s vysokou úrovní překrývání
mezi nástroji zajišťuje vysokou kvalitu mulčování
- Díky velkému průměru rotoru
(647 mm) můžete mulčovat velké
množství zbytků.

Usnadněte si práci …

Hydraulické stranové vychýlení stroje

Přeprava

BK 230 může být vybaven hydraulickým vysunutím stroje
do strany při mulčování na polích s překážkami: ovocnými
stromy, kameny …
Vysunutí doprava o 40 cm.
Hydraulické vysunutí stroje do strany je ve výbavě na přání.

BK 320 je přepravován podélně uložený

SNÍŽENÍ NÁKLADŮ

MNOHALETÉ ZKUŠENOSTI KOMFORT / KVALITU ŽIVOTA PORADENSTVÍ / VŽDY NA BLÍZKU

Te c h n i c k é ú d a j e
Pracovní záběr (m)
Celková šířka (m)
Otáčky vývodové hřídele (ot/min)
Požadovaný příkon (kW/k)
Max. doporučený příkon PTO (kW/k)
Volnoběžka
Pohon rotoru
Průměr rotoru (mm)
Otáčky rotoru (ot/min)
Obvodová rychlost nástrojů (m/s)
Počet kladiv
Počet nožů
Ovládání výšky
Průměrná hmotnost v závislosti na vybavení
(kg)

BK 230

BK 280

2,30
2,50
540
44 (60)
57 (76)

2,80
3,00
540/1000*
54 (73)
92 (125)*
Zabudovaný v převodovce
4 řemeny SPBX, 5 řemenů SPBX, pohon na levé straně
620
647
2083
1833/1960*
67,6
62/66,3
26
32
52
64
Částečně otočná kola, opěrný válec
950

1020

SPOLEHLIVOST / SERVIS

BK 320
3,20
3,47
1000
60 (82)
103 (140)

647
1758
59,5
36
72

1410

*Tovární nastavení

Výbava na přání: Hydraulické vysunutí stroje do strany (pouze BK 230) – deflektory pro rozhození a bezpečnostní zařízení – dvojitý plášť
krytu – podélné uložení při přepravě modelu BK 230 – boční plazy – poloautomatický závěs na BK 320.
Náš stroj je vyroben 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 tyká. Některá bezpečnostní zařízení mohou by
́t odstraněna, aby náš prospekt umožnil jasnější zobrazení. Za žádných okolností by neměl být stroj v provozu bez
nezbytných bezpečnostních zařízení (podle specifikací v montážních instrukcích a návodu k obsluze). Ponecháváme si právo změny jakékoliv konstrukce, technicky
́ch údajů nebo
seznamu materiálů bez dalšího oznámení. Stroje a příslušenství v tomto dokumentu jsou chráněny alespoň jedním patentem nebo ochranou známkou. Patenty zapsané v tomto dokumentu
mohou být registrovány v jedné nebo více zemích.

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

Za účelem ochrany životního prostředí je tato brožura vytištěna na papíru bez chlóru / Vytištěno ve Francii - 920 718 CZ - 01.13 - Copyright KUHN 2013

KUHN NABÍZÍ ŘEŠENÍ PŘI MULČOVÁNÍ A ZÁROVEŇ VYHOVÍ VAŠIM POŽADAVKŮM S OHLEDEM NA:

