Diskový podmítač s nezávisle uloženými disky

OPTIMER L 9000 - 12000
Produktová informace

OPTIMER L: širokozáběrové, vysoká pracovní rychlost podmítání s
velkým denním výkonem. Perfektní kopírování povrchu a pohodlné
nastaviny z kabiny traktoru.

www.kuhn.com

KLIDNÁ JÍZDA

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ

• Nezávislé sekce poskytují perfektní kopírování

• Hydraulické nastavení hloubky

• Záběr až 12 m

• Hydraulická kontrola přítlaku na vnějších
pístnicích: Skvělá penetrace v každém typu
půdy

• Bezpečné a jednochuché přenastavení z
pracovní do transportní pozice

• Pracovní výkon až 20 ha/h
• Bez zastávek: největší průchodnost pod
rámem na trhu

KVALITA PRÁCE

• Kontrola pracovní hloubky po celé šířce
záběru, díky 4 kopírovacím kolům

BEZPEČNOST NA SILNICI

•

Nezávislé jištění elastomery: stabilní stroj a
uniformní zpracování

• Kompaktní stroj s centrální nápravou pro
perfektní stabilitu

•

Jeden disk na jedné slupici : garance jištění
a velká světlá výška

• Přepravní rozměry : 3 m šířka - 4 m výška

•

OPTIMÁLNÍ UTUŽENÍ
• Dvojitý U válec (175kg/h) : uniformní utužení,
snížené opotřebení, kontakt půda na půdu pro
zachování ppórovitosti půdy
• U-otáčky na válci : snižují utužení a udržují stroj
stabilní na souvratích

• Odpovídá předpisům EU

Disky : pracovní úhly (horizontální : 16° vertikální : 6°)

Technická speciﬁkace

OPTIMER L
9000

12000

Minimální výkon traktoru (kW/hp)

200/270

266/360

Maximální výkon traktoru (kW/hp)

330/450

442/600

Pracovní šířka (m)

9

12

Transportní šířka (m)

3

3

Modely

Pracovní hloubka (cm)

3 à 10

Hydraulický asistent

3 DE

Průměr/tloušťka ozubených disků (mm)

510/6

Rozměry transportních pneumatik

560/60 R 22,5

Rozměry pojezdových pneumatik

400/60 x 15,5

Počet disků
Kategorie připojení
Hmotnost (kg) s dvojitým U válcem

72

96

CAT 3/4/4N rozporka - K80/ K 110 oko
(42/53/71)

K80/ K 110 oko
(42/53/71)

9150

12300

Válce

dvojitý U
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Některé stroje mají značnou hmotnost. Berte vždy 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 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 týká. Některá
bezpečnostní zařízení mhou být odstraněna, aby náš prospekt umožnil jasnější zobrazení. Za žádných okolností
by neměl být stroj v provozu bez nezbytných bezpečnostních zařízení (podle speciﬁ kací v montážních instrukcích
a návodu k obsluze). Ponecháváme si právo na změny jakékoliv konstrukce, technických údajů nebo seznamu
materiálů bez dalšího oznámení. Naše modely a obchodní
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VYSOKÝ DENNÍ VÝKON
• Pracovní rychlost od 13 do 18 km/h

