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HR 1040D + Venta 1030

Rotorharvesåkombination

be strong, be KUHN



Grundlaget for topudbytte starter i afgrødeetableringen

GODT BEGYNDT ER HALVT FULDENDT

”DET SIKRE VALG” – SÅ ENKELT BETEGNES 
ET KUHN ROTOR HARVESÅSÆT
Det er gentagne gange bevist, at den mest fleksible og sikre løsning i afgrødeetablering er en løsning bestå
ende af en KUHN HR rotorharve og en KUHN såmaskine med Seedflex såskær.

Formålet med det nye KUHN HR 1040 + Venta 1030 rotorharvesåsæt er, at opnå 
endnu større fleksibilitet og forbedret brugervenlighed, således at maskinens oppetid 
bliver maksimeret. 

HR 1040 + Venta 1030 rotorharvesåsættet er designet til et effektivt såarbejde i 
både pløjet jord og i systemer med reduceret jordbearbejdning  under skiftende 
betingelser såsom jordtype, vejr og brugertilpasninger mv. 

STORT UDVALG I VALSER 
Alle valser er standardmonteret med carbidbelagte afskrabere.

• Maxirørpakker i ø 520 mm

• Maxitandpakker i ø 535 mm

• Megatandpakker i ø 590 mm NYHED

• Steelliner i ø 550 mm

• Packliner i ø 592 mm

QUICK COUPLER 
Til hurtig afmontering af 
såmaskinen gør omstilling til 
solokørsel nemt. Rengøring 
og servicering optimeres.

HYDR. JUSTERINGER 
af rotorharvens arbejdsdybde 
og den standardmonteret 
planérplanke gør den nye HR 
1040 serie yderst fleksibel.

OLIECIRKULATION- 
OG KØLING tillader brug 
af endnu større traktorer. 
300 hk på 3 m, 320 hk på 
4 m og helt op til 500 hk på 
en 8 m.

BRÆNDSTOF- 
BESPARENDE
Et nyt design og længere 
tænder sikrer en lang hold
bar hed. KUHNs egen test 
viser en reduktion i brænstof
forbruget på 37,5 %.

HR 1040-SERIEN FÅS OP TIL 8 M FOR TRAKTORER OP TIL 500 HK



SÅDYBDEN OVER-
HOLDES OGSÅ VED 
HØJE HASTIGHEDER
Såskærene er ophængt i et 
parallelogram. Der er dybde
styring for hver række.

GOD ÅBNING AF SÅRILLEN I 
ALLE JORD TYPER
En stor forskydning i de dob. skive
skær giver en ren åbning af sårilllen. 
Med en lille åbningsvinkel for skive
skæret udgås det, at jorden spredes 
samt sårillen lukker nemmere

SÅSKÆRET:
DEN VIGTIGSTE DEL AF DIN SÅMASKINE!
Husk at 50% af høsten allerede afgøres under udsåning. Med KUHN SEEDFLEX skiveskær kan du 
være sikker på, at opgaven håndteres optimalt. Med de forskudt monterede dobbelte skiveskær – 
hvert sæt er ophængt i et parallelogram  kan du så hurtigt og nøjagtigt.

FORDELENE VED SEEDFLEX SKIVESKÆR:
• Enestående præcision i såsædsplacering

• Ensartet sådybde, uanset om der sås i pløjet jord eller i systemer med reduceret jordbearbejdning

• Et skærtryk, som sikrer enestående stabile såskær

• Nem passage under de fleste jordforhold

• Ingen vedligeholdelse er påkrævet

VENTA 1030-SERIEN:  
SKABT PÅ ERFARINGER OG NYTÆNKNING 
Programmet af KUHN Venta luftsåmaskinerne er stort og har alle dage ligget i superligaen for såsæt. Med den nye Venta 
1030serie har nytænkning gjort de unikke såmaskiner endnu bedre og mere brugervenlige.

Betjeningen af Venta 1030 kan ske via ISOBUS. Som standard styres maskinen med en isokuhn VT 50 betjeningscomputer. 
Som ekstraudstyr tilbydes en CCI 200 ISOBUS computer, eller der kan anvendes en eksterne ISOBUS computer.

BRUGERVENLIGHED SKABER ARBEJDS-
GLÆDE
Den nye Venta 1030serie er udstyret med stiger, plat
forme, arbejdslys bagud og til brug ved indsåning samt 
andre features, som gør maskinen let at arbejde med. 

Et nyt fordelerhoved tillader nem omstilling til såning på 
hver anden række, ved samtidig udlægning af græsfrø 
på de øvrige Seedflex sårækker. 

At køre med en maskine i et flot, moderne design ska
ber også arbejdsglæde. KUHN designere har løftet den 
nye Venta 1030serie op på et endnu højere niveau!



IMPORTØR: FORHANDLER:
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INTEGRERET FRØSÅMASKINE
En frøsåmaskine har mange anvendelsesmuligheder. Lovkrav og variationer i sæd
skiftet stiller krav til dit udstyr. 

En frøsåmaskine fra MI er yderst fleksibel og giver dig mulighed for etablering af 
frøgræs, sletgræs, græs som efterafgrøde eller spredning af sneglegift, når frøså
maskinen sidder godt integreret på et HR 1040 + Venta 1030 rotorharve såsæt. 
Frøene kan bredspredes eller kan via specielle frøsåpiper placeres korrekt i hver 
anden sårille.

En MI frøsåmaskinen kan hurtigt afmonteres for anvendelse på andre redskaber, 
f.eks. til spredning af oliefrø som efterafgrøde på et stubredskab.

GØDNINGSUDSTYR
Grundlaget for topudbytter starter i afgrødeetableringen. Ofte er en startgødskning 
en stor hjælp for afgrødens start. Det unikke KUHN Seedflex såskær, kan ekstra
udstyres med en speciel pipe, som leder startgødning ned i selve sårillen – oven 
på såsæden. Denne samsåning giver perfekt start på dine afgrøde. Gødningen til 
Seedflex Ferti systemet leveres fra en KUHN TF 1500 fronttank.

Placering af flydende gødning imellem hver anden sårække er også en mulighed 
på Venta 1030serien. Afstanden imellem såsættets valse og Seedflexsåskærene 
forøges, så der er plads til montering af tænder. Den flydende gødning leveres fra 
en KUHN PF 1500 fronttank.   

HR 3040D + Venta 3030 HR 3540D + Venta 3530 HR 4040D + Venta 4030

Arbejdsbredde 3,0 m 3,5 m 4,0 m

Max hk. 300 310 320

Gearkasse Duplex med oliekøling

Antal rotorer 10 12 14

Just. af arbejdsdybde Hydraulisk

Just. af planérplanke Hydraulisk

Valser Maxitand, Megatand, Steelliner eller Packliner

Såskærstype Seedflex  dobbelte rettede skiver i parallelogram

Antal såskær 20 eller 24 24 eller 28 28 eller 32

Beholderkapacitet 1.500 ltr. 1.800 ltr. 1.800 ltr.

Sidemarkører Standard

Elektronisk betjening ISOBUS  standard med isokuhn VT 50

Specifikationer

VENTA ROTORHARVESÅKOMBINATIONERNE 
KAN OPTIMERES YDERLIGERE




