
www.kuhn.com

OPTIMER L: Diskharve med stor arbejdsbredde og høj arbejdshastighed for et uforligneligt effektivt harvearbejde.
Perfekt terrænfølge og praktisk indstilling fra traktorens kabine.

Diskharve med uafhængige diske

OPTIMER L 9000 - 12000
Produktinformation
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STOR KAPACITET
• Arbejdshastigheder fra 13 til 18 km/t

• Op til 12 m arbejdsbredde

• Kapacitet op til 20 ha/t

• Ingen stop i utide: Markedet største frihøjde 
under rammen

BRUGERVENLIG BETJENING
• Hydraulisk assisteret justering af 

arbejdsdybden

• Sikkert og nem omskift mellem arbejds- og 
transportposition 

STABIL UNDER ARBEJDET
• Uafhængige rammesektioner giver perfekt 

terrænfølge

• Styring af det hydruliske tryk på 
sidesektionernes cylindre: God jordsøgning af 
diskene under alle forhold.

• Kontrol af arbejdsdybden over hele 
arbejdsbredden takket være de fire dybdehjul

ARBEJDSKVALITET
• Uafhængig sikkerhedsanordning med 

elastomer: Stor stabilitet for maskinen og 
ensartet arbejdsydelse

• En enkelt disk pr. arm: Garanti for sikkerhed og 
stor frihøjde

• Diske: Arbejdsvinkler (horisontalt: 16° - vertikalt 
: 6°)

OPTIMAL PAKNING
• Dobbelt U-valse (175 kg/m): Ensartet pakning, 

reduceret slitage, jord-til-jord kontakt for at 
bevare porøsiteten i overfladen, selvrensende 
og ingen tilstopning

• Vending på forageren med valsen sænket: 
Reducerer traktose og sikrer en stabil maskine.

SIKKERHED UNDER TRANSPORT
• Makinen er kompakt over den centrale aksel 

for at sikre perfekt stabilitet

• Overholder dimensionerne for vejtransport: 3 
m bred og 4 m høj

• EU standard for vejtransport

Af
 h

en
sy

n 
til

 m
ilj

øe
t a

nv
en

de
r v

i k
un

 k
lo

rfr
it 

pa
pi

r /
 P

rin
te

d 
in

 F
ra

nc
e 

- 9
50

07
2 

DK
 - 

09
.1

9 
- C

op
yr

ig
ht

 2
01

9 
KU

H
N

Information i dette dokument er kun til orientering og er ikke kontraktligt bindende. Vores maskiner er i
overensstemmelse med gældende bestemmelser i det land, maskinen leveres til. I vores litteratur, og for bedre
illustration af visse detaljer, er nogle sikkerhedsanordninger måske ikke vist i arbejdsposition. Når der arbejdes
med maskinen, skal disse anordninger være i overensstemmelse med de krav, der er angivet i betjeningsvejledningen
samt monteringsvejledningen. Respekter traktorens totalvægt, løftekapacitet, maksimale akseltryk og
dæk. Traktoren forakseltryk skal altid overholde reglerne i det land, maskinen leveres til (i Europa, skal det nå
mindst 20% af traktorens nettovægt). Vi forbeholder os ret til at ændre design, specifikationer eller materialer,
der er angivet uden yderligere varsel. Maskiner og udstyr i dette dokument kan være dækket af mindst ét patent
og / eller registreret design. Varemærker nævnt i dette dokument kan være registreret i et eller flere lande.

Tekniske specifikationer OPTIMER L

Modeller 9000 12000

Minimum krav til traktorens ydelse (kW/hp) 200/270 266/360

Max. traktorydelse (kW/hk) 330/450 442/600

Arbejdsbredde (m) 9 12

Transportbredde (m) 3 3

Arbejdsdybde (cm) 3 til 10

Hydrauliske udtag 3 DV

Diameter/tykkelse på de takkede disks (mm) 510/6

Dimensioner transporthjul 560/60 R  22,5

Dimensioner på dybdehjul 400/60 x 15,5

Antal disks 72 96

Ophæng kategori
Kat 3/4/4N trækstang - K 80/K 110 -

Trækøje (42/53/71)
K 80/K 110 -

Trækøje (42/53/71)

Vægt (kg) inkl. Dobbelt U-valse 9150 12300

Valsetyper Dobbelt U-valse
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