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SIMPLY THE BEST
Den nye Vari Master L On Land er designet med 
slanke linjer, og den skiller sig markant ud. 

Smidighed og effektivitet koblet sammen med smedede 
plovåse og mange støbte dele giver et unikt design og 
sikrer en høj kvalitet. En robust og let opbygning gør ploven 
velegnet til brug i kombination med de populære, store 
mellemklassetraktorer fra 200 til 320 hk. 
Vari-systemet vil i samarbejde med On Land muligheden 
give større førerkomfort og reducere jordkomprimeringen, når 
den bruges sammen med traktorer med en bred 
dækmontering.

Vari-Master L On Land ploven er en anerkendt plov, 
når opgaven lyder på præcision i pløjearbejdet. Takket være 
de enkle og geniale justeringsmuligheder og det ekstremt 
robuste design, er denne plov bygget til fremtiden.

Denne nye model er til krævende opgaver hos landmænd, der 
er på udkig efter en fremtidssikret og meget pålidelig plov, der 
er nem at bruge og leverer pløjearbejde af høj kvalitet.

Vari Master L On Land fås med 4 til 6 furer. Det er perfekt 
til nutidens moderne landbrug, maskinfællesskaber eller 
maskinstationer, som behøver en pålidelig og robust plov.  

Fokus under plovens udvikling har været forrentningen af 
investeringen i maskinen, effektivitet i arbejdet samt at ploven 
skulle være nem at justere til de enkelte traktorer og til de 
varierende forhold i markerne.

 POWERFUL

Versatile
Robust

Efficient

Intuitive

Performance

Comfortable
Design

Simple
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Pløjearbejde af allerhøjeste 
kvalitet
Målet med pløjning af allerhøjeste kvalitet er at få marken så klar 
og ensartet som muligt med færrest mulige omkostninger. 

Alsidighed
Du kan pløje både i furen og On-Land, hvilket gør Vari Master L 
ekstremt alsidig og samtidig forøger dine muligheder.  
On-Land-systemet giver høj pløjekvalitet med traktorer udstyret 
med brede dæk på op til 800 mm eller traktorer med bælter.

Kontrollerede omkostninger
Ved pløjning er indstillingerne af afgørende betydning. 
Små justeringer kan medføre store besparelser på brænd-
stofforbruget og på omkostninger til sliddele.  
For at gøre tingene lettere har du med Vari Master L On-Land 
mulighed for at foretage justeringer af hele ploven direkte fra 
kabinen. Det sikrer, at en uens mark bliver gjort bedre klar til 
den næste proces. 

Justering af forplove uden værktøj
Pløjekvaliteten er forbedret takket være den nye forplovs-
indstilling: Forplovens vinkle og højde kan justeres vha. et 
patenteret system fra KUHN, uden brug af værktøj.  
Det hurtige system sikrer dig en nem tilpasning, så du altid 
opnår en optimal nedpløjning af stub- og planterester.
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Vendehovedet på Vari Master L On Land
Fast monteret tilkoblingslasker med kat. 3N, 3 og 4N gør altid  
monteringen nem. Sidejustering af liftkugler og 2 højdepositi
oner af boltene sikrer optimale træklinier og vægtoverføring.
Vendeakslen er udført i 130 mm. 
Akslen er hul, og dermed hærdet både indefra og udefra  en 
utrolig sikker løsning. Der kan laves en elegant slangeføring 
igennem vendeakslen – igen en unik KUHNdetalje.

KUHN non-stop hydraulisk stensikring
Maksimal driftssikkerhed opnås med hydraulisk stensikring, 
som reagerer øjeblikkeligt. En unik fremstillingsproces sikrer 
lang levetid uden behov for daglig vedligeholdelse.
VARIBAR (ekstraudstyr) gør det muligt at variere udløsertryk
ket fra førerhuset, så du hurtigt kan tilpasse ploven til ændrede 
markforhold.

Vendehoved i ét stykke
Designet til traktorer på op til 320 hk.

Sidemonteret landhjul
Der skæres næsten fri med bageste fure.

Stor gennemgang
101 cm ved 4 og 5 furer,
95 cm ved 5 og 6 furer.

Triplexmuldplader
En unik KUHN-detalje med 
op til 40 % større holdbarhed

Fastmonteret  
på liftarm 
Nem montering på  
traktorer i alle størrelser.

Kraftig støbt On-Land- 
hovedforbindelse
Et særligt robust design med maksimal 
off-set uden stress i plovrammen.

4



On-Land klar til store traktorer
Ved On Landkørsel kræves der en stor offset af 1. fure.  
Vari Master L On Land ploven kan sideforskydes, så der er 
1,78 m fra midten af ploven til furekanten.  
Ploven kan således håndteres af traktorer med en max. 
bredde på 3,56 m uden at gå ud over furekanten – dette med 
en normal arbejdsbredde på 16”.  
Ved en maksimal arbejdsbredde på 22” er plads til en lidt 
større traktorbredde.

Pløj ud til skel
Det sidemontede hjul kan monteres 2 steder, alt efter om man 
ønsker en god dybdestyring bagest på ploven, eller om man 
ønsker at kunne pløje helt ud til skel.  
De nye forkrøblede plovåse bidrager til mindre hjuludhæng. 
Hjulet træder kun minimalt udenfor den bagerste fure – faktisk 
giver det en flot finish og en perfekt afsluttet kant, når en evt. 
græskant netop er trådt ned af hjulet inden bagerste fure 
markerer skel kanten.

Forplove justeres uden værktøj
Et KUHN-patent hvor én justering kan ændre både 
angrebsvinkel og højde af forploven. Det giver en hurtig 
tilpasning til ændrede arbejdsforhold.

Integrede linkforbindelser
Alle linkforbindelser til det variable system 
sidder godt beskyttet inde i hovedrammen. 
Det er en velkendt og unik KUHN-detalje

80 cm 
rammehøjde
Ås-ben af smedet 
stål sikrer, sammen 
med NSH-
stensikringen, en 
god holdbarhed.

Modulopbygget hovedramme
En hurtig ombygning af ploven kan nemt 
foretages for at tilgodese ændringer på 
bedriften.

Stort udvalg af landhjul
Hjul og beslag fås i flere udgave, for at dække 
behovet for bæreevne, transportmulighed samt 
muligheden for hydraulisk dybdestyring. 
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T underplov
Til danske forhold med en ekstremt lang, snoet 
muldplade, der vender jorden helt rundt over en lang 
bevægelse. Der efterlades en markeret, tilsluttet fure.

• Exceptionel god dækning af planterester med en god, 
afsluttende pakning.

• Pløjedybde mellem 15 og 27 cm

• Ekstra bred furebund sikrer god plads til brede 
traktordæk

• Velegnet til alle jordtyper, men især til tung og fugtig jord.

• Minimalt trækkraftbehov.

Underplovene er designet  
til de danske forhold

VL risteunderplov 
Til danske forhold med lange, skruede muldpladeriste, der 
tvangsstyrer vendingen, samtidig med at jordoverfladen 
bliver muldet. 

• God dækning af planterester. 
• Pløjedybde mellem 16 og 30 cm. 
• Ekstra bred furebund sikrer god plads til brede 

traktordæk.
• Velegnet til alle jordtyper og kan anvendes til tung og 

fugtig jord samt humusjord, som vil klæbe fast.

KUHN Vari Leader - en populær KUHN-plov 
6-8 furet et-hjulet, halvbugseret vendeplov.

• Variabel furebredde op til 22’’

• NSH stenudløser

• Op til 400 hk traktor

• Lille venderadius

• Pløjer helt til kant med hjulet fremrykket. Alternativt  
kan hjulet bagmonteres

• Fås også med trinvis furebredde

• On-Land kit er muligt (fabriksmonteret ekstraudstyr)
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KUHN Vari Challenger - også en populær KUHN-plov
7-10 furet halvbugseret vendeplov med kærrehjul.

• Variabel furebredde op til 22”

• NSH stenudløser

• Op til 450 hk traktor

• Lille venderadius

• Fleksibel i kuperet terræn. Bageste plovdel kan 
arbejde op og ned. Ved forageren kan den løftes 
op for progressiv isætning 

• On-Land mulig (ekstraudstyr)

• Bagerste plovdel kan let afmonteres.

El-hydr. omskiftere
En veludstyret plov kan kræve mange hydrauliske ventiler. 
Som ekstraudstyr fås elhydrauliske omskiftere 5 valgfri 
funktioner. Tegninger illustrerer de hydrau liske funktioner:  
Det er absolut fleksibilitet!

Stort udvalg i sliddele
Carbidbelægning på spidsen, bredt forplovsskær, høj 
landside, stabiliseringslandside, skærkniv og rulleskær er 
bare nogle af de ting, som er med til at gøre din Vari Master 
L On Land fleksibel og tilpasset ethvert behov. Carbidbelagte 
sliddele har ekstremt lang holdbarhed, og er med til at sikre 
din oppetid.

Nyt, sidemonteret kombi-landhjul
Det nye 780x345 mm kombilandhjul kan anvendes både 
som land og transporthjul. Hjulet tilbydes både med 
mekanisk og hydraulisk dybdeindstilling. Alternativt tilbydes 
også landhjul i 690x320 mm eller i 760x370 mm begge 
med traktormønster, og begge med enten mekanisk eller 
hydraulisk dybdeindstilling. 

Hydraulisk hældning
Hydraulisk justering af hældning øger din fleksibilitet. Systemet 
har memoryventil lige som sammenfoldet, for ens hældning 
efter vendingen. Ved skift imellem On Land og i furen, kan der 
være større behov for dette ekstraudstyr.

Ekstraudstyr i topkvalitet
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Maskinhandler Indkøbsringen A/S
Soldalen 1, 7100 Vejle
Tlf. 76 40 86 00 – www.mi.dk

KUHN Vari Master 153 NSH KUHN Vari Master 183 NSH

Importør: Forhandler:

Model Master 153 Vari Master L On land Master 183

Max. traktorydelse (kW/hk) 220/300 234/320 282/385

Max. traktorydelse pr. fure (kW/hk) 36/49 39/53 40/55

Antal furer 4 102 cm 101 cm −

5 96 eller 102 cm 95 eller 101 cm 96 cm

6 96 cm 95 cm 96 cm

7 − − 96 cm

Stensikring Ttraction  − 

NSH   

Arbejdsbredde Multi  − 

Vari   

Mulighed for On Land −  o Ved Multi Master

Frihøjde til hovedramme, (cm) 80 80 80

Diameter på vendeaksel, (mm) 120 130 140

Dimension på hovedramme, (mm) 150x150 150x150 180x180

Kategori for tilkobling kat. 2  3 kat. 3N  3/4N kat. 3  4N

Tilkoblingstype Bæreaksel Tilkoblingslasker Bæreaksel

Sammenfold med memory ved vending • • •

Hydraulisk dybdestyring på landhjul o o o

Hydraulisk offset af 1. fure o • • 

Hydraulisk hældning o o o

Egenvægt (kg) 2.279 v 5 furer  3.004 v/6 furer 3.240 v/7 furer

Specifikationer

 Modelmuligheder • Standardudstyr o Ekstraudstyr 


