
KÜHNE-CYCLON 
SZEMENKÉNTI VETİGÉPEK

A  KÜHNE-CYCLON  típusú  vetıgépek  kukorica,  szója  és  napraforgó  szemenkénti
kiadagolására, talajba juttatására és a vetett sorok egyidejő tömörítésére alkalmasak.
Felszerelhetık szilárd mőtrágya kijuttatására alkalmas szerkezettel, valamint sor- és sávszórós
mikrogranulátumszóróval. A vetés minısége professzionális, oszlop diagrammos megjelenítéső
vetésellenırzın keresztül kisérhetı figyelemmel.

A  vetıelem  pneumatikus,  szívott,  vetıtárcsás  rendszerő,  soronkénti  magtartályos,  mely  két
házrészbıl  áll. A szívóoldali házrészben  került elhelyezésre a kamrás kerékház, a cserélhetı

vetıtárcsával.  A  tartályoldali  házrész  felsı  negyedében  helyezkedik  el  a  kívülrıl  állítható
magállító, amely a vevıtárcsa furatairól a felesleges magokat lesodorja.

A magokat ezt követıen egy lesodró elem a kamráskerék kamráiba irányítja, s a vetıelem alsó
részére épített  vetıcsövön keresztül  a csoroszlya  által  kialakított  magágyba  kerül.  A lesodró
elembe beépített  kilökı kefe, a vetıtárcsa furataiba esetlegesen beszorult  magok eltávolítását
biztosítja.

A  vetıelemek  meghajtása  a  hidraulikusan  mőködtetett  támasztó-meghajtó  járókerekekrıl
lánckerék áttétel segítségével történik, így a kivetett magmennyiség gyorsan és széles határok
között változtatható.

A vetıegységek paralelogramma mechanizmussal kapcsolódnak a gerendelyhez.
A nyitó kettı tárcsás csoroszlya barázdáját csúszócsoroszlya simítja ki kisszögő magárokká, így
a magok kevésbé tudnak a talajra esést követıen elmozdulni.

A vetıelemek mellett  kétoldalt elhelyezkedı  mélységszabályozó kerekek – soronként kettı  –
biztosítják a jó munkamélységtartást.

A vetıgépet hidraulikus mőködtetéső tárcsás nyomjelzıvel láttuk el.
A szívott  levegıt  hidromotor meghajtású ventilátor biztosítja, mely zárt hidraulika rendszerő
erıgépekhez  köthetı.  Nem  zárt  hidraulika  rendszerő  erıgépekhez  hidraulikus  átalakító
egységcsomag rendelhetı. A munkagép direktvetı elırészek felszerelésével „no toll” vetésre is
alkalmassá tehetı.

A  vetıgépek  vontatott  kivitelőek,  a  munkahelyzeti  irányra  merılegesen,  3  m  szállítási
szélességben szállíthatók.



A  6  soros  vetıgép  külön  rendelhetı  tételei:  közúti  szállítószerkezet,  mikrogranulátum-  és
mőtrágyaszóró-, valamint hidraulikus meghajtó egységcsomag nem zárt hidraulikus rendszerő

erıgépekhez, vagy 45 liter/min. szivattyúteljesítmény alatti rendszerekhez.

A  12  soros  vetıgépek  gerendelye  –  a  talajfelszín  jobb  követése  érdekében  –  automatikus
rendszerő hidraulikus mőködtetéső szintezıegységgel is felszerelhetık.

A vetıgépek elınyei: 
• soronkénti vetıszerkezet
• precíz mélységtartású csoroszlyarendszer
• vákumos vetıegységek
• professzionális vetésellenırzı

MŐSZAKI ADATOK:

Tipus: KCP-6A KCP-12A
Sorok száma: 6 db 12 db
Munkaszélesség: 4570 mm 9140 mm
Sortávolság: 762 mm 762 mm
Tıtávolság: 26-327 mm 26-327 mm
Szélesség munkahelyzetben: 5460 mm 10500 mm
Szélesség szállítási helyzetben: 3000 mm 3000 mm
Hosszúság munkahelyzetben. 4600 mm 5100 mm
Hosszúság szállítási helyzetben: 5460 mm 10600 mm
Magasság munkahelyzetben: 2430 mm 1580 mm
Magasság szállítási helyzetben: 2900 mm 2800 mm
Magtartály  össztérfogata: 240 liter 480 liter
Tartályokba tölthetı mőtrágya össztömege: 820 kg 1640 kg
Tartályokba tölthetı mikrogranulátum össztömege: 192 kg 384 kg
Munkamélység (max.): 100 mm 100 mm
Munkasebesség: 7-9 km/h 7-9 km/h
Területteljesítmény: 2,4-3 ha/h 4,8-6 ha/h
Tömeg (alapgép): 2240 kg 4075 kg
Tömeg (3 m-es szállítószerkezettel): 2740 kg 4075 kg
Szükséges traktorteljesítmény (min.): 58/80 kW/LE 88/120 kW/LE

A területteljesítmény kiszámítása 0,75 produktív/összidı figyelembevételével történt.
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