
KÜHNE-FELDHERR 
és 

KÜHNE-LAJTA 

GABONAVETİGÉPEK

KÜHNE-FELDHERR

A  KÜHNE-FELDHERR  típusú, függesztett  kivitelő vetıgépek gabonafélék,  repce, lóbab és
aprómagvak vetésére alkalmasak.

A  magadagolást  és  a  soronkénti  elosztást  bütykös  hengeres  vetıelemek  végzik.  Az  elemek
meghajtása  a  jobb  oldali  talajkerékkal  történik.  A  magmennyiség  adagolása  a  meghajtott
adagolóelemek fordulatszámának módosításával, lánchajtómővön keresztül végezhetı el.

A  lánchajtómő  fordulatszáma   -  lánckerekek  cseréjével  –  72  fokozatban  állítható,  amelyek
következtében az aprómagvak kis mennyiségben is kiadagolhatók.

A  vetıgép  adagolóeleme  kombinált.  A  gabona  vetıelem  mellé  szerelt  vetıelem  aprómag
vetésére  szolgál,  amely  a  reteszelés  be-  illetve  kikapcsolásával  állítható.  A  nagymérető

magtartály boltozódásgátlóval és magszintjelzıvel szerelt.

A magot teleszkópos, illetve gumi harmonikás magvezetıcsı vezeti a csoroszlyán keresztül a
talajba. A nyomjelzı a traktor fülkébıl hidrulikusan mőködtethetı. 

A  csúszócsoroszlyák  eldugulását  leeresztett,  álló  helyzetben  vagy  tolatáskor  dugulásgátló
akadályozza meg. 

A  23  soros  gép  tárcsás,  míg  a  25  soros  csúszócsoroszlyás  kivitelben  készül.  Az  alapgép
tartalmazza a traktorkerék nyomlazítót, a csúszócsoroszlyás kivitel pedig a dugulásgátlót és a
csúszócsoroszlya elıtétet.

Külön rendelhetı tételek: 

• hektárszámláló, 
• sorelzáró mechanikus automatikával (mővelıutas vetéshez), 
• egysoros rugós magtakaró.



KÜHNE-LAJTA

A  KÜHNE-LAJTA  típusú,  vontatott  kivitelő  vetıgép  gabonafélék,  apró-  és  nagymagvak
sorbavetésére alkalmas.  A 32 soros vetıgép  tárcsás, és csúszócsoroszlyás kivitelben készül.

Vetıszerkezetes  bütykös  hengeres  rendszerő,  amelynek  következtében  a  vetıelemek  a
vetımagnak megfelelıen cserélhetık.

A  vetésmennyiség  lánckerékcserével,  illetve  48  fokozatú  fogaskerekes  kapcsolószerkezettel
módosítható.

A vetıszerkezet meghajtása a vetıgép bal oldali járókerekérıl láncáttétellel történik.
A  vetıszerkezethajtás  ki-  és  bekapcsolását  a  hajtásszerkezetbe  beépített   -  csoroszlyák
kiemelésével szinkronban mőködı – golyóscsapágyas kapcsolószerkezet végzi.

A magtartályban lévı vetımag boltozódását lengı mozgást végzı keverıszerkezet akadályozza
meg.

A csoroszlyakiemelés a traktorfülkébıl hidrulikusan mőködtethetı. A vetıgép a járókerekek és a
vonórúd átszerelésével hozható szállítási helyzetbe.

MŐSZAKI ADATOK:
Tipus: Feldherr

23 soros
Feldherr
25 soros

Lajta
32 soros

Munkaszélesség: 2760 mm 3000 mm 3840 mm
Sortávolság: 120 mm 120 mm 120 mm
Szélesség szállítási helyzetben: 3000 mm 3000 mm 3000 mm
Hosszúság szállítási helyzetben: 1300 mm 1300 mm 5050 mm
Magtartály térfogata: 410 liter 410 liter 340 liter
Munkasebesség: 8-12 km/h 8-12 km/h 8-10 km/h
Területteljesítmény: 1,65-2,5 ha/h 1,8-2,7 ha/h 2,3-2,8 ha/h
Tömeg: 675 kg 450 kg 1450 kg
Szüks. traktor teljesítmény (min).: 36/50 kW/LE 36/50 kW/LE 30/40 kW/LE

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