
Secí stroje pro krycí plodiny

SH 201 - 402 - 600
SADY PRO SECÍ STROJE

www.kuhncenter.cz

be strong, be KUHN
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UNIVERZÁLNÍ

PRO VYSOKÝ STANDARD SETÍ

•  Chcete podmítnout strniště a zasít další 
plodinu v jednom přejezdu

•  Chcete udržet dobrou půdní strukturu 
a zvýšit biologickou akt ivitu.

•  Chcete větší kapacitu sečky a více 
komfortu při set í meziplodin. 

•  Chcete zasít přesně a kvalitně. 

Vyberte si secí stroj 
KUHN SH: 
Zajistíte si přesné a kvalitní setí, vysokou 
vzcházivost v optimálních podmínkách 
vynikajícím komfortem obsluhy. 

Velkou výhodou je použit í secího stroje s 
podmítačem. Nízké náklady na pořízení a 
provoz jsou dobrým důvodem k této invest ici.

Model

  SH 201

  SH 600

200

600

  SH 402 380

  TF 1500 1500 (2000 s nástavbou)

Kapacita zásobníku

SH a sada pro secí stroje:

 201-402-600 A SADY PRO SECÍ STROJE



SH

JEDEN PŘEJEZD PRO PODMÍTKU 
A SOUČASNÉ SETÍ
Secí stroj SH je stroj pro malá semena navržený k práci v kombinaci s podmítači KUHN; OPTIMER+, 
DISCOVER XM2, DISCOLANDER, CULTIMER, PROLANDER a PERFORMER.
Primárně je tento stroj určen k setí meziplodin jako jsou: hořčice, svazenka, jeteloviny a jiné plodiny.

 201-402-600 A SADY PRO SECÍ STROJE

Výhody meziplodin

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CHEMICKÉ VLASTNOSTIFYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Zadržování vlhkosti pod 
mulčí

Pomalá 
mineralizace

Narušování 
pouze kořeny

Zachování mikro-
fauny

Lepší pórovitost díky vyšší 
aktivitě žížal

Rozrušování 
půdy 

klimatem

lepší absorbce 
vody

BIOLOGICKÁ AKTIVITA
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EKONOMIKA AGRONOMIE



KVALITA PRÁCE
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VÝHODY PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

•  Menší riziko ztráty dusíku

•  Povrch půdy chráněn prot i účinkům přívalových 

dešťů:

➝  Méně eroze,

➝  Lepší absorbce vody,

➝  Nevytváření koryt.

•  Dusík produkovaný meziplodinami.

EKONOMICKÉ VÝHODY

Podmítka a set í jedním přejezdem

ÚSPORY:

Peníze = - 30% výdajů / hektar*

Čas = - 50% potřebného času / hektar*

* V porovnání s podmítkou, setím a válením

SNÍŽENÍ NÁKLADŮ

KVALITA PRÁCE

              AGRONOMICKÉ VÝHODY

• Zlepšení struktury půdy a zvýšení pórovitost i: 

➝  Zvýšená biologická akt ivita v půdě (žížaly, 

mikrofauna, …),

➝  Stabilní struktura půdy,

➝  Zlepšená propustnost půdy.

•  Menší zaplevelení.

•  Ochrana prot i škůdcům (plevele, nálety hmyzu).

•  Více organického materiálu v půdě.



SH 201 - 402
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HLAVNÍ VÝHODY

Výsevní ústrojí je poháněno elektrickým motorkem: vysoká spolehlivost díky velmi málo pohyblivým částem. Set í je řízeno ovladačem 

v traktoru. Vše je pod kontrolou! Na výběr jsou dvě varianty ovladačů podle požadavků obsluhy:

3 DISTRIBUČNÍ VÁLEČKY 
JSOU DODÁVANÉ VE 
STANDARDU

Válečky lze vyměnit bez nutnost i použit í 

nářadí, umožňují set í všech typů osiva 

bez ohledu na jeho velikost.

TERMINÁL DPA S OVLADAČEM S30
(SH 201 E, SH 402 E A SH 402 H)

Informace o rychlost i je přenášena do terminálu 

z radiolokátoru traktoru nebo přímo z radaru 

umístěného na stroji. 

VÝPADOVÉ OTVORY
(CELKEM 8)

Rozprost írací plošky umístěné 

mezi jednot livými pracovními 

sekcemi a zadní válec zajišťují 

rovnoměrné rozprostření osiva v 

celé pracovní šířce stroje. Zadní 

válec navíc podporuje vzcházení 

přimáčknut ím osiva do půdy.

OVLADAČ S11:

S řízením dávky bez ohledu na rychlost pojezdu, nezbytná je 

stálá pracovní rychlost, která zaručuje přesnost výsevku.

Ovladač řídí:

• Nastavení dávky,

• Spouštění výsevní jednotky,

• Spouštění elektrického distribučního vent ilátoru.

OVLADAČ S30:

S řízením dávky v závislost i na rychlost i pojezdu je nastavený 

výsevek konstatní bez ohledu na pracovní rychlost:

K základním funkcím přibývá:

• Automat ická kalibrace,

• Počítadlo hektarů.

KOMFORT OBSLUHY: PŘESNÉ A SNADNÉ NASTAVENÍ

VYŠŠÍ PŘESNOST: PRAVIDLENÝ VÝSEVEK, 
RYCHLEJŠÍ A ROVNOMĚNÉ KLÍČENÍ

VÍCE VARIANT PRO 
PŘIZPŮSOBENÍ KE STROJI

KOMFORT

SECÍ STROJE PRO KRYCÍ PLODINY
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SH 201 - 402

OSIVO JE DOPRAVOVÁNO DO ČERSTVĚ 
NAKYPŘENÉ PŮDY TĚSNĚ PŘED 
ZAMAČKÁVACÍ VÁLEC

Dobré utužení zajišťuje kontakt osiva s půdou a 
následné lepší vzcházení porostu.

BEZPEČNÝ PŘÍSTUP KE STROJI

Nakládací plošina, schůdky a další ochrané prvky rámu jsou 
navrženy s důrazem na bezpečnost obsluhy.

Ventilátor s elektrickým pohonem (SH 201, SH 402 E) pro malá 

osiva (hořčice, traviny, řepka...), do 30 kg/ha se záběrem max 6 m 

při 10 km/h nebo 45 kg/ha se záběrem 4 m a 10 km/h. 

Ventilátor s hydraulickým pohonem SH 402 H pro běžná osiva 

(trit ikále, žito, oves...), až do 120 kg/ha se záběrem 6 m při 10 km/h 

nebo 180 kg/ha při 4 m a 10 km/h.

VENTILÁTOR ADAPTOVANÝ NA TYP OSIVA
Ventilátor dopravuje osivo k výpadovým otvorům:

SECÍ STROJE PRO KRYCÍ PLODINY
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ZVYŠOVÁNÍ PRODUKTIVITY

1. ZVÝŠENÁ AUTONOMIE

Secí stroj SH 600 pro krycí plodiny umožňuje sení během základní podmítky. Jeho 
velkokapacitní systém zajišťuje vysoký pracovní výkon s nízkými náklady. Je uzpůsoben na 
všechny typy osiv díky plnohodnotnému distribučnímu systému VENTA.

KAPACITA ZÁSOBNÍKU SH600
• 600 L kapacita.

• kompat ibilita s velkými vaky.

• Pracovní záběr od 3 do 9 m.

RYCHLÉ A JEDNODUCHÉ NASTAVENÍ Z KABINY

S ovladačem QUANTRON S-2 lze:

• Elektricky ovládat výsevní jednotku,

• Měnit výsevní dávku,

• Zobrazovat informace na monitoru - nastavenou dávku, rychlost 

vent ilátoru, atd...

PŘESNOST SETÍ SH600
Výpadové otvory jsou umístěné těsně před válcem:

• Rovnoměrné set í v celém pracovním záběru stroje,

• Opt imální kontakt osiva s půdou,

• 16/20/24 výpadových otvorů dle záběru stroje.

SH 600 SECÍ STROJE PRO KRYCÍ PLODINY
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SECÍ SADA PRO ČELNÍ ZÁSOBNÍK TF:
ZVYŠOVÁNÍ PRODUKTIVITY PRÁCE

OSVĚDČENÁ KVALITA A 
PŘESNOST SETÍ

TF 1500-2000 je velkokapacitní zásobník určený pro distribuci nejen osiva, ale také hnojiva;
nejlepší možná kombinace s modely KUHN OPTIMER+.

ÚSPORA ČASU TF 1500

• Kapacita až 2000 l v zásobníku.

PŘESNOST DÁVKOVÁNÍ

Výsevní systém VENTA

•  Velkokapacitní výsevní ústrojí s dávkou 1 až 430 kg/ha pro 

jakékoli osivo bez nutnost i použit í nářadí.

• Hlavní komponenty jsou z nerezové oceli.

PŘESNOST SETÍ TF 1500

Výpadové otvory jsou umístěné před válcem:

• Rovnoměrné uložení osiva v celém záběru stroje,

• Opt imální kontakt osiva s půdou,

• 12.5 cm rozteč (15 cm pro OPTIMER +7503).

SADA PRO SECÍ STROJE
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Specifi kace

SH 201 SH 402-E SH 402-H SH 600 TF

Zásobník
Kapacita zásobníku 200 380 600

1500 (2000
s nástavbou)

Materiál zásobníku Polyetylen Ocel Polyetylen Ocel

Distribuce

Výsevní jednotka 1x malá / 1x střední / 1x velká semena Výsevní jednotka VENTA

Pohon výsevního ústrojí Elektrický

Typ dávkování
Bez DPA (vyžadovaná stálá pracovní rychlost)

DPA (nezávislé na pracovní rychlost i)
S DPA (nezávislé na pracovní rychlost i)

Výsevek Až do 30 kg/ha pro 6 m záběr při10 km/h 1 až 430 kg/ha 1 až 400 kg/ha

Vent ilátor Pohon vent ilátoru Elektrický Hydraulický

Set í

Typ set í Rozprost írací plošky Výpadové otvory

Počet 8 16 / 20 / 24 12,5 / 15

Ovládání set í Ovladačem

S11 bez DPA

Quantron S2

S30 s DPA

Dostupné pro
Optimer +, Discover XM2, Discolander, 

Cult imer L, Performer

Performer,
Cultimer L 1000, 

Discolander
Opt imer+

 

VÝHODY PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ A ZISKOVOST 
POUŽÍVANÉHO STROJE

SLUŽBY KUHN*

*Ne všechny služby mohou být dostupné

OBJEDNÁVKY ND 24/7
Náhradní díly potřebujete vždy rychle. S objednávkou KUHN sos 
order můžete těžit z výhod expresních dodávek 7 dnů v týdnu, 
362 dnů v roce.

*kromě 1.ledna, 1.května a 25.prosince 

JEŠTĚ RYCHLEJŠÍ OPRAVY A PORADENSTVÍ
Technické problémy se vždy stanou v nevhodnou dobu. S KUHN I 
TECH má autorizovaný partner KUHN možnost diagnost ikovat tyto 
problémy kdykoli on-line 24/7.

VOLBA PROFESIONÁLŮ
36 měsíců bezstarostného provozu se zárukou KUHN PROTECT+. 
Můžete se soustředit na svoji práci a pracovní výkony svého stroje. 
To je očekávání uživatelů po invest ici do moderního stroje. 

RACIONÁLNÍ INVESTICE!
Potřebujete nový stroj, ale nejste si jist i fi nancemi? S KUHN FI-
NANCE můžete bez obav modernizovat svůj strojový park. KUHN 
FINANCE je šitý na míru zemědělským zákazníkům. 
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www.kuhn.com
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UNIVERZÁLNÍ 
PRO VYSOKÝ STANDARD SETÍ

201-402-600 A SADY PRO SECÍ STROJE

Farmáři čelí různým výzvám, které mají společné podmínky: snížení nákladů na set í, zvýšení výkonu a opt imalizace návratnost i nákladů. Secí stroje 
SH 201-402-600 se sadou TF splňují tyto požadavky a současně nabízejí vysoký komfort obsluhy, delší výdrž, vysoký pracovní výkon, vysokou 
kvalitu set í a vynikající vzcházení rost lin.

Objevte kompletní výrobní program KUHN ve zpracování půdy

OPTIMER+

CULTIMER L

PROLANDER

PERFORMER

DISCOLANDER

STRIGER

KUHN CENTER CZ a.s.
Tlustice 75 - HOŘOVICE, 268 01 - ČESKÁ REPUBLIKA

KUHN HUARD S.A. 
2, rue du Québec - Zone Horizon
F-44110 Châteaubriant - FRANCE

KUHN SA
4 impasse des Fabriques - 50060 SAVERNE - FRANCE

Více informací o Vašem nejbližším prodejci značky 

KUHN naleznete na webových stránkách

www.kuhncenter.cz

Váš prodejce KUHN

Navštivte nás na kanále YouTube.

Některé stroje mají značnou hmotnost. Berte vždy v úvahu celkovou hmotnost traktoru, jeho nosnost a maximální
zatížení na nápravu. Zatížení přední nápravy traktoru musí činit minimálně 20% pohotovostní hmotnosti traktoru.
Náš stroj je vyroben ve shodě s evropskými předpisy pro strojní zařízení, platnými v členských státech Evropské
unie. V zemích mimo EU naše stroje vyhovují bezpečnostním předpisům těch zemí, kterých se to týká. Některá
bezpečnostní zařízení mhou být odstraněna, aby náš prospekt umožnil jasnější zobrazení. Za žádných okolností
by neměl být stroj v provozu bez nezbytných bezpečnostních zařízení (podle specifi kací v montážních instrukcích
a návodu k obsluze). Ponecháváme si právo na změny jakékoliv konstrukce, technických údajů nebo seznamu
materiálů bez dalšího oznámení. Naše modely a obchodní značky jsou patentované ve více než jedné zemi.
Registrovaná značka v jedné nebo několika zemích.

KUHN najdete také na


