
www.kuhn.com

Pneumatyczne siewniki punktowe

KOSMA



Firma KUHN oferuje szeroki wybór opcji umożliwiających skuteczny siew. Rozpoczyna się to od 
wyboru sekcji wysiewającej dostosowanej do Twoich potrzeb. Sposób uprawy gleby, prędkość siewu  
i dostępny ciągnik to dane, które powinny być brane pod uwagę podczas specyfikowania maszyny.
Model KOSMA jest idealny dla dobrze uprawionej gleby i prędkości siewu do 8 km/h. Idealny jest 
również do wiosennego siewu drobnych nasion, takich jak nasiona cykorii lub buraka.
Siewnik MAXIMA 3 został zaprojektowany do wszechstronnych zadań i wykorzystania w różnych 
technologiach ze znacznie większymi możliwościami utrzymywania głębokości siewu przy większych 
prędkościach i w trudniejszych warunkach polowych.

MAŁE ZAPOTRZEBOWANIE  
NA MOC DZIĘKI NISKIEJ MASIE

Sekcja wysiewająca KOSMA o wadze 95 kg 
umożliwia zastosowanie ciągników mniejszej 
mocy. Wykorzystanie mniejszych ciągników 
wpływa na ograniczenie kosztów zużycia paliwa, 
a dodatkowo mniejsze ugniatanie gleby podczas 
siewu.

DOSKONAŁA RELACJA 
CENY DO WYDAJNOŚCI

Siewniki punktowe KOSMA są lżejsze, co 
przekłada się na niższą cenę za siewnik. 
Jednakże, maszyny KOSMA oferują taką 
samą dokładność siewu w przygotowanych 
warunkach glebowych jak maszyny serii 
MAXIMA 3. Siewnik posiada solidną konstrukcję 
i zadowoli małych oraz dużych rolników.

PERFEKCYJNY  
W TRADYCYJNEJ UPRAWIE

Sekcja wysiewająca KOSMA umożliwia 
dostosowanie docisku redlicy do istniejących 
warunków polowych. Zwiększenie docisku  
o 12,5 lub 25 kg wpływa na precyzyjne 
utrzymanie głębokości siewu i dużą stabilność 
sekcji podczas pracy. Przednie oczyszczacze i 
tylne koła dogniatające umożliwiają dostosowanie 
się do istniejących warunków na polu.

SEKCJA WYSIEWAJĄCA
IDEALNA DLA CIEBIE

KOSMA

MAXIMA 3

60 kg 180 kg120 kg
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Nacisk na glebę sekcji wysiewającej



KOSMA M

KOSMA R

Rama sztywna

Rama składana

Rama podwójnie teleskopowa

• Prosta i wytrzymała rama z 6 rzędami, która umożliwia wykorzystanie zbiornika na nawóz o pojemności  
950 l. Zastosowano specjalny kanał podciśnienia powietrza, który stabilizuje podciśnienie, co przekłada się 
na jakość siewu.

• Niska masa maszyny (1650 kg) oraz 
odpowiednia konstrukcja zaczepu 
wpłynęły na usytuowanie środka ciężkości 
blisko ciągnika. Doskonałe rozwiązanie 
przeciwdziałające zagęszczaniu gleby, 
szczególnie na glebach lekkich lub bardzo 
lekkich.

• Siewnik może być wyposażony w 
mechaniczny lub elektryczny napęd sekcji 
wysiewających. Niezależnie od rodzaju 
napędu sekcji można wykorzystywać system 
GPS do automatycznego wyłączania sekcji 
wysiewających i zmiennego dawkowania.

• Dzięki nowej składanej ramie o niskiej masie siewnik ten doskonale nadaje się do buraków cukrowych, a 
także do warzyw, cykorii czy rzepaku.

• Lżejszy o 300 kg niż jego poprzednik  
z sekcjami wysiewającymi Maxima, nowy 
model KOSMA R o szerokości roboczej  
6 m, jest dostępny również w wersji i 
8-rzędowej do siewu kukurydzy lub w wersji 
12-rzędowej z rozstawem rzędów 45 lub 50 
cm.

• Siewnik jest dostępny w wersji mechanicznej 
lub elektrycznej. Wersja elektryczna 
zapewnia możliwość prostej i szybkiej 
zmiany ilości rzędów z 8 na 12 poprzez łatwe 
przekształcenie siewnika bez konieczności 
demontażu przekładni mechanicznej. 
Rama w kształcie litery H umożliwia łatwe 
przesuwanie sekcji wysiewających w celu zmiany ich położenia.

KOSMA TD

• Dostępna w modelach 4- i 6-rzędowych w rozstawie 70, 75 lub 80 cm, 6-rzędowych w rozstawie 45 lub 
50 cm oraz 8-rzędowych w rozstawie 37,5 
cm, rama sztywna zapewnia niezrównaną 
stabilność i sztywność podczas wszystkich 
prac siewnych.

• Niewielki ciężar (-200 kg w porównaniu 
z siewnikiem MAXIMA 2). Dodatkowo 
konstrukcja zaczepu wpłynęła na przybliżenie 
środka ciężkości maszyny do ciągnika. 

• Wyposażony jest w nabudowany siewnik 
nawozów (2x260 litrów lub 1x950 litrów) z 
regulowanymi na odpowiednią głębokość 
redlicami talerzowymi 
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KOSMA

Preciseed Click & Seed

ODKRYJ SWOJĄ KOLEJNĄ 
MASZYNĘ KUHN!
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Informacje podane w niniejszym dokumencie mają wyłącznie charakter informacyjny i niewiążący. Maszyny naszej firmy 
spełniają normy zgodności obowiązujące w krajach, do których są dostarczane. W naszej literaturze oraz w celu lepsze-
go zobrazowania wybranych szczegółów, niektóre elementy ochronne mogą nie być ustawione w pozycji roboczej. 
Podczas pracy urządzenia te należy umieścić w pozycji roboczej zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w instrukcjach 
obsługi i montażu. NALEŻY PRZESTRZEGAĆ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW DROGOWYCH, JAK RÓWNIEŻ 
uwzględniać masę brutto ciągnika, jego udźwig oraz maksymalne obciążenie poszczególnych osi i opon. Wartość 
obciążenia przedniej osi ciągnika musi być zgodna z przepisami obowiązującymi w kraju, do którego maszyna jest 
dostarczana (w krajach europejskich nie może być mniejsza niż 20% masy netto ciągnika). Zastrzegamy sobie prawo do 
modyfikacji rozwiązań projektowych, specyfikacji i wyszczególnionych materiałów bez uprzedzenia. Maszyny oraz wypo-
sażenie przedstawione w niniejszej broszurze mogą być chronione co najmniej jednym patentem i/lub zastrzeżonym 
wzorem. Przytaczane w niniejszym dokumencie znaki towarowe mogą być zarejestrowane w jednym lub kilku krajach.

Dane techniczne KOSMA
Model KOSMA M KOSMA TS KOSMA R

Liczba rzędów 4 lub 6 lub 8 6 lub 7 lub 8 8 lub 12

Rozstaw rzędów (cm) 70 / 75 / 80 lub 45 / 50 lub 37,5 70 / 75 / 80 lub 55 / 60 lub 50 70 / 75 / 80 lub 45 / 50

Zaczep Kat. 2 Kat. 2 Kat. 2 / Kat. 3

Koła w tylnym położeniu 6,5 x 15 lub 5 x 15 6,5 x 15 6,5 x 15 lub 5 x 15 (45 cm)

Napęd Mechaniczny lub elektryczny Mechaniczny lub elektryczny Mechaniczny lub elektryczny

Hydrauliczny układ adaptacji 1 zawór dwukierunkowy 2 zawory dwukierunkowe 2 zawory dwukierunkowe

Szerokość transportowa (m) 3 / 4,40 / 3,45 3,30 / 3,35 / 3,50 3

KUHN - Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.
Jelonek, ul Orzechowa 1, 62-002 Suchy Las, Tel. 61 81 25 235

A także aplikacje i usługi odpowiadające wszystkim Twoim potrzebom

Nowa spersonalizowana przestrzeń do zarządzania 
flotą maszyn KUHN za pomocą smartfona, tabletu 
lub komputera PC w dowolnym czasie i z dowolnego 
miejsca!
www.mykuhn.com/pl

Firma KUHN opracowała aplikacje ułatwiające wybór siewnika w zależności od potrzeb użytkownika 
oraz pomoc w zakresie wykonywania ustawień siewników punktowych KUHN.

Pobierz aplikacje KUHN już teraz z Apple Store lub Google Play Store.

Pneumatyczne siewniki punktowe

Odkryj gamę siewników punktowych KOSMA

Siewnik punktowy KOSMA stanowi uzupełnienie oferty siewników punktowych KUHN, oferując odpowiednie 
rozwiązanie w zakresie siewu w tradycyjnej uprawie gleby. Siewnik ten charakteryzuje się niewielką wagą i wysoką 
precyzją wysiewu małych nasion, takich jak buraki, ale także dużego ziarna, jak kukurydza. Siewnik wyposażony 
w sekcję wysiewającą KOSMA został zaprojektowany dla średnich gospodarstw i firm usługowych, które 
szczególnie zwracają uwagę na wydajność i precyzję przy małych kosztach siewu.


