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KUHN 2-roottoriset karhottimet lyhyesti:

KARHOTTIMET, JOILLA SAAT REHUN  
RAVINTOAINEET TALTEEN

Rehun ravintoaineiden runsaus on aina ollut 
keskeistä KUHN-karhottimien kehittäjille. 
He ovat kiinnittäneet paljon huomiota 
hyvään maanseurantaan ja puhtaaseen 
haravointijälkeen. Piikkivarsien muotoilun 
ansiosta suorituskyky on hyvä ja karhoista 
tulee täydellisen muotoisia.

KOVAAN KÄYTTÖÖN SOPIVA 
KARHOTIN

MASTERDRIVE GIII kaksivaiheisella nopeuden alennuksella, 
lisää koneen käyttöikää kestävällä voimansiirtojärjestelmäl-
lään, jolla voidaan karhottaa paksummatkin kasvustot.
Tämä markkinoilla ainutlaatuinen roottorivoimansiirto on 
suunniteltu raskaaseen käyttöön ja se tekee mallistosta 
yhä monipuolisemman, luotettavamman ja vähän huoltoa 
vaativan.

JOKAISELLE LÖYTYY SOPIVA 
KARHOTIN

Työleveydet 3,50 - 9,30 m, keskelle tai sivulle karhotus 
(yksi tai kaksi karhoa), puolihinattavat ja hinattavat versiot  
- kaksiroottoristen KUHN-karhottimien mallisto täyttää 
useimmat tarpeet

Mallit Työleveys (m) Vaihteisto Karhon asetus

GA 6501 (P) 5,40 - 6,40
vakio

keskikarho

GA 7501+ 6,85 - 7,45 tai 6,70 - 
7,20 m (kapea versio)

GA 7631 6,70 - 7,50

MASTER DRIVE GIII
GA 8131 7,10 - 8,00

GA 8731 7,70 - 8,60

GA 9531 8,40 - 9,30

GA 6002 3,50 - 5,80 vakio

sivukarho

GA 6632 3,55 - 6,45

MASTER DRIVE GIII

GA 7932 4,05 - 7,45

GA 9032 4,65 - 8,60

GA 6930 6,30 - 6,80

GA 7530 6,9 - 7,40

GA 8030 7,30 - 8,30

GA 8830 7,80 - 8,80

6501 (P) 7501+ 87317631 8131 9531 69306002 6632 75307932 9032 8030 8830
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EI TARVITSE VALITA PUHTAAN 
JÄLJEN JA PUHTAAN REHUN VÄLILLÄ!

KUHN-PIIKKIVARREN EDUT YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

Tangentiaaliset piikkivarret parantavat karhon muotoa merkittävästi:
- karhoista tulee suurempia ja ilmavampia;
- materiaali työnnetään tehokkaammin roottorin ulkokehää ja karhoa kohti;
- ilmavat karhot ovat helpompia korjata talteen paalaimella tai ajosilppurilla samalla kun korjuutappiot vähenevät;
- piikkien suuri maavara estää materiaalin irtoamisen tehdystä karhosta;
- pienempi piikkiväli tuottaa puhtaan karhotustuloksen, myös suuremmilla nopeuksilla.

Ilmava ja säännöllinen karho on nopean kuivumisen ja optimaalisen noukinnan kannalta keskeinen asia. 
Kaksi KUHN-karhottimien ominaisuutta auttaa ihanteellisten karhojen muodostumista
- piikkivarsien kulma suuntautuu ulospäin siihen saakka, kunnes ne luovuttavat rehun karhoon,
- piikit nousevat viime hetkellä nopeasti karhon yli.
Kumpikin ominaisuus on taivutettujen, ylitangetiaalisesti kiinnitettyjen piikkivarsien ansiota.
Varmistu itse näistä ainutlaatuisista eduista!

Ylitangentiaalinen asento 
(KUHN)

Tangentiaalinen asento (perinteinen)
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PIIKKIVARRET TEKEVÄT HUIPPULAATUISTA JÄLKEÄ

Piikkivarsien ylitangentiaalinen asento tuottaa muunlaisiin rakenteisiin 
verrattuna puhtaampaa jälkeä ja parempia karhoja sekä mahdollistaa 
suuremman ajonopeuden. Ei tarvita lisää piikkivarsia eikä säädettävää 
kääntökehää. Sen lisäksi piikit toimivat huomattavan tiheään, joten ei 
ole vaaraa, että rehua jäisi haravoimatta. Hävikki jää olemattomaksi 
myös suurilla ajonopeuksilla.

HYVÄ PIIKKIEN MUOTOILU PITÄÄ REHUN PUHTAANA

Piikkikulman ansiosta kone tekee myös tiheässä ja raskaassa rehussa 
hellävaraisesti puhdasta jälkeä minimaalisella maakosketuksella. 
Piikit ovat nuorrutettua terästä, joten niiden käyttöikä on pitkä 
ja väsymislujuus hyvä. Piikkien "uiva" kiinnitys ja kolme suurta 
jousikierukkaa vähentävät myös kulumista. 
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MASTERDRIVE GIII ROOTTORIKESKIÖ 
PYSTYY KÄSITTELEMÄÄN RUNSAITAKIN 
MATERIAALIMÄÄRIÄ

Tämän päivän, suuremmilla työleveyksillä varustettujen, koneiden on kestettävä suurempia rasituksia.
Niiden on myös vastattava viljelijöiden asettamia, luotettavuutta ja pitkäikäisyyttä koskevia vaatimuksia.
Roottorien voimansiirto on karhottimien sydän.
Tästä syystä KUHN on kehittänyt täysin suljetun roottorikeskiön, jossa voimansiirron komponentit ovat 
täysin suojassa lialta ja ovat sen myötä kestävämpiä.
MASTERDRIVE III sukupolven roottorikeskiöt on kehitetty kestämään yhä suurempia voimansiirron 
rasituksia, koneen kestävyys ja pitkäikäisyys huomioiden:
Se on tehty:
- suurentunutta työleveyttä ja roottorihalkaisijaa varten
- vaikeiden materiaalien kuten säilörehun, esikuivatun rehun, olkien ja heinän karhotusta varten.

MASTERDRIVE III ROOTTORIKESKIÖN 
LÄPILEIKKAUS

Tehokas voimansiirto vaikeisiin 
olosuhteisiin ja suurille 

kuormituksille

VARMISTAA PITKÄN KÄYTTÖIÄN
Ainutlaatuisessa MASTERDRIVE GIII roottorikeskiössä on kaksivaiheinen nopeuden alennus kartio- ja lieriöhammaspyörillä.
Välykset ovat hyvin pieniä ja sen ansiosta kokonaisuus on vankka ja luotettava vaikeissakin olosuhteissa.
Tästä syystä hammaspyörien kuluminen on erittäin vähäistä eikä huoltoa tarvita.
Kaksi alennusvaihetta mahdollistaa myös suurempien lieriöhammaspyörien käytön, voimansiirron kestävyyden 
varmistamiseksi.

AINUTLAATUINEN
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SUURKÄYTTÄJIEN  
ARVOSTAMA 
Suuri teho on tärkeä kiireisenä 
rehunkorjuuaikana:
MASTERDRIVE GIII auttaa hyvän 
sään hyödyntämisessä, erityisesti 
suurilla tiloilla sekä koneasemilla ja 
urakoinnissa.
 

UUSI PIIKKIEN KIINNITYS 
LISÄÄ KESTÄVYYTTÄ

VAIN KUHNILLA

SUUNNITELTU KESTÄMÄÄN

Tärkeitä muutoksia on tehty kevyempien ja yhä vankempien 
roottorien valmistamiseksi:
- keskiakseli raskaaseen käyttöön,
-  optimoitu rullarata ja suurempi ohjausrullien halkaisija: 

alhaisempi pyörimisnopeus, pienempi rulliin kohdistuva 
paine,

-  45 mm:n piikkiakseli valetulla ja hitsatulla kampitapilla (ei 
elastisia tappeja) sekä pitkällä kammella: vankempi akseli 
ja pienempi rulliin kohdistuva paine,

- alumiiniset laakeroidut varsien tuet vähentävät painoa,
-  laakeroidut varsien tuet asennettu keskiöön kahdella 

ruuvilla: helppo irrotus vaurion sattuessa,
-  piikkiakselin ainutlaatuinen ja kestävä sisäkierrekiinnitys 

varteen.
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MITÄ ETUJA 
KESKELLE 
KARHOTTAVAT 
KUHN-KARHOTTIMET 
TARJOAVAT?
NE OVAT YKSINKERTAISIA MUTTA TEHOKKAITA 
Voit kaksinkertaistaa 1-roottorisen karhottimen tehon ja tehdä 
karhoja, joiden koko vastaa tehokkaiden paalainten, silppurien ja 
noukinvaunujen vaatimia tehoja.

NE TEKEVÄT MOITTEETTOMIA KARHOJA
Roottorien välinen etäisyys pysyy samana maaston 
epätasaisuuksista huolimatta. Täten karhojen rakenne 
pysyy vakiona ja erittäin ilmavana sekä täysin sopivana 
korjuukoneen noukkimelle.

NIIDEN SUORITUSKYKY ON KORKEA
Roottorit on suunniteltu siirtämään suuret määrät rehua 
suurilla ajonopeuksilla.

NIIDEN AVULLA ONNISTUT 
SÄILYTTÄMÄÄN RAVINTOAINEET
Rehua siirretään hellävaraisesti ja vain kerran, minkä 
ansiosta lehtihävikki on hyvin pieni samoin kuin rehun 
multaantumisen vaara 
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GA 6501 6501 P 7501+

KUN TILAT MUUTTUVAT YHÄ SUUREMMIKSI

KOMPAKTI RAKENNE JA HELPPO HALLITTAVUUS

Näiden koneiden siirtäminen lohkojen välillä on helppoa, kuljetusleveyden ollessa ainoastaan 2,50 tai 2,55 m, mallista riippuen.
Vaihtaminen kuljetusasennosta työasentoon tehdään ohjaamosta karhottimen omalla nostojärjestelmällä. Hydraulinen roottorien nosto 
helpottaa U-käännösten tekemistä ja varmistaa suuren maavaran päisteajossa. Kiinteä vetolaite ja neljä kääntyvää pyörää pitävät roottorin 
vakaana käännöksen aikana. GA 7501 + mallissa kääntyvä vetolaite varmistaa paremman traktorin seurannan.

1-roottorisia karhottimia kuormitetaan äärirajoihin saakka nurmialojen kasvaessa jatkuvasti. Tästä syystä 
2-roottorinen karhotin suuremmalla teholla, mutta ulkomitoiltaan saman kokoisena on juuri se, mitä olet 
etsimässä. GA 6501, 6501 P ja 7501+ malleissa on kaikki urakointikarhottimen ominaisuudet, mutta ovat 
hinnaltaan edullisia. Ne ovat juuri sinun tarpeittesi mukaisia!
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HELPPO KÄYTTÄÄ

Käyttönopeudet ovat suuremmat kuin 1-roottorikarhottimilla suuremmasta työleveydestä johtuen. Karhon leveys on helposti sovitettavissa 
sadon määrän ja seuraavan korjuukoneen mukaan. GA 6501 ja 6501 P malleissa karho säädetään helposti jopa 2 metrin leveyteen 
kammen avulla. GA 7501+ mallissa on 4-asentoinen karhon leveyden valitsin vakiona tai lisävarusteena saatava, ohjaamosta hallittava 
portaaton, hydraulinen säätö. Roottorit voidaan nostaa samanaikaisesti tai yksittäin traktorin 1-toimisella hallintaventtiilillä.
Myös kuljetuksen valmistelun aika lyhenee, sillä kuljetuskorkeutta vähennetään ilman piikkivarsien irrottamista.

KORKEALUOKKAISTA KARHOTUSTA, MYÖS RINTEISSÄ

Karhojen pitää olla muodoltaan ja tilavuudeltaan tasaisia kuivumisen nopeuttamiseksi ja paalaimeen noukinnan helpottamiseksi.
Karhotusroottorien 3D-ripustuksen ja mahdollisimman lähelle roottoria asennettujen pyörien ansiosta karhotin seuraa hyvin epätasaisuuksia 
ruohon juuria vaurioittamatta. Rehu säilyy myös puhtaana näiden ominaisuuksien ansiosta.

VAIHTOEHTONA NOSTOLAITEMALLI:

Teliakselisto 3D (lisävarusteena) on hyvä valinta 
kun työskennellään epätaisissa olosuhteissa 
ja suurella työnopeudella. Lisävarusteena 
GA 7501+ koneeseen.

Tämä nostolaitemalli soveltuu tiloille, jotka haluavat 
kokea ketteryyden ja 2-roottorisen karhottimen 
suuren työleveyden yhdistelmän. Työleveys on 
säädettävissä 5,55 - 6,40 m välillä roottorien välistä 
etäisyyttä lisäämällä. Se tarjoaa myös kaikki yllä 
mainitut edut.
 

GA 6501 / 6501 P GA7501+, mekaanisella säädöllä GA 7501 +, hydraulisella työleveyden säädöllä
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HYVIN MUOTOILLUT KARHOT...

Työleveyden säädöstä riippuen on maavara 43 - 70 cm ja se sallii 
karhojen ylityksen niitä sekoittamatta.
Roottori on ripustettu niin, että sen takaosa koskettaa maata ensin, 
ruohonjuuria suojaten.

... MYÖS VOIMAPERÄISESSÄ KÄYTÖSSÄ

MASTERDRIVE GIII roottorikeskiöt voivat karhottaa tiheän ja 
runsaan kasvuston materiaalia.

SUURI TYÖLEVEYS!
KUHN'in puolihinattavien keskikarhotinmallistoon on lisätty kaksi mallia; GA 7631 ja GA 8131.
Näihin suurella työleveydellä varustettuihin (7,50 ja vast. 8,00 m) koneisiin on saatavissa laaja valikoima 
varusteita.
Ne ovat yksinkertaisia käyttää ja helposti sovitettavissa keskisuuria ja suuria tiloja varten.

7631 8131
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VARUSTA KONE TILAN TARPEIDEN MUKAAN
Hydraulinen työ- ja karhonleveyden säätö ovat vakiona ja runsaasti lisävarusteita on saatavissa tilan tarpeiden mukaan.

KGA 01S terminaalilla (lisävaruste) hallitaan seuraavia toimintoja:
- Yksittäisroottorin nostoa.
- Roottorin haravointikorkeuden yksittäissäätöä (vaatii 2-toim. lisäventtiilin).

Vähennä pellon pinnan tiivistämistä 
leveillä renkailla ja hyödynnä alla 3 metrin 
kuljetusleveys.

Lisävarusteena saatava lähellä roottoripiikkejä oleva 6 
pyörällä varustettu teliakseli varmistaa optimoidun pellon 
pinnan seurannan.

Hyödynnä hydraulinen roottorin nostoa seuraava karhotuspressu.
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VALMIINA SÄILÖREHUN, HEINÄN  
TAI OLKIEN KOVAAN KARHOTUKSEEN

Puolihinattavat GA 8731 ja GA 9531 karhottimet ovat vakaita, luotettavia ja soveltuvat vaikeisiin 
olosuhteisiin paremmin kuin kilpailijamallit.
7,70 -  9,30 m:n työleveydellään työteho on suuri ja pyöräalusta pitää roottorit samansuuntaisina pellon 
pinnan kanssa.
Tämä MASTERDRIVE GIII roottorikeskiöillä varustettu mallisarja on kehitetty toimimaan vaikeissa 
olosuhteissa.

8731 9531

VALMIINA RUNSAAN REHUMÄÄRÄN HARAVOINTIIN
KUHN karhottimien roottoreissa on uuden sukupolven MASTERDRIVE GIII roottorikeskiöt. Ne tekevät koneesta ylivoimaisen, mitä 
kestävyyteen ja karhotuslaatuun tulee. 

ERINOMAINEN KARHOJEN LAATU

GA 8731:n kummankin roottorin neljän, piikkien lähellä sijaitsevan 
pyörän sekä 3D-tuennan ansiosta sen maanseuranta on huippua 
samoin kuin työn jälki. 

VALMIIT KARHOT TURVASSA

Kumpikin roottori voidaan erikseen nostaa säädettävään 
kulmaan. Tämän ansiosta maavara voi tarvittaessa olla yli 
75 cm. Ei siis tarvitse huolestua valmiiden karhojen säilymisestä, 
kun niiden yli joudutaan ajamaan. 

VAKIONA KUUSI PYÖRÄÄ / ROOTTORI 

GA 9531:ssa on vakiona kuusi pyörää roottoria kohti. Malliin 
GA 8731 on saatavissa myös ylimääräinen teliakselisto. Käytä 
hyväksesi entistäkin parempi maanseuranta!
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HELPPO KÄYTTÄÄ JA SÄÄTÄÄ

Kuljetuskorkeus alle neljä metriä
GA 8731:n käytännöllinen pluspuoli: Kuljetuskorkeus on korkeintaan 4,00 m 
piikkivarsia irrottamatta.

Stabilift lukitsee roottorit kuljetuksen ajaksi
Ainutlaatuinen STABILIFT-laite lukitsee roottorit hydraulisesti ja mekaanisesti 
kuljetusasentoon estäen niiden liikkumisen. Tämä lisää huomattavasti koneen 
vakautta huonoilla teillä kuljetettaessa sekä karhojen yli ajettaessa.

Korkeussäätö on helppoa
Tarvitset vain kammen säätääksesi roottorin korkeutta manuaalisesti. Koneessa 
oleva asteikko helpottaa säätöä vielä lisää. Hydraulinen korkeussäätö on saatavilla 
molempiin malleihin lisälaitteena KGA 11C -hallintayksikön kanssa. 

Hallintayksiköllä KGA 02C ohjaat seuraavia 
perustoimintoja:
-  Siirtyminen kuljetusasennosta työasentoon ja päin vastoin
-  Karhonleveyden säätö.
Valinnaisesti se voi myös ohjata roottorien erillistä nostoa.

Hallintayksiköllä KGA 11C ohjaat perustoimintojen 
lisäksi toimintoja:
-  Työskentelykorkeuden hydraulinen säätö
-  Roottorien erillinen nosto, joka helpottaa työskentelyä 

kiilamaisilla lohkoilla.

KUHN-ETU
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MIKSI VALITA 
SIVULLE 
KARHOTTAVA 
KARHOTIN?

SELVIYTYMINEN REHUMÄÄRÄN VAIHTELUSTA

Runsas ensimmäinen sato tai pienempi kolmas sato: Sinä voit 
säätää karhoon kerättävän rehumäärän. Yksittäiset karhot vai 
kahden karhon yhdistäminen yhdeksi edestakaisella ajolla. 
Vai vain työleveyden säätäminen siten, että karhosta tulee 
sopivimman kokoinen. Näin saadaan käytettyä parhaiten 
hyödyksi paalaus- ja muiden korjuukoneiden teho.

YKSI VAI KAKSI KARHOA? VALINTA ON SINUN.

Useimmilla malleilla voidaan muodostaa joko yksi tai kaksi erillistä 
karhoa. Arvostat tätä valinnaisuutta, kun haluat kääntää kaksi 
karhoa kerralla kuivumaan tai karhottaa rehun nopeasti suojaan 
yökasteelta. Kahden pienen karhon muodostaminen myös 
kiihdyttää tiheän ja raskaan rehun kuivumista.

Koska se selviytyy erinomaisesti 
vaihtelevissa olosuhteissa! 

KARHOTUS OIKEALLE PUOLELLE 
RASITTAA VÄHEMMÄN KULJETTAJAN 
NISKAA!* 

 *ei GA 6002



17

MIKÄ KONE 
ON SOPIVIN?

HINATTAVAT MALLIT:

-  kytkentä traktoriin on helppo ja nopea: nostolaitetta ei 
tarvita, ainoastaan vetopuomi,

-  säädettävä karhotusleveys mahdollistaa täydellisen 
karhotuksen pienemmilläkin lohkoilla,

-  takaroottorin asento säädetään traktorin ohjaamosta: 
karhotus- tai kuljetusasennon valinta, asetusmoodi (yksi 
vai kaksi karhoa) ja karhotusleveys,

- hyvä työleveys / hinta -suhde,
- uusi MASTERDRIVE GIII roottorikeskiö.
- suuri maavara varmistaa helpot karhojen ylitykset.

PARALEELITYYPPINEN VETOLAITE

-  Seuraavat hyvin traktorin perässä ja kulkevat vakaasti 
epätasaisellakin maalla

-  Ketteriä: seuraavat tarkasti traktoria ohjaavien 
takapyörien ansiosta esim. 
lyhyissä päisteissä käännettäessä 

- Kompakti kuljetusasento piikkivarsia irrottamatta
- Helppo kääntää kuljetusasentoon
-  Helpompi säätää, säädöt onnistuvat myös vähemmän 

kokeneelta kuljettajalta.

Valittavana on hinattavia malleja ja 
puolihinattavia versioita, joissa on 
keskirunko ja kuljetusalusta. 
Molemmilla on omat vahvuutensa. 
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GA

HELPPO KÄYTTÄÄ  
JA KÄÄNNELLÄ 

Leveiden karhottimien luokassa GA 6002 vastaa tilallasi asetettuja vaatimuksia 
täydellisesti: lisääntyneet korjuunopeudet pienemmillä ja keskikokoisilla traktoreilla.

KÄÄNTÖKULMA ON YLI 90°

GA 6002 karhottaa rehun puhtaasti myös käänteissä 
ja päisteissä ilman takaroottorin asennon säätämistä, 
mikä helpottaa merkittävästi koneen käyttöä.

KETTERÄ KONE...

... JOKA SOVELTUU KAIKKIIN TÖIHIN...

EDELLYTYKSET HELPPOON JA TURVAL-
LISEEN KULJETUKSEEN

-  Automaattinen lukitusjärjestelmä varmistaa 
takaroottorin pysymisen kuljetusasennossa.

-  Lukitus vapautuu automaattisesti, kun kone lasketaan 
pellolla työasentoon.

-  Piikkivarsia ei tarvitse irrottaa maantieajon ajaksi 
- Maantieajovarusteet vakiona. 

6002

HYDRAULINEN ROOTTORIEN 
NOSTO

Kumpaankin roottorinalustaan ja vetoaisaan 
sijoitettujen hydraulisylintereiden ansiosta 
maavarasta tulee poikkeuksellisen korkea. 
Piikkien työskentelykorkeus säädetään 
yksinkertaisesti kammella. Näin kone saadaan 
myös sopimaan eri traktorien vetopuomin 
korkeuksiin.

KARHONOHJAIN AUTOMAATTISESTI 
TYÖASENTOON

Yksinkertainen tankomekanismi siirtää 
karhonohjaimen ennalta säädettyyn 
työasentoon, kun kone käännetään 
kuljetusasennosta työasentoon. Asetus 
on helppo tehdä kampea kiertämällä. 
Karhonohjain eturoottoriin lisävarusteena.

TYÖLEVEYS JOUSTAA 
REHUN MÄÄRÄN JA 
TIHEYDEN MUKAA

Työleveyttä voidaan säätää 
hydraulisesti välillä 3 m - 5,80 m. 
Rehun tiheyden vaihtelu, esteiden 
kiertäminen tai pellon lopetus ei 
enää ole ongelma. Hyvin vahvaa 
rehua karhotettaessa tai karhoja 
käännettäessä GA 6002 voidaan 
säätää tekemään kaksi karhoa 
yhdellä ajokerralla.
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PARALEELITYYPPINEN VETOLAITE

Erittäin kätevä, estää vetolaitteen osumisen 
traktorin vetovarsiin käännösten aikana.

KARHOTUSLAATU JA KONEEN 
TUKEVUUS...

...on varmistettu teliakselien avulla myös 
kovalla nopeudella ja epätasaisessa 
maastossa. Keinuva teli myötäilee ja seuraa 
hyvin maastoa, jolloin karhotusjäljestä tulee 
puhdas. Teliakselit ovat saatavissa myös 
näihin koneisiin.

ROOTTORIALUSTAN LISÄAKSELIT

Rinnepelloilla ajoa helpottamaan roottoreihin 
on lisävarusteena saatavissa ylimääräiset 
pyöräparit. Pyörien suurempi tukipinta 
maahan pitää koneen oikeassa linjassa.

...JA VARMISTAA ENSILUOKKAISEN REHUN,  
VAIKEISSAKIN OLOSUHTEISSA!
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Pienille ja keskikokoisille tiloille, vaikeisiin olosuhteisiin, tarkoitetut PGA 6632, 7932 ja 9032 sivulle 
karhottavat mallit voidaan kytkeä pienempitehoisiin traktoreihin ja ne yllättävät monipuolisuudellaan 
sekä tehollaan. Takaroottorin sijaintia voidaan näissä hinattavissa karhottimissa muuttaa työleveyden 
säätämiseksi. Laaja valikoima roottorien halkaisijoita, MASTERDRIVE GIII roottorikeskiöt yhä 
raskaampaan käyttöön, monia karhotusvaihtoehtoja ja hyvä pellon pinnan seuranta ovat muutamia 
esimerkkejä koneiden ominaisuuksista!

VAIKEISIIN OLOSUHTEISIIN PIENILLE JA 
KESKIKOKOISILLE TILOILLE

6632 7932 9032

GA 6632

- Keskisuurille tiloille
- Tehokäyttöön
- Pienet roottorit parantavat maanseurantaa
- Kuljetusleveys alle 3,00 m
- Piikkivarret irrotettuna vain 2,08 m leveä.

GA 9032

- Markkinoiden suurin sivulle karhottava karhotin
- Työleveys 8.80 m kahden karhon asetuksen työasennossa
- Kilpailukykyinen hinta suhteessa työleveyteen

GA 7932

-  Paras valinta, jos maantiellä saa kuljettaa 3,50 m leveää konetta
- Sopiva karhonleveys tehopaalaimille
- Erittäin hyvä hinta-työleveys-suhde

LEVEÄ TYÖSKENNELTÄESSÄ. KAPEA 
KULJETUKSESSA JA VARASTOITAESSA!

Karhottimet voidaan helposti siirtää työasennosta 
kuljetusasentoon suoraan hytistä GA 6632:n leveyttä voidaan 
kaventaa n. 3.00 m, GA 7932 mallin n. 3.50 m ja GA 9032:n 
n. 4.10 m. Lisäksi piikkivarsia voidaan irroittaa turvallisuuden ja 
mukavuuden parantamiseksi kuljetuksissa sekä helpottamaan 
pääsyä ahtaisiin paikkoihin.

KOLME MALLIA ERILAISTEN VAATIMUSTEN MUKAAN
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HYDRAULINEN KARHONLEVEYDEN SÄÄTÖ

Hydraulisylinterin ansiosta karhonleveyttä on helppo säätää traktorin ohjaamosta. Sama 
järjestelmä taittaa myös karhonohjaimen kuljetusasentoon säästäen huomattavasti kuljettajan 
vaivaa. Lisävarusteena on saatavissa toinen, manuaalisesti taitettava karhonohjainpressu 
eturoottoriin, kun halutaan muodostaa kaksi karhoa yhdellä ajokerralla.

HYVÄ MAAVARA KARHOJA YLITETTÄESSÄ 

Lähes 50 cm korkea maavara piikkien alla GA 6632/7932: ssa ja 60 cm mallissa GA 9032 
tekee mahdolliseksi valmiiden karhojen ylityksen niitä hajottamatta.

SUUNNIKASMAINEN VETOAISAN KIINNITYS

Vetoaisan suunnikasmaisen kiinnityksen ansiosta koneen nostokorkeus ei vaikuta 
kiinnitykseen, sillä aisan etuosa pysyy aina vaakasuorassa. Vetoaisaan kiinnitetty 
tukijalka helpottaa kiinnitystä traktoriin.

ITSENÄISET ROOTTORIT

Alustassa 1  sijaitsevien nivelpisteiden ansiosta kumpikin roottori 
seuraa itsenäisesti maaston muotoja. Takaroottorissa on lisäksi 
vakiona 3D-tuenta, mikä edelleen vähentää rehun likaantumista.

SUURET HYPERBALLON-RENKAAT

Molemmissa roottoreissa on suuret, piikkien lähelle sijoitetut 
hyperballon-pyörät 2 . Tämän ansiosta piikit noukkivat rehun 
erinomaisesti minimaalisella maakosketuksella.

SUUNNITELTU VAKAAKSI ERI OLOSUHTEISSA

Kaikissa kolmessa mallissa roottorit lepäävät suurilla alustoilla, ja niissä on jopa kuusi pyörää 
roottoria kohti. Näin ne selviytyvät hyvin erilaisilla pelloilla ja erilaisista rehuista.

VAKIOVARUSTUS

GA 6632: n eturoottorissa on vakiona 2-pyöräinen alusta.

TELIAKSELIT

Mallien GA 7932 ja GA 9032 molemmissa roottoreissa on vakiona teliakselistot, lisävarusteena 
sellaiset saa myös malliin GA 6632. Ne kulkevat tasaisesti tiellä olevien kuoppien yli, mutta myös 
epätasaisella nurmimaalla (esimerkiksi, kun eläimet ovat vaurioittaneet entistä laidunmaata).

LISÄAKSELI

Mallien GA 6632, 7932 ja 9032 takaroottorissa on kaksi lisäpyörää. Tämä lisäakseli on saatavissa 
lisävarusteena myös mallien GA 6632 ja 7932 eturoottoriin.

KÄYTTÖÄ HELPOTTAVIA TÄRKEITÄ OMINAISUUKSIA
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... ENTISTÄ SUORITUSKYKYISEMPÄNÄ...

...JA TÄYDELLINEN KARHO!

SUOJAA KARHOJASI
43 cm:n maavara yhden karhon asetusasennossa ja 56 cm:n maavara kahden karhon asetusasennossa mahdollistaa 
karhojen ylityksen ilman niiden sotkemista.

SUOJAA KASVIEN JUURIA
Roottori on ripustettu niin, että sen takaosa laskee ennen sen etuosaa.
Lisäksi vakautusjärjestelmä ja karhotuspressun kevennys laskevat roottorin varovasti ruohonjuuria vaurioittamatta.

VARMA KÄYTTÖ MYÖS RASKAALLA REHULLA 
Tangentiaalisten kaksoistaivutettujen roottorivarsien 
ansiosta voit tehdä säännöllisen muotoisia karhoja, vaikka 
materiaalimäärä on suuri.

TUNNE KORKEALAATUISEN KARHOTTIMEN EDUT
Kannatinpyörät on sijoitettu piikkien lähelle pellon pinnan 
seurannan varmistamiseksi. 3D-ripustuksen ansiosta roottorit 
voivat liikkua kaikkiin suuntiin. Ne seuraavat pellon pinnan 
muotoja ja varmistavat puhtaan haravointituloksen.

TEHTY TILASI MITTOJEN MUKAAN...

Uudet GA 6930, GA 7530 ja GA 8830 sivulle karhottavat mallit 
täydentävät puolihinattavien karhottimien sarjaa.
Ne ovat helppoja ja käytännöllisiä käyttää ja soveltuvat 
täydellisesti keskikokoisille ja suuremmille tiloille 6,80, 7,40 ja 8,80 
metrin työleveyksillään, kahden karhon asetuksella.
Niissä on MASTERDRIVE GIII roottorikeskiöt raskaisiin 
olosuhteisiin, kuten myös STABIDRIVE järjestelmä, joka pitää 
koneen vakaana maantiellä, käännöksissä ja rinneajossa.

6930 7530 8830
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SOVITA KONE TARPEITTESI MUKAAN...
Nämä koneet voidaan säätää asettamaan yhden tai kaksi karhoa.
Tämä ominaisuus on vakiona GA 7530 ja GA 8830 mallissa sekä lisävarusteena GA 6930 mallissa.
Vakiovarusteuksen lisäksi on lukuisia lisävarustevaihtoehtoja, joilla kone voidaan räätälöidä tarkasti tilasi tarpeita varten.

Valmius takaroottorin karhotuspressulle

Yksittäisroottorin nostomahdollisuus

Hydraulisen karhotuspressun 
sähkösäätö ja 2-karhotoiminto 

2-toimisella hallintaventtiilillä

Asenna eturoottorin karhotuspressu 
kahden karhon haravoimiseen

Valmius pyörien leveille renkaille pellon 
tiivistämisen vähentämiseksi

Hyödynnä takaroottorin teliakselisto pellon 
pinnan seurannan parantamiseksi.

GA 8830 voidaan myös varustaa teliakselilla 
ja ohjautuvilla pyörillä.
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GA

AINUTLAATUISET OMINAISUUDET
Puolihinattava GA 8030 karhotin on suunniteltu tehokkaaseen käyttöön ja 
ensiluokkaisten karhojen tekemiseen. Siihen on integroitu innovatiivisia 
ominaisuuksia vastaaman sinun vaatimuksia.

STABILIFT: ainutlaatuinen kinematiikka, joka nostaa roottoria ja lukitsee sen hieman vinoon asentoon.

Säästät aikaa ja hyödyt suuresta maavarasta sekä hydraulisesta kuljetuslukituksesta.

STABIDRIVE: lisää kuljetuksen aikaista vakautta, erityisesti käännöksissä, liikenneympyröissä ja 
epätasaisella pellolla ajettaessa.

MASTERDRIVE GIII roottorikeskiö: luotettavaan koneeseen kestämään voimansiirron suurimmatkin 
kuormitukset.

8030

3D RIPUSTUKSEN LUKITUS

Roottorin 3D vaimennusjärjestelmässä on hydraulisylinteri, joka 
automaattisesti lukitsee roottorin heiluriripustuksen kun se nostetaan 
ylös. Tämä STABILIFT järjestelmä:
-   suojaa kasvien juuria, sillä piikit eivät raavi pellon pintaa roottorin 

laskun aikana
-   lisää vakautta, johtuen koneen alemmasta painopisteestä - suojaa 

karhoja suuremman maavaran ansiosta
-   säästää roottorien nostoaikaa.

TUOTTAVAT KORKEALUOKKAISTA REHUA

VALMIIDEN KARHOJEN YLI NIITÄ HAJOTTAMATTA

Maavara 51 cm yhden karhon asennossa ja jopa 76 cm kahden 
karhon asennossa osoittaa selkeästi STABILIFT:n edut valmiita 
karhoja ylitettäessä. 

ROOTTORIEN MAANSEURANTA 3D-TUENNALLA

Roottorien ristinivel-heiluri-tuenta sopeuttaa koneen moitteettomasti 
maaston muotoihin. Liikerata ylös ja alas on vaikuttava.
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TUKEVA KONE MAANTIELLÄ, KAARTEISSA JA RINTEISSÄ

Pienet yksityiskohdat merkitsevät paljon kun kyseessä on maantieajon turvallisuus. Traktorin vetovarsien ja koneen välinen nivel ei ole 
pystysuora vaan hieman kalteva. Tämä lisää ulomman vetovarren ja koneen sisemmän takapyörän painetta.

HYDRAULINEN KARHONLEVEYDEN SÄÄTÖ

Karhonohjainta säädetään vakiona hydraulisylinterillä.

SÄHKÖISET HALLINTAYKSIKÖT KGA 02L JA KGA 
11L HELPOTTAVAT ELÄMÄÄSI 

Ne ohjaavat seuraavia toimintoja:   
- vaihto työasennosta kuljetusasentoon,   
- karhotustavan valinta: yksi vai kaksi karhoa,   
- karhonleveyden säätö,   
-  hydraulinen roottorin työskentelykorkeuden säätö (KGA 11L).

HELPOTTAA SINUN TYÖTÄSI



Tekniset tiedot 2-ROOTTORISET KESKIKARHOTTIMET

GA 6501 /  
GA 6501 P GA 7501+ GA 7631 GA 8131 GA 8731 GA 9531

Työleveys (m) 5,65-6,40

6,90 - 7,40 tai 6,70 
mekaanisella säädöllä 
6,70 - 7,20 kapeassa 
asennossa 6,70 - 7,40   

hydraulisäädöllä

6,70  tai 7,50 7,10 tai 8,00 7,70-8,60 8,40 tai 9,30

Karhon leveys (m) 1,25-2,00

1,30-1,90 mekaanisella 
säädöllä tai 1,10-1,70 
kapeassa asennossa  

tai 1,10-1,90 
hydraulisäädöllä

1,30-2,20 1,40 à 2,30

Vetolaitteen kategoria
2-piste - kääntyvä 
vetovarret - kat. 2 / 
3-piste kat. 2 (P)

2-piste - kääntyvä 
vetovarret - kat. 2 2-piste - kääntyvä vetovarret / kat. 2 ja 3N

Roottorin halkaisija (m) 2,65 3,25 3,20 3,40 3,65 4,00

Roottorin piikkivarsia 10 11 12 13 15

Piikkejä / piikkivarsi 3 4

Roottorin voimansiirto mekaaninen säätö Kaksivaiheinen MASTERDRIVE GIII alennusvaihteisto

Roottorin ripustus 3D

Pyöriä / roottori
3 pyörää 

16 x 6,50-8
4 pyörää - P)

4 pyörää 16 x 6,50-8
 

6 pyörää 
16 x 6.50-8  

(  teli)

Roottorien korkeussäätö käytetään kammella käytetään kammella  
(  hydrauliikka)

Alustan renkaat 10.0/80x12 10.0/75-15.3 tai 
13.0/55-16 11,5/80-15,3 tai 380/55-17 15/55-17

Kuljetusleveys (m) 2,50 2,55 2,80 2,99

Vähimmäiskuljetuskorkeus (m) 3,55 3,40 3,35 3,40 3,99 3,82

Pituus (m) 5,15 5,60 5,90 6,57

Paino (kg)* 1260
1200 (P) 1610 1820 1925 2250 2400 

Vaadittava traktoriteho väh. (kW/hv) 30/40 37/50 40/54 45/60 50/68 55/75 

Traktorihydrauliikan vaatimukset 1 kpl 2-toim.
1 kpl 1-toim (+1 kpl 
2-toim. hydraulisella 
leveyden säädöllä)

1 kpl 2-toim. + 1 kpl 1-toim.

Traktorin sähköjärjestelmä 7-napainen pistoke 7-napainen pistoke 
+ 3-napainen ISO-pistoke

Valo- ja heijastinlaitteet

*peruskone ilman lisävarusteita      vakio     lisävaruste    - ei saatavissa

KUHN SERVICES* 
KUHN koneiden käytön ja tuottavuuden maksimointiin

*Kaikkia palveluja ja varusteita ei ole saatavissa kaikilla markkina-alueilla.
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VARAOSIEN PIKATOIMITUS 24/7

Tarvitsetko varaosia nopeasti? KUHN SOS tilauksen ansiosta saat 
varaosat pikatoimituksena seitsemän päivää viikossa, 365 päivää 
vuodessa. Näin voit lyhentää koneen seisonta-aikaa merkittävästi.

YHÄ NOPEAMMAT KORJAUKSET!

Odottamaton tekninen vika tapahtuu aina väärään aikaan. KUHN i tech'in 
ansiosta KUHN jälleenmyyjä voi palvella sinua nopeasti ja tehokkaasti. Tällä 
24/7 verkkopalvelulla nopea ja tarkka vianetsintä on mahdollinen.
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be strong, be

Tekniset tiedot 2-ROOTTORISET SIVUKARHOTTIMET

GA 6002 GA 6632 GA 7932 GA 9032 GA 6930 GA 7530 GA 8830 GA 8030

Työleveys – yhden karhon asetus (m) 3,00-5,80 3,55-6,45 4,05-7,45 4,65-8,60 6,30 6,90 7,80 7,30

Työleveys – kahden karhon asetus (m) 5,40 6,50 7,65 8,80 6,80  7,40 8,80 8,30

Keskim. karhon leveys (m) 0,80-1,40 1,20-1,80 0,60-1,70

Vetolaitteen kategoria
vetoapuomi 
maatalous- 

vetolaitteessa
vetopuomi suunnikkaistasauksella 2-pistekiinnitys ja STABIDRIVE vetonivel

Roottorin halkaisija (m) 2,65 2,90 3,40 4,00 2,90 3,20 3,65 3,40

Roottorin piikkivarsia 10 11 12 15 11 13 12

Piikkejä / piikkivarsi 3 4

Roottorin voimansiirto mekaaninen 
säätö Kaksivaiheinen MASTERDRIVE GIII alennusvaihteisto

Roottorin ripustus - Takaroottorin 3D 3D ripustus 3D + STABILIFT

Eturoottori

Pyöriä / roottori

  2
  2 

teliakselia tai 
lisäakseli

  2
  2 

teliakselia tai 
lisäakseli

 4
(mukaan lukien teliakseli) 

 lisäakseli
 4 (niveltyvä)  4 (niveltyvä)

 6

Takaroottori
  2

  teliakselia 
tai lisäakseli

  4
(sis. lisäakselin)

  teliakseli

 6
(mukaan lukien teliakseli ja 

lisäakseli

 kääntyvää pyörää 
+ 2 kiinteää pyörää 

 teliakselissa

  4 (kiinteää) 
 6

Roottorien korkeussäätö käytetään kammella käytetään kammella (  hydrauliikka)

Renkaat
Roottorit 18 x 8,50-8 16 x 6,50-8

Kuljetusrunko 11,5/80-15,3 tai 380/55-17 15/55-17

Vetopuomin lisäkannatinpyörä -

Kuljetusleveys (m) 2,95 2,07 2,50 3,00 2,80 2,99 2,99

Vähimmäiskuljetuskorkeus (m) - - 3,50 3,62 3,99 3,85

Pituus (m) 7,30 8,70 9,80 11,40 8,60 9,33 9,06

Paino (kg)* 1260 1410 1620 1850 2100 2170 2640 2500

Vaadittava traktoriteho väh. (kW/hv) 30/40 40/55 44/60 40/55 45/60 50/70 50/70 

Traktorihydrauliikan vaatimukset 1 kpl 1-toim. (+ 1 kpl 2 toim. 1 kpl 1-toim. 1 kpl 1-toim. - 1 kpl 2 toim.

Traktorin sähköjärjestelmä 7-napainen 
pistoke 7-napainen pistoke + 3-napainen ISO-pistoke 7-napainen pistoke 7-napainen pistoke + 

3-napainen ISO-pistoke

Valo- ja heijastinlaitteet

*peruskone ilman lisävarusteita      vakio     lisävaruste    - ei saatavissa

KUHN valimot ja takomot sekä huippuluokan valmistusprosessit mahdollistavat varaosien pitkän 
käyttöajan. Voit todella luottaa tieto-taitoomme ja alkuperäisiin osiin. Asiakkaamme hyötyvät KUHN PARTS 
tuki- ja logistiikkapalveluistamme, jotka tarjoavat nopeita ja luotettavia korjauspalveluja yhteistyössä 
lähimmän valtuutetun KUHN jälleenmyyjän kanssa.

KUHN OSAT
Suunniteltu ja valmistettu kestämään pitkää käyttöä
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www.kuhn.com

1 3 42

Tarkista, mitä muita karhottimia KUHN tarjoaa

1. Yksiroottoriset nostolaitekarhottimet - 2. Puolihinattavat neliroottoriset karhottimet - 3. Mattokarhottimet - 4. Pöyhin-karhotin-yhdistelmät

Ja kyllä ne selviytyvät…

PIENET OHJELMAT 
SUURELLA VAIKUTUKSELLA

SOVELLUKSET

RAKENNA TEHOKAS REHUNKORJUUKETJU

…NÄIN ME TESTAAMME, SELVIYTYVÄTKÖ KARHOTTIMEMME KAIKKEIN VAIKEIMMISSA OLOISSA. 

Rehun korjuuketju on ainoastaan niin vahva kuin sen heikoin lenkki. On tärkeää, että kaikki koneet sopivat hyvin yhteen. 
Tässä yhteydessä KUHN ForageXpert sovellus voi auttaa sinua optimoimaan korjuuketjusi nykyiseen varustukseen perus-
tuen. Tällä työkalulla voit nopeasti löytää niittolaitteen, niittomurskaimen, pöyhimen tai karhottimen, jotka parhaiten sopivat 
yhteen korjuukoneittesi kanssa.  
Saatavissa AppleStore'ssa ja Google Play'ssa. 
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KUHN S.A. 
4 Impasse des Fabriques - BP 50060 
F-67706 Saverne CEDEX - Ranska

Tässä esitteessä olevat tiedot ovat ainoastaan informaatiota varten eivätkä sido valmistajaa. Koneemme ovat 
toimitusmaan voimassa olevien säännösten mukaisia. Esitteissämme jotkut turvalaitteet ja suojukset voivat olla 
muussa kuin käyttöasennossa, tiettyjen osien näyttämiseksi. Koneita käytettäessä on osien oltava asennettuna 
käyttö- ja asennusohjeen ohjeiden mukaan. Huomioi traktorin kokonaispaino, nostoteho ja enimmäisakseli- ja 
rengaskuormitus. Traktorin etuakselipainon pitää aina olla toimitusmaan säännösten mukainen (Euroopassa 
etuakselipainon on oltava 20 % traktorin nettopainosta). Pidätämme oikeudet muutoksien tekemiseen siitä 
erikseen ilmoittamatta. Tässä esitteessä olevat koneet voivat olla vähintään yhden patentin ja/tai rekisteröinnin 
alaisia. Tässä esitteessä mainitut tuotemerkit voivat olla rekisteröityjä yhdessä tai useammassa maassa.

Lisätietoja lähimmästä KUHN-jälleenmyyjästä, 
katso verkkosivujamme 
www.kuhn.com

Katso Kuhn myös

Katso myös YouTube kanavamme. 

Select the best combination
Disc Mowers Disc Mower 

Conditioners Tedders

Rakes Help Settings


