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ESPRO

VELKÝ VÝKON !
S NÍZKÝM PŘÍKONEM

NOVÝ SECÍ STROJ ESPRO byl 

vyvinut pro vysoké pracovní výkony. 

Možnost vysokých pojezdových rychlostí 

však nutně nemusí znamenat velký nárok 

na výkon traktoru. Ve skutečnosti je možné 

s šesti metrovou verzí stroje dosáhnout 

pracovní rychlosti až 17 km/hod v agregaci 

s traktorem o výkonu pouze 200 KS, 

což znamená méně než 35 hp na metr 

záběru! Jednotlivá nastavení jsou velmi 

jednoduchá, rychle proveditelná a spolu s 

uceleným konceptem ovládací elektroniky 

přispívají ke zvýšenému výkonu a maximálně 

usnadňují práci obsluze.

* V závislosti na pracovních podmínkách a výbavě stroje.

3000 6000 R

Jednoduché ovládání pomocí ISOBUS připojení
ESPRO je ISOBUS kompat ibilní stroj dodávaný s ovládacím terminálem 
CCI 200 (ISOBUS) nebo VT50 (“ISO KUHN“). Oba terminály se velmi 
snadno ovládají pomocí dotykové obrazovky a funkčních t lačítek. 
Ovládací joyst ick je výbavou na přání a umožní obsluze ovládat hlavní 
funkce stroje pouze prsty pravé ruky.
Secí stroj je vybaven funkcemi pro započet í a ukončení práce (funkce 
GO a END) pracovních jednotek (pracovní disky, výsevní disky, boční 
znamenáky, atp.) podle přednastavených časových a metrických údajů 
při otáčení na souvrat ích a okrajích pozemků. Výsevní ústrojí se při zdvihu 
předních pracovních disků zastaví, aby bylo zajištěno, že veškeré osivo 
v distribučních hadicích bude vyseto do půdy předt ím, než se zvednou 
i výsevní disky. Po otáčce je opětovné spuštění pracovních jednotek 
v opačném pořadí než při ukončování práce na souvrat i. 

ROSTLINNÉ ZBYTKY NEBO TĚŽKÁ PŮDA, OD ESPRA 
MŮŽETE VŽDY OČEKÁVAT MAXIMÁLNÍ VÝKON

V přední část i stroje se nachází první pracovní sekce – 2 řady 
disků pro otevírání a mísení půdy, stejně tak pro dobré zapravení 
rost linných zbytků do povrchové vrstvy půdy. Tyto disky o průměru 
460 mm pomáhají vytvářet ideální oraniště. Díky vyhloubenému 
tvaru disků dosáhnete požadovaného výsledku i v těžkých půdách.
Montáž dvou disků na jednom držáku je úsporou hmotnost i a zlepšení 
průchodnost i půdy a rost linných zbytků napříč strojem, náboje disků 
jsou naplněny olejem a utěsněny, čímž je výrazně snížena perioda 
nutné údržby.

Rychlá a snadná nastavení
Nastavení agresivity práce předních 
pracovních disků, hloubky výsevku 
a přít laku výsevku přidáním nebo 
odebráním podložek u hydraulických 
válců je velmi snadné a přístup k nim 
bezproblémový. Centralizované 
nastavení znamená, že u 3m verze stroje 
měníte počet podložek pouze u jednoho 
válce a u 6m verze na dvou válcích.
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OFFSETOVÉ ULOŽENÍ POJEZDOVÝCH KOL ČINÍ 

Z ESPRA STROJ, KTERÝ LZE LEHCE TÁHNOUT

Vhodný kontakt osiva s půdou a stálá hloubka výsevku jsou životně 
důležité faktory pro klíčivost všech semen. Nejen z tohoto důvodu 
je na ESPRU řada přít lačných kol umístěných hned za pracovními 
disky, tak aby každé z kol utužovalo půdu přímo před dvěma 
výsevními disky:
1.  Uložení kol ve dvou řadách (offsetové uložení) eliminuje 

odvalování půdy na minimum, t ím pádem je snížen potřebný 
příkon stroje a naopak vylepšena jeho manévrovatelnost 
především na souvrat ích.

2.  Pojezdová kola stroje ESPRO o průměru 900 mm snižují valivý 
odpor půdy, oprot i kolům s menším průměrem, a šířka kol 
215 mm společně s mezerou 85 mm mezi jednot livými koly 
umožní vynikající procházení půdy a rost linných zbytků napříč 
strojem. Nedochází tak hromadění materiálu a následnému 
ucpání.

3.  Čtvercový profi l pneumat ik zajišťuje dokonalé utužení půdy po 
celé šířce pneumat iky. Ostrý a hluboký dezén pneumat ik výborně 
drobí půdu a přispívá k výslednému jemnému povrchu oraniště.

                                             PŘESNOST I PŘI VYSOKÉ  

                                             POJEZDOVÉ RYCHLOSTI

U secího stroje ESPRO byl poprvé využit nový systém uchycení 
secích botek – CROSSFLEX, který se stará o stálou hloubku výsevku 
za všech pracovních podmínek a při jakékoliv pojezdové rychlost i. 
Skládá se ze speciálně profi lované trubky hvězdicovitého tvaru, 
polyuretanových válečků a ramen výsevních disků. Ramena se 
vychylují směrem nahoru i dolu, tak aby perfektně kopírovala terén, 
polyuretanové válečky se chovají jako čtyři malé pružiny, které ale 
nemají možnost klouzat po délce trubky, nedochází tak k jejich 
deformování. Rameno je vždy velmi rychle a přesně vráceno do své 
původní pozice, což vede k přesnému dodržení výsevní hloubky na 
celém pozemku i při vysokých rychlostech. Secí rám CROSSFLEX 
je osazen stejnými dvojdiskovými botkami jako u již osvědčených 
výsevních jednotek SEEDFLEX, také vyvinutých fi rmou KUHN.



Jan Staník

www.kuhn.com

Korycany, Česká republika

«Měl jsem možnost oset 400 ha řepky, pšenice a hořčice se secím strojem ESPRO. 
Jeho výkon je velmi vysoký: sedm až osm hektarů za hodinu. Dosáhli jsme pracovních 
rychlost i 15, 16 a dokonce i 17 km/hod. V porovnání s konkurenčními secími stroji, 
které jsem měl možnost vyzkoušet, vychází ESPRO jako jediný stroj, který předvede 
požadovaný výkon i při vysoké rychlost i, což se může hodit především při nepříznivé 
předpovědi počasí».

Výbava na přání 
ovládání přes joyst ick pro terminály CCI 200 a VT50 – přední pěchovácí válec – kypřiče kolejových stop traktoru – preemergentní znamenáky – vzduchové brzdy.

Technická data Tažené pneumatické secí stroje s pasivní přípravou

ESPRO 3000 ESPRO 6000 R

Pracovní záběr (m) 3,00 6,00

Transportní šířka (m) 3,00

Transportní délka (m) 7,60 8,90

Objem zásobníku (l) 2 500 3 500

Plnící výška (m) 2,40 2,65

Závěs do spodních táhel traktoru kat. 2

Jednotka pro zpracování půdy
2 řady disků o průměru 460 mm uložených v párech na polyurethanových válečcích,

bezúdržbová ložiska

Rozteč řádků (mm) 150

Počet secích botek 20 40

Secí rám
2 řady dvoudiskových botek, disky o průměru 350 mm s předsazením vůči sobě 

o 41 mm, secí rám CROSSFLEX

Pohon výsevního ústrojí elektricky

Pohon vent ilátoru hydraulicky přes hydrauliku traktoru nebo přes systém Vario

Požadavky na hydrauliku traktoru 
(pohon vent ilátoru přes hydrauliku traktoru)

3 dvojčinné hydr. okruhy
1 volná vratka

2 dvojčinné hydr. okruhy
1 volná vratka

Ovládání
kompat ibilní s ISOBUS systémem: VT50 (ISO KUHN) nebo CCI

200 (ISOBUS); joyst ick k dispozici na přání

Max. výkon traktoru (kW/hp) 149 /200 261 / 350

Rozsah pracovních rychlost í (km/h) 7 - 17

Signál rychlost i přes radar

Hmotnost základního stroje (kg) 3 600 8 000

KUHN S.A.
4 Impasse des Fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX-France

Informace v tomto dokumentu slouží pouze k orientačním účelům a nejsou závazné. Náše stroje jsou vyrobeny ve shodě 
s předpisy státu, do kterého jsou stroje dodány. Některá bezpečnostní zařízení mohou být odstraněna, aby náš prospekt 
umožnil jasnější zobrazení. Za žádných okolností by neměl být stroj v provozu bez nasazených nezbytných bezpečnostních 
zařízení (podle specifi kací v montážních instrukcích a návodu k obsluze). Respektujte hmotnost a povolené zatížení tažného 
prostředku, jeho zvedací kapacitu, maximální zatížení náprav a pneumatik. Minimální zatížení přední nápravy musí být vždy 
v souladu s předpisy v dané zemi (v Evropě je to minimálně 20 % hmotnosti traktoru). Ponecháváme si právo změny jakékoliv 
konstrukce, technických údajů nebo seznamu materiálů bez dalšího oznámení. Naše stroje a zařízení v tomto dokumentu
mohou být chráněny minimálně jedním patentem a/nebo průmyslovým vzorem. Ochranné známky citované v tomto 
dokumentu mohou být registrovány v jedné nebo několika zemích.

Více informací o Vašem 

nejbližším prodejci značky 

KUHN naleznete na:
www.kuhncenter.cz
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