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be strong, be KUHN

Víceúčelové radličkové podmítače
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CULTIMER 
M 100, L 100, L 100R a L 1000 série
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KONEC BUŠENÍ DO TĚŽKÝCH PŮD

Pracovní 
šířka (m)Model

  CULTIMER L 300 10 3,00

  CULTIMER L 350 12 3,50

  CULTIMER L 400R 13 4,00

Počet radliček

  CULTIMER L 500R 16 5,00

  CULTIMER L 4000 13 4,00

  CULTIMER L 5000 16 5,00

  CULTIMER L 6000 19 5,85

  CULTIMER M 300 7 3,00

• Můžete provádět podmítku strniště v rozmezí 3 
-7 cm, a vytvořit podmínky pro vzcházení výdrolu a 
plevelů.

• Můžete provádět podmítku strniště a  zamíchat 
slámu, při pracovní hloubce od 7 -15 cm, a 
zanechat rostlinné zbytky blízko povrchu.

• Můžete provádět hlubokou podmítku strniště až 
do 35cm a nahradit tak použití pluhu.

• Hluboké kypření půdy pro dobré vsakování vody a 
nízká náročnost na sílu traktoru přináší úsporu paliva

• Rychlé a jednoduché nastavení.

• Chcete stroj, který se dokáže přizpůsobit všem 
půdním podmínkám, se slupicemi, které jsou v půdě 
stabilní.

• Můžete snížit náklady na operaci používáním 
karbidových částí.

Vyberte si CULTIMER L,  
schopnost provádět různé druhy práce, 
s jistotou vysoké kvality práce provedené 
jednoduchým, robustním, efektivním a 
univerzálním strojem, snížení nákladů 
na údržbu při použití vysoce kvalitních 
opotřebitelných dílů. Tyto tři výhody jsou 
kombinovány v jednom balíku, to dělá z 
tohoto stroje jeden z nejuniverzálnějších 
podmítačů na trhu.

Víceúčelové radličkové 
podmítače KUHN ve zkratce:

M 100, L 100, L 100R a L 1000 sérieCULTIMER 
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3  Bezúdržbové NSM slupice usnadňují použit í stroje.

S VYSOCE KVALITNÍ 
PODMÍTKOU MŮŽETE JEN 
VYHRÁT!

PRACOVNÍ HLOUBKA UDRŽENÁ AŽ 600KG NA SLUPICI

1  Pracovní hloubka slupic je udržována na konstatní úrovni 
díky novému pružinovému mechanismu s Non Stop 
systémem jištění. V jakémkoliv typu půdy a zvláště v 
kamenitých podmínkách, t lak 600 kg na špičku zajišťuje 
stejnoměrnou hloubku práce až do 35 cm.

2  Materiály s vysokou kvalitou jsou zárukou robustní 
konstrukce. Lisovaná příruba a rám.

CULTIMER M 100, L 100, L 100R a L 1000 série
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30%

70%

Zakřivený tvar a zkosené deflektory umožňují 
homogenní promíchání půdy a slámy: Separátní tok 
materiálu: 
- jeden proud jde dopředu a je nabrán slupicí znovu
- druhý proud je poslán na bok
Sláma je rozhozená po celé zpracované ploše pro 
rychlejší rozklad.

VÝJIMEČNÁ KVALITA 
PROMÍCHÁNÍ

T SLUPICE: JIŠTĚNÍ 
TRHACÍMI ŠROUBY
Dostupné pro CULTIMER M 100 a CULTIMER L 
100/100R, jištění T slupice je velmi dobrá ekonomická 
alternativa pro lehké půdy a půdy bez kamení. Tento 
jistící systém zaručuje:

• čisté utrhnutí při tlaku 3000kg na špičku bez jaké-
hokoliv dalšího poškození;

• bez střižného efektu, protože šroub je pod tlakem 
jen při trakci;

• jednoduché nahrazení šroubu;
• špička má průchodnost 61cm pokud se šroub 

utrhne.

Pozice dláta společně se zakřivením poskytují 
výjimečnou penetraci do půdy. Navíc tento tvar slupice 
zajišťuje optimální promíchání a má menší nároky na 
traktor než rovné slupice, to snižuje pracovní náklady. 
Zkosený deflektor má rovněž navrch oproti standardním 
alternativám.

Zkosený deflektor zajišťuje optimální distribuci jemné 
hlíny, slámy a hrud s nízkými nároky na potahovou sílu.

30%

70%
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2. Rovnání pozemku 3. Konsolidace půdy1. Intensivní promíchání nebo nakypření půdy: 
 - 3 řady slupic CULTIMER L 
 - 2 řady slupic CULTIMER M

VYSOKÁ PRŮCHODNOST POD RÁMEM, PRO POUŽITÍ V 
JAKÝCHKOLI PODMÍNKÁCH

Průchodnost pod rámem 85cm 
umožňuje práce na pozemku s velkým 
množstvím rostlinných zbytků.

Široká rozteč mezi slupicemi v každé 
řadě minimalizuje možnost ucpání.

Optimální umístění slupic: každých 30cm 
u CULTIMER L /43cm u CULTIMER 
M), umožňuje podmítači zvládnout 
velké množství rostlinných zbytků i ve 
vysokých rychlostech.

3 OPERACE JEDNÍM PŘEJEZDEM
CULTIMER M 100, L 100, L 100R a L 1000 série
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Pracovní hloubka od 3 do 35cm!

MĚLKÁ PODMÍTKA STRNIŠTĚ: DLÁTO  KACHNÍ NOHA

Toto 350mm dláto je designováno pro mělkou podmítku, 
umožňuje zpracovat celý povrch a dokonce i v malých hloubkách 
(3 až 7cm). Takto může být stroj použit i pro přípravu seťového 
lůžka.

PODMÍTKA STRNIŠTĚ: 80 MM DLÁTA A 350MM KŘIDÉLKA

Pro hlubší podmítku strniště je možné použít  80mm dláto a 350mm 
křidélka. Tato kombinace je vhodná pro práci od 7 do 15cm,zajišťuje 
intenzivní promíchání všech rostlinných zbytků v celé šiřce záběru. 
CULTIMER M 100 se osazuje 480mm křidélky.

Standardní dláto
O 20% větší životnost oproti běžným 
náhradám. Snížené opotřebení a trhání 
díky zasíleným švům a kontaktu půda 
na půdu. Úhel a kapacita penetrace jsou 
nezměněny.

KYPŘENÍ PŮDY: 50MM 
KARBIDOVÁ DLÁTA

Při hloubkovém kypření těžkých půd do 
35cm, 50mm dláto umožňuje snížit potřebu 
tahové síly a zabraňuje přílišnému zdvihu 
půdy. 

KARBIDOVÉ

STANDARDNÍ STANDARDNÍ

STANDARDNÍ

NEBO

Karbidové dláto
10x větší životnost než standardníí dláto: 5 
karbidových destiček.
Úspora času: 10x větší interval pro výměnu 
dílů.
Použití na kamenitých půdách: karbidové 
destičky se vrátí

PODMÍTKA STRNIŠTĚ: 80 MM DLÁTO
Kvalitní promíchání až do hloubky 35 cm. Ideální pro míchání velkého množství rostlinných 
zbytků na povrchu.

OPOTŘEBITELNÉ DÍLY PRO 
KAŽDOU PRÁCI 

KARBIDOVÉ

KARBIDOVÉ
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Rovnací disky jsou osazeny na 
elastomerovém jištění, to umožňuje 
pracovat v jakýchkoli podmínkách, 
stejně tak i s velkým množstvím 
rostlinných zbytků na povrchu nebo 
v kamenitých půdách. Pro podmínky 
bez kamení je možné osadit stroj 
disky bez jištění.

K dosažení kvalitní práce je nutné mít dobře srovnaný pozemek a dobře rozprostřenou slámu. Na plochém povrchu 
pracuje válec efektivně a tlak na půdu je stejnoměrný, to zabraňuje větrné erozi. 

Centralizované ovládání rovnacího systému, které používá kliku pro preciznější a komfortní práci. Navíc srovnávací nářadí 
je bezúdržbové..

DOBŘE SROVNANÝ POZEMEK  
PRO KVALITNÍ PODMÍTKU STRNIŠTĚ

Rovnací ostří jsou používány 
na CULTIMERu M 100 a na 
CULTIMERu L 100/100R, jedná se 
o ekonomickou alternativu vhodnou 
do lehkých a středních půd. Jejich 
flexibilita zajišťuje perfektní srovnání 
pozemku ve všech pracovních 
rychlostech a dovoluje bezpečnou 
práci i v kamenitých podmínkách.

CULTIMER M 100, L 100, L 100R a L 1000 série
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V závislosti na typu půdy je KUHN schopen nabídnout válec, který je nejvhodnější.

Od nejlehčích půd až po ty těžké, každý model má speciální vlastnosti:

PRO EFEKTIVNÍ KONSOLIDACI: 
ROZSÁHLÁ NABÍDKA PĚCHOVACÍCH VÁLCŮ

T-Liner: nový víceúčelový  válec 
pro kamenité půdy a vlhké podmín-
ky. Je stejně agresivní jako T-Ring. 
Ø 600 mm a 140 kg/m v tvrzené 
oceli. Odolný proti poškození a 
opotřebení.

Packliner: pogumovaný válec, 
vhodný do lehkých půd, zajišťuje 
maximální konsolidaci povrchu. Ø 
600 mm a 165 kg/m.

Trubkový : lehký, ekonomický 
válec pro efektivní konsolidaci 
na lehkých až středních půdách. 
Ø 550 mm a 75 kg/m. Jen pro 
nesené verze.

HD-Liner 600: těžký válec s 
velkou kapacitou konsolidace. V 
tvar rozšiřuje tlak vertikálně a do 
boku, pro hloubkovou konsolidaci 
po celé délce válce. Ø 600 mm a 
180 kg/m odolný proti poškození a 
opotřebení, s tvrzené oceli.

T-Ring: lehký válec, s agresivním 
rozbíjením hrud a poškození slámy, 
Dobře pracuje na lehce kamenitých 
půdách. Ideální pro sprašování 
půdy. Ø 600mm a 130 kg/m..

V-Liner : excelentní drobení a 
rovnání v jakýchkoliv typech půd. 
Nevhodný pro kamenité půdy. Ø 
600 mm a 145 kg/m.
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Nastavení pracovní hloubky stroje je jednoduché změnit pomocí podložek bez použití nářadí. Standardní verze je vybavena 
mechanickým systémem, hydraulické nastavení je možné jako volitelná výbava pro jednoduché nastavení pracovní hloubky 
od 3 do 35 cm.

Mechanické nastavení Hydraulické nastavení

Rovnací elementy jsou nasta-
vovány centrálně pomocí kliky. 
Nastavitelné boční deflektory 
snižují riziko tvorby hrůbků.

Rovnací disky nebo ostří jsou 
připevněny na válci, takže 
při změně pracovní hloubky 
zůstávají pořád nastaveny.

JEDNODUCHÉ NASTAVENÍ 
SPECIÁLNĚ PRO VÁŠ KOMFORT

CULTIMER M 100, L 100, L 100R a L 1000 série
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CULTIMER M a L Vám umožňuje pracovat několika způsoby.
Povrchová podmítka strniště: hned po sklizni pro vytvoření podmínek pro vzcházení výdrolu a plevelů. Stejnou operací se 
rozprostřou rostlinné zbytky a urychlí se proces rozkladu.

Hluboká podmítka strniště se setím krycích plodin na konci léta: při podmítce strniště od 10 do 15cm, můžete vytvořit 
seťové lůžko pro krycí plodiny a přitom zlikvidovat plevele.
Ještě lépe, můžete svůj CULTIMER vybavit přísevem SH, takže můžete zaset krycí plodiny při stejné operaci. To je dobrá 
cesta jak optimalizovat čas a náklady.

Hluboké kypření: na podzim nebo krátce po zimě, je vhodné hluboké kypření pro zlepšení půdní struktury pro následující 
plodinu. V závislosti na stavu půdy je možné nastavit pracovní hloubku od 10 do 35cm, tak aby byly vytvořeny ty správné 
podmínky pro vaše plodiny. To dovoluje  zničení krycích plodin nebo plevelů. Také to zlepšuje vsakovací schopnosti půdy a 
zabraňuje tvorbě lagun během zimy.

• přísev krycích plodin. Pro optimalizaci polních operací je možné jedním přejezdem 
zpodmítat a zaset krycí plodiny. SH jednotka může mít následující kapacity: 200, 
380 a 600 litrů pro vysoký pracovní výkon.

MNOHO MOŽNOSTÍ POUŽITÍ



CULTIMER CULTIMER 

12

3 řady slupic

2 řady slupic

CULTIMER PRO KAŽDOU FARMU

CULTIMER L 300 - 350: PEVNÝ RÁM, NESENÝ
Vhodný pro traktory od 120 do 210 hp (88 - 155 kW)

CULTIMER M 300: PEVNÝ RÁM, NESENÝ
Vhodný pro traktory od 7 do 135 hp (55 - 99 kW))

CULTIMER M 100, L 100, L 100R a L 1000 série



La version traînée peut être équipée 
de roues de jauge frontales pour un 
parfait suivi du terrain. Ces dernières 
sont disponibles avec le même 
réglage hydraulique par cales pour 
assurer votre confort.

13

3 řady slupic

3 řady slupic

3 řady slupic

CULTIMER L 4000 - 5000 - 6000: POLO-NESENÝ
Vhodný pro traktory od 160 do 420 hp (120 - 313 kW)

CULTIMER L 400R - 500R: NESENÝ, SKLOPNÝ
Vhodný pro traktory od 160 do 300 hp (118 - 221 kW)
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CULTIMER 

Uchycení CULTIMER L 1000 do ramen traktoru zlepšuje manévrovací schopnosti  
na poli a zvyšuje pracovní výkon.
Nastavitelná oj umožňuje úhel otačení až 110° nezávisle na používaném traktoru.
CULTIMER L také může být vybaven oky, K80 nebo připojení přes koule.

Taženou verzi lze vybavit 
opěrnými koly na 
přední část stroje, pro 
maximální kopírování 
terénu. Přední kola 
jsou vybaveny stejným 
systémem položek jako 
jsou na zadním válci, pro 
lepší komfort obsluhy. 

MAXIMÁLNĚ KOMFORTNÍ TRANSPORT A JIŠTĚNÍ 

• sklopení na šířku pod 3 metry a výšku 4 metry pro 
bezpečný transport

• mechanické uzamčení sklopení 
• náprava je vybavena odpružením pro komfortní jízdu

MOŽNOSTI, KTERÉ DĚLAJÍ ROZDÍLY

Naše opotřebitelné díly (dláta) jsou kovány a tepelně 
opracovány, proto jsou tak robustní a extrémně odolené 
na opotřebení. Drážky na horní straně se zaplní hlínou a 
tím snižují opotřebení tak, že dochází ke kontaktu půda 
na půdu.
Navíc karbidové destičky jsou umístěny do 5 různých 
míst na dlátě pro zajištění vyjímečné penetrace i v 
těžkých půdách, snížení nároků na tahovou sílu a 
zvýšení životnosti opotřebitelných dílů.

Poznámka: karbidové destičky jsou zastrčení pod 
špičkou tak, aby se zabránilo jejich uvolnění v 
kamenitých podmínkách.

NÍZKÉ NÁKLADY

8 až 10x delší životnost
než standardní dláto

L 1000



Avec KUHN protect +, 
travaillez en toute sérénité

36 mois de couverture avec toutes les sécurités de 
la garantie ! Grâce à KUHN protect +, vous pouvez 
vous concentrer exclusivement sur votre métier  
en profitant au maximum des performances de 
votre machine. Car investir dans du matériel de 
technologie moderne, c’est avant tout pouvoir être 
le plus efficace dans tous vos travaux.

Extension de garantie

KUHN S.A.
F - 67706 SAVERNE Cedex

Tél. : +33 (0)3 88 01 81 00 – Fax : +33 (0)3 88 01 81 01 
www.kuhn.fr 
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« Je maîtrise mieux les coûts d’utilisation de 
mon matériel. »

Avec ce service, je n’ai plus de surprises par 
la suite. Je maîtrise mes coûts d’utilisation à 
l’avance. Comme je gère mon exploitation et mon 
matériel avec une comptabilité analytique, je peux 
voir exactement ce que me coûte chaque travail 
effectué. C’est un vrai plus pour moi !

MArc,  
céréalier

« L’extension de garantie KUHN, c’est moins 
cher que de payer les réparations. »

Quand on se retrouve face à un problème de matériel en 
panne au beau milieu de la saison, c’est déjà compliqué 
de s’organiser, de s’adapter à cet élément imprévu. Ne 
pas avoir à payer la facture dans ces moments, c’est 
vraiment un avantage. D’autant que bien souvent quand 
on répare en urgence, cela fait vite de grosses sommes. 

PATrIcIA,  
éleveuse

« J’ai revendu mon semoir plus facilement 
grâce à l’extension de garantie KUHN. »

Lorsque j’ai dû de me séparer de mon matériel, j’ai 
trouvé beaucoup plus facilement un acquéreur car 
il bénéficiait encore de l’extension de garantie. Et 
au final dans la négociation, j’ai bien vu que cela 
a eu du poids. C’est sûr que c’est un service qui 
facilite la revente.

régIs,  
polyculteur-éleveur

Accélérateur  
de satisfaction

be strong, be KUHN*
élevages l cultures l paysages

*soyez fort, soyez KUHN

Avec KUHN protect +, 
travaillez en toute sérénité

36 mois de couverture avec toutes les sécurités de 
la garantie ! Grâce à KUHN protect +, vous pouvez 
vous concentrer exclusivement sur votre métier  
en profitant au maximum des performances de 
votre machine. Car investir dans du matériel de 
technologie moderne, c’est avant tout pouvoir être 
le plus efficace dans tous vos travaux.

Extension de garantie

KUHN S.A.
F - 67706 SAVERNE Cedex

Tél. : +33 (0)3 88 01 81 00 – Fax : +33 (0)3 88 01 81 01 
www.kuhn.fr 
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« Je maîtrise mieux les coûts d’utilisation de 
mon matériel. »

Avec ce service, je n’ai plus de surprises par 
la suite. Je maîtrise mes coûts d’utilisation à 
l’avance. Comme je gère mon exploitation et mon 
matériel avec une comptabilité analytique, je peux 
voir exactement ce que me coûte chaque travail 
effectué. C’est un vrai plus pour moi !

MArc,  
céréalier

« L’extension de garantie KUHN, c’est moins 
cher que de payer les réparations. »

Quand on se retrouve face à un problème de matériel en 
panne au beau milieu de la saison, c’est déjà compliqué 
de s’organiser, de s’adapter à cet élément imprévu. Ne 
pas avoir à payer la facture dans ces moments, c’est 
vraiment un avantage. D’autant que bien souvent quand 
on répare en urgence, cela fait vite de grosses sommes. 

PATrIcIA,  
éleveuse

« J’ai revendu mon semoir plus facilement 
grâce à l’extension de garantie KUHN. »

Lorsque j’ai dû de me séparer de mon matériel, j’ai 
trouvé beaucoup plus facilement un acquéreur car 
il bénéficiait encore de l’extension de garantie. Et 
au final dans la négociation, j’ai bien vu que cela 
a eu du poids. C’est sûr que c’est un service qui 
facilite la revente.

régIs,  
polyculteur-éleveur

Accélérateur  
de satisfaction

be strong, be KUHN*
élevages l cultures l paysages

*soyez fort, soyez KUHN
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Specifikace CULTIMER

Modely M 300  L 300 L 350 L 400R L 500R L 4000 L 5000 L 6000

Pracovní šířka (m) 3.00 3.00 3.50 4.00 5.00 4.00 5.00 6.00

Transportní šířka(m) 3.00 3.00 3.50 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82

Min. výkon traktoru 
(kW/hp) 55/75 88/120 103/140 118/160 147/200 120/160 150/200 180/240

Max. výkon 
traktoru(kW/hp) 99/135 132/180 155/210 177/240 221/300 209/280 260/350 313/420

Počet slupic 7 10 12 13 16 13 16 19

Počet rovnacích disků 8 8 9 10 12 10 12 14

Přibližná hmotnost (kg) 
s trubkovým 550mm 
válcem a NSM slupi-
cemi

1452 1786 2015 2928 3258 /

Přibližná hmotnost (kg) 
s HD-Liner 550mm vál-
cem a NSM slupicemi

/ 2162 2481 3430 3890 4300 5400 5900

Připojení SDT připojení kat. 2 SDT připojení kat.2, 3N a 3 SDT připojení kat. 3 a4N SDT rozporka kat. 3 a 4

Transportní kola / 520/50-17 s odpružením

Nastavení pracovní 
hloubky Ve standardu mechanicky, hydraulicky jako volitelná výbava

Průchodnost pod 
rámem (cm) 85

Opotřebitelné díly
80mm dláto, 50mm 
dláto, 80mm 

křidélka
350mm kachní noha, 80mm dláto, 350mm křidélka, 50mm dláto

Hydraulické okruhy / Sklápění: 1 dvojčinný okruh Zdvih: 1x dvojčinný - Sklápění: 1x dvojčinný 
okruh

Volitelná výbava
S i g n a l i z a c e , 
h y d r a u l i c k é 

nastavení válce
Signalizace, SH jednotka, hydraulické nastavení válce

Válce Trubkový, T-Ring, T-Liner, V-Liner, Packliner, HD-Liner

VÝHODY, KTERÉ VÁM ZARUČÍ MAXIMÁLNÍ RENTABILITU 
VAŠEHO STROJE

SLUŽBY KUHN:

Se službou kuhn sos order je zaručena dodávka
náhradních dílů po celý rok
Potřebujete urgentně náhradní díl? Se službou KUHN sos order
Vám budou zaslány každý den v roce – včetně víkendů a svátků.
Stroje nejsou k tomu, aby čekaly v dílně na náhradní díl, ale aby
pracovaly na poli, pastvině nebo ve stáji.

Prodloužená garance 
Využijte garanci 36 měsíců pomocí služby KUHN protect +,
abyste se mohli plně koncentrovat na potenciál Vašeho stroje,
který očekáváte při jeho nákupu.

Rychlá a efektivní technická podpora
Neočekávané technické problémy přichází vždy v nevhodnou 
dobu.
Váš prodejce značky KUHN může nabídnout podporu rychle a
efektivně díky službě KUHN i tech. Přesná diagnóza a pomoc..

Financování strojů dle potřeb zákazníka
Potřebujete nový stroj, ale Vaše fi nanční situace není ideální?
Modernizujte Vaší farmu pomocí služby KUHN FINANCE, která
se přizpůsobí Vašim potřebám a nárokům.



www.kuhn.com

CULTIMER 

OPTIMER+ PROLANDER DISCOLANDER

CULTIMER L PERFORMER STRIGER

S
 o

hl
ed

em
 n

a 
ži

vo
tn

í p
ro

st
ře

dí
 je

 t
en

to
 p

ro
sp

ek
t 

vy
tiš

tě
ný

 n
a 

pa
pí

r 
ne

ob
sa

hu
jíc

í c
hl

ór
. V

yt
iš

tě
no

 v
e 

Fr
an

ci
i -

 9
50

 0
46

 C
Z 

- 
10

.1
7 

- 
C

op
yr

ig
ht

 2
01

7 
K

U
H

N

Prohlédněte si značku
KUHN také na:

Váš dealer KUHN
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 sezna-
mu 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 
registroványv jedné nebo několika zemích.

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

Více informací o Vašem nejbližším prodejci
značky KUHN naleznete zde:

www.kuhncenter.cz

Zemědělci mají různé typy problémů, ale stejné cíle: snižování nákladů na produkci plodin a vysoký pracovní výkon bez snižování výnosového 
potenciálu.
CULTIMER M a L jsou vytvořeny podle požadavků na víceúčelový stroj, rychlé a jednoduché nastavení, pro zlepšení pracovního výkonu a 
udržení kvality půdy.

Navštivte nás 
na zvláštním kanálu YouTube

Kompletní zpracování půdy od KUHN

L 4000L 5000 L 6000M 300 L 350 L 400R L 500RL 300CULTIMER 

UŽ ŽÁDNÉ DALŠÍ BUBNOVÁNÍ
DO TĚŽKÝCH PŮD


