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be strong, be KUHN

Multifunctionele cultivatortanden om te ontstoppelen

CULTIMER 
M 100, L 100, L 100R en L 1000-series
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Werk- 
breedte (m)Modellen

  CULTIMER L 300 10 3,00

  CULTIMER L 350 12 3,50

  CULTIMER L 400R 13 4,00

Aantal 
tanden

  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

STOPPELBEWERKING MET MULTI-
FUNCTIONELE TANDEN

• U wilt een ondiepe stoppelbewerking op 3 - 7 cm om een 
vals zaaibed vals zaaibed te maken.

• U wilt met stoppelbewerking stro inwerken op een diepte 
van 7 - 15 cm om organisch materiaal in de bovenlaag van 
de bodem te houden.

• U wilt een diepe stoppelbewerking tot op 35 cm 
uitvoeren in plaats van te ploegen.

• U wilt een diepere grondlaag losmaken om het water 
beter in de bodem te laten dringen en om minder 
vermogen nodig te hebben en dus het brandstofverbruik te 
beperken.

• U vindt het belangrijk dat uw machines snel en eenvoudig 
ingesteld kunnen worden.

• U wilt een machine die aan alle bodemtypes kan worden 
aangepast, met tanden die de bodem stabiel bewerken.

• U wilt uw bedrijfskosten verlagen door het gebruik van 
carbide slijtdelen.

Kies voor een CULTIMER L,  
die u aan uiteenlopende werkzaamheden kunt aanpassen. 
Zo weet u zeker dat u met een eenvoudige, robuuste, 
efficiënte en multifunctionele machine snel werk van 
hoge kwaliteit kunt leveren. Bovendien bespaart u op 
onderhoudskosten door het gebruik van hoogwaardige 
slijtdelen. Omdat deze machine deze 3 voordelen 
combineert, is het één van de meest veelzijdige en 
efficiënte schijvencultivatoren op de markt.

KUHN-schijvencultivator met 
multifunctionele tanden in het 
kort:

M 100, L 100, L 100R en L 1000-seriesCULTIMER 
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3  Dankzij de onderhoudsvrije NSM-tanden is de machine 
gebruiksvriendelijk.

MET HOOGWAARDIGE 
STOPPELBEWERKING 
WINT U ALTIJD !

CONSTANTE WERKDIEPTE VAN DE TANDEN

1  De werkdiepte van de tanden wordt constant gehouden
door de nieuwe mechanische non-stop-obstakelbeveiliging
met dubbele veren. In alle grondsoorten en met name
in bodems met veel stenen zorgt de druk op de tandpunt 
van 600 kg tot op 35 cm voor een homogeen resultaat. 

2  Voor de vervaardiging van deze robuuste machine worden 
hoogwaardige materialen gebruikt. Gesmede flens en balk.

CULTIMER M 100, L 100, L 100R en L 1000-series
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De gebogen vorm en de gedraaide geleideplaat zorgen 
voor een homogene vermenging van het stro met de grond. 
Gescheiden grondstromen: 
- één stroom die voor de tand uit rolt en weer opgevangen 
wordt door de tand 
- één stroom die links of rechts langs de tand wordt geleid
Het stro wordt over het volledige bewerkte oppervlak 
verdeeld, zodat het sneller verteert.

UITZONDERLIJKE  
MENGKWALITEIT

T-TAND: TREKBOUTEN 
VOOR DE VEILIGHEID
Trekboutbeveiliging is een kostenefficiënt alternatief voor 
lichte grond zonder stenen en is verkrijgbaar voor de 
CULTIMER M 100 en CULTIMER L 100/100R. Dit vei-
ligheidssysteem waarborgt:

• Een zuivere breuk bij inwerking van 3.000 kg op de 
schaarpunt om schade aan de machine te voorkomen.

• Geen wrijving omdat de bout alleen tijdens het trekken 
belast wordt.

• Eenvoudig vervangen van de bouten.
• De schaarpunt kan 61 cm naar boven uitwijken wan-

neer de trekbout afbreekt.

De plaats van de punt en de gebogen vorm zorgen ervoor 
dat de tanden uitzonderlijk goed de bodem indringen. 
Bovendien garandeert deze tandvorm een optimale vermen-
ging en is er minder vermogen nodig dan bij een rechte tand. 
Hierdoor zijn de bedrijfs-kosten lager. De gedraaide geleide-
plaat heeft de voorkeur boven standaard, rechte alternatie-
ven.

De gedraaide geleideplaat zorgt voor een optimale 
verdeling van verkruimelde grond, stro en kluiten, terwijl hij 
weinig extra vermogen vraagt.

30%

70%
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2. Oppervlak egaliseren 3. Grond aandrukken1. Bodem intensief vermengen of losmaken: 
 - 3 rijen tanden bij de CULTIMER L 
 - 2 rijen tanden bij de CULTIMER M

GROTE BODEMVRIJHEID VOOR GEBRUIK IN ALLE 
OMSTANDIGHEDEN

Een grote bodemvrijheid van 85 cm 
zodat u kunt werken op percelen met 
grote hoeveelheden gewasresten.

Veel ruimte tussen de tanden in elke rij 
en tussen de rijen onderling om de kans 
op verstoppingen tot een minimum te 
beperken.

Optimale rangschikking van de tanden: 
om de 30 cm bij de CULTIMER L (43 
cm bij de CULTIMER M), zodat de 
machine grote volumes gewasresten 
kan verwerken, zelfs op hoge snelheden.

3 BEWERKINGEN IN ÉÉN WERKGANG
CULTIMER M 100, L 100, L 100R en L 1000-series
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Diepte van 3 tot 35 cm

ONDIEPE STOPPELBEWERKING:
GANZEVOETSCHAAR
Deze schaar van 350 mm is ontworpen voor ondiepe 
stoppelbewerking waarbij het volledige oppervlak gelijkmatig 
bewerkt wordt, zelfs bij een geringe diepte (3 tot 7 cm). Hij kan 
ook gebruikt worden om een zaaibed te bereiden.

STOPPELBEWERKING: PUNTEN VAN 80 MM EN 
VLEUGELSCHAREN VAN 350 MM 
Gebruik de punt van 80 mm en de vleugelscharen van 350 mm 
voor diepe stoppelbewerking. Op een diepte van 7 tot 15 cm 
garanderen deze vleugelscharen een intensieve vermenging van de 
gewasresten over de volledige werkbreedte. De CULTIMER M 100 
wordt geleverd met vleugelscharen van 480 mm.

Standaard
20% langere levensduur ten opzichte van 
standaardpunten op de markt. Minder 
slijtage dankzij de versterkte naden 
en het grond-grond-contact. Hoek en 
indringingsvermogen zijn onveranderd.

WOELEN: CARBIDE PUNT VAN 50 
MM
Bij het losmaken van harde bodems tot 35 
cm met de punt van 50 mm heeft u minder 
trekkracht nodig en komt de bodem niet te 
veel omhoog. 

CARBIDE

STANDAARD STANDAARD

STANDAARD

of

Carbide
10 keer zo slijtvast als een standaardpunt: 
5 carbide platen 
Bespaart tijd: het duurt 10 keer langer 
voordat hij vervangen moet worden.
Bij gebruik op steenachtige bodems: carbide 
plaatjes die automatisch terugkeren.

STOPPELBEWERKING: PUNT VAN 80 MM
Hoogwaardige menging tot 35 cm diep. Ideaal om grote hoeveelheden gewasresten in de 
bovengrond in te werken.

PUNTEN EN SCHAREN VOOR ALLE  
WERKZAAMHEDEN 

CARBIDE

CARBIDE
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De egalisatieschijven zijn op 
een beveiliging van elastomeer 
gemonteerd zodat ze onder alle 
omstandigheden ingezet kunnen 
worden: zowel op akkers met 
gewasresten als op steenachtige 
grond. Voor bodems zonder stenen 
zijn deze schijven verkrijgbaar zonder 
beveiliging.

Voor een onberispelijk resultaat moet het stro netjes verdeeld worden en de bodem mooi vlak gelegd worden. Op vlak 
terrein werkt de rol efficiënter en is de bodemdruk homogeen. Dit voorkomt winderosie. 

Voor meer nauwkeurigheid en comfort kan het egalisatiesysteem centraal ingesteld worden met een hendel. Overigens 
hebben deze egalisatie-elementen geen onderhoud nodig.

GOED GEËGALISEERDE GROND  
VOOR EEN PERFECT RESULTAAT

De egaliserende toestrijkers 
op de CULTIMER M 100 en 
CULTIMER L 100/100R vormen 
een kostenefficiënt alternatief dat 
perfect geschikt is voor lichte tot 
middelzware grond. Omdat ze zo 
soepel zijn, leveren ze een perfect 
resultaat op bij alle werksnelheden 
en kunt u ook op steenachtige 
grond veilig werken.

CULTIMER M 100, L 100, L 100R en L 1000-series
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Afhankelijk van het grondtype heeft KUHN een rol die het best past bij uw situatie.

Van de lichtste tot de zwaarste uitvoering, elk model heeft zijn specialiteit:

EFFICIËNT AANDRUKKEN: 
VOOR ELKE TOEPASSING EEN ROL

T-Linerrol: de nieuwe, lichte, mul-
tifunctionele rol voor  steenachtige 
en vochtige omstandigheden. 
Deze rol is even agressief als de 
T-ringrol. 600 mm en 140 kg/m - 
vervaardigd van behandeld staal. 
Schokbestendig en slijtvast.

Packlinerrol: met rubber beklede 
rol, ideaal voor lichte grond of 
om de bovengrond stevig aan te 
drukken. 600 mm en 165 kg/m

Kooirol: een lichte, rendabele rol 
om efficiënt aan te drukken, omdat 
hij ervoor zorgt dat de machine op 
lichte tot middelzware grond stabiel 
blijft.
Ø 550 mm en 75 kg/m
Alleen voor gedragen modellen.

HD-Liner 600-rol: zware rol met 
hoge aandrukcapaciteit. De V-vorm 
verdeelt de druk verticaal en schuin 
om diep aan te drukken over de 
volledige lengte van de rol. 600 
mm en 180 kg/m, vervaardigd 
van schokbestendig en slijtvast 
behandeld staal.

T-ringrol: lichte rol om kluiten 
en stro agressief te verkleinen. 
Behoudt goede grove grond. 
Ideaal voor leemachtige
bodems. 600 mm en 130 kg/m

V-Linerrol: excellente 
verkruimeling en egalisatie van alle 
grondsoorten. Niet aanbevolen 
voor steenachtige bodems.
Ø 600 mm en 145 kg/m
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De werkdiepte van de machine kan eenvoudig ingesteld worden met afstandschijven. Hiervoor is geen extra gereedschap 
nodig. De standaarduitvoering beschikt over een mechanisch instelsysteem. Optioneel is hydraulische instelling van de rol 
leverbaar om de werkdiepte van 3 tot 35 cm gemakkelijk in te stellen.

Mechanische instelling Hydraulische instelling

De egalisatieschijven of toestrijkers 
kunnen centraal middels spindels in-
gesteld worden. Instelbare kantschij-
ven om rugvorming te voorkomen.

De egalisatieschijven of egaliserende 
toestrijkers zijn aan de rol gekoppeld 
en blijven ingesteld, zelfs na het 
wijzigen van de  
werkdiepte.

EENVOUDIGE INSTELLINGEN 
VOOR UW GEMAK

CULTIMER M 100, L 100, L 100R en L 1000-series
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Met de CULTIMER M en L modellen kunt u uw land op velerlei wijze bewerken.
Ondiepe stoppelbewerking: gebruik meteen na het oogsten ondiepe stoppelbewerking om een vals zaaibed te maken en 
onkruid en oogstzaden aan te moedigen te ontkiemen. Tegelijkertijd kunt u het stro verspreiden om de afbraak van organisch 
materiaal te versnellen. 

Diepe stoppelbewerking met groenbemester vanaf het einde van de zomer: met een stoppelbewerking van 10 tot 15 
cm diep kunt u een zaaibed voor uw groenbemester maken en gelijktijdig alle ongewenste onkruiden en planten vernietigen.
Nog beter: door een SH-zaaimachine op de Cultimer te monteren, zaait u tegelijkertijd uw groenbemester in. Een geweldige 
manier om geld en tijd te besparen.

Woelen: in het najaar of direct na de winter woelen om de bodemstructuur te verbeteren voor de volgende teelt. Afhankelijk 
van de toestand van de bodem stelt u de werkdiepte tussen 10 en 35 cm in om de juiste omstandigheden voor uw teelt te 
creëren. Zo kunt u een groenbemester of onkruiden vernietigen en de bodem openbreken om te voorkomen dat water op het 
land blijft staan in de winter.

• Zaaimachine voor groenbemesters. Om uw stoppelbewerking te optimaliseren en 
gelijktijdig een groenbemester te zaaien.
SH-zaaimachines hebben een voorraadbak met een inhoud van 200, 380 of 600 liter 
voor een hoge capaciteit.

BREDE INZETBAARHEID
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EEN CULTIMER VOOR ELK 
TYPE BEDRIJF

CULTIMER L 300-350: VAST GEDRAGEN
Geschikt voor trekkers tussen 120 en 210 pk (88 - 155 kW)

CULTIMER M 300: VAST GEDRAGEN
Geschikt voor trekkers tussen 75 en 135 pk (55 - 99 kW) 2 rijen tanden

3 rijen tanden

CULTIMER M 100, L 100, L 100R en L 1000-series



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 rijen tanden

CULTIMER L 4000 - 5000 - 6000: HALFGEDRAGEN
Geschikt voor trekkers tussen 160 en 420 pk (120 - 313 kW)

CULTIMER L 400R - 500R: GEDRAGEN OPKLAPBAAR
Geschikt voor trekkers tussen 160 en 300 pk (118 - 221 kW) 3 rijen tanden

3 rijen tanden
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Omdat de CULTIMER L 1000 aan de trekstangen van de trekker gemonteerd 
wordt, is manoeuvreren op de akker eenvoudiger dan ooit. Dit versnelt uw werk-
zaamheden. 
Dankzij het verlengstuk voor de dissel heeft u constant een draaihoek van 110° 
onafhankelijk van welke trekker die u gebruikt. 
De CULTIMER L kan uitgevoerd worden met een trekoog, een K80 kogel- 
koppeling of koppelstang. 

De getrokken 
uitvoering kan 
uitgerust worden met 
dieptewielen vooraan 
voor een perfecte 
bodemaanpassing. Deze 
wielen zijn optioneel ook 
hydraulisch instelbaar 
met afstandschijven 
voor een comfortabele 
bediening. 

VEILIG EN COMFORTABEL TRANSPORT 

• De machine kan ingeklapt worden tot 3 meter breed en 4 
meter hoog voor veilig transport over de weg. 

• Met een knop voor mechanisch inklappen is de veiligheid 
optimaal gegarandeerd. 

• Geveerd onderstel voor een comfortabele rit. 

Onze carbide slijtdelen (punten) zijn gesmeed en 
daarna behandeld.  Hierdoor zijn ze robuust en extreem 
slijtvast. De groeven aan de bovenzijde vullen zich met 
grond en verminderen slijtage door het grond-grond-
contact.
Bovendien zijn de carbide platen op 5 aparte plaatsen 
op de punt geplaatst om een perfecte indringing in 
harde grond, een gering benodigd vermogen en een 
lange levensduur te garanderen.

Opmerking: De carbide plaatjes zitten onder de punt 
om te verhinderen dat ze loskomen in bodems met veel 
stenen.

LAGE BEDRIJFSKOSTEN

Gaan 8 tot 10 keer langer mee 
dan een standaard punt.

OPTIES DIE HET VERSCHIL MAKEN 

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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Specificaties CULTIMER

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

Werkbreedte (m) 3,00 3,00 3,50 4,00 5,00 4,00 5,00 6,00

Transportbreedte (m) 3,00 3,00 3,50 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82

Min. trekkervermogen 
(kW/pk) 55/75 88/120 103/140 118/160 147/200 120/160 150/200 180/240

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

Aantal tanden 7 10 12 13 16 13 16 19

Aantal egalisa
ieschijven    8 8 9 10 12 10 12 14

Gewicht (kg) met 
kooirol 550 mm en 
NSM-tanden ca.

1452 1786 2015 2928 3258 /

Gewicht (kg) met 
HD-Linerrol 600 mm 
en NSM-tanden ca.

/ 2162 2481 3430 3890 4300 5400 5900

Aanbouw Std aanbouwpennen 
cat. 2 

Std aanbouwpennen cat. 2, 
3N en 2 

Std aanbouwpennen cat. 3 
en 4N Std koppelstang 3 en 4

Transportwielen / 520/50-17 geveerd 

Instelling werkdiepte Standaard mechanisch of hydraulisch als opt ie

Bodemvrijheid (cm) 85

Verkrijgbare
slijtdelen

80 mm punt, 50 mm 
punt, 80 mm vleu-

gelscharen
350 mm ganzevoetschaar, 80 mm punt, 350 mm vleugelscharen, 50 mm punt

Hydraulische bediening / In-/uitklappen: 1 DW Heffen: 1 DW - In-/uitklappen: 1 DW

Opties Waarschuwingsborden, 
hydraulische bediening rol Waarschuwingsborden, SH-zaaimachine, hydraulische bediening rol 

Verkrijgbare rollen Kooirol, T-Ring, T-Liner, V-Liner, Packliner, HD-Liner

VOORDELEN VOOR EEN OPTIMAAL GEBRUIK EN RENDEMENT 
VAN UW MACHINES

* KUHN SERVICES

Onderdelen 24 uur per dag, 7 dagen per week
U heeft snel een onderdeel nodig? Met KUHN sos order worden 
uw onderdelen 7 dagen per week, 362 dagen per jaar per koe-
riersdienst geleverd. 
Zo kunt u stilstandtijden tot een minimum beperken en uw werk-
prestaties verbeteren.    

De oplossing voor professionals
Met de KUHN PROTECT+ garantie heeft u 36 maanden lang 
geen omkijken naar uw machine. U kunt zich volledig op uw 
werk en de prestaties van uw machine richten. Want dat is 
tenslotte wat u verwacht wanneer u in een hightech machine 
investeert.

Voor snellere reparaties!
Een technische storing komt altijd op het verkeerde moment. 
Met KUHN I TECH kan uw erkende KUHN-dealer u snel en effi-
ciënt uit de brand helpen. Deze online-service is 24/7 beschik-
baar en maakt een snelle en nauwkeurige diagnose van het 
probleem mogelijk.

Investeer op rationele wijze!
Nieuwe machine nodig, financiering onzeker? Moderniseer uw 
machinepark en laat uw bedrijf groeien met KUHN finance - 
veilig en helemaal volgens uw wensen. Wij hebben financiële 
oplossingen die volledig afgestemd zijn op uw behoeften.

*Sommige diensten zijn niet beschikbaar in alle landen.
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CULTIMER 

OPTIMER+ PROLANDER DISCOLANDER

CULTIMER L PERFORMER STRIGER
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U vindt KUHN ook op

Uw KUHN-dealer
De informatie in dit document is uitsluitend indicatief en is niet-bindend. Onze machines voldoen aan de voor-
schriften die gelden in het land van levering. Het is mogelijk dat sommige veiligheidsvoorzieningen in onze docu-
mentatie ontbreken om bijvoorbeeld bepaalde details beter te kunnen tonen. Voor gebruik van deze machines 
dienen de veiligheidsvoorzieningen correct gemonteerd te zijn overeenkomstig de instructies in de gebruiks- en 
montageaanwijzing. Neem het maximaal toegelaten gewicht van de trekker, de hefcapaciteit, de maximale 
aslasten en belasting van de banden in acht. De belasting op de vooras moet altijd in overeenstemming zijn met 
de voorschriften die gelden in het land van levering (in Europa moet dit minimaal 20% van het eigen gewicht van 
de trekker zijn). We behouden ons het recht voor ontwerpen, specificaties en gebruikte materialen te wijzigen 
zonder voorafgaande kennisgeving. De in dit document beschreven machines en uitrustingen kunnen door 
minstens één patent en/of geregistreerd ontwerp beschermd zijn. In dit document vermelde handelsmerken 
kunnen in één of meerdere landen geregistreerd zijn.

Landbouwers kampen met verschillende problemen maar hebben dezelfde doelstellingen: de voederwinningskosten verlagen en in korte tijd 
zoveel mogelijk werk verzetten zonder dat de gewasopbrengst in het gedrang komt.
Met dit in het achterhoofd zijn de CULTIMER M en L ontworpen. Wij bieden u multifunctionele machines die snel en eenvoudig ingesteld 
kunnen worden, zodat u meer werk kunt verzetten en de bodemkwaliteit behouden blijft.

Ontdek het programma grondbewerkingsmachines van KUHN
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Door de volgende website te bezoeken kunt
u onder andere de meest dichtbij zijnde
geautoriseerde KUHN-dealer vinden:

www.rth.nl voor Nederland
www.packoagri.be voor België 

Bekijk het YouTube-kanaal
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