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GROTE PRECISIE...
Zeer precies werken met het VENTA doseersysteem. 
De enkele schijfschaar legt het zaad zeer precies weg 
in de zaaivoor. In alle omstandigheden een constante 
zaaidiepte en goede plaatsing van het zaaizaad. 

....EN COMFORT
Zeer eenvoudige en simpele elektronica. Uitgevoerd 
met de bewakingsterminal HECTOR 3000 en met een 
verdeelkop en doseerunit die goed bereikbaar zijn. 

AANDRUKROLLEN
De zaaimachine kan uitgevoerd met aandrukrollen, 
hiermee kan de zaaimachine aan diverse 
omstandigheden aangepast worden. Als het zaaizaad 
aangedrukt zal een betere kieming in losse en droge 
gronden worden verkregen. 



EENVOUDIG, PRIJSGUNSTIG 
EN EFFECTIEF
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EENVOUDIGE EN PRECIEZE 
ENKELE SCHIJFSCHAAR

De schijfschaar heeft een diameter van 33 cm en heeft 
een grote schaarruimte van 35 cm tussen de beide rijen. 
Hierdoor kan er goed bij gewasresten gezaaid worden. 
De schaardurk is instelbaar tot 35 kg.

De enkele schijfschaar is uitgevoerd met een licht gebolde schijf van gehard 
staal, de schijf wordt gereinigd door de schaarkouter. De schaarkouter 
geleid het zaaizaad precies naar de zaaivoor.
De zaaidiepte instelling en de aandrukrollen zorgen voor een constante 
zaaidiepte. De instellingen kunnen eenvoudig zonder gereedschappen 
versteld worden.



Een verstelling om over te schakelen van fijn- naar grofzaad. Het VENTA-doseersysteem werkt bij alle zaadsoorten 
zeer precies, geschikt voor een dosering van 1 tot 430 kg/ha. Het langzaam draaiende schuifrad laat zich noch door 
schokken, schudden of hellingen beïnvloeden en garandeert zo een exacte dosering. Voor het omstellen van 
werkstand naar afdraaiproef, eenvoudig een plaat wegdraaien en de zaden opvangen met een opvangbak. 

VENTA DOSEERUNIT: 
BETROUWBAAR EN NAUWKEURIG

EENVOUDIG TOEGANG

De verdeelkop ligt aan de buitenzijde van de voorraadtank en is hierdoor goed bereikbaar. De voorraadtank kan eenvoudig gevuld en 
leeggemaakt worden. De verdeelkop is zelfs bereikbaar wanneer de voorraadtank volledig gevuld is en het is dan zelfs mogelijk om rijen af te 
sluiten. Daarnaast is de doseerunit eenvoudig toegankelijk, een afdraaiproef en het verwijderen van de resthoeveelheid kan snel en eenvoudig. 
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HR/HRB ROTORKOPEGGEN: 
ROBUUST EN BETROUWBAAR

1.  Voorgespannen kegelrollenlagers met 
voorgespannen afstandsring.

2.  Onderhoudsvrije ruime aandrijfbak met vloeibaar vet 
absoluut onderhoudsvrij.

3.  Geen hefboomwerking op de lagers door naar onderen 
afgeronde tandwielen.

4.  Lagerschalen van dikwandig gietstaal, zorgen voor een 
goede bevestiging van de kegellagers en beschermen 
de aandrijfbak tegen slijtage en vervorming. 

5.  Koud gewalste (niet gefreesde) rotoraandrijfassen 
en afdichtring cassette.

CD CULTIVATOR: 
LICHTE GRONDEN

Hoge werksnelheid, hoge capaciteit, geringe onderhoudskosten.

PERFECTE 
ZAAIBEDBEREIDING

BEWAKINGSTERMINAL
Bewaking van de machine vanuit de trekkercabine. Met de HECTOR 
3000 bewakingsterminal:

-  Bewaking van het ventilatortoerental, controle van de voorraad in de voorraadtank 
en werking van de doseerunit.

- Dag- en totaal- hectareteller.
- Rijspoorschakeling met afsluiten van 2 x 2 rijen.
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Technische gegevens Pneumatische zaaicombinatie

EC 300

Werkbreedte (m) 3,00

Totale transportbreedte (m) 3,00

Zaaielementen Enkele schijfschaar

Aantal rijen 20 of  24*

Rijenafstand (cm) 12,5

Aantal zaairijen 2

Centrale doseereenheid  Met uitschakelbaar roerwerk

Zaaihoeveelheid (kg/ha) 1 tot  430

Inhoud voorraadtank (l) 800

Tankbreedte (m) 2,10

Ventilatoraandrijving
V-snaar aandrijving op de doorgaande aftakas; 

 Via trekkerhydrauliek

Centrale kouterdrukinstelling

Wegzetsteunen

Grondbewerkingsmachines HR 102 / 103 / 104 / 1002 / 1003 / 1004, HRB 102 / 103, CD 300 / 400

Markeurs

Zaadeg

Rollen PAKKERROL PK2, MAXI-PAKKERROL, PACKLINERROL, STEELLINERROL

Verlichting en waarschuwingsborden

Elektronische bediening, rijspoorschakeling
HECTOR 3000 bewakingsterminal, rijspoorschakeling met 2 x 2 schakelelementen, 

controle van de zaadhoeveelheid, controle ventilator, vulpeil voorraadtank,  perceel en totaal hectareteller

Benodigde hydraulische aansluitingen 1 x DW (markeurs)

*De basisuitvoering van de machine kan van land tot land verschillen.  Standaard   Optie --Niet leverbaar

Extra toebehoren: extra schakelelementen voor rijspoorschakeling, uitschakeling voor zaaimachinehelft, vooropkomstmarkeurs, afdichtstoppen voor de verdeelkop voor 2-rijig 
of of 3-rijig zaaien, frame voor sologebruik, aansluitkabel wielsensor via 7-polige stekker ISO 11786, afstrijkers voor de aandrukrollen.

1. STEELLINERROL

Goede aandrukken van de grond 
voor een uniform zaaibed, zelfs 
onder moeilijke en natte zaaiom-
standigheden. Met een rol diameter 
van 550 mm, zeer goede roleigen-
schappen en een hoog draagver-
mogen bij lichte en klei gronden.

2. PACKLINERROL

Geschikt voor lichte maar ook 
voor kleigronden. Een veelzijdige 
rol met een diameter van 592 mm. 
Een verbeterde afdekking van 
het zaaizaad ook onder 
zware omstandigheden. 

3. PAKKEROL PK2

Optimale zaaibedbereiding dankzij 
de goede verkruimeling en het 
aandrukken. Met een diameter van 
515 mm wordt deze rol aanbevolen 
voor het aandrukken van losse fijne 
grond aan de oppervlakte.

4. MAXIPAKKERROL

Verkruimeling en aandrukken 
van het zaaibed met een laag 
trekvermogen. Met een diameter 
van 535 mm heeft deze rol een 
groot rolvermogen, bij lichte, leem 
of kleiachtige gronden. 

ROLLEN
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Caractéristiques

VENTA 3020 VENTA 3520 VENTA 4020 VENTA 3030 VENTA 3530 VENTA 4030
Largeur de travail (m) 3,00 3,43 - 3,50 4,00 3,00 3,43 - 3,50 4,00

Largeur de transport (m) 3,00 3,50 4,00 3,00 3,50 4,00

Équipement hydraulique tracteur requis 1x SE à retour libre (souf erie) ; 1x DE (bras supérieur hydraulique)

Équipement électrique tracteur requis 1 connecteur 3 broches 25 A (alim. élec. semoir) ; 1 connecteur stand. 7 broches (signal.)

Capacité de la trémie (l) 1500 1800 1500 / 1800 1800

Hauteur de chargement approx. (m) 2,13

Dimensions d'ouverture de la trémie approx. (cm) 185 x 135 240 x 135 185 x 135 240 x 135

Couvercle Métal avec joint anti-poussière

Crible de trémie à verrouillage

Semoir posé sur rouleau

Doseur volumétrique Dosage volumétrique électrique centralisé ; avec agitateur débrayable et trappe de vidange rapide

Nombre de clapets 2 x 2 rangs à rythme symétrique et asymétrique

Compatibilité avec largeurs de traitement (m)
12 - 15 - 18 - 21 

- 24 - 27 - 30

12 - 16 - 24 
(24 rangs) / 
21 - 28 - 42 
(28 rangs)

12 - 16 - 20 - 
24 - 28 - 32

12 - 15 - 18 - 
21 - 24 - 27 - 
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12 - 16 - 24 
(24 rangs) / 
21 - 28 - 42 
(28 rangs)

12 - 16 - 20 - 
24 - 28 - 32

Nombre de rangs 20 ou 24 24 ou 28 28 ou 32 20 ou 24 24 ou 28 28 ou 32

Écartement (cm)
12,5 
ou 15

12,5 ou 14,3
12,5 
ou 15

12,5 ou 14,3

Élément semeur
À double disques, 2 rangées avec un écartement 

de 30 cm

SEEDFLEX : éléments à double disques montés  
sur parallélogramme avec roulette de rappui, 

2 rangées avec un écartement de 35 cm

Décrotteurs à surface dure -

Réglage de la profondeur de semis Manuels, centralisés

Équipement électronique
ISOBUS ou QUANTRON S2 : niveau, vitesse de la souf erie, modulation du dosage, compteur d’hectares 

et journalier

Commande de jalonnage Gestion automatique

Modulation électronique de la dose

Anticipeur de mise en route du doseur

Assistant de modulation de la dose
 de série    équipement facultatif   - non disponible

Équipements facultatifs : éclairages de travail à LED ; souf erie à régulation VARIO ; traceurs de prélevée, clapets de jalonnage avec coupure 2 x 4 rangs ; capteurs d’écoulement 
des semences ; clapets de coupure électrique de la demi-largeur.�

1 2 3 4
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APPS VOOR UW MOBIEL

OPTIMALISEER UW ZAAIPROCES MET DE ZAAI-ASSISTENT VAN KUHN.

Download de KUHN app en stel uw zaaimachine eenvoudig in! De nieuwe zaai-app 
van KUHN is beschikbaar in de App Store en in Google Play. Met deze app wordt uw 
smartphone een onmisbaar hulpmiddel om uw zaaimachine optimaal en snel in te stellen. 
Na ingeven van de belangrijkste instellingen zoals zaaizaad en zaaihoeveelheid, heeft u hulp 
om de zaaimachine juist in te stellen. Met de app is het mogelijk om aantal zaden/m2 te 
converteren naar kg/ha

Heeft u de app al geïnstalleerd?

Download de app in de Apple Store en Google Play.

1. mechanische aanbouwzaaimachines - 2. mechanische opbouwzaaimachine - 3. zaaimachines met fronttank 
4. pneumatische opbouwzaaimachine - 5. getrokken pneumatische zaaimachine 6. gedragen zaaimachines voor minimale grondbewerking 
7. getrokken zaaimachines voor minimale grondbewerking - 8. precisiezaaimachines

Ontdek het meest complete zaaimachineprogramma op de markt.

Door volgende website te bezoeken kunt u onder 
andere de meest dichtbij zijnde geautoriseerde 
KUHN-dealer vinden: www.kuhn.com

Uw KUHN dealer

Bekijk het YouTube-kanaal

De informatie in dit document is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bindend. Onze machines 
zijn in overeenstemming met de voorschriften die gelden in het land van levering. In onze literatuur, en voor een 
betere illustratie van bepaalde details, zijn sommige veiligheidsvoorschriften niet in een operating positie. Bij 
gebruik van deze machines, moeten deze inrichtingen in positie zijn overeenkomstig de in de bedienings- en 
opbouwinstructies Respecteer de tractor maximum toelaatbare totaalgewicht, zijn hefvermogen en maximale 
belasting van de as en banden. De belasting van de trekker vooras moet altijd voldoen aan de voorschriften 
van het land van levering (In Europa, moet het minimaal 20% van het nettogewicht van de de trekker bereiken). 
Wij behouden ons het recht voor om zonder nadere aankondiging ontwerpen, specificaties of materialen te 
veranderen. Machines en werktuigen kunnen in dit document worden gedekt door minimaal één patent en / 
of als gedeponeerd model. Handelsmerken aangehaald in dit document kunnen in één of meerdere landen 
worden geregistreerd.
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KUHN S.A. 
4 Impasse des Fabriques 
BP 50060 
F-67706 Saverne CEDEX - 
FRANCE

BELGIË - PACKO NV 
8210 Zedelgem – 050/25.00.10 
5590 Ciney – 083/61.14.74 
www.packo.be – info@packo.be

NEDERLAND-REESINK Agri 
Woudhuizermark 79 
Postbus 200, 
NL 7300 AE APELDOORN 
Telefoon: 0575-599469 
Telefax: 0575-599451 
www.reesinkagri.com 
info@reesinkagri.com


