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Механічна причіпна сівалка

PREMIA 9000 TRC

будь сильним, будь з



PREMIA

МАЄТЕ МАЛОПОТУЖНИЙ
ТРАКТОР, А СІЯТИ ПОТРІБНО

Потрібно засіяти більшу площу, а для цього 
необхідно придбати нову сівалку? Водночас 
не хочете міняти трактор?
Механічна сівалка PREMIA 9000 TRC з 
робочою шириною 9 м – це знаряддя для 
великих господарств, які мають трактори 
малої потужності, але водночас потребують 
високої продуктивності. Складній причіпній 
сівалці, що не вимагає додаткового 
устаткування, потрібен тільки трактор, 
потужність якого може становити лише 

120 к. с.

СІВБУ ПОТРІБНО ПОЄДНАТИ З

ОДНОЧАСНИМ ВНЕСЕННЯМ 

ДОБРИВ?

Це – машина для одночасного висіву і 

внесення добрив. 60 % об’єму бункера 

використовується для насіння, 40 % для 

добрив. І насіння, і добриво вноситься у той 

самий рядок.

ВАШІ ПЛОЩІ НЕ В ОДНОМУ 
МІСЦІ?

З сівалкою PREMIA 9000 TRC це не

проблема, незважаючи на її значну робочу

ширину.

Дві її великі секції по 4,50 м складаються

вперед, що забезпечує транспортувальну

ширину лише 3,50 м.
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Робоча
ширина (м)

Транспортна
ширина (м)

Мін. потужність

трактора 
(кВт/к.с.)

PREMIA 9000 
TRC

9,00 3,50 89/120

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА СІВАЛКА – ВЕЛИКА
ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗА МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ

Коротко про механічну сівалку
REMIA 9000 TRC від KUHN:

9000 TRC
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ВИСОКОПРОДУКТИВНА СІВАЛКА 
ДЛЯ НЕВЕЛИКИХ ТРАКТОРІВ 
Робоча ширина – 9 м, не потребує 

додаткового устаткування, задні транспортні 

колеса під час сівби працюють як опорні; при 

цьому механічна сівалка PREMIA 9000 TRC 

може працювати з тракторами потужністю 

усього від 120 к. с. Водночас вона здатна 

працювати з тракторами потужністю 

до 350 к. с. Тож хай який трактор ви маєте 

у господарстві, вам не потрібно його міняти, 

щоб з новою сівалкою PREMIA 9000 досягати 

вищої продуктивності.

«Цього року ми придбали сівалку PREMIA
9000 TRC, за допомогою якої посіяли ярі.
Можу сказати, що мені справді подобається
її точність та ефективність – зі швидкістю 
18 км/год вона не висіває по дві зернини і не
робить огріхів. Оскільки ми є виробниками 
насіння, для нас дуже важливо мати змогу 
очищати знаряддя належним чином. Сівалка 

це дозволяє. Дуже зручно, що перегородку в 
бункері, яка відділяє добрива від насіння, можна
прибирати. Якщо добрива внесено раніше, 
бункер можна повністю заповнити насінням.
На високу оцінку також заслуговує і
компактність самої сівалки. При робочій
ширині 9 м її можна скласти до 3,5 м для
транспортування будь-якою польовою
дорогою.
Для таких агрохолдингів, як наш, де поля
зазвичай не об’єднуються, це дуже важливо,
бо правила щодо великогабаритного
транспорту доволі таки складні».

ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ СИНЄГУБОВ
Заступник директора, агропромисловий
відділ насінництва, ТОВ «АГРОТРЕЙД
ЕКСПОРТ», Україна
Агрохолдинг має 68 тис. га орних земель.
Основні культури: кукурудза, соняшник,
озима пшениця, ячмінь.
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PREMIA

УРОЖАЮ – ПОТУЖНИЙ СТАРТ!

Поєднання висіву із внесенням добрив не

тільки сприяє розвиткові сходів, а й

скорочує кількість необхідних проходів

агрегата по полю.

Кожен з двох бункерів сівалки PREMIA

9000 TRC обладнаний перегородкою, що

забезпечує виділення 60 % його об’єму

для насіння і 40 % для добрива.

Крім того, ці перегородки можна

складати назад, що дає змогу

використовувати близько 95 % загального

об’єму бункера 3540 л тільки для насіння,

коли не передбачено внесення стартового

добрива.

ДОЗУВАННЯ ПОСІВНОГО
МАТЕРІАЛУ УСІХ ВИДІВ

Чотири дозувальних пристрої (2 для насіння 
і 2 для добрива) устатковані спіральними 
висівними котушками HELICA, що на практиці 
довели свою високу ефективність.
Таке дозувальне рішення дозволяє працювати 
з нормами висіву від 1,5 до 300 кг/га, що 
підходить для роботи з насінням усіх типів, 
розмірів і форм. Завдяки тому, що висівні 
вузли мають механічний привід (6-кулачкові 
варіатори) від ходових коліс на боці сівалки, 
забезпечується постійність потоку насіння 
незалежно від швидкості руху агрегата і 
швидкості обертання дозувального пристрою. 
Чимало елементів розподільчого пристрою 
HELICA виготовлено з нержавійної сталі, що 
забезпечує максимальний термін експлуатації.

ДОБРИВА – ЯКНАЙБЛИЖЧЕ ДО
НАСІННЯ

На сівалці PREMIA 9000 TRC добрива 

змішуються з насінням після проходження 

дозувального пристрою і вносяться у той 

самий рядок. Таке рішення призначене 

для стартових добрив, що робить поживні 

елементи швидко доступними для рослин 

на етапі проростання. Крім того, зміни 

налаштування здійснюються доволі просто, 

не потребуючи додаткових інвестицій.

9000 TRC

ГНУЧКЕ РІШЕННЯ ДЛЯ СІВБИ І ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ
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ТОЧНІСТЬ НА ВИСОКІЙ 
ШВИДКОСТІ

Балка сошника CROSSFLEX 

забезпечує рівномірність глибини 

висіву практично за всіх умов, а 

також на підвищених швидкостях 

до 15 км/год. – без ускладнення 

конструкції.

Пальці єдиного сошника змонтовано 

на трубі особливого профілю 

з використанням чотирьох 

поліуретанових блоків. Таке 

поєднання дає змогу забезпечувати 

високий тиск сошників – 80 кг, 

водночас зберігаючи можливість 

вертикального відхилення сошника 

у разі зіткнення з перешкодою.

ДВОДИСКОВИЙ СОШНИК

У подвійних дисках діаметром 350 мм 

з зміщенням 41 мм продумано все. 

Зміщений диск не тільки добре проникає 

у ґрунт, а й здатний краще впоратися 

з різанням пожнивних решток, завдяки 

чому вони не забивають посівну борозну.

Ще одна важлива деталь: вихідний 

патрубок насіннєпроводу між подвійними 

дисками розташований перед ступицею 

дисків. Це забезпечує високу точність 

висіву, тому що насіння іде за диском 

у його обертовому русі донизу.

ІДЕАЛЬНЕ ЗАВЕРШЕННЯ

Прикочувальні котки 350х50 мм 
забезпечують надійний контроль глибини 
та ущільнюють ґрунт за сошниками. 
Напівпневматична конструкція забезпечує 
можливість невеликого вигину котків, 
очищуючи бруд. Котки оснащуються 
шкребками у стандартній комплектації.
Крім того, висівні пристрої почергово 
оснащені закривними зубовими боронами. 
Зубці монтуються на пружинних смугах, що 
попереджує застрягання та вплив 
руху зубців на глибину висівання.
Інтенсивність роботи регулюється за 
кожним сошником за допомогою 
кулачкового механізму.

ВСЕ ДЛЯ ВИСОКОЇ ЯКОСТІ СІВБИ
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ШИРОКА В ПОЛІ. ВУЗЬКА НА ДОРОЗІ

Конструкція шасі сівалки дає змогу зменшувати робочу 
ширину 9 м до 3,50 м транспортної ширини для безпечного 
пересування по дорозі. Для цього дві висівні секції у 
поздовжньому транспортному положенні просто складаються 
вперед вертикально. Задні колеса підтримують сівалку і під 
час роботи, і під час транспортування.

ЧУДОВЕ КОПІЮВАННЯ РЕЛЬЄФУ

Кожна з двох висівних секцій шириною 4,50 м має шарнірне 
з’єднання в  центральній точці, а тому може повертати 
незалежно від іншої, що забезпечує чудове пристосування 
до рельєфу ґрунту. У розворотному положенні обидві секції 
блокуються для запобігання контакту з ґрунтом при розвороті.

КОМПЛЕКСНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ МОНІТОРИНГ

Блок управління HECTOR 3000 для забезпечення максимальної 
якості й ефективності сівби виконує на сівалці PREMIA 9000 TRC 
такі функції:
-  сенсорний моніторинг рівня висівання і обертання посівних 
пристроїв;

- облік обробленої площі за день і загалом;
- формування технічної колії 2 x 2 ряди.
Додатковий блок KSM01 дає змогу:
- встановлення заздалегідь усіх функцій гідравліки;
- керування освітленням.

ЛЕГКЕ НАЛАШТУВАННЯ ГЛИБИНИ ВИСІВУ І ТИСКУ 
СОШНИКІВ

Глибина висіву встановлюється за допомогою кліпсів на 

гідроциліндрах, що керують положенням транспортних коліс. 
Так само регулюється до максимальних 80 кг тиск сошників 
на кожну велику секцію 1,50 м окремо на висівному брусі.
Завдяки цій універсальній системі можливо записувати 
налаштування для застосування в майбутньому. Запасні 

кліпси можна зберігати безпосередньо на знарядді.

ТОЧНА НОРМА ВНЕСЕННЯ

Норма внесення регулюється єдиним мікрометричним 
гвинтом, яким встановлюється розмір випускного отвору. 
Результат: точність налаштування для забезпечення 

рівномірності внесення. Здатність вимірювання насіння малого 
розміру (наприклад, ріпаку) удосконалено завдяки функції 
«насіння малого розміру». Завдяки цьому на сівалці PREMIA 
9000 TRC насіння можна міняти дуже швидко, а складне 
переналаштування не потрібне.

ЗРУЧНІСТЬ РОБОТИ – СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ ВАС
ПАТЕНТ

9000 TRC
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СЕРВІСИ KUHN*МАКСИМАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ І ПРОДУКТИВНІСТЬ ДЛЯ ВАШОЇ ТЕХНІКИ KUHN

*Для деяких країн доступні не всі сервіси і види техніки.

ІНВЕСТУЙТЕ РОЗУМНО!
Потрібна нова техніка, а з фінансами ситуація непевна? Оновлюйте 
обладнання та розвивайте господарство з KUHN-фінанс – цілком 
безпечно й відповідно до ваших запитів і потреб. Ми пропонуємо 
індивідуалізовані фінансові рішення з урахуванням ваших вимог.

РЕМОНТ – ДЕДАЛІ ШВИДШЕ!
Технічні проблеми завжди виникають у найвідповідальніший момент. 
Завдяки сервісу KUHN i tech ваш дилер KUHN може надати вам 
підтримку швидко й ефективно. Цей цілодобовий, без вихідних сервіс 
дає можливість швидкої і точної діагностики.

ЕКСПРЕС-СЕРВІС ЗАПЧАСТИН, ЦІЛОДОБОВО, 
БЕЗ ВИХІДНИХ
Терміново потрібні запасні частини? Із сервісом KUHN SOS-
замовлення експрес-доставка запчастин доступна без вихідних, 
365 днів на рік. Тож ви можете значно скоротити час на ремонт 
і підвищити продуктивність.

ВИБІР ПРОФЕСІОНАЛІВ!
36 місяців цілковитого спокою – захист + гарантія KUHN. Ви 
можете повністю зосередитися на роботі, досягаючи максимуму 
продуктивності техніки. Тому що саме цього очікує клієнт, 
інвестуючи у високотехнологічне обладнання.

Технічні характеристики Причіпна механічна сівалка

PREMIA 9000 TRC

Робоча ширина (м/фт) 9,00

Транспортна ширина (м/фт) 3,50

Транспортна довжина (м/фт) 10,10

Об’єм бункера для насіння (л) 2240

Об’єм бункера для добрив (л) 1520

Ширина бункера (м/фт) 0,82

Довжина бункера (м/фт) 3,54

Мін. висота наповнення (м/фт) 2,03

Кількість рядків 60 насіння + 60 добриво

Відстань між рядками (мм/дюйми) 150

Діапазон робочих швидкостей (км/год.) от 3 до 15

Макс. тиск сошників (кг/унцій) 80

Система висівання Висівний брус CROSSFLEX з подвійними дисками і прикочувальними котками

Діаметр диска сошника x товщина (мм/дюйми) 350 x 3

Зміщення подвійних дисків 41

Система розподілу насіння Дозувальні пристрої HELICA

Привід дозувального пристрою механічний

Діапазон норми висівання (кг/га) от 1,5 до 300

Система керування
Блок керування HECTOR 3000: моніторинг рівня висіву, розподілу насіння, облік площі, 

технологічна колія (опція)

Освітлення / сигнали стандартно

Агрегатування нижнє зчеплення, кат. 3

Розмір транспортних коліс 1350 x 600 (600/55-26,5)

Вимоги до гідросистеми трактора 2 золотникових клапани

Мін. потужність трактора (кВт/к. с.) 89/120 

Маса базового знаряддя з порожнім бункером (кг/унцій) 7 100

Опційне обладнання: технічна колія – розпушувачі тракторного сліду – пристрої фронтальної розмітки.

ЗАХИСТ+

SOS-ЗАМОВЛЕННЯ

ФІНАНС
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Ознайомтеся з широким асортиментом знарядь для обробітку ґрунту від KUHN

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПЧАСТИНИ 
KUHN
Власні ливарні і ковальські потужності KUHN, а також сучасний виробничий процес дають змогу 

виробляти запасні частини, що кидають виклик часу. На наші знання і наші запасні частини 

ви можете покластися. Усі центри KUHN-запчастини надають швидке і надійне технічне 

обслуговування у співпраці з авторизованими дилерами KUHN.

1. навісні механічні / 2. інтегровані механічні / 3. з переднім 
бункером / 4. інтегровані пневматичні / 5. навісні комбіновані 
/ 6. навісні мінімального обробітку / 7. причіпні мінімального 
обробітку/ 8. точного висіву.

КОНСТРУКЦІЯ І ВИРОБНИЦТВО 
ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ЧАСУ

ЗАПЧАСТИНИ

KUHN також на
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Більше інформації про найближчого до вас дилера 

KUHN – на сайті www.kuhn.com

Ваш дилер KUHN

Відвідайте наш канал YouTube.

Інформація, що міститься у цьому документі, є виключно ознайомлювальною і не має контрактного 
характеру. Наша техніка відповідає чинним законодавчим вимогам країни постачання. У нашій 
документації для кращого показу певних деталей деякі запобіжні пристрої можуть зображуватися не 

в робочому положенні. При роботі на цих знаряддях ці пристрої мають бути у положенні, визначеному 
настановами з експлуатації та збирання. Дотримуйтеся вимог щодо ваги агрегатів, вантажопідйомності 

та максимального навантаження на осі й колеса. Навантаження на передню вісь трактора обов’язково 
повинно відповідати вимогам країни постачання (у Європі воно має становити як мінімум 20% від чистої 
ваги трактора). Ми залишаємо за собою право зміни будь-яких згадуваних конструкцій, характеристик та 

матеріалів без повідомлення. Техніка й обладнання у цьому документі може охоронятися щонайменше 
одним патентом та/або зареєстрованим промисловим зразком. Згадувані у цьому документі торгові 
марки можуть бути зареєстрованими в одній або кількох країнах.

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

FRANCE (ФРАНЦІЯ) 

KUHN NORTH AMERICA, INC.
1501 West Seventh Avenue - Brodhead, WI 53520 – USA (США)

KUHN FARM MACHINERY PTY. LTD
313-325 Foleys Road - Deer Park, VIC, 3023 – AUSTRALIA 

(АВСТРАЛІЯ)

KUHN FARM MACHINERY (U.K.) LTD
Stafford Park 7 - GB TELFORD/ SHROPS TF3 3BQ 
(ВЕЛИКОБРИТАНІЯ)

будь сильним, будь КУН


