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PROSPREAD® 
DISTRIBUIDORES ORGÂNICOS COM 
DESCARGA TRASEIRA
Resumo

EFICIÊNCIA COMPROVADA
Os distribuidores com descarga traseira da KUHN 
foram submetidos a testes de campo extremamente 
rígidos e mantiveram seu desempenho para você e 
seu negócio. Combinando nossa longa experiência 
com as tecnologias de ponta, oferecemos uma linha 
excepcional de distribuidores orgânicos.  

MENOS PEÇAS MÓVEIS
Com um número reduzido de peças móveis, os 
distribuidores da KUHN são confiáveis e de fácil 
manutenção

UM DISTRIBUIDOR ORGÂNICO PARA 
SUPERAR SUAS NECESSIDADES  
Se você precisa de um distribuidor com uma 
determinada capacidade ou um padrão de distribuição 
específico, a KUHN lhe oferece inúmeras possibilidades 
de batedores, larguras de distribuição, versões 
rebocado ou montado em caminnhão e diversas outras 
opções para melhor atender as suas necessidades de 
operação.

Modelos Capacidade Configurações 
disponíveis Opções de batedor

1130 9,1 m3 Só para reboque Horizontais

1140 10,8 m3 Só para reboque Horizontais

PS 150 14,2 m3 Só para reboque Horizontais, Verticais

PS 160 17 m3 Só para reboque Horizontais, Verticais, Discos

PSC 161 17,3 m3 Caminhão ou reboque Horizontais, Verticais, Discos

PSC 171 20,1 m3 Caminhão ou reboque Horizontais, Verticais, Discos

PSC 181 22,9 m3 Caminhão ou reboque Horizontais, Verticais, Discos

DURÁVEIS, SIMPLES E VERSÁTEIS
DISTRIBUIDORES ORGÂNICOS COM DESCARGA TRASEIRA PROSPREAD® 1100 / PS / PSC
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ESTRUTURA EM AÇO SOLDADO

Uma estrutura integralmente de aço constitui 
a coluna vertebral e fornece robustez ao 
chassi desses distribuidores. Essa concepção 
simples, mas eficaz, assegura o alinhamento 
das laterais com o painel frontal do batedor 
durante toda a vida útil da máquina. A estrutura 
inteiramente soldada integra a barra de tração 
reforçada, que puxa diretamente a partir do 
eixo para garantir uma maior resistência e 
durabilidade. 

Todos os distribuidores orgânicos KUHN possuem características 
construtivas capazes de atender as demandas de trabalho de seu 
negócio. Desde o ProSpread 1130, com 9,1 m3  de capacidade, ao PSC 
181 contendo 22,9 m3 todos os distribuidores KUHN foram feitos para 
durar.

É MAIS DO QUE 
UM DISTRIBUIDOR
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ABSORVE OS IMPACTOS DURANTE O 
CARREGAMENTO

O assoalho de plástico sólido, de alta 
densidade, reduz o atrito com o material e a 
esteira garantindo um trabalho sem problemas 
durante muitos anos de vida útil. Proporciona 
maior durabilidade que assoalhos de madeira 
encaixados, além de exigir menor potência 
para descarregar comparativamente a outros 
tipos de pisos.

MENOS PARTES MÓVEIS

Uma esteira com transmissão hidráulica 
significa menos peças móveis e, portanto, 
menos preocupações.  O sistema permite 
operar independentemente os batedores e a 
esteira, proporcionando uma distribuição ainda 
mais controlada de vários tipos de materiais 
posibilitando que a taxa de aplicação desejada 
seja facilmente alcançada.

MENOR COMPACTAÇÃO DOS 
TERRENOS

Pneus mais largos, de alta flutuação, fornecem 
maior capacidade de carga líquida e reduzem 
a compactação dos terrenos mesmo com 
cargas mais pesadas. E quando forem 
montados em rodados tandem asseguram 
maior flutuação ainda.



PERSONALIZADOS 
PARA A SUA 
NECESSIDADE

BATEDORES HORIZONTAIS

Os batedores horizontais são mais 
eficazes para a distribuição de materiais 
grosseiros e secos como o esterco de 
gado confinado ou outros produtos secos 
raspados junto com solo. Funcionam 
muito bem em situações onde é 
necessário descarga rápida e altas 
dosagens.

BATEDORES VERTICAIS

Os batedores verticais VertiSpread® 
proporcionam uma distribuição de alta 
qualidade para uma vasta gama de 
materiais secos, dos mais grosseiros como 
o esterco de gado aos mais finos como o 
composto seco. Podem efetuar a mesma 
descarga rápida e altas dosagens que os 
batedores horizontais, mas com uma faixa 
de aplicação maior e desagregação dos 
materiais mais uniforme. 

DESCARGA POR DISCOS

Os discos de descarga AccuSpread® 
garantem a distribuição uniforme de 
materiais secos e fluidos tais como 
compostos secos, esterco de aves 
e calcário. Possibilita a maior e mais 
uniforme faixa de aplicação disponível que, 
juntamente com as comportas dosadoras, 
permite distribuir precisamente materiais 
ricos em nutrientes em baixas dosagens.
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Batedores horizontais
3 m

Batedores verticais
9.1 m

Descarga por discos AccuSpread
15.2 m

Nota: Os conjuntos de batedores nos modelos PS e PSC podem ser removidos facilmente e reinstalados para reduzir seu desgaste e quebra durante uso do 
distribuidor para amontoamento de esterco em um local, proporcionando maior versatilidade ao seu negócio.

VELOCIDADE 
DE DESCARGA

FAIXA DE 
APLICAÇÃO

BAIXA 
DOSAGEM

ALTA DOSAGEM ACAMAMENTO
DESAGRE-

GAÇÃO 
DE MATERIAIS

AMONTOAMENTO 

(SEM BATEDORES)

BATEDORES 
HORIZONTAIS       
BATEDORES 
VERTICAIS       
DESCARGA 
POR DISCOS 
ACCUSPREAD

      

QUAL É O BATEDOR MAIS APROPRIADO PARA O MEU TRABALHO?
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BATEDORES HORIZONTAIS
Os batedores horizontais para tarefas pesadas são uma opção econômica que assegura uma faixa de distribuição estreita, 
com taxas de aplicação mais elevadas e descarga rápida. Esses batedores garantem uma distribuição de qualidade e um fluxo 
uniforme de material durante a distribuição de materiais difíceis como o esterco de gado confinado.

PÁS DO BATEDOR SUBSTI-
TUÍVEIS

As pás distribuidoras, aparafusadas 
ao batedor, são substituíveis 
e proporcionam um ótimo 
desempenho na distribuição.

BATEDORES OSCILANTES

Batedores com movimentação 
externa hidráulica permitem ao 
operador eliminar mais facilmente 
pedras ou outros objetos estranhos. 
O controle hidráulico posibilita a 
abertura para trás dos rotores a 
partir da cabine do trator.
(Só para modelos PSC)

BATEDORES VERTICAIS

DESEMPENHO CONFIÁVEL 
EM CONDIÇÕES DIFÍCEIS
Os batedores verticais, reforçados 
para tarefas pesadas, asseguram 
desempenhos confiáveis em 
condições difíceis.  Há uma 
opção para tarefas extremamente 
pesadas, com dentes dos batedores 
endurecidos e mais espessos, 
rosca helicoidal de 12,7 mm (9,5 
mm standard), para aumentar a 
durabilidade e a vida útil da máquina 
em aplicações de prestadores de 
serviços.

CONCEPÇÃO DE POUCA 
MANUTENÇÃO

A redução integral foi concebida 
para executar trabalhos pesados 
com pouca manutenção, sem o 
uso de correntes e engrenagens. 
Esse conceito modular, inteiramente 
fechado, permite a sobreposição de 
batedores, propiciando uma faixa 
de distribuição uniforme e excelente 
desagregação  dos materiais.

Os batedores verticais VertiSpread® possibilitam uma faixa de distribuição uniforme, de 7,5 a 9 m de largura, com uma excelente 
desagregação do material, mesmo em aplicações de taxa elevada. Os batedores são inclinados para frente e sobrepostos no 
centro para melhorar a distribuição dos estercos mais difíceis vindos de leiterias ou confinamentos. 

Alta capacidade de escoamento para uma descarga rápida

Bom desempenho em trabalhos com altas dosagens

Faixa de aplicação estreita

Distribuição muito uniforme e eficiente 

Funciona perfeitamente para a maioria dos estercos

Transmissão do batedor simples e durável
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EXCELENTE DESAGREGA-
ÇÃO DOS MATERIAIS

Os batedores horizontais estão 
equipados bilateralmente com 88 
dentes, moldados e endurecidos, 
garantindo uma grande durabilidade 
e desagregação eficaz.

DESCARGA POR DISCOS
Os discos AccuSpread® possibilitam a maior e mais uniforme faixa de aplicação disponível, mesmo quando trabalhar com materiais muito difíceis 
como o esterco de confinamento raspado com presença de terra. Essa opção possibilita uma distribuição uniforme de materiais secos e fluidos a 
uma largura de até 18 m.

PORTA TRASEIRA 
HIDRÁULICA

A porta traseira oferece uma 
vedação segura ao sistema de 
descarga e acesso fácil para todas 
as intervenções necessárias.

DEFLETOR INFERIOR 
AJUSTÁVEL 

O defletor inferior conduz o fluxo de 
material para os discos centrífugos 
para obter uma distribuição precisa. 
Isso permite ao operador ajustar a 
distribuição de materiais específicos 
e aplicações personalizadas. 

VERSATILIDADE

Os modelos com descarga 
AccuSpread distribuem tanto 
esterco espesso e úmido 
como materiais secos, sem a 
preocupação com o material não 
descer até a rosca, problema 
comum em modelos com 
reservatório de formato em “V”.

Componentes de alto valor nutritivo como esterco de aves 

Muito preciso em baixas dosagens

Distribui materiais secos e fluídos uniformemente.
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PORTA DOSADORA

Uma porta dosadora resistente permite controlar o fluxo de 
distribuição do material em máquinas com batedor vertical 
ou discos. Esse sistema de dosagem preciso garante a 
distribuição de materiais ricos em nutrientes à baixas taxas, 
para tirar o melhor proveito do seu valor nutricional. Um 
indicador, situado na frente da unidade, permite monitorar a 
posição da porta.

PORTA TRASEIRA DE OSCILAÇÃO HIDRÁULICA

A porta traseira oscilante pode ser usada em ambas opções 
de batedor, horizontal e vertical. Esta descarga traseira, 
resistente, é de uma robustez e durabilidade impressionantes. 
Os cilindros hidráulicos atuam na sua abertura, garantindo 
uma ótima liberação da carga e, em posição levantada, atua 
como um protetor contra os residuos.

CONTROLE O SEU PRODUTO



DESEMPENHO CONFIÁVEL
Os distribuidores ProSpread®, das Séries 1100 são construídos com componentes resistentes de alta qualidade e são 
a ferramenta ideal para superar perfeitamente as exigências de distribuição de materiais difíceis vindos de leiterias e 
confinamentos. O perfil baixo destas máquinas torna mais fácil o carregamento através de mini-carregadeiras ou de tratores 
carregadores. O desenho compacto é ótimo para facilitar as manobras na fazenda e estradas de acesso ao campo.   

As pás dos batedores horizontais foram específicamente posicionadas para garantir uma distribuição uniforme com excelente 
desagregação dos produtos e funcionamento seguro da transmissão. Se você distribui materiais sólidos e busca rapidez, 
desempenho confiável, os distribuidores KUHN ProSpread das séries 1100, com esteiras no fundo do reservatório, são as 
máquinas que você precisa.

PROSPREAD® 1130 / 1140
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FEITO PARA 
DURAR!
Os PS 150 e 160 definem o modelo padrão de confiança 
e distribuição uniforme para atender as necessidades 
variáveis da agropecuária de maneira geral. A sua 
construção, toda em aço soldado, fornece um chassi 
robusto e a transmissão simples e protegida, aumenta a 
confiabilidade, reduzindo a necessidade de manutenção. 
O piso de plástico resistente elimina os problemas de 
corrosão.

Para uma maior versatilidade, esses distribuidores 
estão disponíveis com batedores horizontais, verticais 
VertiSpread® ou com descarga por discos AccuSpread®. 
Eles espalham os materiais sólidos mais duros com 
rapidez e equilibradamente com o auxílio de uma esteira 
de velocidade variável, controlada hidraulicamente.  
(Discos AccuSpread só disponível para o modelo PS 160)

PROSPREAD® PS 150 / 160
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UM DISTRIBUIDOR RESISTENTE PARA 
TRABALHOS DE CARGA PESADA 
As séries PSC são a referência no requesito durabilidade e versatilidade para a classe de distribuidores traseiros usados 
por prestadores de serviço. Com modelos montados em caminhão e reboque, e três opções de descarga – batedores 
horizontais, verticais e discos – esses distribuidores de alta capacidade distribuem eficazmente uma vasta gama de 
materiais.  

Os modelos PSC garantem uniformidade na distribuição de praticamente todos os materiais, desde esterco 
compactado e raspado junto ao solo de gado confinado ou de gado leiteiro, esterco de aves, compostos orgânicos, 
productos sedimentados, calcário, e muitos outros materiais sólidos e fluídos.  Com sua incomparável combinação 
de confiabilidade, versatilidade e qualidade no desempenho da distribuição, existe um modelo para atender as 
necessidades de cada operação.

PROSPREAD® PSC 161 / 171 / 181



TRANSMISSÃO INOVADORA POR ESTEIRA 
DUPLA RESISTENTE 

Com essa transmissão inovadora composta por esteiras 
duplas, cada conjunto possui seu eixo de transmissão 
acionado por uma caixa de transmissão em paralelo, 
duradoura e eficaz. Dividindo a transmissão, cada corrente 
transporta somente um quarto da carga, aumentando a 
vida útil do equipamento. Com a distribuição mais uniforme 
da carga sobre as esteiras há a segurança de que o eixo 
acionador se mantenha alinhado e não se desvie devido a 
distribuição desigual da carga.
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BASE ROBUSTA

O chassi altamente resistente dos modelos reboque 
constitui uma base robusta para as cargas mais pesadas. 
O eixo reforçado do tandem adiciona resistência e 
durabilidade. Além disso, proporciona uma maior flutuação 
e maior capacidade de oscilação em terrenos irregulares, 
para reduzir a compactação do solo. Os freios hidráulicos 
de disco standard, em ambas as rodas dos modelos PSC 
171 e PSC 181 garantem um sistema de frenagem confiável.
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MAXIMIZE A EFICIÊNCIA E O DESEMPENHO 
DA DISTRIBUIÇÃO

FAÇA SEU ESTERCO IR MAIS LONGE, REDUZA 
SEUS CUSTOS E PROTEJA SEU NEGÓCIO
A KUHN estabeleceu uma parceria com a Digi-Star 
para oferecer o que há de mais moderno em sistema de 
pesagem para distribuição orgânica. Combinando dados 
do GPS com a informação da balança, agora você já pode 
armazenar os dados sobre o trabalho realizado e controlar 
a taxa de aplicação no terreno. Com os sistemas de 
pesagem atualmente disponíveis NT 460 e NT 8000i, você 
pode ter certeza que irá encontrar uma solução adequada 
à sua operação.

MELHOR ADEQUAÇÃO ÀS DIFERENÇAS DE 
TERRENO
Nenhuma lavoura é igual a outra. Certas áreas requerem 
quantidades diferentes de nutrientes do que outras. 
Equipando seu distribuidor KUHN com um sistema 
de pesagem Digi-Star, você pode ter certeza de que 
estará aplicando em cada área a quantidade exata de 
fertilizante necessário. Essa possibilidade de atender as 
necessidades específicas de cada terreno aumentará a 
eficiência da sua fazenda e reduzirá os custos de produção 
a longo prazo. 

MANTENDO SEU NEGÓCIO RESPONSÁVEL E 
PROTEGIDO
Com o aumento das restrições com relação a distribuição 
de esterco, é importante que você proteja o seu negócio. 
Essa proteção é oferecida pelo sistema de pesagem 
Digi-Star, através do fácil acesso aos dados da aplicação. 
Combinando as informações do GPS e de peso, você 
verifica e compara facilmente seu trabalho no campo. Com 
o controle adicional oferecido pelo sistema de pesagem NT 
8000i, você ajusta melhor suas taxas de aplicação a longo 
prazo para maximizar os estoques de fertilizante. 

DISTRIBUIÇÃO CONTROLADA POR SISTEMA DE PESAGEM NT 460 / NT 8000i
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MAPA DA TAXA DE APLICAÇÃO:
Registre suas taxas de aplicação no programa Nutrient Tracker. Esse programa é fornecido juntamente 
com o indicador NT 460 e é capaz de gerar uma série de relatórios no seu computador. Os relatórios 
podem ser lidos no Microsoft Excel, no Adobe Acrobat e pelo Microsoft Internet Explorer.

NT 460

REGISTRO PRECISO DA APLICAÇÃO DE 
NUTRIENTES
INFORMAÇÕES AO VIVO:
A balança NT460 fornece informações em tempo real 
durante a distribuição. Parâmetros essenciais, como a 
velocidade de deslocamento, hectares trabalhados e, 
o mais importante, a taxa de aplicação, são exibidos 
diretamente numa tela digital de ótima visibilidade.

REGISTRO AUTOMÁTICO DE DADOS 
COM AUTOLOG:
Fique tranquilo sabendo que seus dados de aplicação 
de esterco serão registrados para cada carga. Não 
é necessário pressionar o botão Ligar/Desligar 
quando descarregar seu distribuidor. Com a função 
AutoLog, isso é feito automaticamente, não importa 
quem esteja sentado no lugar do motorista. A função 
AutoLog medirá a velocidade do cardan ou das 
correntes para iniciar ou interromper o registro das 
informações, assegurando que tudo fique salvo na 
memória da balança.

TRANSFERÊNCIA DE DADOS:
Equipada com uma porta USB, a balança NT 460 faz 
a transferência de dados entre o seu computador e o 
campo facilmente. Basta conectar o seu pen drive na 
entrada USB da balança, baixar os dados e transferir 
essas informações para o programa Nutrient Tracker 
instalado no computador. Com ele é possível criar 
mapas de distribuição e visializar a cronologia de 
distribuição. A própria balança NT 460 pode armazenar até 32 
horas de dados, o equivalente a 400 cargas.
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DISTRIBUIÇÃO CONTROLADA POR SISTEMA DE PESAGEM



NT 8000i

DISTRIBUIÇÃO CONTROLADA PELO NT 8000I
Se quiser o que há de mais moderno em gerenciamento da aplicação equipe seu distribuidor orgânico KUHN com o Sistema de Distribuição 
Controlada NT 8000i. Com o NT 8000i você não só dispõe de todos os benefícios do NT 460, como também pode controlar a taxa de 
aplicação em qualquer lugar, presionando um botão.  

TRÊS MODOS DE DISTRIBUIÇÃO
Modo de controle automático: Este modo fornece controle automático 
completo. A velocidade da esteira é automaticamente regulada em função 
da variação da velocidade de avanço para atingir a taxa de aplicação. 
Modo de controle manual: Fornece ao usuário o controle manual da taxa de 
distribuição mudando a velocidade da esteira através das setas para cima e 
para baixo.

Modo controle por Tratamento Taxa Váriavel (Variable-Rate Treatment - 
VRT): Esse modo permite controlar o sistema a partir das instruções de 
tratamento, previamente preparadas com um software de Agricultura 
de Precisão, instalado no PC ou com outro controlador em conjunto com os dados de 
posicionamento de DGPS. Adicionalmente ao registro básico dos trabalhos realizados para 
faturamento, é salvo automaticamente um registro de trabalho no cartão SD para confirmação 
dos tratamentos realizados no campo.

Este mapa mostra um exemplo da 
utilização do Modo de Controle 
VRT para controlar precisamente 
a taxa de distribuição, baseado 
num mapa de recomendação 
específico. 
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ECONOMIA DE TEMPO
•  Taxa de aplicação preservada pela variação da quantidade distribuída 

proporcionalmente à velocidade no solo.

•  Rastreabilidade completa através do registro de dados dos trabalhos 

realizados, para satisfazer as necessidades dos clientes, prestadores de 

serviço e agências governamentais.

•  Perfeitamente compatível com outras interfaces da agricultura de precisão.

DISTRIBUIÇÃO CONTROLADA POR SISTEMA DE PESAGEM
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BATEDOR INFERIOR/SUPERIOR
Os batedores inferiores ajudam a uniformizar a 
faixa de aplicação distribuindo o material que 
normalmente cairía fora da esteira. 

Os batedores superiores uniformizam a faixa 
de aplicação quando trabalhar com carga 
abaolada. (Só para as séries 1100)

DEFLETOR PARA CABECEIRAS
O defletor AccuSpread®, para trabalhos em 
bordaduras, permite o controle simples e fácil da 
largura de espalhamento. Operado por sistema 
hidráulico, pode ser abaixado ou completamente 
erguido e manter a largura normal de distribuição 
de 18 m. Quando abaixado, a largura de 
distribuição é reduzida até 6 m, proporcionando 
uma distribuição mais precisa ao longo das 
extremidades do terreno. (Só para modelos PS 
160 e PSC)

CONTROLE PARA VARIAÇÃO DE 
VELOCIDADE DO FLUXO 
Pode ser necessário controlar a velocidade 
do fluxo durante a distribuição dos diferentes 
tipos de materiais e para uma limpeza final mais 
rápida, quando não há no trator o controle para 
variação do fluxo do hidráulico.

EQUIPAMENTO OPCIONAL  

Personalizado para se ajustar a seu negócio

PNEU DE CAMINHÃO
Tamanhos disponíveis  – 275/80R22.5, 
385/65R22.5, 425/65R22.5
Econômicos e confiáveis, os pneus de caminhão 
recapados possuem uma excelente capacidade 
de sustentação de carga e são muito resistentes 
ao desgaste, especialmente em situações em 
que são exigidas longas viagens por estrada.

PNEU IMPLEMENTADO
Tamanhos disponíveis  – 14L x 16.1, 16.5L x 
16.1, 19L x 16.1, 21.5L x 16.1
Pneus standard implementados são uma 
opção econômica de flutuação para 
aplicações focadas no campo com menos 
trajetos por estrada.

PNEU DE ALTA FLUTUAÇÃO E PERFIL ESTREITO
Tamanhos disponíveis – 550/45R22.5, 
600/55R22.5, 700/50R26.5
Esses pneus de estrutura diagonal, 
implementados para alta flutuação, são ideais 
tanto para aplicações no campo como para o 
transporte sobre estrada.  Fornecem o máximo 
de flutuação para distribuidores de pequenas 
e médias dimensões.

OPÇÕES  DE PNEUS

KIT DE ACELERAÇÃO DA ESTEIRA
O kit de aceleração da esteira pode ser usado 
em conjunção com o kit de silagem para 
aumentar a velocidade da esteira e acelerar a 
descarga quando for utilizado para transportar 
silagem. (Só para modelos PSC)

KIT PARA SILAGEM
Maximize a utilidade do seu PSC adicionando 
um kit para silagem. O kit silagem compreende 
uma porta traseira ajustável e extensões laterais 
de aço permitindo converter rapidamente 
o distribuidor num vagão forrageiro. A 
movimentação da carga é feita pelas esteiras 
para uma versatilidade incomparável. 
(Só para modelos PSC)



Especificações dos modelos

1130 1140 PS 150 PS 160 PSC 161 PSC 171 PSC 181

DIMENSÕES Batedores horizontais Batedores horizontais Batedores horizontais Batedores verticais Batedores horizontais Batedores verticais Discos Batedores horizontais Batedores verticais Discos Batedores horizontais Batedores verticais Discos Batedores horizontais Batedores verticais Discos

Reboque Reboque Reboque Reboque Reboque Reboque Reboque Reboque Caminhão Reboque Caminhão Reboque Caminhão Reboque Caminhão Reboque Caminhão Reboque Caminhão Reboque Caminhão Reboque Caminhão Reboque Caminhão
A – Comprimento total 630 cm 691 cm 734 cm 787 cm 828 cm 881 cm 871 cm 780 cm 635 cm 826 cm 681 cm 815 cm 671 cm 874 cm 726 cm 919 cm 772 cm 909 cm 762 cm 465 cm 818 cm 1 011 cm 864 cm 1 001 cm 853 cm

B – Comprimento interno do reservatório 427 cm 488 cm 533 cm 605 cm 549 cm 549 cm 549 cm 549 cm 640 cm 640 cm 640 cm 732 cm 732 cm 732 cm

C – Profundidade interna do reservatório 66 cm 76 cm 94 cm 109 cm 104 cm 104 cm 104 cm 104 cm 104 cm 104 cm 104 cm 104 cm 104 cm 104 cm

D – Largura interna do reservatório 168 cm 183 cm 183 cm 207 cm 207 cm 207 cm 207 cm 207 cm 207 cm 207 cm 207 cm 207 cm

E – Altura total  1,2,3

   – Opção de pneus utilizados 275/80R22.5 385-65R22.5 19X16.1 21.5X16.1 425/65R22.5 425/65R22.5 425/65R22.5 700/50R26.5 700/50R26.5 700/50R26.5 700/50R26.5 700/50R26.5 700/50R26.5

   – Altura do batedor superior 188 cm 198 cm 206 cm  282 cm 211 cm   284 cm 269 cm 179 cm 268 cm 353 cm 340 cm 338 cm 323 cm 297 cm 267 cm 366 cm 340 cm 351 cm 325 cm 297 cm 267 cm 366 cm 340 cm 351 cm 325 cm

   – Altura da tampa hidráulica traseira   152 cm 173 cm 196 cm 216 cm 295 cm 279 cm 295 cm 279 cm 294 cm 279 cm 305 cm 279 cm 305 cm 279 cm 305 cm 279 cm 305 cm 279 cm 305 cm 279 cm 305 cm 279 cm

   – Proteção cabine – – 287 cm – 307 cm 348 cm 335 cm 348 cm 335 cm 348 cm 335 cm 361 cm 335 cm 361 cm 335 cm 361 cm 335 cm 361 cm 335 cm 361 cm 335 cm 361 cm 335 cm

F – Altura de carregamento  1  144 cm 164 cm 183 cm 203 cm 264 cm 259 cm 264 cm 259 cm 264 cm 259 cm 284 cm 259 cm 284 cm 259 cm 284 cm 259 cm 284 cm 259 cm 284 cm 259 cm 284 cm 259 cm

G –  Largura total da banda de rodagem  1  259 cm 330 cm 330 cm 274 cm 262 cm 274 cm 262 cm 274 cm 262 cm 274 cm 262 cm 274 cm 262 cm 274 cm 262 cm 274 cm 262 cm 274 cm 262 cm 274 cm 262 cm

H –  Distância ao solo  1  43 cm 38 cm 41 cm 38 cm 51 cm 61 cm 51 cm 86 cm 51 cm 75 cm 39 cm 61 cm 39 cm 86 cm 39 cm 75 cm 39 cm 61 cm 39 cm 86 cm 39 cm 75 cm

CARACTERÍSTICAS

Peso da unidade 2 1 869 kg 2 368 kg 3 248 kg 4 051 kg 4 309 kg 4 060 kg 5 008 kg 6 328 kg 3 402 kg 6 895 kg 3 969 kg 7 348 kg 4 423 kg 8 142 kg 3 674 kg 8 391 kg 4 241 kg 8 845 kg 4 695 kg 8 255 kg 3 924 kg 8 845 kg 4 491 kg 9 299 kg 4 944 kg

Carga líquida máxima 9 525 kg 11 340 kg 14 969 kg 17 236 kg 17 919 kg 20 865 kg 23 814 kg

Capacidade

   – Metros cúbicos (Nível superior) 4,7 m3 6,1 m3 9,5 m3 12,3 m3 12,2 m3 14,2 m3 16,1 m3

   – Metros cúbicos (Carga abaolada) 9,1 m3 10,7 m3 14,2 m3 17 m3 17,3 m3 20,1 m3 22,9 m3

Batedores

   – Número padrão 1 2 2 2 2 2

   – Número de pás/dentes 12 14 32 14 32 80 16 32 88 16 32 88 16 32 88

   – Diâmetro 66 cm (opcional  36 cm)  51 cm 95 cm 51 cm 95 cm 104 cm 51 cm 103 cm 104 cm 51 cm 103 cm 104 cm 51 cm 103 cm 104 cm

   – Espessura pá/rosca 9,5 mm / 7,9 mm 9,5 mm 9,5 mm 12,7 mm 9,5 mm 9,5 mm 12,7 mm 9,5 mm 9,5 mm 12,7 mm 9,5 mm 9,5 mm

   – Proteção contra sobrecarga Parafuso fusível Parafuso fusível Desconector de torque Parafuso fusível Desconector de torque Desconector de torque Desconector de torque Desconector de torque Desconector de torque

   –  Conjunto batedor removível Não Sim Sim Sim Sim Sim

Cardan da transmissão ao batedor

   – Cardan 540/1 000 rpm 540/1 000 rpm 1 000 rpm 1 000 rpm 1,000 rpm 1,000 rpm 1,000 rpm

Esteira transportadora

   – Número 1 2 2 2 2 2 2

   – Diâmetro eixo 3,8 cm 5,1 cm 5,1 cm 5,1 cm 5,1 cm 5,1 cm

   – Engrenagens 6-Dentes 6-Dentes 6-Dentes 8-Dentes 8-Dentes 8-Dentes

   – Correntes Pivô ou barra em T       Pivô 667 X 667 XH ou barra em T          Pintle 667 X Pivô 667 X, 667 XH Pivô 667 XH Pintle 667 XH Pintle 667 XH Pintle 667 XH

   – Tamanho da régua 0,79 cm X 3,8 cm X 6,4 cm 0,64 cm X 3,8 cm X 5,1 cm 0,64 cm X 3,8 cm X 5,1 cm 0,64 cm X 3,8 cm X 5,1 cm 0,64 cm X 3,8 cm X 5,1 cm 0,64 cm X 3,8 cm X 5,1 cm 0,64 cm X 3,8 cm X 5,1 cm

   – N° de réguas por esteira 19 22 27 27 39 45 52

   – Transmissão Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica

   – Caixa de transmissão Parafuso sem-fim 50:1      Eixo paralelo  Eixo paralelo  Eixo paralelo  Eixo paralelo  Eixo paralelo  

Construção caixa e reboque

   – Chapa frontal e laterais 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm

   – Piso – PVC 9,5 mm Peça única        15,8 mm Duas peças 15,8 mm Duas peças 15,8 mm Duas peças 19 mm Duas peças 19 mm Duas peças 19 mm Duas peças

   – Descarga traseira ajustável Oscilante Oscilante Oscilante Oscilante/Dosadora Dosadora Oscilante Oscilante/Dosadora       Dosadora  Oscilante Oscilante/Dosadora       Dosadora Oscilante Oscilante/Dosadora Dosadora

   – Eixo reboque Simples ou tandem        Tandem Tandem Tandem Tandem Tandem Tandem

   – Fusos – Simples/Tandem 7,6 cm / 6,4 cm – / 6,4 cm 7,6 cm 8,6 cm 8,6 cm 12,7 cm 12,7 cm

   – Cubos 8-Parafusos 8-Parafusos 10-Parafusos 10-Parafusos XHD 10-Parafusos XHD 10-Parafusos 

   –  Peso da barra tração – % do peso 
bruto 12% 15% 17% 15% 11% 12% 11%

Potência do trator – CV  4 75 hp 90 hp 120 hp 140 hp 140 hp 160 hp 160 hp 190 hp 220 hp

1 Alturas e larguras baseadas no tamanho indicado no pneu.  
2 Dimensões do caminhão baseadas na altura do chassi de um caminhão de 104 cm.
3 Unidade equipada com opções mais comuns. 
4 A potência exigida pode variar de acordo com os materiais
  Consulte o manual de operação para dimensionar o trator
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Especificações dos modelos

1130 1140 PS 150 PS 160 PSC 161 PSC 171 PSC 181

DIMENSÕES Batedores horizontais Batedores horizontais Batedores horizontais Batedores verticais Batedores horizontais Batedores verticais Discos Batedores horizontais Batedores verticais Discos Batedores horizontais Batedores verticais Discos Batedores horizontais Batedores verticais Discos

Reboque Reboque Reboque Reboque Reboque Reboque Reboque Reboque Caminhão Reboque Caminhão Reboque Caminhão Reboque Caminhão Reboque Caminhão Reboque Caminhão Reboque Caminhão Reboque Caminhão Reboque Caminhão
A – Comprimento total 630 cm 691 cm 734 cm 787 cm 828 cm 881 cm 871 cm 780 cm 635 cm 826 cm 681 cm 815 cm 671 cm 874 cm 726 cm 919 cm 772 cm 909 cm 762 cm 465 cm 818 cm 1 011 cm 864 cm 1 001 cm 853 cm

B – Comprimento interno do reservatório 427 cm 488 cm 533 cm 605 cm 549 cm 549 cm 549 cm 549 cm 640 cm 640 cm 640 cm 732 cm 732 cm 732 cm

C – Profundidade interna do reservatório 66 cm 76 cm 94 cm 109 cm 104 cm 104 cm 104 cm 104 cm 104 cm 104 cm 104 cm 104 cm 104 cm 104 cm

D – Largura interna do reservatório 168 cm 183 cm 183 cm 207 cm 207 cm 207 cm 207 cm 207 cm 207 cm 207 cm 207 cm 207 cm

E – Altura total  1,2,3

   – Opção de pneus utilizados 275/80R22.5 385-65R22.5 19X16.1 21.5X16.1 425/65R22.5 425/65R22.5 425/65R22.5 700/50R26.5 700/50R26.5 700/50R26.5 700/50R26.5 700/50R26.5 700/50R26.5

   – Altura do batedor superior 188 cm 198 cm 206 cm  282 cm 211 cm   284 cm 269 cm 179 cm 268 cm 353 cm 340 cm 338 cm 323 cm 297 cm 267 cm 366 cm 340 cm 351 cm 325 cm 297 cm 267 cm 366 cm 340 cm 351 cm 325 cm

   – Altura da tampa hidráulica traseira   152 cm 173 cm 196 cm 216 cm 295 cm 279 cm 295 cm 279 cm 294 cm 279 cm 305 cm 279 cm 305 cm 279 cm 305 cm 279 cm 305 cm 279 cm 305 cm 279 cm 305 cm 279 cm

   – Proteção cabine – – 287 cm – 307 cm 348 cm 335 cm 348 cm 335 cm 348 cm 335 cm 361 cm 335 cm 361 cm 335 cm 361 cm 335 cm 361 cm 335 cm 361 cm 335 cm 361 cm 335 cm

F – Altura de carregamento  1  144 cm 164 cm 183 cm 203 cm 264 cm 259 cm 264 cm 259 cm 264 cm 259 cm 284 cm 259 cm 284 cm 259 cm 284 cm 259 cm 284 cm 259 cm 284 cm 259 cm 284 cm 259 cm

G –  Largura total da banda de rodagem  1  259 cm 330 cm 330 cm 274 cm 262 cm 274 cm 262 cm 274 cm 262 cm 274 cm 262 cm 274 cm 262 cm 274 cm 262 cm 274 cm 262 cm 274 cm 262 cm 274 cm 262 cm

H –  Distância ao solo  1  43 cm 38 cm 41 cm 38 cm 51 cm 61 cm 51 cm 86 cm 51 cm 75 cm 39 cm 61 cm 39 cm 86 cm 39 cm 75 cm 39 cm 61 cm 39 cm 86 cm 39 cm 75 cm

CARACTERÍSTICAS

Peso da unidade 2 1 869 kg 2 368 kg 3 248 kg 4 051 kg 4 309 kg 4 060 kg 5 008 kg 6 328 kg 3 402 kg 6 895 kg 3 969 kg 7 348 kg 4 423 kg 8 142 kg 3 674 kg 8 391 kg 4 241 kg 8 845 kg 4 695 kg 8 255 kg 3 924 kg 8 845 kg 4 491 kg 9 299 kg 4 944 kg

Carga líquida máxima 9 525 kg 11 340 kg 14 969 kg 17 236 kg 17 919 kg 20 865 kg 23 814 kg

Capacidade

   – Metros cúbicos (Nível superior) 4,7 m3 6,1 m3 9,5 m3 12,3 m3 12,2 m3 14,2 m3 16,1 m3

   – Metros cúbicos (Carga abaolada) 9,1 m3 10,7 m3 14,2 m3 17 m3 17,3 m3 20,1 m3 22,9 m3

Batedores

   – Número padrão 1 2 2 2 2 2

   – Número de pás/dentes 12 14 32 14 32 80 16 32 88 16 32 88 16 32 88

   – Diâmetro 66 cm (opcional  36 cm)  51 cm 95 cm 51 cm 95 cm 104 cm 51 cm 103 cm 104 cm 51 cm 103 cm 104 cm 51 cm 103 cm 104 cm

   – Espessura pá/rosca 9,5 mm / 7,9 mm 9,5 mm 9,5 mm 12,7 mm 9,5 mm 9,5 mm 12,7 mm 9,5 mm 9,5 mm 12,7 mm 9,5 mm 9,5 mm

   – Proteção contra sobrecarga Parafuso fusível Parafuso fusível Desconector de torque Parafuso fusível Desconector de torque Desconector de torque Desconector de torque Desconector de torque Desconector de torque

   –  Conjunto batedor removível Não Sim Sim Sim Sim Sim

Cardan da transmissão ao batedor

   – Cardan 540/1 000 rpm 540/1 000 rpm 1 000 rpm 1 000 rpm 1,000 rpm 1,000 rpm 1,000 rpm

Esteira transportadora

   – Número 1 2 2 2 2 2 2

   – Diâmetro eixo 3,8 cm 5,1 cm 5,1 cm 5,1 cm 5,1 cm 5,1 cm

   – Engrenagens 6-Dentes 6-Dentes 6-Dentes 8-Dentes 8-Dentes 8-Dentes

   – Correntes Pivô ou barra em T       Pivô 667 X 667 XH ou barra em T          Pintle 667 X Pivô 667 X, 667 XH Pivô 667 XH Pintle 667 XH Pintle 667 XH Pintle 667 XH

   – Tamanho da régua 0,79 cm X 3,8 cm X 6,4 cm 0,64 cm X 3,8 cm X 5,1 cm 0,64 cm X 3,8 cm X 5,1 cm 0,64 cm X 3,8 cm X 5,1 cm 0,64 cm X 3,8 cm X 5,1 cm 0,64 cm X 3,8 cm X 5,1 cm 0,64 cm X 3,8 cm X 5,1 cm

   – N° de réguas por esteira 19 22 27 27 39 45 52

   – Transmissão Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica Hidráulica

   – Caixa de transmissão Parafuso sem-fim 50:1      Eixo paralelo  Eixo paralelo  Eixo paralelo  Eixo paralelo  Eixo paralelo  

Construção caixa e reboque

   – Chapa frontal e laterais 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm

   – Piso – PVC 9,5 mm Peça única        15,8 mm Duas peças 15,8 mm Duas peças 15,8 mm Duas peças 19 mm Duas peças 19 mm Duas peças 19 mm Duas peças

   – Descarga traseira ajustável Oscilante Oscilante Oscilante Oscilante/Dosadora Dosadora Oscilante Oscilante/Dosadora       Dosadora  Oscilante Oscilante/Dosadora       Dosadora Oscilante Oscilante/Dosadora Dosadora

   – Eixo reboque Simples ou tandem        Tandem Tandem Tandem Tandem Tandem Tandem

   – Fusos – Simples/Tandem 7,6 cm / 6,4 cm – / 6,4 cm 7,6 cm 8,6 cm 8,6 cm 12,7 cm 12,7 cm

   – Cubos 8-Parafusos 8-Parafusos 10-Parafusos 10-Parafusos XHD 10-Parafusos XHD 10-Parafusos 

   –  Peso da barra tração – % do peso 
bruto 12% 15% 17% 15% 11% 12% 11%

Potência do trator – CV  4 75 hp 90 hp 120 hp 140 hp 140 hp 160 hp 160 hp 190 hp 220 hp

1 Alturas e larguras baseadas no tamanho indicado no pneu.  
2 Dimensões do caminhão baseadas na altura do chassi de um caminhão de 104 cm.
3 Unidade equipada com opções mais comuns. 
4 A potência exigida pode variar de acordo com os materiais
  Consulte o manual de operação para dimensionar o trator



PRODUTOS COMPLEMENTARES

Sua Revenda KUHN

www.KuhnNorthAmerica.com

Para maiores informações sobre a revenda KUHN mais próxima de sua 
casa e sobre outros produtos KUHN, visite nosso website. 

www.KuhnNorthAmerica.com

Encontre-nos 

Visite nosso canal YouTube para ver os vídeos 
de nossos produtos mais recentes.
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As informações contidas neste documento são fornecidas apenas a título informativo e não constituem vínculo 
contratual. As nossas máquinas estão conformes às normas de segurança vigentes na América do Norte. Nos 
nossos documentos, com a preocupação de ilustrar melhor certos detalhes, alguns dispositivos de segurança 
podem não se encontrar em posição operacional. Durante o uso destas máquinas, os dispositivos descritos 
devem ser operados de acordo com as instruções indicadas no manual do operador e nos manuais de 
montagem. Reservamo-nos o direito de alterar os desenhos, características ou materiais citados sem aviso 
prévio. As máquina e equipamentos citados neste documento estão cobertos pelo menos por uma patente 
e/ou desenho registrado. As marcas comerciais citadas neste documento podem estar registradas em um 
ou vários países.

KUHN NORTH AMERICA, INC. 
Sede da empresa
1501 West Seventh Avenue - Brodhead, WI 53520 USA
Phone: (608) 897-2131 Fax: (608) 897-2561

MAIS PRODUTOS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES  
Com cerca de 700 modelos, nós possuímos a linha de implementos mais completa do mercado. Quer você 
possua uma atividade agropecuária de pequena ou grande escala, nossa vasta gama de modelos se molda a 
todas as suas necessidades. 

1. Segadoras

2. Segadoras condicionadoras

3. Espalhadores de forragem

4. Enfardadoras para fardos

    quadrados grandes

5. Enfardadoras de câmara fixa e variável

6. Misturadores de TMR

1 2
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