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FC 1061

COMO REMOVER A FORRAGEM DO CAMPO DA FORMA MAIS RÁPIDA POSSÍVEL PARA MANTER O VALOR 

NUTRICIONAL AO MÁXIMO? ESSE É O PROBLEMA QUE OS PECUARISTAS PRECISAM LIDAR EM TEMPOS DE 

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS IMPREVISÍVEIS E AUMENTOS DE PREÇOS DOS CONCENTRADOS.

Segadora Condicionadora de Discos Rebocada

AUMENTO DA PRODUTIVIDADE NECESSÁRIA 
PARA UMA RAÇÃO BÁSICA IDEAL. As segadoras 
condicionadoras da série FC 1061 fornecem um corte 
rápido e limpo de gramíneas pesadas e corte de forragens 
delicadas, assim como uma secagem rápida. Você 
economiza dinheiro e sua máquina rende mais.

À PROCURA DE MÁQUINAS FLEXÍVEIS. As segadoras 
condicionadoras KUHN se adaptam a várias exigências: 
ampla distribuição, agrupamento de duas leiras, diferentes 
larguras de leiras... há muitas possibilidades.

MÁQUINAS ECONÔMICAS. Os custos de funcionamento 
destas máquinas são reduzidos ao mínimo, uma vez que 
têm um consumo de energia inferior ao dos modelos 
equivalentes. Os custos de manutenção também são mais 
baixos graças à confiável barra de corte OPTIDISC ELITE e 
ao sistema de segurança PROTECTADRIVE.

CORTE DINÂMICO

18

19

FC 1061
Equipamentos opcionais

Especificações
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ADAPTAR A ENTREGA ÀS MÁQUINAS DE COLHEITA

A série FC 1061 com barra de tração central (TC) está disponível de 3,10 m a 4,40 m e pode ser equipada com 
diferentes sistemas de condicionador (dedos de ferro, rolos SQUAREFLEX e rolos DOUBLE CRIMP). Passe menos tempo 
manobrando em cabeceiras com essas máquinas e aumente sua produtividade em 10 a 15% em comparação com as 
segadeiras rebocadas com uma barra de tração lateral!
O conforto de trabalho e o funcionamento estável são muito superiores com o cabeçote GYRODINE, exatamente o que é 
necessário para produzir forragens de alta qualidade. Uma esteira transportadora está disponível nas versões de largura 
menor (3,10 me 3,50 m).

A máquina foi projetada para lidar com grandes fluxos de forragem. Possui três diferentes modos de entrega:
- Leiras regulares com largura ajustável.
-  Entrega ampla, extremamente uniforme (A). Mudar de entrega normal para entrega ampla é fácil e não precisa de ferramentas.  

Os defletores de leira para entrega ampla são armazenados na barra de tração.
- Leiras duplas (B) com largura total de 2,70 na FC 3161 (compatível com coleta de 3 m) e 3,50 m na FC 3561.
As leiras duplas são produzidas com defletores assimétricos fixos, disponíveis como opção.

BARRA DE TRAÇÃO CENTRAL:  
MÁXIMO RENDIMENTO
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THE FARM MACHINERY MAGAZINE

GYRODINE:
90° E CONFIÁVEL
O engate giratório GYRODINE
para serviço pesado permite giros
de 90° enquanto mantém a linha
de transmissão da TDP reta.

Os requisitos de manutenção
são baixos com apenas uma
troca de óleo necessária.
A máquina é acoplada aos
braços inferiores do trator
com pinos impedidos de girar.
Este sistema de engate é

extremamente confiável e
garante manobras seguras.

A REVISTA PROFI
FALA SOBRE ISSO 
"É fácil perceber não ter que dividir um campo em faixas
regulares, especialmente sem GPS."
"Muito se pensou no desenvolvimento da FC 3160 TDC."
"Os diferentes ajustes podem ser feitos com poucas
ferramentas"
"As rodas maiores são apreciáveis porque esta segadora
pesa 2.390 kg. A saída de trabalho e o acabamento da
própria máquina são excelentes"

EXCLUSIVO
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FC 2861 TL I 3161 TL I 3561 TL

A série FC 1061 com barra de tração lateral está disponível em larguras de trabalho de 2,80 m a 3,50 m. Diferentes tipos 
de condicionadores garantem a secagem rápida das culturas cortadas.
Vantagens:
- Manuseio muito estável, graças ao cabeçalho GYRODINE e à barra de tração lateral.
- Entrega central ou lateral, ou distribuição ampla.
- Opções de condicionadores: dedos de ferro, rolo SQUAREFLEX ou rolo DOUBLE CRIMP.
É também uma máquina muito econômica, projetada para garantir uma produção rápida de trabalho para fazendas com 
parcelas de tamanho médio.

TRAÇÃO LATERAL
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FC 3161 TLV

UM MODELO PARA EMPREITEIROS E COOPERATIVAS

LEIRAS DUPLAS COM MENOS  
DE 3 METROS DE LARGURA 
Com um corte de 3,10 m, condicionador de dedos com 2 velocidades e defletores de leiras controlados hidraulicamente, a 
segadora condicionadora FC 3161 TLV pode entregar 2 leiras lado a lado, agrupando 6 m de forragem cortada em uma largura 
de leira que não excede 2,80 m: o tamanho ideal para uma colhedora de forragem com captação máxima de 3 metros.

Economize tempo e dinheiro com esta máquina. O enleiramento não é mais necessário e a produção de trabalho da colhedora de 
forragem é aumentada. A qualidade da forragem é melhorada: não há mais corpos estranhos ou solo trazido para a forragem durante 
o enleiramento e menor risco de que as pedras causem avarias mecânicas.

A barra de tração se ajusta para um corte ideal
Quando você muda a posição dos defletores de leira, a posição da 
barra de tração se adapta automaticamente. Isto significa:
-  As rodas do trator nunca passam por cima da forragem, exceto 

se for necessário manobrar.
- A máquina trabalha a toda a largura de corte.
-  Você entrega uma faixa que é inferior a 3 metros e fácil de coletar 

pela coleta.

Uma válvula hidráulica a menos
Apenas duas válvulas hidráulicas são necessárias para gerenciar 
a máquina, pois a série FC 3161 TLV está equipada com um 
seletor de circuito.
A posição das proteções pode ser controlada separadamente, 
como é necessário em encostas íngremes, por exemplo, a fim de 
ajustar o ponto de entrega das forragens.
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FC 3161 TC I 3561 TC I 4061 TC I 4461 TC I 2861 TL I 3161 TL I 3561 TL

Reduzir custos pela otimização da ração básica. Os lucros da pecuária começam com o armazenamento de ração, em 
silos, fardos ou a granel. O objetivo é simples: produzir o máximo possível de carne ou leite a partir da ração básica, 
aumentando a palatabilidade. Para fazer isso, o rebanho deve permanecer intacto e a forragem deve ser o mais livre 
possível de solo. Ao se concentrar nos detalhes técnicos dessas segadoras condicionadoras, a KUHN ajuda você a obter 
o máximo de sua forragem para aumentar sua lucratividade.

MENOS CONTAMINAÇÃO DO SOLO  
PARA FORRAGENS DE ALTA QUALIDADE

Suspensão da unidade de corte 
constante
A unidade de corte é suspensa por barras 
de torção na série FC 1061.
Ele segue os contornos do solo de perto 
para produzir um corte uniforme e pode 
ser ajustado separadamente em ambos 
os lados. Isso ajuda a proteger a máquina 
e o campo, e mantém a sujeira fora da 
forragem.

Dê um descanso para o solo e a 
cobertura de forragem
Os pneus ultra-grandes exercem muito 
pouca pressão sobre o solo durante as 
operações e as manobras nas cabeceiras. 
A cultura é preservada e a compactação 
do solo é evitada.

Uma distribuição plena e uniforme
A parte traseira do capô da condicionadora 
é articulada. Ela é guiada diretamente pela 
estrutura principal à qual está conectada, 
de modo permanece a uma altura 
constante a partir do solo. É independente 
dos movimentos da barra de corte.

EXCLUSIVO
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O QUE OS USUÁRIOS  
DA FC ESTÃO DIZENDO 

OS PECUARISTAS EM TODO O MUNDO ENFRENTAM DESAFIOS DIFERENTES, 
MAS ELES TÊM OS MESMOS OBJETIVOS PARA SUA COLHEITA DE FORRAGEM. 
ELES QUEREM AUMENTAR SUA PRODUTIVIDADE E MELHORAR A EFICIÊNCIA  
A FIM DE ECONOMIZAR DINHEIRO. NADA É MAIS EFICAZ DO QUE A COLHEITA  

DE CULTURAS DE ALTA QUALIDADE. É O QUE ELES DIZEM:

"A FC 3160 TCR não apenas melhorou 
a produção de feno e silagem em nossa 
fazenda, ela produziu uma grande 
transformação. Trabalhamos com a 
máquina em mais de 100 hectares e 
ela nos deu alta produtividade e faixas 
perfeitamente formadas, apesar de uma 
estação muito difícil. Chuva contínua, 
janelas de operação curta, ter que cortar 
rapidamente sem prejudicar a qualidade 
da forragem... conseguimos administrar 
tudo isso com a nova FC e estamos muito 
satisfeitos. Mesmo com altas velocidades 
em 15-18 km/h, você sempre obtém 
forragem de ótima qualidade"

"Usamos a FC 3160 TCD para dois cortes 
no ano passado. Cortamos 700 hectares 
com a máquina. As condições foram 
extremamente difíceis na Finlândia no ano 
passado por causa da chuva forte e da 
terra muito úmida, por isso ficamos muito 
impressionados com a baixa exigência de 
potência do trator. Os pneus extra-
grandes são absolutamente necessários 
em condições de chuva. Com a 
suspensão reforçada da barra de corte,  
o corte foi limpo e preciso"!

"Como produtores de leite, realmente 
apreciamos esta máquina por sua 
capacidade de lidar com grandes 
volumes de forragem e manter uma 
velocidade razoável, assim como por seu 
condicionamento de alta qualidade com o 
rotor com dedos de ferro e por seu corte 
limpo. O tamanho total da máquina (caixa 
de câmbio de serviço pesado e barra de 
corte) também é uma vantagem"

R. BREZZI

PIEMONTE, ITÁLIA

J. KUJALA

OSTROBÓTNIA DO SUL, FINLÂNDIA

S. BROWN

QUEENSLAND, AUSTRÁLIA
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FC 1061 TL I 1061 TC

O CORTE IDEAL
A barra de corte OPTIDISC ELITE foi desenvolvida com a estreita colaboração de usuários agricultores. É uma solução 
que combina qualidade de corte, conforto operacional e é altamente confiável. Os requisitos de grandes fazendas e 
contratantes foram mais do que atendidos:
 - Com lubrificação permanente.
- Adapta-se perfeitamente a tratores de alta potência.

Distância máxima para passagem fácil da forragem
A distância é aumentada no ponto em que os discos convergem (B). Isso fornece mais espaço para a forragem passar, que é 
rapidamente transportada para trás, para que a segadora possa fazer seu trabalho sem interrupções.

Execução sem dificuldades
Em solo úmido, a terra pode se acumular na frente da barra de 
corte, mas não com o OPTIDISC ELITE! É equipado com patins 
projetados para melhorar a execução sem dificuldades.  
A cobertura da planta é protegida, a qualidade da forragem é alta 
e um corte regular é garantido, mesmo em condições difíceis.

Distância mínima para um corte limpo
O espaçamento é reduzido no ponto em que os discos divergem (A) para aumentar a sobreposição da faca. Isso resulta em um corte 
limpo, mesmo em capins leves ou curtos.

EXCELENTE QUALIDADE DE CORTE!
A barra de corte OPTIDISC ELITE da KUHN é um excelente exemplo de valor agregado criado por meio da estreita colaboração entre 
fabricante e produtor. É uma solução que combina qualidade de corte, conforto operacional e é altamente confiável. Com lubrificação 
permanente e adaptada a tratores de alta potência, esta barra de corte atende aos requisitos de grandes fazendas e contratantes.
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Para que a máquina tenha uma 
vida mais longa
Os amortecedores entre a barra do 
cortador e a estrutura principal são 
altamente eficazes ao cortar a alta 
velocidade.

PROTECTADRIVE:  
Protege e reduz custos
No caso de um impacto violento entre 
um disco e um obstáculo, o eixo que 
segura o disco pode romper logo acima 
do rolamento, graças a uma ranhura de 
cisalhamento especialmente projetada. As 
rodas dentadas estão protegidas.
Em menos de 15 minutos, a máquina está 
operacional novamente com um custo de 
reparo muito baixo.

FAST-FIT:  
Acessório 100% seguro da faca 
As segadoras são equipadas com facas FAST-FIT como padrão. 
Uma mola de lâmina poderosa exerce pressão constante no 
retentor da faca para aumentar a fixação, e as facas são trocadas 
rapidamente.

Extra rígido onde é realmente 
importante!
As estações de apoio de disco são presas 
por parafusos longos que passam pela 
barra de corte. É uma solução que as 
impede de serem puxadas para fora da 
barra de corte em caso de impacto.
O pinhão da unidade de disco permanece 
firmemente no lugar e os custos de reparo 
são reduzidos.

Facas livres para girar 
Para melhor qualidade de corte e vida útil mais longa, as facas 
giram livremente em 360°.

Peças de alta qualidade fortalecem o 
coração da barra de corte:
-  Estação de rolamento de discos com 

rolamentos de esferas de contato 
angular de duas carreiras.

-  Engrenagens de grande diâmetro 
em aço forjado de alta precisão com 
3 dentes engrenados.

-  Discos com copos forjados e tratados 
termicamente em toda a superfície.

-  Patins de disco em aço tratado com a 
opção de adicionar proteção (fixação por 
parafuso).

- Segurança PROTECTADRIVE.

PEÇAS DE ALTA QUALIDADE FORTALECEM  
O CORAÇÃO DA BARRA DE CORTE

EXCLUSIVO EXCLUSIVO
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FC 1061 TL I 1061 TC

DEDOS DE FERRO  
PARA CONDIÇÕES DIFÍCEIS

UMA GRANDE SELEÇÃO DE CONDICIONADORAS 
ADAPTADAS ÀS SUAS NECESSIDADES

Os dedos de ferro são altamente eficazes em forragens pesadas, longas e maduras, assim como em forragens curtas. A entrada de alta 
capacidade do condicionador produz um fluxo sem problemas de forragem através da máquina.
A necessidade de energia para esse tipo de condicionador é mantida baixa, com passagem mais rápida de forragem e sem necessidade 
de recirculação. As faixas bem estruturadas e fofas são criadas pela posição das garras que afofam a forragem, enviando-a para o ar 
antes que ela desça para formar a leira. As leiras são bem formadas e arejadas, portanto secam mais rápido e produzem mais energia e 
forragem rica em nutrientes. Com velocidade reduzida do condicionador, os dedos de ferro também podem trabalhar com alfafa.

Intensidade do condicionamento definida em poucos 
segundos
Para adaptar o condicionamento às exigências de forragem, 
basta definir o seletor de duas velocidades. Reduzir a velocidade 
do rotor para leguminosas (780 min-1) e acelerá-la para gramíneas 
densas (1000 min-1).

Entrega em leira inigualável
O capô da condicionadora é guiado diretamente pela estrutura 
principal da máquina. A entrega da barra de corte não é afetada 
pelos movimentos da barra de corte, portanto é mais regular.

ATIVO KUHN
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ROLOS: CONDICIONAMENTO SEM PROBLEMAS  
DE CULTURAS DELICADAS
Uma das melhores maneiras de reduzir os concentrados na ração é integrar a proteína vegetal nela. As leguminosas são ideais para 
isso, desde que as folhas sejam retidas na colheita! Testes realizados pela Arvalis (Instituto Francês), a Câmara de Agricultura e a 
cooperativa de máquinas FD destacam os benefícios dos rolos.

Os rolos economizam cerca de 100 euros/ha/corte
As perdas causadas pelas operações de colheita são reduzidas com o uso de rolos (faixas estreitas). Para uma ração bem balanceada, 
é necessário comprar concentrado para compensar a perda de folhas. Dependendo do preço das matérias-primas, o custo pode 
chegar a 100 euros/ha/corte, por isso vale definitivamente a pena considerar uma condicionadora com rolos!

Colher mais cedo!
A segadora condicionadora com rolos de borracha produziu 80% da matéria seca até a segunda noite, em oposição à terceira noite 
para os outros métodos.

Borracha ou aço
Os modelos da série 1061 podem ser equipados com 
condicionador de rolo:
-  1. Em borracha, com o design exclusivo SQUAREFLEX (TLR/

TCR).
- 2. Em aço, com o rolo DOUBLE CRIMP (TLS/TCS).
Eles agarram a planta uniformemente para permitir que a 
umidade escape. O valor nutricional das culturas forrageiras 
delicadas é mantido.
Com um grande diâmetro de 240 mm, são muito robustos e a 
circulação de forragem é melhorada. A pressão entre os rolos pode 
ser ajustada de 100 a 500kg/m para se adequar ao tipo de forragem 
e intensidade de condicionamento desejado. Alguns rolos de ferro 
não estão disponíveis em todos os países. Entre em contato com 
seu Revendedor Autorizado para obter mais informações.

Acionamento sincronizado e livre de manutenção
O sistema de acionamento por rolos contém apenas 
engrenagens. Os dois rolos estão perfeitamente sincronizados, 
ao contrário dos sistemas de correia ou corrente. Essa é uma 
vantagem importante com relação à vida útil dos rolos e à 
eliminação das vibrações. A carcaça de acionamento também 
é protegida por um parafuso fusível exclusivo da KUHN. Mesmo 
em caso de impacto com um corpo estranho, a máquina e seu 
sistema de acionamento são protegidos.

Perdas em kg de MS/ha
1200

1000

800

600

400

200

0
Corte plano Segadora condicionadora -  

rolos de borracha - faixa estreita

Perdas por corte (kg MS/ha) Perdas após todas as operações (kg MS/ha)

Segadora condicionadora -  
dedos de baixa velocidade -  

faixa estreita

Segadora condicionadora -  
dedos de baixa velocidade -  

faixa ampla

Segadora condicionadora -  
dedos de alta velocidade -  

faixa ampla

EXCLUSIVO
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FC 3161 TCD RA I 3561 TCD RA

LEIRAS SEM ENLEIRADOR
Os modelos FC 3161/3561 TCD RA foram projetados para uso profissional por empreiteiras, grandes operações e 
cooperativas de máquinas. Sua unidade agrupadora  traseira os torna ideais para a colheita de todas as culturas de 
ensilagem. Também proporcionam a máxima flexibilidade com diferentes opções de entrega.

Uma esteira agrupadora reúne duas leiras assim que elas são cortadas para formar:

Uma leira dupla para coleta por uma colheitadeira de ensilagem. Uma leira mais estreita para a coleta por uma enfardadora ou 
vagão de carga.

Economizar tempo e melhorar a qualidade das forragens
O uso da esteira agrupadora significa menos uma passagem com o enleirador mais tarde e resulta em uma forragem de melhor qualidade:
- sem perda adicional de folhas durante o enleiramento.
- nenhuma incorporação de solo ou corpos estranhos na leira.

ADAPTAR A ENTREGA ÀS MÁQUINAS DE COLHEITA 
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Entrega de forragem à esquerda 
ou à direita
A esteira agrupadora é posicionada na 
parte de trás e paralela à unidade de corte 
de forma que a colheita cortada possa ser 
entregue à direita ou à esquerda. É mais fácil 
para o condutor manter a unidade dianteira 
alinhada com a forragem não cortada 
ao utilizar uma combinação dianteira - 
FC 1061. A esteira pode ser levantada e 
rodar mais rápido ou mais lento a qualquer 
momento para se adaptar à quantidade de 
colheita não cortada ou declives.

Fique relaxado na cabine
Os ajustes da segadora condicionadora são muito fáceis. Todas as 
funções necessárias para monitorar a máquina e seu agrupador são 
centralizadas em uma caixa de controle na cabine do trator. A caixa 
de controle vem como padrão. Entre suas funções mais importantes 
estão o controle da velocidade da esteira e a direção de entrega.

Acionamento hidráulico autônomo
A esteira transportadora é acionada por uma unidade hidráulica 
integrada cuja bomba é acionada por uma saída no cabeçalho 
GYRODINE. Esse sistema de acionamento é uma vantagem real 
para cooperativas de máquinas e empreiteiras, pois a máquina 
pode se adaptar facilmente a diferentes tratores. Problemas de 
fornecimento de óleo de trator? Nunca mais!
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FC 4061 TL I 4461 TC

OPTIDISC ELITE:  
O corte ideal
A barra de corte OPTIDISC ELITE é livre 
de manutenção e equipada com o sistema 
de troca rápida das facas FAST-FIT. Para 
evitar custos relacionados a facas, o 
sistema de segurança PROTECTADRIVE 
protege as engrenagens. No caso de um 
impacto violento entre um disco e um 
obstáculo, o eixo do disco pode romper 
logo acima do rolamento, graças a uma 
ranhura de cisalhamento habilmente 
projetada.

Tem todas as características da FC 1061 com barra 
de tração central.

REQUISITO MÍNIMO DE ENERGIA  
PARA UM ÓTIMO RENDIMENTO
As máquinas FC 4061 e 4461 com larguras de 4,00 m e 4,40 m, respectivamente, foram projetadas para tratores a partir de 
130 hp. As grandes operações de forragem apreciam sua alta produtividade e baixa necessidade de energia nessas larguras.

MODELO DE GRANDE 
LARGURA DA SÉRIE FC 1061
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Diferentes modos de entrega são possíveis: 
Formação de leira e amplo espalhamento.

Estável em terreno difícil
A FC 4461 é equipada com grandes rodas duplas que:
-  Garantem que a máquina esteja menos sujeita a afundamento 

no terreno e evitar a formação de rastos de rodas se for usada a 
irrigação por pivô.

-  Proteger a cobertura vegetal em condições úmidas.
-  Proporcionar estabilidade em terreno acidentado e caminhos de 

terra.

Uma condicionadora que se adapta a você
Três tipos de condicionadores podem ser instaladas nas máquinas FC 4061 e FC 4461. O condicionador DIGIDRY com dedos de 
ferro (1) é melhor em condições difíceis. Para leguminosas e forragens delicadas, opte pelo condicionador com rolos de borracha 
SQUAREFLEX (2) ou pelo condicionador de rolos de ferro DOUBLE CRIMP (3).

MUDAR O MODO  
DE ENTREGA
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FC 1061

EQUIPAMENTO  
OPCIONAL

FC 3161 TCD / FC 3561 TCD
Defletores assimétricos de faixa
Defletores de leiras assimétricos podem 
ser instalados na parte traseira da 
máquina para produzir leiras duplas.  
As leiras duplas podem ser coletadas  
por pick-ups menor de 3m.

FC 3561 TCR / TCS, 4061 TCR /
TCS, 4461 TCR / TCS 
Kit de amplo espalhamento
Uma carenagem com aletas de defletor 
pode ser montada na parte traseira da 
máquina. As aletas giram automaticamente 
(exceto nos modelos FC 4061 e FC 4461) 
quando o cilindro da barra de tração é 
ajustado. Com este sistema, a forragem é 
espalhada em uma camada uniforme sobre 
uma grande largura para secagem rápida.

FC 1061 TL / FC 1061 TC
Controle hidráulico de altura  
de corte
Para determinadas condições de corte 
(áreas pedregosas, grama achatada, ...), 
a altura de corte pode ser modificada 
hidraulicamente. Um indicador mostra a 
altura de corte.

Projetadas e produzidas para desafiar o tempo. As fundições e forja KUHN, aliadas a um processo 
de produção de alto nível, favorecem a produção de peças de reposição que desafiam o tempo. Você 
realmente pode confiar em nosso know-how e em nossas peças originais. Por meio de nossos armazéns 
KUHN PARTS, oferecemos aos agricultores serviços de atendimento ao cliente e logística que asseguram 
soluções rápidas e confiáveis de reparo em colaboração estreita com seu Revendedor Autorizado KUHN 
mais próximo.

PEÇAS KUHN

Especificações

FC 2861 
TL

FC 3161 
TC / TL

FC 3161 
TLV

FC 3161 
TCD RA

FC 3561 
TC / TL

FC 3561
TCD RA

FC 4061 
TC

FC 4461 
TC

Modelo Tração lateral
Pivô central ou 
tração lateral

Tração lateral Pivô central
Pivô central ou 
tração lateral

Pivô central

Largura de trabalho (m) 2,67 3,10 3,50 4,00 4,40

Número de discos com patins de proteção 6 7 8 9 10

Fixação de faca Sistema de troca rápida das facas FAST-FIT

Estações de rolamento de discos removíveis do exterior  (Segurança PROTECTADRIVE inclusa)

Sistema de condicionamento TLD/TCD/TLV: dedos de ferro pivotantes; TLR/TCR: rolos de borracha SQUAREFLEX; TLS/TCS: rolos de ferro

Velocidade do rotor do condicionador (min-1) TLD/TCD: 780 e 1.000 (ajustável por alavanca seletora); TLR/TCR/TLS/TCS: 780

Acionamento do condicionador por caixa de engrenagens com segurança antibloqueio

Largura da faixa, mín., máx. (m) 0,90 a 1,90 0,90 a 2,30

Faixa única: 
0,90 a 1,80 ; faixa 

duplas: 2,70 a 
2,80

0,90 a 2,30 1,10 a 2,70

Sistema de espalhamento amplo  (TLD / TCD) ;  (TCR/TCS) ; - (TLR / TLS / TLV)

Ajuste da altura de corte centralizada por haste,      indicação direta com barra de torção, ajuste separado esquerda/direita

Ajuste da suspensão Por barra de torção, regulagem esquerda/direita separadas

Pneus 11,5  / 80 x 15,3
400 /60 x 15,5 (TC)
380 / 55 x 17 (TL)

380 / 55 x 17 400 / 60 x 15,5
400 /60 x 15,5 (TC)
380 / 55 x 17 (TL)

400 / 60 x 15,5
4 rodas 

11,5 / 80 x 15,3

Largura de transporte (m) 2,55 3,00 3,50 4,02 4,45

Iluminação e sinalização

Acessório Cabeçalho GYRODINE - 2 pontos - Cat. 2 e 3; Quick-hitch compatível, cat. 2 1 3/8" - 6 estrias como padrão; 1 3/8" - 21 estrias como opção

Acionamento por TDF De série: 1-3/8" 6 estrias, opcional: 1-3/8" 21 estrias

Velocidade da PTO (min-1) 540
1.000 (TL: 540 
como opção)

1 000

Roda livre Integrado na caixa de câmbio

Mín. Requisitos da PTO (kW/hp) 48 / 65 55 / 75 60 / 82 62 / 84 67 / 91 69 / 94 76 / 103

Requisito hidráulico do trator 1 x SA + 1 x DA

Peso (kg)

TLD 1 980 2 160 - - 2 280 - - -

TCD - 2 390 - 2 890 2 540 3 050 2 680 2 830

TLV - - 2 160 - - - - -

TLR 2 090 2 260 - - 2 390 - - -

TCR - 2 500 - - 2 615 - 2 745 2 905

 padrão    opcional   - não disponível

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS (conforme modelo e país):   Correntes de suporte – Conjunto de patins elevados para alturas de corte de 45-85 mm e 85-110 mm - Revestimento do patim - Placas de proteção adicionais 
para a parte inferior da barra de corte - Controle hidráulico   das proteções laterais FLEXPROTECT - Controle hidráulico de altura de corte - Extensões de faixa de proteção para reduzir a largura de faixa...
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SERVIÇOS KUHN*

KUHN sos order - Serviço de peças de reposição, 24/7**
KUHN protect+ - A escolha dos profissionais!
KUHN i tech - Para reparos cada vez mais rápidos!
KUHN finance - Invista racionalmente!
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Especificações

FC 2861 
TL

FC 3161 
TC / TL

FC 3161 
TLV

FC 3161 
TCD RA

FC 3561 
TC / TL

FC 3561
TCD RA

FC 4061 
TC

FC 4461 
TC

Modelo Tração lateral
Pivô central ou 
tração lateral

Tração lateral Pivô central
Pivô central ou 
tração lateral

Pivô central

Largura de trabalho (m) 2,67 3,10 3,50 4,00 4,40

Número de discos com patins de proteção 6 7 8 9 10

Fixação de faca Sistema de troca rápida das facas FAST-FIT

Estações de rolamento de discos removíveis do exterior  (Segurança PROTECTADRIVE inclusa)

Sistema de condicionamento TLD/TCD/TLV: dedos de ferro pivotantes; TLR/TCR: rolos de borracha SQUAREFLEX; TLS/TCS: rolos de ferro

Velocidade do rotor do condicionador (min-1) TLD/TCD: 780 e 1.000 (ajustável por alavanca seletora); TLR/TCR/TLS/TCS: 780

Acionamento do condicionador por caixa de engrenagens com segurança antibloqueio

Largura da faixa, mín., máx. (m) 0,90 a 1,90 0,90 a 2,30

Faixa única: 
0,90 a 1,80 ; faixa 

duplas: 2,70 a 
2,80

0,90 a 2,30 1,10 a 2,70

Sistema de espalhamento amplo  (TLD / TCD) ;  (TCR/TCS) ; - (TLR / TLS / TLV)

Ajuste da altura de corte centralizada por haste,      indicação direta com barra de torção, ajuste separado esquerda/direita

Ajuste da suspensão Por barra de torção, regulagem esquerda/direita separadas

Pneus 11,5  / 80 x 15,3
400 /60 x 15,5 (TC)
380 / 55 x 17 (TL)

380 / 55 x 17 400 / 60 x 15,5
400 /60 x 15,5 (TC)
380 / 55 x 17 (TL)

400 / 60 x 15,5
4 rodas 

11,5 / 80 x 15,3

Largura de transporte (m) 2,55 3,00 3,50 4,02 4,45

Iluminação e sinalização

Acessório Cabeçalho GYRODINE - 2 pontos - Cat. 2 e 3; Quick-hitch compatível, cat. 2 1 3/8" - 6 estrias como padrão; 1 3/8" - 21 estrias como opção

Acionamento por TDF De série: 1-3/8" 6 estrias, opcional: 1-3/8" 21 estrias

Velocidade da PTO (min-1) 540
1.000 (TL: 540 
como opção)

1 000

Roda livre Integrado na caixa de câmbio

Mín. Requisitos da PTO (kW/hp) 48 / 65 55 / 75 60 / 82 62 / 84 67 / 91 69 / 94 76 / 103

Requisito hidráulico do trator 1 x SA + 1 x DA

Peso (kg)

TLD 1 980 2 160 - - 2 280 - - -

TCD - 2 390 - 2 890 2 540 3 050 2 680 2 830

TLV - - 2 160 - - - - -

TLR 2 090 2 260 - - 2 390 - - -

TCR - 2 500 - - 2 615 - 2 745 2 905

 padrão    opcional   - não disponível

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS (conforme modelo e país):   Correntes de suporte – Conjunto de patins elevados para alturas de corte de 45-85 mm e 85-110 mm - Revestimento do patim - Placas de proteção adicionais 
para a parte inferior da barra de corte - Controle hidráulico   das proteções laterais FLEXPROTECT - Controle hidráulico de altura de corte - Extensões de faixa de proteção para reduzir a largura de faixa...
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1. Segadoras de discos - 2. Segadoras condicionadoras de discos - 3. Segadoras de tambor - 4. Espalhadores - 5. Enleiradores  
6. Enleiradores de esteira - 7. Enfardadoras - 8. Empacotadores 

Confira a linha de produção de feno e silagem da KUHN

Para obter maiores informações sobre a revenda KUHN mais perto  
de você, visite nosso site www.kuhn.com
A informação contida neste documento é apenas explicativa e não-contratual. Nossas máquinas estão em conformidade 
com a legislação vigente do país de entrega. Neste material, para ilustração de certos detalhes, alguns equipamentos 
de segurança podem não estar na posição de operação. Quando em operação, esses equipamentos devem estar na 
posição, de acordo com as prescrições indicadas no manual do operador e instruções para a entrega técnica. RESPEITE 
OS REGULAMENTOS RODOVIÁRIOS EM VIGOR BEM COMO deve respeitar a taxa bruta de peso do trator, sua capacidade 
de levante e a carga máxima por eixo e pneus. A carga do eixo dianteiro do trator está de acordo com as normas do país de 
entrega (na Europa deve alcançar um mínimo de 20% do peso líquido do trator). Nós nos reservamos o direito de modificar 
sem aviso prévio os modelos, seus equipamentos e acessórios. Máquinas e equipamentos deste documento podem ser 
protegidas por pelo menos uma patente e/ou um modelo registrado. As marcas citadas neste documento podem estar 
registradas em um ou mais países.

Este documento é impresso num papel sem Cloro.
Impresso na França - 920 759 BR - 09.21 - Copyright 2021 KUHN

KUHN DO BRASIL S.A. - Rua Arno Pini, 1380 - Distrito Industrial - CEP: 99050-130 - Passo Fundo / RS - Brasil - Tell: + 55 (54) 3316 6200 Fax: + 55 (54) 3316 6250

MyKUHN é seu espaço on-line. Inscreva-se hoje e descubra como os serviços exclusivos da 
MyKUHN o ajudarão a gerenciar mais efetivamente suas máquinas e terminais KUHN. Conecte-se 
com seu computador, celular ou computador tablet para acessar catálogos de peças de reposição, 
documentação técnica e muitos serviços conectados.

LINK PARA O MEU SUCESSO


