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HAYBOB DA KUHN
MÁQUINAS UNIVERSAIS DE FENAÇÃO!

300 360HAYBOB

Modelos HAYBOB 300 HAYBOB 360

Espalhando 300 cm 300 cm

Enleirando com somente um 
movimento 300 cm 360 cm

Enleirando com dois 
movimentos

600 cm 
(em 3 passagens)

600 cm 
(em 2 passagens)

Capacidade 3 ha 4 ha

ESPALHAMENTO E ENLEIRAMENTO

O espalhamento e enleiramento desempenham um papel 
fundamental no processo de colheita da grama. A escolha da 
momento certo é a essência para uma ótima qualidade.

MÁXIMA FLEXIBILIDADE

O espalhamento e enleiramento com a máquina universal de 
fenação HAYBOB da KUHN oferecem fl exibilidade durante o 
processo de fenação. Aproveitando a capacidade de seguir 
perfeitamente o terreno, os garfos ajustáveis e os defl etores de 
colheita garantem que a HAYBOB da KUHN ofereça máxima 
fl exibilidade com um investimento mínimo. 

CONFIABILIDADE INCOMPARÁVEL

As máquinas universais de fenação da KUHN não foram projetadas 
somente para um desempenho de alto nível, mas tamém para uma 
confi abilidade incomparável.
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Garfos controlados por força centrífuga

Ao fazer o espalhamento nos limites o 
defletor de colheita impede que haja perdas

Espalhamento e enleiramento, largura de 
trabalho de 300 cm

300HAYBOB

COMBINAÇÃO DE ESPALHADOR E 
ENLEIRADOR COM DISTRIBUIÇÃO CENTRAL!

O Haybob 300 e a 360 são combinações de enleirador-espalhador com garfos ajustáveis que são mantidos na posição horizontal de 
trabalho por uma força centrífuga. Os garfos flutuam através dos resíduos para mover toda a colheita. Essas máquinas universais de 
fenação possuem garfos tanto amplos como estreitos resultando em uma grande superfície de trabalho. As máquinas combinam alta 
capacidade com um trabalho limpo, mesmo para as colheitas mais pesadas.

GIRA DURANTE O TRABALHO, TRAVA AO SER ELEVADO
A Haybob 300 e a 360 seguem o caminho do trator em curvas, sem arrastar ou danificar a 
faixa, graças cabeçote giratório. Ao ser elevada, a máquina trava automaticamente na posição 
centralizada para um manejo seguro em terrenos íngremes.

RECURSOS PARA UM ACOMPANHAMENTO PERFEITO NO SOLO
A Haybob 300 e a 360 acompanham perfeitamente o trator mesmo sob condições adversas 
em campo, graças às suas forquilhas de conexão móvel. As rodas são anguladas para frente 
na direção da parte dianteira dos rotores e próximas aos garfos. Isto garante que não somente 
as rodas, mas também os garfos, sigam os contornos do solo de forma suave. Os grandes 
pneus estriados também ajudam a garantir uma operação suave.
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Pneus estriados resistentes à perfuraçãoAjuste da altura
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Enleirando com um movimento, largura de 
trabalho de 300 cm

Enleirando com três movimentos, largura 
de trabalho de 600 cm

ENLEIRAMENTO LIMPO
O Haybob 300 forma uma leira na posição centralizada atrás da máquina. A máquina 
fornece uma viragem totalmente limpa, mesmo sob altas velocidades de trabalho e produz 
uma leira solta e fofa. A largura da leira pode ser ajustada com os defletores de colheita.  
A separação limpa da colheita espalhada permite que o enleiramento seja feito em toda a 
largura da superfície de trabalho de 300 cm. Ao trabalhar com colheitas leves, é possível 
formar uma leira dupla com três passagens. 

DEFLETORES DE COLHEITA AJUSTÁVEIS
Os defletores de colheita da Haybob 300 e da 360 possue duas configurações de altura. 
Em solo plano, a posição mais baixa produz uma leira perfeita sem perdas de colheita.  
Em terrenos acidentados, a posição mais alta minimiza o desgaste dos defletores de colheita.

O Haybob move totalmente a colheita e espalha a mesma de forma uniforme. O espalhamento 
uniforme é garantido pelo posicionamento horizontal dos garfos que trabalham junto com um divisor 
de colheita. Ao alterar a altura da roda, a inclinação do rotor é alterada e, consequentemente, a o 
padrão de espalhamento. Normalmente os defletores de colheita são totalmente abertos para obter 
máxima capacidade de espalhamento. Para os limites do campo e os fossos, no entanto, o defletor 
deve ser movido para dentro para prevenir perdas de colheita.
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Posição do garfo para enleiramento movimento para 
trás. (Haybob 300 e 360)

Posição do garfo para espalhamento: movimento para frente. 
(Haybob 300 e 360)

Alavanca para inversão da rotação da rotor e adeviso 
para instruções (Haybob 360) 

Pneus estriados, resistentes à perfuração e com altura 
ajustável (Haybob 360)

Espalhamento em torno dos limites - o defletor de colheita 
impede que haja perdas.

Espalhamento com, largura de trabalho de 300 cm

360HAYBOB

COMBINAÇÃO DE ENLEIRADOR E ESPALHADOR 
COM DISTRIBUIÇÃO LATERAL!

Mude de enleirador para espalhador em minutos! Reposicione os garfos, gire os defletores de colheita, ajuste as rodas e, em poucos minutos, 
a Haybob 300 e a 360 mudam da posição de enleirador para a de espalhamento ou vice-versa. Com a Haybob 360 a rotação do rotor 
do cabeçote giratório também deve ser invertida, o divisor de colheita e a tela para colheita ajustados e a estrutura principal deve ser 
balançada. Estes ajustes podem ser feitos em poucos minutos e as instruções estão claramente indicadas em um adesivo fixado na máquina.
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Durante a viragem, o Haybob 360 forma uma leira no lado esquerda da máquina. Isto permite o potencial de acumular a colheita com uma 
largura maior, formando uma leira com tamanho compatível para a enfardadeira, a colheitadeira de forragem ou vagão de carga. A largura 
da leira é ajustada com o uso de uma tela para colheita. Para garantir que a colheita seja dividida uniformemente entre ambos os rotores, um 
divisor de colheita é utilizado. Dependendo das condiçoes da colheita, o padrão de espalhamento pode ser alterado através da alteração da 
altura das rodas ajustáveis. Usando o defletor de colheita, é possível ajustar a largura de espalhamento no lado direito, o que é particularmente 
importante ao trabalhar em torno dos limites do campo.

Enleiramento com um movimento, largura de trabalho de 
360 cm

Acumulando uma colheita com passagens sucessivas. Enleiramento com dois movimentos, largura de trabalho 
de 600 cm
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ENLEIRAMENTO LIMPO
O Haybob 360 oferece um enleiramento excepcionalmente limpo, mesmo sob altas velocidades de trabalho. Isto é devido à montagem flexível 
dos garfos, que acompanham de perto os contornos do solo e a varredura horizontal ao formar a leira. Os garfos podem trabalhar a uma 
velocidade de TDP de 350 rpm, ajudando a prevenir perdas em colheitas secas. A máquina acompanha bem nas curvas para a direita e 
para a esquerda, resultando em leiras uniformes que podem ser facilmente coletadas por máquinas de colheita.
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1. Posição de transporte da HAYBOB 300 - 2. Posição de transporte HAYBOB 360

300 360HAYBOB

www.kuhn.com

www.kuhn.com

ESPECIFICAÇÕES

Largura de trabalho HAYBOB 300 HAYBOB 360

- espalhamento espalhamento only 300 cm 300 cm
- enleiramento com um movimento 300 cm 360 cm
- enleiramento com dois movimentos 600 cm (em 3 passagens) 600 cm (em 2 passagens)
Largura de transporte 280 cm 268 cm
Peso 300 kg 345 kg
TDP min-¹ 350 - 540 350 - 540
Eixo de acionamento de TDP com embreagem antiblocante com embreagem antiblocante
Conexão Cat. I / Cat. II Cat. I / Cat. II
Pneus 15x6.00 - 6 4PR 15x6.00 - 6 4PR
Painéis de aviso e iluminação da estrada opcional opcional
Capacidade de até 3 ha/h (7,4 acrse/h) 4 ha/h (10 acrse/h)
TDP a partir de 11 kW (15 hp) 15 kW (20 hp)

DESCUBRA O HAYBOB DA KUHN, QUE SE ADAPTA 
PERFEITAMENTE ÀS SUAS NECESSIDADES!

Pa
ra

 p
ro

te
ge

r o
 a

m
bi

en
te

, e
ss

e 
fo

lh
et

o 
fo

i i
m

pr
es

so
 e

m
 p

ap
al

 s
em

 c
lo

ro
 /

 Im
pr

es
so

 n
a 

H
ol

an
da

 -
ZP

AE
O

7P
T 

- 0
71

5 
- C

op
yr

ig
ht

 2
01

5 
KU

H
N

1 2

Nosso material é fabricado de acordo com a Diretiva Europeia relativa às Máquinas nos Estados-Membros da União 
Europeia. Para outros países que não pertencem à UE, nossas máquinas atendem as normas de segurança 
estabelecidas pelo país em questão. Alguns dispositivos de segurança podem ter sido removidos de nossas brochuras 
a fi m de elucidar a ilustração. Em caso algum a máquina deve ser operada sem os dispositivos de segurança 
necessários implementados (conforme especifi cado pelas instruções de montagem e manual de operações). 
Reservamo-nos o direito de alterar concepções, especifi cações ou materiais listados sem aviso prévio. Nossos modelos 
e marcas registradas são patenteados em mais de um país. Máquinas e equipamentos neste documento podem estar 
protegidos por pelo menos uma patente e/ou um desenho registrado. Marcas registradas citadas neste documento 
podem estar registradas em um ou vários países.

REVENDA KUHN:

Para encontrar a Assistência Técnica Autorizada 
mais próxima visite

Encontre-nos 
também em

Visite nossos 
canais no YouTube.

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
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