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REEL COMMERCIAL

ESTRATÉGIA

A KUHN possibilita ao produtor maior 
facilidade em traçar novas estratégias para 
diferentes situações de solo e regiões. 
As plantadoras articuladas FLEX acrescentam 
em rendimento e comodidade para a 
lavoura.

VISUALIZANDO O SEU LUCRO

Médios e grandes produtores rurais, com a 
nova gama de máquinas articuladas vão ao 
encontro da lucratividade.

LUXO EM PLANTIO DIRETO

Com opção de 45 ou 50 cm entre linhas a 
FLEX mostra sua competência quando a 
quantidade de palha aumenta, pois o 
equilíbrio do chassi articulado em 3 seções 
corta o solo de maneira uniforme. 
Mantendo a profundidade da semente 
constante em relação a profundidade.

SOLUÇÃO PARA TODO TERRENO

1100FLEX 1300 1500

MODELOS NÚMERO DE LINHAS ESPAÇAMENTO (cm) POTÊNCIA (cv)

1100 9 à 11 50 ou 45 116 à 138

1300 11 à 13 50 ou 45 137 à 163

1500 13 à 15 50 ou 45 158 à 188
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UM CONJUNTO IDEAL
EFICIÊNCIA DOS COMPONENTES

A FLEX possui um chassi art iculado em 18° que garante o trabalho de seus 3 módulos garant indo 
que este, acompanhe o terreno em condições ideais para  a linha do adubo e linha da semente, 
aonde diminui a ocorrência da falta de contato da linha do adubo com o solo em situações de muita 
ondulação do terreno.

ACELERANDO SEUS GANHOS

Chassi robusto e articulado exerce força de até 
620 kg por linha nos  discos de cortes de 18’’ 
ou 20” trabalhando com eficiência na palha e 
permitindo a manutenção da velocidade mesmo 
em solos compactados.

Invista em sua lavoura em um conjunto para 
plantio direto equilibrado que proporciona 
uniformidade e aumenta seu rendimento

CONTROLE DA PROFUNDIDADE

Sistema limitador de profundidade aproximado 
aos discos limita a profundidade de maneira 
uniforme mesmo e terrenos desnivelados.
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          GERMINAÇÃO 
PERFEITA

A deposição uniforme das sementes faz 
com que não ocorra compet ição entre 
as plantas, permit indo a emergência 
equalizada da cultura.

          AUMENTANDO 
SEU RENDIMENTO

Os ganhos começam na economia de 
sementes, pois o plant io na velocidade 
adequada aliado a linha de plant io 
da KUHN, garante um espaçamento 
constante entre as sementes ao longo do 
sulco de plant io.

UMA ESPECIALISTA EM GRÃO GROSSO

MILHO SOJA SORGOGIRASOLFEIJÃO

QUALIDADE
DE TRABALHO

ECONOMIA

MENOR REVOLVIMENTO 

DO SOLO!

Com ângulo mínimo entre os discos as 
plantadoras KUHN têm capacidade 
para depositar a semente com menor 
revolvimento do solo acompanhando todas 
imperfeições do terreno.

LIMITADORES SIDE WHEELS
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EFICIÊNCIA EM PLANTIO DIRETO
Abertura do sulco de plant io de forma robusta em diferentes coberturas. 
Discos duplos defasados com ângulo mínimo para diferenciar sua lavoura.
Fechando o sulco, limitadores e compactadores indicados para diversas 
estruturas de solo.

ACELERANDO SEUS 
GANHOS

Chassi robusto e articulado 
exerce força de até 620 kg por 
linha nos discos de cortes de 
18’’ ou 22” trabalhando com 
eficiência na palha e permitindo 
a manutenção da velocidade 
mesmo em solos compactados.

DISCOS SULCADORES

Os discos duplos defasados 
com ângulo reduzido depositam 
a semente com uniformidade 
no sulco de plantio trazendo 
rendimento como resultado final.

LIMITADORES  E 
COMPACTADORES

Sistema de fácil calibração 
permite modificar o ângulo de 
ataque; proporciona a 
germinação adequada da 
semente para cada cultura.



     PLANTANDO MAIS DE 50 HA POR DIA!

        MAIOR CAPACIDADE DE CORTE PROPORCIONA MAIOR PRODUTIVIDADE
                              ALIADOS  CALIBRAÇÃO RÁPIDA E SEGURA
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* A área plantada em um único dia depende de variáveis como velocidade, topografia e  jornada de trabalho podendo variar de um dia para o outro.



     PLANTANDO MAIS DE 50 HA POR DIA!

        MAIOR CAPACIDADE DE CORTE PROPORCIONA MAIOR PRODUTIVIDADE
                              ALIADOS  CALIBRAÇÃO RÁPIDA E SEGURA

ULTRAPASSANDO LIMITES

Com a plantadora FLEX é possível transpor 
limites de áreas aonde se encontram solos 
desuniformes e inclinados pois o trabalho do 
chassi compensa o esforço exercido sobre as 
linhas de plantio.

CONFIABILIDADE NO CAMPO

A garantia do estande da lavoura está na 
capacidade que a plantadora possui de 
proporcionar uma taxa de sementes e fertilizantes 
confiáveis, a FLEX traz ao produtor a garantia 
de atingir a taxa desejada de sementes e 
fertilizantes, além do fácil acesso e da rapidez 
para calibração.

QUALIDADE  RECONHECIDA

Com os dosadores Titanium a FLEX confirma a qualidade 
do plantio contemplando um excelente dosador em um 
conjunto de solo já consagrado.
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CAIXA EXTRA + PIPOQUEIRA

Capacidade 30 % maior que os 
reservatórios individuais, alimentam 
pipoqueiras em cima de cada linha o 
que facilita o acesso as linhas de plantio 
e mantém uniforme o peso sobre as 
linhas.

             GANHO DE TEMPO 

Com reservatórios maiores o ganho de tempo 
em abastecimento  resulta em menos dias para 
atender sua janela de plantio.

MAIOR RENDIMENTO DIÁRIO

Reservatórios suspensos aceleram 
o tempo de abastecimento, 
proporcionando maior rendimento 
diário.

RESERVATÓRIO PARA GRANDES 
JORNADAS 
Até 5h sem paradas

ECONOMIA
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FERTILIZAÇÃO

SEGURANÇA

Dosadores Fertisystem proporcionam ao produtor 
coeficiente de variação reduzido, ganhos em 
relação a distribuição de fertilizantes ficam evidentes 
quando enfrentam terrenos inclinados. 

ADUBAÇÃO COM QUALIDADE

PONTO IDEAL PARA O FERTILIZANTE

Para que não interfira no potencial produtivo das 
cultivares os componentes sulcadores KUHN, foram 
desenvolvidos especificamente para cada situação 
de solo e cultura permitindo depositar o adubo até 
18 cm de profundidade.

FACÃO HIDRÁULICO NON-STOP

TERRENOS PEDREGOSOS SEM PARADAS

Possibilita o plantio sem paradas nas condições mais severas, permitindo a calibração de maneira 
rápida, apenas um ajuste para todas linhas de plantio.

CONFORTO
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DURABILIDADE E EFICIÊNCIA 
PARA TODO TERRENO!!!
PANTÓGRAFOS KUHN
Patenteados pela KUHN os pantógrafos da linha permitem oscilação de até 45 cm, trabalhando em 
conjunto com seu chassi compacto, a gama de plantadoras FLEX proporciona um plantio com a 
mínima ocorrência quanto ao despareamento de linhas em ladeiras ou em plantio curvilíneo.

ESTRUTURA DO SOLO PRESERVADA

Para um resultado excelente de preservação do solo e 
capacidade de penetração, discos desenvolvidos com ângulo 
mínimo para ataque ao sulco de plantio exigem menor esforço 
para penetração resultando em menos revolvimento do solo.

ÂNGULO MÍNIMO DISCOS NORMAIS

CONFIANÇA
Linha pantográfica 
para depositar as 
sementes nos terrenos 
mais difíceis da 
lavoura.

QUALIDADE
Semente conduzida 
ao sulco de plant io   
equalizando a 
profundidade das 
sementes.

VERSATILIDADE
Componentes 
desenvolvidos para 
diferentes t ipos de 
solo. Ajuste rápido da 
profundidade.

RESULTADO
Compactadores 
finalizam o plant io 
dando qualidade 
quanto a germinação 
das sementes.
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GARANTIA PARA SUA LAVOURA

PRO 100000./ha

13.3cm

1 2 3 4 5 6
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ESTRUTURA DO SOLO PRESERVADA

Para um resultado excelente de preservação do solo e 
capacidade de penetração, discos desenvolvidos com ângulo 
mínimo para ataque ao sulco de plantio exigem menor esforço 
para penetração resultando em menos revolvimento do solo.

             MONITOR DE SEMENTES KUHN

Para um plantio sem falhas o KMS 548 informa ao produtor o 
andamento do plantio em relação a população, espaçamento 
linear, área total e área parcial.

DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

Discos alvéolos garantem distribuição eficiente e podem ser 
configurados para várias culturas com diferente tamanho de 
sementes. Permite desenvolver o plantio com eficiência plantando 
até 8 Km/h.

O CONTROLE DA LAVOURA NA SUA MÃO

INFORMAÇÃO CONTROLE

ACURACIDADE CONFORTO

QUALIDADE
DE TRABALHO



CARREGAMENTO APROPRIADO

O cabeçalho fixo das plantadoras FLEX garante 
maior durabilidade e eficiência para o conjunto 
de chassi art iculado, este facilita a operação de 
carregamento  podendo alternar hidraulicamente 
sua posição facilitando operações de carregamento 
da plantadora em carro de transporte (CTM) ou 
caminhões.

DOSADORES TITANIUM

Simplicidade com menos desgaste e mais 
opções  para atender uma ampla gama 
de culturas de grão grosso.

MARCADORES DE LINHA

Auxiliam quanto ao direcionamento das linhas 
para um estande de lavoura regular e sem perdas 
por sobreposição.

LIMITADORES SIDE WHEELS

Máxima eficiência para colocação de sementes  
depositando de maneira adequada mesmo em 
fortes irregularidades do terreno. Tem como 
característ ica a roda aproximada ao disco.

PRATICIDADE 
NO DIA A DIA

OPCIONAIS
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Modelos A B C D E 

1100 450 4,50 5,20 2175 4665

1300 450 5,40 6,70 2175 4665

1500 450 6,40 6,98 2175 4665

Especificações técnicas
1100 1300 1500

Peso 5700 6200 8100
Capacidade de adubo (kg) 1595 1896 2197
Capacidade de adubo (l) 1387 1649 1911
Capacidade de semente (kg) 790 944 1104
Capacidade de semente (l) 987 1180 1380
Número de rodados 4 6 6
Capacidade de semente (l) - Bujão 715 845 975
Pneus 700 x 16 / 10 lonas - 72 libras (pressão máxima)
Dosadores de semente Sistema de discos alveolados
Velocidade de trabalho (km/h) 4 a 8 
Dosadores de adubo Eixo rotat ivo com rosca sem fim
Equipamento hidráulico requerido 1 x DE (1 Tomada de duplo efeito) com vazão de 48 à 65 l/min
Potência requerida (cv) - discos 116 137 158
Potência requerida (cv) - facão 138 163 188
Facão non-stop mola
Facão non-stop hidráulico
Limitador planter roda larga
Limitador side-wheels
Disco turbo adubo
Disco de corte de 20’’
Roda incorporadora
Compacatador convexo
Monitor de sementes
Dosador de semenes Titanium

SERVIÇOS KUHN*
MAXIMISE O USO E PRODUTIVIDADE DO SEU 
EQUIPAMENTO KUHN *nem todos os serviços e opcionais estão disponíveis em todos os países

KUHN service

 Com a equipe treinada para atendê-lo sempre que houver 
necessidade, a assistência técnica KUHN está ao seu lado para 
prestar todo apoio e suporte necessários para que o seu trabalho no 
campo nao pare.

KUHN finance

 O Kuhn Finance é uma ferramenta de financiamento direto de fábrica, 
criada especialmente para atender você, produtor rural.
Conheça nossa facilidade, agilidade e segurança que somente um 
banco de fábrica pode oferecer.

*Opção disponível



UM PRODUTO SOB MEDIDA PARA CADA CULTURA

Com uma gama completa de plantadoras, a Kuhn do Brasil busca cada vez mais conhecimento para atender 
aos produtores que buscam alta tecnologia  em máquinas de até 35 linhas,   preocupando-se também, em 
atender pequenos e médios  produtores estando presente em  todos os mercados de plantio para grão 
grosso.

KUHN DO BRASIL 
R. Arnô Pini, Passo Fundo - RS, 99050-130

KUHN S.A

4 Impasse des Fabriques - BP 50060 - F - 67706 Saverne 
CEDEX - FRANCE

1.PLM / 2. PPK / 3. PLUS / 4. FLEX / 5. MAXIMA / 6. MARATHON CC

Nos países da União Eropéia, Nossos equipamentos atendem as Diretivas Europeias «Maquinas»; nos outros 
paises eles são conforme prescrições de segurança em vigor nesses mesmos países. Dentro de nossos prospectos 
e, para uma melhorilustração dos detalhes, alguns dispositivos de proteção podem ser retirados. Fora desses casos 
particulares e em todas as circunstâncias, esses equipamentos de segurança devem ficar montados de acordo 
com as prescrições dos manuais de uso. «Nos reservamos o direito de modificar sem aviso prévio os modelos, os 
seus equipamentos e acessórios». As máquinas e equipamentos deste documento podem estar cobertos por pelo 
menos uma patente e/ou um modelo registrado(s). As marcas citadas neste documento podem estar protegidas 
em um ou mais países.

Para mais informações sobre os produtos 
KUHN, visite:

www.kuhn.com

Saiba mais sobre a 
KUHN em
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PRODUTOS COMPLEMENTARES

www.kuhn.com

Seu revendedor KUHN

 1  2  3

 4  5  6

16

1100FLEX 1300 1500


