
KÜHNE K-735
FÉLIGFÜGGESZTETT, VÁLTOZTATHATÓ

FOGÁSSZÉLESSÉGŐ EKÉK  

-  A  KÜHNE-735  változtatható  fogásszélességő  középmélyszántó  ágyekék  4,  5  és  6  fejes
változatban,  laza,  középkötött  és  kötött  talajok  szántására  alkalmasak.  A  változtatható
fogásszélesség 300-500 mm-ig hidraulikusan állítható, a traktor - munkagép optimális energetikai
összehangolására szolgál. Az ekék fıtartója és a vonórúdja nagyszilárdságú négyszög szelvényő,
zárt idomacélból készül. A fıtartó és a vonórúd kapcsolatát hidraulikus munkahenger biztosítja.
A függesztı  szerkezet függesztı  rúdja és a vonórúd között is munkahenger került  elhelyezésre.
A  fogásszélesség   állítását  biztosító  két  (sorba  kötött)  munkahenger  együttmőködése  azt
eredményezi, hogy a fogásszélesség állításakor a traktorhoz viszonyítva az elsı eketest csak egy
eketestre jutó fogásszélesség változásnyit mozdul el. A túlterhelés elleni védelem könyökcsuklós
biztosítású  szerkezettel  történik.  Akadályba  ütközéskor  a  könyökcsukló  kiold  és  az  eketest  az
akadály fölött áthalad. Az áthaladást követıleg az eke kiemelése után az eketest saját súlyánál fogva
visszaáll a munkahelyzetebe. 
-  Az eketestek keményfémmel  éltartósított,  vagy nagy keménységőre nemesített  finomszemcsés
acélból készült szántóvasakkal szereltek. Az utólsó eketest elé rugóterheléső tárcsás csoroszlya van
felszerelve, igény esetén mindegyik ekefej elıtt elhelyezhetı. A mélységállító kereket a mővelési
mélységnek  megfelelıen  fokozatonként  lehet  állítani  egy  emelırúd  segítségével.  A  kívánt
helyzetben  speciális  csappal  rögzíthetı.  A  hátsó  barázdakerék  és  a  vonószerkezet  kapcspolatát
rudazat  biztosítja,  amely  lehetıvé teszi  a  kormányzást.  Az  eke  hidraulikus  rendszere  a  traktor
hidraulikájához  csatlakozó  gyorscsatlakozókból,  a  barázda,  kerekek  és  a  fogásszélesség  állítás
mechanizmusait  mőködtetı  hidraulikus  munkahengerekbıl,  valamint  az  ezeket  összekötı

hidraulikus tömlıkbıl áll. A vonóhorgon mért egy eketestre jutó teljesítmény 23 KW (31 LE) lehet.
A  munkahengerek  mőködtetéséhez  100-160  bar  nyomású  kettıs  mőködtetéső  hidraulikus
rendszerrel ellátott erıgép szükséges.

Az ekék elınyei:      
• A változtatható fogásszélesség segítségével megteremthetı a traktor és az eke optimális  
   energetikai összhangja 
• A  fogásszélesség-állítás a traktor fülkéjébıl is elvégezhetı  
• A szállítási szélesség könnyen beállítható 
• Az ekefejek nagy osztástávolsága miatt jelentıs tömegő szármaradvány is alászántható.
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Mőszaki adatok:
Eketestenkénti fogásszélesség: 300-500 mm
Eketestek osztása: 1000 mm
Területteljesítmény: 0,54-1,5 ha/h
Munkamélység: 280 mm
A váz szabadmagassága: 830 mm
Munkasebesség: 6-10 km/h
Szükséges traktorteljesítmény: 70 KW   (95 LE)
Tömeg: 1710 kg
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