
KÜHNE  KRW

 FÉLIGFÜGGESZTETT, MÉLYSZÁNTÓ EKÉK

A   KRW   tipusú  félig  függesztett  ekék  alkalmasak   laza,   középkötött  és   kötött  talajok
mélyszántására.  
   
A „Condor” ekecsalád tagjai  4 illetve 5/4  ekefejjel készülhetnek, amelyeket a traktor szántáskor
csak barázdában járva vontathat. A „Condor N” tipus 6/5 ekefejes változata   szántáskor a vonórúd
átállításával mind barázdában, mind tarlón járva vontatható.  
   
Nagy átömlési keresztmetszetük jelentıs mennyiségő szármaradvány talajba való beforgatását teszi
lehetıvé. A vonóhorgon mért egy eketestre jutó vontatási teljesítmény max. 35 KW (48 LE) lehet.
   
Az  erıgép  éa  a  munkagép  összhangjának  megteremtése  érdekében  a  fogásszélesség  azáltal
változtatható, hogy az ekék hossza egy eketestnyivel csökkenthetı,  ezen túlmenıen a farkerékhez
legközelebb  lévı  eketest  felemelhetı.  A  „Condor”  tipus  farkerékkel,   a  „Condor  N”  tipus a
farkeréken kívül, barázdában járó mellsı kerékkel szerelt.
   
A kerék mechanizmusokat hidraulikus munkahengerek mőködtetik. A farkerék mindkét tipusnál a
vonószerkezettel  mechanikusan  összekötve  kormányzott.  A  mellsı  barázdakerék  szántási
helyzetben rögzített, a haladási  irányhoz képest kb. + / - 6o-os  elmozdulásra képes.
   
Az  eketestek  túlterhelés  ellen  nyírócsvaros  biztosításúak.  A  tökéletes  beforgatás  érdekében
beforgató lemezzel, valamint kormánylemez toldattal rendelkeznek.
   
A kormánylemez osztott felépítéső, azaz fı- és elırészbıl  áll. Az élettartam fokozása céljából a
kormánylemez, a beforgatólemez és a kormánylemez toldat finomszemcsés, homogén, nemesített
acélból  készül.  Az  élfelrakott,  orros  szántóvasra  hosszú  élettartam,  nagy  kopásállóság,  jó
behúzóképesség és önélezés jellemzı. 
    
Valamennyi eketipusnál az utolsó ekefej  elé hullámos tárcsás csoroszlya van felszerelve, de igény
esetén mindegyik ekefej elıtt elhelyezhetı.



Az ekék elınyei:  
• Nagyon kötött talajok mélyszántására alkalmas. 
• Nagytömegő szármaradvány alászántása is elvégezhetı.
• Osztott kormánylemez. 
• Az „N” típusú ekék barázdában és tarlón járó traktorral is üzemeltethetık,  a vonórúd  átállítását   
   követıen.
• Lazítókések felszerelésével középmélylazítóként is használható.

   A lazítóegységek osztása 400 mm vagy 800 mm lehet. 800 mm-es osztás esetén az elsı illetve ezt
követıen minden második ekeszár helyére kerül lazító. 
   A lazítóegység tömege 59,5 kg,  a szükséges traktor teljesítmény lazítóegységenként  40 LE,
vontatási sebesség 5-10 km/h.

Mőszaki adatok:

Tipus: „Condor” 
KRW-4

„Condor” 
KRW-5/4

„Condor N” 
KRW-6/5

Eketestek száma: 4 5 6
Szükséges traktor teljesitmény (min.): 88/120 kW/LE 110/150 kW/LE 133/180 kW/LE
Gerendely magasság: 850 mm 850 mm 850 mm
Fogásszélesség eketestenként: 400 mm 400 mm 400 mm
Eketestek osztása: 1000 mm 1000 mm 1000 mm
Munkaszélesség: 1600 mm 2000 mm 2400 mm
Szélesség szállítási helyzetben: max.2500 mm max. 2500 mm 2500-3500 mm
Hosszúság: 5800 mm 6800 mm 9250 mm
Munkamélység: 250-400 mm 250-400 mm 250-400 mm
Munkasebesség: 5-10 km/h 5-10 km/h 5/10 km/h
Szállítási sebesség  (max.): 10 km/h 10 km/h 10 km/h
Területteljesítmény *: 0,6-1,2  ha/h 0,75-1,5 ha/h 0,9-1,8 ha/h
Tömeg: 1505 kg 1880 kg 2720 kg

* A területteljesítmény kiszámítása 0,75 produktív/összidö figyelembevételével történt..
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