
KÜHNE  KRW 
 VÁLTVAFORGATÓ MÉLYSZÁNTÓ EKÉK

          A KRW tipus tagjai  változtatható fogásszélességő  3 vagy 4 eketestes ekék. A toldaton
elhelyezett 4. eketest szükség esetén leszerelhetı. Az ekék laza, középkötött és nagyon kötött talajok
mélyszántására alkalmasak. 
          A „ K” kiegészitı tipusjelő ekék kombinált kerékkel szereltek, amely egyrészt  - szántás közben
– a  munkamélység  beállítására  szolgál,  másrészt  -  szállitási  helyzetbe  állítva  – a  transzportkerék
szerepét tölti be. A közúti szállítás során az eke súlyának jelentıs része a kombinált kereket terheli,
amely a traktor hidraulika rendszerét nagymértékben  tehermentesíti. A nem kombinált kerekes ekék
munkamélységének  beállítására  gumiabroncsos  kerék  szolgál,  amely  az  eke  átfordításakor  elıre
billenve fordul át. A vonóhorgon mért egy eketestre jutó vontatási  teljesítmény max. 35 kW (48 LE).
Az eketestek nagy osztástávolsága, valamint a felszerelt beforgató lemezek és kormánylemez toldatok
jelentıs tömegő szerves anyag leforgatását teszik lehetıvé.
         Az elforgatható ekeszártartók paralelogrammás mechanizmussal kapcsolódnak egymáshoz,
amely lehetıvé teszi  az egyszerre  történı  fogásszélesség - állítást.  A fogásszélesség 300-500 mm
között csavarorsóval állítható.
          A kormánylemezek osztottak, így a gyorsan kopó elırész külön cserélhetı. Az eketestek
túlterhelés  ellen  nyírócsavarokkal  biztosítottak.  Az  utoló  eketestek  elé  külön  rendelhetı  tárcsás
csoroszlya. Az ekék gerendelymagassága 830 mm, optimális munkasebessége 5-10 km/h.
Az ekék elınyei:  • osztott kormánylemez, • nagy átömlési keresztmetszet, • állítható fogásszélesség,
• nagyon kötött talajok mélyszántására is alkalmas.

Mőszaki adatok:                                                                                             
Tipus KRW-3-40VF KRW-4-40VF KRW-3-40VFK KRW-4-40VFK
Eketestenkénti fogásszélesség: 300-500 mm 300-500 mm 300-500 mm 300-500 mm
Munka mélység. 250-400 mm 250-400 mm 250-400 mm 250-400 mm
Eketestek osztása: 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm
Szélesség: 2190 mm 2190 mm 2190 mm 2190 mm
Hosszúság: 3600 mm 4500 mm 3600 mm 4500 mm
Magasság: 1860 mm 1860 mm 1860 mm 1860 mm
Terület teljesítmény: 0,34-1,12 ha/h 0,45-1,5 ha/h 0,34-1,12 ha/h 0,45-1,5 ha/h
Tömeg: 1620 kg 1965 kg 1670 kg 2015 kg
Szükséges traktorteljesítmény 88/120 kW/LE118/160 kW/LE 88/120 kW/LE 118/160 kW/LE

A területteljesítmény kiszámítása 0,75 produktív/összidı figyelembevételével történt.
Jelmagyarázat: K = kombinált kerék • VF = változtatható fogásszélesség
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