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Sjáðu kosti tilboðsins og tryggðu þér hagstætt verð og afhendingu í tæka tíð:
 15% afsláttur af verðlistaverði ef pantað er fyrir 5. janúar 2013
 Vélin er af árgerð 2013
 Kaupandi staðfestir pöntun sína með undirskrift og bindur því ekki
lausafé frá rekstri marga mánuði fram í tímann
 Kaupandi gengur frá greiðslu við afhendingu og getur því skipulagt
vélakaup fram í tímann
 Verksmiðjuábyrgð gildir til 2014
 Kaupandi fær þá vél sem honum hentar en ekki vél sem orðið hefur
útundan í sölu sumarið 2012
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VERTU KLÁR – VELDU KUHN

KUHN sláttuvélar
KUHN GMD 100 Serían
– Lágmarks aflþörf
– Hámarks afköst
– Fullkomið öryggi
Fáanlegar í vinnslubreidd frá 1,60–3,50 m með 28–90
hestafla aflþörf gera KUHN GMD 100 línuna að hagkvæmum kosti með tilliti til eldsneytiseyðslu.
Fullkomið landflot með allt að 35° halla upp eða niður.
Eitt verkfæri fyrir allar stillingar á sláttuvélinni.
Hertir slitmeiðar, skilvirkt útsláttaröryggi og innbyggður
brotbolti í hverjum sláttudisk gera GMD sláttuborðið að
því öruggasta sem völ er á. Þegar vélinni er lyft á hornum
eða í lausakeyrslu í flekk er það gert með vökva þannig að
ekki þarf að hreyfa þrítengibeisli.
Með KUHN fram- og aftursláttuvél má ná 6,70 m
vinnslubreidd með aðeins 120 ha dráttarvél, eða hinu
einstaka GMD 8730 þriggja véla setti sem hefur 8,70 m
vinnslubreidd með aðeins 130 ha dráttarvél.

„Lift control kinetics“ fylgir landinu fullkomlega með
hárréttan þrýsting á svörð hverju sinni. Auðstillt, öruggt og
skilvirkt.
Samverkandi útsláttaröryggi og lyftubúnaður, „Non stop
brake away“, sem breytist í fjöðrunarbúnað á sláttuvélinni
í milliferðum. Ef vélin keyrir á grjót færist hún upp og aftur
í vinnslustöðu og ökumaðurinn þarf ekki að stoppa.

KUHN FC 100 serían
Hefur sömu hönnun og GMD 1000 serían, en nú með
fjölhraða stálfingraknosara að auki. Dreifing sláttumúgans
aftan úr vélinni eða „wide spread“ er staðalbúnaður.
Notandinn stillir knosarann eftir grasgerð, uppskerumagni
og rakastigi ásamt öðrum þáttum, tryggir hámarks afköst
og hraðan þurrk hverju sinni.
Allt leiðir þetta til minni eldsneytiseyðslu, minna slits,
lágmarks álags á sláttuborð og hámarks afkasta.
Dragtengdar KUHN FC knosarasláttuvélar standa í
sérklassa. Sláttuvélin eltir dráttarvélina fullkomlega, jafnvel
á kröppustu hornum, þökk sé „Gyrodine“ snúningslið á
þrítengirammanum. Álag á sláttuborð er nánast ekkert en
það hangir í ramma sem er borinn uppi af landhjólum fyrir
aftan sláttuborðið. Einfaldar flotstillingar, fjögurra þrepa
knosun og viðsnúanlegir knosarakambar slá svo smiðshöggið á þetta meistarverk dragtengdra sláttuvéla.
Í rúm þrjátíu ár hefur KUHN þróað og endurbætt GMD
og FC línurnar og selt mörg hundruð þúsund eintök af
þessum einstöku sláttuvélum og er Kuhn sem fyrr stærsti
framleiðandi diskasláttuvéla í heiminum.

KUHN GMD 1000 serían
Miðjuhengdar diskasláttuvélar með aflfærslu um vinkildrif.
Optidisc sláttuborð, olíufyllt fyrir lífstíð, vinnslubreidd
2,80–4,40 m.
Margverðlaunaður landflotsbúnaður sem KUHN hefur
einkaleyfi á.

Hafið samband við sölumenn Vélfangs og fáið upplýsingar um staðal- og/eða aukabúnað
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KUHN GF fjölfætlur
Með fjölfætlum í vinnslubreiddum frá 4,20–17,20 m má
örugglega finna KUHN fjölfætluna sem fellur að þínum
þörfum.

Öryggi – Lágmarks eftirlit
Hver stjarna er með lokuðu drifi fylltu af hálffljótandi gírfeiti, smurt fyrir lífstíð vélarinnar.
Stórir diskar ganga langt út á tindaarmana, auka styrk og
draga úr álagi á vélina.

Fullkomið samspil
Öflugur þrítengirammi með klöfum að neðan og liðháls
að ofan tengir dráttarvélina við burðarrammann á lyftutengdum fjölfætlum. Hreyfanleiki og landfylgd eru lykilatriðin.
Fjaðrandi stýfingar milli þrítengiramma og burðarramma
afstýra hliðarslætti og mýkja öll högg sem vélin verður fyrir
í vinnslu.
Allar KUHN fjölfætlur eru hannaðar með það að markmiði að hvíla létt á dráttarvél í flutningsstöðu og taka lámarks pláss í geymslu.

Skilvirkni – Hámarks árangur
Litlar stjörnur, lögun tinda með mislöngum leggjum, og
það hvernig ramma vélarinnar er hallað að landi tryggir að
uppskeran flæði í jöfnu lagi milli stjarnanna og að það hey
sem næst er jörðu fellur efst í flekkinn. KUHN GF eru vélar
sem snúa og þurrka heyið en hræra ekki og róta í því, þar
liggur munurinn.

Digidrive – Lykill að langlífi
Hertir stálfingur þrykktir á sexstrenda öxla mynda opinn
draglið og gera það að verkum að KUHN fjölfætlur fylgja
fullkomlega ósléttu og hæðóttu landi án þess að álag á
driflínu vélarinnar verði meira en á eggsléttu flatlendi.
„Digidrive“ kemur í stað hefðbundins hjöruliðar og er viðhaldsfrítt.

Hafið samband við sölumenn Vélfangs og fáið upplýsingar um staðal- og/eða aukabúnað
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Kuhn og Vélfang ehf. bjóða viðskiptavinum sínum 15% afslátt
af öllum Kuhn hey- og jarðvinnutækjum til 5. janúar 2013
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ATH. Þetta er aðeins lítið brot af vöruúrvali frá KUHN hægt er að fá meiri upplýsingar á www.kuhn.com eða hjá sölumönnum Vélfangs í s. 580-8200
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Vélfang ehf. áskilur sér rétt til breytinga á verði og búnaði fyrirvaralaust. Verð miðast við gengi EUR 159 og gerður er fyrirvari um ásláttarvillur.
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KUHN GA múgavélar
Heilsteypt vörulína
KUHN framleiðir fjölbreytta vörulínu af eins, tveggja
og fjögurra stjörnu múgavélum í vinnslubreiddum frá
3,20–14,70 m. Að auki framleiðir KUHN USA breiða línu af
hjólmúgavélum í vinnslubreiddum 4,70–9,50 m.
KUHN framleiðir einnar stjörnu múgavélar, tveggja
stjörnu sem raka garð að miðju, eða tvo múga til hliðar.
Einhver þeirra hentar þínum þörfum.

sem gerir það að verkum að armarnir haggast ekki í festingunni og þeim má kippa af á mettíma. Tvöföld sveigjan
á örmunum, lögun tindanna ásamt þéttleika þeirra gera
það að verkum að ekki er hætta á því að hey tapist á milli
þeirra, þ.e. engin dreif.
Lögunin á örmum og tindum færir heyið að múganum
þrátt fyrir að rakað sá á miklum hraða. Tindarnir raka alveg
að múg, rísa þá mjög hratt og skila jöfnum vel kýfðum
múgum sem er lykilatriði fyrir góð afköst á rúlluvél, heyhleðsluvagni eða öðrum tækjum sem hirða heyið.
Þessu til viðbótar er múgspjaldið (svuntan) á lið sem
ákvarðar breidd múgsins. Þannig má stilla múgspjaldið í
besta mögulega stöðu til að mæta grasgerð og heymagni
hverju sinni.

Drifið af metnaði

Einstök hönnun –Öryggi og afköst
Lokuð olíufyllt drif þar sem allir drifhlutar, legur og stýringar í hjámiðjubrautum eru varin fyrir vatni og óhreinindum eru lykillinn að hárri endingu KUHN múgavéla.
Dragtengdar einnar stjörnu múgavélar eru festar á
dráttarbeisli en tveggja stjörnu vélarnar eru tengdar við þrítengibeisli dráttarvélarinnar til að ná sem mestum stöðugleika. Að ofan er snúningsliður sem, ásamt beygjuhjólum
að aftan, sér til þess að múgavélin fylgi dráttarvélinni
fullkomlega í hverri beygju.
Tandem-hásingar og 3D-hásingar með hæðarstillanlegum stjörnum tryggja að vélarnar fylga öllum mishæðum
í landinu.
Tindaarmarnir hafa stansaða stýringu á þeim hluta er
mætir festingunni sem gengur út úr hjámiðjubrautinni,

KUHN notar tvær gerðir af olíufylltum drifum eftir því
hversu stórar stjörnurnar eru.
Hefðbundin níðsterk drif með beinni tengingu frá kambi
á aðal-pinion eru notuð í stjörnur að 3,50 m á vinnslubreidd.
Þá tekur við „Masterdrive“-drifið, með tvöfaldri niðurgírun,
með margar burðarlegur ásamt stærri hjámiðjubraut og
meira ummáli á burðarrammanum sem styður armana
sjálfa. Grundvallaratriði er þó að í drifinu sjálfu ná fleiri
tennur með stærri snertiflöt saman hverju sinni.
Álag á drifið er í algeru lágmarki og togkraftur á milli
stjörnu og burðarramma er úr sögunni.

Hafið samband við sölumenn Vélfangs og fáið upplýsingar um staðal- og/eða aukabúnað
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KUHN aflherfi
Fyrir hið fullkomna sáðbeð
KUHN aflherfi (Power-harrow) í daglegu tali kölluð pinnatætarar hafa fyrir löngu sannað gildi sitt við margvíslegar
aðstæður hérlendis. Fáanlegir með jöfnunarborð og
fjölbreytta línu af völsum sem staðalbúnað. KUHN pinnatætarar eru fjölhæfir og einfaldir í notkun. Tækið býr til opið
og loftríkt sáðbeð sem þjappast samtímis til að viðhalda
raka í jarðveginum. Með áfastri sáðvél er flagvinnu og
sáningu lokið í einni umferð. Þar með sparast tími og
eldsneyti ásamt því að slit á vélum verður minna. KUHN
pinnatætarar fást frá 1,20–6,0 m vinnslubreidd og allt þar
á milli í mismunandi útfærslum eftir aflþörf, vinnsludýpt
og jarðvegstegundum.

KUHN hnífatætarar
Fyrir fjölbreyttar aðstæður
Hvort sem er í síbrotnu landi garðyrkjubænda eða
beint á plógstrengina henta KUHN hnífatætarar við allar

aðstæður. Þeir hafa fjölhraða drif með diskakúplingu ásamt
olíufylltu hliðardrifi með tannhjóladrifi og sterkbyggða öxla
með sérhertum hnífum sem skera og mylda jarðveginn að
þörfum hvers og eins. Samspil þess hraða sem valinn er
á aflúttaki og drifi er lykilþáttur í vinnslunni, ásamt þeirri
fjarlægð sem valin er frá hnífum að afturhlera, háð vinnsludýpt, jarðvegsraka og því hversu myldinn svörðurinn skal
vera að lokinni yfirferð með tætaranum. Afturhlerinn er
gríðarsterkur með tvöföldu byrði sem stenst mikinn núning
frá jarðvegi. Mikið úrval aukabúnaðar er í boði á KUHN
hnífatætara s.s. röra- og gaddakefli, skíði, hreykidiskar,
landhjól og jarðvegsripperar.

Hafið samband við sölumenn Vélfangs og fáið upplýsingar um staðal- og/eða aukabúnað

Áramótatilboð frá Kuhn og Vélfangi ehf.
Kuhn og Vélfang bjóða viðskiptavinum sínum 15% afslátt
af Kuhn jarð- og heyvinnutækjum og 5% afslátt af rúllu- og
pökkunarvélum ásamt mykju- og taðdreifurum til 5. janúar 2013

i-BIO rúllusamstæða

ProTwin 8100 mykju- og taðdreifarar

FBP2135 rúllusamstæða

9 Rúllar og pakkar í sama hólfi
9 Aðeins 3.495 kg
9 Nýr stíflulosunarbúnaður
9 Aflþörf frá 85 hö
9 18 sekúndur að pakka sexfalt
9 Nýr skurðarbúnaður á plastfilmu
9 Nýtt og einfalt stjórnbox
9 IntelliWrap 4, 5, 6, 7, 8 eða 9 lög af plasti

9 Hafa slegið í gegn á Íslandi
9 Tveir sniglar í botni mylja og blanda taðið
9 Dreifir öllum tegundum húsdýraáburðar
9 Lág hleðsluhæð frá aðeins 180 cm
9 Markaðsleiðandi vélar
9 Framleitt í USA

9 0, 7, 11, 12 eða 23 hnífar
9 14 sérstyrkt stálkefli
9 „PowerLock“ þjöppunarbúnaður
9 2,3 m sópvinda með 5 tindaröðum
9 Aðeins 5,4 tonn á „tandem“-öxli
9 Nýtt og einfalt stjórnbox
9 IntelliWrap 4, 5, 6, 7, 8 eða 9 lög af plasti

Undir slagorðinu VERTU KLÁR
– VELDU KUHN mætir virtasti framleiðandi jarðvinnutækja og heyvinnuvéla
viðskiptavinum
sínum
á þeirra heimavelli og það ekki í
fyrsta sinn. Fyrirtækið hóf starfsemi
sína árið 1828 og straumhvörf urðu
árið 1864 þegar frameiðsla á landbúnaðartækjum varð kjarninn í
starfseminni. Með höfuðstöðvar í
Saverne nærri landamærum Frakklands og Þýskalands nýtur Kuhn þess
að hafa við bæjardyrnar kröfuharða
viðskiptavini frá tveimur öflugustu
landbúnaðarlöndum Evrópu. Kuhn
leggur metnað sinn í að framleiða alla
íhluti í sínar vélar sjálfir og lúta aldrei
málamiðlunum þegar kemur að styrk og
endingu. Allir stálfarmar undirgangast
efnagreiningu og margvísleg tog- og
höggpróf áður en stálið er stimplað hæft til framleiðslunnar. Í verksmiðjunni sjálfri er ein þróaðasta
stálbræðsla í álfunni sem gefur
KUHN færi á að smíða léttbyggðar en
sterkar vélar. Vélar sem hafa frábæra
notkunareiginleika í krafti hönnunar,
lága bilanatíðni og langan líftíma sök-

um einstakrar efnismeðhöndlunar.
Hátt endursöluverð í krafti þess góða
orðspors sem af þeim fer. Samanlagt
gefur það kaupandanum bestu endurheimt fjárfestingar sem völ er á.
Hægt er að skoða breiða vörulínu Kuhn
á www.kuhn.com en meðfylgjandi

tilboð gildir ekki eingöngu fyrir þær
vélar sem tilgreindar eru heldur allar
vélar frá Kuhn. Á heimasíðu Vélfangs
www.velfang.is er einnig að finna
nokkur myndbönd og bæklinga yfir
Kuhn hey- og jarðvinnutæki ásamt
taðdreifurum.

Hafið því samband við sölumenn Vélfangs í síma 580
8200 eða með tölvupósti sem fyrst og tryggið ykkur KUHN
á lágmarksverði fyrir 5. janúar.
Væntanlegur

Skarphéðinn K. Erlingsson
Sími 8400 823
ske@velfang.is

Þórarinn Sigvaldason
Sími 8400 828
toti@velfang.is

Eyjólfur Pétur Pálmason
Sími 8400 820
eyjolfur@velfang.is

– VERKIN TALA
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