
De getrokken spuit LEXIS is het instapmodel in het gamma van getrokken spuiten.
Met een eenvoudig en effect ief concept, garandeert de LEXIS u een groot gebruiksvriendelijk comfort. Het intuït ief ingangstellen met behulp van de 
MANUSET gekoppeld met de nieuwe product invultrechter verzekerd een verhoogde veiligheid voor de gebruiker, zonder in te boeten in vermogen. 
De aluminium spuitbomen met de TRAPEZIA en EQUILIBRA vering verzekeren een hoog niveau van product iviteit, met een hoge duurzaamheid.

Getrokken spuit

LEXIS 3000 

Productinformatie www.kuhn.com
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De spuit LEXIS is ontwikkeld om u een groot 
gebruiksvriendelijk gemak aan te bieden. 
Vanaf het begin van de ontwikkeling van deze spuit, 
zijn alle krachten gebundeld om u zo snel mogelijk 
vertrouwd te doen geraken met uw spuit, om een 
zo snel en zo nauwkeurig mogelijke intervent ie 
te laten uitvoeren in uw gewas, zonder vragen 
te stellen. Het vermogen van uw werkgebied 
van spuiten wordt dus aanzienlijk verhoogd. 

Twee brede opbergluiken 
laten toe om uw individuele 
beschermingskledij op te
bergen, en er is een bij-
komende houder waarin 
u grotere middelen kunt 
opslaan.

INTUÏTIEF EN EENVOUDIGE 
INGEBRUIKSTELLING

De ingebruikstelling van de spuit LEXIS is 
gecentraliseerd, ideaal geposit ioneerd 
en dichtbij de product invultrechter.

Met haar twee mult ifunct ionele kranen, laat deze toe de inwerkstelling 
van de LEXIS door de MANUSET om tot 30 à 50 % minder handelingen 
uit te voeren t.o.v. concurrent iële machines in dit segment van spuiten.

Door middel van een ergonomische handomdraai, verzekeren de 
mult ifunct ionele stuurwielen een intuït ieve handeling van de kranen. 
Voor een perfect beheer van het spuitcircuit.

Bij het reinigen, bent u verzekerd dat alle componenten gereinigd zullen 
worden.

BEVEILIGDE 
PRODUCTINVUL-
TRECHTER

De product invultrechter van de 
LEXIS is speciaal ontwikkeld 
om u een perfecte veiligheid 
te verzekeren, vooral t ijdens 
het reinigen. Met de spuit lans, 
reinigt u alle hulpmiddelen bij 
het vullen zoals maatbeker of 
nog meer, alle productfl essen.

WEES NIET 

VERBAASD OVER 
DE EENVOUD 

IN GEBRUIK

Getrokken spuit – LEXIS
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EQUILIBRA VERING (MEA2 en RHPA)

In oneffen terrein biedt de samenwerking tussen pendelend-trapezium u veel bewe-
gingsvrijheid om uw spuitboom perfect stabiel te houden, ongeacht de oneffenheden 
die u op terrein kan tegenkomen. De EQUILIBRA vering beschikt tevens over een 
onafhankelijke ant izwiep links en rechts, om de spuitboom te beschermen tegen 
bruusk optrekken en afremmen.

De hellingscorrect ie is mechanisch en automat isch, de hydraulische hellingscorrect ie 
laat toe om in de meest specifi eke omstandigheden te kunnen corrigeren.

De LEXIS spuit is uitgerust met aanzuigfi lter, een fi lter voor 
het vullen, een fi lter onder druk met regulat ie en een fi lter 
per sect ie. De hoofdfi lters zijn gecentraliseerd aan de 
rechterzijde, dit laat toe om in enkele minuten onderhoud uit te 
voeren. De pomp is geposit ioneerd op de dissel. Zij heeft een 
gemakkelijk toegang tot dagelijkse controle of onderhoud. 

In de LEXIS spuit wordt de KUHN DPAe regeling geïntegreerd. 
Met de compacte en handige bediening, om in de cabine 
te installeren, ontvangt u steeds de juiste informat ie om 
over een goede spuitkwaliteit te beschikken. Ergonomie is 
waarneembaar. De elektronische spuitcomputer VISIOREB 
laat u toe om de bewerkte oppervlakte te laten zien, met 
de automat ische aansturing van de sect ies. Hierdoor bent u 
100 % gefocust op het rijden.

Een zeer effi ciënte spuitboomvering

Een ergonomische electronica Gecentraliseerd onderhoud
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De informatie in dit document is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bindend. Onze machines 
zijn in overeenstemming met de voorschriften die gelden in het land van levering. In onze literatuur, en voor een 
betere illustratie van bepaalde details, zijn sommige veiligheidsvoorschriften niet in een operating positie. Bij 
gebruik van deze machines, moeten deze inrichtingen in positie zijn overeenkomstig de in de bedienings- en 
opbouwinstructies Respecteer de tractor maximum toelaatbare totaalgewicht, zijn hefvermogen en maximale 
belasting van de as en banden. De belasting van de trekker vooras moet altijd voldoen aan de voorschriften 
van het land van levering (In Europa, moet het minimaal 20% van het nettogewicht van de de trekker bereiken). 
Wij behouden ons het recht voor om zonder nadere aankondiging ontwerpen, specificaties of materialen te 
veranderen. Machines en werktuigen kunnen  in dit document worden gedekt door minimaal één patent en / of 
als gedeponeerd model. Handelsmerken aangehaald in dit document kunnen in één of meerdere landen worden 
geregistreerd.

U vindt KUHN ook op
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Bekijk het YouTube-kanaal

Uw dealer:

www.kuhn.com

De aluminium fabricat ie van spuitbomen RHPA/M en ME/TA 2 zijn niet gevoelig aan oxidat ie. Nog meer, het soortelijk gewicht van 
aluminium ( ongeveer 3 keer meer dan staal) biedt het voordeel om spuitbomen te fabriceren met meer materie en lichter te blijven: de 
structuursterkte is verbeterd.

De spuitboom integreert een spuitdoppenbeveiliging van voor en zeker onder de spuitboom, bijkomend is er een drie dimensionale 
veiligheid: de langdurigheid van de spuit leiding wordt hierdoor verzekerd.  

Aluminium en geveerde spuitbomen

www.kuhn.com

Technische kenmerken

LEXIS 3000

Inhoud van de tank (l) 3000

Reële capaciteit (l) 3150

Parallellogram vering Act ief, in het veld en t ijdens transport

Vering spuitboom Trapezia: biellete
Equilibra: geveerd Pendelend-trapezium

Met ant i-zwiep onafh L/R

Werkbreedte spuitboom Van 18 – 24 m

Pomptype PM 165 / PM 265

Regulat ie
DPAe BUSCAN (RPB, REB3 en VISIOREB bedieningsconsole)

DPAe ISOBUS CCI 200 met ISOCLICK

Inhoud properwatertank (l) 300

Afstand aankoppeling-as (m) 4,05

Filter Viervoudig (vullen, aanzuigen, voor debietmeter, sect iefi lters)

Spoorbreedte (m) Regelbaar van 1,05 tot 2,25

Breedte (m) 2,23

Transporthoogte (m) 18 tot 21m: 3,08m / spuitboom 24m: 3,50 m (met band 9,5 x 48)

Vrije ruimte onder de doppen (m) 0,5 tot 2,50

Leeggewicht (kg) 2057 (in 24 m)

Standaard band 9,5 x 48 (andere maten beschikbaar in facultat ieve uitvoering)

Door de volgende website te bezoeken kunt 
u onder andere de meest dichtbij zijnde 

geautoriseerde KUHN-dealer vinden: 

www.kuhn.com

KUHN BLANCHARD SAS
24 rue de Nantes - 44680 Chéméré FRANCE

BELGIË - PACKO NV
8210 Zedelgem – 050/25.00.10
5590 Ciney – 083/61.14.74
www.packo.be – info@packo.be

NEDERLAND - REESINK TECHNISCHE HANDEL BV 
Woudhuizermark 79 - Postbus 200, NL - 7300 AE APELDOORN
Telefoon: 0575 - 599469 - Telefax: 0575 - 599451

www.rth.nl - info@rth.reesink.nl


