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Para atender os mais altos padrões de 
exigências do produtor brasileiro, a KUHN 
desenvolveu sua  nova linha de pulverizadores 
- Linha STRONGER HD.

A linha STRONGER HD entrega rendimento, 
performance, durabilidade, alta tecnologia e 
conforto, além de um moderno design. 
Surpreenda-se com cada detalhe deste novo 
equipamento que foi projetado para proteger 
suas culturas e obter o máximo de 
produtividade com o melhor retorno de seu 
investimento.

STRONGER HD - 
TECNOLOGIA QUE GERA RESULTADO.

‘‘Um equipamento que surpreende pela facilidade de operação, 
rendimento operacional e pela alta tecnologia implantada em 
todos os seus componentes.’’ 

José Carlos Bassett i – Gerente de Produto

APLICAÇÃO PERFEITA, MAIOR RENDIMENTO, 
MENOR CONSUMO, MAIS DURABILIDADE E 
CONFORTO

STRONGER HD 3200 4000
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STRONGER HD

BARRAS EM ALUMÍNIO 
ESTRUTURAL DE 36 e 40 m
As janelas de aplicações de defensivos estão cada 
vez menores, isto significa que você precisa de mais 
rapidez e agilidade para finalizar as pulverizações 
de sua lavoura. A necessidade de barras maiores 
já é uma realidade para a agricultura brasileira e 
mundial. Além do mais, barras menores significam 
mais passagens, maiores danos a culturas e ao solo e 
por consequência redução de produtividade. Com as 
barras de 36 e 40 metros da linha Stronger, além de  
aumentar o rendimento operacional e a produtividade 
de sua lavoura, ainda proporcionam alta durabilidade 
e redução de peso. A redução de peso diminui a 
compactação do solo e consumo de combustível e 
melhora o equilíbrio de peso da máquina.

QUALIDADE
DE TRABALHO

SISTEMA EXCLUSIVO    
KUHN EQUILIBRA
O sistema de amortecimento KUHN EQUILIBRA foi
desenvolvido após muitos anos de pesquisas e 
testes em campo. O sistema proporciona melhor 
estabilidade ao sistema de barras, garantindo mel-
hor uniformidade de aplicação. Este sistema pos-
sui acumuladores calibrados precisamente para 
diminuir os impactos nas barras. Seu sistema pen-
dular em ponto único evita que as barras
oscilem conforme irregularidades do solo. 



QUALIDADE 
DE TRABALHO

           As duas versões de tanques em AÇO INOX de 3200 e 4000 litros 
garantem um menor número de abastecimentos ao longo do dia e com isso 
maior produtividade. Os tanques em AÇO INOX além de alta durabilidade 
permitem a limpeza muito mais rápida e eficiente no momento das trocas de 
defensivos. 

TANQUE DE DEFENSIVO EM AÇO INOX
COM CAPACIDADES DE 3200 e 4000L  

STRONGER HD

TECNOLOGIA QUE GERA 
RESULTADO
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            Para os terrenos mais difíceis e longas jornadas 
de pulverização são necessário motores de alta potência 
e confiabilidade. A nova linha STRONGER HD vem 
equipados com os motores eletrônicos MWM de 260 cv 
e 280 cv de 7.2 litros com turbo intercooler que garantem 
alta performance e menor consumo de combustível, além 
de menor custo de manutenção ao longo de sua vida útil.

POTÊNCIA E ECÔNOMIA

O vão livre da STRONGER HD de 1,80 metros permite 
aplicações de defensivos na cultura do milho em estágios 
mais avançados, o que é fundamental para extrair o 
máximo de produtividade desta cultura.

VÃO LIVRE 1,8 METROS

ECONOMIA

O novo design da linha STRONGER HD buscou o 
equilíbrio entre as linhas arrojadas e a melhor disposição 
dos componentes para a melhor performance do 
equipamento a campo.

DESIGN INOVADOR

O terminal Trimble TMX 2050 de 12.1 polegadas e 
alta resolução permite o melhor acompanhamento 
do trabalho pelo operador. Por ser um terminal 
TOUCH SCREEN é de fácil manuseio e configuração. 
O Terminal também compartilha as telas de 
acompanhamento da parte veicular, ou seja, em um 
mesmo terminal o operador acompanha todos os 
dados da máquina. 

TERMINAL TRIMBLE® TMX-2050™                                   
TECNOLOGIA ISOBUS

Diferenciais KUHN

Uma cabine com alto padrão de acabamento e conforto. 
A disposição dos equipamentos internos buscou 
proporcionar a melhor ergonomia possível para o 
operador. A área de visão aumentada pelo prolongamento 
do vidro frontal permite ampla visibilidade ao operador 
no momento das aplicações. O sistema de pressurização 
e a porta duplamente selada garantem respectivamente  
maior proteção e isolamento acústico. Para maior 
conforto e comodidade ao operador, possui rádio 
bluetooth e sistemas de aquecimento e resfriamento.

NOVA CABINE

MOTOR ELETRÔNICO DE 260 e 280 cv 
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ESCADA E MISTURADOR DE PRODUTOS COM 
ACIONAMENTO HIDRÁULICO AUTOMÁTICO

Buscando a agilidade e facilidade no momento do abastecimento 
dos defensivos, a STRONGER HD possui acionamento hidráulico 
automático do misturador de produtos e da escada frontal.

VELOCIDADE, EFICIÊNCIA, ECONOMIA

O sistema END CAP aumenta a velocidade de abertura e 
fechamento das seções em até 85%. Com isso, o sistema de 
corte de seção automático fica muito mais eficiente, gerando 
economia em defensivos e qualidade nas aplicações.

KUHN PARTS

PROJETADAS E PRODUZIDAS PARA DESAFIAR O TEMPO
As fundições e forgearias bem como os processos de manufatura de alto nível da 
KUHN possibilitam a produção de peças que desafiam o tempo. Você realmente 
pode confiar em nossa experiencia e peças originais. Nossos clientes se beneficiam 
do suporte e logística de serviços do nosso Departamento de Peças, o qual 
proporciona soluções rápidas e confiáveis em conjunto com nosso revendedor KUHN 
autorizado mais próximo.

BARRA DE ALUMÍNIO ESTRUTURAL
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O sistema de reabastecimento frontal oferece melhor
acessibilidade e facilidade de abastecimento do tanque 
de pulverização, além do menor tempo para a volta ao 
trabalho graças a bomba de capacidade de 1100 L/
minuto.

SISTEMA DE REABASTECIMENTO 
FRONTAL  

 A linha STRONGER HD vem equipada com uma  
transmissão hidrostática 4x4 inteligente. Todos os 
componentes da transmissão são controlados 
eletronicamente. A todo momento o sistema eletrônico 
controla e gerencia a tração e a patinagem de cada 
roda. Com estas informações o motor diesel se regula 
automaticamente, permitindo com que se trabalhe 
sempre no melhor regime de rotação, ganhando-se em 
economia de combustível e performance da máquina 
mesmo em terrenos mais difíceis.

TRANSMISSÃO ELETRÔNICA 

Especificações técnicas STRONGER HD 3200 STRONGER HD 4000
Motor MWM 7.2 litros turbo intercooler MWM 7.2 litros turbo intercooler 
Potência do motor (cv) 260 MAR-1 280 MAR-1
Transmissão Eletrônica hidrostát ica - 4WD
Tanque de defensivos (L)  3200 em aço inoxidável 4000 em aço inoxidável
Bomba de pulverização Centrifuga Hypro – aço inoxidável
Bomba de reabastecimento (L/min)       Reabastecimento dianteiro – bomba de polipropileno - 1100
Barra de pulverização (m) 30/36/40 36/40
Número de seções 9 Seções
Porta bicos Trijet
Espaçamento entre bicos (cm) 50
Misturador de produtos (L) 30
Altura da barra de pulverização (m) 0.60 a 2.70
Agricultura de precisão TRIMBLE TMX 2050 - GPS, controlador eletrônico, corte de seção e piloto automát ico hidráulico
Pneus 380/90 R46’’
Suspensão Pneumát ica At iva
Vão livre (m) 1.80
Bitola (m) Ajustável 2.80 a 3.50
Tanque de combust ível (L) 546 (2x 273)
Tanque de água limpa (L) 400
Peso (Kg) 12.190 12.390
Comprimento (m) 8,7
Largura (m) 3,89
Altura (m) 4,35
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A STRONGER HD conta com a mais avançada tecnologia em pulverização

KUHN MONTANA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S.A. 
Rua Francisco Dal Negro, 3400 - São José dos Pinhais - PR

Nos países da União Eropéia, Nossos equipamentos atendem as Diretivas Europeias «Maquinas»; nos outros 
paises eles são conforme prescrições de segurança em vigor nesses mesmos países. Dentro de nossos prospectos 
e, para uma melhorilustração dos detalhes, alguns dispositivos de proteção podem ser retirados. Fora desses casos 
particulares e em todas as circunstâncias, esses equipamentos de segurança devem ficar montados de acordo 
com as prescrições dos manuais de uso. «Nos reservamos o direito de modificar sem aviso prévio os modelos, os 
seus equipamentos e acessórios». As máquinas e equipamentos deste documento podem estar cobertos por pelo 
menos uma patente e/ou um modelo registrado(s). As marcas citadas neste documento podem estar protegidas 
em um ou mais países.

Para para mais informções sobre os produtos 
KUHN, visite:

www.kuhn.com

Também encontre a 
KUHN nas redes sociais

 Im
pr

es
so

 n
o 

Br
as

il 
- B

PA
A2

7B
R

CONHEÇA E COMPARE O DESEMPENHO 
DE CADA VERSÃO DA STRONGER HD

www.kuhn.com

Seu revendedor KUHN

3200 4000STRONGER HD 

ECONOMIZE E EVITE PERDAS DE RENDIMENTO COM MENOS AMASSAMENTO POR HECTARE 

STRONGER HD 30 M STRONGER HD 36 M STRONGER HD 40 M


