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WOLFRAAMCARBIDE CHROOM MES SLIJTAGE LANGE LEVENSDUUR PUNT SCHAAR KUHN PARTS LOGISTICS WINST 
COMFORT GEMAK TIJD GESMEED GECOAT HARDHEID WARMTEBEHANDELING PLAAT BRASEREN PRESTATIES 
STAAL OPTIMAAL PRODUCTIEPROCES GEPATENTEERD UNIEK SUPERSTERK BEHANDELD ROBUUST WEINIG 
VERMOGEN DUURZAAM PROFESSIONEEL DURAKUHN SOEPEL DESIGN BESPAREN BETROUWBAAR GROND INNOVATIE
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Carbide reserveonderdelen

Alle knowhow van KUHN zit in het concept, design, de ontwikkeling en 

productie van onze carbide reserveonderdelen. Deze onderdelen zijn 

volledig ontworpen, gerealiseerd, ontwikkeld en getest door KUHN.

Ze staan garant voor professionele prestaties en een uitzonderlijk lange 

levensduur. Als u kiest voor onze carbide reserveonderdelen, weet u zeker 

dat u uw investering snel terugverdient en bespaart u aanzienlijk.
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Carbide is goed, begrijpen waarom is beter

Wolfraamcarbide is een 

verbinding die ontstaat 

door het verwarmen en 

samendrukken van een 

mengsel van wolfraampoeder 

en koolstofpoeder. Carbide 

is zowel een van de hardste 

als van de meest broze 

materialen. In combinatie met kobalt, dat soepel 

is, wordt een zeer hard, uiterst slijtagebestendig 

materiaal verkregen dat goed bestand is tegen 

belastingen. In dit opzicht wordt carbide vaak 

vergeleken met diamant.

Het speciale fabricageproces dat nodig is om 

carbide platen te maken vereist totale beheersing 

van elke productiefase. Het poedermengsel 

wordt in een oven op 1.500°C gebakken. Bij deze 

temperatuur wordt kobalt vloeibaar waardoor het het 

carbide- en wolfraampoeder bindt. Na dit proces, 

dat bekend staat als sinteren, wordt het mengsel 

gedroogd en samengeperst tot wolfraamcarbide 

platen, die gebraseerd worden tot onze originele 

onderdelen. Carbide reserveonderdelen van KUHN 

worden vervaardigd volgens een gepatenteerd 

warmtebehandelingsproces. Dit is niet het geval 

bij sommige concurrenten. Dit onderdeel of deze 

carbide plaat wordt in zijn geheel behandeld 

zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de 

braseerverbindingen omdat de temperatuur 800°C 

bedraagt. Hierdoor worden de platen perfect 

gevormd en gepositioneerd en zijn de onderdelen 

buitengewoon regelmatig van vorm.

Daarnaast produceert KUHN onderdelen met een 

carbide coating. De laadfreesmessen van onze 

zelfrijdende voermengwagens, de strooischoepen 

van onze kunstmeststrooiers en de schrapers van 

onze rotorkopeggen zijn bijvoorbeeld allemaal 

met carbide gecoat. Deze coating is vervaardigd 

van gemalen carbide en verhoogt de hardheid 

van het oppervlak, de wrijvingscoëffi ciënt en de 

warmtebestendigheid.

Carbide wordt doorgaans veel 
in de wegenbouw gebruikt: 
voor wegenfreesmachines, 
tunnelbouw en civieltechnische 
werken.

In de mijnbouw en bij 
boortoepassingen worden 
carbide werktuigen gebruikt 
om waardevolle grondstoffen 
uit de grond te halen.

Net zoals u gebruiken ze het 
beste materieel om de grond 
te bewerken.
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Gesmede punt met geoptimaliseerd profie l 

voor het programma ploeglichamen van 

KUHN. De assemblage van carbide platen 

en warmtebehandeling worden tegelijkertijd 

uitgevoerd om zacht worden te voorkomen 

(verlies van hardheid aan de achterkant van de 

platen).

Een  ex t ra  d ikke  coa t ing  op  de  mees t 

slijtagegevoelige plek aan de achterkant van de 

carbide platen maakt dit onderdeel nog slijtvaster. 

Dit ontwerp zorgt ervoor dat het onderdeel 

gedurende de volledige gebruiksduur dezelfde 

lengte behoudt zodat de kwaliteit van het 

geleverde werk in de loop der tijd constant blijft.

Ploegpunten 
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De uitzonderlijk lange levensduur van dit onderdeel 

is het gevolg van twee wezenlijke eigenschappen: 

 

Een gesmede schaar

Dit onderdeel bestaat grotendeels uit een in een 

matrijs gesmede en behandelde stalen schaar. Dit 

productieproces levert:

• homogene onderdelen met nauwe toleranties om 

de montage te vergemakkelijken,

•  onderdelen die perfect afgestemd zijn op 

de ploeglichamen van KUHN voor een lager 

brandstofverbruik,

•  een speciaal vormgegeven schaar om te zorgen 

voor:

- optimale indringing in de grond,

- ongeëvenaard ploegprofi  el,

- minder slijtage van het rister en de ristersteun.

Gebraseerde carbide platen

Carbide scharen zijn aanzienlijk slijtvaster dankzij 

de gebraseerde platen langs de snijkant. De 

assemblagetechniek van de platen is hetzelfde als 

van de punten.

Ploegscharen 
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De carbide punten van 80 mm worden gesmeed en 

vervolgens behandeld. Hierdoor worden ze robuust 

en extreem slijtvast. De groeven op de bovenkant 

vullen zich met aarde en verminderen de slijtage 

nog verder door het grond-grond-contact.

De assemblagetechniek van de platen is hetzelde 

als van de punten en scharen. De carbide platen 

komen tot onder de punt zodat ze gebruikt kunnen 

worden in zwaardere steenachtige omstandigheden 

dan «gewone» platen.

Dit ontwerp zorgt ervoor dat het onderdeel 

gedurende de volledige gebruiksduur (die 5 tot 

7 keer zo lang is als bij gewone onderdelen) 

dezelfde lengte behoudt zodat de kwaliteit van het 

geleverde werk in de loop der tijd constant blijft.

Op drie verschillende plaatsen bevinden zich 

carbide platen om te zorgen voor:

•  een uitstekende indringing in de grond, zelfs 

onder moeilijke omstandigheden,

• een geringer benodigd vermogen.

Scharen en punten voor cultivatoren
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Carbide vleugelscharen hebben dezelfde vorm 

en hoek als standaarduitvoeringen zodat het 

geleverde werk optimaal is.

Door carbide platen te combineren met een 5 mm 

dikker deel wordt een levensduur verkregen die 

 vijf keer langer is dan die van gewone onderdelen.

Het voordeel is dat dit u tijd en werk bespaart.

De carbide platen zijn zo geplaatst dat ze zorgen 

voor een uitstekende indringing in de bodem en 

een geringere vermogensbehoefte.

Vleugelscharen 

voor cultivatoren
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Nieuwe rotorkopegtanden: 

topkwaliteit en topprestaties

Geharde tanden of tanden met carbide platen om op de 

best mogelijke manier aan uw wensen te voldoen.

DURAKUHN PROCARB
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De nieuwe carbide rotorkopegtanden zijn speciaal 

ontwikkeld en ontworpen om aan de wensen van 

de gebruiker te voldoen als het gaat om gebruiksduur, 

betrouwbaarheid en geld besparen. Door zijn unieke 

progressieve profiel (octrooi aangevraagd) is 

de tand opvallend sterk, terwijl de afgeschuinde 

snijkant voor een geringer energieverbruik zorgt. 

De gewasresten laten gemakkelijker los dankzij de 

vorm van de platen en dit zorgt voor een betere 

vermenging terwijl het energieverbruik en dus ook 

het brandstofverbruik lager zijn.

De coating bestaat uit drie platen met ronde 

hoeken (octrooi aangevraagd) die zorgen voor een 

uitstekende grip op de bodem, zelfs op steenachtige 

percelen. De tand wordt gebraseerd vóór de 

warmtebehandeling om overal een gelijke hardheid 

te garanderen. Deze werkwijze voorkomt zacht 

worden zoals dat kan ontstaan wanneer de platen 

gelast worden na dompeling.
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C-tanden zi jn vervaardigd van gehard 

boriumstaal en een harde coating. DURAKUHN 

wolfraamcarbide coating wordt toegepast op 

de bovenkant van de C-tand. Een laag van één 

millimeter dik verdrievoudigt de levensduur 

van de C-tand en zorgt voor een optimaal 

compromis tussen uitmuntende slijtvastheid en 

schokbestendigheid. Deze laag heeft geen invloed 

op de afgeschuinde snijkant van de tand of het 

brandstofverbruik.

Frees met C-tanden 
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De geharde schrapers hebben een zeer lange 

levensduur dankzij de wolfraamcarbide coating. De 

drie werkoppervlakken zijn beschermd zodat de 

schrapers niet vaak opnieuw ingesteld hoeven te 

worden. Deze coating bestaat uit nikkel en chroom 

om de schokbestendigheid te waarborgen.

Na het wolfraamcarbide coatingproces wordt 

de plaat gedompeld voor een optimale hechting 

en om losraken te voorkomen. De schraper slijt 

gelijkmatig over het volledige oppervlak zodat de 

plaat altijd parallel ten opzichte van de rol staat en 

deze de rol perfect reinigt.

Rolschrapers
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De messen worden met chroomcarbide 

gecoat, zodat een optimale snijkwaliteit wordt 

verkregen. Het voordeel hiervan is dat er een glad 

oppervlak ontstaat dat zelfs nog harder is dan 

wolfraamcarbide.

Voordelen:

• een gering benodigd vermogen,

•  een scherpe snede (het product blijft niet 

plakken),

• een langere levensduur,

•  warmtebehandelde ingekerfde rand om 

de soepelheid te herstellen en breuken te 

voorkomen.

Messen voor 

mengvijzels
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Laadfreesmessen vragen om een uitzonderlijk sterk 

design omdat ze:

• recht moeten zijn om lange vezels te snijden,

•  moeten kunnen buigen om het laadproces te 

optimaliseren.

Een wolfraamcarbide coating is het beste compromis 

tussen hardheid en soepelheid. De hardheid 

zorgt voor een ongeëvenaarde slijtvastheid en de 

soepelheid zorgt voor schokbestendigheid.

Deze messen hebben een veel langere levensduur 

dan standaard messen en leveren een aanzienlijke 

besparing op. Hun speciale vorm maakt ze 

slijtbestendiger en zorgt voor een betere snijkwaliteit 

en vermindert het benodigd vermogen. Het is het 

ideale concept voor een langere levensduur.

Laadfreesmessen 

voor zelfrijdende 

voermengwagens
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Bijzonder aan de strooischoepen van de 

kunstmeststrooiers met VXR+ coating is dat ze 

gecoat zijn met wolfraamcarbide. Deze technologie 

verhoogt de slijtvastheid aanzienlijk, vooral bij 

bepaalde kunstmeststrooiers.

Het onderdeel wordt gemaakt van roestvast staal 

dat corrosie voorkomt en de betrouwbaarheid op 

lange termijn verbetert. Met geharde strooischoepen 

worden geen compromissen gesloten tussen 

nauwkeurigheid en duurzaamheid.

Strooischoepen voor 

kunstmeststrooiers
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KUHN-onderdelen: ‘à la carte’- service

De effi ciëntie van 

KUHN-services: 

een reparatieoplossing 

dankzij onze speciale 

logistieke service 7 dagen 

per week en 362 dagen per 

jaar.*

ONTDEK DE ONGELOOFLIJKE EFFICIËNTIE 

VAN KUHN SERVICES

*Sommige diensten zijn niet verkrijgbaar in alle landen.

KUHN PARTS, het platform voor reserveonderdelen, is gevestigd in Monswiller in het noordoosten 

van Frankrijk, het hart van Europa. In dit ultramoderne magazijn met een oppervlakte van 26.000 m²

 bevinden zich 80.000 artikelen en worden per jaar meer dan 800.000 orderregels verzonden. 

Wij garanderen een optimale beschikbaarheid van onderdelen en snelle levertijden.

Over de wereld zijn meerdere KUHN PARTS logistieke platformen verspreid om de reserveonderdelen 

dichter bij de plaatsen te brengen waar ze nodig zijn.
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Originele KUHN-onderdelen 

om de tand des tijds te doorstaan

Originele onderdelen zijn het resultaat van 

KUHNs knowhow en stellen u in staat de 

kwaliteit van uw machines te behouden en 

uw werk vol vertrouwen te doen. Originele 

onderdelen van KUHN bieden u de zekerheid 

dat u uw werk in alle rust kunt doen. We 

beschikken over eigen gieterijen en smederijen 

én een hoogwaardig productieproces, zodat 

we reserveonderdelen kunnen produceren die 

de tand des tijds doorstaan.

KUHN S.A.

F - 67706 SAVERNE Cedex

Tél. : +33 (0)3 88 01 81 00 – Fax : +33 (0)3 88 01 81 01

www.kuhn.com 

Naamloze venootschap met een kapitaal van 19 488 000 EUR – Inschrijvingsnummer: 675 580 542 000 16 – R.C. Saverne


