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Szerokość 
robocza (m) 

Szerokość 
 pokosu (m)

Liczba 
dysków 

tnących
Zgniatacz pokosu

GMD 3123 F 3,10 1,40 7

-

GMD 3125 F / 
3525 F 3,10 / 3,50 1,00 - 1,50 7 / 8

GMD 2811 2,67 1,70 6

GMD 3111 3,10 2,30 7

GMD 3511 / 
3511 RS 3,51 2,80-1,40 8

GMD 4011 3,95 3,30 9

GMD 4411 4,35 3,70 10

GMD 5251 TC 5,20 4,00 12

GMD 8730 8,30 - 8,80 2 x 2,40 2 x 7

GMD 9530 9,13 - 9,53 2 x 2,80 2 x 8

GMD 10030 9,53 - 9,93 2 x 2,80 2 x 8

FC 3125 F / 
3525 F 3,10 / 3,50 1,20 - 2,00 7 / 8

- Ruchome stalowe
palce DIGIDRY
- Poliuretanowe
wały zgniatające
SQUAREFLEX

FC 3115 3,10 1,20 - 2,00 7

FC 8830 8,33 - 8,73 2 x 1,45 - 2,10 2 x 7

FC 9530 9,13 - 9,53 2 x 1,85 - 2,40 2 x 8

FC 10030 9,53 - 9,93 2 x 1,85 - 2,40 2 x 8

Kosiarki GMD i kosiarki ze zgniataczem pokosu 
FC spełniają oczekiwania rolników pod względem 
wydajności roboczej. Powierzchnie użytków zielonych 
w gospodarstwach rolnych powiększają się a okna 
pogodowe są często bardzo krótkie. Niezaleznie od 
tych ograniczeń wymagania pod względem standardów 
jakościowych dla paszy są coraz większe. Inwestując w 
maszyny KUHN możesz liczyć na ich wydajność, wysoką 
jakość pracy i niezawodność. 

STAŁA WYSOKOŚĆ KOSZENIA

Dokładne kopiowanie nierówności terenu to bezwzględny 
warunek równego koszenia i uzyskania odpowiedniej jakości 
paszy podczas pracy na nierównym terenie i pochyłościach. 
Im większa jest szerokość robocza maszyny, tym większe ma 
to znaczenie. KUHN proponuje zaawansowane rozwiązania 
techniczne, które zapewniają duży zakres ruchu zespołów 
koszących w płaszczyźnie pionowej i pod kątem.

ZBIÓR NAJBARDZIEJ WARTOŚCIOWYCH  
CZĘŚCI ROŚLIN
Kosiarki o dużych szerokościach roboczych KUHN 
charakteryzują się wspólnymi cechami, które gwarantują 
dokładne koszenie roślin i zachowanie ich maksymalnej 
wartości odżywczej: zawieszenie hydropneumatyczne 
LIFTCONTROL, belka tnąca OPTIDISC ELITE, system 
bocznego przesunięcia i wiele innych.

KOSIARKI KUHN GMD I FC W SKRÓCIE:

3125 F3123 F 2811 3111 3511 3511 RS 4011 4411 5251 TC3525 F 8730 9530 10030

 31153125 F 3525 F 8830 9530 10030

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ. 
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ PASZY
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KOSIARKI FRONTALNE PERFEKCYJNIE DOSTOSOWUJĄCE SIĘ DO UKSZTAŁTOWANIA TERENU
Ramy frontalnych kosiarek GMD i FC 3125/3525 są wyposażone w zawieszenie zapewniające dużą swobodę ruchu zespołu koszącego.  
Kosiarka może pracować pod kątem 30° i z prześwitem blisko 70 cm przy utrzymaniu stałego nacisku na podłoże! Wahadłowe połączenie 
przegubowe zespołu tnącego jest podstawą uzyskania tak dużego zakresu ruchu.

DOKŁADNE KOPIOWANIE TERENU...
Jeśli Twoim głównym celem jest wyprodukowanie jak największej ilości mleka i mięsa w oparciu  
o dawkę podstawową, maszyny zielonkowe KUHN zapewnią Ci zbiór paszy bogatej w energię 
i składniki odżywcze o ograniczonym do minimum zanieczyszczeniu glebą. Nowe, potrójne zestawy 
kosiarek GMD i FC są wyposażone w innowacyjne rozwiązania, które zapewniają idealne kopiowanie 
terenu i wysoką jakość koszenia, przy okazji chroniąc darń przed uszkodzeniami.

3125 F3123 F 2811 3111 3511 3511 RS 4011 4411 5251 TC

 31153125 F 3525 F

3525 F 8730 9530 10030

8830 9530 10030
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WĄSKIE POKOSY NA ŻYCZENIE
W razie potrzeby szerokość pokosu przedniej kosiarki 
można zmniejszyć do 1,00–1,20 m, aby nie najeżdżać 
na skoszone rośliny kołami ciągnika. Pasza nie jest 
wgniatana w podłoże i zanieczyszczana ziemią.

IMPONUJĄCY ZAKRES RUCHU 
TYLNYCH ZESPOŁÓW KOSZĄCYCH
Tylne zestawy kosiarek GMD i FC dostosowują się 
praktycznie do każdego rodzaju terenu. Jest to możliwe 
dzięki następującym rozwiązaniom:
- wahadłowe połączenie przegubowe zespołów koszących,
- hydrauliczne przesunięcie boczne o 20 cm,
- zakres ruchu w pionie blisko 50 cm,
-  zakres pracy pod kątem od +13,3° do -8,1° przy 50 cm nałożeniu  

obszarów koszenia kosiarek.
To robi wrażenie! Możesz mieć pewność, że KUHN robi wszystko, aby 
Twoja pasza była najwyższej jakości.

WSZYSTKO ZOSTAJE SKOSZONE
Gwarancją czystego i dokładnego koszenia 
na pochyłościach i w ostrych łukach pola jest 
odpowiednie pokrycie obszarów roboczych przedniej 
i tylnych kosiarek. Tylne zespoły koszące można 
przesunąć w bok o 20 cm. W zależności od zestawu, 
nałożenie może wynosić od 30 do 70 cm. Operator 
może zmieniać szerokość roboczą z kabiny ciągnika  
w trakcie pracy. Ta funkcja jest bardzo przydatna  
w ciągnikach z szerokim rozstawem kół lub 
szerokimi oponami.

DOSTOSOWANE
DO POTRZEB
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SYSTEMY LIFT-CONTROL I NON-STOP: 
OSZCZĘDZAJ CZAS I PIENIĄDZE!

Twoja działalność musi być rentowna niezależnie od codziennych wyzwań: 
-krótkie okna pogodowe, 
-większa powierzchnia pól i długie dystanse dojazdowe, 
-wyższe standardy jakościowe stawiane przez Ciebie i Twoich klientów.

System zawieszenia LIFT-CONTROL i aktywne zabezpieczenie najazdowe NON-STOP pozwalają poprawić 
jakość paszy i ograniczyć przestoje w gorącym okresie zbiorów.

Czy wiesz, że roczne oszczędności kosztów zakupu 
koncentratów mogą wynieść 89 EUR na ha, tylko 
przez ograniczenie zanieczyszczeń w paszy z 4% do 
2%*? Pomożemy Ci produkować paszę o najwyższej 
jakości, a tym samym zwiększyć Twoje zyski.

Chcemy przekazać naszą fachową wiedzę zdobytą podczas kilku 
dekad produkcji maszyn do zbioru siana i kiszonki.
Doradzamy jak produkować pełnowartościową paszę dla stada.
Pomagamy zrozumieć mocne strony naszych maszyn, co pozwoli 
wykorzystać ich potencjał do produkcji paszy najwyższej jakości.

Z wiedzą zdobytą dzięki KUHN, 
zbierzesz paszę o najwyższej jakości

*Źródło: Izba Rolnicza Weser-Ems, Niemcy.

PRZEDE WSZYSTKIM JAKOŚĆ PASZY

Minimalne
STRATY

Minimalny
POZIOM  
ZANIECZYSZCZEŃ

Wysokie
WALORY SMAKOWE

Wysoka 
ZAWARTOŚĆ ENERGII
I SKŁADNIKÓW 
ODŻYWCZYCH

LIFT-CONTROL: OPTYMALNA KINEMATYKA ZAWIESZENIA
Kosiarki tej serii są wyposażone w innowacyjny system łączący zawieszenie LIFT-CONTROL z zabezpieczenie najazdowym NON-STOP. 
Pozycja zespołu koszącego i belki tnącej dostosowuje się do warunków roboczych i gwarantuje doskonałe kopiowanie terenu:
(1) siłownik zawieszenia zespołu koszącego.
(2) siłownik zabezpieczenia najazdowego NON-STOP.
(3) oś obrotu strategicznie położona w centralnej części maszyny (4).

3125 F 2811 3111 3511 3511 RS 4011 4411

 31153125 F 3525 F

3525 F 8730 9530 10030

8830 9530 10030

Dowiedz się więcej: www.zdrowapasza.pl
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KOPIOWANIE TERENU: PRECYZYJNA I PROSTA REGULACJA
Możliwość obsługi akumulatorów z kabiny ciągnika pozwala z dużą dokładnością dostosować siłę nacisku kosiarki na podłoże 
w zależności od warunków roboczych. Przesuwająca się po podłożu belka tnąca natrafia na opór i w miarę jego wzrostu 
zmniejszany jest jej nacisk na podłoże.
Zmniejszenie nacisku belki tnącej na mokrym podłożu zapobiega blokowaniu kosiarki  
i zanieczyszczeniu paszy glebą. Takie rozwiązanie sprzyja również ochronie darni a zużycie  
płóz i paliwa jest mniejsze. W suchych warunkach lub przy dużych prędkościach pracy,  
nacisk można zwiększyć w celu lepszego kontaktu belki tnącej z darnią

KOSZENIE BEZ PRZESTOJÓW
Najlepszym sposobem na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy 
podczas zbioru zielonek jest ograniczenie przestojów. W przypadku 
uderzenia w przeszkodę lub nieprawidłowego manewru, system 
LIFT-CONTROL zapewnia stały nacisk na podłoże zespołu 
koszącego w zakresie odchylenia do 11°. Kosiarka może odchylić 
się do tyłu o 25° i swobodnie ominąć przeszkodę, a następnie 
automatycznie powraca do pozycji roboczej, dzieki systemowi 
NON-STOP. Nie ma konieczności ponownego uruchamiania 
systemu lub cofania kosiarką.

Jeszcze więcej korzyści:
-  Duża skuteczność zabezpieczenia w przypadku uderzenia  

w przeszkodę wewnętrznym dyskiem. Punkt obrotu ramy został 
odsunięty możliwie jak najdalej od pierwszych dysków (A).

-  Niezależne zawieszenie obu zespołów koszących zapobiega 
wychyleniu do przodu jednego z nich w momencie, gdy drugi 
omija przeszkodę.

-  Zabezpieczenie najazdowe można dostosować do warunków 
roboczych, regulując nacisk wyzwalający odchylenie kosiarki 
(np. zwiększając podczas pracy z dużą prędkością lub 
w trudnych warunkach).
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OPTIDISC ELITE: OPTYMALNA JAKOŚĆ KOSZENIA
Belka tnąca OPTIDISC ELITE powstała we współpracy z wieloletnimi użytkownikami kosiarek, czyli rolnikami. 
Belka ta łączy w sobie wysoką jakość koszenia, niezawodność i komfort obsługi, spełniając nawet najwyższe 
oczekiwania dużych gospodarstw rolnych i firm usługowych:
-  jest bezobsługowa: wykorzystany olej smaruje ją przez cały okres użytkowania.
-  jest idealnie dostosowana do ciągników o dużej mocy.

JAKOŚĆ CIĘCIA: DOSKONAŁA!

Wszystkie zyski z gospodarstwa rozpoczynają się od rezerw paszowych przechowywanych w silosach, belach lub luzem. Cel jest prosty:  
wyprodukować jak najwięcej mięsa lub mleka z podstawowej dawki żywieniowej (pasze zielone) zwiększając tym samym zyski. W tym celu 
należy chronić darń roślinną i ograniczyć do minimum zanieczyszczenie paszy.
Doskonaląc rozwiązania techniczne kosiarek, KUHN wspiera rolników w jak najlepszym wykorzystaniu paszy, aby zwiększyć rentowność 
produkcji mleka.

MNIEJSZA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY DYSKAMI: 
DOKŁADNE KOSZENIE

Mniejsza przestrzeń w punkcie rozbieżnym dysków 
tnących (A) zapewnia dokładniejsze pokrywanie się 
obszarów roboczych noży i lepszą jakość koszenia, 
szczególnie w przypadku rzadkiego i krótkiego łanu.

WIĘKSZA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY DYSKAMI: 
SZYBSZE ODRZUCANIE ŚCIĘTYCH ROŚLIN

W punkcie zbieżnym dysków tnących (B), odległość 
między nimi jest większa, co zapewnia więcej miejsca dla 
odrzucanych do tyłu roślin. Materiał szybko wydostaje się 
poza obszar cięcia bez ryzyka blokowania kosiarki.

DELIKATNE PROWADZENIE PO POWIERZCHNI

W mokrych warunkach ziemia może gromadzić się z przodu
belki tnącej, jednak zjawisko to nie występuje w przypadku
belki OPTIDISC ELITE.
Belka ta jest wyposażona w specjalne płozy, które ślizgają
się po podłożu i chronią darń. Oto kolejna zaleta, która
przekłada się na jakość paszy i równomierne koszenie,
zwłaszcza w trudnych warunkach.

3125 F3123 F 2811 3111 3511 3511 RS 4011 4411 5251 TC

 31153125 F 3525 F

3525 F 8730 9530 10030

8830 9530 10030

WYŁĄCZNIE W KUHN
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NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI  
KOMPONENTY WZMACNIAJĄ  

NAJCENNIEJSZE CZĘŚCI BELKI TNĄCEJ
NAJWYŻSZA NIEZAWODNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ

Najwyższej klasy komponenty wzmacniają najważniejsze części belki tnącej:
- Belka tnąca ze specjalnymi dwurzędowymi skośnymi łożyskami kulkowymi.
-  Koła zębate o dużej średnicy wykonane z kutej stali za pomocą wysoce precyzyjnych maszyn obróbczych, 

zazębione na 3 zębach.
- Dyski z kutymi i poddanymi obróbce wzmocnieniami na powierzchni.
- Płozy dysków z ulepszanej stali z opcją wyposażenia w osłony (mocowanie śrubowe).
- Zabezpieczenie PROTECTADRIVE.

FAST-FIT :  100% BEZPIECZNE MOCOWANIE NOŻY

Potrójne zestawy kosiarek dyskowych GMD i FC są standardowo 
wyposażone w system szybkiego montażu noży FAST-FIT. Mocna 
sprężyna płytkowa zapewnia stały nacisk na uchwyt noża i 
gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo. Wymiana noży trwa tylko 
chwilę.

NOŻE SWOBODNIE SIĘ OBRACAJĄ

W celu zapewnienia wyższej jakości cięcia i dłuższej żywotności 
noże obracają się swobodnie 360°.

PROTECTADRIVE : OCHRONA I 
REDUKCJA KOSZTÓW
W przypadku gwałtownego uderzenia 
dysku w przeszkodę wałek napędowy 
dysku jest ścinany tuż nad łożyskiem, 
dzięki starannie wymierzonemu 
przewężeniu. Cenne koła zębate są w pełni 
chronione. Oszczędności są natychmiast 
wymierne: w czasie krótszym niż 15 minut 
można przywrócić kosiarkę do pracy 
bardzo niskim kosztem!.

WYDŁUŻONA ŻYWOTNOŚĆ  
MASZYNY
W połączenie między belką tnącą a ramą 
nośną zostały wbudowane amortyzatory 
wstrząsów. Skutecznie pochłaniają one 
wstrząsy podczas pracy przy dużej 
prędkości. 

DODATKOWE WZMOCNIENIE 
TAM, GDZIE JEST POTRZEBNE
Ułożyskowania dysków tnących są 
mocowane śrubami, które przechodzą 
przez całą belkę tnącą. To wyjątkowo 
solidne i bezpieczne mocowanie bez 
ryzyka oderwania w przypadku uderzenia. 
Koło zębate napędowe jest solidnie 
osadzone, co zapewnia niezawodne 
przeniesienie napędu i ogranicza 
ewentualne koszty naprawy.

WYŁĄCZNIE W KUHNWYŁĄCZNIE W KUHNBEZPIECZEŃSTWO
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PRĘDKOŚĆ OBROTOWA ZGNIATACZA: 
TWÓJ WYBÓR!
Możesz dostosować pracę zgniatacza do różnych rodzajów pokosu 
za pośrednictwem centralnej, dwupozycyjnej dźwigni. Zwolnij 
obroty zgniatacza w przypadku delikatnych roślin lub jeśli chcesz 
zaoszczędzić paliwo podczas późnego koszenia rzadszych upraw 
(755 min-1) i przyśpiesz podczas koszenia gęstej trawy (1000 min-1).

WBUDOWANE ZABEZPIECZENIE ZGNIATACZA
Wałek napędowy wirnika w zgniataczu jest zabezpieczony śrubą 
ścinaną na przedłużeniu wałka. Jeżeli ciało obce dostanie się do 
maszyny, zgniatacz i układ napędowy są całkowicie bezpieczne.

WIRNIK DIGIDRY Z OBROTOWYMI STALOWYMI PALCAMI DO KONDYCJONOWANIA TRUDNEGO POKOSU
Wirnik o średnicy 540 mm z obrotowymi stalowymi placami, wyróżnia się wyjątkową wydajnością transportowania skoszonych roślin nawet 
w trudnych warunkach roboczych. Zgniatanie ciężkich lub długich roślin wymaga przy tym niewielkiej mocy. Obrotowe palce zgniatacza 
doskonale radzą sobie z przeszkodami (ciała obce). Przy okazji możemy wybrać sposób ułożenia pokosu: wąski pas lub szerokie rozrzuce-
nie pokosu.

KOSZENIE ZE ZGNIATANIEM POKOSU: 
PODWÓJNA KORZYŚĆ

Szybkie koszenie, wydajna i łatwo regulowana praca zgniatacza oraz szerokie rozrzucanie pokosu na 
powierzchni  pola wpływają na poprawę wydajności roboczej oraz jakości paszy.

 31153125 F 3525 F 8830 9530 10030

WYŁĄCZNIE W KUHN
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PROSTA REGULACJA
Nacisk może być regulowany między rolkami za pomocą łatwo
dostępnej śruby regulacyjnej. Odległość pomiędzy wałami zwiększa
się w celu przepuszczenia materiału niepożądanego.

IDEALNA SYNCHRONIZACJA
Dolny wał jest napędzany przez dwie przekładnie i nie wymaga
konserwacji. Górny wał jest napędzany przez specjalną przekładnię
zębatą. Synchronizacja jest doskonała, a czas konserwacji skrócony!

WALCE ZGNIATAJĄCE SQUAREFLEX Z POLIURETANU DO DELIKATNYCH ROŚLIN
Jednym z najlepszych sposobów na ograniczenie stosowania koncentratów w dawce jest wprowadzenie do paszy roślin motylkowych,  
ale tylko pod warunkiem, że nie utracą one wartościowych liści w trakcie zbioru. Doświadczenia przeprowadzone przez francuski instytut agro-
nomiczny Arvalis we współpracy z Izbą Rolniczą i stowarzyszeniem kółek rolniczych FD w 2016 roku, podkreśliły zasadność stosowania wałów 
zgniatających:
- oszczędność na poziomie 100 euro / ha
- zawartość suchej masy ponad 80% już następnego dnia wieczorem, podczas gdy inne metody dały taki wynik
dopiero trzeciego dnia wieczorem. 
Zdecydowanie warto pomyśleć o zakupie kosiarki ze zgniataczem pokosu i wałami zgniatającymi!
Specjalne ułożenie wałów z poliuretanu utrzymuje pokos w regularnym ruchu.
Duża średnica wału powoduje skuteczne odprowadzanie paszy do tyłu bez jej gromadzenia się na przodzie.
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EXCLUSIF

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W PRZEDNICH KOSIARKACH BEZ ZGNIATACZA I ZE ZGNIATACZEM POKOSU:
- hydropneumatyczne zawieszenie zespołów koszących LIFT-CONTROL gwarantujące idealne kopiowanie terenu,
- bezobsługowa belka tnąca OPTIDISC ELITE zapewniającą optymalne koszenie,
- zabezpieczenie napędu belki tnącej PROTECTADRIVE,
- system szybkiego montażu noży FAST-FIT,
- łatwa regulacja maszyny (parametrów pracy) zwiększająca komfort obsługi,
- możliwość wyboru zgniatacza: obrotowe stalowe palce lub wały zgniatające,
- mocny i bezpieczny zaczep kat. 2 (brak A-ramy) zapewniający duży prześwit dla wałka WOM.

CELEM JEST WYDAJNOŚĆ

FUNKCJONALNE WZORNICTWO
Głowica jest nie tylko atrakcyjnie zaprojektowana, ale również funkcjonalna. Kompaktowa rama zapewnia doskonałą widoczność  
i spełnia funkcję belki, ale przede wszystkim umożliwia perfekcyjne kopiowanie nierówności terenu.

RAMIONA PODPIERAJĄCE ZWIĘKSZAJĄ DYNAMIKĘ ZAWIESZENIA
Wysoce wyspecjalizowany układ zawieszenia tych maszyn obejmuje dwa 
mocne ramiona zamontowane na dużych przegubach kulowych. Punkty 
mocowania ramion po stronie ciągnika znajdują się niżej niż po stronie 
kosiarki. W takim układzie, podczas pracy powstają naprężenia dynamiczne 
zapewniające efekt unoszenia kosiarki, znacznie poprawiające kopiowanie 
nierówności terenu na pagórkowatych polach.

WYŁĄCZNIE W KUHN

3125 F

3125 F 3525 F

3525 F
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SZYBKA I ŁATWA REGULACJA
W kosiarkach GMD i FC nacisk na podłoże można szybko 
ustawić za pomocą zawieszenia hydraulicznego. Na uwrociach 
kosiarka jest unoszona za pomocą wbudowanego siłownika, 
co eliminuje obciążenie przedniej hydrauliki ciągnika. 
Modele FC są wyposażone w dźwignię regulacji prędkości 
obrotowej zgniatacza (755 lub 1 000 min- 1).

DOSKONAŁE KOPIOWANIE NIERÓWNOŚCI
Frontalne kosiarki KUHN są na tyle elastycznie zawieszone, aby natychmiast dostosowywać swoje położenie do napotkanych nierówności 
terenu. Kosiarki frontalne KUHN GMD /FC są często narażone na ekstremalne obciążenia dlatego zostały wyposażone w przegubowe 
zawieszenie wahadłowe o dużym zakresie ruchu. Zespół koszący może wychylić się pod kątem do 30° w lewą i prawą stronę przy 
pionowym prześwicie prawie 70 cm!

WĄSKI POKOS I CZYSTA PASZA
W kosiarkach frontalnych GMD, po obu stronach belki tnącej 
znajduje się napędzany bęben pokosowy, który przesuwa skoszony 
materiał na środek maszyny. Dzięki temu, uzyskujemy wąski pokos 
o szerokości od 1,00 do 1,20 m. 
W kosiarkach FC zgniatacz pozwala zmniejszyć szerokość pokosu 
do 1,20 m.

POKRYCIE OBSZARÓW KOSZENIA
W celu zapewnienia dokładnego koszenia na skłonach oraz łukach 
pola, pokrycie obszarów roboczych przedniej i tylnych kosiarek 
można regulować hydraulicznie w zakresie od 30 do 70 cm (w 
zależności od modelu) nawet podczas jazdy. Jest to duża zaleta w 
przypadku pracy z ciągnikami z szerokim rozstawem kół lub  
z szerokimi oponami.

FLEXPROTECT: ELASTYCZNA OCHRONA
Pogięte pokrywy boczne po uderzeniu w przeszkodę? 
Taki widok nam nie grozi. Polietylenowe boczne osłony  
FLEXPROTECT po uderzeniu w przeszkodę uginają się, 
nie powodując pęknięć lub uszkodzeń kosiarki. 
Po ominięciu przeszkody, osłona automatycznie 
powraca do pierwotnego kształtu.
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MASZYNA DO PRACY W KAŻDYM TERENIE
Nowa frontalna kosiarka dyskowa GMD 3123 F to idealne rozwiązanie dla gospodarstw poszukujących 
lekkiej maszyny, dostosowanej do ciągników o mocy od 80 KM. Kompaktowa konstrukcja oraz niewielka 
masa pozwalają jej pracować zarówno na płaskich, jak i górzystych terenach.
Wahadłowe zawieszenie zespołu koszącego o wychyleniu +/- 12° zapewnia bardzo dokładne kopiowanie 
nierówności terenu. Maszyna jest seryjnie wyposażona w dwa talerze pokosowe, które gwarantują 
szerokość pokosu pomiędzy 1,2 a 1,4 m.

3123 F
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LEKKA I KOMPAKTOWA KOSIARKA

Model GMD 3123 F jest idealnie przystosowany do pracy  
z ciągnikami o średniej mocy. Lekka konstrukcja i ograniczony 
wysięg kosiarki zmniejszają obciążenie przedniej osi ciągnika, 
co korzystnie wpływa na przyczepność zespołu. Dwie sprężyny 
odciążające połączone z ciągnikiem redukują nacisk maszyny 
na podłoże, co zapobiega uszkodzeniom darni. Z kolei mocne 
sprężyny płytkowe stabilizują zespół koszący podczas manewrów 
na uwrociach i podczas jazdy po drogach.

KORZYSTAJ Z DOSKONAŁEJ JAKOŚCI KOSZENIA

Maszyna jest wyposażona w belkę tnącą OPTIDISC ELITE słynącą 
z wytrzymałości i perfekcyjnego koszenia w każdych warunkach. 
Specjalny rozkład kierunku obrotów dysków tnących optymalizuje 
jakość cięcia, przenoszenie ściętych roślin na środek maszyny  
i układanie pokosu.

STABILNOŚĆ W KAŻDEJ SYTUACJI

Swobodne dostosowywanie się do ukształtowania terenu i stabilna 
pozycja podczas podnoszenia na uwrociach oraz w transporcie 
to wymagane przez użytkownika cechy kosiarki. Zapewnia je 
mocna sprężyna płytkowa zamontowana pomiędzy ramą zaczepu, 
przegubem wahadłowym i ramą nośną zespołu koszącego.
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DOSTOSOWANE DO SZEROKICH 
OPON CIĄGNIKA 

Przesunięcie boczne o 19 cm pozwala 
w łatwy sposób przystosować wszystkie 
kosiarki GMD serii 1011 do pracy z 
ciągnikami wyposażonymi w szerokie 
opony. Pozwala to zoptymalizować pokrycie 
obszarów roboczych z kosiarką frontalną.

BEZPIECZNY I WYGODNY 
TRANSPORT

Wzdłużna pozycja transportowa tych modeli 
zapewnia dobrą widoczność z tyłu ciągnika. 
Maszynę parkuje się w tej samej pozycji, co 
ułatwia cofanie w wąskich pomieszczeniach. 
Szeroka podpora parkingowa o dwóch 
punktach podparcia zapewnia maszynie 
stabilność podczas magazynowania.

WYGODNE PODCZEPIANIE 
MASZYNY

Podczas podczepiania do ciągnika nie 
musimy regulować wysokości ramion 
podnośnika w celu wyważenia ciężaru 
kosiarki. Rozkładając maszynę do pozycji 
roboczej, wysokość cięcia zostaje 
automatycznie ustawiona na 45/50 mm bez 
potrzeby regulacji.

GWARANCJA SPOKOJNEJ PRACY
Wysoka jakość koszenia i prosta obsługa to cechy charakterystyczne modeli GMD 2811, 3111 i 3511. Te kosiarki 
mogą pracować wszędzie i w każdych warunkach roboczych. Kopiowanie nierówności terenu z systemem  
LIFT-CONTROL oraz wahadłowe, centralne zawieszenie zespołu koszącego sprawdzają się nawet w 
najtrudniejszych warunkach polowych, skutecznie zapobiegając przedostawaniu się zanieczyszczeń do paszy.

2811 3111 3511 3511 RS
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CENTRALNY PRZEGUB:
IDEALNA RÓWNOWAGA

Nierównomierne rozłożenie ciężaru kosiarki na podłożu wpływa negatywnie na skuteczność układu 
zawieszenia. W maszynach z systemem LIFT-CONTROL punkt zawieszenia zespołu koszącego znajduje 
się w środku ciężkości. Centralne zawieszenie na przegubie wahadłowym zapewnia płynną i stabilną 
pracę kosiarki nawet na bardzo nierównych polach. Gwarantuje doskonałe kopiowanie terenu, a tym 
samym chroni darń i minimalizuje zanieczyszczenie paszy. Możliwość ustawienia belki tnącej pod dużym 
kątem pozwala uzyskać wysoką jakość koszenia nawet w najtrudniejszych warunkach terenowych.

PEŁNA KONTROLA  
NAD MASZYNĄ

Sterowanie zespołem koszącym jest łatwe i precyzyjne, 
a ponadto kosiarka ma minimalne wymagania względem 
hydrauliki ciągnika, co skraca jej czas reakcji. Pojedynczy 
zawór hydrauliczny to wszystko, czego potrzeba do 
podnoszenia i opuszczania zespołu koszącego.  
Minimalny prześwit wynoszący 40 cm pozwala wygodnie
przenosić zespół koszący nad przeszkodami lub pokosem.
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GMD

POTWIERDZONA NIEZAWODNOŚĆ 
KUHN!
Konstrukcja ramy nośnej, ramion i 
przegubów jest godna marki KUHN: 
wytrzymałość i długa żywotność są 
gwarantowane!

MNIEJSZE WYMAGANIA 
SERWISOWE

Pośredni wałek WOM wymaga smarowania 
tylko co 100 godzin. Eliminuje to potrzebę 
codziennej obsługi serwisowej.

PROJEKTANCI FIRMY KUHN  
MYŚLĄ PRAKTYCZNIE 

Nowoczesne wzornictwo nigdy nie będzie 
najważniejszym argumentem przy wyborze 
maszyny. Jednak nowa osłona w kosiarkach 
GMD serii 1011 LIFT-CONTROL oprócz 
niezaprzeczalnie atrakcyjnego wyglądu, 
posiada praktyczny schowek na zapasowe 
noże.

NOWOCZESNE,
PRAKTYCZNE,
NIEZAWODNE.

2811 3111 3511 3511 RS
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be strong, be

GMD 3511 RS
MNIEJ ZANIECZYSZCZEŃ W PASZY
Kosiarka GMD 3511 RS to specjalny model, przeznaczony 
do koszenia delikatnych roślin oraz do pracy na podmokłych 
użytkach zielonych. 
Aby koła ciągnika nie przejeżdżały po ściętej paszy, szerokość 
pokosu można ograniczyć do 1,40 m. Dzięki temu, skoszone rośliny 
nie jest wgniatane w podłoże i pasza nie jest zanieczyszczana 
glebą.

KUHN PARTS
Oryginalne części zamienne
Odlewnie i kuźnie należące do firmy KUHN oraz technologicznie zaawansowane procesy obróbcze 
pozwalają produkować części przygotowane na walkę z czasem. Możesz polegać na naszej wiedzy  
i doświadczeniu oraz oryginalnych częściach zamiennych KUHN. Korzystaj z naszego wsparcia oraz 
usług logistycznych za pośrednictwem dowolnego magazynu KUHN PARTS, który zapewni Ci szybki  
i niezawodny serwis we współpracy z najbliższym autoryzowanym dealerem KUHN.
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Modele GMD 4011 i 4411 pozwalają uzyskać wydajność roboczą, która wcześniej była poza zasięgiem 
kosiarek zawieszanych. W ciągu godziny są w stanie skosić do 5 ha łąki. Dołączając do zestawu kosiarkę 
frontalną GMD 3123 F lub GMD 3125 F o szerokości 3,10 m, albo GMD 3525 F o szerokości 3,50 m, możesz 
uzyskać jeszcze lepszy wynik pracując zestawem o łącznej szerokości roboczej 7,60 m. Modele GMD 4011 
i 4411 mają możliwość dodatkowego przesunięcia bocznego o 190 mm.
Pozwala to idealnie dostosować pokrycie obszarów roboczych tylnej i przedniej kosiarki. Te dwa 
zawieszane modele w połączeniu z kosiarką frontalną pozwalają dorównać wydajnością niektórym 
potrójnym zestawom kosiarek, przy czym poziom inwestycji w tym przypadku jest zdecydowanie mniejszy.

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ
WŚRÓD KOSIAREK ZAWIESZANYCH

4011 4411
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KONIEC Z JAZDĄ PO SKOSZONYCH ROŚLINACH

Kosiarka GMD 4411 może być wyposażona w rozdzielacz 
pokosu, który umożliwia układanie skoszonych roślin 
w dwa pasy. Uzasadnienie jest proste: koła ciągnika 
mogą swobodnie przejechać między pokosami bez 
zanieczyszczania paszy glebą.

AMORTYZACJA W PRACY I TRANSPORCIE

Ponieważ duża prędkość transportowa jest obecnie normą, firma 
KUHN wyposażyła kosiarki GMD 4011 i 4411 w hydropneumatyczny 
układ zawieszenia. System absorbuje wstrząsy na drodze, dzięki 
czemu ciągnik jest bardziej stabilny, mniej podatny na przeciążenia 
mechaniczne i lepiej się go prowadzi. Dotyczy to również manewrów na 
uwrociach, co przekłada się na większy komfort pracy operatora.

ŁATWE PROWADZENIE I MANEWROWANIE
Obydwa modele są wyposażone w system podnoszenia zespołu 
koszącego na minimalną wysokość 40 cm. Sterowanie podnoszeniem 
odbywa się z ciągnika, za pomocą dwukomorowego zaworu 
hydraulicznego umieszczonego pod ramieniem kosiarki. Aby uzyskać 
odpowiedni prześwit na uwrociach, nie ma konieczności podnoszenia 
3-punktowego zaczepu ciągnika. Podczas gdy jedna komora 
jest używana do podnoszenia belki tnącej, druga jest połączona z 
akumulatorem i spełnia rolę amortyzatora w transporcie i na uwrociach.

WYŁĄCZNIE W KUHN
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WYDAJNOŚĆ DO 7 HA NA GODZINĘ
RÓWNIEŻ Z MAŁYMI CIĄGNIKAMI

Im większa powierzchnia użytków zielonych tym bardziej przemyślany musi być wybór maszyn do 
koszenia. Nowa kosiarka dyskowa KUHN GMD 5251 TC o dużej szerokości roboczej, zaczepiana na 
centralnie mocowanym dyszlu, stanowi oszczędną alternatywę dla potrójnych zestawów kosiarek 
wymagających ciągników o określonych parametrach roboczych, wyposażonych w przedni TUZ i 
przednie wyjście WOM. GMD 5251 TC to kosiarka o szerokości roboczej 5,20 m, przeznaczona do pracy 
z ciągnikami o mocy już od 110 - 120 KM.

5251 TC
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ŁATWY I SZYBKI TRANSPORT

Zmiana pozycji roboczej w transportową 
zajmuje mniej niż 10 sekund. Koła zostają 
przestawione do przodu, a szerokość 
transportowa zostaje ograniczona do 
2,90 m, co zapewnia kosiarce dyskowej 
GMD 5251 TC dużą zwrotność podczas 
manewrów na polu i gwarantuje bezpieczny 
transport, nawet podczas jazdy z dużą 
prędkością.

DOBRZE UFORMOWANY POKOS

Skoszony materiał jest układany w szeroki, 
4-metrowy pokos. Rośliny szybciej 
przesychają i wcześniej można wykonać 
zabieg przetrząsaczem. Kosiarka może 
być wyposażona opcjonalnie w rozdzielacz 
pokosu.

DOSTOSOWANIE DO TERENU

System zawieszenia kosiarki z czterema 
mocnymi sprężynami i drążkiem skrętnym 
zapewnia bardzo dokładne kopiowanie 
nierówności terenu, a tym samym 
uzyskanie paszy o wysokiej wartości 
odżywczej.

OCHRONA DARNI

Szerokie koła (400/60-15,5) zostały tak 
zaprojektowane aby nie niszczyć paszy.
Redukują nacisk zespołu koszącego na 
podłoże, zapobiegając uszkodzeniom 
darni, przez co rośliny mają lepsze warunki 
do odrastania.

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ  
I KOMFORT OBSŁUGI

Zaczepiana kosiarka z centralnie 
mocowanym dyszlem pozwala uzyskać 
dużą wydajność roboczą. Ruchoma 
głowica GIRODYNE znana z wyjątkowej 
zwrotności zapewnia duży komfort obsługi.
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GMD

Ponieważ czas to pieniądz, regulacja systemu odciążenia kosiarki zajmuje zaledwie
kilka sekund! Siłowniki składania są wyposażone w dodatkową komorę podłączoną
do akumulatorów azotowych. W ten sposób można ławo dostosować nacisk kosiarki
na podłoże w zależności do warunków roboczych. Hydrauliczne zabezpieczenie
najazdowe Non-Stop zapewnia elastyczną, indywidualną ochronę zespołów koszących
i automatyczny powrót do pozycji roboczej
po ominięciu przeszkody.
Wszystkie zalety systemu LIFT-CONTROL ujawniają się podczas koszenia na 
pochyłościach pozwalając znacznie zmniejszyć zużycie paliwa przy jednoczesnym 
zwiększeniu tempa pracy.

LIFT-CONTROL: OSZCZĘDNOŚĆ POD KAŻDYM WZGLĘDEM 

8730

Możliwość uzyskania wysokiej wydajności roboczej przy małym zapotrzebowaniu na moc to główna
zaleta tych maszyn. Ważący mniej niż 1800 kg zestaw kosiarek może pracować z ciągnikami o mocy
nawet 120 KM, w zależności od warunków roboczych. Hydropneumatyczne zawieszenie zespołu
koszącego LIFT-CONTROL i bezobsługowa belka tnąca OPTIDISC ELITE kosiarki GMD 8730 to
argumenty, które przekonują pod względem komfortu obsługi i oszczędności czasu.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ ROBOCZA PRZY
MINIMALNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA MOC
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NIEZALEŻNE PODNOSZENIE 
ZESPOŁÓW KOSZĄCYCH
Podczas pracy wystarczy jeden zawór 
hydrauliki ciągnika w celu uniesienia 
przedniej kosiarki i jeden zawór, aby 
podnieść tylne kosiarki. 
Możliwość niezależnego podnoszenia 
tylnych zespołów koszących to duża zaleta 
na polach w kształcie klina, która zapewnia 
szybkie i łatwe manewry.  
Zespół tnący zostaje ustawiony w pozycji
transportowej za pomocą zaworu 
hydraulicznego dwustronnego działania.

KOSIARKA DOSTOSOWANA 
DO TWOICH POTRZEB
Zespoły koszące mogą zostać 
zamontowane na ramionach w trzech 
pozycjach (1, 2, 3). W zależności od 
warunków pracy (nachylenie, powierzchnia 
pola, szerokość kosiarki frontalnej itp.) 
możesz wybrać maksymalną szerokość 
koszenia lub większy zakres pokrycia 
obszarów roboczych pomiędzy przednią 
i tylnymi kosiarkami.

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA 
PODCZAS PRZECHOWYWANIA
Kompaktowe wymiary maszyny 
można naprawdę docenić, kiedy kosiarka 
GMD 8730 zostanie złożona w celu 
przechowywania. Można ją zaparkować 
w pozycji pionowej bez konieczności 
stosowania dodatkowego sprzętu. Możesz 
mieć pewność, że kosiarka zmieści się w 
prawie każdym budynku gospodarczym.
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POMYŚL O DUŻEJ SZEROKOŚCI ROBOCZEJ
9530 10030 8830 9530 10030

Wydajność robocza to ważny czynnik przy koszeniu dużych powierzchni użytków zielonych, ale to co ma 
naprawdę duże znaczenie w gospodarstwach wielkoobszarowych to przede wszystkim oszczędność paliwa  
i ograniczenie zanieczyszczenia paszy glebą. Kosiarki GMD o szerokości roboczej od 9,13 do 9,53 i kosiarki 
FC od 9,53 do 9,93 m są wyposażone w szereg innowacyjnych rozwiązań: 

- specjalna konstrukcja ramy zapewniająca idealne kopiowanie nierówności terenu;
- centralne wahadłowe zawieszenie przegubowe zespołów koszących;
- duży zakres regulacji pokrycia obszarów roboczych przedniej i tylnych kosiarek;
- bezobsługowa belka tnąca OPTIDISC ELITE zapewniającą optymalne koszenie,
- zabezpieczenie napędu belki tnącej PROTECTADRIVE,
- hydropneumatyczne zawieszenie zespołów koszących LIFT-CONTROL.
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Sterownik KFA11 umożliwia bezstresowe
i wygodne wykonanie ustawień roboczych
z kabiny ciągnika.
Standardowe funkcje obejmują:
- sterowanie zawieszeniem
hydropneumatycznym LIFT-CONTROL;
- regulacja szerokości koszenia
- niezależne podnoszenie zespołów koszących.

ŁATWY TRANSPORT DROGOWY
Zestaw kosiarek ustawiony do transportu w pozycji pionowej znajduje się bliżej
ciągnika, co posiada niezaprzeczalne zalety:
- kompaktowe wymiary na drodze (skrócenie zestawu),
- środek ciężkości blisko ciągnika,
- mniejsze obciążenie tylnej osi ciągnika.
Osłony zewnętrzne składają się automatycznie, ograniczając wysokość 
transportową.

PRZECHOWYWANIE W PRAKTYCZNEJ POZYCJI
Standardowo, zestaw kosiarek jest wyposażony w dwie podpory parkingowe. 
Podpory umożliwiają zaparkowanie maszyny w pozycji złożonej, dzięki czemu 
zajmuje ona niewielką powierzchnię magazynową.

NIEZALEŻNE HYDRAULICZNE PODNOSZENIE KOSIAREK
Niezależne, hydrauliczne podnoszenie tylnych zespołów koszących to duża 
zaleta na polach w kształcie klina, umożliwiająca szybkie i łatwe manewry. 
Unoszeniem kosiarek można sterować bezpośrednio z kabiny ciągnika za 
pomocą sterownika KFA11. System jest również odpowiedzialny za odciążenie 
zespołów koszących, co zapobiega uszkodzeniom darni, zużyciu belek tnących 
i ogranicza zapotrzebowanie na moc.

POCZUJ SIĘ  
KOMFORTOWO  
W KABINIE
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FC

SYSTEM ZACZEPU OPTYMALNIE 
DOPASOWANY DO TWOJEGO 
CIĄGNIKA

Nie ma potrzeby zmiany długości ramion 
zaczepu ciągnika. Zaczep jest wyjątkowo 
bezpieczny dzięki jarzmom sprzęgającym.
Kosiarka zachowuje jeszcze większą 
stabilność podczas pracy i w transporcie.
Pozycja zespołu koszącego może być 
optymalnie dostosowana do ciągnika 
lub maszyny frontalnej poprzez boczne 
przesunięcie o 15 cm.

TE NOWE KOSIARKI ZE ZGNIATACZEM POKOSU 
POSIADAJĄ WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA, KTÓRE 
STOJĄ ZA SUKCESEM KOSIAREK KUHN:
 
-  Zespół koszący z hydropneumatycznym zawieszeniem zapewniającym 

doskonałe kopiowanie terenu oraz z zabezpieczeniem najazdowym NON-STOP
- Wyjątkowa jakość koszenia dzięki bezobsługowej belce tnącej OPTIDISC ELITE
- Zabezpieczenie belki tnącej PROTECTADRIVE
- System mocowania noży FAST-FIT
- Wygodna obsługa, dzięki prostym regulacjom
- Możliwość wyboru typu zgniatacza: stalowe ruchome palce lub wały zgniatające

Firma KUHN po raz pierwszy zastosowała w jednej maszynie 
zgniatacz pokosu, zawieszenie LIFT-CONTROL oraz system 
pionowego składania, i tak powstała kosiarka FC 3115. Ten nowy 
model kosiarki ze zgniataczem pokosu ma szerokość roboczą 
3,10 m. Maszyna jest skierowana do gospodarstw z dużą 
powierzchnią użytków zielonych oraz do firm usługowych.  
W celu zwiększenia wydajności roboczej może pracować  
w zestawie z kosiarką czołową.

ZESTAW, KTÓRY ROBI 
RÓŻNICĘ!

3115
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BARDZIEJ KOMPAKTOWA I STABILNIEJSZA W PRACY I NA DRODZE

Kosiarka ze zgniataczem pokosu składa się pod kątem 126°, co zapewnia jej wyjątkowo 
kompaktowe wymiary transportowe. Optymalne wyważenie masy maszyny i ciągnika 
zapewnia doskonałą stabilność na drodze i podczas przejazdów pomiędzy polami.

PRACA NA POCHYŁYM TERENIE LUB Z CIĄGNIKAMI ŚREDNIEJ MOCY?

Opcjonalny system podparcia i przeciwwaga odciążają ramiona zaczepu.

MNIEJSZE KOSZTY SERWISOWE

Niezależnie od tego, jaki typ zgniatacza 
wybierzesz, Twoje koszty serwisowe 
będą mniejsze. 

Belka tnąca OPTIDISC ELITE jest 
bezobsługowa, czyli nie wymaga 
wymiany oleju. Jeśli wybierzesz 
zgniatacz palcowy, przekładnia boczna 
oraz napęd będą wymagać wymiany 
oleju tylko co 500 godzin lub raz w 
roku. Jeśli zdecydujesz się na wały 
zgniatające SQUAREFLEX, nie będzie 
potrzeby konserwowania przekładni 
napędowych.
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Dane techniczne Zestawy kosiarek dyskowych

3123 F 3125 F 3525 F 2811 3111 3511 3511 RS 4011 4411 5251 TC 8730 9530 10030

Szerokość robocza zespołu koszącego (m) 3,10 3,10 3,50 2,67 3,10 3,51 3,95 4,35 5,20 -

Możliwe szerokości robocze potrójnego zestawu kosiarek (m) - 5,55* 5,98* 6,38* 6,83* 7,23* -  8,80 - 8,50 -8,30 9,53 - 9,13 9,93 - 9,53

Zakres pokrycia obszarów roboczych pomiędzy przednią/tylnymi kosiarkami (cm)
29 - 44 - 55 (GMD 8730)

 30 - 50 (GMD 9530)
50 - 70 (GMD 9530) / 
30 - 50 (GMD 10030)

22–41 w zależności od zaczepu i z kosiarką frontalną 3,10 m
45–64 w zależności od zaczepu  z kosiarką frontalną 3,50 m

-
29–44–55 (z kosiarką 

frontalną. 3,10 m)
30 - 50 (GMD 3125 F) / 
50 - 70 (GMD 3525 F)

30 - 50 (GMD 3525 F) 

Szerokość pokosu (m)** 1,30 - 1,40 1,00 - 1,20 1,7 2,3 2,8 1,3 3,3 3,7 4,00 - 4,40 2 x 2,40 2 x 2,80

Formowanie pokosu 2 talerze pokosowe 2 napędzane bębny 2 talerze pokosowe 1 zewnętrzny talerz pokosowy 2 talerze pokosowe 1 zewnętrzny talerz pokosowy 2 blachy pokosowe 1 zewnętrzny talerz pokosowy z każdej strony

Zaczep 3-punktowy, kat. 2 3-punktowy, kat. 3
Głowica Girodyne, 
2-punktowy ru-

chomy, kat.  2 i 3
3-punktowy, kat. 2 3-punktowy, kat. 3

Napęd WOM (obr./min) 1000 540 540 od 1000 1000 1000

Główny wałek WOM
1 3/8’’ –  

6 wypustów
1 3/8’’ - 6 lub 21 wypustów 1 3/8’’ - 6 wypustów 1 3/8’’ - 6 lub 21 wypustów

1 3/8’’ - 6 lub 
21 wypustów

1 3/8’’ – 6 lub 21 wypustów  
ze sprzęgłem ciernym

Wolne koło Wbudowane w przekładnię boczną
Wbudowane 
w przekładnię 

centralną
Wbudowane z przekładnię boczną

Belka tnąca OPTIDISC ELITE

Liczba dysków tnących z płozami ochronnymi z hartowanej stali 7 7 8 6 8 9 10 12 2 x 7 2 x 8

Zabezpieczenie napędu belki tnącej System PROTECTADRIVE

Zawieszenie Sprężynowe Zawieszenie hydropneumatyczne LIFT-CONTROL Sprężynowe Zawieszenie hydropneumatyczne LIFT-CONTROL

Kopiowanie nierówności terenu
Zawieszenie 
wahadłowe

Łączniki przegubowe ruchome Zawieszenie wahadłowe
Zawieszenie 
zintegrowane

Zawieszenie wahadłowe

Szerokość transportowa (m) 3,00 2,99 3,48 1,70 1,75 2,00 2,90 2,99 2,95 3,35

Wysokość transportowa (m) -

3,65 - 3,75 - 3,90 
w zależności od 

nakładania  
obszarów roboczych

3,92

Boczne osłony Elastyczne osłony boczne FLEXPROTECT

Przechowywanie maszyny W pozycji horyzontalnej W pozycji horyzontalnej
W pozycji 

transportowej
W pozycji horyzontalnej lub składanie do pozycji pionowej

Oświetlenie i tablice ostrzegawcze

Min. zapotrzebowanie na moc na WOM (kW/KM) 32/43 36/49 27/37 32/43 36/49 41/55 45/61 54/73 90/122 99/135 104/141

Wymagane przyłącza hydrauliczne w ciągniku - 1 zawór jednokierunkowy 1 zawór jednokierunkowy + 1 zawór dwukierunkowy
2 zawór  

dwukierunkowy

1 zawór jednokierun-
kowy + 1 zawór 
dwukierunkowy

 1 zawór dwukierunkowy

Wymagane przyłącza elektryczne w ciągniku 1 złącze 7-pin 1 złącze 7-pin i 1 złącze 3-pin ISO

Masa, ok. (kg) 745 1105 1180 845 900 950 980 1085 1120 3000 1910 2300 2350

 seryjnie
* z zaczepami w położeniu spoczynkowym. Należy dodać 20 cm przy zastosowaniu kosiarki frontalnej 3,50 m. 
** W zależności od modelu kosiarki.

Łańcuch zbioru paszy jest na tyle wydajny, na ile wydajne jest jego najsłabsze 
ogniwo. Dlatego dobór współpracujących ze sobą maszyn jest tak ważny. Aplikacja 
mobilna KUHN ForageXpert stanowi pomoc w optymalizacji zbiorów z uwzględnie-
niem posiadanego w gospodarstwie sprzętu. Dzięki niej szybko znajdziesz kosiarkę, 
przetrząsacz lub zgrabiarkę dostosowaną do Twojego gospodarstwa.

Dostępne w Apple Store i Google Play.

WSPARCIE W DOBORZE  
TECHNOLOGII ZBIORU PASZY

SELECT THE BEST COMBINATION

Disc Mowers
Disc Mower 
Conditioners

Tedders

Rakes Help Settings
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Dane techniczne Zestawy kosiarek dyskowych

3123 F 3125 F 3525 F 2811 3111 3511 3511 RS 4011 4411 5251 TC 8730 9530 10030

Szerokość robocza zespołu koszącego (m) 3,10 3,10 3,50 2,67 3,10 3,51 3,95 4,35 5,20 -

Możliwe szerokości robocze potrójnego zestawu kosiarek (m) - 5,55* 5,98* 6,38* 6,83* 7,23* -  8,80 - 8,50 -8,30 9,53 - 9,13 9,93 - 9,53

Zakres pokrycia obszarów roboczych pomiędzy przednią/tylnymi kosiarkami (cm)
29 - 44 - 55 (GMD 8730)

 30 - 50 (GMD 9530)
50 - 70 (GMD 9530) / 
30 - 50 (GMD 10030)

22–41 w zależności od zaczepu i z kosiarką frontalną 3,10 m
45–64 w zależności od zaczepu  z kosiarką frontalną 3,50 m

-
29–44–55 (z kosiarką 

frontalną. 3,10 m)
30 - 50 (GMD 3125 F) / 
50 - 70 (GMD 3525 F)

30 - 50 (GMD 3525 F) 

Szerokość pokosu (m)** 1,30 - 1,40 1,00 - 1,20 1,7 2,3 2,8 1,3 3,3 3,7 4,00 - 4,40 2 x 2,40 2 x 2,80

Formowanie pokosu 2 talerze pokosowe 2 napędzane bębny 2 talerze pokosowe 1 zewnętrzny talerz pokosowy 2 talerze pokosowe 1 zewnętrzny talerz pokosowy 2 blachy pokosowe 1 zewnętrzny talerz pokosowy z każdej strony

Zaczep 3-punktowy, kat. 2 3-punktowy, kat. 3
Głowica Girodyne, 
2-punktowy ru-

chomy, kat.  2 i 3
3-punktowy, kat. 2 3-punktowy, kat. 3

Napęd WOM (obr./min) 1000 540 540 od 1000 1000 1000

Główny wałek WOM
1 3/8’’ –  

6 wypustów
1 3/8’’ - 6 lub 21 wypustów 1 3/8’’ - 6 wypustów 1 3/8’’ - 6 lub 21 wypustów

1 3/8’’ - 6 lub 
21 wypustów

1 3/8’’ – 6 lub 21 wypustów  
ze sprzęgłem ciernym

Wolne koło Wbudowane w przekładnię boczną
Wbudowane 
w przekładnię 

centralną
Wbudowane z przekładnię boczną

Belka tnąca OPTIDISC ELITE

Liczba dysków tnących z płozami ochronnymi z hartowanej stali 7 7 8 6 8 9 10 12 2 x 7 2 x 8

Zabezpieczenie napędu belki tnącej System PROTECTADRIVE

Zawieszenie Sprężynowe Zawieszenie hydropneumatyczne LIFT-CONTROL Sprężynowe Zawieszenie hydropneumatyczne LIFT-CONTROL

Kopiowanie nierówności terenu
Zawieszenie 
wahadłowe

Łączniki przegubowe ruchome Zawieszenie wahadłowe
Zawieszenie 
zintegrowane

Zawieszenie wahadłowe

Szerokość transportowa (m) 3,00 2,99 3,48 1,70 1,75 2,00 2,90 2,99 2,95 3,35

Wysokość transportowa (m) -

3,65 - 3,75 - 3,90 
w zależności od 

nakładania  
obszarów roboczych

3,92

Boczne osłony Elastyczne osłony boczne FLEXPROTECT

Przechowywanie maszyny W pozycji horyzontalnej W pozycji horyzontalnej
W pozycji 

transportowej
W pozycji horyzontalnej lub składanie do pozycji pionowej

Oświetlenie i tablice ostrzegawcze

Min. zapotrzebowanie na moc na WOM (kW/KM) 32/43 36/49 27/37 32/43 36/49 41/55 45/61 54/73 90/122 99/135 104/141

Wymagane przyłącza hydrauliczne w ciągniku - 1 zawór jednokierunkowy 1 zawór jednokierunkowy + 1 zawór dwukierunkowy
2 zawór  

dwukierunkowy

1 zawór jednokierun-
kowy + 1 zawór 
dwukierunkowy

 1 zawór dwukierunkowy

Wymagane przyłącza elektryczne w ciągniku 1 złącze 7-pin 1 złącze 7-pin i 1 złącze 3-pin ISO

Masa, ok. (kg) 745 1105 1180 845 900 950 980 1085 1120 3000 1910 2300 2350

Z wiedzą zdobytą dzięki KUHN, 
zbierzesz paszę o najwyższej jakości

Minimalne
STRATY

Minimalny
POZIOM  
ZANIECZYSZCZEŃ

Wysokie
WALORY SMAKOWE

Wysoka 
ZAWARTOŚĆ ENERGII
I SKŁADNIKÓW 
ODŻYWCZYCH

Czy wiesz, że roczne oszczędności kosztów zakupu 
koncentratów mogą wynieść 89 EUR na ha, tylko 
przez ograniczenie zanieczyszczeń w paszy z 4% do 
2%*? Pomożemy Ci produkować paszę o najwyższej 
jakości, a tym samym zwiększyć Twoje zyski.
Chcemy przekazać naszą fachową wiedzę zdobytą 
podczas kilku dekad produkcji maszyn do zbioru siana i 
kiszonki.
Doradzamy jak produkować pełnowartościową paszę dla 
stada.
Pomagamy zrozumieć mocne strony naszych maszyn, 
co pozwoli wykorzystać ich potencjał do produkcji paszy 
najwyższej jakości.

*Źródło: Izba Rolnicza Weser-Ems, Niemcy
Dowiedz się więcej: www.zdrowapasza.pl

PRZEDE WSZYSTKIM JAKOŚĆ PASZY
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be strong, be

Dane techniczne Kosiarki dyskowe ze zgniataczem pokosu

3125 DF 3525 DF 3125 RF 3525 RF 3115 D 3115 R 8830 D 9530 D 10030 D 8830 R 9530 R 10030 R

Szerokość robocza zespołu koszącego (m) 3,1 3,5 3,1 3,5 3,1  -

Możliwe szerokości robocze potrójnego zestawu kosiarek (m) - 5,96* (FC 3125) 8,73 - 8,33 9,53 - 9,13 9,93 - 9,53 8,73 - 8,33 9,53 - 9,13 9,93 - 9,53

Zakres pokrycia obszarów roboczych pomiędzy przednią/tylnymi kosiarkami (cm) 30-50 (FC 8830/9530)
50-70 (FC 8830/9530) / 

30-50 (FC 10030)
30-50 (FC 8830/9530)

50-70 (FC 8830/9530) / 
30-50 (FC 10030)

26-41 (FC 3125)
46-61 (FC 3525)

30-50 (FC 3125 DF) / 50-70 (FC 3525 DF) 30-50 (FC 3525 DF) 30-50 (FC 3125 RF) / 50-70 (FC 3525 RF) 30-50 (FC 3525 RF)

Szerokość pokosu (m)** 1,20-2,00 1,40-2,00 1,45 - 2,10 2 x 1,45-2,10 2 x 1,85-2,40

Zaczep 3-punktowy, kat. 2 3-punktowy, kat. 3N 3- punkowe, kat. 3 lub 4N (zgodny z systemem Quick Hitch kat. 3/4N)

Napęd WOM (obr./min) 1000 1000 1000

Główny wałek WOM 1 3/8’’ – 6 lub 21 wypustów ze sprzęgłem ciernym

Wolne koło Wbudowane w przekładnię centralną Wbudowane w przekładnię boczną

Belka tnąca OPTIDISC ELITE

Liczba dysków z płozami ochronnymi ze stali hartowanej 7 8 7 8 7 2 x 7 2 x 8 2 x 7 2 x 8

Zabezpieczenie napędu belki tnącej System  PROTECTADRIVE

Zawieszenie Hydropneumatyczny system zawieszenia LIFT-CONTROL

Kopiowanie nierówności terenu Łączniki przegubowe ruchome Zawieszenie wahadłowe

Zgniatacz pokosu Ruchome stalowe palce
2 poliuretanowe wały zgniatające 

SQUAREFLEX
Ruchome stalowe 

palce

2 poliuretanowe wały 
zgniatające  

SQUAREFLEX
Ruchome stalowe palce 2 poliuretanowe wały zgniatające SQUAREFLEX

Szerokie rozrzucanie pokosu -

Szerokość transportowa (m) 2,99 3,48 2,99 3,48 2,44 2,95 3,35 - 2,95 3,35

Wysokość transportowa (m)  - 3,43 3,5 3,9 3,5 3,9

Boczne osłony Elastyczne osłony boczne FLEXPROTECT

Przechowywanie maszyny W pozycji horyzontalnej
W pozycji horyzontalnej lub składanie do pozycji 

pionowej z dodatkowym wspornikiem
W pozycji horyzontalnej lub składanie do pozycji pionowej

Oświetlenie i tablice ostrzegawcze

Min. zapotrzebowanie na moc na WOM (kW/KM) 50/68 57/77 50/68 57/77 50/68 140/191 154/210 162/221 140/191 154/210 162/221

Wymagane wyposażenie hydrauliczne ciągnika 1 zawór jednostronnego działania
1 zawór jednostronnego działania  

+ 1 zawór dwukierunkowy
2 zawory dwukierunkowe (+1 zawór dwukierunkowy dla 3-pkt hydraulicznego zaczepu)

Masa, ok. (kg) 1320 1390 1370 1455 1475 1530 3030 3210 3260 3150 3330 3380

 seryjnie
* z zaczepami w minimalnym położeniu spoczynkowym Należy dodać 20 cm przy zastosowaniu kosiarki frontalnej 3,50 m. 
** W zależności od modelu kosiarki.

KUHN PARTS
Oryginalne części zamienne
Odlewnie i kuźnie należące do firmy KUHN oraz technologicznie zaawansowane procesy obróbcze 
pozwalają produkować części przygotowane na walkę z czasem. Możesz polegać na naszej wiedzy  
i doświadczeniu oraz oryginalnych częściach zamiennych KUHN. Korzystaj z naszego wsparcia oraz 
usług logistycznych za pośrednictwem dowolnego magazynu KUHN PARTS, który zapewni Ci szybki  
i niezawodny serwis we współpracy z najbliższym autoryzowanym dealerem KUHN.



Dane techniczne Kosiarki dyskowe ze zgniataczem pokosu

3125 DF 3525 DF 3125 RF 3525 RF 3115 D 3115 R 8830 D 9530 D 10030 D 8830 R 9530 R 10030 R

Szerokość robocza zespołu koszącego (m) 3,1 3,5 3,1 3,5 3,1  -

Możliwe szerokości robocze potrójnego zestawu kosiarek (m) - 5,96* (FC 3125) 8,73 - 8,33 9,53 - 9,13 9,93 - 9,53 8,73 - 8,33 9,53 - 9,13 9,93 - 9,53

Zakres pokrycia obszarów roboczych pomiędzy przednią/tylnymi kosiarkami (cm) 30-50 (FC 8830/9530)
50-70 (FC 8830/9530) / 

30-50 (FC 10030)
30-50 (FC 8830/9530)

50-70 (FC 8830/9530) / 
30-50 (FC 10030)

26-41 (FC 3125)
46-61 (FC 3525)

30-50 (FC 3125 DF) / 50-70 (FC 3525 DF) 30-50 (FC 3525 DF) 30-50 (FC 3125 RF) / 50-70 (FC 3525 RF) 30-50 (FC 3525 RF)

Szerokość pokosu (m)** 1,20-2,00 1,40-2,00 1,45 - 2,10 2 x 1,45-2,10 2 x 1,85-2,40

Zaczep 3-punktowy, kat. 2 3-punktowy, kat. 3N 3- punkowe, kat. 3 lub 4N (zgodny z systemem Quick Hitch kat. 3/4N)

Napęd WOM (obr./min) 1000 1000 1000

Główny wałek WOM 1 3/8’’ – 6 lub 21 wypustów ze sprzęgłem ciernym

Wolne koło Wbudowane w przekładnię centralną Wbudowane w przekładnię boczną

Belka tnąca OPTIDISC ELITE

Liczba dysków z płozami ochronnymi ze stali hartowanej 7 8 7 8 7 2 x 7 2 x 8 2 x 7 2 x 8

Zabezpieczenie napędu belki tnącej System  PROTECTADRIVE

Zawieszenie Hydropneumatyczny system zawieszenia LIFT-CONTROL

Kopiowanie nierówności terenu Łączniki przegubowe ruchome Zawieszenie wahadłowe

Zgniatacz pokosu Ruchome stalowe palce
2 poliuretanowe wały zgniatające 

SQUAREFLEX
Ruchome stalowe 

palce

2 poliuretanowe wały 
zgniatające  

SQUAREFLEX
Ruchome stalowe palce 2 poliuretanowe wały zgniatające SQUAREFLEX

Szerokie rozrzucanie pokosu -

Szerokość transportowa (m) 2,99 3,48 2,99 3,48 2,44 2,95 3,35 - 2,95 3,35

Wysokość transportowa (m)  - 3,43 3,5 3,9 3,5 3,9

Boczne osłony Elastyczne osłony boczne FLEXPROTECT

Przechowywanie maszyny W pozycji horyzontalnej
W pozycji horyzontalnej lub składanie do pozycji 

pionowej z dodatkowym wspornikiem
W pozycji horyzontalnej lub składanie do pozycji pionowej

Oświetlenie i tablice ostrzegawcze

Min. zapotrzebowanie na moc na WOM (kW/KM) 50/68 57/77 50/68 57/77 50/68 140/191 154/210 162/221 140/191 154/210 162/221

Wymagane wyposażenie hydrauliczne ciągnika 1 zawór jednostronnego działania
1 zawór jednostronnego działania  

+ 1 zawór dwukierunkowy
2 zawory dwukierunkowe (+1 zawór dwukierunkowy dla 3-pkt hydraulicznego zaczepu)

Masa, ok. (kg) 1320 1390 1370 1455 1475 1530 3030 3210 3260 3150 3330 3380

*USŁUGI KUHN Maksymalne korzyści i opłacalność użytkowania Twoich maszyn
*Niektóre usługi dla klientów są dostępne tylko w wybranych krajach.

33

PRZEDŁUŻONA GWARANCJA
Skorzystaj z 36-miesięcznej gwarancji dzięki usłudze KUHN protect+. 
Możesz skupić się wyłącznie na pracy i wydajności swojej maszyny. 
Tego przecież oczekujesz, gdy inwestujesz w profesjonalny sprzęt.

RACJONALNA INWESTYCJA
Potrzebujesz nowej maszyny, ale problem stanowią pieniądze? Inwestuj 
w nowy sprzęt i rozwijaj gospodarstwo z KUHN finance. Oferujemy 
indywidualne usługi finansowe dostosowane do Twoich potrzeb.

EKSPRESOWE ZAMÓWIENIE NA CZĘŚCI
Pilnie potrzebujesz części zamiennych? KUHN SOS ORDER to 
ekspresowy system dostaw działający siedem dni w tygodniu,  
przez 362 dni w roku. Zminimalizuj czas przestoju maszyny 
i zwiększ wydajność roboczą.

NATYCHMIASTOWA NAPRAWA
Usterka techniczna zawsze pojawia się w nieodpowiednim momencie.  
Twój dealer KUHN udzieli Ci szybkiego i skutecznego wsparcia dzięki 
usłudze KUHN i tech. W ramach serwisu internetowego dostępnego 
24/7, możesz uzyskać szybką i dokładną diagnozę.
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Znajdziesz tu wszystkie potrzebne narzędzia online, 
które pozwolą maksymalnie wykorzystać możliwości 
Twoich maszyn KUHN!
Po zalogowaniu możesz zarządzać informacjami o flocie swoich 
maszyn KUHN, zyskując bezpośredni dostęp do katalogu części 
zamiennych oraz pobierając instrukcje obsługi.

Oryginalne części zamienne KUHN: 
Korzystając z portalu MyKUHN, możesz w szybki sposób wyszukiwać 
daną część po jej numerze katalogowym lub korzystać z elektronicz-
nego katalogu części zamiennych KUHN. Dzięki tej wyjątkowej funkcji 
wyszukiwanie części stało się bardzo łatwe.
Możesz sprawdzać dostępność części oraz wysyłać koszyk zamówień 
do dealera, którego wcześniej zamieścisz na liście ulubionych.

Instrukcje obsługi:
Po zarejestrowaniu maszyny w zakładce „Moja flota maszyn” z 
łatwością znajdziesz odpowiednią instrukcję obsługi. Portal
MyKUHN umożliwia bezpośrednie pobieranie dokumentów do 
wydruku.
MyKUHN poinformuje Cię również o akcjach serwisowych  
przewidzianych dla Twojej maszyny. Za pośrednictwem portalu 
skontaktujesz się bardzo szybko z dealerem. Unikniesz w ten 
sposób nieprzyjemnych niespodzianek, a wszelkie informacje 
uzyskasz z wyprzedzeniem!

MyKUHN to portal internetowy stworzony dla Ciebie. Przyłącz się już dziś i odkryj wyjątkowe 
usługi, które ułatwią zarządzanie informacjami o Twojej flocie maszyn KUHN.*

Dowiedz się więcej na: mykuhn.kuhn.com

Zarządzaj informacjami o flocie maszyn

MOJA DROGA DO SUKCESU!

* Portal dostępny w wybranych krajach.
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Optymalizuj ustawienia maszyny
Uzyskaj dostęp do wszystkich informacji odnośnie regulacji  
i konserwacji maszyn w dowolnym momencie.

Wysyłaj mapę aplikacyjną za jednym kliknięciem 
Za pośrednictwem KUHN EasyTransfer możesz wysyłać mapy  
aplikacyjne ze swojego komputera do maszyn przez platformę
Agrirouter.
Dostępne wkrótce na portalu MyKUHN

 Czytaj publikacje napisane przez ekspertów

Zbiór bardzo wartościowych informacji! Dowiedz się pierwszy o 
nowych maszynach i wyposażeniu KUHN, poznaj opinie innych 

użytkowników maszyn, korzystaj z porad
agronomicznych i technicznych naszych ekspertów oraz dowiedz 

się więcej na temat know-how naszych fabryk.

Korzystaj ze wskazówek w zakresie regulacji dawki 
wysiewu
Za pośrednictwem aplikacji KUHN EasyMaps możesz ręcznie  
dostosowywać dawki wysiewu przez przeglądanie mapy aplika-
cyjnej oraz pozycji na polu bezpośrednio na smartfonie.

Zwiększ wydajność swojej maszyny

Inne interesujące funkcje

Bierz udział w wydarzeniach
Wszyscy użytkownicy portalu są informowani o wydarze-
niach organizowanych przez dealerów w okolicy gospo-

darstwa, a także o wystawach krajowych, w których udział 
bierze firma KUHN - Maszyny Rolnicze.

Korzystaj z ofert specjalnych
Możesz korzystać z wyjątkowych ofert finansowania oraz ze 
specjalnych ofert na części zamienne i maszyny firmy KUHN.

Pozostań w kontakcie
Znajdź ulubionych dealerów i zapisz ich dane kontaktowe, 

dzięki czemu będziesz się szybko i łatwo z nimi kontaktował!



KUHN

3

4

www.kuhn.com

2

3 4

1

MAŁE APLIKACJE 
O WIELKIM ZNACZENIU

APLIKACJE
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KUHN Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. 
Jelonek, ul. Orzechowa 1, 62-002 Suchy Las 
Tel. 61 81 25 235

Znajdź najbliższego dealera marki KUHN  
na naszej stronie internetowej:
www.kuhn.com.pl

Odwiedź nasz kanał na YouTube.

Informacje podane w niniejszym dokumencie mają wyłącznie charakter informacyjny i nieumowny. Maszyny 
naszej firmy spełniają wymogi obowiązujące w krajach, do których są dostarczane. W celu lepszej prezentacji 
wybranych szczegółów niektóre urządzenia zabezpieczające opisywane w  naszych materiałach marketin-
gowych nie zostały przedstawione w pozycji roboczej. Podczas pracy urządzenia te należy umieścić w pozycji 
roboczej zgodnie z wymogami zamieszczonymi w instrukcjach obsługi i montażu. Należy uwzględniać masę 
brutto ciągnika, jego udźwig oraz maksymalne obciążenie poszczególnych osi i  opon. Wartość obciążenia 
przedniej osi ciągnika musi być zgodna z przepisami obowiązującymi w kraju, do którego maszyna jest dos-
tarczana (w krajach europejskich nie może być mniejsza od 20% masy netto ciągnika). Zastrzegamy sobie 
prawo do modyfikacji rozwiązań projektowych, specyfikacji i wyszczególnionych materiałów bez uprzedzenia. 
Maszyny oraz wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze mogą być chronione co najmniej jednym 
patentem i/lub zastrzeżonym wzorem. Przytaczane w  niniejszym dokumencie znaki towarowe mogą być 
zarejestrowane w jednym lub kilku krajach.

Twój dealer KUHN

1. Przetrząsacze do 17 m   2. Zgrabiarki dwukaruzelowe   3. Zgrabiarki czterokaruzelowe  4. Zgrabiarka z przenośnikiem taśmowym

Poznaj kompletną ofertę maszyn zielonkowych KUHN o dużych szerokościach roboczych:


