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Frontalne kosiarki dyskowe
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GMD 110 F SERIA 1021 F COMPACT

Szerokość 
robocza (m)

Przybliżona 
masa (kg)

Zapotrzebowanie 
na moc na WOM 

(kW/KM)

GMD 280 F 2,80 990 28/38

GMD 310 F 3,11 1010 32/43

GMD 2721 F 
Compact 2.70 575 27/32

GMD 3121 F 
Compact

3.14 635 32/43

WYSOKA JAKOŚĆ PASZY 
MA DECYDUJĄCE ZNACZENIE
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JAK UZYSKAĆ PASZĘ O WYSOKIEJ 
WARTOŚCI ODŻYWCZEJ? 

Najważniejsze jest przestrzeganie czterech zasad: 
zapobieganie stratom suchej masy, ochrona darni, 
czystość zbioru i dbałość o walory smakowe paszy. 
Frontalne kosiarki dyskowe KUHN pozwalają spełnić 
wszystkie te warunki.

OCZEKUJĄC NIEZAWODNEJ MASZYNY

Przestoje w okresie wzmożonej pracy nie są pożądane. 
Warto bliżej przyjrzeć się frontalnym kosiarkom KUHN, 
aby przekonać się o ich niezawodności.

W POSZUKIWANIU WYGODNYCH 
W OBSŁUDZE I WYDAJNYCH 
ZESTAWÓW KOSIAREK

Kosiarki frontalne są doskonale przystosowane do 
pracy w zestawach z innymi maszynami, dzięki czemu 
zapewniają dobre wyniki pracy i większą wydajność. 
Niezależnie od tego, czy pracują w zestawie czy osobno, 
ich obsługa jest bardzo łatwa.

KOSIARKI FRONTALNE 
KUHN W SKRÓCIE:
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GMD

GMD 310 F

Szerokość robocza tej 8-dyskowej kosiarki frontalnej wynosi 3,11 m. Ważnym 
rozwiązaniem są cztery bębny, które układają skoszone rośliny w luźny pas, zapobiegając 
ich rozjeżdżaniu przez koła ciągnika. Model GMD 310 F ma szerokość transportową 
poniżej 3,00 m.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW 
MOŻNA ZNALEŹĆ 
NA STR. 6-9

GMD 280 F

Model GMD 280 F z 7-dyskową 
belką tnącą ma szerokość roboczą 
wynoszącą 2,80 m.

WSZECHSTRONNE KOSIARKI FRONTALNE DO PRACY W RÓŻNYCH WARUNKACH

SERIA 110 F

Głównym celem zbioru zielonek jest wyprodukowanie paszy o wysokiej wartości odżywczej. Frontalna 
kosiarka dyskowa z nowej serii KUHN GMD 110 F jest tym, czego potrzebujesz. Jest bogato wyposażona, 
zapewnia niezawodną pracę, czyste cięcie i doskonałe kopiowanie nierówności terenu.
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WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW 
MOŻNA ZNALEŹĆ 
NA STR. 10-14

GMD 2721 F I GMD 3121 F

Te kosiarki są wyjątkowo lekkie. Ważą 575 kg i 635 kg przy szerokości roboczej wynoszącej 
odpowiednio 2,55 i 3,00 m.

GMD 1021 F COMPACT

Belka tnąca, zwłaszcza w połączeniu 
z podwójnymi kołami ciągnika lub 
szerokim rozstawem kół, oferuje dużą 
szerokość roboczą wynoszącą 3,14 m 
dokładnie wykaszanie zwłaszcza na 
ciasnych uwrociach.

WSZECHSTRONNE KOSIARKI FRONTALNE DO PRACY W RÓŻNYCH WARUNKACH

SERIA 1021 F COMPACT

Kosiarki frontalne GMD 1021 F Compact zostały zaprojektowane specjalnie do pracy na górzystych 
terenach. Maszyny są doskonale dostosowane do ciągników o małej mocy lub ciągników górskich. 
Przemyślano w nich każdy detal, aby uzyskać jak najlżejsze i jednocześnie wytrzymałe maszyny.



GMD

6

Jakość paszy magazynowanej w silosach, belach lub pryzmach jest niezwykle istotna dla każdego rolnika, 
który chce zwiększyć dochodowość produkcji zwierzęcej. Cel jest prosty: ze składników wchodzących 
w skład paszy podstawowej należy wyprodukować jak najwięcej mięsa lub mleka.

WYSOKA JAKOŚĆ PASZY OPŁACA SIĘ
SERIA 110 F

DOSKONALE DOSTOSOWANE DO PRACY W ZESTAWIE Z TYLNYMI KOSIARKAMI

Kosiarki GMD 280 F i GMD 310 F mogą osiągnąć szerokość cięcia do 8,80 m w połączeniu z kosiarkami 
zawieszanymi z tyłu ciągnika. Dzięki niewielkiej wadze tych modeli wysoką wydajność można osiągnąć 
nawet z ciągnikami o średniej mocy.
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Kosiarka jest zawieszona na ramie w pozycji ciągniętej. Dzięki specjalnej konstrukcji zawieszenia, belka tnąca może się przechylać 
o +/- 6° z lewej i prawej strony oraz o 6° w dół i 5° w górę. Rozwiązanie to zapewnia idealne warunki do produkcji czystej paszy również 
w warunkach zwiększonej wilgotności gleby. Wyjątkowo duży zakres ruchu kosiarki w płaszczyźnie pionowej, wynoszący 50 cm, również 
wpływa na doskonałą zdolność kopiowania terenu.

„CIĄGNIĘTY RÓWNOLEGŁOBOK” 
DOKŁADNE KOPIOWANIE NIERÓWNOŚCI TERENU

WYSOKA JAKOŚĆ PASZY OPŁACA SIĘ

REGULOWANY NACISK NA PODŁOŻE

Optymalne położenie sprężyn resorowych w kosiarkach 
frontalnych GMD umożliwia precyzyjną regulację nacisku zespołu 
koszącego na podłoże oraz jego skuteczne odciążanie. Ciężar 
zespołu koszącego wywierany na podłoże jest w ten sposób przez 
cały czas skutecznie kontrolowany. Ograniczone jest również 
zużycie płóz.
Rezultat: jednakowa wysokość koszenia, ochrona darni i pasza 
wolna od zanieczyszczeń.

KIEDY MASZYNA 
NAPOTYKA PRZESZKODĘ:

1. przód zespołu koszącego podnosi się,

2. przejeżdża nad przeszkodą,

3. automatycznie powraca do pozycji roboczej.



 

WYTRZYMAŁOŚĆ 
I KOMFORT OBSŁUGI

Mocne strony kosiarek GMD 110 F nowej 
generacji to nie tylko doskonałe kopiowanie 
terenu i formowania czystych pokosów. 
Wiele elementów dopracowano z myślą  
o długiej żywotności maszyny:
-  mocna rama główna z grubościennymi 

profilami rurowymi o kwadratowym przekroju;
-  wzmocniony napęd bębnów pokosowych  

z nowymi łożyskmi i uszczelkami;
-  wzmocniony układ napędowy kosiarki 

dostosowany do ciągników o dużej mocy;
-  nowa górna osłona zapewniająca łatwiejszy 

dostęp do punktów smarnych;
-  nowe, wygodne w obsłudze osłony boczne, 

które nie wymagają składania pod przednią 
pokrywę na czas transportu.

SOLIDNA KONSTRUKCJA 
I WYSOKA JAKOŚĆ KOSZENIA

RÓWNO UŁOŻONY POKOS W BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI OD KÓŁ CIĄGNIKA

Cztery bębny z napędem pasowym układają ścięte rośliny w przewiewny i wąski pokos, dzięki czemu ciągnik nie rozjeżdża ich kołami.
Takie formowanie pokosu ułatwia zbiór przez prasę lub przyczepę, bez ryzyka zanieczyszczenia paszy glebą. W szczególnych sytuacjach, np. 
jeśli kosimy długie lub ciężkie rośliny, bębny mogą być wyposażone w ząbkowane metalowe pręty, które poprawiają przenoszenie pokosu do 
tyłu. Wszystko to sprawia, że frontalne kosiarki KUHN mają znaczący wpływ wartość odżywczą paszy!
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Standardy zastosowane podczas projektowania i produkcji kosiarek KUHN są gwarancją żywotności  
i niezawodnego funkcjonowania. Przyjrzyjmy się bliżej zaletom belki tnącej KUHN.

W KOSIARCE WAŻNE JEST TO,
CO KRYJE SIĘ WEWNĄTRZ

SERIA 110 F

DOSKONAŁA JAKOŚĆ CIĘCIA

Noże są produkowane ze stali wysokiej 
jakości według bardzo surowych standardów. 
Specjalny system mocowania zapewnia 
bezpieczną pracę i długą żywotność noży.
Poznaj zalety opcjonalnego systemu szybkiej 
wymiany noży FAST-FIT.

MAKSYMALNA OCHRONA 
BELKI TNĄCEJ

W razie skrzywienia noża specjalny profil 
umieszczony pomiędzy osłonami dysków 
prowadzi go nad belką tnącą.
Zapobiega to nie tylko uszkodzeniu 
belki tnącej, ale również chroni ją przed 
ścierającym działaniem ciętego materiału. 
Belkę chronią również hartowane, 
wzmacniane płozy.

PRZESTOJE OGRANICZONE 
DO MINIMUM

Aby maksymalnie zwiększyć niezawodność 
maszyny i skrócić przestoje do minimum, 
zespoły łożysk dysków składające się 
z obudowy, łożyska oraz wałka 
z kołem zębatym, są w całości 
montowane fabrycznie. 
Pozwala to na ich szybką wymianę. 

DŁUŻSZY OKRES EKSPLOATACJI
- Mocne łożyska zamknięte w jednoczęściowej obudowie (1). Optymalna pozycja zapewniająca równomierne rozłożenie obciążenia (2).
-  Osłonięte mocowania noży. Osłony z hartowanej stali są przyspawane do dysków (4). Śruby mocujące kół pośrednich (5) są spasowane 

w celu zapobiegania odkształceniom i umieszczone w osłonach. Koła zębate (6) o dużej średnicy i wzmocnionych zębach są wykonane 
z kutej stali o dużej wytrzymałości na rozciąganie.

- Obudowy łożysk belki tnącej są bardzo dokładnie uszczelnione za pomocą pierścieni o-ring (8).
- Dyski i płozy z hartowanej stali

OCHRONA PRZED UDERZENIEM W PRZESZKODĘ
-  System PROTECTADRIVE (3): na wałku napędowym dysku znajduje się starannie wymierzone przewężenie tuż nad łożyskiem. 

Takie rozwiązanie zapewnia ochronę kół zębatych.

WYDAJNOŚĆ I WYSOKA JAKOŚĆ OPERACJI
- Owalne dyski (7) szybko odrzucają ścięte rośliny do tyłu maszyny i zapewniają szerokie pokrycie obszarów roboczych noży.
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SERIA 1021 F COMPACT

KOSIARKI FRONTALNE 
DO PRACY NA TERENACH GÓRZYSTYCH

Kompaktowe kosiarki frontalne w nowej odsłonie. Modele GMD 2821 F i GMD 3121 F są dostępne 
w dwóch szerokościach roboczych. Zwarta i lekka konstrukcja sprawia, że maszyny te są doskonale 
przystosowane do pracy na terenach górzystych. Kosiarki zaskakują jakością cięcia i kopiowania terenu na 
zboczach o nachyleniu nawet do 30%.

MINIMALNY CIĘŻAR, 
MAKSYMALNA 
NIEZAWODNOŚĆ

Kompaktowa konstrukcja modeli 
GMD 2721 F i GMD 3121 F sprawia, 
że kosiarki są doskonale dostosowane 
do pracy z małymi ciągnikami. 
Niewielka waga i płozy do wysokiego 
cięcia ułatwiają kopiowanie terenu. 
Zwarta budowa maszyny pozwoliła 
ograniczyć jej masę przy zachowaniu 
dużej wytrzymałości i stabilności 
w pracy.
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DOKŁADNE KOPIOWANIE TERENU

Centralny przegub zawieszenia zapewnia 
dokładne kopiowanie terenu z wychyleniem  
w zakresie +/-8°. Regulacja nacisku na 
podłoże odbywa się za pomocą dwóch 
sprężyn połączonych z ciągnikiem lub 
bezpośrednio za pomocą przedniego 
podnośnika ciągnika. Ograniczony nacisk  
na podłoże pozwala chronić darń.  
„Koszenie jest perfekcyjne w każdych 
warunkach. Na temat doskonałego 
kopiowania terenu i jakości cięcia pojawiło 
się wiele pozytywnych komentarzy”.

DWA RODZAJE ZACZEPÓW

Kosiarki są zawieszone na 3-punktowej 
ramie lub na szybkosprzęgającej A-ramie 
zaczepowej. W tym drugim przypadku 
ciągnik musi być wyposażony w męską 
część tego typu ramy.

FLEXPROTECT – 
BEZ KOSZTÓW NAPRAWY

Podczas koszenia wzdłuż krawędzi pola lub 
w pobliżu drzew, elastyczne boczne osłony 
FLEXPROTECT w przypadku uderzenia  
w przeszkodę mogą wygiąć się i powrócić 
do swojego pierwotnego kształtu. Łatwo 
się składają i rozkładają bez użycia narzędzi. 
Sterowanie hydrauliczne jest dostępne 
jako opcja.

WYŁĄCZNIE W KUHN

źródło: niemiecki magazyn LANDWIRT 18/2018, s. 63.
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SERIA 1021 F COMPACT

OPTIDISC: OPTYMALNA JAKOŚĆ KOSZENIA
Belka tnąca OPTIDISC powstała we współpracy z faktycznymi użytkownikami kosiarek, czyli 
rolnikami. Łączy w sobie wysoką jakość koszenia, niezawodność i komfort obsługi.

GWARANCJA WYSOKIEJ JAKOŚCI KOSZENIA

Zyski z hodowli zwierząt zależą od zapasów paszy składowanej w silosach, belach lub luzem. Cel jest prosty, należy wyprodukować jak 
najwięcej mięsa lub mleka z paszy podstawowej, poprzez optymalizację jej walorów smakowych. Aby to osiągnąć, należy zapobiegać 
uszkodzeniom darni i ograniczyć do minimum zanieczyszczenie paszy. Firma KUHN udoskonaliła wyposażenie kosiarek, które pozwalają 
zachować wartość odżywczą zbieranej paszy i tym samym zwiększyć zyski gospodarstwa.

DELIKATNE PROWADZENIE PO POWIERZCHNI

W mokrych warunkach ziemia może gromadzić się z przodu 
belki tnącej, jednak zjawisko to nie występuje w przypadku belki 
OPTIDISC. 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.

CZYSTE KOSZENIE W KAŻDYCH WARUNKACH

Wysoka jakość koszenia jest zagwarantowana w każdych warunkach, zwłaszcza na pagórkowatym terenie z tymczasowymi 
pastwiskami i naturalnymi użytkami zielonymi.

Zalety przynoszące korzyści:
- specjalnie wyprofilowane dyski tnące
- szerokie pokrycie obszarów roboczych.
Po ścięciu trawa jest łatwo odrzucana na pokos, zwłaszcza na zboczach.

„W żadnych warunkach testowych nie stwierdziliśmy zablokowania belki tnącej. Nawet na zboczach rośliny są odrzucane do 
tyłu belki tnącej».

źródło: niemiecki magazyn LANDWIRT 18/2018, s. 63.

WYŁĄCZNIE W KUHN
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KOMPONENTY 
NAJWYŻSZEJ JAKOŚC WZMACNIAJĄ 

KLUCZOWE ELEMENTY BELKI TNĄCEJ

MAKSYMALNA WYTRZYMAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

Najwyższej klasy komponenty wzmacniają najważniejsze części belki tnącej:
- specjalne moduły dysków tnących z 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: SOLIDNE ZABEZPIECZENIE

Kosiarki są standardowo wyposażone w system szybkiego 
mocowania noży FAST-FIT. Mocna sprężyna płytkowa zapewnia 
stały docisk elementu utrzymującego nóż w trosce o dodatkowe 
bezpieczeństwo. Wymiana noży zajmuje zaledwie kilka minut.

SWOBODNIE OBRACAJĄCE SIĘ NOŻE

Z myślą o idealnym koszeniu i długiej żywotności maszyny, noże 
obracają się swobodnie o 360°.

PROTECTADRIVE: 
OCHRONA NAPĘDU I MNIEJSZE 
KOSZTY SERWISOWE
W przypadku gwałtownego uderzenia  
w przeszkodę, wałek napędowy dysku jest 
ścinany tuż nad łożyskiem, dzięki starannie 
wymierzonemu przewężeniu. Koła zębate 
są skutecznie chronione. W czasie 
krótszym niż 15 minut można małym 
kosztem przywrócić kosiarkę do pracy!

DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ MASZYNY
W łącznik między belką tnącą a ramą 
nośną zostały wbudowane amortyzatory 
wstrząsów. Bardzo korzystne rozwiązanie 
wpływające na długą żywotność maszyny, 
zwłaszcza jeżeli pracujesz z dużą 
prędkością roboczą. 

DODATKOWE USZTYWNIENIE 
TAM, GDZIE JEST POTRZEBNE
Ułożyskowania dysków tnących są 
mocowane śrubami, które przechodzą 
przez górną i dolną część obudowy. 
To wyjątkowo solidne i bezpieczne 
mocowanie bez ryzyka oderwania w 
przypadku uderzenia. Solidnie osadzone 
zębate koło napędowe zapewnia 
niezawodne przeniesienie napędu i 
ogranicza ewentualne koszty naprawy.

WYŁĄCZNIE W KUHNWYŁĄCZNIE W KUHNZABEZPIECZENIE
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TC 320

be strong, be KUHN

ZGNIATACZ MONTOWANY Z TYŁU

Podczas pracy na górzystym i nierównym terenie zaczepiony z tyłu ciągnika zgniatacz pokosu TC 320 
firmy KUHN doskonale uzupełnia pracę kosiarek frontalnych GMD 1021 F COMPACT. Dzięki sztywnej 
głowicy zaczepowej z ruchomymi dolnymi sworzniami maszyna pracuje bardzo stabilnie i utrzymuje 
optymalne położenie kół w stosunku do wirnika, nawet podczas jazdy po stromych zboczach.

KLUCZOWE ZALETY:
- regulowana szerokość pokosu w zakresie od 1,00 do 3,10 m.

- różne prędkości rotora (650 lub 815 min-1)

- koła zamocowane do ramy zaczepu, brak dodatkowego obciążenia zgniatacza pokosu.

WYDAJNY ZESTAW 
PRZYSPIESZAJĄCY SCHNIĘCIE ROŚLIN

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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Dane techniczne Frontalne kosiarki dyskowe

GMD 280 F GMD 310 F
GMD 2721 F 
COMPACT

GMD 3121 F 
COMPACT

Szerokość robocza (m) 2,80 3,11 2,70 3,14

Szerokość transportowa (m) 2,66 2,99 2,55 3,00

Zaczep A-rama kat. 2 A-rama kat. 2 lub rama 3-punktowa kat. 1 i 2

Belka tnąca seria 100 OPTIDISC

Liczba dysków z płozami ochronnym 
z hartowanej stali

7 8
6 - w tym 2 stożkowe dyski 

tnące na każdym końcu
7 - w tym 2 stożkowe dyski 

tnące na każdym końcu

Mocowanie noży śrubowe lub FAST-FIT FAST-FIT - seryjnie

Wysokość koszenia ze standardowymi płozami (mm) 30 do 50 35 do 65

Zabezpieczenie napędu system PROTECTADRIVE

System układania pokosu 2 x 2 bębny z napędem pasowym -

Średnia szerokość pokosu (m) 0,90 1,30 1,30 1,50

Szerokość pokosu z opcjonalnym 
wyposażeniem do zwężania pokosu (m)

-
1,20 

(z 2 blachami pokosowymi) 
1,30 

(z 2 talerzami pokosowymi)

Napęd WOM (min-1 ) lewo- i prawostronny 1 000 540 lub 1 000 1 000

Wolne koło

Minimalne zapotrzebowanie na moc na WOM (kW/KM) 28/38 32/43 27/32 37/43

Wymagane przyłącza hydrauliczne w ciągniku 1 zawór jednokierunkowy
Przedni podnośnik ciągnika z zaworem jednokierunkowym 

(lub dwukierunkowym w pozycji pływającej)

Przybliżona masa (kg) 960 1010 575 635

Oświetlenie i sygnalizacja

 seryjne     opcje     - niedostępne

Wyposażenie dodatkowe dla kosiarek serii GMD 110 F:

A-rama kat. 2 dla ciągników z przednim podnośnikiem hydraulicznym - Płozy do wysokiego koszenia - Zestaw do koszenia wysokich roślin - Ząbkowane metalowe 
pręty na bębnach do szczególnie ciężkiej zielonki.

Wyposażenie dodatkowe dla kosiarek serii GMD 1021 F COMPACT:

Zestaw dwóch płóz do wysokiego koszenia - Płozy ochronne dysków tnących - Wyposażenie zmniejszające szerokość pokosu - Sprężyny dociskające 
Zestaw do przesunięcia zaczepu.

*USŁUGI KUHN Maksymalne korzyści i opłacalność użytkowania Twoich maszyn

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.

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.

Natychmiastowa naprawa
Usterka techniczna zawsze pojawia się w nieodpowiednim momencie.  
Twój dealer KUHN może udzielić Ci szybkiego i skutecznego wsparcia 
dzięki usłudze „KUHN i tech”. W ramach serwisu internetowego, 
dostępnego 24/7, możesz uzyskać szybką i dokładną diagnozę.

Racjonalna inwestycja
Potrzebujesz nowej maszyny, ale problem stanowią pieniądze? Inwestuj 
w nowy sprzęt i rozwijaj gospodarstwo z KUHN FINANCE. Oferujemy 
indywidualne usługi fi nansowe dostosowane do Twoich potrzeb.

*Niektóre usługi dla klientów są dostępne tylko w wybranych krajach.
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1. Frontalne kosiarki dyskowe ze zgniataczem pokosu - 2. Kosiarki dyskowe ze zgniataczem pokosu zawieszane z przodu lub z tyłu  
3. Kosiarki dyskowe zawieszane z tyłu - 4. Kosiarki dyskowe ze zgniataczem pokosu zawieszane z tyłu 
5. Zaczepiane kosiarki ze zgniataczem pokosu - 6. Potrójne zestawy kosiarek dyskowych

Sprawdź pełną ofertę maszyn zielonkowych KUHN

MAŁE APLIKACJE  
O WIELKIM ZNACZENIU

APLIKACJE

Zeskanuj kod i uzyskaj  
bezpośredni dostęp do aplikacji  

KUHN ForageXpert.

Kosiarka dostosowana do Twoich potrzeb

GMD 310 F GMD 3121 F GMD 3125 F

Przystosowanie do pracy na górzystych terenach + + + + + + + +
Praca z ciągnikami > 150 KM + + - + + +
Formowanie wąskich pokosów (< 1.30 m) + + + + + + + + + +

WSPARCIE W DOBORZE TECHNOLOGII ZBIORU PASZY

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 uwzględnieniem posiadanego w gospodarstwie sprzętu. Dzięki niej  szybko 
znajdziesz kosiarkę, przetrząsacz lub zgrabiarkę dostosowaną do Twojego gospodarstwa.
Aplikacja dostępna w Apple Store i Google Play.

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 
marketingowych 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 dostarczana (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.

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

Twój dealer KUHN

Odwiedź nasz kanał na YouTube.
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Znajdź KUHN również na

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


