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MERGE MAXX 760 - 950 - 1090 

ZGRABIARKI TAŚMOWE MERGE MAXX TO BARDZO WSZECHSTRONNE MASZYNY. MOGĄ W DELIKATNY 

SPOSÓB ZBIERAĆ KAŻDY RODZAJ PASZY, TAK ABY ZACHOWAĆ JEJ WYSOKĄ WARTOŚĆ ODŻYWCZĄ. 

DWA NIEZALEŻNE PODBIERACZE POZWALAJĄ UZYSKAĆ RÓŻNE SZEROKOŚCI ZGRABIANIA, W TRYBIE 

FORMOWANIA JEDNEGO RZĘDU LUB UKŁADANIA CENTRALNEGO RZĘDU POŚRODKU MASZYNY.

Zgrabiarki taśmowe

WIELE MOŻLIWOŚCI. Od trawy po lucernę, na kiszonkę 
z całych roślin lub na siano, rośliny energetyczne, słoma 
zbożowa lub rzepakowa, dzięki różnym konfiguracjom 
układania rzędów pokosu maszyna ta może zbierać każdy 
rodzaj materiału.

WYDAJNOŚĆ NA WIELKĄ SKALĘ Dzięki regulowanej 
szerokości roboczej, zgrabiarki taśmowe MERGE MAXX 
mogą zgrabiać paszę nawet z szerokości 30 m. Formują 
równomierne rzędy pokosu, dzięki czemu kolejne maszyny 
zbierające mogą zwiększyć prędkość roboczą nawet o 
3 km/godzinę*. 

UTRZYMANIE WYSOKIEJ WARTOŚCI POKARMOWEJ 
I OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZENIA GLEBĄ. 
 Maszyna podnosi pokos, co ogranicza zarówno 
straty liści, jak i obecność gleby i kamieni w paszy. Po 
przeniesieniu na taśmę, pokos jest układany w rzędy, które 
mogą być ponownie zebrane w celu formowania bardzo 
dużego rzędu końcowego.

INNY SPOSÓB ZGRABIANIA



04

MERGE MAXX 760 I 950 I 1090

1

2

PRZYGOTOWANA  
NA KAŻDE WARUNKI
Zgrabiarki taśmowe MERGE MAXX zapewniają aż do ośmiu różnych wariantów 
układania pokosu

Umożliwiają:
-  Zbieranie każdego rodzaju pokosu: lekkiego lub ciężkiego, rzadkiego lub 

gęstego, krótkiego lub długiego (polowe lub trwałe użytki zielone, słoma lub 
całe rośliny, zboża, mieszanki zbożowe, siano itp.).

-  Dostosowanie do każdej metody zbioru: rzędy o szerokości 1 m dla pras  
i przyczep zbierających oraz do 2,20 m dla sieczkarni. Formowanie wałków  
o regulowanej szerokości pośrodku maszyny, łączenie rzędów z kilku rzędów i 
układanie ich z boku maszyny lub jednoczesne wykorzystanie różnych opcji.

- Łatwe dostosowanie do różnych kształtów pól.

2 zespoły są od siebie odsunięte. 
Taśmy przenoszą paszę na 
środek maszyny. 

Środkowy rząd jest formowany z 
szerokości 8 do 11 m. 

Szerokość rzędu pokosu 
może być dostosowana do 
szerokości podbieracza maszyny 
zbierającej, zależnie od rozstawu 
zespołów podbierających (1.2.).

Jeżeli przenośniki są zbliżone do 
siebie i pracują w tym samym 
kierunku, powstaje jeden rząd 
z lewej lub z prawej strony 
maszyny (3).

W przypadku małej ilości paszy 
można łączyć różne szerokości 
zgrabiania (4).

Wykorzystaj to, co najlepsze  
z każdego z wariantów; 
formowanie rzędu z boku i 
pośrodku maszyny (5) : Pierwszy 
przejazd z rzędem z prawej 
strony (a), kolejny z lewej strony 
(b) a następnie formowanie 
rzędu końcowego (c).

Formowanie rzędu pośrodku maszyny 20 do 30 m paszy 
w jednym rzędzie
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-  Połowa paszy jest przenoszona na 

jedną, a druga połowa na drugą 
stronę (6)

-  Połowa paszy jest kierowana na rząd 
pośrodku maszyny, a druga połowa 
na boczny (7)

-  Ten sposób może być przydatny 
w przypadku odwracania dwóch 
rzędów słomy jednocześnie! (8)

Jeśli pasza jest ciężka

Dostosuj konfigurację:
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MERGE MAXX 760 I 950 I 1090

RÓWNE RZĘDY POKOSOWE: 
+2 DO 3 KM/H* DLA MASZYNY ZBIERAJĄCEJ

Zgrabiarki taśmowe MERGE MAXX pozwalają także ograniczyć chwilowe 
przeciążenia maszyn zbierających. Użytkownicy MERGE MAXX potwierdzają 
możliwość zwiększenia prędkości pracy maszyn zbierających o 2 do 3 km/h!

Ty też możesz zwiększyć ogólną wydajność zbioru. Mniej gleby i kamieni 
w paszy to mniejsze zużycie zespołów podbierających i niższe koszty 
eksploatacji maszyn.

PODBIERACZ I OSŁONA WINDGUARD Z ROLKĄ
Dokładność i równomierność zbierania paszy jest bezpośrednio związana z konstrukcją zespołu podbierającego. W połączeniu z osłoną 
WINDGUARD wyposażoną w rolkę, podbieracz optymalizuje podbieranie, podnoszenie i płynne przenoszenie na taśmę. Prędkość 
obrotowa podbieracza może być dostosowana do różnych warunków zbioru. W razie potrzeby można zmniejszyć prędkość obrotową, 
aby ochronić liście bardzo delikatnej paszy i tym samym zachować składniki odżywcze w produkcie końcowym. 
 Naprężenie taśmy można wyregulować szybko, bez użycia narzędzi. Szeroka taśma przenosi masę na bok. Prędkość przenośnika 
może być regulowana zależnie od potrzeb i niezależnie od prędkości podbieracza.

* Zależnie od warunków roboczych

Łatwiejsze przenoszenie paszy
Prędkość obrotowa podbieracza jest 
regulowana przez zmianę prędkości 
obrotowej WOM. Jest on przystosowany 
do większości warunków zbioru. Obsługa 
codzienna podbieracza jest bardzo łatwa.

Regulacja taśmy przenośnika
Szybka i praktyczna. Regulacja napięcia 
pasów zajmuje tylko kilka chwil i nie 
wymaga użycia narzędzi.
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Osłona WINDGUARD z rolką
Pokos jest zbierany przez podbieracz, a następnie prowadzony przez system WINDGUARD zbudowany ze specjalnie wyprofilowanej 
osłony z rolką, która optymalizuje podawanie paszy na przenośnik taśmowy. System automatycznie dostosowuje się do ilości paszy. 
Rzędy pokosu są puszyste i jednorodne, co pozwala zwiększyć wydajność zbioru.

Idealne formowanie bocznych 
rzędów
Dla lepszego wyrównania rzędu 
pokosowego z boku maszyny można 
zamówić fartuch pokosowy, szczególnie 
kiedy w kolejnym etapie pasza jest 
zbierana prasą.
Operator w dowolnym momencie może 
zmienić szerokość rzędu pokosu lub 
całkowicie złożyć fartuch.

WYŁĄCZNIE W KUHN

Mniej gleby i kamieni w paszy

Użytkownicy MERGE MAXX są zachwyceni! Zgrabiarka taśmowa 
MERGE MAXX pozwala im zbierać samą trawę, bez żadnych zanieczyszczeń 
glebą czy kamieniami. Kolejny sposób na obniżenie kosztów produkcji mleka.
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MERGE MAXX 760 I 950 I 1090

IMPONUJĄCE KOPIOWANIE NIERÓWNOŚCI TERENU
Zgrabiarka taśmowa MERGE MAXX utrzymuje nacisk na podłoże poniżej 90 kg! W celu ograniczenia nacisku maszyny na podłoże i 
ochrony darni, zespoły podbierające posiadają specjalny system odciążenia z 4 mocnymi, regulowanymi sprężynami. Każdy podbieracz 
pracuje pod kątem +/-10° i ma zakres pracy w pionie -20/+30 cm, dzięki czemu może dostosować się do nierówności terenu. Cztery 
przegubowe płozy idealnie trzymają się podłoża i doskonale prowadzą każdy podbieracz. Regulacja wysokości płóz w modelach MM 
950 i 1090 odbywa się centralnie za pomocą korby.

O 26% MNIEJSZY NACISK

RÓWNOWARTOŚĆ NACISKU NA PODŁOŻE

0,082 kg/cm2 0,065 kg/cm2

1 płoza MERGE MAXX1 osoba ważąca 90 kg
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Amortyzowany zaczep
Zaczep w modelach MM 950 i 1090 
jest wyposażony w amortyzatory 
zapobiegające przenoszeniu drgań 
na ciągnik. 
 
To wyjątkowe rozwiązanie firmy KUHN 
zapewnia dodatkowy komfort podczas 
jazdy po drogach o złej nawierzchni.

Dodatkowe zabezpieczenie
Do pracy w upalne i suche dni, przy 
zbiorze słomy lub na kamienistych 
glebach, dostępne są opcjonalne płozy 
z tworzywa sztucznego. Doskonale 
chronią one maszynę podczas zbiorów.

Samodzielny układ hydrauliczny
Aby zmniejszyć wymagania względem 
hydrauliki ciągnika, zintegrowany zespół 
hydrauliczny napędza podbieracze i taśmy.
Maszyna może pracować z prędkością 
1000 obr/min lub w trybie oszczędnym 
750 obr/min, aby zredukować zużycie 
paliwa. Przy zbieraniu bardzo delikatnej 
paszy można oczywiście zmniejszyć 
prędkość podbierania.
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MERGE MAXX 760

AWANS DO WYŻSZEJ LIGI
Model MERGE MAXX 760 stanowi uzupełnienie oferty zgrabiarek KUHN dla gospodarstw indywidualnych. Dzięki 
szerokości roboczej od 5,50 do 7,50 m w ustawieniu do formowania rzędu pośrodku oraz od 6,20 do 7,50 m przy 
zgrabianiu na bok, ta maszyna w pełni zaspokoi potrzeby Twojego gospodarstwa.

TE SAME KORZYŚCI PRZY MNIEJSZEJ SZEROKOŚCI
Zaprojektowana tak, aby zapewnić użytkownikom te same korzyści, co jej większe wersje:
- Elastyczne sposoby układania pokosu.
- Jednorodne rzędy pokosu dla lepszego podbierania i wydajności maszyny zbierającej.
- Mniej gleby i kamieni w paszy.



11

MERGE MAXX 950 I 1090

INNY SPOSÓB PRACY

DWA MODELE DO DZIAŁAŃ NA DUŻĄ SKALĘ

MERGE MAXX 950 i nowy model MERGE MAXX 1090 to idealne maszyny dla firm usługowych i dużych gospodarstw, 
które pracują na dużych polach.

Te dwie bardzo wszechstronne zgrabiarki taśmowe stanowią rozwiązanie dla wysoce wydajnych i dobrze zorganizowanych łańcuchów 
zbioru, niezbędnych w gospodarstwach wielkopowierzchniowych. 
Doskonale dostosowują się do metod zbioru: rzędy o szerokości 1 m dla pras i przyczep zbierających oraz do 2,2 m dla sieczkarni.
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MERGE MAXX 760 I 950 I 1090

Perfekcyjnie 
zaprojektowane do jazdy 
po drogach
Ograniczona długość maszyny, skuteczny 
mechanizm składania, system zawieszenia 
z amortyzatorami (zastrzeżony w 
modelach MM 950 i MM 1090) oraz 
przesunięty do tyłu punkt obrotu to cechy, 
które sprawiają, że zgrabiarki taśmowe 
mają bardzo kompaktowe wymiary, 
zachowują stabilność na źle utrzymanych 
drogach oraz są łatwe w prowadzeniu na 
uwrociach.

ŁATWIEJSZA W OBSŁUDZE!

KOMPAKTOWA NA DRODZE
Zbiór paszy z dużych pól rolnych wymaga wielu przejazdów po drogach.
Wszystkie zgrabiarki taśmowe MERGE MAXX zaprojektowano tak, aby były zwartej budowy, stabilne i komfortowe w 
transporcie.

MERGE MAXX 760: proste sterowanie z terminalem KMM01
Terminal KMM01 daje kierowcy możliwość łatwego sterowania:
- sposobem układania rzędów pokosu,
- niezależnym lub równoczesnym podnoszeniem taśm.

MERGE MAXX 950 - 1090: 
łatwe w obsłudze zgrabiarki taśmowe
Wszystkie najważniejsze funkcje zgrabiarki taśmowej są obsługiwane przez wygodny i 
przyjazny w obsłudze sterownik AT10:
- Formowanie wałków pokosowych,
- Kierunek obrotów przenośników,
- Ustawianie w pozycję roboczą / transportową,
- Licznik godzin.
Sterowanie fartuchem odbywa się bezpośrednio z zaworu ciągnika.
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„Dzięki MERGE MAXX możemy zebrać dobre plony, a resztki 
roślin, gałęzie, glebę i kamienie pozostawić na polu. Maszyna ma 
bardzo małe zapotrzebowanie na moc; pracujemy z ciągnikiem 
o mocy 95 KM. Obsługa maszyny i sterownika w kabinie ciągnika 
jest naprawdę łatwa.”

"Produkujemy kiszonkę dla naszych 1600 krów mlecznych, 
gospodarując na 150 hektarach łąk i 200 hektarach pastwisk. 
Odkąd używamy w naszym gospodarstwie zgrabiarki Merge Maxx 
mamy mniej gleby i kamieni w paszy. Zgrabiarka MERGE MAXX jest 
szczególnie przydatna w miejscach, gdzie przechodzi zwierzyna lub 
koła ciągnika zostawiają ślady. W przyszłości, zamiast okresowego 
wypasu, ponownie będziemy uprawiać koniczynę, a zgrabiarkę 
taśmową będziemy wykorzystywać do delikatnego zbierania paszy 
bez uszkadzania liści."

Jérémie MASSON

GAEC AURORE - FRANCJA

Thomas WIRTH

AGRO-PRODUKT GMBH LEUBSDORF, NIEMCY

„Gorąco polecamy maszynę taką jak MERGE MAXX, ponieważ 
jest ona bardzo wszechstronna. Zbieramy nią duże ilości życicy 
i koniczyny. Bierzemy ją wszędzie, nawet na małe działki. Z taką 
maszyną można robić wszystko.”

"Wszechstronność tej maszyny zapewnia nam większą wydajność 
roboczą i zapobiega zanieczyszczaniu trawy. Na suchym polu 
nie widać chmury pyłu, jak to ma miejsce przy użyciu zgrabiarki 
karuzelowej, a kamienie nie dostają się do paszy. Dzięki temu noże 
maszyn zbierających nie łamią się tak często, co jest istotne, ale 
co ważniejsze zbieramy wyłącznie trawę, wolną od zanieczyszczeń 
glebą i kamieniami."

Philippe DARNE

FRANCJA

David & Robert VEITCH

AYRSHIRE, SZKOCJA

SĄ ZACHWYCENI 
I O TYM MÓWIĄ

TE ZGRABIARKI TAŚMOWE ZOSTAŁY PRZETESTOWANE W RÓŻNYCH 
GOSPODARSTWACH ROLNYCH I UDOWODNIŁY, ŻE SPRAWDZAJĄ  

SIĘ W RÓŻNYCH WARUNKACH. PRZEKONAJCIE SIĘ SAMI!
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Dane techniczne

MERGE MAXX 760 MERGE MAXX 950 MERGE MAXX 1090

Szerokość robocza (m) 5,50 / 7,50 7,50 / 9,50 8,85 / 11

Szerokość robocza przy zgrabianiu do środka (m) 6,20 do 7,50 8,20 do 9,50 10,70 do 11

Szerokość robocza przy zgrabianiu na bok 
(średnia szerokość z rzędem początkowym) (m)

6,80 8,80 10,20

Średnia szerokość rzędu pokosu (m) 1,00 do 1,50 przy zgrabianiu na bok, do 2,20 przy zgrabianiu do środka

Szerokość transportowa (m) 3

Długość transportowa (m) 6,60 7,40 8,20

Wysokość transportowa (m) 3,60

Liczba podbieraczy i przenośników taśmowych 2

Regulacja wysokości podbieracza Niezależna jednostka hydrauliczna

Typ rzędu pokosu Środkowy, boczny, lewy i prawy lub środkowy + boczny formowane równocześnie

Opony 400 / 55 x 22,50 500 / 45 x 22,50

Funkcje obsługiwane przez terminal sterujący Jednoczesne lub niezależne podnoszenie, formowanie rzędu z lewej/prawej strony Przestawianie w pozycję transportową/roboczą, pozycję do nawrotu, opcje formowania rzędów, licznik godzin

Napęd WOM (obr./min) 1000 lub 750, należy określić przy zamówieniu

Zaczep 2-punktowy - Ruchome jarzma - Kat. 2 i 3

Minimalne zapotrzebowanie na moc na WOM (kW) 56 63 71

Minimalne zapotrzebowanie na moc na WOM (KM) 75 85 95

Wymagania dla hydrauliki ciągnika 2 zawory dwustron    nego działania (1 z pozycją pływającą) - 1 zawór dwustronnego działania dla fartucha pokosowego

Wymagania elektryczne dla ciągnika 1 złącze 7-pin i 1 złącze ISO 3-pin

Oświetlenie i oznakowanie ostrzegawcze Seryjnie

Masa (kg) 4070 4845 5120

Wyposażenie dodatkowe: Hamulce pneumatyczne lub hydrauliczne, płozy ze stali odpornej na ścieranie lub z tworzywa sztucznego do pracy na twa    rdych glebach, duże koła, fartuch pokosowy

Stworzone i wyprodukowane do walki z czasem. 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 na naszych oryginalnych częściach 
zamiennych. 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.

KUHN PARTS
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Dane techniczne
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6,80 8,80 10,20
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Regulacja wysokości podbieracza Niezależna jednostka hydrauliczna
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Zaczep 2-punktowy - Ruchome jarzma - Kat. 2 i 3

Minimalne zapotrzebowanie na moc na WOM (kW) 56 63 71

Minimalne zapotrzebowanie na moc na WOM (KM) 75 85 95

Wymagania dla hydrauliki ciągnika 2 zawory dwustron    nego działania (1 z pozycją pływającą) - 1 zawór dwustronnego działania dla fartucha pokosowego

Wymagania elektryczne dla ciągnika 1 złącze 7-pin i 1 złącze ISO 3-pin

Oświetlenie i oznakowanie ostrzegawcze Seryjnie
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Wyposażenie dodatkowe: Hamulce pneumatyczne lub hydrauliczne, płozy ze stali odpornej na ścieranie lub z tworzywa sztucznego do pracy na twa    rdych glebach, duże koła, fartuch pokosowy

KUHN SERVICES*

KUHN sos order - Ekspresowe zamówienie na części 24/7**
KUHN protect+ - Wybór profesjonalistów!
KUHN i tech - Natychmiastowa naprawa!
KUHN finance - Racjonalna inwestycja!
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Znajdź najbliższego dealera marki KUHN na stronie: www.kuhn.com.pl
Informacje podane w niniejszym dokumencie mają wyłącznie charakter informacyjny i niewiążący. Maszyny naszej firmy spełniają normy 
zgodności obowiązujące w krajach, do których są dostarczane. W naszej literaturze oraz w celu lepszego zobrazowania wybranych 
szczegółów, niektóre elementy ochronne mogą nie być ustawione w pozycji roboczej. Podczas pracy urządzenia te należy umieścić w 
pozycji roboczej zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w instrukcjach obsługi i montażu. NALEŻY PRZESTRZEGAĆ OBOWIĄZUJĄCYCH 
PRZEPISÓW DROGOWYCH, JAK RÓWNIEŻ 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 niż 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.

W trosce o środowisko, broszurę wydrukowano na papierze bezchlorowym. 
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1. Potrójny zestaw kosiarek - 2 Potrójny zestaw kosiarek ze zgniataczem pokosu - 3 Przetrząsacz o dużej szerokości roboczej - 
4 Zgrabiarka czterokaruzelowa - 5 Wielkogabarytowa prasa kostkująca - 6 Prasa zwijająca - 7 Prasoowijarka stałokomorowa - 8 Owijarka.

Zapoznaj się z naszą ofertą dużych maszyn

MyKUHN to Twoja strefa klienta online. Zarejestruj się już dziś i dowiedz się, jak wyjątkowe usługi 
MyKUHN pomogą Ci efektywniej zarządzać maszynami i terminalami KUHN. Zaloguj się za 
pośrednictwem swojego komputera, telefonu komórkowego lub tabletu i uzyskaj dostęp do katalogów 
części zamiennych, dokumentacji technicznej i wielu połączonych usług.
 

MOJA DROGA DO SUKCESU!


