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KUHN ELECTRONICS KUHN Connect KUHN APPS

JAKO JEDEN Z CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI CCI (CENTRUM KOMPETENCJI ISOBUS) UTWORZONEGO W 

2009 ROKU, FIRMA KUHN POSIADA KWALIFIKACJE, KTÓRE POMOGĄ CI SZYBKO I ŁATWO ZAADAPTOWAĆ 

TECHNOLOGIĘ ISOBUS. JESTEŚMY RÓWNIEŻ CZŁONKIEM FUNDACJI AEF (AGRICULTURAL INDUSTRY 

ELECTRONICS FOUNDATION), GDZIE NASZĄ MISJĄ JEST DEFINIOWANIE I ROZWIJANIE STANDARDU ISOBUS 

WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI PRODUCENTAMI, A KTÓREJ CELEM JEST OPRACOWYWANIE NAJLEPSZYCH 

ROZWIĄZAŃ DLA CIEBIE.

ISOBUS i rozwiązania połączone

Aby móc lepiej zrozumieć zgodności systemów, fundacja 
AEF wydaje opinie na potrzeby certyfikowania produktów 
ISOBUS, dostarczając precyzyjnych informacji na temat 
funkcjonalności ISOBUS. Informacje dotyczące zgodności 
ISOBUS są dostępne w bazie AEF ISOBUS na stronie: 
www.aef-isobus-database.org/

KUHN jest również jednym z członków założycieli, którzy 
przyczynili się do rozwoju systemu agrirouter: platformy 
wymiany danych pomiędzy maszynami i oprogramowaniem 
różnych marek, której celem jest łatwa i bezpieczna 
wymiana danych. Firma KUHN stworzyła prostą aplikację 
do zdalnego przesyłania dokumentów: KUHN EasyTransfer, 
dostępny bezpośrednio w MyKUHN.

KUHN - ŁATWA OBSŁUGA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
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CCI 1200 I CCI 800KUHN ELECTRONICS

CCI 1200

Certyfikowany przez AEF terminal CCI 1200 ISOBUS koncentruje się na trzech priorytetach: skuteczności, 
przejrzystości i wszechstronności. Duży ekran dotykowy o przekątnej 30.5 cm (12.1”) pozwala na intuicyjne 
monitorowanie pracy Twoich maszyn. Terminal może wyświetlać równocześnie kilka istotnych informacji oraz obsługiwać 
joystick i kamerę. Wśród najbardziej innowacyjnych aplikacji jest obsługa czujnika biomasy, sterowanie sekcjami Section 
Control, wspomaganie prowadzenia i zmienne dawkowanie sterowane przez GPS.

Nowy terminal sterujący ISOBUS dla maszyn KUHN. Poznaj zaawansowany technologicznie terminal ISOBUS z certyfikatem AEF. 
Już teraz sprawdź jak wiele aplikacji jest dostępnych w standardzie.

ROZWIĄZANIA KUHN ISOBUS

Przycisk ISB do wyłączania 
funkcji wyposażenia 

maszyny

2 porty USB do transferu 
danych (Map aplikacyjnych 

lub danych ze smartfona)

Widok maszyny

Wejście wideo

Czujnik jasności

Wyświetlanie kilku 
minipodglądów

Przycisk przełączający 
ekran / Tryb pełnego 
ekranu

Wizualizacja przepracowanej 
powierzchni

Wszystkie informacje są wyświetlane na jednym ekranie!

12’’/30,5 cm
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CCI 800

Terminal sterujący CCI 800 posiada ekran o przekątnej 8 "/ 20,3 cm. Korzystasz z większego ekranu roboczego  
w bardziej kompaktowym terminalu, a jaśniejsze i bardziej kontrastowe kolory poprawiają widoczność w kabinie. Pomimo 
niewielkich rozmiarów, możliwe jest jednoczesne przeglądanie kilku informacji dotyczących maszyny lub innych aplikacji, 
takich jak kamera wideo, mapy aplikacyjne, itp. CCI 800 posiada certyfikat ISOBUS AEF oraz liczne aplikacje  
w standardzie. Poznaj prawdziwą efektywność sterowania Twoją maszyną, dzięki terminalowi CCI 800!

Kompaktowy terminal ISOBUS. Przeglądaj różne informacje podczas pracy!

Przycisk ISB do wyłączania 
funkcji wyposażenia

1 port USB do 
transferu danych / map 

aplikacyjnych Wejście wideo

Czujnik jasności

Wyświetlanie kilku 
minipodglądów

Dokumentacja / Rejestracja prac

8’’/20,3 cm
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CCI 1200 I CCI 800KUHN ELECTRONICS

CCI 1200

CCI 800

Poznaj nowe terminale sterujące ISOBUS CCI certyfikowane przez AEF. Te zaawansowane technologicznie urządzenia 
posiadają liczne aplikacje w wyposażeniu seryjnym lub opcjonalnym.

TERMINALE ISOBUS: 
WSZYSTKIE INFORMACJE NA JEDNYM EKRANIE

Dwa terminale uniwersalne (UT) w jednym
Wielkość i kształt terminala pozwalają na jednoczesne wyświetlanie podglądu dwóch 
maszyn ISOBUS na jednym ekranie, co jest bardzo praktycznym rozwiązaniem. Terminal 
CCI 1200 integruje podwójną funkcję UT, co umożliwia łatwą obsługę i sterowanie 
zestawem dwóch maszyn ISOBUS, na przykład zbiornikiem frontalnym (na nasiona lub 
nawóz) i siewnikiem.

Dowolność pozycji terminala
Standardowy podgląd maszyny w nowym terminalu CCI 1200 ISOBUS można 
dostosować do indywidualnych potrzeb.  
Oznacza to, że terminal może być ustawiony poziomo lub pionowo, zależnie od 
dostępnej przestrzeni w kabinie.

INNOWACYJNY, PANORAMICZNY, WYSOCE FUNKCJONALNY

KOMPAKTOWY TERMINAL STERUJĄCY ISOBUS

Wszystkie funkcje widoczne na ekranie
Optymalny rozmiar terminala CCI 800 ISOBUS z ekranem o przekątnej 8" / 20,3 cm, 
pozwala skoncentrować się na pojedynczej aplikacji. Bardzo przyjazny dla użytkownika, 
antyrefleksyjny ekran zapewnia doskonałą czytelność, nawet gdy świeci słońce.
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CCI 800 / CCI 1200

Podgląd z kamery i jednoczesne sterowanie maszyną
Za pośrednictwem wejścia wideo możliwe jest wyświetlanie bieżącego podglądu  
z kamery obok najważniejszych funkcji maszyny.

Wykorzystaj kompatybilność z GPS
Terminale CCI 800 i CCI 1200 korzystają z aplikacji GPS zapewniających sterowanie 
sekcjami i rzędami, zmienne dawkowanie (na podstawie map lub czujników), 
wspomaganie prowadzenia, tworzenie ścieżek technologicznych z GPS oraz 
bezprzewodowe przesyłanie danych.

Prosta, intuicyjna nawigacja
Interfejs terminali sterujących CCI posiada funkcję MultiTouch, umożliwiającą nawigację 
pomiędzy różnymi aplikacjami. Intuicyjne gesty dotykowe, takie jak „naciskanie”, 
„przesuwanie”, „przeciąganie i upuszczanie” oraz „rozciąganie i powiększanie” 
umożliwiają łatwe i szybkie poruszanie się pomiędzy różnymi funkcjami menu, ekranami  
i aplikacjami, tak jak w smartfonie lub tablecie.

Funkcja MAXI-VIEW
Nie męcz swoich oczu! Funkcja MaxiView pozwala zwiększyć rozmiar standardowego 
ekranu roboczego do całkowitej wysokości ekranu terminala. Przycisk na górnym pasku 
zadań pozwala na szybkie przełączanie pomiędzy ekranami, w tym ekranem Maxiview.

WSPÓLNE FUNKCJE
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CCI 1200 I CCI 800KUHN ELECTRONICS

APLIKACJE CCI: SZEROKI WYBÓR

CAMERA
Pozwala podłączyć kamerę 

i uzyskać podgląd w czasie rzeczywistym

SECTION CONTROL
Steruj nawet 254 sekcjami i obsługuj 

maksymalnie 4 różne produkty

CCI.TASK CONTROL
Włącz zmienne dawkowanie (pliki SHP lub ISOXML), zarządzaj nawet 4 różnymi mapami

Zmieniaj do 32 różnych dawek.
Importuj/eksportuj swoje dane z pamięci USB lub zdalnie za pomocą platformy agrirouter.

TECU
Dostarcza podstawowych 

informacji o ciągniku

CONTROL
Przechowuj dokumentację 

swojej pracy

CONVERT
Umożliwia podłączenie 

czujnika biomasy

HELP SYSTEM
Wsparcie, jakiego potrzebujesz

DUŻA ILOŚĆ APLIKACJI W WYPOSAŻENIU SERYJNYM

CHCESZ MIEĆ WIĘCEJ OPCJI GPS? 
SPRAWDŹ APLIKACJE CCI

W celu zwiększenia możliwości sterowania, dodaj joystick CCI A3 do swojego terminala.

CCI.COMMAND PARALLEL TRACKING 
Prowadzenie i tworzenie ścieżek 

technologicznych za pośrednictwem GPS  
i funkcji Tramline Control
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STERUJ DAWKĄ WYKORZYSTUJĄC 
ZMIENNE DAWKOWANIE
Zmienne dawkowanie jest jednym z rozwiązań Rolnictwa Precyzyjnego, umożliwiającym kontrolę wykorzystania materiału 
siewnego, nawozów i środków ochrony roślin, a tym samym optymalizację wielkości i jakości plonów. Terminale CCI 800 
i 1200 są standardowo kompatybilne z czujnikami biomasy i urządzeniami typu N-Sensor. Aplikacja CCI.Task Control 
umożliwia zarządzanie mapami aplikacyjnymi w formacie SHP lub ISOXML bez względu na dostawcę. Dzięki platformie 
agrirouter dane są przekazywane zdalnie z biura do terminala.

Za pomocą aplikacji CCI.Task Control można zarządzać mapami aplikacyjnymi wszystkich poniższych dostawców.

Terminale CCI 800 i 1200 są kompatybilne z czujnikami biomasy.

Sprawdź dostępne usługi na naszym 
kanale Youtube

Zeskanuj kod QR
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CCI A3KUHN ELECTRONICS

CCI A3: INNOWACYJNY JOYSTICK

Wybierz idealną konfigurację
CCI A3 posiada certyfikat AEF ISOBUS AUX-N, dzięki czemu jest 
kompatybilny ze wszystkimi maszynami ISOBUS z certyfikatem 
AUX-N. Nie wszystkie urządzenia ISOBUS AUX-N mogą 
przesyłać do CCI A3 wyświetlane ikony, w takim przypadku 
klawisze będą miały nazwy od F1 do F10. Funkcje będą widoczne 
bezpośrednio na terminalu ISOBUS. Dzięki swoim niewielkim 
rozmiarom, joystick CCI A3 z łatwością mieści się w pobliżu 
podłokietnika, zapewniając tym samym większy komfort obsługi. 
Aby uprościć obsługę, CCI A3 jest podłączony do 9-pinowego 
gniazda ISOBUS w kabinie.

Bardzo łatwa obsługa
Teraz możesz bezpośrednio na joysticku CCI A3 wyświetlić 
funkcję, którą chcesz aktywować. Dla większej wygody, szybko 
i łatwo skonfiguruj swój joystick CCI A3, przypisując mu funkcje 
według własnego uznania (do 30 programowalnych funkcji 
w zależności od użytej ramki). Podłokietnik zwiększa komfort 
podczas długiego dnia pracy.

8-funkcyjna ramka 
dla rozsiewacza nawozów AXIS ISOBUS

WYMIEŃ RAMKĘ 
W KILKA SEKUND

9-funkcyjna ramka 
dla opryskiwacza ISOBUS

9-funkcyjna ramka 
dla kosiarki ze zgniataczem pokosu 

i przenośnikiem taśmowym

9-funkcyjna ramka 
dla rozsiewacza nawozów AXIS ISOBUS

CCI A3 pozwala na przeglądanie funkcji maszyny bezpośrednio na ekranie dotykowym joysticka. Dzięki temu, wybierzesz 
właściwą funkcję we właściwym momencie.
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Podparcie ręki o regulowanej 
wysokości

Czujnik 
jasności

Wymienna ramka

3 poziomy do wyboru po naciśnięciu 
przycisku z tyłu: możliwość 

zaprogramowania 24, 27 lub 30 
funkcji zależnie od wykorzystanej ramki

Symbole są widoczne bezpośrednio na joysticku CCI A3.

Z lub bez reakcji na dotyk 
i/lub sygnał dźwiękowy
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Korzystając ze strefy klienta MyKUHN i zakładki KUHN Connect, łatwo znajdziesz swoje rozwiązania i połączone maszyny.

MyKUHN to przestrzeń klienta online. Zarejestruj się już dziś i uzyskaj dostęp 
do wszystkich usług oferowanych przez MyKUHN. W strefie KUHN Connect 
znajdują się wszystkie rozwiązania związane z komunikacją z maszynami. 
Znajdź usługi KUHN EasyTransfer oraz funkcję Remote View w pakietach 
KUHN CCI Connect.

Uzyskaj dostęp do swoich wszystkich rozwiązań połączonych

MOJA DROGA DO SUKCESU
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Narzędzia on-line, dzięki którym w pełni 
wykorzystasz możliwości swoich maszyn KUHN!
Po zalogowaniu, zyskasz możliwość obsługi swoich maszyn 
KUHN, mając dostęp do katalogów części zamiennych i 
pobierając instrukcje obsługi.

Zoptymalizuj ustawienia swoich maszyn
Korzystaj ze wszystkich informacji dotyczących ustawień 
i konserwacji we właściwym czasie, aby zoptymalizować 
wydajność.

Jedno kliknięcie, aby wysłać Twoją mapę aplikacyjną 
Dzięki funkcji KUHN EasyTransfer możesz wysyłać mapy 
aplikacyjne zmiennego dawkowania do swoich maszyn za 
pośrednictwem platformy agrirouter. Wkrótce dostępne 
w MyKUHN.

Dostęp do treści eksperckich

MyKUHN to mnóstwo informacji o dużej wartości 
merytorycznej. Bądź na bieżąco z nowościami w zakresie 

maszyn i wyposażenia KUHN, czytaj historie użytkowników, 
korzystaj z agronomicznych i fachowych porad naszych 

specjalistów oraz poznawaj know-how firmy KUHN.

Pozwól się poprowadzić w kierunku zmiennego 
dawkowania
Z aplikacją KUHN Easy Maps możesz bezpłatnie wykonywać 
zmienne dawkowanie, przeglądając mapę aplikacyjną i swoją 
pozycję na polu bezpośrednio na smartfonie.

Zapewnij swojej maszynie maksymalną wydajność

I wiele innych ciekawych funkcji

Bierz udział w wydarzeniach
Otrzymuj powiadomienia o imprezach organizowanych 

u pobliskich dealerów KUHN oraz wydarzeniach, 
w których udziału nie możesz przegapić.

Korzystaj z ofert specjalnych
Korzystaj z wyjątkowego finansowania na maszyny 

i części KUHN.

Bądź w kontakcie
Znajdź i zapisz dealerów na liście ulubionych, 
aby szybciej i łatwiej się z nimi kontaktować.

Oryginalne części zamienne
MyKUHN umożliwia szukanie części zamiennych po numerze 
referencyjnym lub za pośrednictwem elektronicznego katalogu 
KUHN. Znajdowanie części jest dziecinnie proste. Możesz 
sprawdzić dostępność części u swojego dealera i wysłać mu 
informację o swoim wyborze.
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KUHN Connect Agrirouter

ŁATWA INSTALACJA NA TWOIM KOMPUTERZE

PROSTA WYMIANA  
DANYCH Z AGRIROUTER
Próba korzystania z rozwiązań połączonych dla maszyn, oprogramowania i wyposażenia może być frustrująca, 
zwłaszcza gdy pochodzą one od różnych producentów. Firma KUHN postanowiła rozwiązać ten problem, przyczyniając 
się do stworzenia platformy agrirouter, która umożliwia użytkownikom prostą i bezpieczną wymianę danych.

Agrirouter jest Twoją uniwersalną platformą wymiany danych, dzięki której możesz łączyć swoje maszyny z usługodawcami oraz 
z Twoim oprogramowaniem i aplikacjami: systemem zarządzania gospodarstwem rolnym (FMIS), itp. Wystarczy dostęp do internetu, 
aby agrirouter uprościł wymianę danych, pozostawiając Tobie pełną kontrolę nad nimi.
Na przykład, gdy tylko otrzymasz swoje mapy aplikacyjne, możesz je przenieść za pośrednictwem agriroutera bezpośrednio do swojego 
terminala i/lub twoich maszyn.

Światowa premiera platformy 
agrirouter na targach Agritechnica 

2017, będących najważniejszą 
imprezą branżową poświęconą 

maszynom rolniczym, wzbudziła duże 
zainteresowanie odwiedzających oraz 

znalazła uznanie komisji ekspertów 
DLG*, którzy zdecydowali o przyznaniu 

produktowi srebrnego medalu 
„Innovation Award”.

" INNOVATION AWARD "

* DLG (Deutsche Landwirtshaft-Gesellschaft – 
Niemieckie Towarzystwo Rolnicze) założone w 

1885 r. Jest niezależnym ośrodkiem analitycznym, 
którego celem jest rozpowszechnianie rozwoju 

technologii przez promowanie jakości.

NAGRODZONA 
TECHNOLOGIA

PRZED

PO 
Z PLATFORMĄ AGRIROUTER

Producent maszyn Rolnik

Dostawca 
aplikacji Firma usługowa

Producent materiału 
siewnego/środka 

ochrony roślin/nawozu
Dealer

Przemysł spożywczy Doradca

Zewnętrzna platforma 
wymiany danych

Zewnętrzny dostawca 
usług

Producent maszyn

Dostawca aplikacji

Przemysł spożywczy

Zewnętrzna platforma wymiany danych

Producent materiału siewnego/
środka ochrony roślin/nawozu

Rolnik

Firma usługowa

Doradca

Zewnętrzny dostawca usług

Dealer
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WSZYSTKIE TE FIRMY SĄ KOMPATYBILNE Z AGRIROUTEREM!  
ZGODNOŚĆ BEZ PYTAŃ!

Agrirouter zoptymalizuje cały łańcuch produkcji, 
począwszy od pierwszych zabiegów po dostawę plonów.

Użytkownicy mogą konfigurować go do swoich potrzeb.
 
Podstawowa konfiguracja jest prosta i może być 
zmieniana w dowolnym momencie. Platforma jest łatwa  
w obsłudze, a wiele transferów odbywa się automatycznie.

Z osobistym kontem agrirouter, użytkownicy wiedzą, co 
się dzieje z ich danymi w dowolnym momencie. 

Przesyłanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi 
dyrektywami Parlamentu Europejskiego o ochronie danych 
osobowych lub też wykracza poza nie.

OPTYMALIZUJ SWOJE PROCESY 
PRODUKCYJNE NA KAŻDYM ETAPIE

Zastosuj maszyny i aplikacje

1. Wybierz i połącz 2. Skonfiguruj 3. Używaj codziennie

Maszyny

Aplikacje
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KUHN Connect KUHN CCI Connect Lite I KUHN CCI Connect Pro

CCI Remote View: oglądaj ekran 
Twojego terminala na komputerze, 
smartfonie lub tablecie!
Jest to idealne rozwiązanie, które 
pozwala zdalnie śledzić postępy w pracy 
oraz zapewnia wsparcie i możliwość 
przeprowadzenia szkolenia operatorowi 
bez potrzeby pojawiania się na miejscu. 
Funkcja Remote View jest dostępna za 
pośrednictwem konta MyKUHN 
z komputera, smartfona lub tabletu. Widok 
terminala ISOBUS CCI 800 lub CCI 1200 
jest wyświetlany na żywo, tak jakbyś 
znajdował się przed nim!

Skorzystaj z najnowszych 
rozwiązań dzięki aktualizacji 
online CCI
Twój terminal wyświetli powiadomienie, 
jak tylko będzie dostępna nowa wersja 
oprogramowania.
Uruchamiając tę aktualizację, skorzystasz 
z najnowszych rozwiązań i poprawek dla 
Twojego terminala!

KUHN CCI CONNECT LITE 
I KUHN CCI CONNECT PRO:
PODŁĄCZ SWÓJ TERMINAL!

Terminale ISOBUS CCI 800 
i CCI 1200 są przygotowane 
do współpracy z agrirouter!
Terminale ISOBUS CCI 800 i CCI 1200 są 
standardowo kompatybilne z platformą 
wymiany danych agrirouter. Agrirouter 
bezpiecznie przesyła Twoje dane, pliki, 
mapy aplikacyjne, z jednego miejsca w 
drugie.
W momencie, gdy Twoje wyposażenie, 
terminale i oprogramowanie połączą się 
z platformą agrirouter, połączą się również 
ze sobą nawzajem i będą się mogły 
komunikować!

Podłącz swój terminal ISOBUS CCI 800 lub CCI 1200 do internetu i korzystaj z nowych opcji, aby ograniczyć przestoje, 
pomóc sobie lub Twoim operatorom w pracy oraz zdalnie przesyłać dane i zarządzać swoją pracą przez cały czas!
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Z KOMPUTERA W BIURZE
Możesz łatwo przeciągnąć i upuścić na swoim komputerze mapy aplikacyjne (w formacie SHAPE lub ISOXML), zadania i zlecenia do 
programu KUHN EasyTransfer. Narzędzie to umożliwia szybkie przesyłanie dokumentów do odbiorcy za pośrednictwem platformy 
wymiany danych agrirouter.  
Odbiorcą może być na przykład operator ciągnika, który wykorzystuje je do monitorowania pracy maszyny.
Przed naciśnięciem "Wyślij", KUHN EasyTransfer wyświetla pola wybrane do ostatecznej weryfikacji. Dzięki podglądowi jest to o wiele 
wygodniejsze!

Przeglądaj przed wysłaniem
Zanim wyślesz swoje zadania, mapy 
aplikacyjne lub kontury działek, możesz 
ostatecznie sprawdzić wybrane działki 
w podglądzie.

Podłączenie do agrirouter
KUHN EasyTransfer to bardzo 
proste narzędzie pozwalające na 
przesyłanie danych bezpośrednio do 
Twojego terminala lub komputera, za 
pośrednictwem platformy agrirouter. Na 
platformie agrirouter są zdefiniowane 
zasady wysyłania i odbiorcy. Agrirouter 
szanuje poufność Twoich danych.

Przesyłaj mapy w formacie zip
Podczas odbierania lub tworzenia map 
aplikacyjnych w formacie SHP lub 
ISOXML, możesz je zapisać w folderze
skompresowanym zip i przesłać 
bezpośrednio do terminala CCI. Obsługa 
jest bardzo prosta. Po zakończeniu 
pracy wystarczy odesłać zadania do 
systemu KUHN EasyTransfer, a następnie 
wykorzystać je w swoim programie do 
zarządzania gospodarstwem.

KUHN CCI Connect Lite KUHN CCI Connect Pro

Moduł Wi-Fi x x

CCI Remote View x x

Online CCI Update x x

KUHN EasyTransfer     x (*)

Przygotowane do współpracy z agrirouter     x (*)

(*) Wymagane CCI.Task Control (do wymiany danych) i konto MyKUHN (bezpłatne). KUHN CCI Connect Lite i KUHN CCI Connect Pro wymagają 
współdzielenia połączenia (na przykład współdzielenia połączenia smartfona lub klucza 3G / 4G), aby połączyć terminal CCI 800 lub 1200 z Internetem.

KUHN EasyTransfer: znajdź swoje mapy aplikacyjne 
jednym kliknięciem bezpośrednio w swoim 
terminalu!

KUHN EasyTransfer obsługuje zdalne przesyłanie dokumentów (zleceń, zadań, 
map aplikacyjnych itd.) za pośrednictwem platformy wymiany danych agrirouter. 
Jest to narzędzie, którego potrzebujesz do zdalnej komunikacji i dzięki któremu 
Twoja praca staje się łatwiejsza!
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KUHN APPS

MAŁE APLIKACJE  
O WIELKIM ZNACZENIU.
Nasza oferta aplikacji i usług jest coraz szersza! Jesteśmy do Twojej dyspozycji, aby wspólnie doświadczać rozwoju 
Rolnictwa 4.0. Poznaj aplikacje KUHN w wersjach internetowych i mobilnych, dedykowane do siewu, nawożenia, oprysku, 
zbioru pasz i hodowli zwierząt, które pomogą Ci zwiększyć wydajność Twoich maszyn.

1. Seeding assistant
Zoptymalizuj ustawienia 

swojego siewnika.

7. KUHN ForageXpert
Osiągnij jak najlepsze rezultaty w procesie zbioru paszy.

4. KUHN EasyMaps 
Przeglądaj swoje mapy aplikacyjne 

na smartfonie.

WSZYSTKIE APLIKACJE KUHN
Są dostępne w Google Play i iTunes Store.
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6. KUHN nozzle configurator
Właściwe rozpylacze, 

precyzyjny oprysk!

8. KUHN Click & Mix
Znajdź swój następny wóz paszowy.

5. KUHN Click & Seed
Znajdź swój następny siewnik punktowy.

3. KUHN SpreadSet
Właściwe ustawienie rozsiewacza dla każdego rodzaju nawozu!

2. KUHN PreciSeed
Precyzyjny siew punktowy.



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. 
Printed in France - 920 578 PL - 02.22 - Copyright 2022 KUHN

KUHN SAS - 4 Impasse des Fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX - FRANCJA
KUHN - Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. Jelonek, ul. Orzechowa 1, 62-002 Suchy Las - tel. 61 81 25 235 

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!


