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DZISIAJ WSZYSTKIE GOSPODARSTWA NASTAWIONE NA WYSOKĄ WYDAJNOŚĆ MAJĄ ŚWIADOMOŚĆ, JAK 

WAŻNA DLA ICH STAD JEST JAKOŚĆ PASZY PODSTAWOWEJ. CAŁA ENERGIA DOSTĘPNA W PASZY PRZEKŁADA 

SIĘ NA WYŻSZĄ WYDAJNOŚĆ I WYŻSZE DOCHODY. 

Kosiarki dyskowe zaczepiane z przodu i z tyłu ciągnika

JAK UZYSKAĆ PASZĘ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI? 
Możesz polegać na technologiach, które pomogą Ci 
zebrać czystą paszę oraz pozwolą uniknąć wtórnego 
cięcia roślin tym samym chroniąc darń. Zastosowano różne 
rozwiązania optymalizujące nacisk maszyny na podłoże 
oraz transport. 

JAK OSZCZĘDZIĆ CZAS I CIESZYĆ SIĘ BEZSTRESOWĄ 
PRACĄ? 
Nasze niezawodne belki tnące są gwarancją trwałości 
i ograniczają przestoje w pracy. Istotne elementy, takie 
jak rama zaczepu, zostały wzmocnione, aby zapewnić 
maszynie większą stabilność. 

SZUKASZ WYDAJNEGO ZESTAWU KOSIAREK? 
Kosiarki czołowe są doskonale przystosowane do pracy  
w połączeniu z innymi maszynami, dzięki czemu 
zapewniają wysoką skuteczność i wydajność roboczą. 

PONAD 50 LAT DOŚWIADCZENIA!
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PRZEDE WSZYSTKIM JAKOŚĆ PASZY!
Obecnie kwestia wartości odżywczej dawki podstawowej jest istotniejsza niż kiedykolwiek. Przede wszystkim z uwagi na 
wysokie ceny koncentratów oraz potrzebę zwiększenia wydajności i opłacalności w produkcji mleka i mięsa. Koszenie 
to pierwszy ważny krok w procesie produkcji paszy, dlatego istnieje kilka metod pozwalających zoptymalizować jej 
wartość odżywczą. Dzięki zrozumieniu potrzeb rolników i przełożeniu ich na konkretne rozwiązania, kosiarki KUHN zostały 
zmodernizowane w celu wykorzystywania pełnego potencjału paszowego roślin.

ROZWIĄZANIA KUHN
Firma KUHN opracowała zespoły koszące, które gwarantują prawidłową, stałą wysokość cięcia. Jeśli chcemy 
zwiększyć wysokość cięcia, jako opcja dostępne są płozy do wysokiego koszenia.

Specjalna konstrukcja zespołu koszącego
-  Ukośnie ścięte noże kosiarki dyskowej zapewniają dokładne, 

czyste i równe cięcie.
-  Talerze o owalnym kształcie oraz kompaktowy i opływowy 

profil belki tnącej ograniczają gromadzenie się na niej gleby  
i resztek roślinnych.

Zbieżne obroty dysków
W kosiarkach KUHN każda para dysków obraca się zbieżnie. 
Żadne wtórne cięcie nie pogorszy jakości Twojej paszy.

Perfekcyjne kopiowanie nierówności terenu
-   Belka tnąca znajduje się blisko kół ciągnika, co umożliwia 

szybką reakcję zespołu koszącego na nierównym terenie.
-  Optymalny sposób zawieszenia zapewnia idealne wyważenie 
belki tnącej.

-  Precyzyjna regulacja nacisku na podłoże zapobiega 
zanieczyszczeniu paszy.

-  Stabilność kosiarki pozwala zoptymalizować prędkość 
roboczą.

-  System podnoszenia z siłownikiem hydraulicznym ułatwia 
przenoszenie kosiarki nad pokosem oraz manewrowanie na 
uwrociach (GMD 240 do 355).



05

7
6

5
4

3
2

1
0

0 1 3 5 7 9 11 13 15 17

Chroń okrywę roślinną
Im wyższa produktywność użytków zielonych, tym bardziej są one narażone na 
degradację.
Z tego względu konieczna jest ochrona darni, aby zapobiec rozwojowi głęboko 
ukorzenionych, niepożądanych gatunków (szczaw, mniszek lekarski itp.) oraz 
przedostawaniu się zanieczyszczeń do koszonego plonu.

Prawidłowy termin koszenia
Zbiór w odpowiednim terminie, 
szczególnie w przypadku produkcji 
sianokiszonki, pozwala wykorzystać pełną 
wartość odżywczą roślin pastewnych: 
cukry, białka, składniki mineralne i suchą 
masę. Dlatego wykorzystanie krótkich 
okien pogodowych dokładnie wtedy, 
gdy rośliny są w odpowiedniej fazie 
rozwojowej, ma kluczowe znaczenie dla 
zachowania wysokiej jakości paszy.

Prawidłowa wysokość koszenia
-  Mniej zanieczyszczeń w paszy.
-   Właściwa wysokość koszenia jest istotna 

dla zachowania pożądanego składu 
botanicznego runi. (zbyt niskie koszenie 
może spowodować rozwój chwastów  
i niepożądanych gatunków).

-  Plonowanie, a tym samym 
produktywność użytków zielonych 
wzrasta, dzięki ochronie węzłów 
krzewienia roślin.

Czyste i równe koszenie
Należy unikać wtórnego cięcia plonu, 
ponieważ prowadzi to do strat liści  
i uszkodzeń zwiększających podatność 
roślin na choroby. Dlatego konstrukcja 
belki tnącej i dysków musi ułatwiać 
przenoszenie roślin w kierunku pokosu  
i zapobiegać zanieczyszczeniu paszy 
glebą.

Trawa musi być ścięta, a nie 
rozdrabniana
Rośliny po ścięciu powinny być 
natychmiast odrzucone na pokos z tyłu 
maszyny. Wtórne cięcie powoduje straty 
plonu, opóźnia odrastanie roślin i zwiększa 
zapotrzebowanie na moc ciągnika.
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Procentowa zawartość zanieczyszczeń w suchej masie

Wartość energetyczna wysokiej jakości siana z zawartością
zanieczyszczeń nieprzekraczającą 3% wynosi

co najmniej 6 MJ/kg suchej masy.
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BELKA TNĄCA SERII 100:  
NAJWAŻNIEJSZY ELEMENT KOSIARKI 
Niektóre kosiarki dyskowe mogą z zewnątrz wyglądać jak kosiarki KUHN. Ważniejsze jest jednak to, co kryje się w środku. 
Standardy projektowe i wykonawcze firmy KUHN zapewniają niezawodne działanie i długą żywotność maszyn. Przyjrzyj 
się uważnie, co ma do zaoferowania belka tnąca serii 100.

Ograniczaj przestoje
-  Moduły łożysk dysków tnących można szybko w prosty sposób 

zdemontować i zamontować. Naprawa jest tańsza i można 
ją wykonać bez potrzeby rozbierania całej belki, co ogranicza 
przestoje.

-  Gwintowane śróby mocujące łożyska dysków są połączone  
z górną częścią obudowy, zwiększa to bezpieczeństwo  
w przypadku uderzenia w przeszkodę.

1.  Wytrzymałość na największe obciążenia: specjalne 
łożyska o dużej wytrzymałości zamontowane  
w obudowach zapobiegających odkształceniom. 

2.  Wydłużona żywotność: łożyska wałków napędowych 
dysków są odporne na działanie sił promieniowych. Ich 
optymalna pozycja zapewnia równomierne rozłożenie 
obciążeń.

3.  Ochrona przed uszkodzeniem: system 
PROTECTADRIVE chroni przekładnię zębatą belki tnącej  
i minimalizuje przestoje w środku sezonu.

4.  Duża odporność na zużycie: mocowania noży są 
całkowicie osłonięte. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, do 
dysku przyspawane są osłony ze stali hartowanej.

5.  Zminimalizowane ryzyko zużycia, lub odkształceń: 
śruby mocujące osie kół pośrednich są zabezpieczone 
osłonami ze stali hartowanej. Są idealnie spasowane  
i eliminują ryzyko powstawania odkształceń.

6.  Niezawodność przez długie lata: koła zębate o dużej 
średnicy ze wzmocnionymi zębami wykonane są z kutej 
stali o wysokiej wytrzymałości.

7.  Doskonałe uszczelnienie: w obudowach łożysk belki 
tnącej zastosowano najwyższej jakości o-ringi.
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FAST-FIT LUB ŚRUBY = 100% BEZPIECZNE MOCOWANIE NOŻY
Kosiarki przednie GMD od modelu 240 do 310 F i kosiarki tylne GMD od modelu 240 do 355 można wyposażyć w system szybkiego 
mocowania noży typu FAST-FIT. Na etapie projektowania FAST-FIT priorytetem było zapewnienie, aby system był równie bezpieczny jak 
tradycyjne mocowanie śrubowe.

3 dodatkowe zabezpieczenia:
-  mocna sprężyna płytkowa zapewnia stały docisk elementu 

mocującego nóż,
-  sworznie mocujące noże posiadają wgłębienie będące 

dodatkowym zabezpieczeniem,
-  sprężyna płytkowa ugina się i umożliwia demontaż noża tylko  

w jednym punkcie, gdy nóż jest wyśrodkowany względem płozy. 
Dlatego nie ma możliwości zwolnienia noża, jeśli dysk nadal się 
obraca.

Aby zminimalizować koszty, sworzeń mocujący można wymieniać 
niezależnie od sprężyny płytkowej.
Jakość cięcia jest doskonała dzięki zwartej konstrukcji belki tnącej 
i wyjątkowemu kształtowi noży, które obracają się bardzo blisko 
płóz ochronnych.

MOCOWANIE NOŻY FAST-FIT: 
możliwość szybkiej wymiany noży.

Mocowanie noży śrubą
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DOSKONAŁE CIĘCIE!
Dochodowość produkcji zwierzęcej zależy od zapasów paszy magazynowanej w silosach. Cel jest prosty: wyprodukować 
jak najwięcej mięsa lub mleka z paszy podstawowej, optymalizując jej walory smakowe. Aby to osiągnąć, należy 
zapobiegać uszkodzeniom darni i ograniczyć do minimum zanieczyszczenie paszy. Belka tnąca OPTIDISC ELITE została 
opracowana we współpracy z jej użytkownikami, czyli rolnikami, tak aby jak najlepiej przygotować paszę i tym samym 
zwiększyć zyski gospodarstwa. Bardzo duży zakres nakładania się obszarów cięcia noży, mały kąt natarcia i zbieżne 
obroty dysków podnoszą jakość koszenia i przenoszenia materiału na pokos.

Ślizgiem po darni
W wilgotnych warunkach lub podczas koszenia lepkich roślin 
gleba może gromadzić się przed belką tnącą, ale nie w przypadku 
OPTIDISC ELITE! Jest ona wyposażona w specjalne płozy, które 
ślizgają się po powierzchni i chronią darń. Jest to kolejna zaleta, 
która przekłada się na jakość paszy i równe cięcie, szczególnie 
podczas koszenia w trudnych warunkach.

Czyste koszenie w każdych warunkach
Doskonała jakość koszenia jest zapewniona  
w przypadku różnych rodzajów pasz, także  
w regionach położonych w niskich górach, na łąkach 
sezonowych i naturalnych użytkach zielonych.
Wykorzystaj zalety:
- specjalnie wyprofilowanych dysków tnących,
- dużego zakresu nakładania się obszarów cięcia noży.
Rośliny są cięte w kierunku pokosu, co ułatwia 
ich przenoszenie, szczególnie podczas pracy na 
zboczach.
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Dłuższa żywotność maszyny
W miejscu połączenia belki tnącej z ramą 
wbudowane są amortyzatory, dzieki 
którym maszyna jest mniej podatna na 
uderzenia. Jest to szczególnie istotne 
podczas pracy z dużą prędkością.

PROTECTADRIVE: 
bezpieczeństwo i redukcja 
kosztów
W przypadku gwałtownego uderzenia 
w przeszkodę, wałek napędowy dysku 
zostaje ścięty tuż nad łożyskiem, dzięki 
starannie wymierzonemu przewężeniu. 
Koła zębate są chronione. Kosiarkę można 
przywrócić do pracy małym kosztem,  
w czasie krótszym niż 15 minut!

FAST-FIT: bezpieczne mocowanie noży
Kosiarki są seryjnie wyposażone w system szybkiego mocowania 
noży FAST-FIT. W trosce o dodatkowe bezpieczeństwo 
mocna sprężyna płytkowa zapewnia stały docisk elementu 
utrzymującego nóż. Wymiana noży odbywa się błyskawicznie.

Dodatkowe wzmocnienie  
w strategicznych miejscach!
Obudowy łożysk dysków tnących 
mocowane są śrubami, które przechodzą 
przez całą belkę tnącą. Takie rozwiązanie 
eliminuje ryzyko wyrwania mocowania  
w przypadku uderzenia w przeszkodę. Koło 
zębate napędzające dysk jest precyzyjnie 
utrzymywane na swoim miejscu, co 
przekłada się na wysoką niezawodność  
i mniejsze koszty ewentualnych napraw.

Swobodne obracanie noży
Aby poprawić jakość cięcia i wydłużyć żywotność, noże obracają 
się swobodnie o 360°. 

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 
cieplnej osłonami na całej powierzchni,

-  płozy dysków z ulepszanej stali  
z możliwością zamontowania osłony 
ochronnej (przykręcanej),

- zabezpieczenie PROTECTADRIVE.

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI KOMPONENTY WZMACNIAJĄ 
KLUCZOWE ELEMENTY BELKI TNĄCEJ

WYŁĄCZNIE W KUHN WYŁĄCZNIE W KUHN
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GMD 310 F

GMD 280 F 

100 FGMD

Szerokość robocza tej 8-dyskowej kosiarki czołowej wynosi 3,11 m. Ważnym rozwiązaniem są cztery bębny, które układają rośliny  
w przewiewny pokos i zapobiegają rozjeżdżaniu paszy przez koła ciągnika. Model GMD 310 F ma szerokość transportową poniżej  
3,00 m.

WSZECHSTRONNE KOSIARKI CZOŁOWE

Szerokość robocza tej 7-dyskowej kosiarki 
czołowej wynosi 2,80 m.



11

GMD 2721 F - GMD 3121 F

1021 F COMPACTGMD

BELKA TNĄCA 
OPTIDISC ELITE

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

Kosiarki GMD 2721 F i GMD 3121 F, 
wyposażone w belkę tnącą OPTIDISC 
ELITE rekomendowane są do koszenia 
roślin paszowych na terenach górskich. 
Rozmieszczenie i konstrukcja dysków 
tnących umożliwia układanie pokosu 
pomiędzy kołami ciągnika oraz zapewnia 
wydajne odrzucanie skoszonych roślin 
podczas jazdy pod górę, z góry lub 
na zboczach. Wydajne przenoszenie 
materiału na pokos jest podstawą 
czystego cięcia.

KOSIARKI DO PRACY NA TERENACH GÓRSKICH

GMD 2721 F I GMD 3121 F
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GMD 280 F I 310 F

PRZEDE WSZYSTKIM JAKOŚĆ PASZY

Jak uzyskać przewiewny pokos 
Cztery bębny z napędem pasowym układają ścięte rośliny w przewiewny, wąski pokos,  
w taki sposób aby ciągnik nie rozjeżdżał ich kołami. Takie formowanie pokosu ułatwia 
zbiór prasą lub przyczepą zbierającą, bez ryzyka zanieczyszczenia paszy glebą.  
W szczególnych sytuacjach, np. jeśli kosimy długie lub ciężkie rośliny, bębny mogą być 
wyposażone w ząbkowane metalowe pręty, które wspomagają przenoszenie roślin  
do tyłu.

Idealnie dostosowane do pracy  
w zestawie kosiarek
GMD 280 F i GMD 310 F pracując  
z tylnym zestawem kosiarek pozwalają 
uzyskać szerokość koszenia nawet 
8,80 m. Ponieważ te frontalne kosiarki są 
stosunkowo lekkie, wysoką wydajność 
roboczą można osiągnąć nawet 
z ciągnikami o średniej mocy.

Dla rolników, którzy chcą zwiększyć dochodowość produkcji zwierzęcej, jakość paszy przechowywanej w silosach lub 
belach ma kluczowe znaczenie. Cel jest prosty: wyprodukować jak najwięcej mięsa lub mleka z paszy podstawowej.
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Kiedy napotkasz przeszkodę:
(1) Przód zespołu koszącego podnosi się.
(2) Omija przeszkodę.
(3) Automatycznie powraca do pozycji roboczej.

Regulowany nacisk na podłoże
Optymalne położenie sprężyn resorowych umożliwia precyzyjną 
regulację odciążenia zespołu koszącego. Nacisk, jaki kosiarka 
wywiera na podłoże jest dzięki temu przez cały czas skutecznie 
kontrolowany. Ograniczone jest również zużycie płóz.
Rezultat: jednakowa wysokość koszenia, ochrona darni i pasza 
wolna od zanieczyszczeń.

Zawieszenie typu „ciągnięty trapez” dostosowuje się do nierówności 
podłoża
Zespół koszący jest przymocowany do ramy za pomocą cięgien, dzięki czemu może 
się przechylać w zakresie +/- 6° w lewo i w prawo oraz od - 6° do + 5° w górę i w dół. 
Ponadto ma możliwość przemieszczania się w pionie o 50 cm, co przekłada się na 
czystą paszę w każdych warunkach pracy.

Większa wytrzymałość i komfort obsługi

Aby zagwarantować długą żywotność maszyny, podczas jej projektowania 
zwrócono uwagę na kilka elementów:
- mocna, wykonana z grubych profili rama główna,
- wzmocniony napęd bębnów pokosowych z nowymi łożyskami i uszczelkami,
- układ napędowy kosiarki dostosowany do ciągników o dużej mocy,
- nowa górna osłona zapewniająca łatwiejszy dostęp do punktów smarnych,
-  nowe osłony boczne, które nie wymagają składania pod osłonę na czas 

transportu.



14

GMD 2721 F COMPACT I 3121 F COMPACT

KOSIARKI CZOŁOWE DO PRACY NA TERENACH 
GÓRSKICH

Dokładne kopiowanie terenu
Zespół koszący dokładnie kopiuje teren, dzięki wahliwemu 
zawieszeniu przegubowemu pracującemu w zakresie +/-8°. 
Regulacja nacisku na podłoże odbywa się za pomocą dwóch 
sprężyn połączonych z ciągnikiem lub bezpośrednio za pomocą 
przedniego podnośnika ciągnika. Nacisk na podłoże jest 
ograniczony, co pozwala chronić darń.

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 masa oraz płozy ułatwiają 
kopiowanie nierówności terenu. Zwarta budowa maszyny 
pozwoliła ograniczyć jej masę jednocześnie gwarantując jej dużą 
wytrzymałość i stabilność w pracy.

Kompaktowe kosiarki czołowe zostały udoskonalone. 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 górskich. Kosiarki zaskakują wysoką jakością cięcia i kopiowania terenu podczas pracy na stokach o nachyleniu 
przekraczającym 30%.
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Unikaj kosztownych napraw
Aby uniknąć uszkodzenia maszyny podczas koszenia wzdłuż 
krawędzi pola lub obok drzew, elastyczne osłony boczne 
FLEXPROTECT mogą się uginać i powracać do pierwotnego 
kształtu. Można je łatwo składać i rozkładać bez użycia narzędzi 
lub zdalnie za pośrednictwem sterowania hydraulicznego (jako 
opcja).

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

‘‘Perfekcyjne koszenie w każdych warunkach

Pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy na temat doskonałego kopiowania 
terenu i jakości cięcia.’’

źródło: czasopismo LANDWIRT 18/2018, str. 63.
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GMD 16 I 20 I 24 I 28

PROSTA KONSTRUKCJA, DOSKONAŁA JAKOŚĆ 
KOSZENIA

Przegubowe zawieszenie zespołu koszącego 
dokładnie kopiuje nierówności terenu
Przegubowa konstrukcja ramy zawieszenia zespołu koszącego 
umożliwia bardzo dokładne koszenie, nawet na zboczach lub  
w rowach.

Sprężyny odciążające zapewniają dokładne 
kopiowanie nierówności terenu
W zależności od warunków pracy sprężyna odciążająca 
dostosowuje nacisk belki tnącej na podłoże. Napięcie sprężyny 
jest regulowane wysokością głównej ramy za pośrednictwem 
podnośnika ciągnika.

Seria GMD 10 została stworzona dla małych i średnich gospodarstw. Kosiarki o szerokości roboczej od 1,6 do 
2,8 m są połączeniem prostej konstrukcji z rozwiązaniami zapewniającymi czyste i równe koszenie. Wszystkie modele  
są wyposażone w solidną i wydajną belkę tnącą serii 100.
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Napęd z wolnym kołem
Wolne koło jest zalecane, gdy kosiarka pracuje z ciągnikiem 
wyposażonym w hydrauliczny WOM. Tego typu napęd jest 
standardowym wyposażeniem kosiarki GMD 28.

Zabezpieczenie najazdowe
W momencie uderzenia w przeszkodę, mechanizm 
zabezpieczający odchyla kosiarkę lekko do tyłu (pod kątem do 
20°!). Siła uderzenia zostaje znacznie zredukowana. Po cofnięciu 
się, kosiarka wraca w położenie robocze.

JAK ZAPEWNIĆ CZYSTE I RÓWNE KOSZENIE?

Perfekcyjnie ułożony pokos
Talerz pokosowy jest montowany za zewnętrznym 
stożkowym dyskiem. Oddziela skoszone rośliny od łanu 
i zapobiega przejeżdżaniu prawymi kołami ciągnika po 
świeżym pokosie.
W porównaniu z blachami pokosowymi talerz ma wiele 
dodatkowych zalet:
-  mieści się w całości pod fartuchem ochronnym,
- nie dotyka podłoża,
-  nie jest narażony na uszkodzenie podczas cofania lub 

zawracania.

Odrzucanie ściętego materiału
Specjalny kształt dysków ułatwia odrzucanie roślin do tyłu. 
Pozwala to uniknąć wtórnego cięcia pokosu. Noże są 
zamocowane do dysków za pomocą śrub.

Natychmiastowa reakcja na zmiany 
ukształtowania terenu
Odległość pomiędzy belką tnącą, a tylnymi kołami ciągnika 
jest bardzo mała. Dzięki temu, reaguje ona szybko na 
zmianę ukształtowania terenu i wysokość koszenia 
pozostaje wszędzie taka sama.
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GMD 240 I 280 I 310

PROSTA KONSTRUKCJA I DOSKONAŁA JAKOŚĆ 
KOSZENIA

Szerokie możliwości 
wykorzystania
Dzięki geometrii zawieszenia zespołu 
koszącego możliwe jest koszenie  
w rowach i na skarpach. W zależności  
od modelu kąt nachylenia może sięgać 
35° pod górę i do 25° w dół.

Przemyślana geometria 
zawieszenia dla ochrony darni
System zawieszenia umożliwia 
podnoszenie belki tnącej wraz  
z wewnętrzną płozą tylko za pomocą 
siłownika hydraulicznego kosiarki. Ułatwia 
w ten sposób koszenie i zwiększa 
wydajność pracy. Trzypunktowy układ 
zawieszenia ciągnika pozostaje na tej 
samej, wcześniej ustawionej wysokości.

Wzorowe koszenie - równomierne 
odciążenie kosiarki na całej 
szerokości
Mocna sprężyna odciążająca pozwala na 
optymalne dostosowanie docisku belki 
tnącej do podłoża i dokładne kopiowanie 
nierówności terenu.

GMD 240, 280 i 310 to następcy legendarnych kosiarek KUHN GMD 600, 700 i 800, które z pewnością przekonają Cię 
swoimi zaletami. Zostały one opracowane z myślą o coraz bardziej intensywnych warunkach pracy ze względu na większe 
powierzchnie koszenia, większe prędkości robocze i dłuższe przejazdy po drogach z prędkością dochodzącą często do 
40, a nawet 50 km/h.
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Wyraźne oddzielenie pokosu  
od łanu
Podczas koszenia wysokich roślin ważne 
jest aby na końcu belki tnącej została 
zachowana odległość między łanem,  
a pokosem. Duży prześwit pod fartuchem 
i talerzem pokosowym ułatwia odrzucanie 
skoszonych roślin a tym samym 
oddzielenie ich od łanu.

Wzmocnione połączenie 
przekładni z belką tnącą
W konstrukcji zastosowano wzmocniony 
wspornik pomiędzy przekładnią a listwą 
usztywniającą tylną część belki tnącej. 
Dzięki temu zwiększono wytrzymałość 
belki tnącej o 40%.

Nowe wymiary przegubów
Przeguby kosiarek zostały 
przeprojektowane tak, aby spełnić 
oczekiwania użytkowników pod względem 
długotrwałej wytrzymałości. Belka tnąca 
jest zamontowana na tulejach z brązu.

Rama fartucha ochronnego
Konstrukcja ramy fartucha zapewnia 
długotrwałą niezawodność.

Wytrzymałość na coraz większe 
obciążenia
Wszystkie modele z serii 100 wyposażono 
we wzmocnioną ramę nośną, która lepiej 
znosi trudne warunki podczas pracy oraz 
transportu. Nowa rama pochłania 70% 
dodatkowych naprężeń.

Płynne manewrowanie na 
uwrociach
Aby ograniczyć konieczność podnoszenia 
kosiarki na uwrociach, modele od 
GMD 240 do GMD 310 wyposażone są 
w hydrauliczny zawór odcinający. 
Dzięki płynniejszemu działaniu ograniczone 
zostają naprężenia mechaniczne.
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GMD 240 I 280 I 310

Wzmocnione dyski tnące (hd)
Trwałość ich użytkowa znacznie 
przewyższa trwałość innych dysków.  
Są przystosowane do pracy w szczególnie 
ciężkich warunkach. Kosiarki serii 100 
mogą być seryjnie wyposażone w dyski 
HD. Skręcone noże stanowią wyposażenie 
standardowe, natomiast wygięte noże 
dostępne są jako opcja.

Standardowe dyski tnące
W zależności od warunków  
i intensywności pracy, lepszym wyborem 
może okazać się śrubowe mocowanie 
noży. W tym przypadku dyski tnące 
mogą być wyposażone w noże skręcone 
(seryjnie) lub wygięte.

Dyski tnące typu FAST-FIT 
Kosiarki GMD 240, 280 i 310 mogą 
być wyposażone w noże FAST-FIT. Aby 
zminimalizować koszty, sworzeń mocujący 
można wymieniać niezależnie od sprężyny 
płytkowej. Podczas opracowywania tego 
systemu dołożono wszelkich starań, aby 
był on równie bezpieczny jak tradycyjne 
mocowanie śrubowe.

BŁYSKAWICZNE USTAWIENIE DO POZYCJI TRANSPORTOWEJ

Zmiana ustawień z kabiny ciągnika.
Modele GMD od 240 do 310 mogą być opcjonalnie wyposażone w hydrauliczny system obrotu do pozycji transportowej. 
Oznacza to, że przestawienie maszyny z pozycji roboczej do transportowej nigdy nie było tak szybkie i wygodne.  
Tą oszczędność czasu docenisz przede wszystkim podczas pracy na małych polach.

SZEROKI WYBÓR DYSKÓW DOSTOSOWANYCH DO RÓŻNYCH POTRZEB  
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W sezonie nie ma czasu do 
stracenia
Aby ograniczyć przestoje, kosiarki 
dyskowe GMD 240, 280 i 310 
wyposażone są w wałek napędowy  
o wydłużonych interwałach smarowania 
do 100 godzin.

Jeden klucz do wszystkich 
regulacji
Jeden klucz dostarczany z kosiarką służy 
do:
- regulacji sprężyny odciążającej,
- regulacji naprężenia pasów napędowych,
-  wymiany noży (jeśli są mocowane 

śrubowo).

Półautomatyczne napinanie pasa
Po kilku pierwszych godzinach 
użytkowania pasy są ponownie 
regulowane. Ich naprężenie można łatwo  
i precyzyjnie dostosować. Właściwy 
wymiar między kołami pasowymi jest 
utrzymywany niezależnie od obciążenia 
pasów. To rozwiązanie stosowane 
wyłącznie przez firmę KUHN pozwala 
wydłużyć żywotność pasów.

PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA OSZCZĘDZAJĄ TWÓJ CZAS

Zachowaj wysoką wartość swojej maszyny!

W momencie uderzenia w przeszkodę, mechanizm zabezpieczający odchyla 
kosiarkę lekko do tyłu (pod kątem do 20°!). Siła uderzenia na belkę tnącą zostaje 
znacznie zredukowana. Po cofnięciu, zabezpieczenie w prosty sposób blokuje się.
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GMD 285 I 315 I 355

A
B

STAW CZOŁA NIERÓWNOŚCIOM TERENU

Równe pokosy
Zewnętrzny dysk tnący i talerz pokosowy 
wyraźnie oddzielają łan od pokosu 
oraz tworzą czystą drogę przejazdu dla 
prawego koła ciągnika. Pokos jest dobrze 
uformowany, wyrównany i łatwy do 
zebrania.

Mechanizm przegubowy z dużym 
przesunięciem (B)
Sworzeń obrotu jest przesunięty skrajnie 
z lewej strony maszyny i cofnięty o 22° do 
tyłu. Maszyna lepiej absorbuje wstrząsy  
w przypadku uderzenia w przeszkodę.

CONSTANT FLOAT (A)
Układ zawieszenia wyposażony jest  
w bardzo dużą sprężynę odciążającą 
belkę tnącą równie skutecznie, co system 
z przegubem wahadłowym. Zapewnia 
kosiarce stabilność, równą wysokość 
cięcia nawet przy dużej prędkości 
roboczej oraz doskonałe kopiowanie 
nierówności terenu. Darń jest chroniona 
nawet w wilgotnych warunkach. Regulacja 
zawieszenia jest szybka, łatwa i nie 
wymaga użycia narzędzi.

Trzy nowe kosiarki GMD, stanowią uzupełnienie historycznej gamy kosiarek KUHN. Spełnią one oczekiwania rolników 
oczekujących lepszego kopiowania terenu i skuteczniejszego odrzucania roślin na pokos, na nierównych polach. Jest to 
możliwe dzięki zastosowaniu nowego układu zawieszenia CONSTANT FLOAT oraz bezpośredniego napędu na pierwszym 
dysku belki tnącej. Dzięki szerokości roboczej od 2,80 do 3,50 m, dużej wydajności roboczej i małemu zapotrzebowaniu 
na moc są to maszyny stworzone do koszenia dużych powierzchni przy niskich kosztach, bez wpływu na jakość koszenia.
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A
B

C

Oszczędzasz czas potrzebny na 
konserwację: pas posiada system 
wstępnego naprężenia, na maszynie nie 
ma smarowniczek, a główna przekładnia 
nie wymaga wymiany oleju.

W kosiarkach GMD zastosowano nowy system bezpośredniego napędu (A) belki 
tnącej, który przechodzi przez pierwszy dysk. Dzięki dużemu prześwitowi pasza 
płynnie przemieszcza się do tyłu maszyny. Ma to szczególne znaczenie na nierównych 
powierzchniach lub w przypadku trudnego materiału, podatnego na wtórne cięcie. 
Zewnętrzna rama (B) łączy belkę tnącą z osłoną, zapewniając wytrzymałość niezbędną 
do intensywnej pracy. Dostęp do belki tnącej jest zapewniony przez podwójne otwarcie 
osłony. Obsługa serwisowa jest znacznie wygodniejsza, głównie dzięki możliwości 
składania przedniej, tylnej i bocznej części osłony (C).

PROSTA OBSŁUGA MASZYNY.

Niewielkie wymiary w transporcie

Ulepszony zaczep zapewnia optymalne dopasowanie do ciągników o różnych 
szerokościach. Geometria ramy i napędu ograniczyły wymiary transportowe. 
Końcowa część osłony składa się automatycznie zmniejszając wysokość 
transportową (w modelach GMD 315 i 355). Na czas przechowywania maszyna 
jest rozkładana do pozycji poziomej. Jeśli dysponujesz niewielką przestrzenią, 
możesz skorzystać z dodatkowego stojaka (opcja), który pozwala ustawić 
maszynę w budynku do pozycji pionowej.



GMD 10 I 100 I 105

24

CZYSTA PASZA I DOSKONALE UFORMOWANY 
POKOS

Seryjnie: Zewnętrzny talerz układa idealny pokos
Talerz pokosowy jest montowany za zewnętrznym dyskiem stożkowym i oddziela 
skoszone rośliny od łanu. Dzięki temu prawe koło ciągnika przejeżdża po ziemi, a nie po 
świeżo ściętym pokosie. W porównaniu z blachami pokosowymi talerz ma wiele zalet:
- w całości mieści się pod fartuchem ochronnym,
- nie dotyka podłoża,
- nie jest narażony na uszkodzenie podczas cofania lub zawracania.

Wyposażenie: Wewnętrzny talerz pokosu do kosiarek GMD 24 i GMD 240
W modelach GMD 24 i 240 talerz ten zmniejsza szerokość pokosu do ok. 1,50 - 1,60 m.

Opcja: Drugi wewnętrzny stożkowy dysk tnący dla GMD 28 i 280 
Aby zmniejszyć szerokość pokosu w tych modelach, można drugi dysk tnący od strony 
ciągnika zastąpić wysokim dyskiem stożkowym. Szerokość pokosu zostaje zmniejszona 
do ok. 1,70 - 1,80 m.

Opcja: Wewnętrzny talerz pokosowy dla GMD 28 i 280
Stosowany razem z drugim stożkowym dyskiem tnącym pozwala zmniejszyć szerokość 
pokosu kosiarek GMD 28 i 280 do ok. 1,50 m.

Czysta pasza o wysokiej wartości energetycznej i odżywczej jest kluczowa dla zwiększenia produktywności stada. Firma 
KUHN oferuje szereg rozwiązań pozwalających dostosować pokos do indywidualnych potrzeb.
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Opcja: płozy do wysokiego cięcia
Takie wyposażenie jest zalecane do stosowania w warunkach wymagających wysokiego 
koszenia, do 90 mm. Płozy sprawdzają się również na podmokłym i grząskim podłożu.

Opcja: osłony płóz
Osłony płóz są produkowane z uwzględnieniem trudnych warunków pracy na podłożach 
o właściwościach ścierających. Aby ograniczyć koszty serwisowe, można je przyspawać 
do spodniej strony standardowych płóz, co wydłuży ich żywotność.

Opcja: zewnętrzny łącznik w kosiarkach GMD serii 10 i GMD serii 100
Podczas bardzo intensywnej pracy oraz na terenach górzystych, specjalny profil 
wzmacnia połączenie pomiędzy belką tnącą a ramą osłony.

Seryjnie: zewnętrzny łącznik w kosiarkach GMD serii 105
Model GMD 105 jest seryjnie wyposażony w zewnętrzny łącznik zamontowany pomiędzy 
belką tnącą a osłoną. Takie rozwiązanie jest korzystne w przypadku bardzo intensywnej 
eksploatacji, na nierównym terenie i przy koszeniu z dużą prędkością.

Seryjnie: Przesunięcie boczne
Aby zapewnić pełną szerokość koszenia kosiarki podczepianej do ciągników z różnym 
rozstawem kół, modele GMD 240 do 310 mają możliwość przesunięcia o 50 mm w lewo 
i w prawo.

Opcja: Dodatkowe przesunięcie boczne
Przedłużony sworzeń lewego zaczepu pozwala zwiększyć przesunięcie boczne  
w modelach GMD 240 – 310 nawet o 200 mm w prawo.

Kompatybilność z zaczepem QUICK-HITCH
Kosiarki GMD 240, 280 i 310 są przystosowane do ciągników z ramą zaczepu typu 
Quick-Hitch kategorii 2. Wystarczy zamontować poprzeczną belkę zaczepową, dostępną 
jako opcja.

IDEALNE DOPASOWANIE KOSIARKI DO CIĄGNIKA
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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

Dane techniczne Zawieszane kosiarki dyskowe

GMD 280 F GMD 310 F GMD 2721 F 
COMPACT

GMD 3121 F 
COMPACT GMD 16 GMD 20 GMD 24 GMD 28 GMD 240 GMD 280 GMD 310 GMD 285 GMD 315 GMD 355

Szerokość robocza (m) 2,8 3,11 2,7 3,14 1,6 2 2,4 2,8 2,4 2,8 3,1 2,8 3,1 3,5

Liczba dysków tnących z płozami  
(stal hartowana)

7 8 6 7 4 5 6 7 6 7 8 7 8 9

Modułowe obudowy napędu dysków  

Belka tnąca Belka tnąca serii 100 OPTIDISC ELITE Belka tnąca serii100

Zabezpieczenie napędu dysków PROTECTADRIVE

Obciążenie belki Sprężynowe
przez sprężyny, lub przez podnośnik 

ciągnika
Sprężynowe

Zabezpieczenie kosiarki -  Mechaniczne

Mocowanie noży Śruby lub szybkozłącze FAST-FIT Szybkozłącze FAST-FIT Śruby Śruby lub szybkozłącze FAST-FIT Szybkozłącze FAST-FIT

Średnia szerokosć pokosu 0,9 1,3 1,5 1,1 1,4 1,7 2 1,7 2 2,4 2 2,8

Zewnętrzny talerz pokosowy - przez zewnętrzne dyski ze stożkami

Dopuszczalny kąt pracy belki tnącej +/- 6° +/-8°
+35° do -22° (  -40° z zestawem 

wyposażenia dodatkowego)
+35° do -15° +35° do -25° +35° do -30° +35° do -25°

Unoszenie belki do nawrotów
Przez zintegrowane siłowniki 

hydrauliczne maszyny
Na podnośniku ciągnika Przez zintegrowany siłownik hydrauliczn

Zmiana do pozycji transportowej -
Składanie do pionu za pomocą    siłownika hydraulicznego 

i automatycznej    blokady
Składanie do pionu po ręcznym złożeniu osłony, lub 

hydrauliczne składanie do pionu z tyłu.
Składanie do pionu 110°

Zaczep Trójkąt zaczepu żeński kat.2
Trójkąt zaczepu żeński kat.2 lub rama 

3-punktowa kat.1 i 2
3 punktowy, kat. 1 i 2 3 punktowy, kat. 2

Kompatybilność z Quick Hitch - -

Łańcuch ograniczający opuszczanie  -

Prędkość obrotowa WOM (obr/min) 1 000 540 lub 1000 1 000 540 540 (  1000 jako wyposażenie opcjonalne)

Wałek WOM 1 3/8 (6 zębowy wielowypust)

Wolne koło

Minimalne zapotrzebowanie na moc kW/KM 28 / 38 32 / 43 27 / 32 37 / 43 15 / 21 19 / 26 23 / 31 27 / 36 23 / 31 27 / 36 30 / 41 27 / 37 30 / 41 34 / 46

Wymagane wyposazenie hydrauliczne 
ciągnika

1 x SE - 1 x    SE
1 x SE (+ 1 x DE dla wyposażenia w tylną, obrotową 

pozycję transportową)
1 x SE

Waga ok. (kg) 960 1 010 575 635 420 465 544 600 613 659 711 795 845 875

 seryjnie     opcja -  niedostępne
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Dane techniczne Zawieszane kosiarki dyskowe

GMD 280 F GMD 310 F GMD 2721 F 
COMPACT

GMD 3121 F 
COMPACT GMD 16 GMD 20 GMD 24 GMD 28 GMD 240 GMD 280 GMD 310 GMD 285 GMD 315 GMD 355

Szerokość robocza (m) 2,8 3,11 2,7 3,14 1,6 2 2,4 2,8 2,4 2,8 3,1 2,8 3,1 3,5

Liczba dysków tnących z płozami  
(stal hartowana)

7 8 6 7 4 5 6 7 6 7 8 7 8 9

Modułowe obudowy napędu dysków  

Belka tnąca Belka tnąca serii 100 OPTIDISC ELITE Belka tnąca serii100

Zabezpieczenie napędu dysków PROTECTADRIVE

Obciążenie belki Sprężynowe
przez sprężyny, lub przez podnośnik 

ciągnika
Sprężynowe

Zabezpieczenie kosiarki -  Mechaniczne

Mocowanie noży Śruby lub szybkozłącze FAST-FIT Szybkozłącze FAST-FIT Śruby Śruby lub szybkozłącze FAST-FIT Szybkozłącze FAST-FIT

Średnia szerokosć pokosu 0,9 1,3 1,5 1,1 1,4 1,7 2 1,7 2 2,4 2 2,8

Zewnętrzny talerz pokosowy - przez zewnętrzne dyski ze stożkami

Dopuszczalny kąt pracy belki tnącej +/- 6° +/-8°
+35° do -22° (  -40° z zestawem 

wyposażenia dodatkowego)
+35° do -15° +35° do -25° +35° do -30° +35° do -25°

Unoszenie belki do nawrotów
Przez zintegrowane siłowniki 

hydrauliczne maszyny
Na podnośniku ciągnika Przez zintegrowany siłownik hydrauliczn

Zmiana do pozycji transportowej -
Składanie do pionu za pomocą    siłownika hydraulicznego 

i automatycznej    blokady
Składanie do pionu po ręcznym złożeniu osłony, lub 

hydrauliczne składanie do pionu z tyłu.
Składanie do pionu 110°

Zaczep Trójkąt zaczepu żeński kat.2
Trójkąt zaczepu żeński kat.2 lub rama 

3-punktowa kat.1 i 2
3 punktowy, kat. 1 i 2 3 punktowy, kat. 2

Kompatybilność z Quick Hitch - -

Łańcuch ograniczający opuszczanie  -

Prędkość obrotowa WOM (obr/min) 1 000 540 lub 1000 1 000 540 540 (  1000 jako wyposażenie opcjonalne)

Wałek WOM 1 3/8 (6 zębowy wielowypust)

Wolne koło

Minimalne zapotrzebowanie na moc kW/KM 28 / 38 32 / 43 27 / 32 37 / 43 15 / 21 19 / 26 23 / 31 27 / 36 23 / 31 27 / 36 30 / 41 27 / 37 30 / 41 34 / 46

Wymagane wyposazenie hydrauliczne 
ciągnika

1 x SE - 1 x    SE
1 x SE (+ 1 x DE dla wyposażenia w tylną, obrotową 

pozycję transportową)
1 x SE

Waga ok. (kg) 960 1 010 575 635 420 465 544 600 613 659 711 795 845 875

 seryjnie     opcja -  niedostępne
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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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1. Kompaktowe czołowe kosiarki dyskowe - 2. Czołowe kosiarki dyskowe - 3. Kosiarki dyskowe składane poziomo - 4. Przednie i tylne 
kosiarki bębnowe - 5. Potrójne zestawy kosiarek dyskowych - 6. Potrójne zestawy kosiarek dyskowych ze zgniataczem pokosu

Poznaj szeroką ofertę maszyn KUHN do przygotowania siana i sianokiszonki

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 przestrzeń klienta online. Zarejestruj się już teraz i sprawdź jak wyjątkowe usługi oferowane 
za pośrednictwem MyKUHN ułatwią Ci zarządzanie Twoją flotą maszyn i terminalami oraz pomogą 
maksymalnie podnieść ich wydajność. Po zalogowaniu się na komputerze, smartfonie lub tablecie, 
uzyskasz dostęp do katalogów części, dokumentacji technicznej i licznych usług powiązanych.

MOJA DROGA DO SUKCESU 

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 - 920 611 PL - 04.23 - Copyright 2023 KUHN


