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GA 13131 GA 15131

Szerokość robocza (m) 8,40 do 12,50 9,50 do 14,70

Szerokość wału pokosu (m) 1,40 do 2,40 1,40 do 2,50

Średnica karuzel(m) 3,20 3,65

Napęd karuzel hydrauliczny

Szerokość transportowa (m) 3,00

Zgrabiarki czterokaruzelowe GA13131 i 15131 
zapewniają nie tylko wysoką wydajność pracy, 
lecz również doskonałą jakość zgrabiania 
i mozliwość dostosowania do każdych warunków 
roboczych. Pokos zgrabiony w równe wały 
przyspiesza dalsze etapy zbioru paszy. 

GODZINA MNIEJ NA 
SMAROWANIE, TO GODZINA 
DŁUŻEJ NA POLU

Zgrabiarki czterokaruzelowe z napędem 
hydraulicznym zapewniają wysoką wydajność 
roboczą nie tylko ze względu na swoją szerokość. 
Dzięki ograniczeniu smarowania tylko do jednego 
wałka napędowego, codzienna konserwacja 
może być nawet o godzinę krótsza w porównaniu 
z mechanicznie napędzanymi zgrabiarkami 
o podobnych gabarytach. W ten sposób można 
zwiększyć dzienną wydajność nawet o dziesięć 

dodatkowych hektarów!

RÓWNE WAŁY TO PODSTAWA 
WYDAJNEGO ZBIORU ZIELONEK

Mozliwość zwiększenia prędkości przednich 
karuzel pozwala formować perfekcyjne wały 
w każdych warunkach. Dzięki temu kolejne 
etapy zbioru przebiegają bardzo sprawnie 
i w optymalnym terminie.

PROSTA REGULACJA

Pomimo imponujących rozmiarów tych maszyn, 
regulacja ustawień roboczych jest bardzo łatwa. 
Regulacja odbywa się hydraulicznie z kabiny 
ciągnika. Jednym przyciskiem można 
również uruchomić automatyczne sekwencje 
podnoszenia karuzel na uwrociach.

Najważniejsze dane techniczne 
w skrócie:

ZGRABIARKA CZTEROKARUZELOWA
Z NAPĘDEM HYDRAULICZNYM

1513113131



WIĘKSZA STABILNOŚĆ 
NA ZBOCZACH I W TRANSPORCIE

Zaczep z wbudowanym systemem 
amortyzacji zapewnia większą 
elastyczność jazdy i większą stabilność 
ciągnika ze zgrabiarką. Maszyna porusza 
się bez szarpnięć na zakrętach i lepiej 

się zachowuje na nierównych drogach, 
a także na polu, gdy karuzele są 
podniesione tylko z jednej strony.

ZYSKAJ GODZINĘ DZIENNIE

Hydrauliczny napęd karuzel z jednym 

wałkiem napędowym ogranicza 
konserwację do minimum. Możesz 
w końcu zapomnieć o konieczności 

codziennego smarowania pośrednich 
wałków napędowych i zaoszczędzić 
godzinę dziennie w porównaniu z 
mechanicznie napędzanymi zgrabiarkami 
o takiej samej wielkości. Gdy pasza musi 

być szybko zebrana przed kolejnym 
deszczem, może to mieć duże znaczenie. 

MNIEJSZE 
WYMAGANIA 
SERWISOWE TO 
OSZCZĘDNOŚĆ 
CZASU

Firma KUHN opracowała 
unikatowy, hydrauliczny 
napęd karuzel w zgrabiarkach 
czterokaruzelowych. 
Wyjątkowo płynna i cicha 
praca oraz odporność na 
zużycie robią duże wrażenie. 
Wymagania konserwacyjne 
są bardzo ograniczone, 
a prędkość karuzel można 
dostosować do rodzaju 
zgrabianego materiału.

NIEZALEŻNY UKŁAD HYDRAULICZNY

Niezależny układ hydrauliczny w modelach GA 13131 i GA 15131 jest zamontowany 
na ruchomej głowicy zaczepowej3. W ten sposób główny wałek napędowy znajduje się 
zawsze w linii prostej do ciągnika, nawet podczas pracy w ciasnych narożnikach pola. 
Dodatkowo, napęd WOM można regulować z kabiny ciągnika w zależności od typu i 
ilości zgrabianego materiału. Możliwość wyboru przekładni 1000 (seryjnie) lub 750 (opcja) 
min-1 pozwala zoptymalizować zużycie paliwa. Podsumowując, napęd hydrauliczny 
znacznie upraszcza obsługę maszyny oraz pozwala na zastosowanie różnych rozwiązań 
wpływających na jakość i wydajność pracy.

Markus Schneider  
Nadrenia-Palatynat, Niemcy, 
biogazownia 380 kW, działalność 
usługowa w zakresie zbioru zielonek

Usługodawca z Niemiec mówi o tym, 
w jaki sposób zgrabiarka GA 15131 
pomaga mu zwiększyć dzienną 
wydajność roboczą: „Klienci zwykle 
proszą nas o zgrabienie jak największej 
powierzchni w jak najkrótszym czasie, 
aby uzyskać paszę o najwyższej wartości 
odżywczej. Jesteśmy pod wrażeniem 
napędu hydraulicznego, który znacznie 
ogranicza wymagania konserwacyjne 
i zapewnia bezproblemową pracę 
karuzel. Ponadto, maszynę można 
szybko ustawić w położeniu 
transportowym, bez potrzeby 
czekania do momentu zatrzymania 
karuzel. Dzięki tej zgrabiarce możemy 
być konkurencyjni także w naszym 
regionie, gdzie jest duży udział małych 
gospodarstw”.
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PRZEKŁADNIA MASTER DRIVE GIII 
Z NAPĘDEM HYDRAULICZNYM

Przekładnia KUHN MASTER DRIVE już od dawna 
cieszy się dużym uznaniem wśród użytkowników. 
Karuzele są napędzane za pośrednictwem walcowych kół zębatych, 

co zapewnia ścisłą kontrolę tolerancji elementów napędu. 
To unikatowe rozwiązanie przekłada się na większą wytrzymałość 
całego zespołu w trudnych warunkach roboczych. 
Zgrabiarki czterokaruzelowe KUHN są wyposażone 
w jeszcze wydajniejsze przekładnie nowej generacji

MASTER DRIVE GIII z napędem hydraulicznym. 
Dzięki temu zostały doskonale przygotowane 
do zbioru trudnych upraw.

POMOC W FORMOWANIU 
PERFEKCYJNYCH WAŁÓW

ZWIĘKSZ PRĘDKOŚĆ PRZEDNICH KARUZEL O 20% JEDNYM PRZYCISKIEM

Prędkość obrotowa przednich karuzel może zostać zwiększona o 20% w stosunku do tylnych karuzel za 
pośrednictwem sterownika znajdującego się w kabinie ciągnika. Dzięki tej funkcji pokos jest wyrzucany dalej, 
bezpośrednio na środek maszyny. Zapobiega to przepychaniu pokosu po ziemi, w związku z czym pasza jest 
mniej skręcona i tylne karuzele mogą uformować równy i przewiewny wał. Rozwiązanie to doskonale wpływa 
na schnięcie i jakość paszy.    

Z MYŚLĄ O KOMFORCIE OPERATORÓW

Równe wały pokosowe cieszą w szczególności operatorów 
sieczkarni, przyczep zbierających oraz pras, ponieważ łatwiejsze 
zbieranie materiału podbieraczem pozwala na szybszą pracę 
i większą wydajność roboczą.

MOCNE STRONY KUHN
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Duża wydajność powierzchniowa to jeden z najważniejszych atutów zgrabiarek czterokaruzelowych 
o szerokościach roboczych od 8,40 do 12,50 m (GA 13131) oraz od 9,50 do 14,70 m (GA 15131). 
Zgrabiarki o tak dużych szerokościach muszą mieć szczególną zdolność dostosowywania się 
do kolejnych maszyn w łańcuchu technologicznym zbioru zielonek. Właśnie z tego względu 
wyposażono je w płynną regulację szerokości roboczej i szerokości wału, sterowaną hydraulicznie 
z kabiny ciągnika.

DOSTOSUJ WAŁ POKOSU DO WIELKOŚCI 
PLONU I SZEROKOŚCI PODBIERACZA

SZEROKOŚĆ ROBOCZA ZALEŻY 
OD WIELKOŚCI PLONU

Szerokość zgrabiarki można dostosować 

do różnych ilości materiału poprzez 
zmianę pozycji przednich karuzel. 
Regulacja jest wykonywana z kabiny 
ciągnika za pomocą siłowników 
hydraulicznych i czujników kątowych.

DOSTOSUJ SZEROKOŚĆ WAŁU 
DO PODBIERACZA

Z kabiny ciągnika można również 

dostosować szerokość zgrabianego wału. 
Odbywa się to w trakcie pracy, poprzez 
zmianę pozycji tylnych karuzel. Regulacja 
szerokości roboczej odbywa się w 
zakresie od 1,40 do 2,40 m (do 2,50 m 

w modelu GA 15131).

OSOBNE PODNOSZENIE 
KAŻDEJ KARUZELI

Pomimo dużej szerokości roboczej, 

czterokaruzelowe zgrabiarki są na tyle 
elastyczne pod względem ustawień 
roboczych, że mogą bez problemu 
pracować na polach w kształcie klina. 
Niezależne podnoszenie karuzel 

umożliwia omijanie przeszkód 
i zgrabianie pokosu w narożnikach 
pola. Duży prześwit pod uniesionymi 
karuzelami ułatwia omijanie wcześniej 

zgrabionych wałów.
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W celu usprawnienia zawracania na końcu pola w pozycji podniesionej, terminal 
ISOBUS posiada automatyczną, wstępnie zaprogramowaną sekwencję manewrów 
na uwrociach. Można ją łatwo dostosować do konkretnych potrzeb, a dzięki 

czujnikom kątowym, karuzele zawsze zostaną podniesione na wstępnie ustaloną 
wysokość bez względu na aktualną szerokość roboczą. Po dokonaniu wszystkich 
ustawień wystarczy nacisnąć przycisk, usiąść i pozwolić pracować elektronice.

WYGODNE MANEWROWANIE NA UWROCIACH

Wszystkie ustawienia karuzel są regulowane hydraulicznie podczas pracy, za pośrednictwem terminala 
sterującego: szerokość robocza i szerokość wału pokosu, podnoszenie karuzel, wysokość zgrabiania, 
składanie itp . Możliwe jest również zastosowanie joysticka, który dodatkowo ułatwia obsługę. Obie zgrabiarki 
są wyposażone w system ISOBUS. KUHN oferuje dwa terminale ISOBUS (CCI 50 lub CCI 1200), każdy z nich 
jest wyposażony w kolorowy ekran dotykowy. Maszyny mogą być obsługiwane również za pośrednictwem 
terminali ISOBUS VT 50 oraz CCI 200 lub terminali innych producentów. Sprawdź u swojego dealera listę 
zgodności z urządzeniami sterującymi.

ŁATWA REGULACJA WYSOKOŚCI 
ZGRABIANIA 

Wysokość zgrabiania można w wygodny 

sposób dostosować do warunków 
roboczych z kabiny ciągnika. Regulacja 
może być wykonana dla dwóch przednich 
i dwóch tylnych karuzel jednocześnie lub 
dla każdej karuzeli indywidualnie. Aktualna 

wysokość zgrabiania jest widoczna 
na wyświetlaczu terminala sterującego 
oraz na wskaźniku podwozia karuzeli.

WSZYSTKIE REGULACJE WYKONYWANE 
BEZPOŚREDNIO Z KABINY

Składanie/Rozkładanie

Wygodna zmiana ustawień

Wysokość zgrabiania

Kompatybilność z różnymi 

terminalami ISOBUS
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ZAWIESZENIE 3D

Karuzele zawieszone na przegubach 
pracują niezależnie od ramy 

głównej, mogą się odchylać 

we wszystkich kierunkach i 
dostosowywać do ukształtowania 

terenu. W rezultacie, zgrabianie 
materiału jest bardzo dokładne 

w każdym miejscu na polu. Pasza 

pozostaje czysta, a darń nie jest 
uszkadzana przez palce karuzel.

SKRĘTNE KOŁA 
CHRONIĄ DARŃ

Każda karuzela jest wyposażona 
w skrętne koła, które nie 

powodują uszkadzania darni 
podczas nawrotów. Umieszczenie 

kół bardzo blisko palców zapewnia 

natychmiastowe dostosowanie 
karuzel do zmian ukształtowania 

terenu.

DUŻA STABILNOŚĆ 
NA POLU I DRODZE

Po podniesieniu karuzeli, siłownik 

hydrauliczny automatycznie blokuje 
przegub. STABILIFT to system 

gwarantujący maszynie wyjątkową 

stabilność w każdej sytuacji.

MNIEJSZY NACISK 
NA PODŁOŻE

Ramiona przednich karuzel 

są wyposażone w sprężyny 

odciążające, dzięki czemu 

przemieszczają się po podłożu 

z mniejszym naciskiem. Ponadto, 
sprężyny poprawiają stabilność 

maszyny podczas zgrabiania na 

bardzo pochyłym terenie.

DELIKATNE LĄDOWANIE 
NA ZIEMI

Siłownik hydrauliczny umieszczony 

z przodu karuzeli kontroluje 

jej opuszczanie na podłoże. 

Podobnie jak przy lądowaniu 

samolotu, z podłożem styka się 
najpierw tylna część karuzeli, a 

następnie jej przód. Rozwiązanie 

zapobiega uderzaniu palcami 

zgrabiarki w glebę.

WIĘKSZA POWIERZCHNIA STYCZNA TO MNIEJSZY 
NACISK NA PODŁOŻE

Szerokie opony podwozia dobrze rozkładają masę maszyny, 

ograniczając ślady na polu. Zmniejszają również zagęszczenie gleby 

i gwarantują stabilność, nawet na pochyłym terenie. Stanowi to także 

mocny argument za używaniem dostępnych jako opcja opon radialnych.

OCHRONA DARNI 
I GLEBY

Dokładne kopiowanie 
nierówności terenu oraz 
ograniczony nacisk na 
podłoże to cechy odgrywające 
decydującą rolę w ochronie 
pokrywy roślinnej i zapobieganiu 
nadmiernemu zagęszczeniu 
gleby. Czterokaruzelowe 
zgrabiarki KUHN są wyposażone 
w rozwiązania pozwalające 
spełnić te wymogi.

ROZWIĄZANIE KUHN
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Czy wiesz, że roczne oszczędności kosztów zakupu koncentratów mogą 
wynieść 89 EUR na ha, tylko przez ograniczenie zanieczyszczeń w paszy 
z 4 do 2%*? Pomożemy Ci produkować paszę o najwyższej jakości, 

a tym samym zwiększyć Twoje zyski.

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

Z wiedzą zdobytą dzięki KUHN, 
zbierzesz paszę o najwyższej jakości…

Minimalne

STRATY

Minimalny
POZIOM 
ZANIECZYSZCZEŃ

Wysokie

WALORY SMAKOWE

Wysoka
ZAWARTOŚĆ ENERGII I 

SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH

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

PRZEDE WSZYSTKIM JAKOŚĆ PASZY
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WYSOKOŚĆ TRANSPORTOWA PONIŻEJ CZTERECH METRÓW

Pomimo imponujących rozmiarów, zgrabiarki czterokaruzelowe KUHN są dość kompaktowe i łatwe w transporcie. 
Wynika to z następujących rozwiązań konstrukcyjnych:
-  W pozycji transportowej maszyny mają mniej niż 4 m wysokości, przez co nie ma potrzeby demontażu ramion.
- Niski środek ciężkości zapewnia maszynie dobrą stabilność na drodze.
-  Dzięki hamulcom, zgrabiarki GA 13131 i GA 15131 mogą być transportowane po drogach z prędkością 50 km/h 

(w zależności od przepisów o ruchu drogowym w danym kraju).

PRACA W NOCY

Modele GA 13131 i GA 15131 mogą 
być opcjonalnie wyposażone w 
pięć świateł LED wysokiej jakości 
(po jednym na karuzelę i jedno do 
oświetlania wału pokosowego z tyłu). 
Wyposażenie pozwala bezpiecznie 
pracować po zachodzie słońca.

ZACHOWAJ KONTOLĘ

Innym dodatkowym wyposażeniem 
jest kamera, którą można 
zamontować z tyłu zgrabiarki. 
Wysokiej jakości obraz dociera 
bezpośrednio do kabiny ciągnika, 
dzięki czenu prowadzenie maszyny 
na polu i na drodze jest łatwiejsze.

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

WYBOR PROFESJONALISTOW

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

RACJONALNA INWESTYCJA

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

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.

EKSPRESOWY SERWIS CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Pilnie potrzebujesz części zamiennych? KUHN SOS ORDER to 
ekspresowy system dostaw, który jest do Twojej dyspozycji siedem 
dni w tygodniu, przez 362 dni w roku. W ten sposób zminimalizujesz 
czas przestoju maszyny i zwiększysz wydajność pracy.
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Dane techniczne

GA 13131 GA 15131

Szerokość robocza (m) 8.40 do 12.50 9.50 do 14.70

Szerokość pokosu (m) 1.40 do 2.40 1.40 do 2.50

Szerokość transportowa (m) 3.00 (3.10 z kołami 710/40-22.5)

Długość transportowa (m) 9.95 10.90

Wysokość transportowa (m) 3.95 4.00

Średnica karuzel (m) 3.20 3.65

Liczba karuzel 4

Liczba ramion na karuzeli
przednie karuzele: 11 

tylne karuzele: 12
przednie karuzele: 13

tylne karuzele: 15

Liczba palców na ramieniu 4

Przekładnie karuzel MASTER DRIVE GIII

Napęd karuzel niezależny układ hydrauliczny montowany na głowicy zaczepowej3

Kopiowanie nierówności terenu wahliwe zawieszenie karuzel 3D

Regulacja wysokości roboczej hydrauliczna

Liczba kół pod karuzelą 4 (skrętne)

Opony: rama nośna karuzeli 16x6.5-8  18x8.50-8

Opony: podwozie transportowe 500/60-22.5 (600/50-22.5 radialne jako opcja) 600/50-22.5 (710/40-22.5 radialne jako opcja)

Napęd WOM (obr/min.-1) 1,000 (750 jako opcja)

Zaczep 2-punktowy dolny zaczep - kat. 2 i 3

Koło zapasowe

Sekwencyjne podnoszenie karuzel

Funkcje sterownika VT50 Szerokość robocza i szerokość wałów pokosowych, wysokość zgrabiania, podnoszenie karuzel 
pojedynczo lub w parach, prędkość obrotowa przednich karuzel (wzmocniony napęd)

Wymagane przyłącza elektryczne w ciągniku 1x złącze 7-pin (oświetlenie), 1x wiązka przewodów ITH dla terminala sterującego

Wymagane przyłącza hydrauliczne w ciągni-ku 1x zawór jednokierunkowy + wolny spływ (lub Load Sensing jako opcja)

Oświetlenie i tablice ostrzegawcze

Minimalne zapotrzebowanie na moc na WOM (kW/KM) 70 / 95 85 / 115

Przybliżona masa (kg) 5,150 6,100

 seryjnie  opcja - nie dostępne

Wyposażenie dodatkowe: zestaw szerokich opon do ramy nośnej karuzeli w maszynach GA 13131 i GA 15131: 600/60-22,5 i 710/40-22,5 - 5 świateł LED - kamera - zestaw 

podkładek do pracy na wysokim ściernisku - zestaw hydrauliczny Load Sensing.

CZĘŚCI ZAMIENNE KUHN
Wygrywają z czasem

Odlewnie i kuźnie należące do fi rmy 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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Zgrabiarki czterokaruzelowe
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Przyśpieszanie 

napędu przednich 

karuzel

Wszystkie regulacje 

wykonywane 

z kabiny ciągnika

Przekładnia 

MASTER DRIVE GIII

Amortyzacja dolnego 

zaczepu

Wysokość 

transportowa 

poniżej 4 m

Porównanie

Sprawdź gamę maszyn 

zielonkowych KUHN 
dla dużych gospodarstw 

i fi rm usługowych

1.  Potrójne zestawy kosiarek 

dyskowych
2.  Potrójne zestawy kosiarek 

dyskowych ze zgniataczem 
pokosu

3.  Przetrząsacze o szerokości 

13 i 17 m
4.  Zgrabiarki dwukaruzelowe 

zgrabiające pokos z boku 
maszyny

5.  Zgrabiarki dwukaruzelowe 

zgrabiające pokos pośrodku 
maszyny

6.  Zgrabiarki z przenośnikami 
taśmowymi.
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Inne modele o 

podobnej szerokości

ZGRABIARKI CZTEROKARUZELOWE

PORÓWNAJ I ZDECYDUJ SAM

KUHN Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.

Jelonek, ul. Orzechowa 1, 62-002 Suchy Las
Tel. 61 81 25 235, Fax 61 81 17 010Znajdź najbliższego dealera marki KUHN 

na naszej stronie internetowej: 

www.kuhn.com.pl

Twój dealer KUHN

Odwiedź nasz kanał na YouTube.

Informacje podane w niniejszym dokumencie mają wyłącznie charakter informacyjny i nieumowny. Maszyny 
naszej fi rmy 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 modyfi kacji rozwiązań projektowych, specyfi kacji 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 KUHN również na


