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Pługi
KUHN

Przyszłość rolnictwa leży w konkurencyjności i 
opłacalności produkcji. Seria pługów MASTER 
wyposażonych w nowoczesne rozwiązania 
pozwala na szybszy zwrot Twoich inwestycji.

Pługi KUHN to sposób na doskonałą orkę:

•  Zachowanie pożądanej struktury gleby z 
dokładnym przykryciem resztek pożniwnych 
i równomiernym rozmieszczeniem agregatów 
glebowych  - Twoje plony będą wyższe.

•  Duży wybór ustawień szerokości roboczej 
oraz doskonała zwrotność  - Twoje koszty 
eksploatacji pługa się zmniejszą, a komfort 
pracy będzie większy.

•  Wykorzystanie najnowszych rozwiązań 
technicznych, takich jak: wzmocnienie ramy, 
zmiana szerokości roboczej, zabezpieczenie 
przeciwkamieniowe (hydrauliczne non-stop 
lub śrubowe)  - żywotność Twojego pługa 
będzie dłuższa, a koszty serwisowe znacznie 
mniejsze.

•  Niezawodność w każdej sytuacji gwarantująca 
pracę bez przestojów oraz długi czas 
użytkowania  - Twój pług utrzyma wysoką 
wartość rynkową, jako maszyna używana przy 
ewentualnej odsprzedaży.

Wybierz pług firmy KUHN, ponieważ droga 
do uzyskania wysokich plonów i optymalnych 
wyników finansowych rozpoczyna się wraz z 
prawidłowo wykonaną orką.

Firma KUHN oferuje nowoczesne rozwiązania w 
dziedzinie orki, spełniające oczekiwania użytkowników 
pod względem:

REDUKCJA  
KOSZTÓW

KOMFORT SERWIS JAKOŚĆ PRACY DORADZTWO



VARI-MANAGER

4

PÓŁZAWIESZANY PŁUG Z 
HYDRAULICZNĄ REGULACJĄ 
SZEROKOŚCI ROBOCZEJ
VARI-MANAGER spełnia oczekiwania dzisiejszego rolnictwa:
- Mocna i stabilna konstrukcja
-  Pełna ochrona elementów pługa: hydrauliczne zabezpieczenie korpusów non-stop, 

śrubowe zabezpieczenie przedpłużków oraz system amortyzacji w transporcie
-  Uniwersalność, która pozwala uzyskać wysoką wydajność pracy oraz łatwa regulacja 

dzięki hydraulicznie przestawianej szerokości roboczej - pług doskonale przystosowuje 
się do każdych warunków pracy. Mechanizm regulujący szerokość roboczą pługa jest 
całkowicie zintegrowany z ramą, co zapewnia mu pełną ochronę pracy.

JEDNOCZĘŚCIOWA GŁOWICA

Niska pozycja poprzecznej belki 
zaczepowej zapewnia optymalne 
rozłożenie ciężaru pługa oraz poprawia 
przyczepność kół ciągnika w trudnych 
warunkach pracy.
Końce łącznika mają kształt litery "u", 
co zapewnia mu większą wytrzymałość. 
Wzmocniona głowica pozwala na pracę 
z ciągnikiem do 240 KM.

HYDRAULICZNE OBRACANIE PŁUGA

Obrót pługa odbywa się za pomocą dwóch, synchronicznie 
pracujących siłowników hydraulicznych umieszczonych 
poziomo na ramie. Ten bardzo prosty system jest całkowicie 
bezobsługowy i nie powoduje zużywania się elementów. System 
posiada opatentowaną, hydrauliczną blokadę nachylenia.

ZAWÓR STERUJĄCY 
PODNOSZENIEM  
I OBROTEM PŁUGA  
(PATENT)

Dzięki zastosowaniu tego zaworu, 
sterowanie podnoszeniem ramy 
oraz obrotem pługa odbywa się 
za pośrednictwem jednej dźwigni 
z kabiny ciągnika, co zapewnia 
wyjątkowy komfort obsługi i ułatwia 
manewry na uwrociach.

KOMFORT
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PÓŁZAWIESZANY PŁUG Z 
HYDRAULICZNĄ REGULACJĄ 
SZEROKOŚCI ROBOCZEJ

RUCHOME ELEMENTY ZABEZPIECZONE WEWNĄTRZ RAMY 
PŁUGA

Wszystkie elementy sterowania zmianą szerokości roboczej są umieszczone 
wewnątrz ramy pługa, dzięki czemu są chronione przed działaniem wody i kurzu, 
a tym samym przed korozją. To wyjątkowe rozwiązanie stosowane w pługach 
KUHN zapewnia niezawodną pracę maszyn przez długie lata. Wszystkie łączniki 
oraz przeguby są wzmocnione, dzięki czemu cała konstrukcja pługa jest bardzo 
wytrzymała. Dodatkowo, przeguby są ułożyskowane na wzmocionych tulejach.

ZALETY SYSTEMU PŁYNNEJ 
REGULACJI SZEROKOŚCI  
ROBOCZEJ
•  Szybkie dostosowanie pługa do 

istniejącej siły uciągu: przy zmianie ciągnika, 
pracy na zboczach lub w warunkach złej 
przyczepności.

•  Zachowanie wysokiej wydajności roboczej, dzięki 
dostosowaniu pługa do warunków glebowych, 
ukształtowania terenu i wielkości pola.

•  Zmiana ustawienia pługa ze względu na rodzaj 
orki: przedsiewna, podorywka, orka zimowa.

•  Przystosowanie do pracy w warunkach dużej 
ilości resztek pożniwnych.

• Dokładne wykonanie orki do samej granicy pola.
•  Łatwe omijanie przeszkód i wyrównanie linii bruzdy.

KOMFORT
REDUKCJA  
KOSZTÓW
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ROZWIĄZANIE KUHN DLA 
CIĄGNIKÓW O DUŻEJ MOCY!

CHALLENGER to bez wątpienia pług stworzony do pracy w najcięższych warunkach 
z ciągnikami o dużej mocy. Duża ilość korpusów zapewnia imponującą wydajność. 
Rama o przekroju prostokątnym 220 mm x 220 mm gwarantuje wytrzymałość, a 
zabezpieczenie przeciwkamieniowe (śrubowe lub hydrauliczne) niezawodność w 
każdych warunkach.
Przegub ramy oraz system amortyzacji chroni konstrukcję pługa podczas pracy i 
transportu.

SZEROKI ZAKRES REGULACJI 
PIERWSZEJ SKIBY I PUNKTU CIĄGU

Ustawienie przedniej skiby odbywa się 
za pomocą siłownika hydraulicznego, 
sterowanego z kabiny ciągnika. Szeroki zakres 
regulacji umożliwia precyzyjne ustawienie 
pługa w stosunku do każdego wewnętrznego 
rozstawu kół ciągnika oraz pozwala na 
ustawienie pierwszej skiby w zależności od 
warunków pracy, np.: wyłączenie z pracy 
pierwszego korpusu podczas wykonywania 
orki wokół przeszkód na skraju pola.

KOMFORT

CHALLENGER 12 T, wersja ON-LAND
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ZMIANA SZEROKOŚCI ROBOCZEJ KORPUSÓW 
35, 40 I 45 CM

Zarówno w modelach ze śrubowm (T), jak i hydraulicznym 
(NSH) zabezpieczeniem przeciwkamieniowym, zmiana 
szerokości roboczej korpusów odbywa się w łatwy i szybki 
sposób poprzez przełożenie śrub w mocowaniach korpusów 
na ramie do otworów odpowiadających oczekiwanej 
szerokości roboczej.

ORKA ON-LAND (PROWADZENIE  
CIĄGNIKA PO CALIŹNIE)

Zalety:
-  lepsze rozłożenie ciężaru maszyny pozwala ograniczyć 

nadmierne ugniatanie gleby,
- koła ciągnika nie ślizgają się w bruździe,
- ograniczenie zużycia opon na zakamienionych glebach,
-  możliwość stosowania szerokich opon lub kół bliźniaczych w 

ciągniku,
-  oszczędność czasu - ciągnik nie wymaga zmiany kół 

bliźniaczych na zwykłe przed przystąpieniem do orki.
CHALLENGER w wersji "ON-LAND" może zostać w łatwy 
sposób przekształcony i przygotowany do orki w bruździe w 
sytuacji, gdy wilgotne warunki ograniczają przyczepność kół 
ciągnika na caliźnie. W przypadku orki "ON-LAND" niezbędne 
jest zamontowanie z przodu pługa koła podporowego.

JAKOŚĆ PRACY

CHALLENGER 12 NSH w wersji ON-LAND
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NAJNOWSZE TECHNOLOGIE W 
PROJEKTOWANIU I PRODUKCJI MASZYN
HYDRAULICZNA REGULACJA 
PRZEGUBU RAMY (PATENT)

Hydrauliczna regulacja przegubu ramy 
(obsługiwana z kabiny ciągnika) umożliwia 
dostosowanie zakresu ruchu przegubu w 
zależności od warunków glebowych.
Akumulator hydrauliczny jest czuły nawet na 
niewielkie zmiany w ukształtowaniu terenu.

AMORTYZACJA PODCZAS 
TRANSPORTU

System amortyzacji w transporcie stanowi 
seryjne wyposażenie pługów CHALLENGER i 
VARI-MANAGER.
W trakcie transportu, ciężar pługa jest 
oparty na 4 punktach (2 koła wózka oraz 
2 ramiona ciągnika), co zapewnia mu dużą 
równowagę. Koło podporowe nie wystaje 
poza obrys maszyny, a montowany na wózku 
transportowym amortyzator chroni cały pług 
podczas transportu.

ŚRUBOWE ZABEZPIECZENIE 
PRZECIWKAMIENIOWE

Rozerwanie śruby o średnicy 16 mm następuje 
pod wpływem siły 4000 kg (4500 kg w modelu 
CHALLENGER), co ogranicza przestoje.

•  Śruba A  jest umieszczona w pozycji 
równoległej do płaszczyzny pracy korpusu, 
a nie jak w tradycyjnym zabezpieczeniu 
śrubowym, poprzecznie.

•  Dzięki temu, że śruba pracuje w tej samej 
płaszczyźnie, co oddziałujące na nią siły 

podczas orki, otwory mocowań B  nie są 
deformowane.

•  Rozwiązanie to wyklucza ryzyko zakleszczenia 
śruby po jej rozerwaniu. W momencie, gdy 
lemiesz natrafi na opór 4000 kg, śruba rozrywa 
się wzdłużnie, a jej wymiana jest szybka i łatwa.

•  Nawet po kilku zerwaniach śrub 
zabezpieczających, korpus nadal pracuje na 
ustalonej głębokości roboczej, a cały pług 
zachowuje prawidłowe ustawienie względem 
ciągnika.
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efekt MAXIBAR 

NSH KUHN 150 bars

NSH KUHN 90 bars

Wysokość uniesienia korpusu (cm)

Nacisk na dłuto lemiesza (kg)

Mechaniczne zabezpieczenie non-stop

Zakres regulacji

FIRMA KUHN STOSUJE 
NAJDOSKONALSZY Z DOSTĘPNYCH 

OBECNIE NA RYNKU, SYSTEM
ZABEZPIECZENIA 

PRZECIWKAMIENIOWEGO, KTÓRY 
OFERUJE MAKSYMALNE  

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW.

NAJNOWSZE TECHNOLOGIE W 
PROJEKTOWANIU I PRODUKCJI MASZYN

ZABEZPIECZENIE KORPUSÓW W 
KAŻDYCH WARUNKACH

ZABEZPIECZENIE HYDRAULICZNE NON-STOP 
(NSH) 

1 -  Dostosowane do każdych warunków pracy

Stworzony do pracy na glebach ciężkich i kamienistych 
system zabezpieczenia hydraulicznego „Non-Stop 
Hydraulic” (NSH) zapewnia orkę bez przestojów. Korpusy 
pługa automatycznie unoszą się po natrafieniu na 
przeszkodę i po jej ominięciu, natychmiast powracają do 
pozycji roboczej. Operator nie musi opuszczać ciągnika i 
wymieniać śrub zabezpieczających. Ponadto, na glebach 
z dużą ilością kamieni system NSH doskonale amortyzuje 
wibracje, wydłużając żywotność pługa i poprawiając 
komfort pracy operatora.

System VARIBAR: dostępny jako wyposażenie 
dodatkowe, pozwala regulować nacisk na dłuto lemiesza 
bezpośrednio z kabiny ciągnika. Pracuje indywidualnie lub 
z systemem MAXIBAR.

System MAXIBAR: pozwala zwiększyć nacisk na dłuto 
lemiesza w zakresie 600 do 2500 kg. Wyposażenie to jest 
szczególnie przydatne na ciężkich, zwięzłych glebach.

2 - Oryginalna koncepcja
Głównym założeniem hydraulicznego zabezpieczenia 
przeciwkamieniowego non-stop jest szybkie uniesienie 
natrafiającego na przeszkodę korpusu pługa i jego natychmiastowy 
powrót do pozycji roboczej po ominięciu przeszkody.

ZALETY SYSTEMU NSH:

•  Długa żywotność i wysoka efektywność: zabezpieczenie hydrauliczne jest 
bardzo skuteczne i nie zużywa się.

•  Mniejszy ciężar: masa pługa na każdym z korpusów zmniejsza się o 25 kg 
w porównaniu z pługiem z zabezpieczeniem resorowym.

•  Łatwa regulacja z kabiny ciągnika: regulacja nacisku korpusu pługa z 600 
do 1500 kg poprzez zmianę ciśnienia oleju w akumulatorze hydraulicznym 
zamontowanym na głowicy pługa.

•  Płynna praca: korpus pługa automatycznie powraca do pozycji roboczej 
zaraz po ominięciu przeszkody.

•  Zwarta konstrukcja: siłownik hydrauliczny jest wbudowany w profil słupicy, 
co zapobiega blokowaniu się resztek pożniwnych.

•  Wyjątkowy prześwit: korpus pługa może zostać uniesiony na wysokość 
dłuta 60 cm z odchyleniem bocznym 20 cm.

WZMOCNIONY PRZEGUB SŁUPICY I ŁĄCZNIK

•  Wszystkie punkty oddziaływania sił zostały poddane 
specjalistycznej obróbce cieplnej.

•  Dzięki zastosowaniu pojedynczego punktu obrotu, wszystkie 
siły działające na korpus podczas pracy są przenoszone na 
lity, kuty i ulepszany cieplnie łącznik.
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KORPUSY ZAPEWNIAJĄCE NIŻSZE KOSZTY 
UŻYTKOWANIA MASZYNY

•  Odkładnice KUHN są wykonane 
ze stali TRIPLEX o różnej grubości 
warstw.

•  Grubość warstwy ściernej została 
zwiększona do 3,3 mm  - wyłącznie 
w pługach KUHN.

3,3 mm
2,31,5

1 -  ODKŁADNICE ZE STALI TRIPLEX O 
ZRÓŻNICOWANEJ GRUBOŚCI WARSTW

2 -  CZĘŚCI ROBOCZE 
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Lemiesze są kute prasą o 
nacisku 5500 ton:

•  wyjątkowa odporność na 
zużycie

•  zdolność do samoostrzenia, 
dzięki odpowiedniemu ułożeniu 
włókien stali w wyniku procesu 
kucia.

SUPER MARATHON®

Dłuto z kutej stali, specjalnie 
hartowane, z końcówką z węglików 
wolframu. Bardzo wysoka odporność 
na zużycie. Jest 4 do 5 razy trwalsze 
od tradycyjnych dłut. Krawędź 
robocza jest przez cały czas ostra, co 
zapewnia doskonałe zagłębianie się 
pługa w każdej glebie.

MARATHON®

Dłuto z kutej stali, specjalnie 
hartowane. Dwustronne dla 
maksymalnego wykorzystania.
Specyficzny kształt zapewnia 
lepszą ochronę płozy.

OLYMPIC®

Dłuto z kutej stali, specjalnie 
hartowane. Dwustronne dla 
maksymalnego wykorzystania.
Mocniej wyprofilowany kształt 
zapewnia większą odporność 
na zużywanie i skuteczniejszą 
ochronę płozy. Dłuto samoostrzące, 
zapewniające dobrą penetrację 
gleby w każdych warunkach.

REDUKCJA KOSZTÓW

REDUKCJA KOSZTÓW

ROZWIĄZANIE KUHN



KLASYCZNE MODELE ODKŁADNIC

ODKŁADNICA TYPU N

Śrubowo-cylindryczna do orki 
na głębokość od 15 do 30 cm. 
Uniwersalne zastosowanie.
Cylindryczna w części przedniej, 
śrubowa w części tylnej. Mały opór, 
średnie kruszenie skib i doskonałe 
przykrycie resztek pożniwnych.

ODKŁADNICA TYPU L 
SZEROKA ŚRUBOWA H4
(DOSTĘPNA RÓWNIEŻ W 
WERSJI Z TWORZYWA)

Szeroka, śrubowa odkładnica pługa 
typu skandynawskiego przeznaczona 
do orki na głębokość od 15 do 30 
cm. Szczególnie zalecana na ciężkie 
gleby gliniaste (model H6 pozwala na 
orkę na 35 cm).

ODKŁADNICA AŻUROWA TYPU VP

Odkładnica składająca się z 
pojedynczych, wymiennych listew. 
Mniejszy opór ze względu na małą 
powierzchnię. Łatwa obsługa 
serwisowa.

DORADZTWO
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WYPOSAŻENIE NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

NIEZALEŻNIE MONTOWANE I ŁATWE 
W REGULACJI PRZEDPŁUŻKI

Każdy przedpłużek jest montowany do 
niezależnego wspornika i zabezpieczony przed 
uszkodzeniem śrubą. Przedpłużki mogą być 
regulowane w trzech kierunkach:

1   Podłużnym: przód-tył -  zmiana położenia 
słupicy przedpłużka względem korpusu, w 
jednej z trzech pozycji. Otwory mocujące 
zostały sfazowane, co eliminuje ryzyko 
luzów.

2   Pionowym: góra-dół - szybka i precyzyjna 
regulacja wysokości (w zakresie 20 cm) 
również wykorzystująca sfazowane otwory 
do bezpiecznego zablokowania położenia 
słupicy

3   Poprzecznym: prawo-lewo - właściwe 
ustawienie względem kroju talerzowego 
(jeżeli jest zamontowany).

KROJE TALERZOWE

Gładkie talerze o średnicy 500 mm lub 
karbowane o średnicy 600 mm dla 
modeli z zabezpieczeniem śrubowym. 
Umieszczone przed korpusem płużnym 
odcinają skibę od calizny dzięki czemu 
ścianka bruzdy jest gładka, a resztki 
roślinne lepiej przykryte.

PRZEDPŁUŻKI UNIWERSALNE ZX

Dobrze przystosowane do ściernisk 
zbóż i kukurydzy. ZXL: duży lemiesz, 
ZXE: mały lemiesz.

PRZEDPŁUŻKI ŚRUBOWE ZH

Przeznaczone do głębokiego przyorania 
resztek pożniwnych. Doskonale 
sprawdzające się podczas orki na 
użytkach zielonych.

PRZEDPŁUŻKI ZRL O DUŻEJ 
POWIERZCHNI

Bardzo dobre wymieszanie resztek 
pożniwnych z glebą. Doskonałe 
przykrycie słomy i resztek po kukurydzy.

ŚCINACZE SKIBY

Umożliwiają skuteczne przykrycie 
resztek roślinnych w warunkach, gdzie 
ich znaczna ilość mogłaby zablokować 
przedpłużki.

RAMIĘ WAŁU Z HYDRAULICZNYM 
WYCZEPIENIEM

Ramię dostępne dla wszystkich 
modeli pługów, pozwala na łatwe 
zaczepienie oraz hydrauliczne 
wyczepienie wału na uwrociach. 
W części gdzie zaczepiany jest 
wał, wszystkie złączki i przewody 
hydrauliczne są schowane wewnątrz 
ramy, co zapobiega ich zniszczeniu. 
Ramię jest w łatwy sposób składane 
do transportu.
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MODUŁOWA KONSTRUKCJA
Każdy pług jest zbudowany z 3 podstawowych modułów: 
1 przedniej ramy, 1 tylnej ramy oraz dodatkowego korpusu/
korpusów.
Korzystając z informacji przedstawionych w poniższych 
tabelach, możemy stworzyć pług, który będzie przystosowany 
do mocy naszego ciągnika.

TYLNE KOŁO PODPOROWE

Montowane z tyłu ramy pługa koło podporowe 
o średnicy 600 mm (VARI-MANAGER) i 690 
(CHALLENGER) dostosowuje swoje położenie do każdej 
zmiany szerokości roboczej pługa. Regulacja koła 
jest bardzo łatwa: głębokość roboczą ustawia się za 
pomocą śruby z możliwością niezależnej regulacji lewej i 
prawej strony.

KOŁO PODPOROWE Z AMORTYZATOREM
Pług CHALLENGER może być wyposażony w ogumione 
koło podporowe z amortyzatorem o średnicy 690 mm. 
Amortyzator nie tylko niweluje uderzenia opadającego 
koła podczas odwracania pługa, ale również zapewnia 
jego prawidłowe ustawienie po powrocie do pozycji 
roboczej.



CHALLENGER

VARI-MANAGER
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Avec KUHN protect +, 
travaillez en toute sérénité

36 mois de couverture avec toutes les sécurités de 
la garantie ! Grâce à KUHN protect +, vous pouvez 
vous concentrer exclusivement sur votre métier  
en profitant au maximum des performances de 
votre machine. Car investir dans du matériel de 
technologie moderne, c’est avant tout pouvoir être 
le plus efficace dans tous vos travaux.

Extension de garantie

KUHN S.A.
F - 67706 SAVERNE Cedex

Tél. : +33 (0)3 88 01 81 00 – Fax : +33 (0)3 88 01 81 01 
www.kuhn.fr 
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« Je maîtrise mieux les coûts d’utilisation de 
mon matériel. »

Avec ce service, je n’ai plus de surprises par 
la suite. Je maîtrise mes coûts d’utilisation à 
l’avance. Comme je gère mon exploitation et mon 
matériel avec une comptabilité analytique, je peux 
voir exactement ce que me coûte chaque travail 
effectué. C’est un vrai plus pour moi !

MArc,  
céréalier

« L’extension de garantie KUHN, c’est moins 
cher que de payer les réparations. »

Quand on se retrouve face à un problème de matériel en 
panne au beau milieu de la saison, c’est déjà compliqué 
de s’organiser, de s’adapter à cet élément imprévu. Ne 
pas avoir à payer la facture dans ces moments, c’est 
vraiment un avantage. D’autant que bien souvent quand 
on répare en urgence, cela fait vite de grosses sommes. 

PATrIcIA,  
éleveuse

« J’ai revendu mon semoir plus facilement 
grâce à l’extension de garantie KUHN. »

Lorsque j’ai dû de me séparer de mon matériel, j’ai 
trouvé beaucoup plus facilement un acquéreur car 
il bénéficiait encore de l’extension de garantie. Et 
au final dans la négociation, j’ai bien vu que cela 
a eu du poids. C’est sûr que c’est un service qui 
facilite la revente.

régIs,  
polyculteur-éleveur

Accélérateur  
de satisfaction

be strong, be KUHN*
élevages l cultures l paysages

*soyez fort, soyez KUHN

Avec KUHN protect +, 
travaillez en toute sérénité

36 mois de couverture avec toutes les sécurités de 
la garantie ! Grâce à KUHN protect +, vous pouvez 
vous concentrer exclusivement sur votre métier  
en profitant au maximum des performances de 
votre machine. Car investir dans du matériel de 
technologie moderne, c’est avant tout pouvoir être 
le plus efficace dans tous vos travaux.

Extension de garantie

KUHN S.A.
F - 67706 SAVERNE Cedex

Tél. : +33 (0)3 88 01 81 00 – Fax : +33 (0)3 88 01 81 01 
www.kuhn.fr 
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effectué. C’est un vrai plus pour moi !
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Quand on se retrouve face à un problème de matériel en 
panne au beau milieu de la saison, c’est déjà compliqué 
de s’organiser, de s’adapter à cet élément imprévu. Ne 
pas avoir à payer la facture dans ces moments, c’est 
vraiment un avantage. D’autant que bien souvent quand 
on répare en urgence, cela fait vite de grosses sommes. 

PATrIcIA,  
éleveuse

« J’ai revendu mon semoir plus facilement 
grâce à l’extension de garantie KUHN. »

Lorsque j’ai dû de me séparer de mon matériel, j’ai 
trouvé beaucoup plus facilement un acquéreur car 
il bénéficiait encore de l’extension de garantie. Et 
au final dans la négociation, j’ai bien vu que cela 
a eu du poids. C’est sûr que c’est un service qui 
facilite la revente.

régIs,  
polyculteur-éleveur

Accélérateur  
de satisfaction

be strong, be KUHN*
élevages l cultures l paysages

*soyez fort, soyez KUHN

MAKSYMALNE KORZYŚCI Z UŻYTKOWANIA MASZYN 
I WYSOKI POZIOM OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI.

Serwis „na życzenie”, siedem dni w tygodniu.
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. Dzięki niemu możesz 
zminimalizować czas przestoju maszyny i zwiększyć wydajność 
pracy.

Przedłużona gwarancja
Skorzystaj z 36-miesięcznej gwarancji zapewnionej przez usługę 
KUHN PROTECT +. Możesz skupić się wyłącznie na pracy i 
wydajności maszyny, czyli na tym czego oczekujesz inwestując w 
sprzęt wysokiej jakości.

Zawsze przed innymi dzięki wiedzy ekspertów
Usterka techniczna zawsze pojawia się w nieodpowiednim 
momencie. Dzięki usłudze KUHNITECH Twój dealer może udzielić 
Ci wsparcia szybko i skutecznie. Całodobowa internetowa pomoc 
techniczna gwarantuje szybką i precyzyjną diagnozę.

Rozwiązania finansowe dopasowane do potrzeb 
klientów
Potrzebujesz nowej maszyny, ale problem stanowią fundusze? 
Zmodernizuj swój sprzęt i rozwijaj gospodarstwo, korzystając z 
usługi KUHN FINANCE  - całkowicie bezpiecznie i zgodnie z Twoimi 
potrzebami i wymaganiami.

USŁUGI KUHN*

Model
Liczba 

korpusów
Konfiguracja 

ramy

Max. moc 
na 

1 korpus 
(kW/KM)

Waga
(kg)*

Rodzaj 
zabezpieczenia

Szer. robocza 
korpusu

(cm)

Prześwit (cm)
Odkładnice 
rombowe 

(opcja)
Wysokość 
do ramy 

Rozstaw 
korpusów 

VA
R

I-
M

A
N

A
G

E
R

VARI-MANAGER

5 3 + 2 110/149 3150

Hydrauliczne 
NSH

Od 12“
do 20“

Od 30 do 50

80 102 TAK

6 3 + (2 + 1) 132/179 3500

7 (3 + 1) + (2 + 1) 154/209 3850

8 (3 + 1 + 1) + (2 + 1) 176/239 4200

C
H

A
LL

E
N

G
E

R

CHALLENGER T

7 4 + 3 210/287 3760

Śrubowe

14“, 16“
i 18“

35, 40
i 45

80 102 TAK

8 (4 + 1) + 3 240/322 4048

9 (4 + 1) + (3 + 1) 270/369 4336

10 (4 + 1 + 1) + (3 + 1) 300/410 4624

11 (4 + 4) + 3 330/451 4912

12 (4 + 4) + (3 + 1) 360/492 5200

CHALLENGER 
NSH

7 4 + 3 210/287 4110

Hydrauliczne 
NSH

14“, 16“
i 18“

35, 40
i 45

8 (4 + 1) + 3 240/322 4428

9 (4 + 1) + (3 + 1) 270/369 4746

10 (4 + 1 + 1) + (3 + 1) 300/410 5064

11 (4 + 4) + 3 330/451 5382

12 (4 + 4) + (3 + 1) 360/492 5700

Dane techniczne VARI-MANAGER, CHALLENGER



MASTER 103, 113, 123,153 et 183
MASTER L

LEADER VARI-CHALLENGER

VARI-MANAGER, CHALLENGER

Pługi półzawieszane KUHN

Rolnicy mają do czynienia z różnymi problemami, ale mają również wspólne cele: ograniczenie kosztów uprawy i poprawa wydajności 
roboczej przy zachowaniu wysokich plonów.
Pługi VARI-MANAGER i CHALLENGER to wszechstronne maszyny, szybkie i łatwe w regulacji, które pozwalają zwiększyć wydajność pracy i 
zachować potencjał produkcyjny gleby na wysokim poziomie.

Poznaj pługi firmy KUHN

Znajdź najbliższego dealera marki KUHN
na naszej stronie internetowej:

www.kuhn.com.pl
Odwiedź nasz kanał na YouTube.

KUHN HUARD S.A.S. 
2, rue du Québec
Zone Horizon
F-44110 Châteaubriant - FRANCE

KUHN MASZYNY ROLNICZE SP. Z O.O. 
Jelonek, ul. Orzechowa 1, 62-002 Suchy Las 
Tel. 61 81 25 235

Twój dealer KUHN
Niektóre maszyny są bardzo ciężkie. Przestrzegaj dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, udźwigu i maksy-
malnego obciążenia osi. Obciążenie przedniej osi ciągnika musi zawsze wynosić minimum 20 % jego masy 
własnej. Nasze maszyny są produkowane zgodnie z Europejską Dyrektywą Maszynową, obowiązującą w 
krajach Unii Europejskiej. W krajach poza E.U. nasze maszyny są przystosowane do norm obowiązujących 
w danym kraju.
W prospektach, w celu pokazania szczegółów budowy, niektóre osłony mogły zostać zdemontowane. 
Podczas pracy wszystkie osłony muszą być zamontowane (według opisu montażu przedstawionego w 
instrukcji obsługi). Producent zastrzega sobie prawo zmiany budowy, danych technicznych oraz materiałów 
bez uprzedzenia. Nasze modele i znaki towarowe są chronione patentem w więcej niż jednym kraju. 
Maszyny i wyposażenie opisane w tej broszurze mogą być objęte co najmniej jednym patentem i/lub wzorem 
zastrzeżonym. Znaki towarowe zawarte w tym dokumencie mogą być zarejestrowane w jednym lub kilku 
krajach.
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Znajdź 
KUHN również na


