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PŁUG KUHN NA JEDNYM KOLE 

maksymalna wydajność pracy

LEPSZE WYKORZYSTANIE SIŁY UCIĄGU

Modele MULTI i VARI-LEADER, dostępne w wersjach z 6, 7 
i 8 korpusami, zostały skonstruowane z myślą o ciągnikach 
o mocy od 135 do 360 KM.

WYDAJNOŚĆ ROBOCZA

Seria LEADER to bardzo zwrotne pługi pozwalające na 
dużą oszczędność czasu podczas wykonywania ma-
newrów na uwrociach.

JAKOŚĆ PRACY

Łatwa i wygodna zmiana ustawień roboczych bez użycia 
narzędzi gwarantuje prawidłowe wykonanie orki w 
każdych warunkach.

Półzawieszane 
pługi KUHN  
na jednym kole 

Liczba korpusów Zabezpieczenie

MULTI-LEADER 6 do 8 T i NSH

VARI-LEADER 6 do 8 NSH
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WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ PRACY 
W PARZE Z PROSTĄ KONSTRUKCJĄ
Modele z serii LEADER zaprojektowano, tak aby ułatwić pracę użytkownika:

MNIEJSZE UWROCIA (OKOŁO 15 M) PRZY KĄCIE SKRĘTU 110°.

DUŻA PRZESTRZEŃ POMIĘDZY GŁOWICĄ ZACZEPU I PIERWSZYM KORPUSEM ZAPOBIEGA USZKODZENIOM 
CIĄGNIKA, NAWET PODCZAS WYKONYWANIA NAJOSTRZEJSZYCH ZWROTÓW.

DLA TWOJEJ WYGODY: SEKWENCYJNE STEROWANIE HYDRAULICZNE STANOWIĄCE 
WYPOSAŻENIE SERYJNE PŁUGA TO MNIEJSZA ILOŚĆ ZAWORÓW STERUJĄCYCH 
OBSŁUGIWANYCH PODCZAS ZAWRACANIA. 

KOMFORT
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WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ PRACY 
W PARZE Z PROSTĄ KONSTRUKCJĄ

SOLIDNA BUDOWA 
TO GWARANCJA NIEZAWODNOŚCI 

KONSTRUKCJA I WYMIARY PŁUGÓW 
SERII LEADER SĄ DOSTOSOWANE DO 
NAJTRUDNIEJSZYCH WARUNKÓW ROBOCZYCH

1. Szeroki wybór jarzm zaczepu (kategorie: 3, 4N, 4, K700 
oraz szybkozłącze QuickCoupler 3 i 4N), dostosowanych do 
ciągników o średniej i dużej mocy (135 do 360 KM). 
W celu zmiany kategorii zaczepu można zmienić elementy 
dystansowe, co zapewnia wyjątkową elastyczność konfiguracji 
maszyny! 

6. Siłownik podnoszący jest wyposażony 
w hydropneumatyczne zawieszenie, co 
zwiększa stabilność podczas transportu 
i zapewnia ochronę ramy pługa podczas 
jazdy po drogach i ścieżkach.

2. Komfort pracy dzięki stopniowemu obracaniu pługa.
Dzięki zastosowaniu dwóch siłowników teleskopowych 
jednostronnego działania, podczas wykonywania 
manewrów na uwrociach wyeliminowano wstrząsy i 
zmniejszony został nacisk na podnośnik ciągnika.

4. Solidna konstrukcja z maszynowo 
spawaną ramą o wymiarach 180 x 180 mm 
zapewnia użytkownikowi bezstresową 
pracę.

5. Duże koło (500 x 1000 mm lub 
500 x 1200 mm) z podparciem po 
obu stronach, zapewnia stabilność 
podczas wykonywania manewrów 
na uwrociach i wydłuża żywotność 
piasty!

3. Oś obrotu zamontowana na łożyskach stożkowych (system 
sprawdzony w modelach MASTER) gwarantuje niezawodny 
obrót pługa.

KOMFORT
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PROSTE REGULACJE ZAPEWNIAJĄ 
WYSOKĄ JAKOŚĆ PRACY 
Dobrze przygotowany do orki pług ułatwia przygotowanie łoża siewnego przy 
mniejszym zużyciu energii. Precyzyjne i łatwo dostępne punkty regulacyjne mają 
w tym przypadku kluczowe znaczenie. Poziomowanie, głębokość robocza oraz 
regulacja pierwszej skiby nie wymagają użycia narzędzi.

1. Poziomowanie: precyzyjna regulacja za pomocą 
niezależnych śrub z korbami, umieszczonych 
z lewej i z prawej strony pługa.

2. Głębokość robocza: za pomocą elementów dystansowych 
na siłowniku podnoszenia. Obciążenia rozchodzą się osiowo, 
dzięki czemu nie występuje nacisk na sworznie. Liczba 
elementów dystansowych stanowi punkt odniesienia.

3.Regulacja pierwszej skiby: mechaniczna za pomocą cięgna lub hydrauliczna za pomocą siłownika (jako opcja) względem rozstawu 
kół ciągnika w zakresie od 1,15 do 1,60 m.
Widoczny z kabiny ciągnika wskaźnik ułatwia precyzyjne wykonanie nastaw. 
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PROSTE REGULACJE ZAPEWNIAJĄ 
WYSOKĄ JAKOŚĆ PRACY 

OPTYMALIZACJA ORKI
WIĘKSZY OBSZAR ROBOCZY DZIĘKI MNIEJSZEMU WYSUNIĘCIU KOŁA

Wykonanie orki do samej granicy pola jest niezbędnym warunkiem dla maksymalnego wykorzystania gruntu ornego oraz 
ograniczenia zachwaszczenia w tym obszarze. Aby to było możliwe, zaprojektowaliśmy pług z kołem umieszczonym maksymalnie 
blisko ramy, która kształtem przypomina literę Z. W ten sposób znacznie zmniejszyliśmy wysunięcie koła poza obrys pługa.

DUŻE KOŁA UŁATWIAJĄ WYKONANIE ORKI

Im większe koło, tym mniejsze ma zapotrzebowanie względem siły uciągu, a co się z tym wiąże  lepsza nośność i łatwiejsze 
przejazdy w trudnych warunkach terenowych. Dostępne są dwa typy dużych kół do pługów KUHN:

MODUŁOWOŚĆ ZMIENIAJĄCA SIĘ WRAZ Z 
TWOIMI POTRZEBAMI

Modele z serii LEADER można rozbudowywać. Liczba 
korpusów może zostać zwiększona z sześciu do 
siedmiu lub ośmiu za pomocą dodatkowych korpusów 
przykręcanych od przodu śrubami.

Uwaga: dla zabezpieczenie NSH przy 7 i 8 korpusach należy wybrać koło 1200 x 500 mm.

Szerokość (mm) 500 500

Średnica (mm) 1000 1200

Typ opony Bloki bieżnika zacho-
dzące na siebie

Bloki bieżnika 
ustawione kątowo
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ROZWIĄZANIE KUHN

NIEZAWODNE 
ROZWIĄZANIA DO BARDZO 
INTENSYWNEJ PRACY

ZABEZPIECZENIA PRZECIWKAMIENIOWE: 
T I NSH

Skokowa zmiana szerokości roboczej: 35, 40, 45 i 50 cm.
Rozmieszczenie sworzni regulacyjnych eliminuje ryzyko 
odkształcenia ramy i zapewnia najwyższą niezawodność 
pracy.

Elementy dystansowe trzymają się na ramie dzięki 
prowadnicy. Zaletą tego rozwiązania jest brak 
konieczności spawania elementów do ramy, co 
eliminuje ryzyko pęknięć.

Szerokość 
robocza korpusu

Całkowita szerokość robocza 
(m)

cale cm
Liczba korpusów

6 7 8

14 35 2,1 2,45 2,8

16 40 2,4 2,8 3,2

18 45 2,7 3,15 3,6

20 50 3 3,5 4
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SZYBKA ZMIANA USTAWIEŃ ROBOCZYCH

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE PŁUGI WYPOSAŻONE 
W HYDRAULICZNE ZABEZPIECZENIE 
PRZECIWKAMIENIOWE NON-STOP NSH ORAZ 
PŁYNNĄ REGULACJĘ SZEROKOŚCI ROBOCZEJ Z 
KABINY CIĄGNIKA (W ZAKRESIE OD 35 DO 55 CM), 
DOSTOSOWANE DO OCZEKIWAŃ UŻYTKOWNIKA POD 
WZGLĘDEM:
1. Dostępnej siły ciągu.

Wbudowany w ramę system regulacji szerokości roboczej 
zapewnia maszynie wyjątkową żywotność, ponieważ 
jego elementy nie są narażone na działanie agresywnych 
czynników, takich jak

✓  uderzenia opadającej gleby lub kamieni podczas 
odwracania pługa

✓ pył
✓ wilgoć (korozja)

System zmiennej regulacji szerokości roboczej nie wymaga 
konserwacji, co jest dodatkową zaletą wpływającą na komfort 
pracy tą maszyną. Wszystkie ruchome punkty są zabezpieczone 
przed obracaniem i mocowane na tulejach.

Szerokość robocza 
korpusu

Całkowita szerokość robocza 
(m)

cale cm
Liczba korpusów

6 7 8

14 35 2,1 2,45 2,8

16 40 2,4 2,8 3,2

18 45 2,7 3,15 3,6

20 50 3 3,5 4

22 55 3,3 3,85 4,4

VARI-LEADER: jedyny na rynku pług z jednym kołem 
wyposażony w płynną zmianę szerokości roboczej, 
z cięgnami  wbudowanymi w ramę w kształcie litery Z!

Wskaźnik szerokości roboczej jest widoczny 
z kabiny ciągnika, co zwiększa komfort pracy 
operatora. 

KOMFORT

2.  Szerokości roboczej, która w ciągu najbliższych lat będzie się 
stale zwiększać, aby umożliwić jak najlepszą optymalizację 
zużycia paliwa.

3.  Typu orki, np. płytka orka jesienna przed siewem zbóż lub 
głęboka orka zimowa, pozostawiona w ostrej skibie na ciężkich 
glebach gliniastych w celu poddania jej kruszącemu działaniu 
mrozu. 

4. Kształtu pola

WYŁĄCZNY PATENT KUHN
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MAKSYMALNA WSZECHSTRONNOŚĆ:
ORKA ON-LAND I W BRUŹDZIE

ORKA ON-LAND, CZYLI PROWADZENIE CIĄNIKA KOŁAMI 
PO CALIŹNIE:

•  Zwiększa siłę ciągu i zmniejsza zużycie paliwa.
W niektórych warunkach, w celu optymalnego wykorzystania możliwości 
ciągnika, pług wymaga zastosowania szerokich opon lub kół bliźniaczych, 
które nie pozwalają na wykonanie orki w bruździe.

•  Eliminuje konieczność zmiany wyposażenia ciągnika.
Jeśli ciągnik jest przeznaczony do innych zastosowań wymagających 
stosowania kół bliźniaczych lub szerokich opon, dzięki systemowi 
On-Land, nie ma potrzeby zmiany kół w celu wykonania samej orki.

Orka on-land ma również inne zalety, takie jak:

✓ Mniejsze ugniatanie gleby na dnie bruzdy.
✓  Mniejsze zużycie bocznych powierzchni opon na kamienistym terenie.

WSZECHSTRONNY ZESTAW DO ORKI ON-LAND:

•  Możliwość stosowania z ciągnikami o szerokości całkowitej do 3,20 m
 
•   Możliwość orki w bruździe, jeśli przyczepność na caliźnie jest 

niezadowalająca.

KOMFORT

JAKOŚĆ PRACY

JAKOŚĆ PRACY:
Bezwzględna kontrola głębokości pracy
Dwa koła o dużej średnicy (690 mm) sprawiają, że korpusy pracują na 
jednakowej głębokości. Każde koło można regulować oddzielnie, w celu 
uzyskania optymalnego ustawienia roboczego w każdych warunkach.

KOMFORT DLA UŻYTKOWNIKA:

Jeszcze łatwiejsze manewrowanie na uwrociach.
Jazda na uwrociach wymaga obsługi mniejszej liczby zaworów 
hydraulicznych. Przechylenie ramy pługa do obrotu odbywa się 
automatycznie za pomocą sekwencyjnego sterowania hydraulicznego.
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Wysokość uniesienia korpusu (cm)

Nacisk na dłuto lemiesza (kg)

Mechaniczne zabezpieczenie non-stop

Zakres regulacji

FIRMA KUHN 
STOSUJE NAJNOWOCZEŚNIEJSZE 

ZABEZPIECZENIA NON-STOP 
NA RYNKU, NIOSĄCE WIELE 

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA.

MAKSYMALNA WSZECHSTRONNOŚĆ:
ORKA ON-LAND I W BRUŹDZIE

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 
ZAPEWNIAJĄCE MAKSYMALNĄ OCHRONĘ

System zabezpieczenia przeciwkamieniowego łączący 
w sobie następujące cechy:
1.  Niezawodność: siła nacisku na dłuto lemiesza 4000 kg 

zapobiega przedwczesnemu wyzwoleniu zabezpieczenia
2. Ochrona ramy przed uderzeniami: zerwanie śruby następuje 

wzdłużnie wskutek rozciągania.

3. Długa żywotność: brak ryzyka uszkodzenia elementów ramy
4.  Wysoka jakość pracy przez długie lata: otwory mocujące 

śruby nie ulegają deformacji, która mogłyby wpływać na 
głębokość roboczą

5. Szybka i łatwa wymiana śrub po zerwaniu.

Jedyny na rynku system oferujący tak wiele korzyści dla użytkowników:
1. Szybkie dostosowanie siły wyzwalającej do warunków roboczych (od 600 do 1300 kg), co zapobiega poślizgom i wydobywaniu kamieni

na powierzchnię.
2. Oszczędność czasu, dzięki centralnemu punktowi regulacyjnemu.
3. Natychmiastowy powrót korpusów do pozycji roboczej po minięciu przeszkody.
4. Możliwość odchylenia korpusu w pionie: 70 cm
5. Możliwość odchylenia korpusu na boki: 20 cm (w lewą i prawą stronę) dla pełnej ochrony
6. Błyskawiczna regulacja nacisku na końcówkę lemiesza z kabiny ciągnika (opcja VARIBAR) ułatwiająca pracę operatora.
7. Możliwość zwiększenia nacisku na dłuto lemiesza do 2,500 kg (opcja MAXIBAR) podczas orki na bardzo ciężkiej, gliniastej glebie.

Prosta konstrukcja w parze z wydajnością: 
1. Brak oblepiania glebą: wszystkie elementy zabezpieczenia są wbudowane w słupicę, aby zwiększyć prześwit umożliwiający przepływ gleby i

resztek roślinnych.
2. Dłuższa żywotność: wszystkie punkty mocowania zostały poddane obróbce cieplnej, a wszystkie siły są przenoszone bezpośrednio przez słupicę

za pośrednictwem jednoczęściowego kutego i hartowanego łącznika
3. Brak konieczności konserwacji: tylko pojedynczy punkt obrotu z tuleją

W przypadku bardzo kamienistej gleby

ZABEZPIECZENIE HYDRAULICZNE NON-STOP NSH

W przypadku gleby z niewielką ilością kamieni:

ZABEZPIECZENIE ŚRUBOWE T

WZMOCNIONY PRZEGUB SŁUPICY  
I ŁĄCZNIK ZABEZPIECZENIA
• Wszystkie punkty oddziaływania sił zostały poddane specja-
listycznej obróbce cieplnej.
• 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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MAKSYMALNE KORZYŚCI I OPŁACALNOŚĆ 
UŻYTKOWANIA TWOICH MASZYN

USŁUGI KUHN

Dane techniczne  MULTI-LEADER VARI-LEADER

Liczba korpusów 6 7 8 6 7 8
Min. moc ciągnika (kW/KM) 99/135 116/158 132/180 99/135 116/158 132/180
Maks. moc ciągnika (kW/KM) 199/270 232/315 265/360 199/270 232/315 265/360
Zabezpieczenie przeciwkamieniowe T i NSH NSH
Prześwit pod ramą (cm) 80 80
Prześwit między korpusami (cm) 102 102

Szerokość robocza korpusu (cm) 14 – 16 – 18 – 20"
(35 – 40 – 45 – 50 cm)

14 – 22"
(35 – 55 cm)

Wymiary ramy głównej (mm) 180 x 180 180 x 180
Wymiary ramy dodatkowego korpusu (mm) 180 x 180 180 x 180

Koło 1000 x 500 mm lub 
1200 x 500 mm (jako opcja)

1000 x 500 mm lub 
1200 x 500 mm (jako opcja)

Wyposażenie dodatkowe

Hydrauliczne regulacja pierwszej skiby Hydrauliczne regulacja pierwszej skiby
System orki On-Land System orki On-Land

Krój talerzowy na ostatnim korpusie Krój talerzowy na ostatnim korpusie
VARIBAR VARIBAR
MAXIBAR MAXIBAR

Całodobowy ekspresowy serwis części zamiennych
Pilnie potrzebujesz części zamiennych? Skorzystaj z ekspresowej do-
stawy w serwisie zamówień KUHN SOS ORDER, dostępnym przez 
siedem dni w tygodniu przez cały rok. W ten sposób zminimalizujesz 
czas przestoju maszyny i zwiększysz wydajność pracy.

Wybór profesjonalistów!
Skorzystaj z pełnej, 36-miesięcznej ochrony gwarancyjnej z usługą 
„KUHN PROTECT +”. Możesz skupić się wyłącznie na pracy i 
wydajności maszyny. Czyli na tym, czego oczekujesz, inwestując w 
zaawansowany technologicznie sprzęt.

Natychmiastowa naprawa!
Usterka techniczna zawsze pojawia się w nieodpowiednim momen-
cie. Twój sprzedawca KUHN może udzielić Ci szybkiego i skutecz-
nego wsparcia dzięki KUHN I TECH. W ramach serwisu interneto-
wego dostępnego 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu możesz 
uzyskać szybką i dokładną diagnozę.

Racjonalna inwestycja!
Potrzebujesz nowej maszyny, ale problem stanowią fundusze? 
Zmodernizuj swój sprzęt i rozwijaj gospodarstwo z usługą KUHN FI-
NANCE całkowicie bezpiecznie oraz zgodnie z Twoimi potrzebami 
i oczekiwaniami. Oferujemy indywidualne usługi finansowe dostoso-
wane do Twoich wymogów.



MULTI et VARI-LEADER

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Znajdź najbliższego dealera marki KUHN
na naszej stronie internetowej:

www.kuhn.com.pl
Niektóre maszyny są bardzo ciężkie. Przestrzegaj dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, udźwigu i maksymal-
nego 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.

Znajdź 
KUHN również na

Twój dealer KUHN

www.kuhn.com

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

KUHN Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.
Jelonek, ul. Orzechowa 1, 62-002 Suchy Las

SZYBKI ZWROT Z INWESTYCJI
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ODKRYJ KOMPLETNĄ GAMĘ PŁUGÓW KUHN:

MODELE ZAWIESZANE

MODELE PÓŁZAWIESZANE

1. MASTER 103 - 2. MASTER 113 - 3. MASTER 123 - 4. MASTER 153 - 5. MASTER 183

6. VARI-LANDER - 7. LEADER - 8. MANAGER - 9. VARI-MANAGER - 10. CHALLENGER


