
Pług odwracalny zawieszany

VARI-MASTER L

be strong, be KUHN*Bądźcie silni, bądźcie KUHN
*
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NOWA WIZJA ORKI

Przyszłość rolnictwa zależy od konkurencyjności i 
rentowności. Dzięki swojej technologii, koncepcja 
pługów VARI-MASTER L zapewnia, że szybko 
zbierasz owoce swoich inwestycji. W szczególności, 
pługi VARI-MASTER L KUHN zapewniają:

• Zachowanie wartości agronomicznej gleby 
poprzez zakopywanie materii organicznej i 
optymalizację wielkości kruszywa – zapewnia to 
zwiększenie wydajności upraw.

• Zapewnienie dużej szerokości roboczej i 
doskonałej zwrotności – koszty operacyjne prac 
zostają zmniejszone.

• Korzystanie ze sprzętu o uznanej niezawodności 
i długowieczności to gwarancja braku przestojów 
podczas prac i wysokiej wartości odsprzedaży.

Wybierz pług VARI-MASTER L KUHN, ponieważ 
wysokie plony i optymalne wyniki finansowe 
zaczynają się od wysokiej jakości orki.

Firma KUHN oddaje do Twojej dyspozycji rozwiązania w 
zakresie orki, które spełniają Twoje wymagania dotyczące 

OGRANICZENIA 
KOSZTÓW

KOMFORTU OBSŁUGI JAKOŚCI PRACY DORADZTWA
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VARI-MASTER L to nowy pług zawieszany, opracowany i wytwarzany przez firmę KUHN. Ta nowa seria o zadbanej 

i solidnej konstrukcji stanowi gamę asortymentową wpisującą się pomiędzy modele MASTER 153 i 183, do ciągników o 

mocy od 200 do 300 KM. Łączy w sobie moc, niezawodność i jakość pracy w celu zapewnienia najlepszej wydajności 

orki.

Seria VARI-MASTER L zachowuje zalety, które sprawiły, że pługi KUHN stały się znane i cenione: zintegrowane z 

ramą zawieszenie o zmiennej szerokości dla optymalnej ochrony przed uderzeniami i korozją, listwy TRIPLEX z nierównymi 

warstwami o żywotności większej o 40% oraz monoblok zawieszenia przedniego zapewniający możliwość pracy z mocą 

do 300 KM. Dostępne w wersji od 4 do 6 korpusów, są również wyposażone w wiele ekskluzywnych elementów i szeroki 

wybór wyposażenia, spełniającego oczekiwania wszystkich gospodarstw rolnych, zarówno w wersji ETA, jak i CUMA.

Model VARI-MASTER L został stworzony, aby stać się nowym punktem odniesienia dla precyzyjnej orki, dzięki 

prostym i pomysłowym ustawieniom.

PO PROSTU WSZYSTKO, CO 
NAJWAŻNIEJSZE
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PO PROSTU WSZYSTKO, CO 
NAJWAŻNIEJSZE

Sillon

On Land
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VARI-MASTER L

Nowy model Vari-Master L ze swoimi czystymi liniami wyróżnia się na pierwszy rzut oka. Finezja i płynność, zapewniona 
dzięki zastosowaniu kutych podpór, ale także wielu części odlewanych, które oprócz unikalnej koncepcji zapewniają 
osiągnięcie pożądanej wydajności. 

DESIGN

Jakość orki charakteryzuje się w ten sposób 
jednorodnością pracy powierzchniowej i kontrolowanymi 
kosztami użytkowania. 
Nasza firma dysponuje ponad 100-letnim doświadczeniem 
w dziedzinie projektowania i sprzedaży pługów, dzięki 
czemu pługi KUHN wciąż stanowią wzór do naśladowania 
w dziedzinie orki. Unikalna konstrukcja pługów KUHN 
zapewnia wyjątkową wydajność w celu osiągnięcia 
wysokiej rentowności i maksymalizacji zysków.
Dzięki reputacji i wiedzy specjalistycznej firmy KUHN 
w dziedzinie orki, pługi MASTER mają wyższą wartość 
odsprzedaży niż produkty innych producentów na rynku. 

WIEDZA JEDYNA 
W SWOIM  
RODZAJU
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ELASTYCZNOŚĆ

	Część środkowa On Land

Zdolność do pracy zarówno w bruździe, jak i poza linią 
orki zapewnia znaczną elastyczność w zakresie prac w 
gospodarstwie. Mechanizm pracy poza linią pozwala uzyskać 
bardzo wysoką jakość orki w przypadku ciągników wyposażonych 
w szerokie opony (≥800 mm), a nawet gąsienice. 

	Część środkowa Sillon

Model VARI-MASTER L Sillon jest wyposażony w system „Pro-
Set”, zapewniający bardzo proste uruchamianie. Ustawienia 
zgrupowane w części środkowej pozwalają jednym ruchem 
szybko dostosować się do wszystkich opon na rynku, w zakresie 
od 1,15 m do 1,60 m, używając wskaźnika widocznego z kabiny. 
Dzięki systemowi „Pro-Set” użytkownik ma gwarancję idealnego 
ustawienia podczas pracy dzięki możliwej korekcji przechyłu, która 
ogranicza zużycie i ułatwia przyczepność.

System Pro-Set ułatwia rozpoczęcie korzysta-
nia z modelu VARI-MASTER L Sillon

KOMFORT

Podczas orki, odpowiednie ustawienia mają kluczowe znaczenie. Proste regulacje mogą zapewnić uzyskanie znacznych 
oszczędności poprzez zmniejszenie zużycia paliwa i ochronę części zużywających się. Aby ułatwić wykonywanie 
ustawień, nie są potrzebne żadne narzędzia do regulacji VARI-MASTER L. W przypadku pracy na polach, które są 
bardzo niejednorodne, wszystkie ustawienia można kontrolować bezpośrednio z kabiny (opcjonalnie).

Mechanizm On Land umożliwia pracę poza linią 
orki lub w bruździe
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VARI-MASTER L
Monoblok zawieszenia  
przedniego Przeznaczony do pracy
      z mocą do 300 KM.

Podwójne zamocowanie koła
5 lub 6 korpusów dla zachowania elastyczności 
i kontroli prześwitu

Sprzęg stały
Dla ułatwienia  
podłączania  
pługa.

Drążek odlewany
Specyficzny, solidny kształt, zapewniający 
osiągnięcie maksymalnego przesunięcia 
bez dodatkowego ciężaru pługa.

95 cm w modelu 5E lub 101 cm  
w modelu 4 E
Prześwit między końcówkami do pracy  
w każdych wszystkich warunkach.

Listwy Triplex  
z nierównymi warstwami 
„Wyłączność KUHN” 
Trwałość większa o + 40%

Ograniczenie prześwitu
Całkowicie niezależny od liczby korpusów system kontroli 
prześwitu kół bocznych. Podwójne zamocowanie umożliwia 
przesuwanie koła do przodu lub do tyłu w celu zmniejszenia 
prześwitu lub zapewnienia większej stabilności.
Nowa obudowa łukowa zapewnia mniejszy prześwit kół, 
zapewniając możliwość prac bliżej krawędzi pola dla 
doskonałego wykończenia działek.

Pokrętło regulacyjne
Umożliwia regulację głębokości roboczej
Profil i nośność dostosowane do rodzaju pracy
Dostępne w wymiarach: 690x320 i 760x370
Regulacja mechaniczna bez konieczności użycia żadnych 
narzędzi lub sterowanie hydrauliczne z kabiny.



9

Listwy Triplex  
z nierównymi warstwami 
„Wyłączność KUHN” 
Trwałość większa o + 40%

Regulowany przedpłużek „Opatentowany przez KUHN”
Pojedyncza manipulacja umożliwia wybranie odpowiedniego kąta, 
aby dostosować się do prędkości i odpowiedniej głębokości pracy i 
uzyskać całkowite zakopanie roślinności. 

Zintegrowany układ 
zawieszenia „Wyłączność 
KUHN”
Optymalna ochrona przed 
agresywnymi czynnikami 
zewnętrznymi.

Prześwit 80 cm
Podpory kute 
zapewniające trwałość 
i bezpieczeństwo 
rozwiązania Hydro-
Safe.
Prześwit pod ramą 
do 90 cm* dla 
zapewnienia płynnego 
przejazdu nad 
pozostałościami.
*tylko w układzie 
bezpieczeństwa 
Safe-T.

Modulowana rama
Ramy pługa mogą być z łatwością 
dostosowane do zmian w gospodarstwie.

Szeroki wybór kół
Umożliwiający dostosowanie do wszystkich 
warunków pracy i transportu.

Kombinowane koło boczne
Koło umożliwia uzyskanie niskiego prześwitu, a 
jednocześnie oferuje podwójną funkcję: pozycję roboczą do 
regulacji głębokości i pozycję transportową, zapewniającą 
przewożenie w sposób całkowicie bezpieczny.

Koło transportowe
Zaprojektowane dla spełnienia wymogów jazdy drogowej
Dostępne w wymiarach: 660x225
Łatwe ustawienie w pozycji transportowej
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VARI-MASTER L

Zawieszenie przednie modelu VARI-
MASTER L jest dostępne w kategoriach 
3N, 3 i 4N. Podłączenie pługa może 
zostać wykonane z dużą łatwością 
za pomocą sprzęgów nieruchomych. 
Bez konieczności wykonywania 
jakichkolwiek intensywnych prac można 
teraz łatwo regulować wysokość 
dolnych punktów zaczepu, aby 
zoptymalizować przyczepność ciągnika.

Zawieszenie przednie 
standardowe

Zawieszenie przednie  
EasyDrive

Zawieszenie przednie  
OptiDrive

Poza łatwością przechodzenia pomiędzy 
pozycją roboczą a transportową, 
zawieszenie przednie OptiDrive 
zapewnia system amortyzacji wstrząsów. 
Całkowicie zintegrowane z konstrukcją 
przedniego zawieszenia, znacznie 
poprawia komfort kierowcy podczas 
fazy skrętu i transportu, jednocześnie 
chroniąc pług i ciągnik.

Zawieszenie przednie EasyDrive 
zapewnia łatwe przechodzenie 
pomiędzy pozycją roboczą a 
transportową. Nie trzeba już podnosić 
i regulować trzeciego punktu w celu 
ustawienia pozycji jazdy drogowej.

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA DO 
WSZYSTKICH WARUNKÓW

ZAWIESZENIE PRZEDNIE
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ELEMENT ZABEZPIECZAJĄCY HYDRO-SAFE

Nacisk na korpus zmienia się w zależności od głębokości, prędkości i szerokości roboczej, stanu i charakteru podłoża itp. 
Dlatego też konieczna jest możliwość zmiany ciśnienia wyzwalania bez jakiejkolwiek interwencji mechanicznej (dodanie ostrzy, 
naprężenie sprężyny itp.), aby uniknąć wydobywania kamieni na powierzchnię lub wstrząsów.

Zalety produktów KUHN: po podłączeniu węża hydraulicznego ustawienie ciśnienia zwalniającego zajmuje tylko kilka sekund.

ELEMENT ZABEZPIECZAJĄCY SAFE-T

Zerwanie przez trakcję w przypadku narażenia końcówki pługa na 
obciążenie 4500 kg pozwala uniknąć zbyt częstego wyzwalania elementów 
zabezpieczających.

• Brak efektu ścinania, ponieważ śruba jest obciążona jedynie podczas jazdy.

• Brak efektu owalności nakrętki mocującej

• Brak zakleszczenia śruby o średnicy 16 mm po zerwaniu - jej wymiana jest 
bardzo łatwa.

• Po wielu wyzwoleniach głębokość orki pozostaje taka sama: brak zużycia 
układu.

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

ZALETY ELEMENTU ZABEZPIECZAJĄCEGO 
HYDRO-SAFE

• Wysoki próg wyzwalania: 1 500 kg
• Doskonały powrót na powierzchnię gruntu: w 
miarę podnoszenia korpusu zwiększa się opór końcówki, 
co zapewnia więcej energii podczas powrotu na 
powierzchnię gruntu.

•  Brak zakleszczania: integracja wszystkich elementów 
zapewnia zwiększenie kanału przepływu ziemi i 
pozostałości.

•  Nadzwyczajne wartości prześwitu: + 70 cm w 
pionie i 20 cm z boku, z każdej strony; najwyższe 
wartości na rynku.

•  Zysk masy: - 25 kg / korpus pługa w porównaniu z 
mechanicznym rozwiązaniem non stop.

Opcja VARIBAR: pozwala na zmianę z kabiny nacisku 
działającego na końcówkę pługa: natychmiastowe 
dostosowanie do warunków pracy.  

Opcja MAXIBAR: natychmiastowe dostosowanie (w zakresie 
od 600 do 2500 kg) elementów zabezpieczających podczas 
pracy na bardzo ciężkich gruntach.

Element zabezpieczający Hydro-Safe KUHN to prosty, wydajny i 
niezawodny system, który został wybrany przez tysiące rolników!
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VARI-MASTER L

Prawie 150-letnie doświadczenia firmy KUHN w dziedzinie orki umożliwiło opracowanie szeregu korpusów dostosowanych 
do wszystkich potrzeb rolników. Korpusy pługów KUHN są wykonane z wytrzymałych materiałów o wysokiej jakości i zostały 
zaprojektowane w sposób zapewniający optymalną penetrację we wszystkich warunkach glebowych przy maksymalnej 
żywotności.

KORPUS PŁUGA

Pług odlewany dla głębokości 
powierzchniowej do średniej. 
Odpowiedni dla szerokich opon.

Korpus uniwersalny dla pługów 
zawieszanych lub odrzucania, w 
zależności od prędkości pracy. Wysoki 
prześwit w stosunku do dna orki, dla 
zapewnienia możliwości przejazdu z 
szerokimi oponami.

Pług odlewany o dużej głębokości, 
odpowiedni dla gleb kleistych i orki 
typu „szybkiego”. Dostępny w wersji 
plastikowej dla gleb kleistych.

Uniwersalny korpus pługa. Kształt 
cylindryczny w części przedniej i 
spiralny w tylnej, z bardzo niewielkim 
zagłębieniem.

Orka wiosenna z rozdrabnianiem 
powierzchni do natychmiastowego 
siewu. Możliwość pracy z wysoką 
prędkością.

Złożony z wymiennych, niezależnych 
ostrzy. Zmniejsza przyczepność gleb 
kleistych.

KORPUS PŁUGA KUHN

LISTWY TRIPLEX Z NIERÓWNYMI 
WARSTWAMI

• Listwy Triplex z nierównymi warstwami i obróbka cieplna zapewniają 
przedłużenie trwałości o 40 % (grubsza powierzchnia zużywana: 3,3 mm).

• Korpus zaprojektowany z wysokim łukiem i szerokością, która zapewnia bardzo 
dobrą ochronę odkładnicy i płóz pługa.

Spiralny T Spiralny l Spiralny HC

Spiralno-CylindryCzny n CylindryCzny p ElEmEnt ażurowy V
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KOŃCÓWKA SUPER MARATHON

Produkowana przy wykorzystaniu specjalnego, 
opatentowanego procesu nakładania węglika. 
Pod płytką z węglika nie ma żadnego obszaru 
rozmoczonego.

KOŃCÓWKA SEMI-MARATHON

Przeznaczona do gleb kamienistych 
z podłożem skalistym. Jej kształt 
umożliwia stałą penetrację, zapobiega 
wydobywaniu kamieni na powierzchnię 
i zapewnia mniejsze zużycie, niż w 
przypadku redlic typu „kaczy dziób”. 

KOŃCÓWKA OLYMPIC  
(wyposażenie seryjne)

Jest to opatentowana końcówka o 
niezrównanej jakości. Jej specyficzny 
profil zapewnia maksymalną penetrację i 
ochronę łuku oraz płóz pługa.

KOŃCÓWKI
Końcówki KUHN są kute i poddawane obróbce w celu osiągnięcia najlepszej wydajności orki przez cały okres ich 
użytkowania. Materiał został skoncentrowany się na obszarach najbardziej narażonych na zużycie. Ponadto, zastosowanie 
stali o wysokiej jakości zapewnia wysoką trwałość końcówek KUHN.
Firma KUHN opracowała szereg końcówek z węglików spiekanych, aby uzyskać 5-krotnie dłuższą żywotność niż w przy-
padku końcówek standardowych. Końcówki węglikowe KUHN mają zoptymalizowany profil z dodatkową grubością materiału 
za wkładkami z węglika w miejscu najbardziej wrażliwym na zużycie.

PEŁNA GAMA PRODUKTÓW

KOŃCÓWKA MARATHON

Jej specyficzny profil zapewnia lepszą 
ochronę części, a regularny wzór zużycia 
umożliwia dobrą penetrację. 

SPIRALNO 
CYLINDRYCZNY N 

SPIRALNY HC

SPIRALNY L

SPIRALNY T 

CYLINDRYCZNY P

CYLINDRYCZNY C 

TYPU AMERYKAŃSKIE-
GO Z OSTRZEM YL

CYLINDRYCZNY 
SZEROKI RB

ELEMENT AŻUROWY V

ELEMENT AŻUROWY VL SPIRALNO 
CYLINDRYCZNY RM 

SPIRALNY HB  
PLASTIKOWY 

T L HB/HC HB plastikowy RM N C P RB V VL YL

Spiralny długi Spiralny szeroki 
Spiralny  

typu skandy-
nawskiego 

Spiralny  
typu skandy-
nawskiego 

Spiralno 
cylindryczny 

Spiralno 
cylindryczny 

Cylindryczny 
krótki Cylindryczny długi Cylindryczny 

szeroki 

Cylindryczny z 
elementem  
ażurowym 

Spiralny szeroki 
z elementem 
ażurowym 

Typu ame-
rykańskiego z 

ostrzem 

Ch
ar

ak
te

ry
st

yk
a

Głębokość robocza 12 do 25 cm 20 do 35 cm 15 do 30 cm 15 do 30 cm 15 do 30 cm 15 do 30 cm 20 do 35 cm 20 do 35 cm 20 do 35 cm 20 do 30 cm 15 do 25 cm 12 do 25 cm 

Wymiary 430x490x1400 430x490x1220 390x400x1250 390x400x1250 380x400x1000 380x395x990 370x390x1000 380x380x1095 460x470x1250 500x400x1170 430x490x1220 340x400x865

Typ łuku Wypukły (opcjonalny)

W
ar

un
ki

 p
ra

cy
 

Gleba lekka (piaski) ++ + + + o + o o o o + ++

Gleba średnia do 
ciężkiej ++ ++ ++ ++ + ++ + + + ++ + +

Gleba ciężka o + + + ++ ++ ++ ++ ++ ++ + o

Gleba lekka i kleista + o + ++ o o o o o ++ + +

Gleba ciężka i kleista o + ++ ++ o o + ++ ++ ++ + o

Obecność kamieni ++ ++ ++ x ++ ++ ++ ++ ++ o o ++

Ty
p 

or
ki

Teren spadzisty ++ ++ + + + + o o o o + o

Rozdrabnianie + + + o ++ + ++ ++ o ++ ++ +

Prześwit w stosunku 
do dna orki ++ ++ + + ++ o o o + o ++ o

Niewielkie zapotrze-
bowanie na trakcję + o + + ++ ++ ++ ++ + ++ + ++

++ ++ ++ ++ + + + + ++ + ++ +

Robocza prędkość 
jazdy (km/h) od 6 do 10 od 6 do 10 od 6 do 8 od 6 do 8 od 6 do 8 od 6 do 8 od 4 do 6 od 4 do 6 od 6 do 8 od 4 do 6 od 6 do 10 od 6 do 8 

 Niedostosowany  Dostosowany w małym stopniu Dostosowany w dużym stopniu Dostosowany
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VARI-MASTER L

Oferta firmy KUHN obejmuje szeroki wybór przedpłużków, zapewniających podniesienie jakości zagłębiania i odwracania gleby. 
W zależności od warunków glebowych i uprawianych roślin, wybór odpowiedniego przedpłużka ma znaczenie decydujące dla 
uzyskania najlepszej jakości orki.

3D-SKIM

Nowy parametr ustawienia dla doskonałego 
zagłębiania: „3D-Skim” – regulacja kąta 
natarcia bez konieczności użycia żadnych 
narzędzi.

Szybka adaptacja bez konieczności użycia 
narzędzi w każdych warunkach

Jedna manipulacja w celu dostosowania 
głębokości roboczej i kąta natarcia 

Ergonomiczny kształt ułatwiający przepływ 
pozostałości

PRZEDPŁUŻKI

Przedpłużek  
prosty ZD 

Przedpłużek 
uniwersalny ZX 

Przedpłużek  
o wysokiej  

wydajności ZGC 

Przedpłużek  
spiralny ZH 

Przedpłużek  
specjalny do  

kukurydzy ZRL 
Odginacz DF 

W
ar

un
ki

 p
ra

cy

Rozdrobnione, zakorzenione 
pozostałości żywe ++ + + ++ + o

Nierozdrobnione, zakorzenione 
pozostałości żywe ++ + ++ o + +

Łąka + o + ++ o o

Ściernisko i słoma rozdrobniona o ++ ++ o ++ +

Ściernisko i słoma odrzucana o ++ + o + o

Nierozdrobnione pozostałości o 
dużej objętości o o + o ++ ++

Ja
ko

ść
 p

ra
cy

Rozkład pozostałości w całym 
profilu orki 

+ + + o + ++

Zakopywanie pośrednie (pozos-
tałości rozłożone na powierzchni) 

++ ++ ++ + ++ ++

Zakopywanie głębokie (bez jakichkol-
wiek pozostałości na powierzchni) 

+ ++ + ++ + o

Robocza prędkość jazdy od 4 do 6 km od 6 do 10 km od 6 do 8 km od 4 do 6 km od 6 do 10 km od 6 do 8 km 

Dostosowany w małym stopniu Dostosowany w dużym stopniuDostosowany

PRZEDPŁUŻEK UNIWERSALNY ZX PRZEDPŁUŻEK SPIRALNY ZH ODGINACZ DFPRZEDPŁUŻEK PROSTY ZD 
PRZEDPŁUŻEK O WYSOKIEJ 

WYDAJNOŚCI ZGC 
PRZEDPŁUŻEK SPECJALNY DO 

KUKURYDZY ZRL
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Charakterystyka techniczna

Modele MASTER 153 VARI-MASTER L MASTER 183

Zalecana moc (KW/KM) 73 - 202/100 - 275 110 - 220/150 - 300 132 - 282/180 - 385

Maksymalna moc dla korpusu (KW/KM) 33/45 36/50 40/55

Liczba korpusów

4 a a
5 a a a
6 a a a
7 a

Element  
zabezpieczający

Safe-T a a a
Hydro-Safe a a a

System regulacji 
szerokości

Multi a a a
Vari a a a

Wersja On Land - o o 
(tylko w modelu Multi)

Prześwit pod ramą (cm) 80 80 Hydro-Safe - 85 Safe-T 80

Prześwit pomiędzy końcówkami (cm) 96 (5E) - 102 (4E) 95 (5E) - 101 (4E) 96

Średnica czopu (mm) 120 130 140

Przekrój belki (mm) 150x150 150x150 180x180

Kategoria sprzęgu Kat. 2 - 3 Kat.3N - 3/4N Kat.3 - 4N

Typ sprzęgu Sprzęg prętowy Zaczep sprzęgu Sprzęg prętowy

Koła

Kombinowane koło boczne 690 o o o
Kombinowane koło boczne 780 o o o
Kombinowane koło tylne 690 o - -
Koło regulacyjne czopu 600
boczne o - -
Koło regulacyjne czopu 690
boczne lub tylne o o o
Koło regulacyjne czopu 760
boczne lub tylne o o o

Koło transportowe 540 o - -
Koło transportowe 660 o o o
Hydrauliczne

Automatyczne składanie hydrauliczne  
z odwracaniem l l l

Hydrauliczna regulacja głębokości o o o
Hydrauliczna regulacja wychylenia o l l
Hydrauliczna regulacja pionu o o o
Varibar o o o
Maxibar o o o
KTH 12 o - -
KTH 105 o o o
Komfort 

Easydrive - o -
Optidrive - o l
Smart Ploughing - o -

l : wyposażenie seryjne      o : wyposażenie opcjonalne      - : niedostępne



VARI-MASTER L

1 2 3 4 5

6 7 8

6. LEADER - 7. VARI-MANAGER - 8. CHALLENGER / VARI-CHALLENGER

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

Odkryj ofertę pługów zawieszanych i pół-zawieszanych KUHN

1. ZAWIESZANE

2. PÓŁ-ZAWIESZANE

Twój autoryzowany partner
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są przekazywane tytułem informacyjnym i nie mają wiążącego 
charakteru umownego. Nasze maszyny są zgodne z przepisami obowiązującymi w krajach dostawy. Dla 
lepszego przedstawienia szczegółów, na ilustracjach w naszych broszurach niektóre urządzenia zabezpiec-
zające mogą nie być przedstawione w pozycji roboczej. Podczas użytkowania maszyn należy je montować 
zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w instrukcji obsługi i montażu. Należy przestrzegać dopuszczalnej 
masy całkowitej ciągnika, jego udźwigu oraz maksymalnego dopuszczalnego obciążenia osi i opon. Obciążenie 
przedniej osi ciągnika musi zawsze odpowiadać wymaganiom obowiązującymi w kraju dostawy (w Europie 
co najmniej 20% masy własnej ciągnika). Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszych 
maszynach, urządzeniach i akcesoriach bez uprzedzenia. Maszyny, urządzenia i akcesoria opisane w ninie-
jszym dokumencie mogą być objęte co najmniej jednym patentem i/lub zarejestrowanym wzorem (wzorami). 
Wymienione w nim znaki towarowe mogą być chronione w jednym lub kilku krajach.

Aby znaleźć autoryzowanego partnera KUHN 
najbliżej Ciebie, odwiedź naszą stronę internetową 

www.kuhn.com

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

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

Odwiedź nas 
na naszych kanałach YouTube.

Możesz również znaleźć 
firmę KUHN na


