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W DZISIEJSZYCH CZASACH, KIEDY CZAS ZBIORU JEST KRÓTKI, POTRZEBUJESZ DUŻEJ PRASY KOSTKUJĄCEJ, 

KTÓRA ZAPEWNI WIĘKSZĄ WYDAJNOŚĆ, BEZ KOMPROMISÓW W ZAKRESIE ZAGĘSZCZENIA I I KSZTAŁTU BELI. 

SERIA PRAS SB FIRMY KUHN ZOSTAŁA ZAPROJEKTOWANA Z MYŚLĄ O WYZNACZANIU NOWYCH STANDARDÓW 

WYDAJNOŚCI, KSZTAŁTU BEL, CZASU PRACY I KOSZTÓW EKSPLOATACJI. 

Wielkogabarytowe prasy kostkujące

NIEZRÓWNANA WYDAJNOŚĆ
Dzięki wydajności wyższej o 20%1, prasy SB sprawdzają  
się podczas zbioru każdego rodzaju roślin, produkując 
zbite i dobrze uformowane bele. 

MAKSYMALNY CZAS PRACY
Dążąc do długiego czasu sprawności maszyny, prasy SB są 
wyposażane w podzespoły o wysokiej żywotności, takie jak: 
bezobsługowe widły podajnika, wytrzymałe łożyska i uszczelki 
tłoka odporne na jeszcze wyższe temperatury. Wydajna 
technologia z mniejszą liczbą ruchomych części to mniejsze 
prawdopodobieństwo, że maszyna zawiedzie Cię podczas 
pracy w trudnych warunkach. Oznacza to również mniej 
części zużywających się, które trzeba wymienić.

SPECJALISTA W DZIEDZINIE PRAS
Dzięki ponad 35-letniemu doświadczeniu w produkcji maszyn 
do zbioru siana, zielonki i słomy oraz ścisłej współpracy z 
klientami na całym świecie, starannie dopracowaliśmy 
koncepcję, nie zmieniając tego, co czyniło ją wyjątkową.  
W rezultacie powstała seria wysokowydajnych dużych pras 
prostopadłościennych, które przenoszą wydajność na 
wyższy poziom i zwiększają rentowność zbioru.

1) Profi Magazine 12-2021

ZWIĘKSZ ZYSKI
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WYBIERZ PRASĘ DLA SIEBIE
Wielkogabarytowa prasa kostkująca to coś więcej niż maszyna – to element systemu logistycznego gospodarstwa. 
Dlatego wybór prasy dostosowanej do Twoich potrzeb jest kluczem do rentowności Twojej firmy, lub gospodarstwa. 
Jednym z kryteriów wyboru maszyny jest rozmiar i stopień zgniotu bel. Nasi eksperci pomogą wybrać maszynę, która 
spełni Twoje oczekiwania.
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SB 890
Konstrukcja prasy SB 890 pozwala na niezrównaną wydajność 
pracy w różnych warunkach. Podwójny aparat wiążący gwarantuje 
perfekcyjne wiązanie bel niezaleznie od warunków pracy.

SB 1270 X
Prasa wysokiego zgniotu SB 1270 X sprawdza się w trudnych 
warunkach pracy, zapewniając wysoką gęstość formowanych bel 
o wymiarach 120 x 70 cm. Dzięki swojej sztywnej konstrukcji 
maszyna pozwala spełnić oczekiwania wymagających użytkowników.

SB 1290
Podobnie jak inne prasy z serii, SB 1290 to wielofunkcyjna 
maszyna do prasowania różnych materiałów. Tę profesjonalną 
maszynę zaprojektowano i zbudowano z myślą o wydajności i 
użytkowaniu przez wiele lat.

SB 1290 iD
Prasa SB 1290 iD formuje bele o ekstremalnie wysokim 
zagęszczeniu niezależnie od prasowanego materiału. Unikalna 
konstrukcja podwójnego tłoka TWINPACT zwiększa zagęszczenie 
bel aż do 25% w przypadku słomy, jednocześnie zapobiegając 
powstawaniu zbyt dużych przeciążeń podczas pracy.

Najwyższa jakość prasowania materiału  
o dużej gęstości
Wielkogabarytowe prasy kostkujące KUHN gwarantują wysoką 
jakość prasowania bel o dużym zagęszczeniu. Maszyny zostały 
zaprojektowane z myślą o zapewnieniu perfekcyjnego kształtu 
beli, zgodnego z wymaganiami zagęszczenia w połączeniu ze 
sprawdzoną technologią podawania materiału KUHN INTEGRAL 
ROTOR. W ofercie znajdują się rozwiązania dla 3 różnych 
rozmiarów bel, z łącznie 4 możliwościami podwójnych węzłów.

SB 1290 - SB 1290 iD
Rozmiar beli: 120 x 90 cm (3 x 4)

SB 890
Rozmiar beli: 80 x 90 cm (3 x 3)

SB 1270 X
Rozmiar beli: 120 x 70 cm (2 x 4)
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WYŁĄCZNIE W KUHN WYŁĄCZNIE W KUHN

DUŻA WYDAJNOŚĆ 
PODBIERACZA
Prasy serii SB wyposażone są  
w wysokowydajny system pobierania 
zbieranego materiału. Unikalna 
konstrukcja osłony prowadzącej roślin, 
w połączeniu z wysokim momentem 
obrotowym ROTORA INTEGRAL  
i układu napędowego wideł podajnika, 
zapewnia wysoką wydajność 
podbierania przy jednoczesnej 
ekstremalnej wytrzymałości.

W wielkogabarytowych prasach 
kostkujących serii SB zastosowano 
podbieracz krzywkowy o szerokości 
2,30 m z co najmniej 5 rzędami palców 
podbieracza. Takie rozwiązanie pozwala 
na pracę podbieracza z niższą 
prędkością obrotową. Gwarantuje to 
doskonałe podbieranie materiału  
i dużą wszechstronność podczas 
zbioru różnych roślin. 

Czyste podbieranie roślin
Podbieracz posiada konstrukcję z krzywką, która zapewnia 
optymalny ruch palców, aby podbierać materiał roślinny i 
zminimalizować ilość popiołu surowego. Palce podbieracza 
ustawiają się pod idealnym kątem, aby podebrać rośliny i delikatnie 
przenieść w kierunku rotora pobierającego. Na przykład, podczas 
zbioru lucerny, gdzie liczy się przede wszsytkim delikatne podbieranie 
liści, doskonały proces podbierania materiału zbieranego zwiększa 
opłacalność zbioru. Ostatecznie palce cofają się pod optymalnym 
kątem co wpywa na swobodny przepływ materiału po podbieraczu. 

POWER FEED ROLLER - rolka zasilająca
Niezależnie od tego, czy prasujesz suchą słomę, siano czy mokrą 
zielonkę, dzięki POWER FEED ROLLER możesz podnieść wydajność 
na wyższy poziom. Ten napędzany wałek podający aktywnie podąża 
za wielkością pokosu. Dzięki temu zbierany materiał jest lekko 
dociskany i równomiernie rozmieszony w momencie wejścia do 
rotora podającego. Takie rozwiązanie pozwala minimalizować 
szczytowe obciążenia spowodowane nierównym pokosem, co ma 
wpływ na mniejsze zapotrzebowanie mocy i spokojną pracę maszyny. 
Dodatkowo wskazane rozwiązanie wpływa na zmniejszenie zużycia 
maszyny, ponieważ zespół podający jest mniej obciążony.
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Koła kopiujące podbieracza
W celu dostosowania maszyny do 
indywidualnych potrzeb, podbieracz może 
być wyposażony w sztywne lub skrętne 
koła kopiujące. Półpneumatyczne skrętne 
koła kopiujące podbieracza doskonale 
sprawdzają się w trudnych warunkach i na 
kamienistych glebach.

Typ ZESPOŁU  
INTEGRAL ROTOR SB 890 SB 1270 X SB 1290 SB 1290 iD
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Rotor OPTIFEED Ø 48 cm 
Zęby rotora z Hardox® x x x x

Rotor OPTIFEED Ø 60 cm  
do biomasy 

Wymienne zęby rotora z Hardox® 
x x x
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Rotor OMNICUT Ø 48 cm 
długość cięcia 45 mm
Zęby rotora z Hardox® 

System kasety z 15 nożami

x

Rotor OMNICUT Ø 60 cm 
długość cięcia 45 mm

Wymienne zęby rotora z Hardox® 
System kasety z 23 nożami 

x x x
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WYDAJNOŚĆ PODAWANIA
W celu spełnienia oczekiwań danego gospodarstwa, modele 
serii SB są dostępne z czterema opcjami zespołu podającego. 
Do wyboru są następujące systemy INTEGRAL ROTOR: 
OPTIFEED lub OPTIFEED na biomasę bez cięcia, rotory 
tnące OMNICUT z 15 nożami lub 23 nożami. Informacje o 
dostępności poszczególnych modeli znajdują się w tabeli 
na stronie 07.

Systemy tnące KUHN OMNICUT (OC) zostały 
zaprojektowane z uwzględnieniem nieograniczonej 
przepustowości. Systemy te są wyposażone w funkcję 
aktywacji i czyszczenia noży sterowaną z terminala ISOBUS.

08
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Wybór noży 
Obsługa konfiguracji grupy noży jest łatwa do zmiany z kabiny 
ciągnika na terminalu sterującym. Operator może wybierać 
spośród następujących konfiguracji grup noży: 0 - 11 - 12 - 23. 

Prosta wymiana noży
Przykręcane zęby rotora ze stali odpornej na ścieranie Hardox® to 
gwarancja łatwej wymiany. Biorąc pod uwagę, że maszyna jest 
seryjnie wyposażona w system kasetowy ułatwiający wymianę 
noży, użytkownik inwestuje nie tylko w jakość cięcia, lecz przede 
wszystkim w komfort obsługi.

Rotor OPTIFEED
Konstrukcja rotora OPTIFEED, łączy na wspólnym wale zęby 
wykonane ze stali odpornej na ścieranie Hardox® i ślimak zwężający, 
dodatkowo zapewnia równomierne rozprowadzenie materiału na 
całej szerokości kanału wlotowego komory prasowania, aby za 
każdym razem uzyskać bele o tym samym kształcie.Jeśli cięcie 
zbieranego materiału nie jest konieczne, system OPTIFEED zapewni 
płynne i równomierne podawanie materiału do komory wstępnej prasy. 
Rotor zapewnia dodatkowy poziom bezpieczeństwa pracy maszyny.

Rotor OPTIFEED do biomasy
Konstrukcja rotora OPTIFEED posiada wszystkie zalety 
standardowego rotora OPTIFEED, a do tego przykręcane zęby 
rotora wykonane ze stali odpornej na ścieranie Hardox®,  
co gwarantuje niezrównaną trwałość w połączeniu z łatwą 
wymianą. Zęby te zostały stworzone specjalnie z myślą o 
twardych i zdrewniałych roślinach energetycznych, jak np. liście 
trzciny cukrowej.

OMNICUT Z 23 NOŻAMI (OC 23)
OC 23 oferuje długość cięcia 45 mm w modelach z kanałem 
prasowania o szerokości 120 cm. Dzięki średnicy rotora wynoszącej 
60 cm, rotor OMNICUT poradzi sobie z każdym pokosem przed 
prasą. Opatentowany przez firmę KUHN* kształt zębów rotora 
zapewnia małe zapotrzebowanie na moc i doskonałą jakość 
cięcia. Noże w prasie OC 23 posiadają indywidualne 
zabezpieczenie hydrauliczne.

OMNICUT Z 15 NOŻAMI (OC 15)
OC 15 zapewnia długość cięcia 45 mm w przypadku modeli 
z komorą prasowania o szerokości 80 cm. Opatentowany* przez 
KUHN kształt zębów rotora gwarantuje mniejsze zapotrzebowanie 
na moc z zachowaniem doskonałej jakości cięcia. Noże 
z indywidualnym zabezpieczeniem sprężynowym przed 
przeciążeniem można łatwo wymienić za pomocą standardowego 
systemu kasetowego.

* Rozwiązania opatentowane lub zgłoszone do opatentowania w jednym lub większej liczbie krajów.

OPATENTOWANE OPATENTOWANE

ROTOR BEZ NOŻY

ROTOR Z ZESPOŁEM TNĄCYM
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KSZTAŁT BELI MA ZNACZENIE

W procesie produkcji najwyższej jakości beli prostopadłościennych, 
komora wstępna spełnia zasadniczą rolę. Gdy strumień materiału 
roślinnego jest rozprowadzany przez rotor pobierający do komory 
wstępnego prasowania, wytwarzane są jednorodne porcje materiału. 
Jest to bardzo ważny element ponieważ ma to znaczący wpływ 
na ostateczny kształt beli. Niezależnie od rodzaju plonu, 
wilgotności, wielkości pokosu czy jego konsystencji system 
POWER DENSITY zapewnia równomierne napełnienie komory 
wstępnego prasowania. W rezultacie optymalna kompresja 
wstępna toruje drogę do uzyskania solidnych jak skała, 
prostopadłościennych bel.

Bele o jednolitym kształcie to coś więcej niż tylko walory estetyczne. 
Gęsta, równomiernie wypełniona bela reprezentuje jakość w każdej 
postaci. Bele prostopadłościenne łatwo się układa i transportuje. 
Są dużo bardziej stabilne podczas transportu niż bele o 
nieregularnych kształtach. Idealnie ukształtowana bela o prostych 
krawędziach zmniejsza ryzyko zatrzymania powietrza podczas 
owijania. Sprzyja to konserwacji beli i zapewnia lepszą jakość paszy.
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Stała długość beli
Długość beli jest mierzona za pomocą koła gwiaździstego 
umieszczonego w środku komory prasowania. Operator monitoruje 
rozmiar i liczbę beli przez terminal.

Regulacja poziomu wstępnego zagęszczenia materiału
Prasa SB 1290 iD posiada 5 pozycji umożliwiających dostosowanie 
poziomu wstępnego zagęszczenia materiału do aktualnych 
warunków belowania, dzięki czemu można mieć pewność, że 
osiąga się najlepsze rezultaty. 
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Co sprawia, że konstrukcja POWER DENSITY  
jest wyjątkowa?
Kluczem jest jeden mechanizm, który łączy dwa zadania w jedno. 
Widły podajnika pracują w kształcie trójkąta. Delikatnie i równomiernie 
rozprowadzają materiał do komory wstępnej, wykonując małe ruchy 
podnoszące, aż do momentu, gdy pożądane zagęszczenie wstępne 
zostanie osiagnięte i zmierzone przez płyty gęstości. Gdy płyty 
gęstościowe uruchomią mechanizm, widły podajnika przemieszczają 
całą partię zbieranej masy do komory prasowania. System jest 
bezobsługowy i podłączony do automatycznego systemu 
smarowania. Wszystkie łożyska są nasmarowane dożywotnio.

KOMORA WSTĘPNA PRASOWANIA, KTÓRA NIGDY 
NIE TRACI RYTMU PRACY
Przy podejmowaniu decyzji dotyczących projektowania, najważniejszą zasadą, którą kieruje się nasz zespół inżynierów 
jest dążenie do komfortu. Wraz z ekskluzywnym systemem POWER DENSITY dostarczyliśmy kolejne innowacyjne 
rozwiązanie, w którym wyższa wydajność i większy komfort idą w parze. Podczas krótkich okresów zbiorów i w 
najtrudniejszych warunkach, ta przemyślana konstrukcja z mniejszą liczbą ruchomych części i lepszym dostępem daje 
operatorowi pewność, że szanse na czasochłonną naprawę lub awarię są zminimalizowane.

Płyty pomiarowe dla optymalnego zagęszczenia 
wstępnego 
Płyty pomiarowe są umieszczone w górnej części komory wstępnej 
prasowania, aby zapobiec przedwczesnemu uruchomieniu suwu 
podawania podczas prasowania materiału o wysokim współczynniku 
tarcia. W celu zapewnienia optymalnego komfortu operator 
prawdopodobnie wybierze tryb automatyczny, który aktywuje 
płyty pomiarowe, aby osiągnąć optymalne zagęszczenie wstępne. 
Możliwe jest jednak zamocowanie komory wstępnej w trybie 1:1, 
w którym widły podajnika bezpośrednio rozprowadzają materiał 
do komory prasowania.
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Jak to działa?
1.  INTEGRAL ROTOR płynnie podaje 

materiał do komory.
2.  Podajnik widłowy (zaznaczony na 

niebiesko) gwarantuje równomierne 
napełnienie komory wstępnej 
prasowania.

3.  Jednostronne widły podajnika prasują 
warstwę beli, aż do wypchnięcia płytki 
pomiarowej (zaznaczona na czerwono) 
z określoną siłą.

4.  Wypchnięcie płytki pomiarowej 
jednocześnie aktywuje drugą funkcję 
systemu wideł podajnika. Widły 
wykonują drugi ruch, opróżniając 
komorę wstępną prasowania, 
wprowadzając idealnie uformowaną 
warstwę do komory prasowania.
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KOMORA PRASOWANIA
Specjalnie zaprojektowana komora prasowania maszyn KUHN to rezultat ponad 35-letniego doświadczenia 
w konstruowaniu wielkogabarytowych pras kostkujących. Komora o długości 3,4 metra zapewnia optymalną przestrzeń 
do formowania idealnych bel. Współdziałanie mocnych płyt przytrzymujących oraz tylnej klapy dociskowej o specjalnym 
kształcie, zapewnia bardzo energiczne zagęszczanie materiału i jednocześnie stopniowe powiększanie beli.
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Łatwy dostęp do komory wstępnej prasowania
Unikatowym rozwiązaniem jest okno kontrolne w dolnej części 
komory wstępnej prasy. Całe dno komory można otworzyć bez 
użycia specjalistycznych narzędzi, co pozwala łatwo dostać się 
do komory wstępnej prasy. 

Tłok
Tłok pracujący z częstotliwością 46 uderzeń na minutę wydajnie 
zagęszcza materiał. Jest on prowadzony na 4 dużych rolkach 
o średnicy 125 mm, co zapewnia stabilną pracę i długi czas 
eksploatacji.

Doskonała równowaga pomiędzy wydajnością  
i zagęszczeniem
Opatentowany* przez firmę KUHN system kontroli momentu 
obrotowego stosowany we wszystkich modelach SB z kanałem 
komory prasowania o szerokości 120 cm zapewnia doskonałą 
równowagę pomiędzy wydajnością i zagęszczeniem. System ten 
składa się ze sworzni tłoka mierzących siłę uderzenia tłoka 
i z czujnika kąta mierzącego kąt obrotu korby. W trakcie całego 
cyklu pracy tłoka obliczany jest dokładny moment obrotowy, dzięki 
czemu maszyna może pracować z maksymalną wydajnością i 
osiągać najwyższą gęstość beli. W rezultacie uzyskuje się wyższą 
wydajność transportu i przeładunku.

* Rozwiązania opatentowane lub zgłoszone do opatentowania  
w jednym lub większej liczbie krajów.

OPATENTOWANE
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MOCNY UKŁAD NAPĘDOWY, 
MAKSYMALNE ZABEZPIECZENIE
Maksymalna wydajność jest możliwa, dzięki bezpiecznemu systemowi podawania masy. Zsynchronizowany napęd podzespołów 
jest realizowany przez przekładnie i wały. Gwarantuje to perfekcyjnie zsynchronizowaną maszynę, łatwą w konserwacji. 

Wytrzymały układ napędowy
Wytrzymały układ napędowy wyposażony 
jest w samonastawne sprzęgła krzywkowe. 
Zaletą tych sprzęgieł jest możliwość 
wykorzystania maszyny z pełną wydajnością 
bez konieczności czasochłonnej wymiany 
śrub ścinanych. Układ przeniesienia napędu 
jest prosty, czysty, łatwy w obsłudze i 
konserwacji, a jednocześnie minimalizuje 
całkowitą liczbę części ruchomych.

Natychmiastowe zabezpieczenie
Maszyna przeznaczona do pracy 
z maksymalną wydajnością wymaga 
niezawodnego systemu zabezpieczeń. 
Wszystkie najważniejsze elementy zespołu 
podającego w wielkogabarytowych prasach 
kostkujących KUHN są wyposażone 
w sprzęgła krzywkowe. System zabezpieczeń 
w trybie ciągłym (non-stop) pozwala w razie 
przeciążenia odblokować maszynę bez 
opuszczania kabiny ciągnika. Podbieracz, 
zespół podający INTEGRAL ROTOR, napęd 
główny i podajnik widłowy są zabezpieczone 
sprzęgłami typu krzywkowego, które w 
przypadku przeciążenia aktywują się 
automatycznie. Powoduje to aktywację 
odpowiedniego sprzęgła i zatrzymanie 
pobierania materiału. Sprzęgło jest 
ponownie załączane po zredukowaniu 
prędkości WOM przez operatora.

Optymalny komfort operatora
Dla maksymalnego komfortu operatora, 
prasy SB są seryjnie wyposażone w 
najcięższe koło zamachowe w segmencie 
standardowym. To koło zamachowe o 
masie 485 kg gwarantuje wyjątkową 
płynność pracy maszyny, która zapewnia 
operatorowi doskonały komfort jazdy 
podczas codziennej pracy.

WYŁĄCZNIE W KUHN
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MOCNY UKŁAD NAPĘDOWY, 
MAKSYMALNE ZABEZPIECZENIE

NIEZAWODNE I BEZPIECZNE WIĄZANIE WĘZŁÓW
Jednym z ostatnich etapów tworzenia idealnej beli jest zawiązanie węzła. Wielkogabarytowe prasy rolujące SB firmy 
KUHN są wyposażone w niezawodny i bezpieczny system podwójnego wiązania węzłów, który spełni Twoje oczekiwania.

Podwójne wiązanie
Prasy z serii SB są wyposażone w podwójny aparat wiążący. 
Podczas prasowania materiału sznurek doprowadzany jest do beli 
jednocześnie z góry (niebieski) i z dołu (czerwony). Ponieważ nie 
ślizga się wokół beli w trakcie jej formowania nie jest na niego 
wywierany nacisk.
Krok 1: W momencie gdy bela osiągnie odpowiednią długość, 
uruchamiane są iglice (zaznaczone na szaro), które przemieszczają 
się w górę w kierunku aparatu wiążącego i rozpoczynają cykl wiązania. 
Na tym pierwszym etapie bela zostaje związana pierwszym węzłem.
Krok 2: Po zawiązaniu pierwszego węzła na beli, drugi węzeł 
ponownie łączy górny i dolny sznurek – bela może być formowana 
bez wywierania nacisku na sznurek w trakcie wiązania.

Proces wiązania węzłów jest monitorowany bezpośrednio z terminala, 
zapewniając kierowcy dokładne informacje o naprężeniu sznurka 
podczas cyklu wiązania. W przypadku wystąpienia problemu włącza 
się alarm, dzięki czemu kierowca może podjąć odpowiednie 
działania i zapobiec przestojom. 

Czyszczenie aparatów wiążących
Dwa masywne, hydraulicznie napędzane wentylatory turbo 
stanowią wyposażenie standardowe i zapewniają optymalną 
wydajność czyszczenia aparatów wiążących w najtrudniejszych 
warunkach pracy i przy największym zapyleniu. Dzięki prędkości 
powietrza przekraczającej 200 km/h, wentylatory te utrzymują 
aparaty wiążące w czystości nawet podczas długich dni pracy. 
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Pomiar wilgotności
Aby użytkownik mógł cieszyć się możliwie najdokładniejszymi 
danymi na temat materiału i maszyny, każdą wielkogabarytową 
prasę kostkującą można wyposażyć w kalibrowany czujnik 
wilgotności z zakresem pomiaru od 9 do 40%. Zmierzona 
wilgotność jest wyświetlana w czasie rzeczywistym na  
monitorze w ciągniku.

Wbudowany system ważenia bel
Zintegrowany system ważenia bel firmy KUHN jest dostępny 
w prasach z komorami prasowania 80 cm oraz 120 cm. System 
ten dostarcza bieżących informacji dotyczący aktualnej masy bel 
oraz właściwości zbieranego materiału. Dzięki tym informacjom 
można optymalizować transport, co przekłada się na większą 
wydajność i opłacalność zbioru. Operator ma do dyspozycji kilka 
możliwości wyświetlania masy bel w kabinie, również 
z uwzględnieniem standardowego licznika polowego. W ten 
sposób można zapisać wszystkie informacje na temat klienta 
i danych polowych w terminalu.

SZEROKIE MOŻLIWOŚCI 
DOPOSAŻENIA MASZYNY
Dostępnych jest wiele opcjI wyposażenia, które pozwalają 
dostosować prasę do indywidualnych potrzeb. Skorzystaj z 
systemu ważenia bel oraz czujnika wilgotności i otrzymuj 
dokładne informacje podczas pracy i to w czasie 
rzeczywistym. Zwiększ wydajność swojej prasy w roślinach 
o wysokim współczynniku tarcia dzięki zestawowi EASY 
FLOW lub zamień noc w dzień, wyposażając maszynę w 
opcjonalne oświetlenie robocze. 
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Pełna widoczność
Wszystkie prasy mogą być wyposażone 
w system kamer KUHN zapewniający 
optymalną widoczność i bezpieczeństwo 
wokół maszyny. Dostępne są dwa 
zestawy, jeden korzysta z terminala CCI, 
a drugi posiada własny monitor i kamerę.

Oświetlenie robocze LED i lampy 
serwisowe
Modele z podwójnym aparatem wiążącym 
są seryjnie wyposażone w 5 serwisowych 
lamp LED ułatwiających kontrolę maszyny. 
Opcjonalnie można wybrać 3 dodatkowe 
światła robocze LED, aby zapewnić sobie 
dobrą widoczność w nocy.

Zestaw easy flow
Aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność 
podczas prasowania kiszonek z mokrego 
lub lepkiego materiału, we wstępnej 
komorze prasowania można zamontować 
zestaw ułatwiający przepływ masy 
składający się ze zmniejszających tarcie 
płyt teflonowych.
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ZDALNY PODGLĄD
Poprzez portal MyKUHN, możesz wyświetlać ekran terminala CCI na swoim 
komputerze, smartfonie lub tablecie. Idealny do podglądu prac w toku, pomocy lub 
szkolenia operatora zdalnie z każdego miejsca.

CAMERA
Podłącz kamerę i wyświetlaj

obraz na żywo

DATA TRANSFER
Eksportowanie / importowanie danych za 

pośrednictwem platformy Agrirouter 

CCI 800 I 1200: JEDEN TERMINAL STERUJĄCY DLA WSZYSTKICH MASZYN KUHN
Terminale ISOBUS CCI 800 i 1200 są certyfikowane przez AEF. Bazują one na trzech priorytetach: 
skuteczność działania, przejrzystość i wszechstronność. Steruj intuicyjnie swoimi maszynami za 
pośrednictwem dużego ekranu dotykowego z powłoką antyrefleksyjną. Ekran może jednocześnie 
wyświetlać różne istotne informacje.Terminal jest bardzo wszechstronny, dzięki złączom dla  
joysticka i kamery.

TECU
Uzyskiwanie podstawowych

informacji o ciągniku

CONTROL
Kontroluj swoje zadania i 

dokumentację w formacie ISO-XML

CONVERT
Podłącz swój czujnik biomasy

SYSTEM POMOCY
 Wsparcie, jakiego potrzebujesz

SZEROKI WYBÓR APLIKACJI W WYPOSAŻENIU SERYJNYM

POZNAJ APLIKACJE CCI

CCI 800: Kompaktowy terminal ISOBUS
Ekran o przekątnej 8” (20,3 cm) wyświetla główny  
podgląd maszyny oraz kilka mini-podglądów z boku. 
Kliknij na mini-podgląd, który chcesz powiększyć.

CCI 1200: Innowacyjny, panoramiczny wyświetlacz 
o wysokiej rozdzielczości
Na ekranie o przekątnej 12,1” (30,5 cm) wyświetlane są 
wszystkie najważniejsze informacje. Możliwe są różne formaty 
wyświetlania: mini-podglądy, podgląd pełnoekranowy lub dwa 
podglądy z obu maszyn.

ROZWIĄZANIA KUHN ISOBUS WYKORZYSTUJĄ
TECHNOLOGIĘ ISOBUS W GAMIE  
WIELKOGABARYTOWYCH PRAS KOSTKUJĄCYCH SB!
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Alex Peacock 

PRZEDSIĘBIORCA, 
ROCHESTER, VICTORIA, AUSTRALIA
SB 1290 ID

Andrea Marchesini

PRZEDSIĘBIORCA I ROLNIK PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ, 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO, BOLOGNA, WŁOCHY
SB 1290 ID

WYPOWIEDZI KLIENTÓW
PRASY KOSTKUJĄCE SĄ OD LAT UŻYTKOWANE W WIELU KRAJACH  
I UDOWODNIŁY SWOJĄ SKUTECZNOŚĆ W RÓŻNYCH WARUNKACH.

“Już od kilku lat użytkujemy prasy zwijające KUHN. Nasza pierwsza 
prasa KUHN była prostą, ale solidną maszyną. Drugą była 
jedna z pierwszych pras LSB 1290 iD, która znacznie zwiększyła 
wydajność i gęstość prasowania. Nasza nowa prasa SB 1290 iD 
ponownie produkuje cięższe bele, w jeszcze szybszym tempie. 
Doceniamy, że pracownicy firmy KUHN, w tym pracownicy działu 
części zamiennych i wsparcia technicznego, rozumieją presję 
czasu i konieczność utrzymania maszyn w ruchu.”

“Jestem bardzo zadowolony z nowej SB 1290 iD. Nowy podbieracz 
ułatwia wprowadzanie materiału roślinnego do prasy, co pozwala 
nam pracować szybciej. Różnica w porównaniu z poprzednim 
modelem jest widoczna, zarówno w doskonałości kształtu beli, jak 
i w wydajności pracy. Dziś pracujemy znacznie szybciej. Jesteśmy 
w stanie produkować idealnie ukształtowane bele, które są 
prostopadłościenne i jednorodne na całej powierzchni. Waga beli 
również została poprawiona, co oferuje istotne korzyści w zakresie 
przechowywania i transportu.”

ZESKANUJ KOD,  
ABY PRZECZYTAĆ  
CAŁĄ HISTORIĘ
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Uchwyty na węże
Z myślą o czystym i uporządkowanym 
przechowywaniu komponentów, prasy 
wyposażono w wygodny uchwyt na węże 
i przewody niezbędne do obsługi maszyny.

Wszystko dla Twojego 
bezpieczeństwa
Dla większego bezpieczeństwa operatora 
prasa jest wyposażona w solidne schody i 
poręcze zabezpieczające przestrzeń nad 
aparatami wiążącymi. Poręcz 
zabezpieczającą można łatwo złożyć,  
aby zmniejszyć wysokość maszyny na 
czas transportu.

Miejsce na sznurek
Skrzynki na sznurek rolniczy całkowicie się 
odchylają, co zapewnia łatwy dostęp do 
najważniejszych części maszyny. Za w 
pełni dostępnymi drzwiami bocznymi 
można przechowywać 32 x 13 kg szpule. 
Sam magazyn sznurka jest zamknięty, aby 
zapobiec zanieczyszczeniu lub uszkodzeniu 
rolek sznurka, co mogłoby spowodować 
błędne wiązanie. Zintegrowana ochrona 
przed pyłem jest zapewniona dzięki 
osłonie, na pojemnik sznurka.

INTELIGENTNA KONSTRUKCJA  
TO WYGODA UŻYTKOWANIA
Codzienna kontrola i rutynowa konserwacja jest niezbędna, aby zmaksymalizować 
wydajność maszyny i skrócić czas przestojów, ale powinna być również ona 
szybka. Dlatego konstrukcja maszyny zapewnia doskonały dostęp do wszystkich 
podzespołów roboczych wewnątrz maszyny. Co więcej, operator korzysta  
z optymalnego komfortu, dzięki ciężkiemu kołu zamachowemu, wyrzutnikowi 
ostatniej beli, automatycznemu układowi smarowania oraz układowi 
hydraulicznemu z czujnikiem obciążenia.
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Układ hydrauliczny z 
wykrywaniem obciążenia
Wszystkie modele SB są wyposażone 
w układ hydrauliczny wykrywający 
obciążenie. Układ ten jest stosowany do 
blokowania osi, sterowania nożami, 
przesuwni rolkowej i wyrzutnika bel. Układ 
hydrauliczny można w łatwy sposób 
mechanicznie przełączyć w tryb pracy 
z otwartym środkiem w przypadku 
stosowania systemu z ciągnikiem bez 
układu hydraulicznego z wykrywaniem 
obciążenia. 

Oś tandemowa XL kierowana
Kierowana oś tandemowa XL podnosi 
poprzeczkę, dzięki doskonałej zwrotności. 
Można na niej zamontować duże 
opony 680/50R22.5, aby zmniejszyć 
ugniatanie gleby. Oś kierowana blokuje 
się automatycznie podczas cofania lub 
po przekroczeniu zaprogramowanej 
prędkości. Nadal istnieje możliwość 
ręcznego zablokowania tylnej osi. 

Odrzutnik bel
Dostępne są dwie opcje wyrzucania beli z 
komory prasowania. Odrzutnik ostatniej 
beli służy do opróżnienia całej komory beli 
podczas zmiany zbioru lub czyszczenia na 
koniec sezonu.

Opcjonalny dwustopniowy odrzutnik beli 
może wyrzucać albo ostatnią, w pełni 
uformowaną belę, albo opróżnić całą 
komorę beli. Wyrzucając ostatnią, w pełni 
uformowaną belę na polu klienta, można 
zachować prawidłowe formowanie beli od 
początku po przeniesieniu na nowe pole. 
Można również opróżnić całą komorę 
prasowania podczas zmiany uprawy lub 
czyszczenia na koniec sezonu.
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PRZEGLĄD

3.  Komora wstępna prasowania POWER DENSITY

2.  Podnoszone schowki na sznurek ułatwiają 
konserwację

1.  System podwójnego wiązania ze standardowym 
elektronicznym układem monitorującym

6.  Turbiny do czyszczenia aparatów wiążących5. Automatyczny system smarowania4. Automatyczna regulacja nacisku
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Oświetlenie robocze LED

Elektryczny system wiązania

9. POWER FEED ROLLER

7.  Łatwo dostępne schowki na sznurek 
mieszczące 2x16 szpul 

8. Koło zamachowe 485 kg

Pomiar wilgotności 

Ułatwiające przepływ płyty komory  
wstępnej prasy

System ważenia 

Półpneumatyczne obrotowe koła  
prowadzące podbieracza
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Korzyści ekonomiczne wynikające 
z innowacyjnych rozwiązań
System podwójnego tłoka KUHN TWINPACT 
pozwala uniknąć dużych przeciążeń 
szczytowych. Ponadto, kanał prasowania, 
układ napędowy i przekładnia zostały 
zmodernizowane, co przyczynia się do 
dalszych oszczędności. Ciągnik o mocy 
200 KM jest w stanie wyprodukować bele 
o masie ponad 500 kg, zapewniając tym 
samym znaczne oszczędności paliwa.

PRZYSZŁOŚĆ PRASOWANIA
Odkryj inteligentną prasę SB 1290 iD i zwiększ opłacalność 
swoich operacji prasowania zarówno w konwencjonalnych 
roślinach, jak i w najbardziej wymagających warunkach,  
w których uprawia się rośliny energetyczne, lub biomasę. 
Opatentowana* technika TWINPACT z podwójnym tłokiem 
zapewnia do 25% większą gęstość bel w trudnych warunkach 
suchej słomy w porównaniu z prasami konwencjonalnymi. 
Rezultat: mniej zadań związanych z transportem i obsługą 
oraz wydajne układanie bel w stogi.

Wyjątkowe parametry siły nacisku 
dla bel twardych jak skała
W celu zapewnienia najwyższej siły zgniotu 
prasa SB 1290 iD została wyposażona w 
pierścień zagęszczający z 9 dwustronnego 
działania sułownikami hydraulicznymi. 
Ponadto kanał prasy SB 1290 iD jest 
dłuższy (375 cm) i przystosowany do 
większych obciążeń związanych z belami 
o dużej gęstości. Nawet w najbardziej 
suchych lub gorących warunkach prasa ta 
jest w stanie produkować bardzo gęste bele. 

WYŁĄCZNIE W KUHN
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Duże zagęszczenie bel przy 
niskim zapotrzebowaniu na moc
Prasa KUHN SB 1290 iD jest wyposażona 
w opatentowany* system podwójnego tłoka 
TWIN PACT – inteligentne rozwiązanie 
zwiększające zagęszczenie bel przy 
jednoczesnym wyeliminowaniu wysokich 
chwilowych przeciążeń maszyny. Tłok 
TWIN PACT składa się z górnej i dolnej 
części połączonych trójkątnym korbowodem. 
Nacisk tłoka na belę jest podzielony na dwa 
etapy, co zwiększa siłę działającą na całą 
powierzchnię, a tym samym zagęszczenie 
beli. Pomimo bardziej zagęszczonych bel, 
obciążenie maszyny jest porównywalne 
z prasą konwencjonalną 120 x 90 (4 x 3), 
co eliminuje potrzebę stosowania 
ponadwymiarowego układu napędowego, 
koła zamachowego i ramy głównej.

*  Rozwiązania opatentowane lub zgłoszone do 
opatentowania w jednym lub większej liczbie krajów.

Ekstremalna trwałość
Prasa eksploatowana w trudnych 
warunkach i z wymagającym materiałem 
powinna być w stanie dać z siebie 
wszystko. Komora prasowania beli jest 
wyłożona specjalnymi płytami z odpornej 
na ścieranie stali Hardox®. Łatwa wymiana 
przykręcanych płyt gwarantuje 
niespotykaną niezawodność.

CYKL KOMPRESJI 
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GęstośćSiła

Tłok 

Tłok 1

Tłok 2 

Dzielony tłok to dwukrotne zagęszczenie

CYKL KOMPRESJI 
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Tłok 1
Tłok 2 

Tłok Tłok 1
Tłok 2 

Tłok

SYSTEM PODWÓJNEGO 
TŁOKA TWINPACT
OPATENTOWANE
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PRZEGLĄD

1. Tłok TWINPACT 

4.  System podwójnego wiązania ze standardowym 
elektronicznym układem monitorującym

3. Wymienne odporne na ścieranie płyty kanału 
komory prasowania

2.  Dla wymagających użytkowników - smarowane 
rolki tłoka



7

3

OPCJE

29

Oświetlenie robocze LED

Elektryczny system wiązania

7. Kanał komory prasowania o długości 375 cm

8.  Komora wstępna prasowania  
POWER DENSITY

9. Koło zamachowe 485 kg

10. Podnoszone schowki na sznurek11. POWER FEED ROLLER

5. Automatyczny system smarowania 6. Turbiny do czyszczenia aparatów wiążących

Pomiar wilgotności 

System ważenia 

Półpneumatyczne obrotowe koła  
prowadzące podbieracza

Ułatwiające przepływ płyty komory  
wstępnej prasy
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WSTĘPNE ROZDRABNIANIE MATERIAŁU
Jednym z głównych celów rozwoju maszyn KUHN jest dostarczenie rozwiązań do produkcji wysokiej jakości paszy lub 
ściółki. Konstrukcja rozdrabniacza CBB 200 została specjalnie dopasowana do wydajności i właściwości 
wielkogabarytowych pras SB. Połączenie obu tych maszyn pozwala produkować jeszcze lepsze bele.

Wyposażenie dodatkowe

Aby zwiększyć opłacalność zbioru różnych roślin, wielkogabarytowe prasy 
kostkujące KUHN można łączyć z osprzętem pozwalającym na obróbkę 
wstępną materiału. Rozwiązania te są oferowane przez grupę KUHN lub 
dostawców zewnętrznych.
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Aplikator i znakowanie – wartość dodana
Prasy KUHN SB można łączyć z wyposażeniem Harvesttec dla 
pras wielkogabarytowych. Jeżeli użytkownik chce zastosować 
aplikator środków zakiszających lub system znakowania bel 
etykietami lub farbą, zachęcamy do kontaktu z lokalnym dealerem 
lub oddziałem handlowym KUHN.

Niespotykana wszechstronność
Szeroki zakres regulacji pracy rozdrabniacza CBB umożliwia 
precyzyjne dostosowanie maszyny do warunków roboczych 
i oczekiwanego efektu pracy. Dzięki prześwitowi wynoszącemu 
65 cm, rozdrabniacz CBB 200 nie musi być demontowany 
nawet jeśli docinanie materiału nie jest konieczne. Specjalnie 
zaprojektowany zaczep jest kompatybilny z rozdrabniaczem 
CBB 200 oraz prasami SB, co zapewnia idealną współpracę  
obu maszyn.

Płynna praca i drobne cięcie materiału
Rozdrabniacz CBB wyposażony w rotor o średnicy 670 mm, 
będący wiodącym rozwiązaniem tego typu na rynku, gwarantuje 
sprawną pracę maszyny i niskie zapotrzebowanie na moc. Idealne 
cięcie i wydajne rozdrabnianie łodyg jest zagwarantowane dzięki 
48 nożom i 2 listwom przeciwnożowym, dającym w sumie  
98 przeciwnoży. Takie wyposażenie zapewnia teoretyczną 
długość cięcia na poziomie 19,5 mm.
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WYDAJNOŚĆ ROBOCZA JEST NASZYM 
GŁÓWNYM PRIORYTETEM
Marka KUHN jest znana nie tylko z wysokiej jakości produktów, ale także z 
serwisu i wsparcia technicznego zapewnianego przez firmę KUHN i jej dealerów 
na całym świecie. Nasze zespoły specjalistów są gotowe do pomocy!
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Protect+ i poczucie bezpieczeństwa
36-miesięczna ochrona ubezpieczeniowa ze wszystkimi 
świadczeniami przewidzianymi w gwarancji. Dzięki KUHN  
protect + możesz skoncentrować się wyłącznie na pracy i 
jednocześnie cieszyć się maksymalną wydajnością swojej maszyny 
oraz szybkim zwrotem z inwestycji. W celu uzyskania dalszych 
informacji prosimy o kontakt z najbliższym autoryzowanym 
dealerem KUHN.

Sieć autoryzowanych dealerów
Jeśli chodzi o konserwację i naprawy maszyn, firma KUHN 
starannie dobiera swoich dealerów, którzy zapewnią najwyższy 
poziom obsługi serwisowej na Twoim polu i w gospodarstwie. 
Ponieważ rozumiemy, że czas pracy jest Twoim najwyższym 
priorytetem, nasi dealerzy posiadają pełne przeszkolenie i są 
wyposażeni w specjalne narzędzia, które pozwolą utrzymać Twoją 
prasę w ruchu, bez względu na wszystko. Ponieważ mają oni 
dostęp do znakomicie zorganizowanego serwisu KUHN, wiedzą 
jak zoptymalizować wydajność prasy, przez co pomogą Tobie 
czerpać zyski z inwestycji. 

Stworzone z myślą o trwałości
Prasy KUHN są projektowane z uwzględnieniem potrzeb klienta. 
Mają one nie tylko solidną i trwałą konstrukcję, ale są również 
łatwe w obsłudze, dzięki czemu skracają czas naprawy.  
Wszystkie podzespoły są poddawane ekstremalnym testom 
wytrzymałościowym. Kompleksowe testy polowe przeprowadzane 
na całym świecie oraz informacje zwrotne od klientów pozwalają 
nam zrozumieć, jak możemy stale poprawiać wydajność naszych 
maszyn i zagwarantować im najwyższy poziom niezawodności.
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Oryginalne części zamienne. 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 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.

KUHN PARTS

*USŁUGI KUHN

KUHN sos order - Ekspresowe zamówienie 7 dni w tygodniu
KUHN protect+ - Przedłużona gwarancja
KUHN i tech - Natychmiastowa naprawa
KUHN finance - Racjonalna inwestycja
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Dane techniczne

PRASY Z KANAŁEM 
PRASOWANIA 80 CM PRASY Z KANAŁEM PRASOWANIA 120 CM

SB 890 SB 1270 X SB 1290 SB 1290 iD
OPTIFEED OMNICUT OPTIFEED OMNICUT OPTIFEED OMNICUT OPTIFEED OMNICUT

Wymiary bel

Rozmiar beli 3x3 2x4 3x4 3x4

Szerokość 80 cm / 32” 120 cm / 47” 120 cm / 47” 120 cm / 47”

Wysokość 90 cm / 35” 70 cm / 28” 90 cm / 35” 90 cm / 35”

Długość 60 cm / 24” do 300 cm / 118”

Podbieracz

Szerokość podbieracza 230 cm / 91”

Średnica podbieracza 34 cm / 13”

Liczba rzędów zębów 5

Odległość między palcami 61 mm / 2,4”

Zespół podający

Noże - 0 / 15 -
0 / 11/ 
12 / 23

-
0 / 11/ 
12 / 23

-
0 / 11/ 
12 / 23

Teoretyczna długość cięcia -
45 mm / 

1¾”
-

45 mm / 
1¾”

-
45 mm / 

1¾”
-

45 mm / 
1¾”

Zabezpieczenie noży - Indywidualne 
sprężynowe - Indywidualne 

hydrauliczne - Indywidualne 
hydrauliczne - Indywidualne 

hydrauliczne

Komora prasowania

Częstotliwość uderzeń tłoka 46 / min 2 x 46 / min

Skok tłoka 695 mm / 27”

Regulacja zagęszczenia beli 3 siłowniki hydrauliczne 4 siłowniki hydrauliczne
9 siłowników  

hydraulicznych
Długość komory prasowania 3,40 m / 11’2” 3,75 m / 12’3»

System wiązania beli

Liczba aparatów wiążących 4 6

System wiązania Podwójny aparat wiążący Podwójny aparat wiążący Podwójny aparat wiążący Podwójny aparat wiążący

Czyszczenie aparatu wiążącego Dmuchawy Dmuchawy Dmuchawy Dmuchawy

Pojemność schowka na sznurek (szpule) 32 32 32 32

Obsługa maszyny

Sterowanie ISOBUS (CCI 800 / CCI 1200)

Opony*

Oś pojedyncza Hamulce hydrauliczne lub pneumatyczne

600/55-22.5 - -

700/50-22.5 - -

Oś tandemowa Seryjnie kierowana oś z amortyzacją, hamulce hydrauliczne lub pneumatyczne

500/60-22.5

520/55R22.5

620/50R22.5

680/50R22.5

Wymiary maszyny i masa

Długość 8,00 m / 26’3” 8,00 m / 26’3” 8,00 m / 26’3” 7,90 m / 25’11”

Szerokość ** 2,76 m / 9’1” 3,00 m / 9’10” 3,00 m / 9’10” 3,00 m / 9’10”

Wysokość 3,26 m / 10’7” 3,26 m / 10’7” 3,26 m / 10’7” 3,45 m / 11’4”

Masa min - max (kg / funty) **

8.300 - 
10.400 / 
18298 - 
22.928

8.300 - 
10.400 / 
18298 - 
22.928

96.50 - 
11.750 /
21.275 - 
25.904

9.650 - 
11.750 /
21.275 - 
25.904

9.950 - 
12.050 /
21.936 - 
26.566

9.950 - 
12.050 /
21.936 - 
26.566

11.700 - 
13.000 / 
25.794 - 
28.660

11.700 -  
13.000 / 
25.794 -  
28.660

Zapotrzebowanie na moc
Minimalne zapotrzeb. na moc ciągnika  
(kW / KM)***

77 / 105 88 / 120 96 / 131 114 / 155 103 / 140 121 / 165 132 / 180 144 / 196

 seryjnie  opcjonalne wyposażenie - niedostępne 
* W zależności od przepisów homologacyjnych w danym kraju.   ** W zależności od modelu i dodatkowych opcji.
*** Wymagana moc może być różna w zależności od zbieranego materiału, warunków roboczych i wyposażenia. W celu prawidłowego 

doboru mocy należy sprawdzić instrukcję obsługi.
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1. Prasy zmiennokomorowe - 2. Prasoowijarki zmiennokomorowe BalePack - 3. Prasy stałokomorowe -  
4. Prasoowijarki stałokomorowe BalePack - 5. Prasoowijarki i-BIO+ - 6. Owijarki do bel okrągłych i prostopadłościennych

Zapoznaj się z pełną ofertą pras i owijarek KUHN:

KUHN – Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. - Jelonek k/ Poznania - Ul. Orzechowa 1, 62-002 Suchy Las - Tel.: 61 812 52 35
KUHN-GELDROP B.V. - Nuenenseweg 165 - P.O. Box 9 - 5660 AA Geldrop - The Netherlands

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 naszej stronie internetowej: 
www.kuhn.com.pl
Informacje podane w niniejszym dokumencie mają wyłącznie charakter informacyjny i nieumowny. Maszyny naszej firmy 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 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.
Wydrukowano w Holandii - REF. ZPAH11PL - 04.22 - Copyright 2022 KUHN


