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Dynamika zmian w rolnictwie jest coraz większa. Polskie gospodar-
stwa rolne stają się coraz większe, wprowadzają najnowocześniejsze
technologie w tym również informatyczne rozwiązania wspomagające
zarządzanie gospodarstwem. Rozwój elektroniki wspierającej maszyny
rolnicze daje kolejne szanse do optymalizacji procesów uprawy, siewu
czy innych zabiegów agrotechnicznych.
KUHNjako wiodący producent maszyn rolniczych jest gotowy już dziś
aby wpierać wszystkich rolników nowoczesnymi maszynami i innowa-
cyjnymi produktami.

W roku 2020 wprowadzamy na rynek kolejne nowe produkty, które
wyróżniają się swoją innowacyjnością na rynku maszyn rolniczych.
Nowy pług Master L Smart Ploughing wprowadzi jakość orki na wyż-
szy poziom uprawy. W ostatnich latach doświadczamy zmiany klima-
tyczne, które wpływają na zmiany technologii uprawy gleby. Szeroka
oferta maszyn marki KUHNpozwoli dywersyfikować głębokość uprawy,
dostosowując się jednocześnie do istniejących warunków agronomicz-
no-pogodowych. Uprawa uproszczona czy też siew pasowy cieszą się
w Polsce dużym uznaniem, natomiast siew bezpośredni lub w rośliny
okrywowe nie są zbyt popularne. Chemy z wieloma Polskimi klienta-
mi podzielić się naszym doświadczeniem w takiej technologii. Obecnie

wprowadzamy nowy siewnik AUROCK,który jest owocem naszego 40
letniego doświadczenia. Siewnik ten pozwala na pracę w uproszcze-
niach jak również w siewie bezpośrednim.

W technice oprysku innowacyjne rozwiązania pozwolą już obecnie
spełnić wymagania ochrony środowiska, jak również zoptymalizować
koszty zabiegów ochrony roślin. KUHN AUTOSPRAYto nowe rozwiąza-
nie, które realizuje oprysk pulsacyjnie, co pozwala na utrzymanie dawki
i ciśnienia w zakresie prędkości od 7 do 15 km/h. Opryskiwacz KUHN
Metris z tym rozwiązaniem otrzymał nagrodę Maszyny Roku podczas
wystawy SIMAw Paryżu.Jako producent specjalizujący się w produkcji
opryskiwaczy we współpracy z CARBONBEEpracujemy nad przyszło-
ściowym opryskiwaczem zdolnym do wykrywania chwastów i realizo-
wania oprysku tylko w miejscach gdzie zostaną zidentyfikowane. Takie
rozwiązanie w rolnictwie to nowa era ochrony roślin. Dla największych
gospodarstw i firm usługowych w obecnym roku wprowadzamy nowe
modele pras VB7190 o największej sile zgniotu 140 kg/m3 i prasę
SB 1290iD z opatentowanym tłokiem TWINPACT,który umożliwia for-
mowanie ponad 500-kilogramowych bel co znacznie redukuje koszty
transportu słomy.

Obecnie trudno sobie wyobrazić wiele maszyn bez komputerów i mo-
nitorów sterujących. Standardem jest już wykorzystywaniemap aplika-
cyjnych do nawożenia, ograniczanie oprysku na klinach czy wysiewu
nawozów, wykorzystywanie map aplikacyjnych na podstawie zdjęć sa-
telitarnych i wiele innych dostępnych rozwiązań. Komunikacja jednak
między różnymi komputerami nie tylko jednej marki, ale również kilku
marek jest możliwa poprzez nowe rozwiązanie jakie wprowadzamy –
KUHNEasyTransfer. Przesyłanie danych, raportów i zleceń dzięki roz-
wiązaniu KUHNjest niczym nieograniczone i pozwoli korzystać z róż-
nych technologii dostępnych na rynku rozwiązań. O tych wszystkich
maszynach i nowych innowacyjnych rozwiązaniach mogą Państwo
dowiedzieć się z tegorocznego wydania KUHNNews.

Zachęcam do śledzenia aktualnie wprowadzanych maszyn, nowych
technologii w tym również rozwiązań informatycznych, które będziemy
prezentować podczas tegorocznych wystaw w Polsce.

Dziękuję za zainteresowanie produktami KUHN.

Artur Szymczak

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są podawane jedynie w celach informacyjnych i nie mają charakteru wiążącego. Naszemaszyny są zgodnezobowiązującymi przepisami obowiązującymi w kraju dostawy. Na potrzeby lepszegozobrazowania określonych detali niektóre zabezpieczenia
prezentowane w materiałach mogą nie znajdować się w pozycji roboczej. Podczasobsługi maszyn urządzenia te muszą znajdowaćsię w położeniu zgodnym zwymaganiami podanymi w instrukcjach obsługi i montażu. Nie wolno przekraczać dopuszczalnej masy całkowitej ciągnika, jego udźwigu
i maksymalnego nacisku na oś i opony. Nacisk na przednią oś ciągnika musi zawsze odpowiadać przepisom kraju dostawy (w Europiemusi wynosić minimum 20% masy własnej ciągnika). Zastrzegamy sobie prawo do zmiany konstrukcji, specyfikacji lub wymienionych materiałów bezuprzedzenia.

Maszyny i urządzeniaw tym dokumencie mogą być objęte co najmniej jednym patentem i/lub wzorem zastrzeżonym.Znaki towarowe zamieszczonew tym dokumencie mogą być zarejestrowane w jednym lub kilku krajach.
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MyKUHN
Zarejestruj się bezpłatnie na portalu klienta MyKUHN*.

i korzystaj z serwisów wspierających codzienne czynności i zarządzanieTwoją flotą maszyn KUHN.

Internetowa platforma
MyKUHN

z dostępem do usług 24/7

PORTAL KLIENTA
NA TWOIM KOMPUTERZE,
KOMÓRCE I TABLECIE.

Na portalu MyKUHN znajdziesz dużo
wartościowych informacji. Poinformujemy Cię
z odpowiednim wyprzedzeniem na temat wydarzeń
organizowanych przez dealera KUHN w Twojej
okolicy. Zyskasz dostęp do ofert stworzonych
specjalnie dla Ciebie i jako pierwszy dowiesz się o
nowych produktach i usługach oferowanych przez
KUHN.

Zapoznaj się z opiniami użytkowników
naszych maszyn, korzystaj z porad agronomicznych
i technicznych udzielanych przez ekspertów.
Skorzystaj z fachowej wiedzy przekazywanej przez
specjalistów z fabryk.

ZARZĄDZAJ SWOJĄ FLOTĄ
MASZYN KUHN.

MyKUHN zapewnia między innymi dostęp
do dokumentacji technicznej Twoich maszyn
oraz pozwala wyszukiwać części zamienne za
pomocą numerów katalogowych lub katalogu
elektronicznego, co jest bardzo proste. Możesz
sprawdzić dostępność części u swojego dealera
i wysłać swoje zapytanie ofertowe.

Nowe innowacyjne i zintegrowane funkcje
szybko wzbogacą portal MyKUHN:wyślĳ swoją mapę
aplikacyjną do terminala ISOBUSza pomocą KUHN
EasyTransfer, zarządzaj swoją flotą za pomocą KUHN
InstaFleet. Zaplanuj i zarejestruj przegląd maszyn za
pomocą KUHNInstaCare.

Poproś o specjalną
prezentację portalu MyKUHN
na stoisku podczas targów!

*Portal MyKUHNjest dostępny w Polsce i wybranych krajach.
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USŁUGI CYFROWE
Wszystkie nasze rozwiązania w zakresie usług cyfrowych mają na celu dostarczenie narzędzi,

które pomogą zoptymalizować pracę. Pomagamyograniczyć czas przestojów, planujemy i rejestrujemy przeglądy okresowe,
rejestrujemy czas pracy maszyn i umożliwiamy komunikację pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi

urządzeniami. Oferowane przez KUHNnowe technologie cyfrowe są proste w użytkowaniu, funkcjonalne i praktyczne.
Każdy użytkownik maszyny KUHNposiada dostęp do tych rozwiązań, bez ograniczeń.

WYSYŁAJ BŁYSKAWICZNIE
MAPY APLIKACYJNE DO
TERMINALA W CIĄGNIKU,

DZIĘKI KUHN
EASYTRANSFER

KUHN EasyTransfer umożliwia zdalne
wysyłanie i odbieranie dokumentów (zadań,
zleceń, map aplikacyjnych) za pomocą
platformy wymiany danych Agrirouter. Jest to
narzędzie, którego potrzebujesz, jeśli chcesz
zaoszczędzićczas i ułatwić sobie życie!

Wybierz swój plik do przekazania
poprzez KUHN EasyTransfer, następnie
kliknĳ «wyślĳ», a odbiorca, gdziekolwiek
będzie się znajdować, może pobrać
przekazane dokumenty bezpośrednio na
swoim terminalu. Na przykład, ze swojego
biura możesz wysłać mapę aplikacyjną
dawki (plik SHAPE lub ISOXML) do terminala
sterującego maszyny, która pracuje na polu.

Po wykonaniu zadania, operator może
jednym kliknięciem odesłać plik z wykonanym
zadaniem z terminala do biura.

Natychmiastowe pełne raportowanie
wykonywanych zabiegów!

ZLOKALIZUJ
SWOJE MASZYNY
DZIĘKI APLIKACJI
KUHN INSTAFLEET !

Za pośrednictwem sygnału GPS
wbudowanemu w skrzynkę InstaFleet możesz
mieć za jednym kliknięciem pełen widok na
aktywność i lokalizację Twoich maszyn. Możesz
sprawdzić przejechane odległości, uprawione
pola oraz postęp prac, a wszystko to dla lepszej
synchronizacji zadań i zagospodarowania
dostępnych zasobów. Dzięki funkcji
obliczania trasy szybko dotrzesz do swoich
maszyn. KUHN InstaFleet pomaga również
w zarządzaniu maszynami użytkowanymi
przez wielu operatorów, dzięki wbudowanym
licznikom użytkowania - te dane można później
wykorzystać w różnych formatach.

KUHN INSTACARE:
ZESZYT SERWISOWY

PROWADZONY NA BIEŻĄCO!

Etapy konserwacji maszyn KUHNsą teraz
dostępne na Twoim smartfonie lub komputerze.
W zależności od przepracowanych godzin,
KUHN InstaCare poinformuje Cię natychmiast
o koniecznychpracach konserwacyjnych, takich
jak smarowanie, wymiana oleju, regulacje.
Ponadto, KUHN InstaCare zaktualizuje Twój
rejestr przeglądów okresowych w celu lepszej
organizacji pracy, co jest szczególnie przydatne
w przypadku użytkowania maszyn przez
kilku operatorów (spółdzielnie maszynowe,
usługodawcy ...).

ZARZĄDZAJ PRACĄSWOICH
MASZYN Z BIURA LUB

SMARTFONADZIĘKI NEXT
MACHINE MANAGEMENT

Dzięki NEXT Machine Management
zaplanujesz swoją pracę i w prosty sposób
wyślesz dyspozycję pracy do odpowiednich
maszyn, niezależnie od ich marki. Narzędzie to
pozwala na zintegrowanie wszystkich maszyn
w zorganizowany sposób poprzez planowanie,
sprawdzanie dostępności, prowadzenie
dokumentacji i mapowanie pól.

NEXT Machine Management ułatwia
gromadzenie danych agronomicznych,
jak również danych o wykonanej pracy
przez Twoje maszyny w celu sporządzania
raportów roboczych lub zapisywania zadań.
Technologia ta pomaga w zautomatyzowanym
wykorzystaniu danych w celu uproszczenia
i usprawnienia codziennych prac.

USŁUGI CYFROWE:
stworzone dla rolnictwa

precyzyjnego

readyforreadyfor
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KUHN ELECTRONICS
CCI ISOBUS:10 lat sukcesu i ponad 50,000 terminali sprzedanych na całym świecie!

Dzisiaj, rodzina innowacji CCIpowiększa się
wraz z pojawieniem się nowego terminala ISOBUSCCI800 i nowego joysticka CCIA3 z dotykowym ekranem.

CCI 800: WSZYSTKO CZEGO
POTRZEBUJESZ BY POZOSTAĆ

SKONCENTROWANYM
NA PRACY!

Z terminalem CCI 800 odkryjesz istotę
efektywnego sterowania swoją maszyną. Większy
ekran roboczy w ultra-kompaktowym terminalu,
jaśniejsze i kontrastujące kolory dla lepszej
widoczności w kabinie, to korzyści na pierwszy rzut
oka. Natomiast ważnym elementem, który zwiększa
atrakcyjność terminala są dwie nowe aplikacje na
ekranie głównym. Intuicyjna i nowoczesna obsługa
jest tak prosta, jak w smartfonie. Poznaj prawdziwą
precyzjędzięki funkcji SectionControlumożliwiającej
monitorowaniedo254 sekcji lubdostosowywaniedo
32 różnych dawek na tej samej szerokości roboczej.
Dotyczy to zmiennego dawkowania nawozu po
obu stronach rozsiewacza niezależnie, jak również
siewu punktowego z wykorzystaniem zmiennego
dawkowania ziarna w rzędzie. Dodatkowo Tramline
Control automatycznie zarządza Twoimi ścieżkami
technologicznymi przez GPS.

PROSTE I INTUICYJNE
STEROWANIE, DZIĘKI

WYKORZYSTANIU NOWEGO
JOYSTICKA CCI A3

Z EKRANEM DOTYKOWYM

Rewolucyjna łatwość obsługi! Takie
właśnie odczucie pojawia się podczas
korzystania znowego joysticka CCIA3. Kolorowy
ekran dotykowy pozwala na wizualizację każdej
funkcji maszyny ISOBUS dla komfortu pracy.
Wymienna nakładka umożliwia dostosowanie
do Twojej maszyny ISOBUS i ułatwia wybór
funkcji. Każde kliknięcie na ekranie uruchamia
wibrację bądź dźwięk, dzięki czemu masz
pewność działania każdej funkcji.

NOWE FUNKCJE
W OPROGRAMOWANIU

TERMINALI
CCI 1200 I CCI 800

CCI1200 i CCI800: identyczne funkcje!
Section Control automatycznie dostosuje się do
4 różnych zabiegów, zwiększając tym samym
precyzję. Aplikacja umożliwia zaprogramowanie
do 32 dawek dla jednego zabiegu.Jest możliwe
wykorzystaniedo4 mapzmiennegodawkowania
z 4 różnymi wysiewanymi materiałami.
Oba terminale są również kompatybilne
z aplikacjami Peer Control i Agricon w zakresie
regulacji dawki wysiewu za pomocą sensorów
ISOBUS.Terminale CCI są także standardowo
kompatybilne z Agrirouterem, aby umożliwić
zdalną wymianę danych. W praktyce, kamera
pojawia się automatycznie podczas cofania, bez
konieczności ręcznej interwencji na terminalu.
Również wygodniejsza jest funkcja Field Finder,
która automatycznie pokazuje dane na temat
pola (kontury, mapa aplikacyjna...) po ich
wprowadzeniu.wprowadzeniu.

Poznaj
nowe monitory
CCI ISOBUS

readyfor

readyfor
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PŁUGI
W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rozwiązań w zakresie rolnictwa precyzyjnego KUHNprezentuje SMART

PLOUGHING.Nowy terminal Isobus zainstalowany we wszystkich pługach zawieszanych KUHNVARIMASTERL, zapewnia
sterowanie maszyną poprawiając komfort i jakość pracy.

Pług VARIMASTERLmoże być wyposażony w unikalne funkcje dodatkowe, takie jak Smart Ploughing -Lift i -Line.

SMART PLOUGHING
OFERUJE KILKA POZIOMÓW

WYDAJNOŚCI
I KOMFORTU PRACY:

SMART PLOUGHING w wersji pod-
stawowej zapewnia wszystkie ustawienia
pługa VARI-MASTER L dostępne w ter-
minalu Isobus (szerokość robocza, prze-
sunięcie, głębokość robocza, pion itd.)
z możliwością ich zapisania, aby uprościć kolej-
ne uruchomienie i użycie. Pług Master L Smart
Ploughing również umożliwia automatyzację
odwracania pługa podczas nawrotów. Takie
rozwiązania znacznie zwiększają komfort pracy
operatora, który będziemógł skupić się wyłącz-
nie na prowadzeniu ciągnika

SMART PLOUGHING - LINE umożliwia
ustawienie szerokości roboczej za pośrednic-
twem GPS. Ta opcja zapewnia jednolitą orkę
bez względu na niejednorodność powierzchni.
Koryguje nierówności terenu, aby zapewnić ide-
alnie prostą orkę.

SMART PLOUGHING - LIFT uzupeł-
nia funkcje podstawowe o automatyzację
indywidualnego podnoszenia korpusów.
Geolokalizacja pługa pozwala na automa-
tyczne wejście i wyjście korpusa z bruzdy, co
gwarantuje jednorodną jakość orki, niezależ-
nie od warunków roboczych i kształtu pola.
Nakładanie się orki przy samej granicy pola
jest zredukowane do absolutnego minimum,
co poprawia przykrycie resztek pożniwnych
i zapobiega nadmiernemu zagęszczeniu gleby.

Indywidualne rozwiązanie
w pługach KUHN pozwala
zwiększyć jakość orki na

obrzeżach pola, a tym samym
zautomatyzować orkę, dając duży

komfort kierowcy.

VARI-MASTER L
SMART PLOUGHING:

KUHN wyznacza
kolejne standardy

w zakresie komfortu
i prostoty użytkowania
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UPRAWA UPROSZCZONA
Firma KUHNposiada szeroką ofertę maszyn do płytkiej uprawy ścierniska. Maszyny te reprezentują dużą wydajność,

komfort obsługi i niezawodność pracy przy zachowaniu najwyższej jakości pracy.
Obecnie firma KUHNuzupełnia swoją ofertę kompaktowych bron talerzowych o średnicy talerzy 510 mm

o nowe modele OPTIMERL9000 i 12000, o szerokości roboczej 9 i 12 m.

OPTIMER L 9000 / 12000

Brony OPTIMERL9000 i 12000 wyposażone
są w system śledzenia podłoża zwany Steady
Control. Ciśnienie w siłownikach poszczególnych
segmentów jest sterowane hydraulicznie, aby
zapewnić penetrację talerzy w każdych warunkach.
Głębokość robocza jest utrzymywana na stałym
poziomie na całej szerokości roboczej maszyny
niezależnie od nierówności terenu, co zmniejsza
zużycie paliwa i zwiększa jakość pracy.

W maszynach o dużej szerokości komfort
użytkownika jest dla nas ważny, dlatego regulacja
głębokości roboczej odbywa się tylko w dwóch
punktach. Pierwszaregulacja odbywasię nazaczepie
a druga na lewym przednim kole kopiującym.
Dla zwiększenia komfortu, regulacja głębokości
roboczej posiada wspomaganie hydrauliczne.

Brony OPTIMERL 9000 i 12000 gwarantują
wydajność pracy na wysokim poziomie, a zalecana
prędkość pracy od 13 do 18 km/h zapewnia
wydajność do 20 ha/h!

Z agronomicznego punktu widzenia kompak-
towe brony talerzowe o dużych szerokościach robo-
czych doskonale wpisują się w obecnie stosowane
technologie mechanicznego zwalczania chwastów
po żniwach. Stabilna praca, doskonałe mieszanie
resztek pożniwnych z glebą stworzy dobre warunki
do wschodów chwastów i samosiewów.

Kompaktowe brony talerzowe o dużych
szerokościach roboczych są doskonałym

rozwiązaniem dla profesjonalnych
gospodarstw skoncentrowanych na

najlepszych wynikach agronomicznych
i finansowych.

OPTIMER L 12000:
jeszcze mocniejsza
pozycja KUHN

w uprawie uproszczonej
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VISTAFLOW
VISTAFLOWto inteligentny zawór do zakładania ścieżek technologicznych, który monitoruje przepływ materiału

siewnego wewnątrz przewodów nasiennych. Głowica rozdzielająca z zaworami VISTAFLOWumożliwia zastosowa-
nie każdego rytmu ścieżek technologicznychoraz zapewnia kontrolę wysiewu we wszystkich rzędach.

VISTAFLOW
Odkryj fukcjonalność
zaworów vistaflow

UNIWERSALNY SYSTEM TWORZENIA
ŚCIEŻEK TECHNOLOGICZNYCH

Zakładanie ścieżek technologicznych jest możliwe nawet
w przypadku, gdy szerokości robocze siewnika oraz opryskiwacza lub
rozsiewacza nawozu nie są kompatybilne. To innowacyjne rozwiązanie
eliminuje potrzebę zamiany zaworów lub przewodów nasiennych.

Dodatkowe funkcje, takie jak wyłączanie połowy siewnika
(prawej lub lewej) orazwysiew w codrugim rzędzie,mogą byćobsługiwane
bezpośrednio z kabiny ciągnika. Interfejs użytkownika umożliwia również
tworzenie kopii zapasowych różnychkonfiguracji, dzięki czemumogą być
w łatwy sposób wykorzystane w przyszłości. Zapisywane są następujące
konfiguracje zakładania ścieżek technologicznych: szerokość robocza,
szerokość i rozstaw opon zaczepianego lub samojezdnego opryskiwacza
oraz rozsiewacza nawozu.

INTELIGENTNEMONITOROWANIE
PRZEWODÓW NASIENNYCH ELIMINUJĄCE

PROBLEM ZATORÓW

Zawory zakładania ścieżek technologicznych VISTAFLOWsąwyposażone
w inteligentny system monitorowania i wykrywania błędów wysiewu. W przypadku
wystąpienia zatoru w głowicy rozdzielającej, operator zostaje natychmiast
powiadomiony obłędzie zapośrednictwem ekranu terminala, na którym wyświetlana
jest wiadomość ostrzegająca o zablokowanym rzędzie.

Czerwona dioda LED identyfikuje zawór, który wykrył błąd wysiewu na
głowicy rozdzielającej. Ergonomiczna obsługa interfejsu użytkownika w terminalu
ISOBUSfirmy KUHN zapewnia łatwy dostęp do zapisanych konfiguracji ścieżek,
umożliwiając szybkie i intuicyjne korzystanie z funkcji automatycznych.

QR kod
Zobacz jak działa konfigurator

KUHN VISTAFLOW
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POTRÓJNY SYSTEM TALERZOWY
STOSOWANY OD PONAD 40 LAT

Siewnik AUROCKoszerokości roboczej 6 m jest dostępny wdwóch
wersjach: z pojedynczym (R) i podwójnym systemem wysiewu (RC).Pozwala
na jednoczesny wysiew dwóch odmian za pośrednictwem jednego systemu
dozowania lub oddzielny wysiew nasion na różnągłębokość. Charakteryzujący
się modułową konstrukcją siewnik AUROCKmoże być wyposażony w wał
nożowy z regulowanym naciskiem, zapewniający wysoką jakość pracy w
każdych warunkach glebowych. Bruzdy nasienne są formowane za pomocą
dwóch rzędów krojów talerzowych (falistych lub karbowanych w zależności
od rodzaju resztek pożniwnych i technologii siewu). Nasiona są precyzyjnie
umieszczane w glebie na stałej głębokości za pomocą dwutalerzowych sekcji
wysiewających montowanych na równoległoboku. Centralny punkt obrotu
łączący ramę nośną z ramą sekcji wysiewających zapewnia równomierne
układanie materiału siewnego w bruzdach, zarówno podczas pracy na
pochyłościach lub zakolach pola. Sekcje wysiewające dokładnie kopiują
nierówności w każdych warunkach terenowych.

INTUICYJNA OBSŁUGA

Siewnik AUROCKkompatybilny z technologią ISOBUSmoże
być wyposażony w terminal sterujący CCI 1200 lub CCI 50 (ISOBUS
z certyfikatem AEF). Jako opcja dostępny jest joystick zapewniający
duży komfort obsługi. Bez względu na model terminala sterującego,
operator korzysta z bardzo przyjaznego interfejsu użytkownika
opracowanego przez firmę KUHN. Siewnik jest wyposażony w system
automatycznego zarządzania pracą na uwrociach, który pozwala na
programowanie sekwencji podnoszenia sekcji roboczych na końcu pola.
Wysiew jest prowadzony do samego końca pola, a po uniesieniu redlic
zostaje natychmiast zatrzymany, tak aby żadne nasiona nie zostały na
powierzchni!

AUROCK 6000 R i 6000 RC
Od2000 roku, praktyki rolnicze mocno rozwĳają się w kierunku uprawy konserwującej, gdzie orka jest zastępowana przez

płytkie zabiegi uprawowe. Uprawa konserwująca obejmuje zarówno uprawę uproszczoną, jak i siew bezpośredni. Firma KUHN
ze swoim ponad 40-letnim doświadczeniem w tej dziedzinie stworzyła nowe siewniki AUROCK6000R i AUROCK6000RC
o szerokościach roboczych 6 m, wyposażone w potrójny system talerzowy do siewu bezpośredniego i uproszczonego.
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AUTOSPRAY
Podczasoprysku prędkość jazdy, ciśnienie i wydatek cieczy są ściśle powiązane z rodzajem stosowanych rozpylaczy.

Stwarza to niestety ograniczenia pod względem wydajności roboczej. System precyzyjnego oprysku AUTOSPRAYeliminujeten
problem i usprawnia pracę. Operator wybiera wymagany rozmiar kropli i dawkę. Pozwala to zoptymalizować jakość oprysku

w szerokim zakresie prędkości roboczych.

ROZMIAR KROPLI: BARDZO WAŻNA DECYZJA
POD WZGLĘDEM AGRONOMICZNYM

Znaczenie rozmiaru kropli w zależności od wykonywanego oprysku
jest wyraźne i wpływa na precyzję wykonywanego zabiegu. Wybór drobnych kropli
dla środka kontaktowego w przypadku sprzyjających warunków pogodowych lub
zwiększenie rozmiaru kropli ograniczające efekt znoszenia (jeśli pozwala na to
produkt i warunki), są czynnościami łatwymi do wykonania.

NAJWYŻSZA PRECYZJA I ŁATWA
OBSŁUGA

Obsługa systemu z pozycji operatora ciągnika jest bardzo
prosta. Nie ma już potrzeby korygowania ciśnienia na podstawie wielu
parametrów (dawka, wydatek cieczy i rozmiar kropli). Operator musi
jedynie wprowadzić dawkę i rozmiar kropli na sterowniku ISOBUS. System
AUTOSPRAYposiada dodatkowe funkcje:

• Ciągły obieg cieczy zapewniający natychmiastowe napełnianie belki
polowej i ograniczający ryzyko niedrożności układu cieczowego,

• Niezależne sterowanie głowicami rozpylaczy, pozwalające na
wyeliminowanie nakładek i ograniczenie obszaru roboczego do
niezbędnegominimum,

• Zmienne dawkowanie na każdym obszarze pola (na odcinku belki
polowej).

Funkcja transferu danych dostępna w terminalu sterującym CCI 1200
między innymi dla map aplikacyjnych do zmiennego dawkowania, stanie się
znacznie prostsza dzięki usługom cyfrowym EasyTransferi Agrirouter KUHN.znaczznie prostsza dzięki usługom cyfrowy yznie prostsza dzięki usługom cyfrowy y

Rysunekprzedstawia wielkość kropel
wstosunku doowada(©Arvalis).

Mapa
aplikacyjna

do zmiennego
dawkowania

Wybór
wielkości
kropli

MODULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI IMPULSU
(PWM)

Wyposażonew technologię modulacji częstotliwości impulsów
(ang. Pulse Width Modulation), automatyczne głowice rozpylaczy
AUTOSPRAYsterująnatężeniem przepływu bez zmiany ciśnienia rozpylania.
Wydatek cieczy jest podzielony na 20 cykli załączania/wyłączania na
sekundę (20 herców), a system steruje czasem otwarcia głowic rozpylaczy.
W celu zagwarantowania optymalnego pokrycia obszaru roboczego,
częstotliwość impulsów załączania głowic rozpylaczy AUTOSPRAYjest
naprzemienna na całej szerokości belki polowej.

Zeskanuj kod QR i zobacz
jak działa AUTOSPRAY
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OBIECUJĄCE WYNIKI

Wstępne dane wskazują na znaczne oszczędności środków ochrony
roślin dochodzące nawet do 80% ze względu na ograniczenie oprysku do
konkretnego miejsca. Technologia ta otwiera nowe możliwości zarządzania
odpornością na herbicydy poprzez stosowanie bardziej ukierunkowanych
substancji aktywnych.

Bez systemu i-SPRAY

Z systemem i-SPRAY

KONCEPCJA I-SPRAY

Opryskiwacz wyposażony w skanery hiperspektralne
zamontowane na belce polowej monitoruje rośliny poddawane
zabiegowi ochrony w czasie rzeczywistym. System oparty na
sztucznej inteligencji analizuje na bieżąco obraz i rozpoznaje chwasty
wymagające użycia środka chemicznego. Celem jest otwarcie
konkretnej głowicy rozpylacza i opryskanie tylko rośliny niepożądanej
w łanie. Największą zaletą jest stosowanie środków ochrony roślin
wyłącznie w miejscach, w których jest to konieczne.

NOWA ERA OPRYSKÓW

I-SPRAYto istna rewolucja w ochronie roślin. Umiejętność
rozróżniania poszczególnych gatunków chwastów umożliwia
stosowanie konkretnego produktu na wybór docelowego zakresu
środków ochrony roślin, aby uzyskać wyższą efektywność ich
stosowania. Ponadto wykonywany zabieg nie ma już wyłącznie
charakteru zapobiegawczego, lecz umożliwia również ukierunkowanie
jednej lub kilku operacji na konkretne chwasty, aby opryskać je z
użyciem najbardziej przydatnego środka.

I-SPRAY
W obecnym kontekście ograniczanie zużycia środków ochrony roślin stało się w rolnictwie kwestią o znaczeniu ekono-
micznym, środowiskowym a teraz również społecznym. Sztuczna inteligencja może stanowić przyszłościowe rozwiązanie
ukierunkowane na drastyczne ograniczanie środków ochrony roślin. We współpracy z CARBONBEE,KUHNobecnie pracuje

nad przyszłościowym opryskiwaczem zdolnym do wykrywania chwastów i realizowania zabiegów tylko na nich.
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ELEKTRYCZNIE STEROWANY CIĄGŁY OBIEG
CIECZY CEC (CONTINUOUS ELECTRIC
CIRCULATION) Z INDYWIDUALNYM

ZAMYKANIEM ROZPYLACZY

Jednym z głównych sposobów ograniczenia stosowania środków
ochrony roślin jest zredukowanie nakładek na uwrociach. W systemie CEC
wszystkie głowice są wyposażone w zawory elektromagnetyczne, które pozwalają
indywidualnie wyłączaćposzczególnerozpylaczei ograniczyćnakładki dominimum.
Zastosowanie obiegu CECw przypadku opryskiwacza z 4,5- metrowymi sekcjami
pozwala 9-krotnie zmniejszyć liczbę nakładek. Ciągły obieg cieczy ma jeszcze
inną zaletę, zapewnia natychmiastowe rozpylanie cieczy roboczej i ogranicza
zapychanie rozpylaczy.

LEA3 Z BOOM ASSIST EXTREME DLA
MAKSYMALNEJ PRECYZJI OPRYSKU

Od ponad 30 lat fabryka opryskiwaczy KUHN zbiera
doświadczenie w zakresie aluminiowych belek polowych. Kontynuując
swój rozwój, KUHN wprowadza do oferty nową aluminiową belkę
polową o nazwie LEA3, która została specjalnie zaprojektowana
na potrzeby precyzyjnego oprysku. W trakcie transportu
i przechowywania potrójnie składana belka LEA3 ma bardzo kompaktowe
wymiary.
Główną innowacją jest możliwość rozmieszczenia rozpylaczy co 25 lub 50
cm na belce polowej oszerokości od27 do 33 m. Przyrozstawie rozpylaczy
25 cm belka pracuje bliżej roślin i ryzyko znoszenia cieczy roboczej jest
ograniczone.
Nowością jest również elektroniczny system sterowania belką polową
BOOM ASSIST EXTREMEdostępny jako opcja. Utrzymuje on belkę w
odległości około 50 cm od podłoża, co ogranicza znoszenie cieczy nawet
podczas jazdy z dużą prędkością.
SystemBOOMASSISTEXTREMEwyposażonyw3czujnikiztechnologiąHYBRID
przez cały czas skanuje glebę i roślinność, wykrywając rzeczywiste zmiany
w ukształtowaniu terenu i odróżniając je od dziur w łanie lub położonych
roślin.

MULTISPRAY

9X MNIEJ
NAKŁADEK

18 rozpylaczyw dwóch 4.5m
sekcjach sterowanych przez GPS

18 rozpylaczyindywidualnie
sterowanych przez GPS

20.25 m² nakładek
dla punktu 45°

2.25 m² nakładek
dla punktu 45°

81m² dla belki 36 m
z 8 sekcjami

9m² dla belki 36 m
z 8 sekcjami

OCEANIS 2
Nowe opryskiwacze OCEANIS2ze zbiornikami o pojemności od 5000 do 7700 litrów są stale dostosowywane do zmieniających
się potrzeb rynkowych, głównie w zakresie precyzyjności oprysku oraz usług cyfrowych dostępnych dla tej grupy maszyn.
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WYGODNAW OBSŁUDZEMASZYNA DO
SIEWU W RÓŻNYCH KONFIGURACJACH

MIĘDZYRZĘDZI.

MAXIMA3 TI L Eumożliwia siew w rozstawie 37.5, 45, 50, 55,
60, 65, 70 i 75 cm.

Wyjątkowy siewnik z hydrauliczną regulacją rozstawu rzędów pozwala na
siew kukurydzy, słonecznika, grochu, fasoli, rzepaku i soi.

Zmiana ustawień maszyny przy zmianie materiału siewnego odbywa się
w rekordowo krótkim czasie, poniżej 20 minut, przy czymmamy gwarancję,
że niezależnie od rozstawu, koła siewnika nie będą przejeżdżać w liniach
rzędów, ponieważ automatycznie dostosowują się do pozycji sekcji
wysiewających.

Opatentowany system VARIMAX z szerokim zachodzeniem na siebie belek
ramy zapewnia maszynie dużą wytrzymałość. Wystarczy w prosty sposób
wyregulować elementy dystansowe, aby sekcje wysiewające, redlice
nawozowe i koła siewnika ustawiły się w wymaganym rozstawie. Rozsuwanie
i zsuwanie maszyny obsługiwane jest przez jeden siłownik.

NAPĘD ELEKTRYCZNY JAKOOPCJA

NOWY APARAT WYSIEWAJĄCY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM to WIELE
KORZYŚCI:
- Regulacja z kabiny ciągnika
- Łatwiejsze wyłączanie/włączanie sekcji wysiewających, zarównomanualne
jak i za pomocą GPS,zapewniające oszczędność materiału siewnego
- Regulacja dawki wysiewu w trakcie pracy optymalizuje wydajność roboczą

Obsługa siewnika została uproszczona:
- Brak potrzeby zasilania elektrycznego z ciągnika ponieważ maszyna jest
wyposażona we własny alternator.
- 100% elektryczny napęd systemu wysiewu. Opcjonalne systemy wysiewu
mikrogranulatu i nawozu są również zasilane elektrycznie i monitorowane
z kabiny ciągnika.

Wymagania serwisowe maszyny, zarówno te codzienne jak i sezonowe,
zostały znacznie ograniczone ze względu na mniejsze potrzeby smarowania
i mniejszą ilość części zużywających się.

MAXIMA 3 TI L e
KUHNprzedstawia nowy model siewnika punktowego MAXIMA3 TI L e z ramą teleskopową i regulowanym rozstawem

rzędów. Model ten spełnia oczekiwania rolników szukujących uniwersalne maszyny do siewu punktowego różnych gatunków
roślin w różnym rozstawie rzędów. Najnowsza generacja siewników punktowych MAXIMA3 obejmuje 12 nowych modeli.
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INNOWACJE W KOSZENIU
Belka tnąca OPTIDISCELITEjest wynikiem ponad 50-letniego doświadczenia w produkcji kosiarek dyskowych.
Opracowana została we współpracy z rolnikami i spełnia wymagania dużych gospodarstw i firm usługowych:

dożywotnie smarowanie i doskonała kompatybilność z ciągnikami o dużej mocy.

DOSKONAŁE CIĘCIE

Dopracowanie szczegółów technicznych
kosiarek pozwala projektować kosiarki, które
zagwarantują zebranie najwyższej jakości paszy
w każdych warunkach.

W punkcie rozchodzenia się dysków
odległość między nimi jest mniejsza (A),co zapewnia
lepsze pokrycie obszarów cięcia noży. Rezultatem
jest czyste cięcie. Natomiast w zbieżnych punktach
dysków jest więcej przestrzeni (B), co umożliwia
przetransportowanie większej ilości masy do tyłu.

Belka tnąca ELITE jest wyposażona
w specjalne płozy, które ślizgają się po powierzchni,
zapobiegając gromadzeniu się ziemi w mokrych
warunkach, dodatkowo chroniąc darń. Jest to
kolejna zaleta, która przekłada się na jakość paszy
i równomierne cięcie, szczególnie w trudnych
warunkach.

MAKSYMALNA
NIEZAWODNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ

Wysokiej klasy komponenty wzmacniają
rdzeń belki tnącej. W przypadku uderzenia dysku w
przeszkodę, zabezpieczenie PROTECTADRIVEchroni
koła zębate. Maszyna moze być bardzo szybko
gotowa do pracy przy niskich kosztach naprawy.
Łożyska napędów dysków tnących są zabezpieczone
długimi śrubami, które zapobiegają uszkodzeniu
w przypadku uderzenia. Oś napędu dysku pozostaje
bezpiecznie na miejscu, zapewniając niezawodność
i redukując koszty naprawy.

Wbudowane amortyzatory pomiędzy belką
kosiarki a ramą zabezpieczają konstrukcję maszyny
przed uderzeniami podczas koszenia z dużą
prędkością, wydłużając jej żywotność. Dla lepszej
jakości cięcia i dłuższej żywotności nożeobracają się
swobodnie o 360°.

OPTIDISC ELITE :
nowa belka tnąca
to rezultat 50 lat

doświadczenia firmy KUHN
w produkcji kosiarek

i równomierne cięcie, szczególnie w trudnych
warunkach.

A B
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MASZYNY ZIELONKOWE
Zgrabiarki karuzelowe KUHN,będące synonimem wysokiej wydajności, elastyczności i doskonałej jakości pracy, stanowią
podstawę bardzowydajnego łańcucha zbiorów. Maszyny te są gotowe do sprostania wyzwaniom stawianym przez
profesjonalne gospodarstwa rolne, czego dowodem jest ustanowienie rekordu świata w ilości zgrabionego pokosu

za pomocą zgrabiarki GA15131 w Danii.

PRAWDZIWE OSIĄGNIĘCIE!
188,9 HEKTARAW 8 GODZIN,

REKORD ŚWIATA
Z GA 15131!

26 sierpnia 2019 roku firma KUHNustanowiła
w Danii pierwszy w swojej historii rekord świata
w ilości zgrabionego pokosu za pomocą GA 15131
w obecności przedstawicieli niemieckiego instytutu
DLG - Deutsche Landwirtschafts Gesellschaft.
Instytut potwierdził: „W 8 godzin zgrabiono 188,9
hektarów, co daje średnio 23,6 hektarów na
godzinę”.

Mikael Skeldal, operator ciągnika podczas
tego wyzwania, szybko przejął kontrolę nad
maszyną, która jest łatwa w obsłudze. Szczególnie
docenił całkowicie hydrauliczny napęd zgrabiarek
czterokaruzelowych KUHNoraz terminal ISOBUSCCI
1200, dzięki któremu miał podgląd wykonywanej
pracy i optymalizację prędkości obrotowej karuzel
bez przerywania pracy.

OPTYMALIZUJ KOSZTY
Z NOWĄ ZGRABIARKĄ

GA 13031

Prostota i wydajność to dwie najważniejsze
cechy czterokaruzelowych zgrabiarek KUHN GA.
Regulowana szerokość robocza w zakresie od 8,40
m do 12,50 m niesie ze sobą wysoką wydajność
roboczą. Napęd całkowicie hydrauliczny oraz
karuzele MASTERDRIVEGIII zapewniają zgrabiarce
długą żywotność mimo corocznej intensywnej pracy
z ciężkim i gęstym pokosem. W przeciwieństwie do
modelu GA 13131 sterowanego za pośrednictwem
terminala ISOBUS, regulacja szerokości roboczej
i szerokości wału pokosu oraz rozkładanie
i składanie odbywają się za pośrednictwem zaworów
hydraulicznych ciągnika, znacznie upraszczając
obsługę maszyny.

Dzięki wahliwemu zawieszeniu karuzel
3D, sprężynom odciążającym na przednich
karuzelach oraz kołom umieszczonym blisko palców
zgrabiających, ta zgrabiarka zapewnia doskonałe
kopiowanie terenu, ogranicza przedostawanie się
zanieczyszczeń do paszy i równomierne tworzenie
wałów pokosów.

CZTEROKARUZELOWA
ZGRABIARKA:

podejmie się każdego
wyzwania!

ZESKANUJ KOD QR
I ZOBACZ

REKORD ŚWIATAW DANII

Filmy z tego wydarzenia
są również dostępne na kanale

KUHN Youtube.

REK RD

W ZGRABIANIU
ŚWIATA
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PRASY DO BEL
OKRĄGŁYCH

Nowa seria VB7100 maszyn marki KUHNskierowana jest do dużych producentów rolnych i firm usługowych, którzy
poszukują wysokowydajnej prasy rolującej do formowania bel o najwyższej gęstości. Zmiennokomorowe prasy rolujące
pozwalają na formowanie bel o gęstości do 140 kg/m3 z wydajnością do 30 t/godz. w różnych warunkach prowadzenia
zbioru.Wytrzymała konstrukcja stanowi gwarancję maksymalnej żywotności przy minimalnym czasie przestojów.

Tą maszyną firma KUHNwyznacza nowe standardy wydajności pras rolujących.

INTELIGENTNY SYSTEM
REGULACJI GĘSTOŚCI I-DENSE

W serii VB 7100 zastosowano nowy
oczekujący na przyznanie patentu* system
i-DENSE firmy KUHN. To inteligentne rozwiązanie
z podwójnym ramieniem napinającym umożliwia
osiągnięcie gęstości sprasowania słomy na poziomie
140 kg/m3. W oparciu o pomiary wykonywane
przez czujnik wilgotności system automatycznie
dostosowuje siłę prasowania do rodzaju materiału
i warunków prowadzenia zbioru bez ingerencji
kierowcy. Przekłada się to na najefektywniejsze
z ekonomicznego punktu widzenia wykorzystanie
prasy bez uszczerbku dla wydajności.

WYSOKAWYDAJNOŚĆ
W KAŻDYCH WARUNKACH

Kiszonka czy słoma – prasy rolujące z serii
VB 7100 oferują wydajność do 30 t/h w każdych
warunkach. Unikalne połączenie systemu i-DENSE
oraz sprawdzonej czteropasowej i trójrolkowej
konstrukcji komory prasowania stanowi gwarancję
szybkiego i spójnego formowana bel w każdych
warunkach – nawet w przypadku zbioru kiszonki.

Prasy VB 7100 charakteryzują się
najszybszym na rynku działaniem tylnej części
komory prasowania. W ciągu zaledwie 4 sekund
bela zostaje wyrzucona, a komora prasowania jest
ponownie zamknięta.

MAKSYMALNA ŻYWOTNOŚĆ,
MINIMALNY CZAS
PRZESTOJÓW

Najwyższa trwałość podzespołów bez
konieczności wymiany. Minimalny czas przestojów z
myślą o maksymalnej wydajności prasowania. Dzięki
solidnej konstrukcji prasy zserii VB7100 zapewniają
wytrzymałość i niezawodność. Główne rolki
napędzane obracają się na łożyskach baryłkowych
o średnicy 50 mm, a przy rolkach wolnobieżnych
wprowadzone zostały specjalne opatentowane*
uszczelki KUHN.Konstrukcja uszczelki obejmuje dwa
specjalnie opracowane pierścienie, które stanowią
gwarancję ochrony łożysk przed zanieczyszczeniami.

*Rozwiązania opatentowane lub oczekujące na przyznanie patentu
w jednym lub większej liczbie krajów.

Nowa seria
wysokowydajnych pras
zmiennokomorowych

VB 7100.
BĄDŹ NAJLEPSZY

NA POLU

Oba modele serii VB 7100,
czyli 7160 i 7190, które wytwarzają bele

o średnicach 1.60m i 1.85m,
są w pełni kompatybilne
ze standardem ISOBUS.
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WIELKOGABARYTOWE
PRASY KOSTKUJĄCE

W ramach serii SB firma KUHNwprowadza na rynek nową generację dużych pras kostkujących.
Prasy zostały zaprojektowane z myślą o osiągnięciu wysokiej wydajności i dużej masy bel oraz zapewnieniu operatorowi
wyższego poziomu komfortu, co pozwala zwiększyć rentowność prasowania. Wzmocnienie układu napędowego wpłynęło
na zwiększenie wytrzymałości i trwałości prasy. Cztery modele z podwójnym aparatem wiążącym wytwarzają trzy różne

rozmiary beli, tym samym oferując rozwiązanie dla każdego producenta niezależnie od rodzaju materiału.

DUŻA WYDAJNOŚĆ PRACY

Zdolność wydajnego pobierania materiału jest
jednym z najważniejszych czynników wpływających
na opłacalność zbioru, dlatego prasy SBwyposażone
są w wysokowydajny system podawania materiału.
Unikalna konstrukcja osłony podbieracza w
połączeniu ze zwiększonym momentem obrotowym
na rotorze INGERALROTORi układzie napędowym
wideł podających zapewnia wysoką wydajność przy
zachowaniu wyjątkowej wytrzymałości.

DOSKONAŁEWYWAŻENIE
MIĘDZY WYDAJNOŚCIĄ

A GĘSTOŚCIĄ

Opatentowany* przez firmę KUHN system
regulacji momentu obrotowego we wszystkich
modelach serii SB 120 cm zapewnia doskonałe
wyważenie między wydajnością a gęstością. Zaletą
tej zaawansowanej metody pomiaru jest możliwość
uzyskania do 5% większej wagi beli podczas
pracy z wydajnością 25 t/h. Skutkuje to wyższą
efektywnością transportu i przeładunku.

PROSTA KONSTRUKCJA
TO WIĘKSZA WYGODA
DLA OPERATORA

Zaprojektowane przez KUHN, wykonane
przezKUHNto cechy charakterystyczne tej gamy.
Nowa konstrukcja zapewnia doskonały dostęp do
wnętrza maszyny podczas codziennych przeglądów
i konserwacji. Dla większego bezpieczeństwapodest
aparatów wiążących jest wyposażony w solidne
schody i poręcze zabezpieczające. Ponadto operator
ma zapewniony optymalny komfort, dzięki ciężkiemu
kołu zamachowemu, hydraulice Load Sensing
i systemowi regulacji momentu obrotowego.

ODPOWIEDNI MODEL SB
NA KAŻDE WYZWANIE

Seria SB składa się z czterech modeli: SB 890,
SB1270 X,SB1290 orazSB 1290 iD, produkujących
odpowiednio bele 80x90 cm, 120x70 cm i 120x90
cm. Modele SB 890, SB 1270 X oraz SB 1290
działają na najwyższym poziomie niezależnie
od rodzaju materiału. Model SB 1290iD zapewnia
najwyższą gęstość bel, nawet w najtrudniejszych
warunkach.

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

Nowa generacja dużych
pras kostkujących

KUHN SB.
ZWIĘKSZ OPŁACALNOŚĆ

PRASOWANIA
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JAKOŚĆMIESZANIA
W celu ograniczenia zużycia pod wpływem ścierania i działania kwasów z kiszonki,
wszystkie wozy paszowe KUHNmogą być wyposażone w technologię K-NOX

i tym samym wydłużyć użytkowanie maszyny sześciokrotnie!

W zależności od intensywności użytkowania
i rodzaju paszy, zużycie ślimaka mieszającego
następuje szybciej lub wolniej, co w konsekwencji
prowadzi do jego uszkodzenia lub pęknięcia.

K-NOX W ZACZEPIANYCH
I SAMOJEZDNYCH WOZACH

PASZOWYCH

Technologia K-NOXdostępna w wyposażeniu
PROFILE 2.DL-CL-PLUS oraz opcjonalnie we
wszystkich pozostałych modelach wozów paszowych
KUHN, zapewnia znacznie dłuższą żywotność
maszyny.

Ślimaki mieszające są w pełni wykonane
ze stali K-NOX:zwoje, stożek, skrobak i spawy!

Jako uzupełnienie wyposażenia, przy
zamawianiu wozu paszowego lub później przy
domawianiu wyposażenia, dostępne są opcjonalnie
płyty wzmacniające zbiornika K-NOX.

K-NOX:
sześciokrotnie większa

trwałość ślimaka
mieszającego!ZESKANUJ KOD QR

I POZNAJ TECHNOLOGIĘ
K-NOX

ŚREDNIE TEMPO ŚCIERANIA ŚLIMAKA (mm)
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ŚLIMAK K-NOX

Potencjalne ryzyko
uszkodzenia ślimaka

Standardowy ślimak dostępny na rynku
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POZOSTAŁE INFORMACJE
KUHN DO TWOICH USŁUG KUHN SHOP
Najważniejszyjest produkt. Produkt, który musi spełniać Twojeoczekiwania.Właśnie
dlatego Grupa KUHN opracowała szereg kompleksowych usług posprzedażnych,
dostosowanych do potrzeb klienta. Możesz skorzystać z interesującej Cię usługi za
pośrednictwem naszej sieci dealerskiej:
Chcemy wspierać Twoją działalność dostosowując naszą ofertę do potrzeb.
Towarzyszymy użytkownikom maszyn KUHNw ich codziennej pracy.

W naszym sklepie z kolekcją oryginalnych gadżetów KUHNznajdziesz z pewnością
coś dla siebie. Naszaoferta jest skierowana zarówno do dorosłych jak i dzieci.
Koniecznie odwiedź nasz sklep podczas targów i zobacz nasz nowy asortyment.
Przygotowaliśmy nowe modele maszyn, zabawki, materiały biurowe i szkolne oraz
wiele innych ciekawych gadżetów z logo KUHN.
Jeśli szukasz stylowej i praktycznej odzieży lub rzeczy, które przydadzą Ci się
w codziennej pracy w gospodarstwie, znajdziesz je w naszym sklepiku. Zrób prezent
sobie lub swoim bliskim w KUHNSHOP!
Zachęcamy do skorzystania z promocji w sklepie KUHNpodczas targów.

KUHN PARTS
Oryginalne części zamienne
Stosując oryginalne części zamienne, zyskujesz bezstresową pracę. Odlewnie
i kuźnie należące do firmy KUHNoraz zaawansowane procesy obróbcze pozwalają
produkować części przygotowane na walkę z czasem. Możesz polegać na naszej
wiedzy i doświadczeniu oraz oryginalnych częściach zamiennych KUHN.

Zwiększona wytrzymałość
Wytrzymałe dłuta z węglików o szerokości 50 mm lub 80 mm posiadają w górnej
części rowki, które wypełniając się glebą, ograniczają ich zużycie. Płytki węglikowe
rozmieszczone w pięciu różnych miejscach zapewniają wydajne zagłębianie nawet
w twardym podłożu i przy mniejszym zapotrzebowaniu na moc.
Nowe nożebelki tnącej OPTIDISCogrubości 5 mm i szerokości 55 mm, bez względu
na to, czy są w wersji FAST-FITczy mocowanej śrubowo, zapewniają cztero- lub
pięciokrotnie dłuży okres eksploatacji w porównaniu ze standardowymi nożami.

Szybki dostęp do części zamiennych
Centralny magazyn części KUHNPARTSw Monswiller we Francji oraz magazyny
w naszej sieci dealerskiej na całym świecie zapewniają klientom szybki dostęp
do części zamiennych i krótki czas dostawy, a w rezultacie optymalizację kosztów
i skrócenie przestojów w pracy.

AUTORYZOWANI
DEALERZYKUHN
Profesjonalna sieć sprzedaży maszyn KUHN

W jaki sposób firma KUHN wspiera swoją sieć sprzedaży w zakresie
nowych technologii?
W przypadku naszej firmy posprzedażna obsługa klientów i wsparcie w ramach
rozwoju nowych technologii to bardzo ważny element współpracy. Sieć dealerska
dostarcza usługi począwszy od profesjonalnego doradztwa po serwis i obsługę
maszyn pod koniec ich okresu użytkowania.
Szeroko rozbudowana sieć autoryzowanych dealerów to mocny atut firmy KUHN
w Polsce. Nasi dealerzy to specjaliści w branży, doskonale zorientowani na potrzeby
swoich klientów. Dzięki regularnym szkoleniom technicznym i sprzedażowym
dostarczają klientom rozwiązania zgodne z ich oczekiwaniami.

Zmiany powstające w sieciach dystrybucyjnych zmuszają nas za każdym razem
do określenia nowych celów jakościowych, aby utrzymać wysoki poziom wiedzy
i obsługi technicznej u naszych Partnerów biznesowych.
W roku 2018 zdecydowaliśmy o wprowadzeniu nowego modelu biznesowego
Dealera marki, jakim jest Centrum Dystrybucji Maszyn KUHN.Podmiot ten jest nadal
niezależnąfirmą, ale z tożsamością i poziomem obsługi gwarantowanym przez firmę
KUHN.Centrum nie oferuje żadnych innych marek maszynowych orazciągnikowych,
zachowuje jednomarkowość, aby zmaksymalizować poziom obsługi klientów KUHN.
Pierwsze takie Centrum Dystrybucji funkcjonuje w regionie woj. pomorskiego.

KUHNfinance, dostosuj swoje inwestycje do możliwości finansowych,
KUHNprotect+, kontroluj koszty z przedłużonąochroną gwarancyjną,
KUHNsos order, korzystaj z ekspresowych zamówień na części 362 dni w roku,
KUHN i tech, zyskaj profesjonalne wsparcie serwisowe od swojego dealera
z internetowym narzędziem do szybkiej diagnostyki.

Ireneusz DOBROWOLSKI,
Kierownik Sprzedaży

KUHN - Maszyny Rolnicze
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KULTYWATOR CULTIMER
Doskonała uprawa w każdych warunkach

W obecnych warunkach pogodowych uprawa uproszczona wymaga zastosowania uniwersalnych maszyn uprawowych.
Maszyny te będą w stanie przygotować glebę pod siew nawet, gdy koniecznym będzie wykonanie pełnej uprawy płytkiej
i głębokiej w jednym przejeździe.
Doskonała uprawa jest możliwa zwykorzystaniem maszyn KUHN:

PERFORMER
Kompleksowa uprawa gleby w jednym przejeździe
(nawet do 35 cm)

PROLANDER
Perfekcyjne doprawienie orki i przygotowanie łoża
siewnego oraz płytkie zerwanie ścierniska

OPTIMER XL
Doskonała uprawa ścierniska przy dużej ilości obornika
lub poplonu (dyski 620 mm)

STRIGER
Precyzyjna uprawa pasowa


