KUHN – ПРЕМІУМ-ТЕХНІКА
ДЛЯ АГРАРІЯ
ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСУ ГРУНТООБРОБНИХ ТА ПОСІВНИХ АГРЕГАТІВ
KUHN В ОДНОМУ З НАЙДИНАМІЧНИХ АГРОХОЛДИНГІВ УКРАЇНИ ПЕРЕКОНЛИВО ДОВОДИТЬ ЇХ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПЕРЕВАГИ.
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Перенасиченність українського ринку
сільськогосподарської техніки великою
кількістю пропозицій часто не дозволяє аграріям зробити правильний вибір
потрібних їх технічних засобів для
вирішення конкретних технологічних
завдань. Але досвід найбільш просунутих агрохолдингів свідчить на користь
сучасних технічних рішень, що відмінно
себе показали в українських умовах
жорстких випробувань. Зокрема, мова
йде про комплекс грунтообробних та
посівних агрегатів Kuhn, що з найкращого боку зарекомендували себе в умовах використання в ТОВ «УкрАгроКом».
Підтвердженням цього став День поля
«Сучасні технології рослинництва та
годівлі ВРХ», що відбувся нещодавно
в м. Олександрія (Кіровоградська обл.).
Техніка групи Kuhn
та «УкрАгроКом»
Захід складався з двох частин — теоретичної та практичної, кожна з яких
викликала велику зацікавленість присутніх керівників і спеціалістів господарств.
Хоча теоретичні виступи, як правило,
не викликають великого інтересу в аграріїв, однак цього разу вся увага учасників
дня поля була прикута до того про що
говорили доповідачі. Змістовні, інфор-

мативні та конкретні виступи дали присутнім чимало корисного для роздумів.
Технічний директор ТОВ «УкрАгроКом» Ігор Заблоцький підкреслив, що
з початку свого існування агрохолдинг взяв
курс на застосування
сучасних високопродуктивних технологій
вирощування сільськогосподарських культур
з використанням найбільшефективної техніки. Відповідно фахівці агрохолдингу
звернулися до моделей Kuhn і з 2000
року активно їх використовують в своїй роботі. Першими обрали просапні
сівалки Planter 2 — вони працювали надзвичайно інтенсивно без будь-яких серйозних поламок, засіваючи за сезон 1,5
тисячі гектарів. Спочатку самостійно їх
налаштовували, вводили в роботу, надалі техніку стали обслуговувати дилери і
парк машин в господарствах поступово
поповнювався і розширювався.
Головне — техніку Kuhn правильно
налаштувати перед початком польових
робіт і вона працює сезон відповідно до
заданих параметрів. Наступний важливий фактор посівних агрегатів Kuhn — їх
універсалізм щодо сівби різних сільськогосподарських культур. Практично на
полях «УкрАгроКом» доведено, що у
порівнянні з конкурентами, сівалки брен-

ду високоякісно сіють низку культур —
кукурудзу, цукрові буряки, соняшник.
Також в цьому агрохолдингу активно
використовують багато іншої техніки
групи компаній Kuhn — продуктивна
косарка, що вже відпрацювала 4 роки,
прес-підбирач — 2 роки безвідмовної
роботи, а також ціла лінійка моделей
грунтообробних знарядь Kuhn Krause.
Дисколаповий чизель DMR та культиватор Landsman TL 6200 стали основою обробітку грунту на полях. Якість та
продуктивність, простота налаштування
і надійність — ці характеристики забезпечили їм найкращу відгуки механізаторів
«УкрАгроКом». В результаті кіровоградці лише Landsman TL 6200 придбали
протягом останніх років 14 одиниць, що
свідчить про високу довіру до цієї техніки.
Генеральний директор
ТОВ «Кун-Україна», к.т.н. Віктор Сич
грунтовно та дуже
детально розповів про
групу Kuhn і продукції,
що її виготовляють
її заводи. Він повідомив, що компанія Kuhn
заснована в 1828 році і
протягом майже 2 століть плідно розвиває
власну діяльність у всьому світі. Так, нині
вона має 8 заводів у різних країнах, що
виготовили в 2012 році сільськогосподарську навісну і причіпну техніку загальною
вартістю понад 1 млрд. євро.
Грунтобробні агрегати Kuhn традиційно
відрізняються продуктивністю та максимальною надійністю, якість кожного вузла гарантовано висока. Тому активні та
пасивні знаряддя — фрези, дисколапові
борони, дискатори, оборотні плуги —
працюють у найскладніших умовах на
найважчих грунтах з оптимальною ефективністю протягом багатьох років. Наприклад, культиватор Krause Gladiator для
роботи за технологією стріп-тілл вперше
з’явився в Україні саме в «УкрАгроКом» і
протягом низки років довів власні переваги в якісному обробітку грунту.
Посівні агрегати Kuhn також завжди
були і знаходяться серед лідерів за якістю внесення насіння в грунт. Моделі для
точної сівби Planter та Maxima відмінно
зарекомендували себе в десятках господарств України, особливо на кукурудзі,
де їм практично немає рівних. Приклад
цього ж агрохолдингу, що успішно їх
застосовує протягом багатьох років тіль-

ки підтверджує правильність вибору.
Розкидачі міндобрив Kuhn Axis разом
з підйомниками Levsak за якістю та
точністю виконання технологічних операцій взагалі не мають рівних. Їхні робочі
вузли та агрегати виготовлені за найпрогресивнішими технологіями, а унікальна система розподілу добрив CDA®
(створена комп’ютером для оптимального встановлення розподілу добрив) —
заабезпечує максимальну рівномірність
розподілу гранул добрив при потраплянні на розподіляючі лопатки.
Крім того, Kuhn пропонує вітчизняним
фермерам та великим господарствам
висококласні обприскувачі, подрібнювачі пожнивних решток та розкидачі
мінеральних добрив. А техніка компанії
для заготівлі кормів взагалі вважається однією з найкращих у світі за всіма
показниками, недарма кожна третя
дискова косарка, що працює в Европі,
є виробництва Kuhn. Косарки дискові, косарки-плющилки, ворушилки та
валкостворювачі дуже продуктивно і
водночас без травмування зеленої маси
виконують технологічні операції. Преспідбирачі різних моделей з обмотуванням та без нього забезпечують найбільш
оптимальну заготівлі кормів.
Коли ж мова заходить про техніку Kuhn
для тваринництва (кормозмішувачі-роздавачі, навантажувачі-розкидачі силоса,
видувачі і видувачі-розкидачі соломи,
навантажувачі-розкидачі, видувачі силосу і соломи та розкидачі органіки), то
тут вона взагалі поза конкуренцією. Унікальна продуктивність, продуманність
кожного елемента, надійність та простота
обслуговування забезпечують їй лідерські позиції та найвищий авторитет серед
тваринницьких господарств.
Цікавою та змістовною також була доповідь представника
компанії «Євраліс
Семанс»
Руслан
Настасенко про насіння просапних культур
компанії, можливості
його вирощування в
українських умовах.

Практична демонстрація техніки
Хоча того дня на Кіровоградщині пройшли рясні дощі, однак техніку Kuhn
учасники дня поля побачили на майданчику бригади одного з відділень
господарств «УкрАгроКом». Серед
виставлених моделей були агрегат
для основного обробітку ґрунту DMR,
лаповий польовий культиватор 5635,
дисколаповий культиватор Landsman,
агрегат для полосового обробітку грунту Gladiator, причіпний обприскувач
Atlantique 3200, сівалки точного висіву
Planter, розкидача міндобрив Axis 30.1
разом з підйомником мішків Levsak,
дискова косарка GMD 55, косаркиплющилки FC303RGC, прес-підбирач з
фіксованою камерою FB119, кормозмішувач Euromix І 870, кормозмішувача
з одночасним видуванням матеріалу
EuromixPlus 1380. Фахівці ТОВ «КунУкраїна» грунтовно розповіли про
кожну модель техніки, дали відповіді
аграріям на запитання.
Коментарі
Сергій Омельяненко, керівник
ФГ «Омельяненко»
(Кіровоградська обл.)
У нашому господарстві техніка Kuhn використовується більше
12 років. Одними з перших в Україні придбали
мульчувач RM-400 та
плуг Manager. Також
ми дуже задоволені
роботою змішувачакормороздавача Euromix, що безвідмовно та продуктивно виконує роздачу
кормів.
Вважаємо, що ця техніка повністю
відповідає найвищим стандартам якості
і повністю окуповує затрати на себе. Ми
задоволені її роботою, використовуємо
її з максимальним навантаженням. Той
же мульчувач, кожного сезону обробляв грунти на 2000–2100 гектарах
без поламок — лише змінювали робочі
ножі. Нещодавно придбали ще один
мульчувач Kuhn і дуже задоволені їх
роботою.
Сервіс компанії «Агроресурс» нам
подобається завдяки дуже уважному
та професійному ставленню. Інженери
цієї компанії завжди оперативно нас

обслуговують, надаючи потрібні рекомендації, виконуючи обслуговування
та ремонт техніки швидко та якісно.
Сергій Оношенко, директор
ТОВ ім. Фрунзе
(Кіровоградська обл.)
У нашому господарстві поки що немає техніки Kuhn, однак після
сьогоднішнього заходу я задумався щодо
потреби в ній. Особливо
вразили агрегати для
стріп-тілл. Бо ми застосовуємо технологію
глибокорихлення, тому для нас ця техніка дуже актуальна. Також важливим є
досвід «УкрАгроКом» щодо одночасного
внесення міндобрив з рихленням. За цією
технологією майбутнє і, сподіваюся, ми
також застосовуватимемо її в себе.
Олександр Хитрий, керівник
Кіровоградського представництва
ТОВ «Агроресурс»
Бренд Kuhn — один з
перших, дилером якого
ми стали і продовжуємо співпрацю з ним.
Відзначу, що багато
господарств, що придбали техніку цього
виробника, активно її
використовували, згодом знову прийшли до нас і замовили
ще якісь його моделі. Тому однозначно підкреслю, що це — високоякісна європейська техніка, що повністю
виправдовує себе в українських умовах.
Відзначу, що для цієї техніки ми надаємо повний комплекс сервісного обслуговування. Зокрема, маємо великий
склад запчастин до всієї техніки, а наші
сервісні інженери виконують введення в
експлуатацію, техослуговування, ремонт
за необхідності.
А за підсумками цього семінару ми
вже отримали замовлення техніки від
представників тих господарств, що його
відвідали. Тому переваги техніки Kuhn
ще раз підтверджені — фахівці побачили
реальну техніку в іншому господарстві,
її високу ефективність застосування і
прийняли рішення про потребу в придбанні для себе.
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be strong, be KUHN*
* будь сильним, будь з КУНом

