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«Сівба — це єдина польова операція, яку 
неможливо виправити в межах поточного сезону. 
Тому хороша сівалка є запорукою успіху.»

Віталій Моргун, виконавчий директор
ПСП «Агрофірма Прогрес», Харківська обл.
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ОБИРАЙ НАЙКРАЩЕ!
Компанія KUHN — світовий лідер у виробництві навісної та причіпної сільськогоспо- 
дарської техніки. Загальний штат компанії налічує більше 5000 спеціалістів, які за рік 
виробляють понад 65 000 одиниць надійної техніки.

Офіційне представництво «КУН-Україна» почало свою активну діяльність в 2006 році. А вже 
сьогодні технікою KUHN користуються тисячі провідних господарств України. Це й не дивно, 
в техніці використовуються інноваційні технологічні рішення, що дозволяють отримувати 
максимальні результати роботи. В компанії понад 2000 патентів на власні розробки, 10 родин 
техніки, 1700 базових моделей та 3050 можливих модифікацій. Це дає змогу створювати 
техніку під умови та потреби кожного господарства. Завдяки KUHN господарства України 
збільшують врожай та рентабельність. 

Будь сильним, будь з KUHN

Для Вашої зручності, уникнення ускладнень та вчасного виконання сільськогосподарських 
технологічних процесів на ваших господарствах, рекомендуємо у ці складні та непрогнозовані 
часи ретельно проаналізувати та спрогнозувати Ваші потреби і заздалегідь зробити замовлення
на техніку та комплектуючі. Будь ласка, звертайтесь до наших офіційних дилерів та менеджерів. 

З турботою, команда КУН-Україна

www.kuhn.uawww.kuhn.ua

Дніпропетровська, Запорізька, 
Кіровоградська обл.
(050) 417 05 33

Харківська, Донецька, 
Луганська, Полтавська обл. 
(099) 685 50 11

Київська, Черкаська обл.
(050) 493 18 18

Вінницька, Житомирська, 
Хмельницька, Тернопільська, 
Івано-Франківська, Чернівецька, 
Закарпатська обл.
(050) 410 47 66 

Чернігівська, Сумська обл.
(050) 395 75 75

Одеська, Херсонська, 
Миколаївська обл.
(050) 499 83 88

Рівненська, Волинська, 
Львівська обл.
(050) 384 27 01

ВАЖЛИВО!
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Кількість пози ій на складі: 1 000
Криті склади: 2  000 м²
Загальна пло а: 12 га

Понад 5800 пози ій на складі
Понад 50 палетоміс ь

клад пра є 7/7
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Кількість пози ій на складі: 1 000

Криті склади: 2  000 м²
Загальна пло а: 12 га

КУН ПАРТС ан ія КУН ПАРТС Ук а на
Понад 5800 пози ій на складі

Понад 50 палетоміс ь
клад пра є 7/7



ОБИРАЙ НАЙКРАЩЕ!
Компанія KUHN — світовий лідер у виробництві навісної та причіпної сільськогоспо- 
дарської техніки. Загальний штат компанії налічує більше 5000 спеціалістів, які за рік 
виробляють понад 65 000 одиниць надійної техніки.

Офіційне представництво «КУН-Україна» почало свою активну діяльність в 2006 році. А вже 
сьогодні технікою KUHN користуються тисячі провідних господарств України. Це й не дивно, 
в техніці використовуються інноваційні технологічні рішення, що дозволяють отримувати 
максимальні результати роботи. В компанії понад 2000 патентів на власні розробки, 10 родин 
техніки, 1700 базових моделей та 3050 можливих модифікацій. Це дає змогу створювати 
техніку під умови та потреби кожного господарства. Завдяки KUHN господарства України 
збільшують врожай та рентабельність. 

Будь сильним, будь з KUHN

Для Вашої зручності, уникнення ускладнень та вчасного виконання сільськогосподарських 
технологічних процесів на ваших господарствах, рекомендуємо у ці складні та непрогнозовані 
часи ретельно проаналізувати та спрогнозувати Ваші потреби і заздалегідь зробити замовлення
на техніку та комплектуючі. Будь ласка, звертайтесь до наших офіційних дилерів та менеджерів. 

З турботою, команда КУН-Україна

www.kuhn.uawww.kuhn.ua

Дніпропетровська, Запорізька, 
Кіровоградська обл.
(050) 417 05 33

Харківська, Донецька, 
Луганська, Полтавська обл. 
(099) 685 50 11

Київська, Черкаська обл.
(050) 493 18 18

Вінницька, Житомирська, 
Хмельницька, Тернопільська, 
Івано-Франківська, Чернівецька, 
Закарпатська обл.
(050) 410 47 66 

Чернігівська, Сумська обл.
(050) 395 75 75

Одеська, Херсонська, 
Миколаївська обл.
(050) 499 83 88

Рівненська, Волинська, 
Львівська обл.
(050) 384 27 01

ВАЖЛИВО!

KUHNparts KUHNdealersKUHNfinanceKUHNparts KUHNdealersKUHNfinance

KUHNparts

 R

KUHNparts KUHNdealersKUHNfinance

www.kuhn.ua

KUHNparts KUHNdealersKUHNfinance

www.kuhn.ua

Кількість пози ій на складі: 1 000
Криті склади: 2  000 м²
Загальна пло а: 12 га

Понад 5800 пози ій на складі
Понад 50 палетоміс ь

клад пра є 7/7

КУН ПАРТС ан ія КУН ПАРТС Ук а на
Кількість пози ій на складі: 1 000

Криті склади: 2  000 м²
Загальна пло а: 12 га

КУН ПАРТС ан ія КУН ПАРТС Ук а на
Понад 5800 пози ій на складі

Понад 50 палетоміс ь
клад пра є 7/7



myKUHN

KUHNparts KUHNdealersKUHNfinance

www.kuhn.ua

KUHNparts KUHNdealersKUHNfinance

www.kuhn.ua

Відкрийте для себе
переваги MyKUHN

MyKUHN – це безкоштовний інтернет-портал для клієнтів компанії KUHN. 
Зареєструйтеся сьогодні та отримайте всю необхідну інформацію про вашу техніку, 

замовляйте запасні частини та знаходьте найближчих дилерів.

ТЕПЕР, ЩОБ ЗАМОВИТИ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ, 
ВАМ НАВІТЬ НЕ ПОТРІБНО ВСТАВАТИ З ДИВАНУ
Заходьте на MyKUHN, реєструйте свій парк техніки 
KUHN і вам відкриється доступ до всієї інформації 
про ваші агрегати:
• каталог запасних частин,
• інструкції з експлуатації,
• контакти дилера, через якого можна замовити 

запчастини,
• інше.

ОБСЛУГОВУЙТЕ СВОЮ ТЕХНІКУ ОНЛАЙН!
Отримуйте максимум від своєї техніки KUHN! Увійшовши 
в систему, на комп’ютері, мобільному телефоні чи планшеті, 
ви зможете керувати технікою KUHN, маючи доступ до 
каталогів деталей та завантаження інструкцій з експлуатації.

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПЧАСТИНИ KUHN
MyKUHN дозволяє шукати запасні частини, вказуючи її 
номер або використовуючи електронний каталог KUHN. 
Тепер з замовленням запчастин впорається навіть дитина. 
Ви можете переглянути доступність деталі у свого дилера 
та надіслати йому свій вибір.

ПОСІБНИКИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Завдяки реєстрації ваших машин у розділі «Мій парк 
техніки» ви легко знайдете необхідну вам інструкцію 
з експлуатації. MyKUHN дозволяє завантажувати інструкції 
та посібники. MyKUHN надішле вам сповіщення, коли ваша 
техніка потребуватиме обслуговування і ви зможете дуже 
швидко зв’язатися зі своїм дилером, щоб потурбуватись 
про свою техніку.

БЕРІТЬ УЧАСТЬ В ПОДІЯХ ПОБЛИЗУ
Отримуйте сповіщення, коли дилери KUHN організовують 
події поблизу. Демопокази, семінари 
та виставки вже чекають на вас!

ОТРИМУЙТЕ НАЙКРАЩІ ПРОПОЗИЦІЇ
Скористайтеся ексклюзивними 
пропозиціями для замовлення 
та фінансування техніки.

ПІДТРИМУЙТЕ ЗВ'ЯЗОК
Знаходьте через MyKUHN найближчих 
дилерів та підтримуйте зв'язок з ними.

ОНЛА Н С РВІС
ПРА  24/7



Початковий внесок від 20%
Мінімальна відсоткова ставка за кредит у грн – 0,1% 

Мінімальна відсоткова ставка за кредит у USD – від 0,01%
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Стор. 28

ЗМІСТ

Новини

Інтелектуальна сівба

Будь впевненим
із LEXIS від KUHN

Технологія заготівлі кормів. 
Скошування та агротехнічні 
вимоги до нього

KUHN SB 1290 ID: пресування
з більшою продуктивністю

Три функції, які повинні 
бути стандартними для всіх 
обприскувачів 

Вирощування
олійного гарбуза

Відгуки фермерів

Вихід на міжнародну арену!
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ДІ СНО РО УМНИ

Розкидач мінеральних добрив

 AXIS EMC-ISOBUS 

Відскануйте QR-код
та дивіться відео

Купуйте KUHN AXIS EMC
ексклюзивно у ТОВ «УАПК»
+38 (044) 379 07 69
+38 (067) 508 92 92
www.uapc.com.ua

KUHNfinance
Скануйте

для більшого

www.kuhn.uawww.kuhn.ua

Купуйте KUHN AXIS EMC
ексклюзивно у ТОВ «УАПК»
+38 (044) 379 07 69
+38 (067) 508 92 92
www.uapc.com.ua

KUHNfinance
Скануйте

для більшого

Посек ійний КОНТРОЛЬ
розкидання: 1  сек ій в бункері

КОНОМІЯ мінеральни  добрив до 8

ДАТ ИКИ АЛИШКУ добрива
СИСТ МА МС: іксує та регул є норму
внесення ОКР МО НА КОЖНОМУ ДИСКУ

ОПТИМАЛЬНА ТО КА
відкриття та закриття заслонок

видкість обертання дисків: 00 о / в

Пропускна здатність: 500 кг/ в

Підтримка 



Сервісний спеціаліст KUHN-
Ukraine Сергій Стояновський і ви-
кладач спецдисциплін ГАФК СНАУ 
Євгеній Авраменко провели за-
няття з дисципліни «Сільсько-
господарська техніка».

На прикладі роторної косарки 
FC 3161 TCR, граблів GA 6930 і ру-
лонного прес-підбирача VB 3195 
вони ознайомили студентів 32АІ 
групи з темою: «Машини для заго-
тівлі кормів». Зокрема, пан Сергій 
розповів про способи заготівлі кор-
мів; машини, які для цього вико-
ристовуються; будову агрегатів, їх 
принципи роботи, регулювання та 
підготовки.

— Така співпраця з навчальними 
закладами — один із важливих ас-
пектів діяльності KUHN-Ukraine, — 
зазначив Сергій Стояновський. — 
Студенти не просто знайомляться 
з новою сучасною конструктивно 
складною технікою, а й працюють 
із нею. Це серйозна база підготов-
ки майбутніх фахівців-аграріїв. Так 
правильно й так має бути не тільки 
у вашому коледжі.

— Сьогодні нам пощастило, що 
до нас приїхав фахівець KUHN-
Ukraine і спільно з педагогом ко-
леджу на високому рівні провів 
заняття. Така співпраця з вироб-
ництвом упроваджує якісні зміни 
в житті нашого навчального закла-
ду, — зазначив завідувач відділен-
ня агроінженерії Вячеслав Чалий.

На час написання статті компанія 
KUHN-Ukraine для навчання майбут-
ніх фахівців надала в користування 

Глухівському агротехнічному фа-
ховому коледжу СНАУ 25 одиниць 
техніки. Це дає можливість студен-
там відділення агроінженерії здобу-
вати нові навички під час відновлен-
ня сільськогосподарських агрегатів 
у процесі проходження навчальної 
практики з різних дисциплін.

Інформація 
Глухівського агротехнічного

фахового коледжу СНАУ

НОВИНИ

ЯКІСНІ ЗМІНИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
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Високошвидкісний пневматичний
посівний комплекс

ESPRO

ГЛИБИНА посіву: до  см

нтелектуальне К РУВАННЯ
з відкл ченням сек ій:

 

ДИСКИ 350 мм зі змі енням 41 мм

ирина МІЖРЯДДЯ: 15 см

ШВИДКІСТЬ посіву: 17 км/год

МІНІМАЛЬН  тягове зусилля: 
трактор від 280 к.с.

В ЛИКІ прикочу чі колеса 00 мм:
відмінна робота у ВОЛОГИ  умова

истема 
у базовій комплекта ії

ТО НІСТЬ. ШВИДКІСТЬ.
УНІВ РСАЛЬНІСТЬ

Відскануйте QR-код
та дивіться відео

KUHNfinance
Скануйте

для більшого KUHNfinance
Скануйте

для більшого

www.kuhn.uawww.kuhn.ua

KUHNdealersKUHNdealers



Дискова сівалка з електровисівом

 MAXIMA 3 TRM E
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онітор   800

Власна  АНТ НА 

Комплект ЛІ Н І
для точного землеробства

Власний генератор 48 

аванта ення: 180 кг

лектровисів ДОБРИВ

лектровисів ПРОСАПНИ  культур

 Л КТРОВИСІВ – 
Н П Р В РШ НА ТО НІСТЬ

Відскануйте QR-код
та дивіться відео

Сівба є операцією, від якості 
якої суттєво залежить майбутній 
урожай. Якщо припуститися по-
милки, виправити її буде неможли-
во аж до наступного сезону. Тому 
чим більш технологічна сівалка, тим 
менша ймовірність зробити щось не 
так. Особливо це стосується про-
сапних сівалок, які мають точно ви-
тримувати низку параметрів. Так, 
компанія KUHN пропонує покра-
щувати якість сівби за допомогою 
нової просапної сівалки MAXIMA 3 
TRM E з електроприводом висівно-
го апарата. 

Цей агрегат має відмінні харак-
теристики й пройшов випробуван-

ня непростими умовами Сходу і 
Півдня нашої держави. На сьогодні 
сівалки працюють у різних госпо-
дарствах України — відгуки влас-
ників тільки позитивні.

Однією з головних особливос-
тей моделі є електричний привід 
висівного механізму. Насамперед 
він дає змогу суттєво зменшува-
ти витрати часу на налаштування 
норми. Раніше сівалки з механіч-
ним приводом висівного апарата 
доводилось налаштовувати трива-
лий час, а потім неодноразово роз-
копувати рядки й перевіряти: чи 
все працює як треба. З електрич-
ним приводом усе стало набага-

то простішим. Після калібрування 
оператор установлює на комп’юте-
рі задану норму й починає працю-
вати. Якщо в процесі роботи треба 
змінити норму, це робиться натис-
канням на кілька кнопок на екрані 
комп’ютера. 

Також за допомогою навіга-
ційної системи автоматично або 
вручну можна, не виходячи з ка-
біни, вимкнути рядки. Система 
зупиняє електроприводи відпо-
відних висівних апаратів, і вони 
припиняють сіяти. Відсутність 
перекриттів покращує умови ве-
гетації рослин: немає дефіциту 
вологи та елементів живлення, 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СІВБА
Застосування цифрових технологій у сівалках покращує якість висіву насіння в найнесприятливіших умовах.
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Дискова сівалка з електровисівом

 MAXIMA 3 TRM E

KUHNfinance
Скануйте

для більшого KUHNfinance
Скануйте

для більшого

www.kuhn.uawww.kuhn.ua

KUHNdealersKUHNdealers

онітор   800

Власна  АНТ НА 

Комплект ЛІ Н І
для точного землеробства

Власний генератор 48 

аванта ення: 180 кг

лектровисів ДОБРИВ

лектровисів ПРОСАПНИ  культур

 Л КТРОВИСІВ – 
Н П Р В РШ НА ТО НІСТЬ

Відскануйте QR-код
та дивіться відео



достатньо сонячного світла. До 
того ж зменшуються витрати на-
сіння (щонайменше на 2–3%).

Доволі цікаво побудована си-
стема електроживлення: на сівалці 
встановлено власний генератор 
48 В, який приводиться у дію від ВВП 
трактора. Також є свій акумулятор, 
що стабілізує напругу. Загалом ця 
система здатна обслуговувати до 
36 силових споживачів — електро-
приводів висівних секцій, приводів 
механізмів унесення добрив і при-
водів мікрогрануляторів, миттєво 
реагуючи на команди центрального 
комп’ютера. 

Слід виділити ще одну пере-
вагу, без якої робота із сівал-
кою Maxima 3 TRM E не була б 
повноцінною: це новий термінал 
ISOBUS CCI 1200. Він має вищу 
продуктивність, кращий і більш 
універсальний огляд, чим забез-
печує комфорт у роботі операто-
ра. Крім того, він є унікальним на 
ринку, бо його великий сенсор-
ний екран може одночасно пока-
зувати два робочих термінали й 
кілька іконок робочих меню для 
швидкого переходу до важливих 
для водія параметрів.

Як розповів виконавчий дирек-
тор ПСП «Агрофірма Прогрес» Ві-
талій Моргун, упродовж роботи з 
різними просапними сівалками до-
водилось натрапляти на таке яви-
ще, як недостатня потужність трак-
торів. Виробники часто заявляють, 
що їх агрегати можуть працювати із 
80-сильними тракторами, тоді як на-
справді й 110 «коней» було замало. 

Сівалка KUHN Maxima 3 TRM E 
конструктивно легша й потребує 

дещо менше потужності. Отже, 
110-сильний трактор може з нею 
нормально працювати. Проте слід 
розуміти, що це мінімум, на який 
варто розраховувати. 

Віталій Моргун також зазна-
чив, що особливу увагу потужнос-
ті трактора слід приділяти під час 
сівби кукурудзи. Цю культуру сіють 
на швидкості 10–12 км/год, тож 
трактор повинен «тягнути». Із со-
няшником простіше — тут робоча 
швидкість дещо менша: висівний 
апарат хоч і видає потрібну кіль-
кість насіння, однак слід піклува-
тись і про те, як воно ляжу у рядок. 

Директор СФГ «Лапа І К» Андрій 
Лапа зі свого боку розповів, що для 
нього сівалка KUHN Maxima 3 TRM 
E стала саме тим рішенням, якого 
він давно прагнув. Ураховуючи не-
великий земельний банк (близько 
500 га) і надзвичайно складні умо-
ви півдня Одеської області ферме-
ру було непросто долучитись до 
сучасних технологій. 

Проте розуміння того, що сі-
валка може працювати з диферен-
ційними нормами й забезпечува-
ти автоматичне вимкнення секцій 
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на перекриттях, дало впевненість 
у вигідності такого придбання. У 
перший рік роботи диференційні 
норми не застосовували  — вчи-
лись працювати з новим агрега-
том. Проте тепер зацифровують 
поля, і надалі планують підвищити 
ефективність вирощування куль-
тур саме шляхом оптимізації вне-
сення добрив і роботи з диферен-
ційними нормами сівби.

Після першого сезону експлуата-
ції директор повністю задоволений 
сівалкою KUHN Maxima 3 TRM E. 

За час користування агрегатом на-
рікань на неї не виникало. Голов-
ними перевагами сівалки, на дум-
ку пана Андрія, є універсальність 
агрегата, можливість змінювати 
ширину міжрядь і працювати із 
системами точного землеробства. 
На думку фахівця, сівба — це єди-
на польова операція, яку неможли-
во виправити в межах поточного 
сезону. Тому хороша сівалка є за-
порукою успіху.

Механізатор ПСП «Агрофірма 
Прогрес» Микола Моргун поділив-
ся власним досвідом експлуата-
ції сівалки KUHN Maxima 3 TRM Е. 
Він зазначив, що агрегат працює 
на швидкості 8–10 км/год. За ро-
бочий день (9–10 год) вдається 
засіяти до 25 га. Завантаження 
добрив відбувається 2–3 рази за 
зміну, залежно ті від норми. Об’єм 
кожної «банки» для насіння  — 
50 л, а в бункер для добрив вмі-
щується 1350 л. 

Зазвичай за один раз заван-
тажують тонну добрив. Уносять 
дещо збоку від рядка з насінням. 
Микола Моргун зазначив, що агре-
гат стабільно працює в умовах си-
рого ґрунту без особливих нали-

пань. На калібрування достатньо 
10–15 хвилин: котушка відсипає 
контрольну дозу добрив, яку треба 
зважити й внести дані в комп’ютер. 
Операцію можна повторити для 
кращої точності. З насінням ще 
простіше — на висівному апара-
ті вмикається процес висіву, і 
комп’ютер визначає, чи точно вда-
ється робити захват насінин. 

Також механізатор розповів, 
що вимкнення секцій відбуваєть-
ся за стандартною схемою: після 
обсівання по периметру створю-
ється карта поля, і далі комп’ютер 
самостійно визначає, де засіяна 
площа, а де — ні.

Ураховуючи, що не всі госпо-
дарства можуть із легкістю собі 
дозволити придбати найсучасніше 
обладнання, дилер KUHN, компа-
нія «Цеппелін Україна» пропонує 
різні фінансові інструменти для по-
легшення умов придбання госпо-
дарствами й фермерами сучасної 
техніки й обладнання, зокрема 
спеціальні умови фінансування 
для самохідної та навісної техніки 
від КредоБанку — партнера ZUK, 
KUHN — Kredoleasing. 

Компанія «Цеппелін Україна» 
почала свою діяльність 1998 року 
і є частиною великої міжнародної 
мережі компаній ZEPPELIN GmbH, 
що постачає промислову, сільсько-
господарську та будівельну тех-
ніку. В асортименті українського 
представництва — обладнання ба-
гатьох всесвітньо визнаних брен-
дів, лідерів ринку сільськогоспо-
дарської техніки: Fendt, Valtra, 
KUHN, Farmet, Agrifac, Bourgault й 
ін. З компанією KUHN угоду на ди-
стрибуцію техніки було укладено 
торік. Цим було значно розширено 
лінійку техніки, яка може бути за-
пропонована агровиробникам різ-
них регіонів України.

Владислав Олійник
Виконавчий директор П П гро ірма Прогрес  
Віталій оргун
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ЖАЛИТЬ ЯК ОСА

Самохідний обприскувач

BOXER М

Відскануйте QR-код
та дивіться відео

адсучасний термінал   350

ПН ВМАТИ НА підвіска

б єм двигуна: 4,3 

КОНОМІ Н  використання палива

KUHNfinance
Скануйте

для більшого KUHNfinance
Скануйте

для більшого

ирина штанги: 24 а о 27 м

істкість баку: 2000 

Вага: 43  кг

Кліренс: 1,4 м

Купуйте KUHN BOXER M
у ТОВ З ІІ «ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ»
+38 (044) 494 24 30
www.zeppelin-agro.com.ua
www.kuhn.ua

Купуйте KUHN BOXER M
у ТОВ З ІІ «ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ»
+38 (044) 494 24 30
www.zeppelin-agro.com.ua
www.kuhn.ua



Обприскувач Lexis може бути 
оснащений баком на 2400 та 3000 л 
(реальний об’єм — 3150 л) і ідеаль-
но придатний для агрегатування 
з тракторами тягового класу 1,4 
(МТЗ-80), які є найпоширенішими 
тракторами, що використовують 
для роботи з обприскувачами. На 
ринок України цю машину постав-
ляють із мембранно-поршневим на-
сосом продуктивністю 280 л/хв. Усі 
обприскувачі обладнано системою 
DPAE, тобто обприскувач постійно 
«тримає» норму внесення незалеж-
но від швидкості руху. 

У стандартній комплектації об-
прискувачі комплектують 24-ме-
тровими штангами. Хоча, за потре-
би, можуть встановлювати штанги 

з робочою шириною захвату 18, 21 
та 28 м. Штанги, які використову-
ють на причіпних обприскувачах 
KUHN, виготовлені зі спеціального 
алюмінієвого сплаву. Вони стійкі до 
корозії, тому мають довший термін 
експлуатації. Проте найголовнішою 
превагою цих штанг є їхня мала 
вага — 150 кг (два крила) та висока 
міцність.

На всіх обприскувачах компа-
нія KUHN використовує перевірену 
часом надійну систему стабілізації 
Equilibra. Її особливістю є відмінна 
стабілізація штанги під час роботи 
на високих швидкостях. Крім того, 
завдяки маятниковому механізму, 
штанга завжди рухатиметься пара-
лельно ґрунту.

Обприскувачі Lexis вражають 
своєю компактністю. Адже довжи-
на від початку дишла до осі стано-
вить лише 4,05 м, а це, своєю чер-
гою, забезпечує високу мобільність 
під час роботи в полі та мінімальне 
травмування рослин колесами об-
прискувача під час розворотів. Ши-
рина колії змінюється безступінча-
сто від 1,5 м до 2,25 м, що дає змогу 
працювати за будь-якого міжряддя, 
з яким висіваються с.-г. культури. 
Є можливість зміни кут нахилу ди-
шла, що дає змогу завжди тримати 
раму обприскувача в горизонталь-
ному положенні, а регулювальний 
механізм сприяє безпроблемному 
агрегатуванню його з різними трак-
торами.

БУДЬ ВПЕВНЕНИМ
ІЗ LEXIS ВІД KUHN

Причіпний обприскувач Lexis від компанії KUHN — одна з тих сільськогосподарських машини, яка вдало 
поєднує якісне технічне виконання, високу надійність, продуктивність і точність роботи.
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АЛ МІНІ ВА штанга ширино  24 або 28 м

Причіпний обприскувач

LEXIS

Купуйте KUHN LEXIS
ексклюзивно у ТОВ «Техноторг»
+38 (067) 510 73 73
www.technotorg.com
www.kuhn.ua

Купуйте KUHN LEXIS
ексклюзивно у ТОВ «Техноторг»
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www.technotorg.com
www.kuhn.ua



Бак обприскувача має спеціаль-
ну форму, що дає змогу повністю 
використовувати робочу рідину (на 
99%), незалежно від рельєфу поля. 
Також завдяки спеціальній формі 
бака обприскувач має знижений 
центр ваги. У ємності встановле-
но чотири гідромішалки, які повні-
стю виключають «мертві» зони баку 
і стовідсотково перемішують весь 
його обсяг. 

Обприскувачі Lexis, окрім на-
дійності, має найпростіший з-поміж 
аналогічних систем інших виробни-
ків пост заправлення. У цій простій 
системі з використання швидко-
роз’ємних муфт один кран відпо-
відає на питання «звідки взяти рі-
дину», а другий — «куди її подати». 
До того ж, усі позначення виконані 
схематично (у вигляді зображень), 
тому зрозуміти принцип роботи 
зможе кожен. За бажанням обпри-
скувачі можуть оснащуватися спе-
ціальними кранами з дистанційним 
керуванням.

«Сухий» обприскувач Lexis ва-
жить лише 2 т — це, порівняно з 
конкурентами, мінімум на одну тон-
ну менше. Тому для його перемі-
щення полем потрібно менше енер-
гії. Відповідно, отримуємо зниження 
витрати палива та можливість пра-
цювати на складних ґрунтах.

Олексій Попов, керівник ТОВ 
«Урожайне-2018»

— Наше господарство розта-
шоване у Приазовському районі 
Запорізької області. В обробітку 
маємо 1500 га. Основними культу-
рами, які ми маємо змогу вирощу-
вати є озимі та ярі пшениця, ячмінь, 
горох, також із ярих культур ми 
вирощуємо соняшник. Цього року 
плануємо висіяти озимий ріпак. 

Наразі у господарстві працює 
два причіпних Lexis від компанії 
KUHN. Перший обприскувач ми 
придбали три роки тому на замі-
ну вітчизняної машини. Враховую-
чи позитивний досвід роботи потім 
придбали ще один аналогічний об-
прискувач.

Під час вибору обприскувача 
першочергово орієнтувалися на 
надійність та якість техніки. Адже 
ні для кого не секрет, що імпорт-
на техніка є надійніша за вітчизня-
ну. Одним словом, ці машини — це 
впевненість у тому, що роботу буде 
виконано вчасно і в оптимальні тер-
міни. Із старими обприскувачами 
такого не було. 

Крім того, Lexis вже у базовій 
комплектації має систему автома-
тичного дотримання норми виливу, 
значно спрощено процес заправки 
та змішування робочого розчину. 

Щороку ці машини обробляють 
не менше, ніж по дві тисячі гекта-
рів. І жодних проблем у сезоні ми 
не маємо. Це проста, надійна, пе-
редбачувана машина, яка варта ви-
трачених  коштів. 

І наостанок, з Lexis не лише 
просто працювати, його про-
сто придбати — дилери компанії 
KUHN пропонують скористатися 
послугою кредитування від провід-
них банків та фінансових установ. 
Наразі найкращі пропозиції про-
понують «Кредобанк» — 0,001% 
на 12  місяців за умови першого 
внеску 50% та Ощадбанк (4,15%, 
але з відстрочкою платежу на 6 мі-
сяців). Цікаво?!                                          n

лексій Попов  керівник Т В ро айне 1
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СКОШУВАННЯ 
Високоякісні корми із трав 

отримують при збиранні у  ранні 
фази вегетації, коли їхня маса ба-
гата на протеїн, легкоперетравну 
клітковину та вітаміни. Поясню-
ється це кращою морфострукту-
рою рослин у ранніх фазах (вищий 
вміст листків у  біомасі рослин). 
Листки містять у 2,0–2,5 раза біль-
ше білкових речовин і в 10 разів 
вітамінів, ніж стебла. Окрім того, 
перетравність поживних речовин 
листків вища. 

Виявлено, що поживність 1 кг ко-
нюшино-тимофієчного сіна, зібра-
ного на початку цвітіння конюшини, 
складає 0,44 к. од. за вмісту в ньому 
перетравного протеїну 66 г, тоді як 
після цвітіння конюшини — відповід-
но 0,24 к. од. та 45 г протеїну. 

Отже, початок скошування тра-
востоїв визначається в першу чер-

гу фазою розвитку переважаючих 
у травостої видів трав. Тонконогові 
(злакові) трави слід починати коси-
ти у фазі виходу в трубку — початку 
колосіння, а бобові — початок бу-
тонізації — бутонізація. Крім того, 
строки проведення першого укосу 
впливають значною мірою як на ви-
хід маси у наступних укосах, так 
і на загальну продуктивність луків 
у майбутньому. 

Слід враховувати особливості 
окремих типів лук та травостоїв, 
призначення урожаю зеленої маси. 
Для дотримання раціональних 
строків скошування потрібно ви-
значити черговість скошування різ-
них типів сіножатей. Починати зби-
рання трав потрібно з суходільних 
лук та лук високого рівня, сіяних 
лук і закінчувати косіння травостоїв 
на заплавних луках низького рівня 
та вологих і сирих низинних луках. 

у будь-якому випадку скошування 
трав у першому укосі потрібно про-
вести за 5–7 днів. 

Відновлення травостою після 
скошування залежить від висоти 
зрізання рослин. Трави відростають 
швидше, якщо зрізання проведене 
вище точки росту, і повільніше — 
при її пошкодженні. Вибір опти-
мальних строків та висоти скошу-
вання трав є однією з головних 
умов раціонального використання 
травостоїв. Як правило, тонконо-
гові (злакові) травостої скошують 
на висоті 4–6 см, бобові — 6–8 см. 
За дуже низького скошування нові 
пагони із бруньок у наступних уко-
сах відростають слабо, що призво-
дить до значного зниження уро-
жайності луків. 

Необхідно також враховува-
ти біологічні особливості трав та 
особливості будови куща окремих 

ТЕХНОЛОГІЯ ЗАГОТІВЛІ КОРМІВ.
СКОШУВАННЯ ТА АГРОТЕХНІЧНІ 

ВИМОГИ ДО НЬОГО
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видів. Так, зона кущення у бурку-
нів розміщена на висоті 10–12 см, 
отже й косити травостій зі значною 
часткою цієї рослини потрібно так, 
щоб не пошкодити бруньки відро-
стання (на висоті 12–15 см). Отаву 
багаторічних трав скошують вище 
на 2–3 см. 

Відхилення висоти скошування 
від установленого рівня не повинно 
перевищувати ±0,5 см по всій до-
вжині різального апарата. Збільшен-
ня висоти скошування понад реко-
мендовану величину призводить до 
значних втрат урожаю, а її зменшен-
ня знижує послідуючі урожаї трав 
і погіршує збереження травостоїв. 

Раціональне використання сіно-
косів передбачає проведення по-
вторних укосів: другого, третього 
і т. д. Кількість їх визначається при-
значенням травостою. При скошу-
ванні трав на сіно у другому укосі 
(отаві) зростає на 25–50% загаль-
ний вихід сіна. Багатоукісне ви-
користання травостою дозволяє, 
окрім того, в більш ранні строки по-
чинати збирання трав і забезпечує 
рівномірне надходження сировини 
для виробництва кормів. 

Щоб запобігти зниженню уро-
жаю в наступні роки багатоукісне 
використання травостоїв потріб-
но застосовувати при зрошенні та 
на  достатньо вологих сирих за-
плавних і низинних луках. Для під-
тримання оптимального режиму 
живлення на таких травостоях по-
трібно застосувати спеціальну си-
стему удобрення. 

Загальні втрати при скошуванні 
від збільшеної висоти зрізування, 
незрізаних рослин, тощо не повинні 
перевищувати 2%. Ширина валка 
повинна бути дещо меншою шири-
ни захвату підбирача (після згрібан-
ня у валки). 

Для скошування високоврожай-
них, полеглих і сильно переплута-
них трав краще використовувати 
ротаційні косарки. Ножі ротаційної 
косарки зрізують стебла за рахунок 
високої лінійної швидкості (швид-
кості різання) у 60–90 м/с без під-
пору, тобто стебла не опираються 
на  елементи різального апарата. 
Можливий відгин рослин обмежу-
ється жорсткістю стебел, їх інерцій-
ністю і частковим підпором рослин, 
що стоять попереду.

АГРОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 
ДО СКОШУВАННЯ 

1. Збирання трав проводити у ре-
комендовані строки. Злакові трави 
слід починати косити у фазі виходу 
в трубку, закінчувати у фазі початку 
колосіння, а бобові, відповідно, — по-
чаток бутонізації — бутонізація. 

2. Скошування трав необхідно 
здійснювати на обґрунтованій раці-
ональній висоті. Злакові травостої 
скошують на висоті 4–6 см, бобо-
ві  — 6–8  см. Відхилення висоти 
скошування від установленого рівня 
не повинно перевищувати ±0,5 см 
по всій довжині різального апарата. 

3. Збирання трав проводити за 
визначеною черговістю скошуван-
ня різних типів сіножатей. Такий за-
хід дозволяє дотримуватись реко-
мендованих строків збирання. 

4. Загальні втрати при скошу-
ванні від збільшеної висоти зрізу-
вання, незрізаних рослин, тощо 
не повинні перевищувати 2%.         n
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ОДНОРІДН  змішування
та ЯКІСНА порізка
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Завдяки запатентованому по-
двійному плунжеру преси компанії 
KUHN мають відмінну особливість.

А те, що технологія працює, тех-
ніка KUHN вже довела у нашому по-
рівнянні. Однак був потенціал для 
оптимізації при захопленні — для 
більшої продуктивності.

НОВИЙ ЗАХОПЛЮВАЧ
Підбирач нового SB 1290 iD, 

як і раніше, має п'ять рядів зубців. 
Компанія KUHN зберегла регулю-
вання траєкторії, оскільки це доз-
воляє ротору підбирача обертатися 
повільніше та працювати обереж-
ніше. У той же час виробник роз-
ширив підбирач на 13 см (205 см 
від краю до краю). Крім того, зуб-
ці тепер роблять п’ять обертів за-
мість чотирьох і виготовлені зі сталі 
завтовшки 5,5 мм (раніше 5,2 мм). 
За словами виробника, це подвоює 
довговічність.

Ролик з механічною подачею — 
це чарівний вираз, коли йдеться про 
збільшення продуктивності. Це по-
давальний ролик розміром 25 см з 
активним приводом, розташований 
безпосередньо перед звичним рото-
ром Omnicut. Валик з безперервними 
полотнами гнучко підвішений і тому 
може оптимально адаптуватися до 
потоку матеріалу. Але одного цього 

було замало. Щоб мати можливість 
обробляти великі об'єми матеріалу, 
компанія KUHN збільшила крутний 
момент кулачкової муфти ротора на 
20%, а муфти граблів — на 10%.

ПОНАД 200 КГ/М3 У СОЛОМІ
Нам було тим більше цікаво поди-

витися, на що тепер здатний прес-під-
бирач. За  допомогою трактора 

KUHN SB 1290 iD: ПРЕСУВАННЯ
З БІЛЬШОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ

У нашому порівняльному випробуванні (випуск «Рrofi» 11/2018) двоплунжерний прес KUHN здивував нас 
дуже високою щільністю пресування. Тепер виробник покращив також продуктивність.

Технічні характеристики Kuhn SB 1290 iD Omnicut

Довжина/ширина/висота, м 7,9/3/3,45 

Розмір тюка, ширина/висота/ 
довжина, м 

1,2/0,9/ від 0,6 до 3

Кількість ножів/довжина розрізу 23/45 мм

Ширина підбору 2,3 м

Ширина/діаметр ротора 120/60 см

Кількість ходів поршня 46 ходів/хв.

Запас шпагату 2х16 рулонів

Здвоєна вісь, шини 680/50, R 22,5
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Партнерська програмаПартнерська програмаПартнерська програма
Спеціальні умови кредитування з річною ставкою від 0,7%

• Під заставу береться кредитована техніка
• Мінімальний пакет документів
• Швидкий розгляд заявки – всього 3 дні

Разова комісія банку – 1,5% від суми кредиту. Фіксована ставка на весь період 
кредитування та дострокове погашення кредиту без штрафних санкцій.

Річний 
дохід

Відсотк. 
ставка Умова

до 50 
млн грн

5%
Протягом першого повного кварталу з дати укладання кредитного 
договору створено не менше 2 нових робочих місць та збережено 
робочих місць на рівні не менше звітного (попереднього) кварталу

7% Немає необхідності найму працівників. Відсоткова ставка 
зменшується на 0,5% за кожне нове робоче місце, але не менше 5%від 50 

млн грн 9%

до 50 
млн грн 12%

Бути ФОП, та оформляти кредит в розмірі до 500 тис грн, 
без надання забезпечення

Річна відсоткова ставка 
в залежності від терміну кредитування та початкового внеску

Строк 20% 30% 40% 50% 60%

12 міс. 3,1% 2,8% 2,3% 1,7% 0,7%

24 міс. 9,8% 9,6% 9,4% 9,0% 8,5%

36 міс. 12,2% 12,0% 11,8% 11,6% 11,2%

48 міс. 13,3% 13,2% 13,1% 12,9% 12,6%

60 міс. 14,1% 14,0% 13,8% 13,7% 13,4%

Власний внесок від 20%. Разова комісія банку – 0,75% від суми кредиту за відкриття 
та 0,75% за обслуговування рахунку. Фіксована ставка на весь період кредитування 
та дострокове погашення кредиту без штрафних санкцій. Якщо ваше підприємство 
зареєстровано у Києві чи Львівській області, у вас є можливість зменшити ставку по 
кредиту до 0%.
Банк «Глобус» є надійним комерційним банком, зареєстрованим Національним 
банком України з 29 листопада 2007 року. До сфери діяльності фінансової установи 
входить надання повного спектра фінансових послуг та операцій як для приватних, 
так і юридичних осіб. Висока якість послуг, індивідуальний підхід до кожного клієнта та 
оперативне розв’язання будь-яких фінансових питань – візитівка Глобус Банка.

globusbank.com.ua  |  0 800 300 392

Державна програма «Доступні кредити 5-7-9%»Державна програма «Доступні кредити 5-7-9%»Державна програма «Доступні кредити 5-7-9%»

Легко та швидко придбати техніку KUHN Легко та швидко придбати техніку KUHN 
в кредит від Глобус Банкув кредит від Глобус Банку



Fendt 933 Vario (239 кВт/325 к. с.) 
ми змогли виміряти показники тю-
ків сухої пшеничної соломи (табл. 
«Щільність пресування і про-
дуктивність»). KUHN SB 1290 iD 
досяг максимальної щільності 
пресування 211 кг/м3 при продук-
тивності 44  т/год  — дуже добре! 
Навіть коли машина працювала 
з максимальною продуктивністю 
65,6 т/год, тюки все ще важили 
майже 190 кг/м3. Навіть якщо ре-
зультати не можна порівняти без-
посередньо з показниками нашого 
групового тесту, компанія KUHN 
легко виконала обіцянку збільшити 
продуктивність на 20% за допомо-
гою нового покоління пресів.

ПОДРОБИЦІ КОРОТКО
� Мастило для таких вузлів, як ножі, 

жолоб, міст керованих коліс тощо, 
може подаватися в прес-підбирач 
або за допомогою блоку керуван-
ня, або датчика навантаження.

� Бортова гідравліка живить канал 
преса та вентилятор вузлов’яза.

� Тепер підбирач має легко регу-
льований обмежувач глибини 
(замість ланцюга), а керовані ко-
леса, що копіюють рельєф, стійкі 
до проколів.

� Для досягнення високої щільності 
пресування навіть при більшій про-
дуктивності тепер є три циліндри 
з кожної сторони каналу преса.

� Тепер дверцята ящиків для шпа-

гату на 32  рулони можна відки-
дати вбік.

� Централізоване змащення для 
більшості точок технічного об-
слуговування є серійним. Великі 
підшипники поршня не потребу-
ють технічного обслуговування.

� Новинками є контейнер для мит-
тя рук та ящик для зберігання 
з полицею, наприклад, для комп-
лекту інструментів.

ПІДСУМОК
З приводним подавальним роли-

ком перед ротором на KUHN SB 1290 
iD з подвійними поршнями ми виміря-
ли продуктивність на сухій пшеничній 
соломі до 65 т/год при щільності пре-
сування майже 190 кг/м3. Це означає, 
що KUHN тепер далеко попереду не 
тільки в питанні щільності пресуван-
ня, а й грає у вищій лізі, коли йдеться 
про продуктивність.

Х'юберт Вілмер

ість подвійни  вузлов язів не пра ть без 
обрізків  але ма ть поту ну систему очистки

Підбирач став ширше на 1  см і тепер має перед 
ротором сантиметровий подавальний ролик 
з активним приводом

ічні заслінки преса тепер осна ені трьома 
иліндрами  а вбудовані в олоб ваги ду е 

точні  адалі буде розроблено двокомпонентний
виштов увач т ків

удові деталі: я ик для зберігання та контейнер
для миття рук

КОРИСНО ЗНАТИ 

� Подвійний плунжер удвічі 
знижує зусилля, необхідне 
для щільності пресування.

� Серед нових функцій — 
приводний ролик для 
збільшення продуктивності.

� Подвійні вузлов’язи, 
що працюють без обрізків, 
роздільний виштовхувач 
тюків та збирач тюків ще 
не поставлені заводом-
виробником.

Табл. Щільність пресування і продуктивність

Довжина Вага Щільн. пресування Продуктивність

2,27 м  516 кг 211 кг/м3 44,4 т/год

2,33 м 477 кг 189 кг/м3 65,6 т/год

Пшенична солома; вологість від 12 до 13%;  середні значення з трьох тюків
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Деякі теми ми обговорюємо 
завжди, не залежно від аудиторії, 
а саме:

1. Який розпил є правильним?
2. Контроль висоти штанги та  її 

стабілізації на нерівному рельєфі 
і поворотах.

3. Очистка обприскувача.

ПРАВИЛЬНИЙ РОЗПИЛ
Ми застрягли в  компромісах 

щодо того, який розпил є правиль-
ним. Для якісного покриття нам по-
трібні дрібні краплі. Для контролю 
дрейфу — великі. Для забезпечен-
ня продуктивності нам потрібні по-
мірні норми виливу. 

В основному, саме розпилювач
взяв на себе тягар і  відповідаль-
ність за те, щоб виконувати постав-

лені нами задачі, забезпечуючи той 
самий правильний розпил: не за-
надто дрібні краплі, не занадто ве-
ликі, такі, що дадуть можливість 
працювати на  високих і  змінних 
швидкостях та різній висоті штанги 
над цільовою поверхнею. 

Досліди на польових культурах, 
таких як пшениця, ріпак, кукурудза 
тощо, підтверджують, що розпил 
великими (coarse) абр навіть дуже 
великими (very coarse) краплями, 
у поєднанні з розумними об’єма-
ми води, підходить для більшості 
задач обприскування, як відносно 
способу дії препарату, так і цільо-
вих поверхонь. 

Такий розпил містить в собі до-
статньо дрібних крапель для гар-
ного покриття і більших крапель, 

які спрацьовують напрочуд добре 
в  більшості випадків. Звичайно, 

ТРИ ФУНКЦІЇ, ЯКІ ПОВИННІ БУТИ 
СТАНДАРТНИМИ ДЛЯ ВСІХ 

ОБПРИСКУВАЧІВ
Одним із моїх основних видів діяльності взимку є публічні виступи. Такі зустрічі дають мені привілей по-
знайомитися з багатьма сільгоспвиробниками, дізнатися про їх діяльність. Це можливість ділитися своїми 
знаннями та давати практичні поради для вирішення задач. 

акмусові папір і
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розпил більш дрібними краплями 
може заощадити трохи води. Але 
ж більші краплі зменшать дрейф! 
Нам потрібен компромісний розпил 
і везіння з погодою, щоб виконати 
свою роботу. 

Ми зазвичай робимо рекоменда-
ції щодо якості розпилення із засте-
реженнями, оскільки одного роз-
міру крапель недостатньо. Дрейф 
завжди можливий, якими б велики-
ми краплями ми не обприскували. 
не можна гарантувати якісне по-
криття, особливо, коли рослинна 
маса — уже щільна. Більш дрібні 
краплі проникнуть глибше в широ-
колисту рослинну масу, але тоді ми 
матимемо справу з дрейфом або/і 
випаровуванням. 

Типорозмір розпилювача + 
норма виливу + швидкість руху 
повинні разом забезпечити тиск 
розпилення у правильному діа-
пазоні. Тоді пазл складеться і об-
прискування буде ефективним!

2. ВАЖЛИВІСТЬ КОНТРОЛЮ 
ШТАНГИ ОБПРИСКУВАЧА: 
ВИСОТА, РІВЕНЬ, ВЕРТИКАЛЬНІ 
І ГОРИЗОНТАЛЬНІ КОЛИВАННЯ

Висота штанги — настільки фун-
даментальне поняття, і я так часто 
про це говорю, що можусь здатись 
навіть нудною! 

Коливання висоти штанги всьо-
го на 10 градусів — це збільшення 
норми виливу на 40% в зоні пере-
криття факелів, і зниження на 30% 
в решті зон (табл. 1). 

З теорії обприскування відомо, 
що для належної рівномірності вне-
сення (перекриття факелів розпилю-
вачів) і контролю дрейфу важливо 
встановити штангу на правильну ви-

соту. Але за останні роки спостеріга-
ється тенденція, що почали високо 
піднімати штанги і одночасно пра-
цювати на підвищених швидкостях. 
Якесь СУЦІЛЬНЕ ПОВСТАННЯ МА-
ШИН ШТАНГ як в Термінаторі-3! :)

Справа в тому, що деякі задачі, 
які ми ставимо перед розпилюва-
чами, просто неможливо виконати, 
якщо не опустити штангу низько, 
забезпечивши належну відстань 
між штангою і цільовою поверхнею. 
Контроль дрейфу — одна з таких 
задач. Низько опущені штанги — 
ефективні в  зменшенні дрейфу 
не тільки тому, що вітер слабший 
ближче до рослин, а також тому, 
що краплі мають більшу швидкість 
ближче до виходу з розпилювача.

Керувати фузаріозом — це ще 
одна задача, яку ефективніше ро-
бити з низькими штангами. Краплі, 
що виходять в факелах розпилю-
вачів, сповільнюються, їх зміщує 
опір повітря і вони починають па-
дати вертикально або взагалі ру-
хатись куди завгодно під впливом 
вітрових потоків. Користь обпри-
скування передбачувано зменшу-
ється. Низькі штанги можуть запо-
бігти цьому.

 Штанги, які можуть забезпе-
чити постійно стабільну висоту 
над цільовою поверхнею ( рівно-
мірність внесення) по всій довжи-
ні, дозволяють робити мінливість 
відкладень препарату більш ке-
рованою. Такі штанги можуть за-
ощадити енергію, необхідну для 
систем повітряної підтримки. Чим 
коротший шлях до цілі, тим менша 
швидкість повітря буде потрібна, 
щоб дістатись цілі.

Чи реально сьогодні, щоб штан-
га + система підвіски + датчики та 
гідравліка стабільно підтримува-
ли 50 см на швидкості 25  км/год 
на нерівному грунті? на сучасних 
обприскувачах ще й як реально! 

Інвестувавши в  таку систему ра-
зом з професійними розпилювача-
ми Lechler, ви зможете забезпечити 
собі надійність обприскування! 

 Табл. 1. Висота штанги

Плоский струмінь

Тип та кут
ID3/IDKT

120°
PRE
130°

IDK
120°

ID/IDK/AD/LU
90°

LU
120°

ST
110°

ST
80°

FD
130°

A=0,5 м 40–50–60 40–50–60 40–50–90 60–75–90 40–50–70 40–50–60 60–75–90 70

A=0,38 м 30–50 30–50 30–50 40–70 30–50 30–50 40–70 30–50

A=0,25 м 20–30 – 20–45 30–45 20–35 20–30 30–45 –

Рівномірність розподілу робочого розчину 
зале ить: від точності розпил вачів 
і від здатності штанги тримати сталу висоту 
над ільово  повер не  по всій дов ині

Розпил вачі 
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АПРАВКА повного баку за 4 в

Т Л М ТРІЯ у комплекті

ШТАНГА ширино  до 30 м
зі стабіліза іє  Q R

БАК з нер авійки
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та дивіться відео



3. ОЧИСТКА ОБПРИСКУВАЧА
Одним з моїх найулюбленіших 

питань про очистку є: «Коли Ви 
знаєте, що закінчили очистку бака 
і штанг обприскувача?» 

Зазвичай хтось із задніх рядів 
кричить: «Через два тижні!» Ми смі-
ємось, тому що розуміємо, що він 
має на увазі. 

У нас погана система знеза-
раження обприскувача. Цей про-
цес — незручний, недосконалий 
і займає багато часу. Я запитував 
виробників препаратів, що вони 
роблять із залишками пестицидів. 
Відповідь — тиша. Я не звинува-
чую їх за те, що вони не кажуть 
мені, що зливають рештки на зем-
лю. Але я б хотів, щоб вони цьо-

го не робили. Конструкції обпри-
скувачів не допомагають їм цього 
не робити.

Нам потрібна система, яка га-
рантуватиме результат. Почати 
потрібно з лічильника бака, який 
буде надійно точним до літра, щоб 
усунути наші догадки і допомагати 
зменшити залишки. 

Треба знати залишковий об’єм 
(об’єм, що залишився в водопрово-
ді без штанги після того, як насос 
засмоктує повітря), тому що цей 
залишок не може бути видалений 
і його потрібно розбавити. Чим він 
менше, тим легше його розвести. 
Потрібні насоси, які можуть пра-
цювати «в суху», тоді ми переста-
немо боятись повністю розбризку-
вати бак.

Система промивки повинна по-
требувати невеликого об’єму води 
і працювати швидко, як безперерв-
не ополіскування.

Нам потрібна зрозуміла і проста 
«сантехніка», внутрішні поверхні 
якої не вбирають пестициди і не хо-
вають їх по кутках. Можливо, це ре-
циркуляційна система. Можливо, 
такої системи ще не винайшли.

Нам потрібні формуляції пести-
цидів, які легко очищаються. Нам 
потрібен простіший спосіб перевір-
ки та очищення фільтрів. 

Нам потрібне безпечне місце 
для зберігання будь-яких відхо-
дів, які не  можна розпорошити 
на полі.

Я хотів би побачити обприску-
вач, який можна знезаразити за 
10  хвилин, не  виходячи з кабіни 
оператора і не розливаючи робо-
чий розчин. Щоб обприскувач був 
достатньо чистим, щоб обприска-
ти звичайні соєві боби після бака 
з  дикамбою. Або достатньо чи-
стим, щоб обприскати ріпак після 
бака з трибенуроном. Я знаю, що 
це можливо.

Я також знаю, про що зараз ду-
мають багато наших європейських 
читачів. Багато з того, що я напи-
сав вище в тій чи іншій формі вже 

існує в ЄС. Чому інші ринки не ма-
ють цього?

Частково причиною є феде-
ральні стандарти та регламенти. 
Деякі європейські країни випро-
бовують обприскувачі, наприклад, 
на  залишковий об’єм бака, ста-
більність штанги та дрейф роз-
пилення. Інші країни впровадили 
стандарти продуктивності обпри-
скувача, яким необхідно відпові-
дати, щоб мати право на продаж 
у цій країні. Все більша кількість 
країн впроваджує обов’язковий 
огляд обприскувачів.

Ці вимоги служать для захи-
сту виробника та навколишнього 
середовища. Вони є прикладом 
корисних дій влади. Незважаючи 
на суворіші правила, або, можливо, 
дякуючи їм, весь ринок ЄС є дуже 
конкурентним, з приблизно 75 ви-
робниками обприскувачів. Найго-
ловніше, що виробники сільгосп-
продукції від цього у виграші!

Нам потрібне управління цим 
процесом. Найкраще, коли агробіз-
нес, уряд і виробники обприскувачів 
об’єднаються, щоб отримати обпри-
скувачі кращих конструкцій. Нашо-
му ринку потрібні обприскувачі, які 
зменшують дрейф, захищають водні 
ресурси і зберігають врожай.

Як кажуть, приплив піднімає всі 
човни!

Автор статті: Том Вульф, Кана-
да. Має PhD в Агрономії і 32 роки 
практичного досвіду в обприску-
ванні. Допомагає сільгоспвироб-
никам практичними порадами для 
ефективного обприскування.

Переклала і адаптувала статтю: 
Оксана Василенко, Україна. 23 роки 
досвіду роботи в сфері обприску-
вання: з українськими виробниками 
обприскувачів і світовими виробни-
ками комплектуючих для обприску-
вачів. Представник компанії Lechler 
GmbH (Німеччина) в Україні.

Джерело статті: sprayers101.com

К  В К
Представник в країні  

 група Культура обприскування : 
:  

Т  В
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Купуйте KUHN STRONGER HD
ексклюзивно у ТОВ «Техноторг»
+38 (067) 510 73 73
www.technotorg.com
www.kuhn.ua

Купуйте KUHN STRONGER HD
ексклюзивно у ТОВ «Техноторг»
+38 (067) 510 73 73
www.technotorg.com
www.kuhn.ua

R R

Самохідний обприскувач

STRONGER HD

KUHNfinance
Скануйте

для більшого KUHNfinance
Скануйте

для більшого

Відскануйте QR-код
та дивіться відео

истема СТАБІЛІ А І
штанги Q R

Кліренс 1,8 мирина штанги до 3  м

БАК  Н РЖАВІ КИ
місткіст  4000 

Т Л М ТРІЯ у комплекті

ПОТУЖНИ
 двигун 275 / в
і насос 800 / в

Робоча швидкість до 3  км/год



ВИРОЩУВАННЯ
«Голозерний» олійний гарбуз 

має спеціальні вимоги щодо під-
готовки насіннєвого ложа. Зага-
лом можна констатувати, що ґрунт 
для нього краще орати, ніж робити 
культивацію. Гарбузу потрібне чис-
те посівне ложе. Зокрема, на важ-
ких ґрунтах із високим вмістом гли-
ни важливо провести оранку на зяб. 
Сходи потребують оптимальних 
умов для проростання, а якісної під-
готовки ґрунту важко досягти за-
стосовуючи мінімальний обробіток. 
Це означає, що потрібне якісне по-
сівне ложе, плюсова температура 
та достатня вологість ґрунту. Сходи 
не переносять заморозки. Попри те, 
що низкою досліджень (за даними 
дослідного звіту штирійських сіль-
ськогосподарських шкіл) було до-
ведено, що більш ранній висів може 
забезпечити прибавку врожайності, 
не рекомендується висів у надмір-
но ранні строки (перший або другий 
тиждень квітня). Якщо у разі замо-

розків проростки все ще знаходять-
ся під захисним шаром ґрунту, їм, 
зазвичай, нічого не загрожує.

Глибину загортання слід обирати 
залежно від погодних умов та типу 
ґрунту. В жодному випадку не слід 
заглиблювати насіння більше ніж 
5 см, на теплих піщаних ґрунтах за 
теплих погодних умов висівати мож-
на на глибину 3–4 см, на холодних 
ґрунтах та за прохолодних умов є 
важливим висівати не  заглибоко 
(максимально на 2–3 см). 

Важких, холодних і  замулених 
ґрунтів слід уникати для вирощуван-
ня гарбуза — культурі потрібні теплі 
та пухкі ґрунти для рівномірних схо-
дів та розвитку на ранніх стадіях. 

Оскільки забур’яненість може 
призвести до значних втрат вро-
жаю, щонайменше, у  класичній 
технології рекомендують висівати 
17 тис. насінин/га. Густота посівів 
гарбуза має забезпечувати йому 
можливість пригнічувати бур’яни. 
Це є особливо важливим для орга-

нічного вирощування, де норму ви-
сіву можна збільшувати до 20 тис. 
насінин. Досягти бажаної кількості 
рослин можна завдяки різній ши-
рині міжрядь. Найпоширенішими є 
міжряддя 70, 140, в т. ч. 210 см, від-
штовхуючись від найпоширенішої 
техніки для висівання кукурудзи. 
Хто вирощує сорти старої гене-
рації, то може висівати із міжряд-
дям від 210 см, оскільки ці сорти 
утворюють довгі пагони і можуть 
закрити навіть ширші міжряддя. 
Сучасні гібриди мають короткі па-
гони і саме тому їх слід висівати із 
вужчим міжряддям 140  та навіть 
70 см. Вирішальним тут є пригні-
чення бур’янів на ділянці. За очіку-
ваного надмірного забур’янення та 
за необхідності потрібно провести 
додатково механічне видалення 
бур’янів, у такому випадку дореч-
ними є міжряддя від 140 см, оскіль-
ки рядки змикатимуться пізніше 
та полем можна буде довше руха-
тися трактором не пошкоджуючи 

ВИРОЩУВАННЯ
ОЛІЙНОГО ГАРБУЗА

Завдяки кліматичним змінам та інтенсивним селекційним зусиллям регіони з вирощування олійного гарбуза 
розширилися аж до Верхньої Австрії.
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Дискова сівалка точного висіву

KOSMA

Відскануйте QR-код
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Н П Р В РШ НА ТО НІСТЬ

ПРИ ІПНА або НАВІСНА

Поту ність трактора: від 80 к. с.

аванта ення на сошник: 120 кг

істкість бункера
для добрив: 2 2 0/1 50 

істкість бункера для насіння: 50 

ирина мі ряддя: 70 см



культуру, на безпроблемних ділян-
ках можна висівати з міжряддям 
70 см. Тоді розподіл культури пло-
щею буде найоптимальнішим. Тож 
вирішальним для підбору міжряд-
дя є сорт, зокрема, його здатність 
пригнічення бур’янів на полі!

УДОБРЕННЯ
Основою для розрахунку опти-

мальних норм добрив можна вико-
ристати показники винесення по-
живних речовин із ґрунту.

Для планової урожайності гар-
бузів 600–800 кг/га:
� азот: 60–80 кг/га 
� фосфор: 50 кг/га
� калій: 180 кг/га

Збільшення та зменшення норм 
можливе відповідно до рівня запла-
нованої урожайності. Перед плану-
ванням удобрення завжди є дореч-
ним аналіз ґрунту. 

Згідно різних практичних дослі-
джень Сільськогосподарської Па-
лати Штирії, а також на дослідних 
ділянках за даними звіту штирій-
ських сільськогосподарських шкіл 
використання безхлорних добрив 
не  мало відчутних, в  тому числі, 
економічних переваг. Тому можна 
вносити поширені багато-, в т. ч. 
однокомпонентні добрива. 

При використанні органічних 
добрив їх потрібно вносити восени 
під оранку і добре загорнути в ґрунт. 
Процеси розкладання органіки 
на поверхні ґрунту за певних обста-
вин можуть призводити до негатив-
ного впливу на схожість насіння та 
великих втрат під час проростання. 

Важливо врахувати, що гарбуз 
на ранніх стадіях повинен отримати 
якомога краще забезпечення еле-
ментами живлення. Тут переваги 
матимуть добрива швидкої дії, ін-
гібіторів нітрифікації слід уникати 
(посіви довше лишаються зелени-
ми, можливе відростання молодих 
пагонів та пізніше утворення пло-
дів, гарбузиння відмирає пізніше, 
що може призвести до труднощів 
під час збирання. Як правило, за 

меншого міжряддя (від 70 до 140 см) 
достатньо підживлення в міжряддя 
або в рядок під насіннєве ложе. Вне-
сення в рядок за певних обставин 
навіть може мати переваги — швид-
ша доступність елементів живлен-
ня. За міжряддя від 210 см надають 
перевагу поверхневому внесенню 
добрив по ґрунті. При міжряддях 
140 см можна комбінувати обидва 
варіанти внесення добрив. 

Збільшення доз добрив матиме 
негативні наслідки, зокрема, зави-
сокі норми азоту подовжують ве-
гетацію. Достигання восени є над-
то тривалим. Це стосується більш 
пізнього внесення азоту — під час 
прополювання.

ЗАХИСТ ПОСІВІВ
Захист посівів у  вирощуванні 

олійного гарбуза є суттєвим факто-
ром формування врожайності. Важ-
ливо аби посіви від ранніх стадій до 
змикання рядків залишалися чисти-
ми. Органічні господарства можуть 
досягти цієї цілі завдяки багаторазо-
вій культивації міжрядь, щоправда, 
лімітуючим чинником тут буде зми-
кання рядків! За потреби слід дода-
ти ручне прополювання. До третього 
справжнього листка посіви у рядку 
можна обробляти пальцеподібним 
культиватором. Вирішальним при 
цьому є фаза розвитку бур’янів. 

Господарства із класичною тех-
нологією вирощування можуть до-

сягати чистоти посівів від бур’янів 
за допомогою засобів захисту, хоча 
вибір рекомендованих препаратів 
є доволі скромним. В основному 
застосовують досходові гербіциди, 
які можуть мати післядію на росли-
ни за достатньої вологості ґрунту. 
Слід бути обережними із нормами 
внесення. У жодному разі не можна 
порушувати рекомендованих норм.

Щодо застосування фунгіци-
дів Сільськогосподарська Палата 
Штирії провела низку досліджень, 
які не показали їх ефективності.

Обприскування інсектицидами 
є доречним лише за масивного по-
ширення попелиці (можливий ризик 
перенесення вірусів). При цьому по-
трібно використовувати тільки за-
реєстровані інсектициди!

ЗБИРАННЯ
У вересні-жовтні, як правило, 

посіви готові до збирання.
 Ознаки готовності:

� гарбузиння відмерло,
� плоди набули забарвлення від 

зеленого до насичено жовтого/
зеленого залежно від сорту,

� ніжка плоду висохла і  легко від-
діляється, 

� насінини «пузаті», зеленого кольо-
ру та легко відділяються від м’якоті.

ДОГЛЯД ЗА ПОСІВАМИ
Завдяки прополюванню (куль-

тивації) можна не лише контролю-
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СПРАВЖНІ  -

Пневматичний посівний комплекс для No-Till

AUROCK

Відскануйте QR-код
та дивіться відео

Кількість сошників: 32

Робоча ширина:  м

і ряддя: 18,75

Висів за те нологіями -  або -

ндивідуальне налаштування ГЛИБИНИ сошника істкість: 5000  50/50

орма внесення: від 1 до 430 кг/га

умісність з 

Подрібн чий каток
з ГІДРАВЛІ НИМ налаштуванням

аванта ення
на прорізний диск: 250–300 кг

KUHNfinanceKUHNfinance
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вати забур’яненість, а  і насичувати 
ґрунт киснем. Це, своєю чергою, 
сприяє мінералізації, тобто, елемен-
ти живлення мобілізуються і стають 
доступними для поглинання рос-
линами гарбуза. Особливо важли-
ве значення це має для органічно-
го вирощування. При цьому слід 
проводити прополювання не надто 
глибоко та не заблизько до рослин 
гарбуза (мінімальна відстань 10 см), 
інакше буде пошкоджена цілісність 
кореня рослини. 

БДЖОЛИ
Ідеально коли цвітіння рослин 

розпочинається одночасно із зми-
канням рядків. Основні квітки утво-
рюються за 5–6 тижнів. Якщо цві-
тіння починається раніше, рослина 
запускає сигнальну програму! Для 
забезпеченням якомога раннього 
та рівномірного запилення цвіту 
вирішальним є присутність бджіл. 
на запилення позитивно впливають 
джмелі і  їх можна використовувати 
з метою підвищення врожайності. 
Якщо поблизу за кілька кілометрів 
розміщена пасіка, не потрібно стави-
ти додаткові вулики на полі з гарбу-
зами. Той, хто хоче розмістити пасіку 
має проконсультуватися у місцевої 
спілки бджолярів або отримати ін-
формацію щодо запилення бджо-
лами у місцевих об’єднань. Є пасіч-
ники, які можуть розмістити вулики 
на полі на деякий час за певну плату.

ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ
У міру дозрівання також збіль-

шується кількість гнилих плодів. 
Якщо їх частка перевищує 10%, 
слід у будь-якому разі розпочинати 
збирання, оскільки інакше втрати 
плодів можуть бути значними. Про-
тягом одного тижня гниллю може 
бути уражена вся площа посівів.

Незалежно від того, яку буде 
використано техніку для збирання 
врожаю (голчасті котки чи система 
комбайнування), важливо прокон-
тролювати на полі втрати, оскіль-
ки можна зробити додаткові кори-

гування налаштування збиральної 
техніки. За вірного налаштування 
техніки і способу руху витрати при 
збирання можуть бути досить нез-
начними (1–3%).

Безпосередньо після збирання 
насіння слід одразу помити та про-
сушити. Надто ризикованим є зали-
шати його «доходити» для того, щоб 
залишки м’якоті легше відділялися, 
оскільки насіння (а відтак і олія) мо-
жуть псуватися.

Для досягнення оптимальних 
властивостей для зберігання насін-
ня гарбуза його слід висушити до 
вологості щонайменше 8% (ману-
альний контроль: насіння має «лу-
скати» при розламуванні). Насіння 
слід зберігати в сухих і захищених 
від світла умовах.

ВИСНОВКИ
Для досягнення успіху при ви-

рощуванні гарбуза потрібна низ-
ка заходів, які в кінцевому підсум-
ку забезпечують нам врожайність. 
у середні за умовами роки має бути 
досягнуто 600–800 кг насіння з гек-
тара. Найбільший урожай (1000–
1200 кг/га) можливий на «цілинних» 
ґрунтах, на яких ніколи не висівали 
гарбуз. Зі збільшенням частки гар-
буза у сівозміні через проблеми з гі-
гієною поля (у ґрунті накопичуються 
збудники гнилі), як правило, змен-
шується урожайність. Саме тому 

рекомендують повертати гарбуза 
на поле у межах сівозміни на 3-й рік. 

Але особливо важливим є за-
безпечити оптимальний розвиток 
рослин гарбуза на ранніх стадіях 
будь-якими доступними способами. 
Це і є запорукою успіху.

Наступним за важливістю є вда-
лий час збирання. Тут у жодному разі 
не можна допустити поширення гнилі. 

Всі вище вказані пункти розпові-
дають як забезпечити оптимальний 
догляд за посівами, але кардинальні 
помилки можуть бути зроблені під 
час висіву та збирання. Якщо враху-
вати цей перелік, то (за умови опти-
мальних погодних умов) ніщо більше 
не завадить доброму врожаю!

Компанія SAATBAU PROBST-
DORFER UKRAINE завдяки своєму 
сорту BEPPO забезпечує значний 
внесок до успішного вирощування 
олійних гарбузів.

Не поступаючись врожайності 
і якостю, порівняно з сортами із пізні-
шим дозріванням, він дозріває знач-
но раніше і можна раніше починати 
збирання, а відтак потужності для 
очищення та сушіння гарбузового 
насіння можна використати краще.

За інформацією відділу 
розвитку проуктів компанії 

SAATBAU PROBSTDORFER 
UKRAINE
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ВІДГУКИ ФЕРМЕРІВ

Коли тюки були маленькими і зберігалися в сухих 
коморах, а підстилку розстеляли вилами, пил не був 
такою великою проблемою в хлівах для худоби.

Тепер це змінилося, і більшість соломи знаходиться 
в круглих або великих квадратних тюках, часто збе-
рігається на вулиці, потенційно забруднена, і дедалі 
частіше подрібнюється через обертову турбіну і виду-
вається в навіси зверху.

Сучасні методи заощаджують час і працю, а також 
можуть використовувати менше соломи, але недолі-
ком є ризик потрапляння в повітря частинок, які мо-
жуть вплинути на здоров’я великої рогатої худоби та 
будь-кого, хто працює в такому середовищі.

«Ми бачимо багато проблем через погану якість 
повітря в хлівах для великої рогатої худоби, і  пил, 
безсумнівно, може бути одним із факторів, — каже 
Ден Хамфріс із спеціалізованої ветеринарної кон-
сультативної служби молочних продуктів Dairy 
Insight. — Очевидно, є проблема для здоров’я ор-
ганів дихання, але пил також може бути причиною 
проблем з очима, коли нежить приваблює мух і при-
зводить до таких захворювань, як New Forest Eye. Ми 

також повинні розглянути, як робота в запиленому 
середовищі може вплинути на здоров’я людей. Такі 
умови можуть стати наслідками захворювань, про-
званих як «легені фермерів».

Коли справа доходить до здоров’я легенів у великої 
рогатої худоби, важко недооцінити важливість чистого 
повітря, і розуміння деяких основних фізіологій, безу-
мовно, допомагає зрозуміти суть.

«Велика рогата худоба знаходиться в невигідному 
становищі з першого дня, коли мова йде про їхні ле-
гені, оскільки вони мають менше половини дихальної 
здатності, ніж будь-який інший ссавець такого ж роз-
міру, — пояснює Ден. — Також важливо розуміти, що 
пошкодження легенів, як правило, є постійними, тому 
будь-які порушення, створені у молодих телят, напри-
клад, є проблемою на все життя».

Пил, імовірно, містить пилок, цвіль, бактерії та 
крихітні фрагменти рослинних решток. Коли велика 
рогата худоба піддається впливу великої кількості 
його, їх захисні механізми можуть бути переванта-
жені. Слиз і тонкі волоски в  їхніх трахеях і бронхах, 
які перехоплюють сторонні частинки, можуть ста-

ДИХАТИ ЛЕГШЕ
ЧИСТИМ ПОВІТРЯМ

KUHN-UkrainekuhnuaKUHN-Ukrainekuhnua

KUHNnews
Інформаційний корпоративний бюллетень

KUHNnews
Інформаційний корпоративний бюллетень

KUHN-UkrainekuhnuaKUHN-Ukrainekuhnua

KUHNnews
Інформаційний корпоративний бюллетень

KUHNnews
Інформаційний корпоративний бюллетень

40 Січень-лютий (46-47) 2022 р.



ти неефективними, і  імунна система тварини стає 
скомпрометованою. Це підвищує ймовірність бакте-
ріальних інфекцій, а згубним результатом може стати 
пневмонія.

Ден додає: «Я бачив ситуації, коли уникнення кон-
такту з пилом було ключовим фактором у запобіганні 
пневмонії у телят, тож це дуже реальний ризик, який 
може вплинути на продуктивність тварин протягом 
усього життя».
МІНІМІЗАЦІЯ ВПЛИВУ ПИЛУ

Видалення пилу, як, наприклад, є нормою в під-
стилках і кормах для продуктивних коней, нереально 
на тваринницькій фермі, але гарною відправною точ-
кою буде уникати використання соломи, забрудненої 
цвіллю або ґрунтом.

Інша рекомендація — виводити худобу з навісів 
під час роботи підстилкових машин. Це те, що може 
бути використано в рутині деяких ферм, але не завжди 
може бути практичним або можливим.

Однією з компаній з альтернативним рішенням є KUHN 
Farm Machinery, яка тепер пропонує систему контролю 
пилу в асортименті обладнання для підстилки соломи. 

Доступний на новому обладнанні або як модерніза-
ція існуючих машин, установка Cleanstraw зменшує пил 
у тваринницьких приміщеннях, наносячи дрібний туман 
води на солому під час її розподілу. Він містить 64-літ-
ровий резервуар для води та три розпилювальні фор-
сунки, встановлені на виході з жолоба для видування 
соломи. Форсунки подаються за допомогою насоса, 
який забезпечує подачу води зі швидкістю, достатньою 
для подачі одного літра води на 100 кг соломи, без упо-
вільнення нормальної роботи машини.

Застосування водяного туману з такою швидкістю 
усуває надмірний рівень пилу в повітрі, скорочуючи 
час, протягом якого ці частинки залишаються у повітрі. 
Випробування показали, що повітря в типовому тва-
ринницькому приміщенні буде очищеним від пилу про-
тягом 30 секунд після припинення роздування соломи 
за допомогою системи Cleanstraw. Це порівнюється 
з кількома хвилинами за звичайних умов.

Спеціаліст з продуктів KUHN Кеті Калкатт пояс-
нює: «Зменшення кількості пилу в тваринницьких при-
міщеннях має ряд переваг. Це не тільки створює чисті-
ші, комфортніші та продуктивніші умови для великої 
рогатої худоби, але й набагато краще для працівників 
ферм, які будуть менш сприйнятливі до вдихання час-
тинок пилу та інших домішок, які можуть бути присут-
німи в соломі. 

Додавання водного туману до соломи, при її розки-
данні, потрібує дуже мало води. Це не тільки зберігає 
потенціал поглинання соломи, гарантуючи, що вона 
залишається ефективним та гігієнічним матеріалом 
для підстилки, але також не завадить продуктивності 
роботи».

Система Cleanstraw доступна для всіх KUHN Primor, 
які працюють з гідравлічною системою ремінного при-
воду ротора Polydrive, а  також у  кормозмішувачах 
Profile Plus, які мають функцію розстилу підстилки. Сис-
тема автоматично активується, коли Polydrive увімкне-
но, а також її можна зупинити або взагалі вимкнути за 
допомогою перемикача в кабіні.                      n
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Повернемося у кінець серпня 1959 року. У KUHN 
з'явився новий працівник. Марсель Адам, колишній 
співробітник Coca-Cola France, був найнятий Вальте-
ром Ребером для створення і розвитку експортного 
відділу. Непросте завдання для людини, яка ніколи ра-
ніше не бачила сільськогосподарську техніку і перший 
місяць в KUHN проводила на сільськогосподарських 
виставках, щоб познайомитися зі своїм новим середо-
вищем! Це була серйозна проблема. В кінці 1950–х 
років, незважаючи на кілька поставок до Німеччини, 
експорт майже нічого не значив у загальних продажах 
KUHN. Це було неприйнятно для фірми з європейськи-
ми амбіціями на шляху до виходу на світовий ринок. 
Компанія KUHN із Саверна повинна була стати першою 
в своїй сфері, яка почала шукати комерційні можли-
вості за межами Франції в міжнародному масштабі.

З невеликого офісу, який використовувався спіль-
но з відділом закупівель, новий «Містер Експорт» по-
чав свою роботу з Німеччиною, найближчим сусідом. 
«Разом з Вальтером Ребером ми почали розвідку 

прилеглих регіонів Рейну, Баден-Бадена і Пфальца, — 
каже Марсель Адам. — У 1963 році ми відкрили пер-
шу базу в представництві недалеко від Баден-Бадена.
Продавали картоплекопачі та механічні культиватори. 
Потім дуже швидко ми вирішили створити власне тор-
гове представництво». 

У жовтні 1963 року на складі в порту Кель була від-
крита дочірня компанія, в якій працювали тільки сек -
ретар і бухгалтер. Це був важливий крок для KUHN, 
і створення мережі дилерів було першим пунктом по-
рядку денного.Це був тільки початок! Незабаром після 
відкриття дочірнього підприємства в Німеччині Валь-
тер Ребер відправив Марселя Адама на Лондонську 
сільськогосподарську виставку, яка була так само 
популярна, як і Паризька. «Знайдіть місцевого пред-
ставника», — сказав йому Вальтер Ребер. 

Після оголошення KUHN почала працювати з та-
ким собі паном Хейгом, який протягом декількох ро-
ків виступав в  якості імпортера обладнання KUHN 

ПОРИНЬ В ІСТОРІЮ
ВИНИКНЕННЯ KUHN У СВІТІ!

Вигляд  у 1 і роки

ВИХІД НА МІЖНАРОДНУ АРЕНУ!

KUHN-UkrainekuhnuaKUHN-Ukrainekuhnua

KUHNnews
Інформаційний корпоративний бюллетень

KUHNnews
Інформаційний корпоративний бюллетень

KUHN-UkrainekuhnuaKUHN-Ukrainekuhnua

KUHNnews
Інформаційний корпоративний бюллетень

KUHNnews
Інформаційний корпоративний бюллетень

42 Січень-лютий (46-47) 2022 р.



у Великобританії. Однак у 1970 році через ве-
лику кількість замовлень було створено влас-
ну дочірню компанію. Заснована недалеко від 
Телфорд, вона дуже швидко росла і до почат-
ку 1980–х років працювала зі 130 дилерами.

Компанія KUHN вже звернула увагу 
на більш далекі ринки. На початку 1970–х ро-
ків були підписані угоди з імпортером з Япо-
нії. Уявіть, що ви бачите машини KUHN біля 
підніжжя гори Фудзі! Також успішно прово-
дилась розвідка в Австралії і Новій Зеландії. 
У Новій Зеландії Вальтер Ребер вів справи з 
Деном Косгроувом. «Я вперше зустрів містера 
Ребера в кінці 1970–х на Паризькій вистав-
ці, — каже Ден Косгроув. — Оскільки в той 
час він погано говорив англійською, ми спіл-
кувалися через перекладача. Потім я вирушив 
до Саверну, де можна було побачити реальні 
стратегічні цілі і реальну динаміку роботи». 

Щоб знизити митні збори, перші машини 
були відправлені до Нової Зеландії в розі-
браному вигляді, і Ден Косгроув збирав їх 
сам у своїх майстернях. Не розгубившись, 
KUHN навіть взяла участь у жовтні і листо-
паді 1978 року в першій Міжнародній вистав-
ці сільськогосподарської техніки в Пекіні! 
Хоча компанія там нічого не продавала, з 
місцевою владою були налагоджені контак-
ти. Стенд KUHN навіть удостоївся честі бути 

1 рік  мі народна виставка в Китаї

ілія в  була відкрита у 1 ро і  о продемонструвало амбі ії  о 
1  років компанія із аверна пози іонувала себе як мі народна компанія  

відвіданим президентом Хуа-Коу-Фен, наступником 
дуже харизматичного Мао Цзедуна. Дійсно великий 
стрибок вперед!

Наприкінці 1970–х років великі новини прийшли 
зі Сполучених Штатів, де все почалося випадково, 
а не з детальної підготовки: «Одного разу на Паризькій 
виставці до нас прийшла людина, яка сказала, що може 
взяти на себе продаж наших машин в Канаді, — гово-
рить Вальтер Ребер. — Він був сином бретонського 
фермера, який відкрив там ферму. Так все і почалося 
по ту сторону Атлантики».

Однак дуже швидко в  KUHN прийняли рішення 
«просунутися далі» на північноамериканському ринку, 
найбільшому в світі. Це був містер Хейг, колишній ім-
портер KUHN із Сполученого Королівства, який з тих 
пір приєднався до компанії в якості продавця, і отри-
мав роботу з пошуку клієнтів у Сполучених Штатах. 
Протягом декількох місяців цей незвичайний чоловік 
подорожував по Америці разом зі своєю дружиною, 
пересуваючись на фургоні, який він сам переобладнав. 

Зрештою, у 1976 році була відкрита третя дочірня ком-
панія KUHN у Верноні, недалеко від Сіракуз, в центрі 
штату Нью-Йорк.

На початку 1980-х років, менш ніж через двад-
цять років після того, як Марсель Адам приєднався до 
KUHN, компанія із Саверна експортувала продукцію 
майже в сорок країн, і отримувала 40% своєї виручки 
за межами Франції. Не минало й тижня, щоб Марселю 
Адаму, якого часто супроводжував Вальтер Ребер, 
не доводилося подорожувати по одній або декільком 
країнам з метою знайти імпортера. «У 1960-х і 1970-х 
роках ми з містером Ребером об'їхали майже всю Єв-
ропу, а також США, Азію і Північну Африку, — згадує 
Марсель Адам. — Дуже часто ми влаштовували вечо-
ри в готелі, показуючи слайд-проекції нашої продукції, 
після чого проводили ділові вечері з дилерами у цьому 
регіоні. З тих пір, як я вчився у готельній школі, містер 
Ребер дозволяв мені організовувати обіди і вибирати 
вина. Ми завжди добре проводили час».

Залишайтеся на зв’язку з нами!
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Вирушай в нову реальність

ЗАЗИРНИ В СВІТ ТЕХНІКИЗАЗИРНИ В СВІТ ТЕХНІКИ

З НОВОГО РАКУРСУ



Відстань МІЖ ЛАПАМИ: 38 см

ГЛИБИНА обробітку: 30 см

Робоча ШИРИНА: 2,8 м

Зберігає ВОЛОГУ в ґрунті

Кількість лап: 7–25

Робоча ШВИДКІСТЬ: 7–12 км/год

Прорізний ДИСК: 55,8 см

Тягове зусилля на 1 м робочої ширини:
для тракторів від 140 до 750 к. с.

ДЛЯ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ
Відскануйте QR-код
та дивіться відео

KUHNfinanceЗнайтиДилера KUHNfinanceЗнайтиДилера

www.kuhn.uawww.kuhn.ua

Комбінований чизельний плуг

LANDSAVER



Чому оригінал?
Як підібрати запасні частини?
Як використовувати?

Відео «Поради експерта»
на Youtube-каналі KUHN:
переходьте з QR кодом

ПОРАДИ ЕКСПЕРТА



Чому оригінал?
Як підібрати запасні частини?
Як використовувати?

Відео «Поради експерта»
на Youtube-каналі KUHN:
переходьте з QR кодом

ПОРАДИ ЕКСПЕРТА

KUHN APPS додатки 

KUHN FORAGEXPERT
Заготівля кормів — максимально продуктивно

Функції: оптимізація процесів заготівлі кормів через 
поєднання найбільш ефективних машин. Відповідно
до поточного чи планованого устаткування, можна обрати 
косарку, косарку-плющилку, ворушилку, валкоутворювач, 
які найкращим чином задовольнять ваші потреби.

KUHN CLICK&MIX
Щоб легко знайти потрібний 
змішувач-кормороздавач

Функції: полегшує вибір, 
пропонуючи три моделі причіпного 
змішувача-кормороздавача TMR, 
які відповідають потребам щодо 
обсягів роздавання з урахуванням 
обмежень розміру приміщення 
(висота в’їзду, відстань між 
жолобами тощо).

KUHN SPREADSET
Точне налаштування вашого розкидача
для кожного виду добрив

Функції: допоможе вам у визначенні 
правильного налаштування розкидача добрив 
залежно від виду добрива, робочої ширини 
розкидання і швидкості руху. Налаштування 
можна перенести безпосередньо на розкидач 
через модуль WIFI. Отже, процес налаштування 
стає легшим. Додаток також може відображати 
кількість добрива, що залишилася в бункері, щоб 
завантажувати тільки необхідну його кількість.

KUHN PRECISEED
Для точного висіву

Функції: допоможе в налаштуванні 
сівалок точного висіву PLANTER 3 
і MAXIMA 2 – від щільності висіву та 
глибини до варіантів внесення добрив 
і мікрогранул відповідно до виду насіння.

KUHN NOZZLE CONFIGURATOR
Щоб визначити потрібну 
форсунку і отримати оптимальні 
результати розбризкування

Функція: допоможе вам обрати 
потрібну форсунку, що відповідає 
саме вашим потребам (робоча 
швидкість, витрати тощо).

SEEDER CALIBRATION ASSISTANT
Для найкращої оптимізації сівалки

Функції: допоможе вам визначити 
налаштування, що найкраще відповідають 
вашій сівалці та умовам висіву (вид насіння, 
кількість тощо). Цей додаток також має 
конвертер «кількість насіння/м2 – кг/га».

ДОДАТКИ НА ДОПОМОГУ В НАЛАШТУВАННІ

КОНСУЛЬТАЦІЙНІ
ДОДАТКИ
Допомога у виборі

ЗАВАНТАЖУЙ
безкоштовно:
ЗАВАНТАЖУЙ
безкоштовно:

ПІДПИСУЙСЯ та будь у курсі всіх подій:ПІДПИСУЙСЯ та будь у курсі всіх подій:



Офіційні дилери
ТОВ «КУН-Україна»

ТОВ «УАПК»

Київська обл., смт. Чабани, 
вул. Машинобудівників, 1
www.uapc.com.ua

ТОВ «ЕРІДОН ТЕХ»

Київська область, 
с. Петропавлівська Борщагівка,
вул. Кришталева, 5
www.eridon-tech.com.ua

ТОВ «АГРАРНА ІНДУСТРІАЛЬНА КОМПАНІЯ»

м. Київ, вул. Урлівська, 
буд. 23г, оф. 245
www.aico.com.ua

ТОВ «ТЕХНОТОРГ»

м. Миколаїв, 
пр. Героїв України, 113/1
www.technotorg.com

ТОВ «МІНЕТЕХ»

Київська обл., с. Чайки, 
вул. Антонова, 8а, БЦ «Сенсей»
www.mineteh.com.ua

+38 (044) 379 07 69 
+38 (067) 508 92 92
uapc@uapc.com.ua

ТОВ «ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА»

Київська обл., смт. Чабани, 
вул. Машинобудівників, 1
www.titanmachinery.ua

0800 50 8080
+38 (067) 246 15 37 
office@titanmachinery.ua

ТОВ З ІІ «ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ»

м. Київ, вул Васильківська, 34
www.zeppelin-agro.com.ua

0800 300 350
+38 (044) 494 24 30
agro@zeppelin.ua

+38 (044) 423 50 50 
+38 (067) 513 67 37
office@eridon-tech.com.ua

+38 (050) 318 72 19
+38 (050) 658 04 75

+38 (067) 510 73 73
info@technotorg.com

+38 (050) 325 55 97 
+38 (044) 402 37 42
office@mineteh.com.ua

KUHNparts KUHNdealersKUHNfinance

www.kuhn.ua

KUHNparts KUHNdealersKUHNfinance

www.kuhn.ua



Представники

KUHN у регіонах

Дніпропетровська, Запорізька, 
Кіровоградська обл.

(050) 417 05 33

Харківська, Донецька, 
Луганська, Полтавська обл. 

(099) 685 50 11Київська, Черкаська обл.

(050) 493 18 18

Вінницька, Житомирська, 
Хмельницька, Тернопільська, 
Івано-Франківська, Чернівецька, 
Закарпатська обл.

(050) 410 47 66                       

Чернігівська, Сумська обл.

(050) 395 75 75

Чернігів

Суми

Полтава
Харків

Луганськ

Донецьк

Запоріжжя

Дніпро

Кропивницький

Черкаси

Миколаїв

Херсон
ОдесаОдеса

СімферопольСімферополь

Вінниця
ХмельницькийХмельницькийХмельницькийХмельницькийХмельницький

Житомир

Київ

Рівне
Луцьк

Львів

Ужгород Івано-
ФранківськФранківськФранківськ

ЧернівціЧернівці

ТернопільТернопільТернопіль

Одеська, Херсонська, 
Миколаївська обл.

(050) 499 83 88

Рівненська, Волинська, 
Львівська обл.

(050) 384 27 01



Причіпний обприскувач

LEXIS 3000




