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Рулонні прес-підбирачі з перемінною камерою
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Компанія KUHN пропонує нове покоління рулонних 
прес-підбирачів, які дозволяють вирішувати задачі 
завтрашнього дня.

Рулонні прес-підбирачі KUHN сконструйовані з урахуванням 
головних вимог замовника до такої техніки. Ці прес-підбирачі 
розраховані на підвищення прибутковості операцій 
пресування.

РОЗУМІННЯ ТОНКОЩІВ — ОСНОВА ІННОВАЦІЙ
Рушійним фактором для компанії KUHN є забезпечення 
максимальної якості в усіх аспектах пресування. Значна 
частина працівників компанії має досвід роботи в 
сільському господарстві, завдяки чому породжується 
дивне відчуття особистої причетності та створюються 
широкі знання й навички.

ЕКСПЕРТНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ
Накопичений за багато років досвід дав нам професійну 
компетентність та цінні спеціальні знання, які ми 
використовуємо у виробництві прес-підбирачів. Нашою 
метою є створення простих, але ефективних методів 
підвищення якості роботи для наших клієнтів. 

ВИВЕДІТЬ ПРЕСУВАННЯ ВИСОКОЇ 
ЩІЛЬНОСТІ НА НОВИЙ РІВЕНЬ

VBСерія

MODEL ø 80 - 160 ø 80 - 185
VB 3155 x

VB 3185 x

VB 3160 x

VB 3190 x

VB 3165 x

VB 3195 x

VB 7160 x

VB 7190 x
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ПРОПОНУЄМО МОДЕЛІ СЕРІЇ VB
Рулонні прес-підбирачі KUHN зі змінною камерою 
виводять пресування високої щільності на новий рівень. 
У серії VB пропонується широкий асортимент рулонних 
прес-підбирачів зі змінюваною камерою, що відповідають 
вашим індивідуальним потребам та перевагам. Прес-
підбирачі KUHN зі змінюваною камерою розроблені на 
основі найновіших промислових інновацій, щоб забезпечити 
максимальну вигоду для аграріїв в усьому світі. 

Прес-підбирачі VB 3155 — VB 3185 призначені для 
роботи з сухими матеріалами, такими як сіно та солома. 

Універсальні моделі VB 3160 і 3190 призначені для 
пресування різноманітних фуражних матеріалів, 
включно із силосом. 

Моделі преміум-класу KUHN VB 3165 і 3195 призначені 
для роботи в найтяжчих умовах по всьому світу. Вони 
ідеально підходять для клієнтів, які потребують більшої 
щільності тюків соломи.

З високопродуктивними моделями VB 7160 і 7190 ви 
можете розраховувати на постійну високу ефективність 
роботи за будь-яких умов. Ці високопродуктивні прес-
підбирачі розроблено разом із найвибагливішими 
фермерами й підрядниками з різних країн світу для 
задоволення їхніх потреб.

РУЛОННІ ПРЕС-
ПІДБИРАЧІ KUHN ЗІ 
ЗМІНЮВАНОЮ 
КАМЕРОЮ ВИВОДЯТЬ 
ПРЕСУВАННЯ ВИСОКОЇ 
ЩІЛЬНОСТІ НА НОВИЙ 
РІВЕНЬ

РОЗРОБЛЕНО KUHN, 
ВИГОТОВЛЕНО KUHN

VBСерія

VB 3155 - 3185

VB 3165—3195: ПРЕМІУМ-КЛАСУ (PREMIUM)

VB 7160—7190: ВИСОКОПРОДУКТИВНІ

VB 3160—3190: УНІВЕРСАЛЬНІ
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ВИБІР ГРУПИ

Прес-підбирачі KUHN VB гарантують оптимальну подачу рослинної 
маси. Широкий механізм захоплення маси забезпечує максимальну 
адаптацію до рельєфу завдяки наявності в ньому маятникового 
механізму, що дозволяє працювати в найскладніших умовах.

ІНТЕГРАЛЬНИЙ РОТОР

Усю лінійку VB оснащено нашою технологією ІНТЕГРАЛЬНОГО РОТОРА, що 
використовується в моделях OPTIFEED та OPTICUT. Ця проста система подачі 
рослинної маси, що не потребує обслуговування, гарантує величезну пропускну 
здатність за будь-яких умов. Невелика відстань між ротором і зубцями підбирання 
забезпечує рівномірний потік рослинної маси до прес-підбирача. Така конструкція з 
примусовою подачею уможливлює вищу швидкість руху вперед для забезпечення 
максимальної продуктивності та зменшення пошкоджень рослинної маси. 
ІНТЕГРАЛЬНИЙ РОТОР обладнується роторними зубцями, що виготовляються зі 
зносостійких пластин Hardox®*. Пластини Hardox® характеризуються надзвичайною 
твердістю та міцністю, за рахунок яких знижується зношування зубців ротора.

* Крім VB 3155—3185.

ПОДАЧА РОСЛИННОЇ МАСИ

КЕРУВАННЯ ПОТОКОМ МАСИ

ТИП ПОДАЧІ МАСИ
VB 3155 - 3185 VB 3160 - 3190 VB 3165 - 3195 VB 7160-7190

СИСТЕМА ПРЯМОЇ 
ПОДАЧІ — система 
відкритого типу

OPTIFEED — без функції 
подрібнення

  
(Додаткове 
обладнання 

DROPFLOOR)

 
(DROPFLOOR)

 
(DROPFLOOR)

OPTICUT 14 — довжина 
різання  70 мм

 
(DROPFLOOR)

 
(DROPFLOOR, 
ВИБІР ГРУПИ)

 
(DROPFLOOR, 
ВИБІР ГРУПИ)

OPTICUT 23 — довжина 
різання 45 мм

 
(DROPFLOOR, 
ВИБІР ГРУПИ)

 
(DROPFLOOR, 
ВИБІР ГРУПИ)
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DIRECT FEED
Система DIRECT FEED має приймальний блок відкритого типу. У тяжчих умовах, 
наприклад при роботі з широкими валками соломи або силосної маси, верхній 
ролик працює як попередній ущільнювач, що приводиться в дію головним приводом 
прес-підбирача. У цій системі немає штовхальних пальців чи зубців ротора, що 
можуть завадити руху маси й обмежити вхідну пропускну здатність. Це забезпечує 
величезну пропускну здатність та може запобігати блокуванню пристрою.

РОТОР OPTIFEED
Конструкція ротора OPTIFEED з одинарними подавальними зубцями та 
вбудованими шнеками забезпечує вирівнювання валка шляхом рівномірного 
розподілу маси з метою отримання однакових рулонів кожного разу.

Якщо потреби в різанні маси немає, системи подачі рослинної маси DIRECT FEED та OPTIFEED 
забезпечують контрольований і рівномірний потік рослинної маси до камери пресування.

 МОДЕЛІ БЕЗ ФУНКЦІЇ ПОДРІБНЕННЯ:

 МОДЕЛІ З ФУНКЦІЄЮ ПОДРІБНЕННЯ

Конструкція роторів-подрібнювачів KUHN OMNICUT (OC) жодним чином не обмежує продуктивність 
подачі та забезпечує чудову якість подрібнення. Ротори-подрібнювачі OC з еліпсоподібними 
роторними зубцями визнано користувачами як одні з найкращих систем подрібнення на ринку. 
Силосна маса із самого початку спрямовується й тягнеться до ножів, що покращує продуктивність 
потоку й подрібнення, вимагає мінімальних зусиль, а також запобігає небажаним блокуванням.

OPTICUT 14
ІНТЕГРАЛЬНИЙ РОТОР із системою OPTICUT із 14 ножами призначено для 
вирівнювання валка та примусової подачі рослинної маси на прес-підбирач для 
максимальної пропускної здатності. Система подрібнення OPTICUT із 14 ножами 
забезпечує приблизну довжину різання 70 мм. Кожний ніж захищено від 
пошкодження сторонніми предметами за допомогою пружини. Завдяки функції 
ВИБОРУ ГРУПИ* оператор може задати кількість робочих ножів: 0, 4, 7, 7 або 14. 

OPTICUT 23
ІНТЕГРАЛЬНИЙ РОТОР із системою OPTICUT із 23 ножами поєднує переваги 
інтенсивного подрібнення й механічного захисту. Система OPTICUT із 23 ножами 
забезпечує теоретичну довжину різання 45 мм. Кожний ніж захищено від 
пошкодження сторонніми предметами за допомогою пружини. Завдяки функції 
ВИБОРУ ГРУПИ* оператор може задати кількість робочих ножів: 0, 7, 11, 12 або 23. 
Функція ВИБОРУ ГРУПИ також полегшує заміну ножів і підвищує комфортність 
роботи для оператора.

ПОДАЧА РОСЛИННОЇ МАСИ

ПОДАЧА МАСИ

* Доступно для VB 3165-3195 і VB 7160-7190.

Зверніть увагу, що на цій сторінці зображено ротори серії VB 3100. Зображення роторів серії VB 7100 див. на сторінці 24.



8

DROPFLOOR
У разі блокування ротора ви можете опустити підрізувальну пластину й ножі з кабіни трактора за допомогою гідравліки. 
Після усунення причини блокування зазначені механізми легко переводяться в робоче положення.

ВІДКЛЮЧЕННЯ РОТОРА

За надзвичайних обставин подвійна 
безпека забезпечується завдяки 
стандартній муфті відключення ротора. 
Це дає змогу оператору запустити процес 
обв’язування й вивантаження тюка з 
камери перед продовженням роботи. 

Функції відключення ротора та 
DROPFLOOR забезпечують можливість 
швидкого відновлення роботи у разі 
блокування.

ПОДАЧА РОСЛИННОЇ МАСИ

ДЛЯ ВАШОЇ ЗРУЧНОСТІ



9

ПРИМІТКА
Ці дані наводяться виключно в довідкових цілях. Фактичний вибір може відрізнятись залежно від особистих переваг або місцевих 

умов. Для отримання більш докладної інформації, будь ласка, зверніться до спеціаліста компанії KUHN.

СЕРІЯ VB

ОБЕРІТЬ СВІЙ ПРЕС-ПІДБИРАЧ

VB 3155 - VB 3185 VB 3160 -
VB 3190

VB 3165- VB 3195 
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CROP MOISTURE LEVEL

VB 7160- VB 7190

РІВЕНЬ ВОЛОГОСТІ РОСЛИННОЇ МАСИ r
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VB 7160 - VB 7190

VB 3165 - VB 3195

VB 3155 - VB 3185 VB 3160 - 
VB 3190



ОБВ’ЯЗУВАННЯ ШПАГАТОМ
У випадку використання системи обв’язування подвійним 
шпагатом тривалість циклу обв’язування зводиться до мінімуму. 
У межах циклу обв’язування обидва шпагати розпочинають 
накладатись біля краю рулону та перехльостуються перед 
переміщенням до центра рулону. У центрі рулону вони знов 
перехльостуються, що дозволяє зафіксувати їх та усунути вільні 
кінці.

Модель VB за необхідності також може бути обладнана 
комбінованим механізмом обв’язування шпагатом та сіткою.

Одним із завершальних і критично важливих етапів формування ідеального рулону є обв’язування. Цей 
етап є одним із найважливіших! Чим менше часу на нього витрачається, тим вищою є продуктивність. 
Обв’язувальні рішення компанії KUHN — це гарантія надійності та безпечності обв’язування сіткою.

ІДЕАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ СІТКИ

Система обв’язування сіткою з технологією активного розтягування забезпечує збереження форми рулону з постійним натягом 
сітки протягом усього циклу обв’язування. Сітка подається до передньої частини пресувальної камери з метою забезпечення 
миттєвого накладання сітки на рулон. Ще один відсік для зберігання бобін сітки забезпечує оператора достатнім запасом сітки 
на більш тривалий робочий день. Бобіну сітки можна легко замінити, стоячи біля прес-підбирача.

Інноваційна конструкція компанії KUHN підтримує незмінний натяг сітки протягом процесу обв’язування. Обв’язування сіткою 
здійснюється при 90% швидкості обертання рулонів для гарантування потрібного натягу сітки, не обриваючи її. Після 
пресувальної камери рулон не розширюється, а тому зберігає свою щільність. Система обв’язування сіткою забезпечує відмінний 
розподіл сітки по всій поверхні рулону, навіть на бічних поверхнях, що запобігає утворенню повітряних кишень і забезпечує 
більшу тривалість збереження якості корму.

Шпагат подається 
обома трубками 

одночасно

У центрі шпагати 
перехльостуються

Вільних кінців 
шпагату біля країв 

рулону немає

РІШЕННЯ ДЛЯ НАДІЙНОГО ОБВ’ЯЗУВАННЯ

ЗБЕРЕЖЕННЯ ФОРМИ РУЛОНУ
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CCI 1200
CCI 1200 — це наш найсучасніший 
ISOBUS-термінал. 12,1-дюймовий 
кольоровий сенсорний екран має 
програмовані налаштування 
відображення. Наприклад, на екрані 
можуть відображатись одночасно 
зображення з камери та інтерфейс 
керування машиною. Передбачено 
широку сумісність із програмами CCI 
Apps, а термінал може використовуватись 
як інструмент точного землеробства. 
CCI 1200 постачається в спеціальному 
футлярі для безпечного зберігання в 
періоди, коли він не використовується.

CCI 800
Монітор CCI 800 установлює нові робочі 
стандарти для сучасних машин з 
інтерфейсом ISOBUS. Сенсорний екран 
у поєднанні з контрольною системою CCI.
OS забезпечує просте керування. 
Використовуваний у CCI 800 
широкоформатний екран діагоналлю 
8 дюймів оптимально підходить для того, 
щоб зосередитися на одній операції. На 
цьому екрані можна відображати дві 
додаткові операції одночасно з основною, 
що є унікальним для свого класу.

VT 30
Термінал VT 30 забезпечує повне 
управління процесом пресування та 
обв’язування з кабіни трактора. 
3,5-дюймовий кольоровий екран 
відображає той самий інтерфейс, що й в 
інших прес-підбирачів KUHN, завдяки 
чому зрозуміти блок керування легко для 
всіх операторів. Термінал VT 30 
оснащений сенсорним екраном і 
програмними клавішами для інтуїтивно 
зрозумілого за будь-яких обставин 
керування. Термінал з’єднується  
з трактором за допомогою 
3-контактного роз’єму. 

ПОВНА ВИДИМІСТЬ
 
З метою забезпечення оптимальної видимості та 
безпеки навколо машини моделі серії VB можна 
обладнати системою камер KUHN. Пропонуються 2 
комплекти: один сумісний із терміналом CCI, а інший 
складається з окремого монітора та камери.

Ключем для досягнення продуктивності, якої ви очікуєте від вашої техніки KUHN, є інтерфейси. Ми 
уважно прислухалися до користувачів наших машин та інтегрували ці побажання в наші нові інтерфейси й 
термінали. Метою є надання чіткого розуміння, що ваша машина робить у будь-який момент, а також 
забезпечення максимально легкого та зручного здійснення усіх важливих налаштувань. Це гарантує, що 
ви повною мірою керуєте машиною.

ЕЛЕКТРОНІКА

ІНТЕРФЕЙСИ КОРИСТУВАЧА

ЕЛЕКТРОНІКА

VB 3155 - 3185 VB 3160 - 3190 VB 3165 - 3195 VB 7160 - 7190
VT 30 - 
НЕСУМІСНИЙ ІЗ 
ПРОТОКОЛОМ 
ISOBUS
CCI 800 - 
СУМІСНИЙ ІЗ 
ПРОТОКОЛОМ 
ISOBUS
CCI 1200 - 
СУМІСНИЙ ІЗ 
ПРОТОКОЛОМ 
ISOBUS
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PROGRESSIVE DENSITY — РІШЕННЯ KUHN
Система PROGRESSIVE DENSITY на практиці підтвердила свою значущість на всіх прес-підбирачах KUHN серій VB. 
Ця система підвищує натяг зі зростанням рулону, завдяки чому формується щільний рулон із міцним зовнішнім шаром.

ШВИДКЕ ФОРМУВАННЯ ІДЕАЛЬНИХ РУЛОНІВ

Конструкція пресувальної камери прес-підбирачів VB 3100 з  
5 ременями та 3 роликами забезпечує швидке й послідовне 
формування рулонів з усіма системами підбирання маси. 
Агресивний профіль верхнього ролика камери забезпечує 
покращений контакт із масою та знижує її втрати. Передній 
сегмент прес-підбирача оснащений великим гладеньким 
роликом й очищувальним роликом, що запобігає накопиченню 
рослинної маси в передній частині машини. 

Унікальне поєднання системи KUHN PROGRESSIVE DENSITY й 
інтелектуальної пресувальної камери гарантує формування 
ідеальних рулонів за будь-яких умов. ПРЕСУВАЛЬНА КАМЕРА VB 3100

ВАЖЛИВІСТЬ ФОРМИ РУЛОНУ
Рулони однакової ідеальної 
форми — це гарантія їхньої 
найвищої якості. Висока 
щільність рулону означає, що в 
ньому міститься менше повітря, 
а це гарантує збереження 
найвищої якості корму.

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ
Мірою збільшення діаметра рулону в камері пресування 
збільшується тиск на натяжний важіль ременя з боку 
двох гідроциліндрів і пружинного натягувача. Тож 
щільність рулону зростає мірою збільшення діаметра. В 
результаті утворюється дуже щільний рулон із 
серцевиною середнього рівня — не дуже м’якою та не 
дуже твердою. При більш твердому зовнішньому шарі 
рулони з соломи будуть стійкішими 
до несприятливих погодних умов, 
у той час як сінажні рулони 
зберігатимуть свою форму, що 
покращує їх штабелювання та 
спрощує  вантажно-
розвантажувальні роботи.

VB 3100СЕРІЯ
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VB 3155 — 3185

ФОРМУВАННЯ РУЛОНІВ 5 РЕМЕНІВ + 3 РОЛИКИ

РЕМЕНІ РОЗНІМНІ АБО ЦІЛЬНОЛИТІ

МАКСИМАЛЬНИЙ ТИСК 
ПРЕСУВАННЯ 200 БАР

РЕГУЛЮВАННЯ ТИСКУ
ПРОПОРЦІЙНИЙ КЛАПАН ДЛЯ 

РЕГУЛЮВАННЯ ТИСКУ ТА 
М’ЯКОСТІ СЕРЦЕВИНИ З КАБІНИ

VB 3160 — 3190
ФОРМУВАННЯ РУЛОНІВ 5 РЕМЕНІВ + 3 РОЛИКИ

РЕМЕНІ ЦІЛЬНОЛИТІ

МАКСИМАЛЬНИЙ ТИСК 
ПРЕСУВАННЯ 200 БАР

РЕГУЛЮВАННЯ ТИСКУ
ПРОПОРЦІЙНИЙ КЛАПАН  

ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ТИСКУ  
ТА М’ЯКОСТІ СЕРЦЕВИНИ  

З КАБІНИ

НАПРЯМНІ РОЛИКИ 
РЕМЕНІВ

ПОТУЖНІ ПІДШИПНИКИ  
ТА ФІКСАЦІЯ НАТЯЖНОГО  

ВАЖЕЛЯ ТА РОЛИКІВ  
ВЕРХНЬОЇ КАМЕРИ

ЗМАЩЕННЯ ЛАНЦЮГА
СИСТЕМА БЕЗПЕРЕРВНОГО 

ЗМАЩУВАННЯ ЛАНЦЮГА 
BEKA-MAX

VB 3165 — 3195
ФОРМУВАННЯ РУЛОНІВ 5 РЕМЕНІВ + 3 РОЛИКИ 

РЕМЕНІ ЦІЛЬНОЛИТІ
+ ДРУГИЙ ПРИВІДНИЙ РОЛИК

МАКСИМАЛЬНИЙ ТИСК 
ПРЕСУВАННЯ

235 БАР +
СИСТЕМА НИЗЬКОЇ ЩІЛЬНОСТІ

РЕГУЛЮВАННЯ ТИСКУ
ПРОПОРЦІЙНИЙ КЛАПАН 

 ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ТИСКУ  
ТА М’ЯКОСТІ СЕРЦЕВИНИ  

З КАБІНИ

НАПРЯМНІ РОЛИКИ 
РЕМЕНІВ

ПОТУЖНІ ПІДШИПНИКИ  
ТА ФІКСАЦІЯ ВСІХ  

НАПРЯМНИХ РОЛИКІВ  
РЕМЕНІВ

ЗМАЩЕННЯ ЛАНЦЮГА
СИСТЕМА БЕЗПЕРЕРВНОГО 

ЗМАЩУВАННЯ ЛАНЦЮГА 
BEKA-MAX

Підвищений тиск пресування може забезпечувати збільшення 
ваги рулону на величину до 10% у випадку сухих рослинних мас.
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ГОЛОВНІ ПАРАМЕТРИ Й МОЖЛИВОСТІ МАШИНИ

Маятниковий підбирач Механічне відключення ротора

ОГЛЯД VB 3155 — 3185

Технологія ІНТЕГРАЛЬНОГО РОТОРА

Надійний привід із високоякісними ланцюгами IWIS



5 6

17

380/55-17.0

480/45-17.0

300/80-15.3

3

Виштовхувач рулонів

Автоматична система змащування ланцюга

Пропорційний клапан для регулювання щільності 
з кабіни

Блок керування VT 30

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ
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ОГЛЯД VB 3160 — 3190
ГОЛОВНІ ПАРАМЕТРИ Й МОЖЛИВОСТІ МАШИНИ

Надійний привід із високоякісними ланцюгами IWIS

Маятниковий підбирач

Посилені передачі в приводних мостахМеханічне відключення ротораТехнологія ІНТЕГРАЛЬНОГО РОТОРА
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380/55-17.0

500/45-22.5

480/45-17.0

3

5

Блок керування VT 30

Блок керування CCI 800

Блок керування CCI 1200

Виштовхувач рулонів

Пропорційний клапан для регулювання щільності 
з кабіни

Система безперервного змащування ланцюга 
BEKA-MAX

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Другий ролик ременю
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ОГЛЯД VB 3165 — 3195
ГОЛОВНІ ПАРАМЕТРИ Й МОЖЛИВОСТІ МАШИНИ

Другий ролик ременю гарантує надійність 
ремінного приводу в умовах будь-яких  
рослинних мас

Маятниковий підбирач

Міцні та широкі щітки забезпечують ідеальне 
змащування ланцюгів

Окремі ножі / DROPFLOOR із керуванням із 
кабіни трактора

Технологія ІНТЕГРАЛЬНОГО РОТОРА
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500/45-22.5 

Надійний привід з високоякісними ланцюгами 
IWIS + Лінія первинного приводу 1¼ дюйма 20BH 
із хромованими зміцненими зірочками

Система безперервного змащування ланцюга 
BEKA-MAX

Посилений ролик для рослинної маси з вітровим 
щитом (Ø 217 мм)

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Посилені передачі в приводних мостах Пропорційний клапан для регулювання щільності 
з кабіни

Виштовхувач рулонів

Блок керування CCI 800

Блок керування CCI 1200



1 2 3РЕЗУЛЬТАТИ ВИМІРЮВАНЬ 
ДАТЧИКА ВОЛОГИ

АВТОМАТИЧНЕ 
 РЕГУЛЮВАННЯ ТИСКУ

ТЮКИ ВИСОКОЇ  
ЩІЛЬНОСТІ
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* Одержано патент або подано заявку на патент в одній або більше країнах.

ПОСТІЙНО ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ 
ЗА БУДЬ-ЯКИХ УМОВ

Серія KUHN VB 7100 установлює 
новий стандарт роботи рулонних 
прес-підбирачів. Ви можете 
розраховувати на постійно 
високу продуктивність за будь-
яких умов. Незалежно від типу 
рослинної маси й часу доби, 
прес-підбирачі дозволяють 
створювати тюки високої 
щільності з високою 
продуктивністю й максимальним 
терміном експлуатації. Машини 
серії VB 7100 виконують 
завдання, з якими не можуть 
впоратися інші.

МАКСИМАЛЬНИЙ ТЕРМІН 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ,
МІНІМАЛЬНИЙ ЧАС 
ПРОСТОЮВАННЯ 
Надзвичайна довговічність компонентів, 
мінімальний час простоювання для 
максимальної тривалості пресування. 
Завдяки посиленій конструкції прес-
підбирачі характеризуються належною 
міцністю та надійністю. 4 ремені прес-
підбирача забезпечують оптимальні умови 
проходження й формування тюків. 
Зносостійкі й великорозмірні ланцюги 
змащуються за допомогою автоматичної 
системи безперервного змащування 
ланцюга. Роторні зубці виготовлено зі 
зносостійких пластин Hardox®. 

Сферичні роликові підшипники розміром 
50 мм установлено на головних  
роликах, а спеціальні запатентовані* 
компанією KUHN фіксатори — на 
ведених роликах. Ці фіксатори, що 
складаються з унікальної комбінації 
спеціально розроблених кілець, 
запобігають забрудненню підшипників 
рослинною масою.

ТЮКИ ВИСОКОЇ ЩІЛЬНОСТІ 
Створюйте тюки соломи щільністю до 140 кг/м3 завдяки запатентованій* 
компанією KUHN системі i-DENSE. Ця інтелектуальна система зі здвоєним натяжним 
важелем забезпечує оптимальний розподіл натягу. Передній натяжний важіль 
створює оптимальну початкову камеру й форму тюка за будь-яких обставин. Задній 
натяжний важіль забезпечує сильний натяг ременя для надзвичайно твердих тюків.

Завдяки використанню системи зі здвоєним натяжним важелем і результатів 
вимірювань датчика вологості забезпечується автоматична зміна тиску пресування 
для різної рослинної маси з урахуванням її стану без необхідності втручання 
оператора. Унаслідок цього прес-підбирач працює максимально ощадливо без 
зниження продуктивності.

VB 7100СЕРІЯ
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УСЕ ДЛЯ ВАШОЇ ЗРУЧНОСТІ 
Ще одна перевага системи i-DENSE 
полягає в тому, що прес-підбирач 
контролює щільність пресування та 
енергоспоживання, а оператор може 
зосередитися на водінні. Усе це, включно 
з показаннями датчика вологи й багатьма 
іншими величинами, можна відстежувати 
на дисплейному терміналі ISOBUS. 
Перемикання між різними наборами 
ножів — це легке завдання, якщо 
використовується перевірена технологія 
ВИБОРУ ГРУПИ від KUHN.

Система обв’язування сіткою спрощує 
завантаження з обох боків машини. 
Завдяки новим опорним кронштейнам, 
запатентованим* компанією KUHN, сітка 
легко переміщується з відсіку для 
зберігання сітки до механізму 
обв’язування сіткою без піднімання всього 
рулону. Крім того, рулон сітки можна 
завантажити, безпечно стоячи поруч.

VB 7160 - 7190
ФОРМУВАННЯ ТЮКІВ 4 РЕМЕНІ + 3 РОЛИКИ

РЕМЕНІ ПОСИЛЕНІ ЦІЛЬНОЛИТІ + ДРУГИЙ 
ПРИВОДНИЙ РОЛИК

РЕГУЛЮВАННЯ ТИСКУ АВТОМАТИЧНО З ПОПЕРЕДНІМИ 
НАЛАШТУВАННЯМИ (I-DENSE) 

НАПРЯМНІ РОЛИКИ 
РЕМЕНІВ

ПІДШИПНИКИ ДЛЯ РОБОТИ В СКЛАДНИХ 
УМОВАХ І КОРПУСИ ПІДШИПНИКІВ ІЗ 

ЗАПАТЕНТОВАНИМИ* УЩІЛЬНЕННЯМИ 
ДЛЯ ВИСОКОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ 

БЕЗПЕКИ 

ЗМАЩУВАННЯ 
ЛАНЦЮГА

СИСТЕМА БЕЗПЕРЕРВНОГО 
ЗМАЩУВАННЯ ЛАНЦЮГА BEKA-MAX

СИСТЕМА 
ЗМАЩУВАННЯ

ДОДАТКОВА ПОВНІСТЮ АВТОМАТИЧНА 
СИСТЕМА ЗМАЩУВАННЯ З РЕЗЕРВУАРОМ

ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРОТЯГОМ УСЬОГО ПЕРІОДУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Модель VB 7100 розроблено для забезпечення максимальної продуктивності та 
ефективності роботи всіх вузлів, починаючи від підбирача до виштовхувача рулонів. 
Під час роботи із силосом, сіном або соломою прес-підбирач забезпечує 
продуктивність до 30 т/год за різних умов. 

Завдяки унікальному поєднанню системи i-DENSE і перевіреної практикою конструкції 
пресувальної камери з 4 ременями та 3 роликами забезпечується швидке, надійне й 
рівномірне формування тюків за будь-якого стану рослинної маси (навіть у разі роботи 
із силосом). ІНТЕГРАЛЬНИЙ РОТОР, винайдений фахівцями KUHN, забезпечує 
найкращий потік рослинних мас. Система обв’язування сіткою з технологією 
активного розтягування забезпечує постійний натяг сітки та збереження форми тюків. 

Крім того, прес-підбирачі VB 7100 характеризуються найшвидшою роботою 
заднього борту серед подібних рішень на ринку. За 4 секунди тюк виштовхується, 
після чого задній борт знову зачиняється.
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Другий ведений ролик ременя гарантує 
надійність ремінного приводу в умовах 
використання будь-яких рослинних мас

Маятниковий підбирач

Посилений ролик для рослинної маси з вітровим 
щитом (Ø 217 мм)

Міцні й широкі щітки забезпечують ідеальне 
змащування ланцюгів

ІНТЕГРАЛЬНІ РОТОРИ з 3 зубцями: 
OPTIFEED / OPTICUT 14 / OPTICUT 23 

ОГЛЯД VB 7160 — 7190
ГОЛОВНІ ПАРАМЕТРИ Й МОЖЛИВОСТІ МАШИНИ
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Надійний привод зі зносостійкими та збільшеними 
ланцюгами

Запатентована* система i-DENSE автоматично 
підлаштовує тиск пресування на основі 
вимірювань датчика вологи

Система безперервного змащування 
ланцюга BEKA-MAX

Опорні кронштейни

Виштовхувач рулонів

Автоматична система змащування 

Блок керування CCI 800

Запатентовані* компанією KUHN фіксатори на 
роликах

Блок керування CCI 1200

600/50R22.5

520/55R22.5

500/45-22.5

* Одержано патент або подано заявку на патент в одній або більше країнах.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ
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be strong, be KUHN

РОЗРОБКА ТА ВИГОТОВЛЕННЯ 
В БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС
Ливарне та ковальське виробництва компанії KUHN, а також високорівневий виробничий процес 
дозволяють виробництву запасних частин кидати виклик часові. Можете повністю покластися на нашу 
професійну компетентність і наші оригінальні запасні частини. Фермери можуть скористатись перевагами 
підтримки клієнтів та логістичних послуг у будь-якому магазині частин KUHN PARTS, які швидко надають 
надійні ремонтні рішення спільно з найближчим до вас офіційним дилером продукції KUHN.

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KUHN PARTS

Чи знали ви, що можна 
заощаджувати на концентратах до 
89 євро/га на рік лише за рахунок 
зниження домішок у кормах з 4 до 
2%*? Наша компанія готова 
допомогти вам виробляти корми 
найвищої якості.

Щодо виробництва кормів, ми хочемо 
поділитись своїми знаннями, які 
накопичували декілька десятиріч. Ми 
можемо надати вам рекомендації з 
виробництва першокласних кормів для 
худоби та допоможемо зрозуміти 
переваги наших машин, щоб ви могли 
використовувати їх оптимальним чином 
для збереження якості корму.

Досвід KUHN допоможе вам заготувати корми…

*  Джерело: Сільскогосподарча палата Везер-Емс, 
Німеччина.

Ознайомтеся зі всім досвідом, що ми накопичили, на сайті forage. 
KUHN.com/en

З мінімальним З високою

З високимиЗ мінімальним

БРАКОМ ЕНЕРГЕТИЧНОЮ 
ТА ПОЖИВНОЮ 
ЦІННІСТЮ

СМАКОВИМИ 
ЯКОСТЯМИ

РІВНЕМ 
ДОМІШКІВ

ПРОСТО ВІДМІННІ КОРМИ!
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

VB 3155—3185 VB 3160—3190 VB 3165—3195 VB 7160—7190
DIRECT FEED OPTIFEED OPTICUT 14 DIRECT FEED OPTIFEED OPTICUT 14 OPTIFEED OPTICUT 14 OPTICUT 23 OPTIFEED OPTICUT 14 OPTICUT 23

Габарити тюків

Діаметр (м) 0,80 — 1,60 /1,85 0,80 — 1,60 / 1,85 0,80 — 1,60 / 1,85 0,80 — 1,60 / 1,85

Ширина (м) 1,20 1,20 1,20 1,20

Підбирач

Ширина підбирання (м) 2,10 2,30 2,10 2,30 2,30 2,30

Кількість рядів зубців 4 4 5 5 5

Відстань між зубцями (мм) 61 61 61 61

Ролик для рослинної маси з 
вітровим щитом Стандарт Стандарт Посилені (Ø 217 мм) Посилені (Ø 217 мм)

Пневматичні копіювальні 
колеса

Подача

Приймальний блок
СИСТЕМА 

ВІДКРИТОГО 
ТИПУ

Ротор
Ротор-

подрібнювач 
із подвійними 

зубцями

СИСТЕМА 
ВІДКРИТОГО 

ТИПУ
Ротор

Ротор-
подрібнювач 
із подвійними 

зубцями
Ротор Ротор-подрібнювач 

із подвійними зубцями Ротор Ротор-подрібнювач 
із подвійними зубцями

Роторні зубці зі зносостійких 
пластин Hardox® — — — —

ВИБІР ГРУПИ — — — — — — — 0-4-7-
7-14

0-7-11-
12-23 — 0-4-7-

7-14
0-7-11- 
12-23

DROPFLOOR — — — —

Приблизна довжина  
різання (мм) — — ≥ 70 — — ≥ 70 — ≥ 70 ≥ 45 — ≥ 70 ≥ 45

Захист ножів — —
Захист 
індивід. 

пружиною
— —

Захист 
індивід. 

пружиною
—

Захист 
індивідуальною 

пружиною
—

Захист 
індивідуальною 

пружиною

Відключення ротора — — —

Пресувальна камера

Формування тюків 5 ременів + 3 ролики 5 ременів + 3 ролики 5 ременів + 3 ролики 4 ремені + 3 ролики

Ремені Рознімні або цільнолиті Цільнолиті Цільнолиті ремені та другий 
стандартний приводний ролик

Посилені цільнолиті ремені та 
стандартний другий приводний 

ролик
Автоматична система 
змащування ланцюга

Автоматична система 
змащування з резервуаром — — —

Система обв’язування

Обв’язування шпагатом — — —

Обв’язування сіткою

Обв’язування сіткою + 
шпагатом

Керування

ISOBUS (CCI 800 / CCI 1200) —

VT 30 — —

Регулювання тиску в 
пресувальній камері Термінал Термінал Термінал Автоматично (i-DENSE)

Датчик вологи

Шини

300/80-15.3  —  —  —

380/55-17.0  —  —

480/45-17.0  —  —

500/45-22.5  —

520/55R22.5  —  —  —

600/50R22.5  —  —  —

Гідравлічні/пневматичні гальма / / / /

Габаритні розміри й маса машини

Довжина (м) 4,02 4,02 4,02 5,50

Ширина (м)* 2,38 2,45 2,68 2,68

Висота (м) 2,67 / 2,87 2,67 / 2,87 2,67 / 2,87 2,90 / 3,20

Маса: мін. — макс. (кг)* 2800 — 3700 2800 — 3700 2800 — 3700 4200 — 5200

Вимоги до потужності

Мінімальні вимоги до 
потужності вала відбору 
потужності (кВт / к. с.)**

47 / 64 55 / 75 62 / 84 47 / 64 55 / 75 62 / 84 55 / 75 62 / 84 77 / 105 80 / 109 88 / 120 99 / 135

 Стандартно  Додаткове обладнання — = недоступно
* Залежно від розміру шини й додаткових опцій. ** Вимоги до потужності можуть відрізнятися залежно від типу рослинної маси, умов роботи й додаткового 
обладнання, що використовується. Для належного вибору параметрів трактора див. посібник з експлуатації.
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www.kuhn.com

1 2

5

3

6

З 
ме

то
ю

 з
ах

ис
ту

 н
ав

ко
ли

ш
нь

ог
о 

се
ре

до
ви

щ
а 

це
й 

пр
ос

пе
кт

 н
ад

ру
ко

ва
но

 н
а 

па
пе

рі
, я

ки
й 

ви
бі

ле
но

 б
ез

 в
ик

ор
ис

та
нн

я 
хл

ор
у.

 / 
На

др
ук

ов
ан

о 
у 

Ні
де

рл
ан

да
х 

—
 Z

AG
09

UA
 —

 0
9.

20
20

 —
 C

op
yr

ig
ht

 2
02

0 
KU

HN

ТОВ "КУН-УКРАЇНА"
вул. Зрошувальна, 11, м. Київ, 02099, Україна
тел.: +38 044 229 38 75

Для отримання інформації про найближчого дилера 
KUHN відвідайте наш сайт 
www.kuhn.com

Ваш дилер KUHN

Дивіться нас на каналах YouTube. 

Інформація, яку наведено в цьому документі, надається виключно в інформаційних цілях і не може 
тлумачитись як договірне зобов’язання. Техніка виготовляється згідно з чинним законодавством країни 
постачання. У наших брошурах із метою підвищення наочності певні захисні пристрої можуть бути зображені 
не в робочому стані. Під час роботи машин ці пристрої мають бути встановлені у відповідності до вимог, які 
викладено в інструкціях з експлуатації та посібниках зі збирання. Враховуйте дозволену максимальну вагу 
трактора, його вантажність та максимальне навантаження на вісь та шини. Навантаження на передню вісь 
завжди має відповідати чинному законодавству країни постачання (згідно з європейськими вимогами, на 
передню вісь трактора має приходитися не менш ніж 20% власної маси трактора). Компанія залишає за 
собою право на внесення змін до конструкції, технічних характеристик або переліку матеріалів без 
подальшого повідомлення. Машини й обладнання, які зазначено в цьому документі, можуть бути захищені 
щонайменше одним патентом та/або внесені до реєстру промислових зразків. Торговельні марки, які 
згадуються в цьому документі, можуть бути зареєстровані в щонайменше одній країні.

KUHN разом із вами в соціальних мережах

Ознайомтеся з повним рядом моделей прес-підбирачів KUHN

1. Прес-підбирачі з фіксованою камерою — 2. BalePacks із фіксованою камерою — 3. i-BIO+ — 4. Великі тюкові прес-підбирачі — 
5. + 6. Обв’язувачі рулонів та тюків.

РОЗРОБЛЕНО KUHN, 
ВИГОТОВЛЕНО KUHN

VBСерія


