Великі тюкові прес-підбирачі
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НАЙКРАЩІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ,
МАКСИМАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Наша мета — розробляти машини, які
збільшують прибутковість вашої компанії.
Висока продуктивність — це ключовий фактор,
від якого залежить результат роботи будь-якого
великого тюкового прес-підбирача.
Великі тюкові прес-підбирачі KUHN
спроектовано з використанням простих, проте
ефективних технологій, що забезпечують
необхідну для вашої компанії виробничу
потужність.
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, накопичуються
значні знання й різноманітні навички.

ЕКСПЕРТНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ

Кожному замовнику потрібні на виході однорідні тюки
ідеальної форми. Маючи понад 35 років досвіду з випуску
прес-підбирачів, наша компанія створює машини, що
виробляють надзвичайно тверді тюки ідеальної форми.
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SB — LSB

РОЗРОБЛЕНО KUHN,
ВИГОТОВЛЕНО KUHN
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРІЇ SB ТА LSB

Великі тюкові прес-підбирачі KUHN виводять пресування
високої щільності на новий рівень. Під час проектування
машин основна увага приділялася ідеальній формі тюків
і щільності, яка б відповідала вимогам клієнтів, а також
застосовувалася технологія ІНТЕГРАЛЬНОГО РОТОРА від
KUHN для підбирання, яка добре себе зарекомендувала.
За допомогою 6 типів машин із цієї лінійки можна
виробляти тюки 4 розмірів. Вибирайте машину
відповідно до своїх потреб: із системою подвійного
обв’язування (серія SB) або одинарного (серія LSB).

СЕРІЯ SB: МОДЕЛІ З ДВОМА
ВУЗЛОВ’ЯЗАЛЬНИКАМИ

• Завдяки своїй конструкції модель SB 890 демонструє
найвищі експлуатаційні характеристики під час роботи
з рослинною масою різного стану. Система подвійного
обв’язування гарантує ідеальне скріплення тюків за
будь-яких обставин.
• Прес-підбирач високої щільності SB 1270 X відмінно
працює за всіх умов і виробляє тюки найвищої
щільності в сегменті 120 × 70. Міцна конструкція
машини здатна витримати найскладніші умови.

• Усі машини цієї лінійки, зокрема SB 1290,
є багатофункціональними й підходять для рослинних
мас будь-якого стану. Цю професійну машину
створено для тривалої експлуатації.
• SB 1290 iD виробляє надзвичайно щільні тюки за
будь-яких умов. Унікальна технологія подвійного
плунжера TWINPACT збільшує щільність сухих
рослинних мас на 25%, водночас захищаючи машину
від пікових навантажень.

СЕРІЯ LSB: МОДЕЛІ З ОДНИМ
ВУЗЛОВ’ЯЗАЛЬНИКОМ

• LSB 870 — це тюковий прес-підбирач, який має
невелику власну вагу, а тому споживає мало енергії.
Міцна й надійна система обв’язування цієї машини
ідеально підходить майже для всіх поширених умов.
• LSB 1270 — це довговічна машина для вашого парку,
яка ідеально підійде для багатьох умов. Завдяки
невеликій вазі й високому ККД привода машина
виробляє якісні тюки, споживаючи мало енергії.

ВЕЛИКІ ТЮКОВІ
ПРЕС-ПІДБИРАЧІ
KUHN ЗНАЧНО
ЗБІЛЬШУЮТЬ ДЕННУ
ПРОДУКТИВНІСТЬ
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СЕРІЇ SB ТА LSB

ОБЕРІТЬ СВІЙ ПРЕС-ПІДБИРАЧ

Великий тюковий прес-підбирач — це частина логістичного рішення компанії, а не просто машина. Отже,
для збільшення прибутковості вкрай необхідно знайти машину, що ідеально відповідатиме вашим умовам.
Вибір обумовлюється правильним поєднанням розміру тюків і потрібної щільності. Наші спеціалісти, що
працюють на об’єктах замовників, можуть знайти оптимальне рішення разом із вами.
LSB 870

Розмір тюків:
80 × 70 см (4 × 3)

SB 890

LSB 1270 — SB 1270 X

SB 1290 — SB 1290 iD

Розмір тюків:
120 × 70 см (2 × 4)
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Розмір тюків:
80 × 90 см (3 × 3)

Розмір тюків:
120 × 90 см (3 × 2)

СЕГМЕНТ ВИСОКОЇ ЩІЛЬНОСТІ
СТАНДАРТНИЙ СЕГМЕНТ

ЩІЛЬНІСТЬ g

SB 1290 iD

ЩІЛЬНІСТЬ +25%

SB 1270 X

ЩІЛЬНІСТЬ +10%

SB 890 — 1290

LSB 870 — 1270

РІВЕНЬ ВОЛОГОСТІ РОСЛИННОЇ МАСИ g
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ПОДАЧА РОСЛИННОЇ МАСИ

КЕРУВАННЯ ПОТОКОМ МАСИ
У великих тюкових прес-підбирачах KUHN підбирання виконується
відповідно до повної потужності машини. Оскільки ширина підбирача
становить 230 см, машина може працювати з будь-якими валками.
Надійна система захоплення маси не підведе навіть у найскладніших
умовах. Замовнику потрібно також вибрати між фіксованим і
поворотним колесом підбирання відповідно до своїх цілей. Поворотні
колеса підбирання наполовину пневматичні — це оптимальний
варіант для складних умов і кам’янистих ґрунтів.
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ІНТЕГРАЛЬНИЙ РОТОР — СЕРІЯ SB ТА LSB

Весь модельний ряд тюкових прес-підбирачів KUHN оснащено
нашою технологією ІНТЕГРАЛЬНОГО РОТОРА, використовуваною
в моделях OPTIFEED і 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 оснащено
зубцями, виготовленими зі зносостійких пластин Hardox®, які
забезпечують надзвичайну довговічність в умовах абразивного
впливу рослинної маси.

ВЕДУЧИЙ РОЛИК — СЕРІЯ SB

Незалежно від того, чи ви пресуєте суху солому, сіно або вологий
силос, ВЕДУЧИЙ РОЛИК дає змогу вивести продуктивність на
новий рівень. Складні умови збирання рослинної маси або
нерівномірні валки можуть стати проблемою для приймального
ротора. З ВЕДУЧИМ РОЛИКОМ KUHN це вже залишається в
минулому. Цей приводний ролик для обробки рослинної маси
активно відстежує висоту валка. У результаті рослинна маса трохи
стискається й рівномірно розподіляється під час надходження
до приймального ротора. Нерівномірності в потоці рослинної
маси згладжуються так, що вона стає стабільною на вході в ротор.
Пікові навантаження через нерівномірність валка не допускаються.
За рахунок плавного та стабільного приймання рослинної
маси забезпечується зниження потреби в потужності та
плавна робота машини. Крім того, знижується знос машини,
оскільки на систему приймання зменшується навантаження.
Переваги:
• неперевершена загальна продуктивність;
•	чудове спрямоване переміщення рослинної маси для різних
типів культур і розмірів валків;
• обмеження пікової потужності в системі приймання;
• плавна робота машини.

ВЕДУЧИЙ РОЛИК

Напівпневматичні поворотні напрямні колеса підбирання

МОДЕЛІ З
МОДЕЛІ БЕЗ
ФУНКЦІЄЮ
ФУНКЦІЇ
ПОДРІБНЕННЯ ПОДРІБНЕННЯ

ТИП ІНТЕГРАЛЬНОГО РОТОРА
Ротор OPTIFEED Ø 48 см
Роторні зубці Hardox®

LSB 870

SB 890

LSB 1270

SB 1270 X

SB 1290

SB 1290 iD

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ротор Biomass OPTIFEED Ø 60 см
Змінні роторні зубці Hardox®
Ротор OMNICUT Ø 48 см і довжиною різання 45 мм
Роторні зубці Hardox®
Система з касетою на 15 ножів
Ротор OMNICUT Ø 60 см і довжиною різання 45 мм
Змінні роторні зубці Hardox®
Система з касетою на 23 ножі

x

x
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ПОДАЧА РОСЛИННОЇ МАСИ

ПОДАЧА МАСИ
МОДЕЛІ БЕЗ ФУНКЦІЇ ПОДРІБНЕННЯ
РОТОР OPTIFEED

Конструкція ротора OPTIFEED, у якій роторні зубці зі зносостійкої
пластини Hardox® розташовано на валу, який одночасно виконує
функцію шнека, розрівнює валок, рівномірно розподіляючи
рослинну масу, і щоразу створює однорідні тюки. Якщо
потреби в різанні рослинної маси немає, OPTIFEED забезпечує
її контрольований і рівномірний потік до камери попередньої
обробки. Ротор створює додатковий захист машини.

РОТОР BIOMASS OPTIFEED

Конструкція ротора Biomass OPTIFEED поєднує в собі всі
переваги стандартного ротора OPTIFEED із роторними зубцями
з болтовим кріпленням, виготовленими зі зносостійкої пластини
Hardox®. Такі зубці мають надзвичайно тривалий строк служби
й легко замінюються. Їх розроблено спеціально для корозійних
мас енергетичних рослин, як-от листя цукрової тростини.

10

МОДЕЛІ З ФУНКЦІЄЮ ПОДРІБНЕННЯ
Конструкція систем KUHN OMNICUT (OC) з функцією подрібнення жодним чином не обмежує продуктивність
підбирання. Системи OMNICUT із функцією подрібнення випускаються двох типів (залежно від моделі — див.
модель у таблиці на сторінці 9). Обидві мають функцію активації й очищення ножа, яка керується за
допомогою термінала ISOBUS.
OMNICUT ІЗ 15 НОЖАМИ (OC 15)

Моделі OC 15 із шириною каналу для тюків 80 см мають
довжину різання 45 мм. Компанія KUHN запатентувала* форму
роторних зубців, яка потребує мінімуму енергії та забезпечує
ідеальну якість подрібнення. Ножі, кожен з яких окремо
захищений пружиною від перевантаження, можна легко замінити,
використовуючи стандартну інтегровану касетну систему.

OMNICUT ІЗ 23 НОЖАМИ (OC 23)

Моделі OC 23 із шириною каналу для тюків 120 см мають
довжину різання 45 мм. OMNICUT має ротор діаметром 60 см,
здатний обробити кожен валок, розташований перед преспідбирачем. Ножі OC 23 мають окремий гідравлічний захист.
Це забезпечує ідеальну якість подрібнення незалежно від
швидкості роботи й рослинної маси. Групою ножів моделей SB
можна легко керувати за допомогою термінала, який
розташовано біля сидіння в тракторі. На моделях LSB потрібно
пересувати тільки два важелі. Оператор може вибирати групи
ножів із-поміж таких конфігурацій: 0 — 11 — 12 — 23. Роторні
зубці, виготовлені зі зносостійкої пластини Hardox®, мають
болтові кріплення, тому їх легко замінювати. Купуючи
стандартну касетну систему для легкої заміни ножів, ви
інвестуєте не тільки в якість подрібнення, а й у комфорт
оператора, що важливіше за все інше.

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

Вибір ножів

Одностороння висувна касетна система з ножами
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ФОРМУВАННЯ ТЮКІВ

ВАЖЛИВІСТЬ
ФОРМИ ТЮКІВ
Однакова форма тюків не лише естетично приваблива. Щільний, рівномірно заповнений тюк — це якість в
усіх сенсах. Тюки легко вантажити й штабелювати. Крім того, вони набагато стійкіші під час транспортування,
ніж погано сформовані. Під час обгортання тюка з перетином ідеальної квадратної форми існує лише
мінімальний ризик потрапляння повітря. Завдяки цьому покращується зберігання тюка та якість кормів.

POWER DENSITY — КАМЕРА ПОПЕРЕДНЬОГО ПРЕСУВАННЯ KUHN
KUHN POWER DENSITY має одну вилку подачі. Це добре спроектована система попереднього пресування з активним заповненням,
яка спрощує конструкцію. Ця система попереднього пресування забезпечує рівномірне заповнення масою й утворює важкі тюки з
квадратним перетином за будь-якого стану валків. Одна вилка подачі поєднує дві функції в одному механізмі. Це усуває потребу в
додаткових компонентах і спрощує конструкцію, тому зменшуються витрати на технічне обслуговування.

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ

1. ІНТЕГРАЛЬНИЙ РОТОР активно подає рослинну масу в камеру.
2. Вилка подачі (синя) забезпечує активне заповнення камери попереднього пресування.
3.	Єдина вилка подачі формує тюк із маси, поки вимірювальна пластина (червона) не притиснеться назад із попередньо
визначеним зусиллям.
4.	Коли вимірювальна пластина притиснеться назад, вона активує другу функцію в системі вилки подачі. Вилка виконає
інший рух, унаслідок якого камера попереднього пресування випорожниться, а також виштовхне ідеально сформовану
масу в пресувальну камеру.

1

2

3

4

КОМФОРТ І ЯКІСТЬ
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 нікальною особливістю є оглядовий люк
У
у нижній частині камери попереднього
пресування. Щоб легко отримати доступ
до камери попереднього пресування,
можна повністю відкрити нижню панель
без спеціальних інструментів.
Щоб додатково збільшити продуктивність
машини під час обробки вологої або
клейкої силосної маси, можна встановити
в камеру попереднього пресування
спеціальний комплект для кращого
транспортування. Транспортування
полегшується завдяки незначній силі
тертя між рослинною масою й
тефлоновими пластинами.

Оглядовий люк у камері попереднього пресування

ФОРМУВАННЯ ТЮКІВ

ПРЕСУВАЛЬНА КАМЕРА
Спеціально розроблена
пресувальна камера машин
KUHN — це результат понад
35-річного досвіду роботи
з великими тюковими преспідбирачами. У камері довжиною
3,4 м достатньо місця для
формування ідеальних тюків.
Поєднання обмежувачів
інтенсивної дії та дверцят
спеціальної форми, що працюють
під тиском, дає змогу сильно
стискати масу й акуратно
розширювати тюки.
ПЛУНЖЕР

Плунжер виконує 46 рухів за хвилину,
тому пресування виконується дуже
швидко. Напрямні плунжера — це
4 великі ролики діаметром 125 мм,
розраховані на максимально тривалий
строк служби.

РЕГУЛЮВАННЯ ЩІЛЬНОСТІ

Великі тюкові прес-підбирачі KUHN
відомі своїми тюками ідеальної форми й
однорідної щільності.
У моделях LSB можна регулювати
щільність двома способами, згідно
з уподобаннями оператора. За
використання звичайних налаштувань
тиск у каналі для тюків регулюється
безпосередньо з термінала.
В автоматичному режимі машина визначає
навантаження й автоматично регулює
тиск у каналі для тюків. Перемикання між
двома налаштуваннями здійснюється
швидко й легко. Ця машина зручна в
керуванні та має багато різних параметрів.
На всіх моделях SB автоматичний режим
реалізовано у вигляді нової системи
регулювання щільності з використанням
крутного моменту. Систему
запатентовано* компанією KUHN.
Система створює ідеальний баланс між
продуктивністю й щільністю завдяки
вимірюванням навантаження на машину,
які виконуються впродовж повного
циклу плунжера.

ВИМІРЮВАННЯ ВОЛОГИ

Щоб надати операторові найточнішу
інформацію про рослинну масу й
машину, усі великі тюкові прес-підбирачі
можна обладнати датчиком вологи з
можливістю калібрування, які
вимірюватимуть уміст вологи в діапазоні
від 9 до 40%. Дані про вологість
відображаються в реальному часі на
моніторі трактора.

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

ВИКИДАЧ ОСТАННЬОГО ТЮКА

Щоб гарантувати безпечне
транспортування на дорозі, передбачено
викидач останнього тюка з камери.
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ПРИВОД

НАДІЙНИЙ ПРИВОД
І МАКСИМАЛЬНА БЕЗПЕКА
МИТТЄВИЙ ЗАХИСТ

Для експлуатації машини з максимальною продуктивністю потрібна бездоганна
система захисту. Усі основні компоненти подачі у великих тюкових преспідбирачах KUHN оснащено кулачковими муфтами. За допомогою такої
системи постійного захисту можна з операторського сидіння вимкнути
зчеплення в машині в разі перевантаження.

Синхронізований привод компонентів
забезпечується за допомогою
редукторів і валів. Завдяки цьому
машина ідеально синхронізується й
легко обслуговується.

14

Система підбирання, ІНТЕГРАЛЬНИЙ
РОТОР, основний привод і вилка
подачі захищені кулачковими
обмежувачами крутного моменту,
які автоматично спрацьовують у разі
перевантаження. Потім спрацьовує
відповідна кулачкова муфта, і подача
зупиняється. Коли оператор зменшує
швидкість вала відбору потужності,
знову виконується зчеплення муфти.
Ще одна перевага таких муфт —
можливість використовувати машину
з максимальною потужністю, не
турбуючись про те, що знадобиться
гаяти час на заміну зрізного болта.

Захисна муфта ІНТЕГРАЛЬНОГО РОТОРА

ОБВ’ЯЗУВАННЯ

РІШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Одним з останніх і критично важливих етапів формування ідеального тюка є обв’язування. За допомогою
надійних і безпечних систем обв’язування, якими оснащено великі тюкові прес-підбирачі KUHN, цю
операцію можна виконувати різними способами відповідно до конкретних вимог.
ОБВ’ЯЗУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ
TWIN STEP

Унікальна система обв’язування TWIN STEP, установлена
на моделях серії LSB, складається з одинарного
вузлов’язальника й інтелектуальної системи, яка зменшує
натяжіння шпагату під час циклу обв’язування. У
результаті отримано, просту й високонадійну
обв’язувальну систему.
Під час пресування вузлов’язальники (сині) не рухаються,
а шпагат скеровується вертикально за допомогою важеля
зменшення натяжіння (червоний, рис. 1). Натяжіння шпагату
зберігається, щоб щільність тюка була максимальною.
Крок 1. Коли тюк сягне потрібної довжини, голки (зелені)
почнуть рухатися вгору, у напрямку вузлов’язальників,
відтак починається цикл обв’язування.
Крок 2. Повертаючись назад, важіль регулювання
натяжіння (червоний, рис. 2) вивільняє шпагат і, відповідно,
зменшує натяжіння на вузлов’язальнику під час циклу
обв’язування. Це гарантує ідеальне виконання
процедури обв’язування.

1

2

ПОДВІЙНЕ ОБВ’ЯЗУВАННЯ

Моделі серії SB оснащено системою подвійного
обв’язування. Завдяки електронному моніторингу
вузлов’язальника оператор завжди має точну інформацію
про натяжіння шпагату й отримує сигнали тривоги в
разі виникнення проблем. За виконанням обв’язування
можна стежити безпосередньо з тракторної кабіни.
Під час пресування верхній (синій) і нижній (червоний)
шпагат подаються до тюка. Шпагат не ковзає навколо
тюка, а тому немає натяжіння шпагату під час
формування тюків.
Крок 1. Коли тюк сягне потрібної довжини, голки (зелені)
почнуть рухатися вгору, у напрямку вузлов’язальника,
відтак починається цикл обв’язування. Після першого
кроку тюк готовий і має перший вузол.
Крок 2. Після завершення першого вузла тюка другий
вузол з’єднує верхній і нижній шпагати знову, тож тюк
можна формувати без натягування шпагату під час
обв’язування.

1

2

ОЧИЩЕННЯ
ВУЗЛОВ’ЯЗАЛЬНИКА
Моделі TWIN STEP
Електровентилятори
вузлов’язальника

Моделі з двома
вузлов’язальниками
Гідравлічні
вентилятори
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ЕЛЕКТРОНІКА

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

CCI 800

CCI 1200

ПІДВИЩУЙТЕ ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗА ДОПОМОГОЮ
ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ ЗВАЖУВАННЯ
ТЮКІВ KUHN

ПОВНА ВИДИМІСТЬ

Монітор CCI 800 встановлює нові робочі стандарти для
сучасних машин з інтерфейсом ISOBUS. Сенсорний екран у
поєднанні із системою CCI.OS забезпечують неймовірно просте
керування. Використовуваний у CCI 800 широкоформатний
екран діагоналлю 8 дюймів оптимально підходить для того,
щоб зосередитися на одній операції. Крім того, на такому
екрані можна відображати дві додаткові операції одночасно
з основною.

Інтегрована система зважування тюків KUHN доступна для
прес-підбирачів шириною 80 і 120 см. Ця система KUHN надає
в режимі реального часу дані про вагу тюка, а також важливу
інформацію про об’єм рослинної маси. Використовуючи такі
відомості, можна організувати ланцюжок транспортування
максимально ефективно. Це підвищить продуктивність і
прибутковість пресування.
Відобразити вагу тюків у кабіні можна кількома способами,
зокрема виконавши інтеграцію в стандартний польовий
лічильник. У такий спосіб зберігаються всі необхідні відомості
про замовника, а також польові дані на терміналі.
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CCI 1200 — це наш найсучасніший ISOBUS-термінал.
12,1-дюймовий кольоровий сенсорний екран має програмовані
налаштування відображення. Наприклад, на екрані можуть
відображатися 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.

З метою забезпечення оптимальної видимості та безпеки
навколо машини всі прес-підбирачі можна обладнати
системою камер KUHN. Пропонуються 2 комплекти: один
сумісний із терміналом CCI, а інший складається з окремого
монітора та камери.

ЗРУЧНІСТЬ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА

ПРИСКОРЕННЯ ЩОДЕННОГО ТЕХНІЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ

КОРОБКИ ЗІ ШПАГАТОМ

Коробки зі шпагатом повністю відкриваються, що спрощує
доступ до важливих частин машини. За бічними дверцятами,
які повністю доступні, можна зберігати котушки шпагату. Відсік
для зберігання шпагату закривається, щоб котушки шпагату не
забруднилися уламками, які можуть заважати обв’язуванню.
Щоб зменшити обсяг робіт із технічного обслуговування та
зберегти машину, усі моделі оснащено автоматичною
системою централізованого змащення в стандартній
комплектації.

ЗБЕРІГАННЯ ШЛАНГІВ

Для забезпечення чистоти й акуратного зберігання преспідбирачі оснащено зручним відсіком для шлангів і кабелів,
потрібних під час експлуатації машини.

Коробки шпагату на моделях з одним вузлов’язальником
можуть умістити до 24 котушок шпагату. Додатково
продається пересувний ліхтар для обслуговування. Його
можна підключити в трьох зручних місцях для освітлення
потрібних ділянок.
Моделі з двома вузлов’язальниками можуть умістити
32 котушки вагою 13 кг кожна, а коробки для шпагату в цих
моделях мають вбудований захист від пилу. Моделі з двома
вузлов’язальниками оснащено в стандартній комплектації
п’ятьма сервісними світлодіодними лампами для огляду
машини. Можна також додати ще три світлодіодні робочі
лампи, щоб чітко бачити вночі.

Автоматична система
змащування

Захист коробки шпагату

Світлодіодні лампи для роботи

Світлодіодні лампи для
обслуговування
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ОГЛЯД LSB 870 — 1270
ГОЛОВНІ ПАРАМЕТРИ Й МОЖЛИВОСТІ МАШИНИ
1

1

Система обв’язування TWIN STEP

3

2
4

6

2
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Коробки для шпагату повертаються, що
спрощує виконання технічного обслуговування

3

Система попереднього пресування POWER
DENSITY

4

Автоматичне регулювання тиску

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Приводний ролик для обробки
рослинних мас

5
Гнучкі лампи для роботи

Датчик вологи

Система зважування

Електросистема обв’язування

5

Автоматична система змащування

6

Направляюче колесо блоку підбирання

Пластини для кращого проходження
потоку до камери попереднього
пресування
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СЕРІЯ SB

ЗНАЧНЕ ПІДВИЩЕННЯ
ПРИБУТКОВОСТІ

Серія SB від компанії KUHN — це великі тюкові прес-підбирачі нового покоління. Це високопродуктивні
машини, здатні впоратися з тюками великої маси, дуже зручні для оператора, а також збільшують
прибутковість пресування. Прес-підбирачі цієї серії надзвичайно довговічні, зокрема завдяки надійним
приводам. Чотири моделі з двома вузлов’язальниками виробляють тюки трьох різних розмірів із
рослинної маси будь-якого стану.
ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПОДАЧІ

ІДЕАЛЬНИЙ БАЛАНС МІЖ ПРОДУКТИВНІСТЮ
ТА ЩІЛЬНІСТЮ

Компанія KUHN запатентувала* систему регулювання
крутного моменту на всіх моделях SB з каналом для тюків
120 см, яка забезпечує ідеальний баланс між продуктивністю
та щільністю. Система складається зі штифтів навантаження
для штока плунжера, що вимірюють зусилля плунжера,
та кутового датчика, який вимірює кут кривошипа. Точний
крутний момент розраховується впродовж усього циклу
плунжера. Перевага цього вдосконаленого способу
вимірювання полягає в тому, що можна збільшити щільність
тюка на 5% під час роботи з продуктивністю 25 т/год. Це
підвищує ефективність транспортування й вантажних робіт.

Продуктивність у т/год

Продуктивність подачі — один із найважливіших чинників, що
впливають на прибутковість. Саме тому прес-підбирачі серії SB
оснащено високопотужною системою подачі рослинної маси.
Унікальна конструкція загородження для рослинної маси,
у поєднанні з високим крутним моментом на ІНТЕГРАЛЬНОМУ
РОТОРІ, а також приводом вилки подачі, забезпечує високу
потужність подачі та надзвичайно довгий строк служби.
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Щільність у кг/м3

НАДЗВИЧАЙНА МІЦНІСТЬ
І ДОВГОВІЧНІСТЬ

Високонадійна система подачі може
працювати з максимальною
продуктивністю. Привод, призначений
для роботи в складних умовах, оснащено
кулачковими муфтами з автоматичним
скиданням, тож про заміну зрізних
болтів можна забути. ІНТЕГРАЛЬНИЙ
РОТОР, винайдений компанією KUHN, у
поєднанні з ПОДАВАЛЬНИМ РОЛИКОМ
забезпечує найкращий у своєму класі потік
рослинних мас. Роторні зубці кріпляться
болтами на роторах діаметром 60 см і
легко замінюються. Це важливо під час
роботи в середовищі, де деталі
зношуються надзвичайно швидко, як-от
на полях цукрової тростини. Система
попереднього пресування POWER
DENSITY створює тюки з ідеальним
квадратним перетином за будь-яких
обставин. Її особливість — проста
механічна робота, а також підшипники, що
не потребують технічного обслуговування.

ПРОДУМАНА КОНСТРУКЦІЯ
СПРОЩУЄ КЕРУВАННЯ

Лінійку SB розроблено KUHN,
виготовлено KUHN. Конструкція
передбачає ідеальний доступ усередину
машини для щоденного огляду й
технічного обслуговування.
Для додаткового захисту стіл
вузлов’язальника оснащено надійними
сходами й поруччям. Захисне поруччя
можна легко скласти, щоб зменшити
висоту машини під час транспортування.
Також створено оптимальні комфортні
умови для оператора за допомогою
важкого маховика, гідравліки з датчиком
навантаження та системи регулювання
крутного моменту.

ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА
З ДАТЧИКОМ НАВАНТАЖЕННЯ
Усі моделі SB оснащено гідравлічною
системою з датчиком навантаження.
Ця система використовується для
блокування осей, керування ножами,
роликової подачі, а також викидання
тюків. Гідравлічну систему можна
легко в механічний спосіб перемикати
в режим роботи гідророзподільника
з відкритим центром, якщо вона
використовуватиметься разом із
трактором, що не має гідравлічної
системи з датчиком.
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* Одержано патент або подано заявку на патент в одній або більше країнах.

ОГЛЯД SB 890 — 1290
ГОЛОВНІ ПАРАМЕТРИ Й МОЖЛИВОСТІ МАШИНИ
1

5
8

Система подвійного обв’язування зі
стандартним електронним моніторингом

2

9

Коробки для шпагату повертаються, що
спрощує виконання технічного обслуговування

3

Система попереднього пресування POWER
DENSITY

4
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Автоматичне регулювання тиску

5

Автоматична система змащування

6

Турбіни для очищення вузлов’язальника

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

6

Світлодіодні лампи для роботи

1

4

2

Вимірювання вологи

7
3

Система зважування

9

ПОДАВАЛЬНИЙ РОЛИК

7

Дві легкодоступні коробки для зберігання
16 котушок шпагату кожна

Електросистема обв’язування

Пластини для кращого проходження
потоку до камери попереднього
пресування

8

Маховик вагою 485 кг

Напівпневматичні поворотні напрямні
колеса підбирання

23

ОГЛЯД SB 1270 Х
ГОЛОВНІ ПАРАМЕТРИ Й МОЖЛИВОСТІ МАШИНИ
1

5
Система подвійного обв’язування зі
стандартним електронним моніторингом

8

2

9

Коробки для шпагату повертаються, що
спрощує виконання технічного обслуговування

3

Система попереднього пресування POWER
DENSITY

4

24

Автоматичне регулювання тиску

5

Автоматична система змащування

6

Турбіни для очищення вузлов’язальника

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ
«Х» ОЗНАЧАЄ ПІДВИЩЕНУ ЩІЛЬНІСТЬ ТЮКІВ

SB 1270 X може виробляти тюки зі щільністю на 10% більше,
ніж у тих, що виробляються стандартними моделями
120 × 70. Можливість підвищити щільність з’явилася завдяки
кільком доданим особливостям:
• надзвичайно міцному головному редуктору;
• надзвичайно міцному головному каркасу й каналу для тюків;
• великим циліндрам каналу для тюків.

6

Світлодіодні лампи для роботи

1
Вимірювання вологи

7

4

2

Система зважування

3

9

ПОДАВАЛЬНИЙ РОЛИК

7

Дві легкодоступні коробки для зберігання
16 котушок шпагату кожна

Електросистема обв’язування

Пластини для кращого проходження
потоку до камери попереднього
пресування

8

Маховик вагою 485 кг

Напівпневматичні поворотні напрямні
колеса підбирання
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SB 1290 iD

ПРЕСУВАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ
Через кліматичні зміни збільшуються об’єми перевезення культурних рослин і пожнивних залишків. Для
контролю логістичних процесів законодавчі норми стануть жорсткішими. Тюки з квадратним перетином
стануть важливою складовою, оскільки їх використання підвищує ефективність логістики та вантажних
робіт із рослинною масою. Дізнайтеся більше про прес-підбирачі SB 1290 iD, оснащені логікою, та збільште
прибутковість пресування. Такого результату можна досягнути під час виробництва звичайної рослинної
маси, а також у найскладнішому середовищі, працюючи з енергетичними рослинами та біомасою.
ЕФЕКТИВНА ЛОГІСТИКА ТА ВРАХУВАННЯ
ВАНТАЖНИХ ОПЕРАЦІЙ

ОБРОБКА БІОМАСИ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИХ РОСЛИН

ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕВАГИ ЗАВДЯКИ ПРОДУМАНІЙ
КОНСТРУКЦІЇ

НАДЗВИЧАЙНА ДОВГОВІЧНІСТЬ

Прес-підбирач SB 1290 iD (i-DENSITY) максимально підвищить
ефективність транспортування, завантаження й розвантаження
великих тюків із квадратним перетином. Щільність тюків із
жорсткої сухої соломи, вироблених із використанням технології
подвійного плунжера TWINPACT, може бути на 25% вище, ніж
у тюків, виготовлених за допомогою звичайних прес-підбирачів.
Транспортування, завантаження й розвантаження таких тюків
виконується ефективніше та з меншими зусиллями.
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Зазвичай що інтенсивніше пресування тюків, то вище пікові
навантаження на машину й більше маса машини. Використовуючи
в прес-підбирачі SB 1290 iD інтелектуальні функції, компанія KUHN
довела, що машина може виробляти тюки високої щільності й
водночас споживати мало енергії. Система з подвійними
плунжерами TWINPACT від компанії KUHN дозволяє уникнути
високих пікових навантажень. Крім того, було модернізовано
канал для тюків, привод і трансмісію, що дає змогу зекономити
додаткові кошти. Трактор потужністю 200 к. с. виробляє тюки
масою понад 500 кг, це суттєво економить пальне.

Світовий попит на енергоносії швидко зростає. Це створює
нові можливості для виробників агропродукції. Процес
генерування біоенергії, який удосконалювався роками,
передбачає утворення тепла шляхом спалювання рослинної
маси. Найпоширенішою рослинною масою є солома, але для
виробництва енергії використовують також кукурудзяний
силос, листя цукрової тростини та інші культури. Ключ до
прибутковості — це логістика транспортування рослин і
пожнивних залишків на енергетичні підприємства.

Секція стискання в пресувальній камері містить спеціальні
деталі, що зазвичай швидко зношуються, виготовлені зі
зносостійких пластин Hardox®. Це забезпечує надзвичайну
довговічність під час роботи з найскладнішими рослинними
масами. Канал для тюків зроблено довшим (375 см) і міцнішим.
Тепер він може витримати додаткове тертя, а також закріплений
необхідним чином для виробництва тюків високої щільності.

ФРИКЦІЙНІ ПЛАСТИНИ

У важких умовах і складному
середовищі доводиться максимально
використовувати ресурси преспідбирача. У секції стискання
пресувальної камери розташовані
спеціальні фрикційні пластини з
болтовим з’єднанням, виготовлені зі
зносостійких пластин Hardox®, — легко
замінюються та максимально надійні.

ВЕЛИКІ ПРЕС-ПІДБИРАЧІ ДЛЯ ТЮКІВ ВИСОКОЇ
ЩІЛЬНОСТІ

У звичайних великих тюкових прес-підбирачах
використовується зусилля під час ходу плунжера для
стискання рослинної маси всередині пресувальної камери.
У такий спосіб створюються добре сформовані щільні тюки.

ПРЕСУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ KUHN i-DENSITY

У прес-підбирачі KUHN SB 1290 iD використовується
запатентована* система TWINPACT із подвійним
плунжером. Це продуманий спосіб досягти надзвичайної
щільності тюків і уникнути величезних пікових навантажень
на машину. Плунжер TWINPACT складається з верхньої та
нижньої частин, з’єднаних трикутним стрижнем. Плунжер
тисне на тюк у два етапи, збільшуючи докладене зусилля на
одиницю поверхні та, відповідно, інтенсивність пресування.
Хоча тюки утворюються важчими, навантаження на машину
приблизно таке саме, як і за використання звичайного
прес-підбирача 120 × 90 (4 × 3). Отже, усувається потреба
в завеликому розмірі привода, маховика й основного каркаса.

* Одержано патент або подано заявку на патент в одній або

НАВАНТАЖЕННЯ НА МАШИНУ g

ТЮКИ ВИСОКОЇ
ЩІЛЬНОСТІ, НИЗЬКЕ
ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

ЦИКЛ ПРЕСУВАННЯ g

Система з подвійним
плунжером Прес-підбирачі
для тюків високої щільності

Система з одним
плунжером Прес-підбирачі
для тюків високої щільності

більше країнах.
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ОГЛЯД SB 1290 iD
ГОЛОВНІ ПАРАМЕТРИ Й МОЖЛИВОСТІ МАШИНИ
1

Плунжер TWINPACT

6

4

5
1

9

2
10

8
11

2
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Змащені ролики плунжера для важких умов
експлуатації

3

Змінні й надзвичайно зносостійкі деталі
каналу для тюків

4

Система подвійного обв’язування зі
стандартним електронним моніторингом

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ
11

10

Світлодіодні лампи для роботи

ПОДАВАЛЬНИЙ РОЛИК

Поворотні коробки зі шпагатом

9
Вимірювання вологи

Маховик вагою 485 кг

8
Система зважування

3
7

Система попереднього пресування POWER
DENSITY

7

Довжина каналу для тюків 375 см

5

Автоматична система змащування

Електросистема обв’язування

Пластини для кращого проходження
потоку до камери попереднього
пресування

6

Турбіни для очищення вузлов’язальника

Напівпневматичні поворотні напрямні
колеса підбирання
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ОБЛАДНАННЯ

НАЙКРАЩЕ
ПОПЕРЕДНЄ
ПОДРІБНЕННЯ

Одна з основних задач, які стоять перед розробниками KUHN, —
забезпечити високу якість фуражу, підстилок і кормів. Попередній
подрібнювач CBB 200 має спеціальну конструкцію, яка відповідає
потужності й характеристикам машин лінійок SB і LSB. Таке
поєднання дає змогу додатково підвищити якість тюків.

ПЛАВНА РОБОТА, МАЛА ДОВЖИНА

Модель CBB має рекордний у галузі розмір ротора — 670 мм,
який забезпечує плавну роботу машини й незначне
енергоспоживання. Для ідеального подрібнення та
опрацьовування стебла, що спричиняє корозію, машину
обладнано двома касетами ножів на 48 лез кожне, тож
загалом у машині 96 контрножів. Приблизна довжина різання
становить 19,5 мм.
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МАКСИМАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ

Робочу висоту CBB можна регулювати в широкому діапазоні
для максимальної адаптації до заданих умов. Завдяки кліренсу
65 см СВВ 200 може залишатися на машині, коли попереднє
подрібнення не потрібне. Тяговий стрижень має спеціальну
конструкцію, сумісну із CBB 200 та прес-підбирачами серій SB
і LSB, створюючи гармонію між двома машинами.

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ
УПРОДОВЖ УСЬОГО РОКУ

Щоб збільшити прибутковість
обв’язування, великі тюкові преспідбирачі KUHN можна поєднати зі
спеціальним обладнанням і в такий
спосіб подовжити сезон обв’язування.
Такі рішення пропонуються групою
KUHN та іншими постачальниками.

Система маркування тюків

Аерозольний фарбовий маркер

ВІДСТЕЖЕННЯ — ДОДАНА ВАРТІСТЬ

Великі тюкові прес-підбирачі KUHN можна поєднати з
обладнанням Harvesttec. Якщо вам знадобиться пристрій для
внесення консервантів, аерозольний фарбовий маркер або
система маркування тюків, звертайтеся до місцевого дилера
KUHN або представника KUHN у своїй країні.

Пристрій для внесення консервантів
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ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПІДТРИМКА

ПРОДУКТИВНІСТЬ —
НАШЕ ЗАВДАННЯ
НОМЕР ОДИН

Компанія KUHN відома не лише високою якістю
своєї продукції, а й обслуговуванням і підтримкою,
які вона та її місцеві представництва надають по
всьому світу. Наші команди більше ніж готові
допомогти вам!
ЗРОБЛЕНО НА СОВІСТЬ

Прес-підбирачі KUHN виготовляються з урахуванням побажань
замовника. Вони характеризуються не лише міцною та
довговічною конструкцією: наші машини прості в експлуатації,
що дає змогу скоротити час ремонту. Усі компоненти
проходять екстремальні навантажувальні випробування.
Широкомасштабні експлуатаційні випробування по всьому
світу в комбінації зі зворотним зв’язком із клієнтами дають нам
уявлення про те, як безупинно покращувати експлуатаційні
характеристики наших машин і забезпечувати високий рівень
їх надійності.

АВТОРИЗОВАНА ДИЛЕРСЬКА МЕРЕЖА

Коли йдеться про технічне обслуговування та ремонт, компанія
KUHN ретельно відбирає свої місцеві представництва, щоб
запропонувати вам сервіс світового класу на місцях і просто на
порозі вашого будинку. Ми розуміємо, що безвідмовна робота —
це ваш головний пріоритет, тому наші дилери повністю навчені
та оснащені спеціальними інструментами для підтримки роботи
вашого прес-підбирача, незважаючи ні на що. Маючи доступ
до чудової організації обслуговування компанії KUHN, вони
знають, як оптимізувати роботу вашого прес-підбирача й
допомогти отримати вигоду з ваших інвестицій.
У разі технічної несправності клієнту не доведеться турбуватися,
тому що він знає, що наші дилери мають на складі достатню
кількість критичних і оригінальних деталей. Усіх партнерів KUHN
обслуговує наша ефективна організація зі збуту деталей. Не
має значення, які деталі вам потрібні — вони завжди поруч.

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KUHN PARTS
МАКСИМАЛЬНЕ ЗБІЛЬШЕННЯ
ПРОДУКТИВНОСТІ, ЗВЕДЕННЯ ДО
МІНІМУМУ ЧАСУ ПРОСТОЮВАННЯ

З оригінальними запасними частинами KUHN ви можете впевнено працювати в полі. Наші ливарні
заводи, кузня й сучасні виробничі потужності дають нам змогу випускати запасні частини, які максимально
підвищують ефективність і продуктивність. Наші технічні розробки, засновані на майже двохсотрічному
досвіді, завоювали довіру мільйонів клієнтів по всьому світу.
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be strong, be KUHN

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ПІДТРИМКА

MyKUHN — ПОСИЛАННЯ НА МІЙ УСПІХ

MyKUHN — ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ
ДЛЯ ВЛАСНИКІВ МАШИН KUHN

Приєднуйтеся до інтернет-порталу
MyKUHN* і дізнайтеся, як наші
ексклюзивні послуги здатні зробити
управління вашим автопарком KUHN
набагато простішим. Відвідайте вебсайт
MyKUHN.com і зареєструйтеся
безкоштовно!
• Управління автопарком і забезпечення
його функціонування
• Замовлення фірмових деталей
• Завантаження посібників з
експлуатації

•
•
•
•

Оптимізація налаштувань машини
Консультації та інформація від експертів
Спеціальні пропозиції та новини
Залишайтеся на зв’язку з дилером

MYKUHN.COM
* Доступність залежно від країни.

«P» ДЛЯ PROTECT + І ВІДСУТНІСТЬ ТУРБОТ

Повне покриття на 36 місяців з усіма превентивними заходами, передбаченими гарантією. Завдяки KUHN protect + ви можете
зосередитися виключно на своїй роботі, насолоджуючись максимальною продуктивністю й рентабельністю вашої машини. Щоб
отримати додаткові відомості, зверніться до найближчого авторизованого дилера KUHN.
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ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прес-підбирачі з каналом для потоку рослинної
маси 80 см
LSB 870
OPTIFEED

Прес-підбирачі з каналом для потоку рослинної маси 120 см

SB 890

OMNICUT

OPTIFEED

LSB 1270

OMNICUT

OPTIFEED

SB 1270 X

OMNICUT

OPTIFEED

SB 1290

OMNICUT

OPTIFEED

OMNICUT

SB 1290 iD
OPTIFEED

OMNICUT

Габарити тюків
Розміри тюків із
квадратним перетином
для США

2×3

3×3

2×4

2×4

3×4

3×4

Ширина (см / дюйми)

80 / 32”

80 / 32”

120 / 47”

120 / 47”

120 / 47”

120 / 47”

Висота (см / дюйми)

70 / 28”

90 / 35”

70 / 28”

70 / 28”

90 / 35”

90 / 35”

Довжина (см / дюйми)

від 60 / 24” до 300 / 118”

Підбирач
Ширина подачі
(см / дюйми)

230 / 91”

Діаметр підбирання
(см / дюйми)

34 / 13”

Кількість стрижнів зубців

5

Відстань між зубцями
(мм / дюйми)

61 / 2,4”

Система подачі
Ножі

—

0 / 15

—

0 / 15

—

0 / 11 /
12 / 23

—

0 / 11 /
12 / 23

—

0 / 11 /
12 / 23

—

0 / 11 /
12 / 23

Теоретична довжина
різання (мм / дюйми)

—

45 / 1¾”

—

45 / 1¾”

—

45 / 1¾”

—

45 / 1¾”

—

45 / 1¾”

—

45 / 1¾”

Захист ножів

—

Окрема
пружина

—

Окрема
пружина

—

Окрема
гідравлічна

—

Окрема
гідравлічна

—

Окрема
гідравлічна

—

Окрема
гідравлічна

Пресувальна камера
Кількість ходів плунжера
(за хвилину)

46

2×46

Довжина ходу плунжера
(мм / дюйми)

695/27”

Контроль щільності

3 гідравлічних циліндрів

9 гідравлічних
циліндрів

4 гідравлічних циліндрів

Довжина пресувальної
камери (м / дюйми)

3,40 / 11,2”

3,75 / 12,3"

Система обв’язування
Кількість
вузлов’язальників
Система обв’язування

4

6

TWIN STEP
(постачається окремо)

Подвійний
вузлов’язальник

TWIN STEP
(постачається окремо)

Подвійний
вузлов’язальник

Подвійний
вузлов’язальник

Подвійний
вузлов’язальник

турбіна

Турбіна

Електровентилятори —
додаткова повітродувка

Турбіна

Турбіна

Турбіна

24

32

24

32

32
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Очищення
вузлов’язальника
Ємність для котушок
шпагату
Керування
Система керування

ISOBUS (CCI 800 / CCI 1200)

Шини*
Одна вісь

Гідравлічні або пневматичні гальма

600/55-22.5

—

—

700/50-22.5

—

—

Тандемна вісь

Стандартні кермо й підвіска, гідравлічні або пневматичні гальма

500/60-22.5
520/55R22.5
620/50R22.5
680/50R22.5

—

—

—

—

Габаритні розміри та вага машини
Довжина (м / дюйми)

7,80 / 25,7”

8,00 / 26,3”

8,00 / 26,3”

8,00 / 26,3”

8,00 / 26,3”

Ширина (м / дюйми)**

2,76 / 9,1”

2,76 / 9,1”

3,00 / 9,10”

3,00 / 9,10”

3,00 / 9,10”

3,00 / 9,10”

Висота (м / дюйми)

2,70 / 8,10”

3,26 / 10,7”

2,75 / 9”

3,26 / 10,7”

3,26 / 10,7”

3,45 / 11,4”

Вага мін.—макс.
(кг / фунти) **

7,90 / 25,11”

7,400—
9,500 /
16,314—
20,944

8,300—
10,400 /
18,298—
22,928

8,300—
10,400 /
18,298—
22,928

8,300—
10,400 /
18,298—
22,928

8,100—
10,200 /
17,857—
22,487

8,100—
10,200 /
17,857—
22,487

9,650—
11,750 /
21,275—
25,904

9,650—
11,750 /
21,275—
25,904

9,950—
12,050 /
21,936—
26,566

9,950—
12,050 /
21,936—
26,566

11,700—
13,000 /
25,794—
28,660

11,700—
13,000 /
25,794—
28,660

66 / 90

74 / 101

77 / 105

88 / 120

81 / 110

99 / 135

96 / 131

114 / 155

103 / 140

121 / 165

132 / 180

144 / 196

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

стандартне обладнання
додаткове обладнання — = недоступно
* Залежить від місцевих випробувань на відповідність вимогам. ** Залежить від версії та додаткових опцій. *** Вимоги до потужності можуть відрізнятися залежно від
типу рослинних мас, умов роботи та додаткового обладнання, що використовується. Для належного вибору параметрів трактора див. посібник з експлуатації.
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Серії

SB — LSB

Ознайомтеся з повним рядом моделей прес-підбирачів KUHN

1

2

3

4

5

6

1. Прес-підбирачі зі змінюваною камерою — 2. BalePacks зі змінюваною камерою — 3. Прес-підбирачі з фіксованою камерою —
4. BalePacks із фіксованою камерою — 5. i-BIO+ — 6. Обв’язувачі рулонів і тюків.

Для отримання інформації про найближчого дилера
KUHN відвідайте наш сайт

www.kuhn.com

Дивіться нас на каналах YouTube.

Ваш дилер KUHN

www.kuhn.com

ТОВ "КУН-УКРАЇНА"

вул. Зрошувальна, 11, м. Київ, 02099, Україна
тел.: +38 044 229 38 75
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

З метою захисту навколишнього середовища цей проспект надруковано на папері, який вибілено без використання хлору. / Надруковано у Нідерландах — ZPAH10UA — 09.2020 — Copyright 2020 KUHN
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