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JAKOŚĆ, KTÓREJ SZUKASZ

Kluczowymi czynnikami wpływającymi na zyskowność każdego 
procesu prasowania są wydajność pracy oraz jakość i gęstość 
bel. Przy niepewnych warunkach pogodowych liczy się każda 
minuta. Unikatowe i innowacyjne rozwiązania zastosowane w 
prasach KUHN zapewniają większą wydajność pracy.

BEZKONKURENCYJNA NIEZAWODNOŚĆ

Firma KUHN oferuje najszerszą ofertę pras na rynku.  
Prasy KUHN, to nie tylko możliwość produkowania najwyższej 
jakości bel, ale również gwarancja wysokiej niezawodności 
pracy i dużej wydajności w każdych warunkach roboczych.

POZYCJA LIDERA Z INNOWACYJNYMI 
ROZWIĄZANIAMI

Dział badań i rozwoju firmy KUHN nieprzerwanie ulepsza 
prasy zwijające, aby wciąż zajmować pozycję lidera z 
innowacyjnymi rozwiązaniami, takimi jak: POWERTRACK, 
INTEGRAL ROTOR i DROP-FLOOR.

119 2130FB

Modele FB 119 FB 2130 
OPTIFEED

FB 2130 
OPTICUT 14

Szerokość 
podbieracza 1,67 m 2,30 m 2,30 m

Integral Rotor -

Noże / 
zabezpieczenia noży - / - - / - 14 / sprężynowe

PRASY ZWIJAJĄCE KUHN
IDEALNE BELE W KAŻDYCH WARUNKACH!
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POWERTRACK

POWERTRACK
14 stalowych walców o asymetrycznym profilu 
gwarantuje płynne obracanie się beli przez cały 
czas jej formowania. Walce PowerTrack 
rozpoczynają natychmiastowe formowanie 
rdzenia beli, co zapewnia maksymalne 
zagęszczenie materiału.

Asymetryczny profil walców zapewnia 
wydajniejsze obracanie, przyczepność i 
zagęszczenie materiału, którego efektem są 
twarde bele o idealnym kształcie. 

Walce są wykonane z wysokojakościowej stali i 
składają się z dwóch zachodzących na siebie, 
zespawanych na całej długości części, co 
zapewnia im maksymalną sztywność.
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Wewnątrz każdego walca, prostopadle do 
jego osi, umieszczone są profile wzmacniające. 
Płyta boczna wraz z osią walca stanowią 
jedną całość.



NAPĘD
Każdy z 14 walców jest osadzony na 
wzmocnionych łożyskach, montowanych w 
żeliwnej obudowie i solidnie przymocowanych 
śrubami od zewnętrznej  strony komory 
prasowania. Prasa FB 2130 jest wyposażona 
w zabezpieczenie z automatycznym 
sprzęgłem krzywkowym na wałku WOM.

KOMORA PRASOWANIA
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POWERLOCK
Wydajne siłowniki hydrauliczne tylnej klapy 
współpracują z hydraulicznym zaworem 
blokującym, co zapewnia formowanie 
maksymalnie zagęszczonych bel.  
Szybkie otwieranie i zamykanie klapy pozwala 
uzyskać większą liczbę bel podczas każdej 
godziny pracy.

KOMORA PRASOWANIA
Produkowanie dużej ilości bel kiszonki, siana 
lub słomy w każdym sezonie jest bardzo ciężkim 
zadaniem, do wykonania którego niezbędna 
jest maszyna o mocnej i przemyślanej 
konstrukcji. Prasowanie materiału w równe bele 
wymaga skutecznych rozwiązań, które 
zapewnią odpowiedni stopień zagęszczenia i 
jednocześnie pozwolą zachować strukturę 
paszy lub słomy. System 14 walców o 
oryginalnym, żebrowanym profilu zapewnia 
płynne obracanie się beli i optymalne 
zagęszczenie materiału. Prasy stałokomorowe 
KUHN wyposażone w innowacyjny system 
PowerLock spełniają oczekiwania użytkowników 
pod każdym względem.

JAKOŚĆ PRACY



PROSTE I NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA
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OPEN THROAT
Prasy wyposażone w system podający OPEN THROAT z podbieraczem 
o szerokości 1,67 m nie mają żadnych ograniczeń pod względem 
pobieranego materiału.
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OWIJANIE SIATKĄ
Dobrze zaprojektowany system owijania zapewnia dokładne naciągnięcie siatki po same 
krawędzie beli. Siatka jest podawana z przodu komory prasowania, dzięki czemu jest 
równomiernie nakładana od samego początku cyklu. Uchwyt na dodatkową rolkę gwarantuje 
zapas wystarczający na długi dzień pracy.

SYSTEM WIĄZANIA
Cykl wiązania jest kluczowym etapem procesu prasowania.  
Mniej czasu poświęconego na wiązanie beli oznacza większą 
wydajność pracy. W celu zoptymalizowania tego procesu, główne 
regulacje maszyny odbywają się za pośrednictwem terminala 
sterującego. Możliwy jest wybór liczby owinięć. W prasach KUHN 
system wiązania jest umieszczony z przodu maszyny, co pozwala w 
wygodny sposób kontrolować pracę z kabiny ciągnika.  
Podczas zmiany rolki siatki, operator stoi w bezpiecznej pozycji obok 
maszyny.

WIĄZANIE SZNURKIEM
Proces wiązania sznurkiem jest monitorowany na terminalu sterującym AutoPlus, znajdującym się 
w kabinie ciągnika. Z fotela operatora jest również doskonały widok na pracę całego systemu. 
Wykorzystanie systemu podwójnego wiązania sznurkiem, pozwoliło na skrócenie cyklu do 
minimum. W tym systemie oba sznurki rozpoczynają wiązanie pośrodku beli i przemieszczają 
się na boki. Następnie, ponownie przesuwają się stopniowo w kierunku środka beli, a w 
końcowym etapie nakładają się na siebie i blokują, nie pozostawiając luźnych końców.
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WYSOKA WYDAJNOŚĆ I MAŁE 
WYMAGANIA SERWISOWE

DROP-FLOOR
Podbieracz jest zabezpieczony głównym sprzęgłem wałka WOM. W przypadku zablokowania podbieracza, następuje automatyczne uruchomienie 
sprzęgła. Dodatkowo, cała podłoga rotora oraz noże, mogą zostać opuszczone za pomocą przycisku na terminalu sterującym.  
Po pozbyciu się nagromadzonego materiału, podłoga i noże zostają ponownie ustawione w pozycji roboczej. W szczególnych przypadkach, 
KUHN oferuje dodatkowe zabezpieczenie z użyciem sprzęgła wyłączającego napęd rotora i podbieracza, które umożliwia oddzielenie 
napędu rotora od komory prasowania. Dzięki temu formowanie beli może zostać zakończone niezależnie.

PODBIERACZ
Nowa konstrukcja podbieracza o szerokości 
2,30 m z systemem kopiowania poprzecznego 
PENDULUM i regulowanymi kołami umożliwia 
zbieranie nawet bardzo gęstego pokosu przy 
dużej prędkości roboczej oraz idealne 
dostosowanie prasy do ukształtowania terenu. 
Rolka podbieracza zapewnia równomierne 
podawanie każdego zbieranego materiału 
do rotora.  

+

−

+

−

PENDULUM

TECHNOLOGIA INTEGRAL ROTOR
Model FB 2130 jest wyposażony w rotor o 
dużej średnicy ze wzmocnionymi bocznymi 
ślimakami, stanowiącymi jego integralną 
część. Ten prosty i bezobsługowy system 
podający jest umieszczony bardzo blisko 
podbieracza, co gwarantuje równomierne 
napełnianie komory prasowania, niezależnie 
od rodzaju zbieranego materiału.  
Prasa wyposażona w ten system doskonale 
radzi sobie nawet z najgęstszym pokosem, 
zapewniając jego wymuszone, płynne 
przemieszczanie przez krótki system podający. 
W rezultacie, można zwiększyć prędkość 
jazdy i 
uzyskać 
bardzo 
wysoką 
wydajność 
pracy.

OPTIFEED i OPTICUT 14
Jeżeli cięcie paszy nie jest konieczne, 
zebrany materiał jest bezpośrednio 
podawany przez system OPTIFEED do 
komory prasowania. Model FB 2130 może 
być wyposażony w rotor z zespołem tnącym 

OPTICUT 14, w którym 14 noży tnie materiał 
na kawałki o długości maksymalnie 70 mm. 
Każdy pojedynczy nóż jest zabezpieczony 
sprężyną, która chroni go przed uszkodzeniem. 
Po pozbyciu się przeszkody, nóż automatycznie 
powraca do pozycji cięcia.
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Podbieracz o szerokości 2,30 m

Nowa konstrukcja rotora

Opuszczana podłoga DROP-FLOOR

Sprzęgło rotora

PowerTrack

NOWA KONSTRUKCJA ROTORA 
INTEGRAL
Maksymalna wydajność i jakość cięcia.

SPRZĘGŁO ROTORA
Wyłączenie napędu rotora umożliwia 
zakończenie cyklu wiązania w przypadku 
zablokowania systemu podającego.  
System może być obsługiwany mechanicznie 
(seryjnie) lub hydraulicznie (opcja).  
W połączeniu z opuszczaną podłogą 
DROP-FLOOR stanowi podwójne 
zabezpieczenie prasy i eliminuje przestoje.

DROP-FLOOR
Indywidualne zabezpieczenie noży w 
prasach z zespołem tnącym.

JAKOŚĆ PRACY
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KLUCZOWE ROZWIĄZANIA



Smarowanie łańcuchów

Wyrzutnik bel

System wiązania

Wiązanie sznurkiem

POWERTRACK
14 stalowych walców o asymetrycznym 
profilu gwarantuje wydajne obracanie beli 
bez poślizgu materiału.

WYRZUTNIK BEL
Pozwala zwiększyć wydajność pracy. 
Otwarcie klapy, wyładunek beli i zamknięcie 
klapy odbywa się w tym samym miejscu na polu.

SMAROWANIE ŁAŃCUCHÓW
Prasa może być opcjonalnie wyposażona w system smarowania łańcuchów oraz łożysk walców. 
Łożyska walców mogą być smarowane z czterech zasobników.

SYSTEM WIĄZANIA
Możliwe są trzy konfiguracje systemu:  
tylko sznurek, tylko siatka lub sznurek i siatka.
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STEROWANIE ELEKTRONICZNE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

4

1

5

2 3

1. Różne rozmiary kół - 2. Różne rodzaje zaczepu, w tym odwracalny zaczep - 3. Wyrzutnik bel - 
4. System smarowania łożysk walców - 5. Smarowanie łańcuchów.

AUTOPLUS
Umieszczony w kabinie ciągnika sterownik 
dostarcza przejrzystych i czytelnych informacji 
oraz pozwala na pełną obsługę procesu 
prasowania. Alarm dźwiękowy i wizualny 
sygnalizuje zakończenie formowania beli. 
Istnieje możliwość wyboru automatycznego lub 
manualnego rozpoczęcia procesu wiązania. 
Regulacje, takie jak liczba warstw folii, są 
kontrolowane z kabiny ciągnika. Sterownik 
AutoPlus posiada również dzienny i ogólny 
licznik bel. Dzięki wbudowanemu magnesowi i 
haczykowi na tylnej stronie sterownika można 
go łatwo umieścić w kabinie każdego ciągnika 
bez konieczności użycia narzędzi.

10



DANE TECHNICZNE

FB 119 FB 2130 OPTIFEED FB 2130 OPTICUT 14

Wymiary bel

Długość całkowita 4,43 m 4,43 m 4,43 m

Szerokość całkowita 2,35 m 2,48 m 2,48 m

Wysokość całkowita 2,21 m 2,28 m 2,28 m

Masa całkowita 1950 kg 2800 kg 2950 kg

Podbieracz

Szerokość podbieracza 1,67 m 2,30 m 2,30 m

Osłona podbieracza z rolką

Koła kopiujące z oponami

Integral Rotor

Integral Rotor -

Noże / zabezpieczenia noży - / - - / - 14 / sprężynowe

Odłączenie rotora

Mechaniczne / hydrauliczne - -  / 

Komora prasowania

Liczba profilowanych walców 14 14 14

Średnica komory prasowania 1,25 m 1,25 m 1,25 m

Szerokość komory prasowania 1,22 m 1,22 m 1,22 m

System kontroli gęstości bel 
PowerLock

Wyrzutnik bel

Napęd

Wałek WOM ze śrubą ścinaną - -

Wałek WOM ze sprzęgłem 
krzywkowym -

Obsługa maszyny

Terminal Autoplus Autoplus Autoplus

System wiązania

Sznurek / magazynek  / 5  / 5  / 5

Siatka / magazynek

Sznurek i siatka / magazynek -

Zaczep i oś

Górny i dolny zaczep

Hamulce hydrauliczne / 
pneumatyczne - / -  /  / 

Opony

1.5/80-15.3

15.0/55-17

19.0/45-17 -

 = wyposażenie seryjne   = wyposażenie opcjonalne  - = niedostępne 
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ZAPOZNAJ SIĘ Z SZEROKĄ OFERTĄ PRAS I OWIJAREK KUHN

www.kuhn.com

FB

Modele FB 119 FB 2130 OPTIFEED FB 2130 OPTICUT 14

Szerokość podbieracza 1,67 m 2,30 m 2,30 m

Integral rotor -

Noże / zabezpieczenia noży - / - - / - 14 / sprężynowe

WYBIERZ PRASĘ KUHN, KTÓRA SPEŁNI 
TWOJE OCZEKIWANIA!

ZP
A

FO
7P

L -
 0

71
5 

- C
op

yr
ig

ht
 2

01
5 

KU
H

N

1

5

2

6

3

4

1. Prasy zmiennokomorowe - 2. Prasoowijarki zmiennokomorowe - 3. Prasoowijarki stałokomorowe 4. i-BIO - 5. Wielkogabarytowe prasy 
kostkujące - 6. Owijarki do bel okrągłych i prostopadłościennych.

www.kuhn.com.pl

Niektóre maszyny są bardzo ciężkie. Przestrzegaj dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, udźwigu i maksymalnego 
obciążenia osi. Obciążenie przedniej osi ciągnika musi zawsze wynosić minimum 20 % jego masy własnej. Nasze 
maszyny są produkowane zgodnie z Europejską Dyrektywą Maszynową, obowiązującą w krajach Unii Europejskiej. 
W krajach poza E.U. nasze maszyny są przystosowane do norm obowiązujących w danym kraju. W prospektach, 
w celu pokazania szczegółów budowy, niektóre osłony mogły zostać zdemontowane. Podczas pracy wszystkie 
osłony muszą być zamontowane (według opisu montażu przedstawionego w instrukcji obsługi). Producent zastrzega 
sobie prawo zmiany budowy, danych technicznych oraz materiałów bez uprzedzenia. Nasze modele i znaki 
towarowe są chronione patentem w więcej niż jednym kraju. Maszyny i wyposażenie opisane w tej broszurze mogą 
być objęte co najmniej jednym patentem i/lub wzorem zastrzeżonym. Znaki towarowe zawarte w tym dokumencie 
mogą być zarejestrowane w jednym lub kilku krajach.

TWÓJ DEALER KUHN:

Znajdź najbliższego dealera marki KUHN 
na naszej stronie internetowej

Znajdź KUHN również na

Odwiedź nasz kanał na YouTube.

KUHN MASZYNY ROLNICZE SP. Z O.O.
Jelonek k/ Poznania - Ul. Orzechowa 1 
62-002 Suchy Las 
Tel.: 61 812 52 35 - Fax: 61 811 70 10 
www.kuhn.com.pl
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