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PRASY KUHN
IDEALNE BELE W KAŻDYCH WARUNKACH!

2135FB-FBP

Modele FB 2135 
OPTIFEED

FB/FBP 2135 
OPTICUT 14

FB/FBP 2135 
OPTICUT 23

Integral rotor

Noże /
zabezpieczenia noży - 14 / 

sprężynowe
23 / 

sprężynowe

Wybór zespołu noży - - 0-7-11-12-23

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 
INTELLIWRAP.
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POWERTRACK

JAKOŚĆ PRACYPOWERTRACK
14 stalowych walców o asymetrycznym profilu gwarantuje 
płynne obracanie się beli przez cały czas jej formowania. 
Walce są wykonane z wysokojakościowej stali i składają 
się z dwóch zachodzących na siebie i zespawanych na 
całej długości części, co zapewnia im maksymalną 
sztywność. Wewnątrz każdego walca, prostopadle do 
jego osi, umieszczone są profile wzmacniające.  
Płyta boczna wraz z osią walca stanowią jedną całość.
* Liczba poprzecznych profili wzmacniających zależy od położenia walca.
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KOMORA PRASOWANIA

KLUCZOWE ROZWIĄZANIA
· Nowa konstrukcja rotora Integral - budowa systemu podającego zapewnia maksymalną wydajność pracy, niezależnie od zbieranego materiału.
· OPTICUT - system podający z rotorem Integral wyposażony standardowo w 14 noży, a opcjonalnie w 23 noże, gwarantuje maksymalną 

efektywność cięcia.
· PowerTrack - gwarancja uzyskania beli o idealnych kształtach i optymalnym stopniu zagęszczenia.
· DROP-FLOOR - w przypadku zablokowania materiału, podłoga i noże mogą zostać hydraulicznie opuszczone za pośrednictwem terminala 

sterującego.
· System napędu - wytrzymały układ napędowy z łańcuchami 1¼”, seryjnie wyposażony w automatyczny system smarowania.  

Łańcuchy zapewniają niezawodną i długą żywotność systemu, przy minimalnych wymaganiach serwisowych.
· System wiązania - zarówno w przypadku owijania siatką, jak i wiązania sznurkiem, bela zostaje w pełni zabezpieczona.
· AutoPlus - pełna kontrola pracy maszyny dzięki terminalowi sterującemu w kabinie ciągnika (tylko modele FB).
· BalePack - dwa zadania wykonywane przez tą samą maszynę: wydajne prasowanie materiału i owijanie bel folią, obsługiwane przez jedną osobę.
· INTELLIWRAP - system wykorzystujący zaawansowany układ elektrohydrauliczny do monitorowania procesu owijania i ciągłej kontroli 

nakładania warstw folii, zapewniając tym samym wyjątkową elastyczność pracy (tylko modele FBP).
· ISOBUS - prasoowijarki KUHN FBP są wyposażone w system ISOBUS. W ciągnikach kompatybilnych z systemem ISOBUS nie ma potrzeby 

montowania oddzielnego terminala sterującego dla maszyny. Firma KUHN oferuje terminale sterujące VT 50 lub CCI 100, wyposażone w 
ekrany dotykowe.

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.
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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.



Integral Rotor z zespołem tnącym OPTICUT 
wyposażonym w 10 noży
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JAKOŚĆ PRACY

SYSTEM PODAJĄCY
RÓŻNE WARIANTY 
ZESPOŁÓW PODAJĄCYCH

Pasza już na samym początku kierowana jest na noże, co poprawia jej przepływ, zwiększa efektywność cięcia, a także zapobiega 
zapychaniu się maszyny. Dzięki nowej konstrukcji zespołu podającego zmniejszono zapotrzebowanie prasy na moc.

Systemy OPTICUT firmy KUHN uważane są za jedne z najlepszych zespołów tnących na rynku.

TECHNOLOGIA INTEGRAL ROTOR
Bezobsługowy system podający umieszczony bardzo blisko 
podbieracza gwarantuje równomierne podawanie każdego 
zbieranego materiału do prasy. Wymuszone podawanie nawet 
najbardziej trudnego w zbiorze materiału pozwala na zwiększenie 
prędkości roboczej, a co za tym idzie znaczne zwiększenie 
wydajności pracy.

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.  
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JAKOŚĆ PRACY

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.

ROTOR OPTIFEED
OPTIFEED to rotor z podwójnymi zębami oraz zintegrowanymi 
bocznymi ślimakami, zapewniającymi płynne podawanie materiału 
do komory prasowania. Rotor o takiej konstrukcji pozwala 
równomiernie rozprowadzić materiał na całej szerokości kanału 
wlotowego komory prasowania, dzięki czemu formowanie beli 
zawsze przebiega prawidłowo.

OPTICUT 14
System podający Integral Rotor wyposażony w zespół tnący 
OPTICUT z 14 nożami, został zaprojektowany w taki sposób, aby 
równomiernie i szybko kierować materiał do komory prasowania, 
zapewniając maksymalną wydajność pracy. Teoretyczna długość 
cięcia w przypadku 14-nożowego zespołu OPTICUT wynosi 70 mm. 
Każdy pojedynczy nóż jest zabezpieczony sprężyną, która chroni go 
przed uszkodzeniem.

OPTICUT 23
Opracowany przez firmę KUHN system Integral Rotor, wyposażony w 
zespół tnący OPTICUT z 23 nożami z zabezpieczeniem mechanicznym, 
zapewnia wydajne cięcie materiału przy pełnym bezpieczeństwie 
funkcjonowania. Teoretyczna długość cięcia materiału z systemem 
OPTICUT 23 wynosi  45 mm. Każdy nóż posiada indywidualne 
zabezpieczenie sprężynowe, chroniące go przed uszkodzeniem 
przez ciała obce. Operator może wybrać liczbę pracujących noży: 
0, 7, 11, 12, lub 23.
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NAPĘD
Każdy z 14 walców jest osadzony na wzmocnionych łożyskach, montowanych w żeliwnej obudowie i solidnie przymocowanych śrubami od 
zewnętrznej  strony komory prasowania. Łożyska walców mogą być smarowane za pośrednictwem czterech dogodnie umiejscowionych, 
centralnych smarowniczek. Istnieje możliwość wyjęcia każdego z walców w celu konserwacji, bez konieczności demontowania innych 
elementów. Osobny napęd komory prasowania i podbieracza zapewnia równomierne przenoszenie materiału przy zachowaniu dużej mocy i 
stałych obrotów. Przeniesienie napędu odbywa się za pośrednictwem mocnych łańcuchów 1¼” i kół łańcuchowych o dużych średnicach, 
ograniczających do minimum zużywanie się systemu. Łańcuchy są stale smarowane olejem.

NAPĘD
WYSOKA WYDAJNOŚĆ I NISKIE WYMAGANIA SERWISOWE

2135FB-FBP
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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.

AutoPlus aktywuje podbieracz i zespół tnący



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.

W zależności od preferencji użytkownika, prasy zwijające FB i prasoowijarki FBP mogą być wyposażone w system wiązania siatką i 
sznurkiem jednocześnie.

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.

Cykl wiązania jest kluczowym etapem procesu prasowania. Mniej czasu poświęconego na owijanie beli siatką 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.

PRASOWANIE BEZ PRZESTOJÓW
OPTYMALNA SZYBKOŚĆ WIĄZANIA
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CCI 100
Terminal sterujący CCI kompatybilny z technologią ISOBUS posiada duży 21,6 cm (8.5”), 
kolorowy ekran zapewniający wyjątkowo czytelny obraz. Sterowanie pracą maszyny może 
być obsługiwane na dotykowym ekranie lub za pomocą intuicyjnie rozmieszczonych 
przycisków. Terminal CCI może być wykorzystany do sterowania innymi maszynami 
kompatybilnymi z technologią ISOBUS.

PRASOWANIE I OWIJANIE FOLIĄ

VT 50
Terminal KUHN ISOBUS VT 50 posiada 
kolorowy wyświetlacz 14,5 cm (5.7”), 
zapewniający wyjątkową jakość obrazu. Sterowanie pracą maszyny odbywa się w łatwy 
sposób za pośrednictwem ekranu dotykowego lub dużych przycisków po jego obu stronach.  
Terminal VT 50 jest kompatybilny tylko z maszynami  KUHN ISOBUS.

2135FBP

ZADANIE DLA JEDNEJ OSOBY

FBP BalePack to maszyna będąca kombinacją dwóch technologii firmy KUHN. Prasoowijarka jest skonstruowana na bazie standardowej 
stałokomorowej prasy zwijającej FB 2135 z systemem podającym OPTICUT Integral Rotor, którą wyposażono w innowacyjny system owijania 
folią. Ta specjalistyczna maszyna jest łatwa w obsłudze, przystosowana do zbioru każdego materiału oraz może pracować nawet na bardzo 
stromych zboczach.

Szybki i niezawodny mechanizm podawania beli oraz wydajna owijarka z ramionami owijającymi, standardowo wyposażona w system 
INTELLIWRAP, pozwalają prasoowijarce FBP BalePack firmy KUHN formować i owijać nawet 55 bel na godzinę.
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DWA RAMIONA PODAJĄCE ZAPEWNIAJĄ SZYBKIE I STABILNE PRZENOSZENIE BELI
W celu zminimalizowania przestojów i zmaksymalizowania wydajności pracy, niezbędne jest szybkie działanie systemu podawania beli do 
owijarki. Biorąc pod uwagę, że zbiór nie zawsze odbywa się w idealnych warunkach terenowych, prasoowijarka FBP BalePack została tak 
zaprojektowana, aby podawanie beli z komory prasowania na stół owijarki było szybkie i bezpieczne, nawet na stromych zboczach.

Pierwsze ramię podające (czerwone) odbiera belę, gdy opuszcza ona komorę prasowania. Stół owijający przechyla się do przodu i jest 
gotowy na przejęcie beli.
Korzyść: Nie ma możliwości stoczenia się beli do tylnej części stołu w przypadku ustawienia maszyny na stromym zboczu.

Drugie ramię podające (niebieskie) przenosi belę na stół owijarki. Tylna klapa prasy zamyka się automatycznie, podczas gdy drugie ramię 
podające jest nadal podniesione.
Korzyść: Rozwiązanie to pozwala zaoszczędzić czas i zapobiega możliwości przetoczenia się beli w kierunku tylnej klapy owijarki podczas 
zjeżdżania ze zbocza.

Stół owijarki powraca do pozycji poziomej, a drugie ramię podające zostaje wycofane. Po umieszczeniu beli na stole, jest ona 
przytrzymywana przez cztery szerokie pasy i cztery boczne rolki.
Korzyść: Niezależnie od rozmiaru beli, stół zapewnia jej odpowiednią stabilność i idealne warunki do owijania.

System owijania INTELLIWRAP z napinaczami folii umieszczonymi w bliskiej odległości od beli, gwarantuje jej szybkie owinięcie w trybie 
standardowym lub 3D (opcja).
Korzyść: Pionowa pozycja napinaczy eliminuje ryzyko przedostawania się źdźbeł trawy pomiędzy warstwy folii podczas owijania.  
Dzięki temu warstwy folii szczelnie do siebie przylegają, co gwarantuje uzyskanie kiszonki o najwyższych parametrach jakościowych.

Dzięki niskiej pozycji stołu, owinięte bele są łagodnie wyładowywane podczas jazdy maszyny – proces ten może być aktywowany 
automatycznie lub manualnie.
Korzyść: Na pochyłym terenie owinięta bela może zostać wyładowana w czasie, gdy kolejna jest owijana siatką w komorze prasowania. 
Pozwala to uzyskać maksymalną wydajność pracy.
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Po przestawieniu napinaczy do pozycji poziomej na stole owijającym obraca się jedynie bela. Po zakończeniu owijania powierzchni 
cylindrycznej napinacze powracają do położenia pionowego i nanoszą pozostałe warstwy, kończąc owijanie beli.

Wprowadzenie rozwiązania, jakim jest INTELLIWRAP pozwoliło zwiększyć możliwości w zakresie zarządzania procesem owijania bel folią.   
System INTELLIWRAP wykorzystuje zaawansowany układ elektrohydrauliczny do monitorowania procesu owijania i ciągłej kontroli nakładania 
warstw folii, zapewniając tym samym wyjątkową elastyczność pracy. W zależności od lokalnych warunków polowych, rodzaju zbieranego 
materiału oraz zakładanego okresu przechowywania sianokiszonki, operator może w łatwy sposób ustawić odpowiednią liczbę warstw folii. 

INTELLIWRAP, INNOWACYJNA TECHNOLOGIA OWIJANIA FOLIĄ
OWIJANIE FOLIĄ

Firma KUHN jest pionierem w dziedzinie technologii prasowania i owijania bel folią, utrzymującym pozycję lidera od 25 lat. Jednym z 
ostatnich osiągnięć w tym zakresie jest rewolucyjna technologia owijania folią INTELLIWRAP. Ten unikatowy, zaawansowany technologicznie 
system zapewnia idealne pokrycie bel warstwami folii. 

Kolejną funkcją systemu INTELLIWRAP jest owijanie 3D. Jest to innowacyjna technika pokrywania folią okrągłych bel. Istotą tej techniki jest jeszcze 
bardziej równomierne i wydajne rozprowadzanie folii na całej powierzchni beli. Przy nakładaniu pierwszej warstwy na cylindryczną powierzchnię 
beli, zostaje usunięta spod folii większa ilość powietrza, dzięki czemu bela dłużej zachowuje swój kształt podczas magazynowania.

1. Wybór 5 warstw folii -  
2. Bela zostaje owinięta 3 warstwami z 67% nałożeniem -  
3. Zwiększenie prędkości obracania beli -  
4. Ostatnie 2 warstwy nakładają się w 50%.

2 4

1

3
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Uniwersalność, dzięki możliwości owijania 
siatką lub sznurkiem

Wyrzutnik bel zwiększający wydajność 
pracy**

Hydrauliczne sprzęgło rotora sterowane z 
kabiny ciągnika

Pełna kontrola i komfort obsługi, dzięki 
systemowi ISOBUS*

Integral Rotor zapewniający równomierne, 
wymuszone podawanie materiału

Prosty układ napędowy z mocnymi 
łańcuchami 1¼”, o ograniczonych 
wymaganiach serwisowych nawet w 
najtrudniejszych warunkach

INTELLIWRAP oryginalny, zaawansowany 
technologicznie system owijania bel folią*

Odwracalny zaczep ułatwiający 
podczepienie maszyny do górnego lub 
dolnego zaczepu ciągnika

Automatyczny system smarowania pozwala 
indywidualnie dostosowywać ilość oleju 
dla każdego łańcucha

* Dostępne tylko dla FBP BalePack
** Niedostępne dla FBP BalePack

Wygodny dostęp do mechanizmów prasy, 
dzięki szerokiemu otwarciu bocznej klapy

WYPOSAŻENIE SERYJNE I DODATKOWE



DANE TECHNICZNE

FB 2135 OptiFeed FB/FBP 2135 OptiCut 14 FB/FBP 2135 OptiCut 23

Wymiary bel

Długość 4,60 m 4,60 m 6,44 m 4,60 m 6,44 m

Szerokość całkowita (16.0/70-20) 2,54 m 2,54 m 2,80 m 2,54 m 2,80 m

Szerokość całkowita (400/60-22.5) 2,70 m 2,70 m 2,99 m 2,70 m 2,99 m

Szerokość całkowita (500/45-22.5) 2,70 m 2,70 m 2,99 m 2,70 m 2,99 m

Szerokość całkowita (600/40-22.5) 2,95 m 2,95 m - 2,95 m -

Wysokość całkowita 2,45 m 2,45 m 2,73 m 2,45 m 2,73 m

Całkowita masa 2995 kg 3075 kg 5300 kg 3295 kg 5400 kg

Podbieracz

Szerokość podbieracza 2.30 m 2.30 m 2.30 m

Liczba rzędów palców 5 5 5

Osłona z rolką przytrzymującą

Pneumatyczne koła podporowe

Skrętne koła podporowe

Integral Rotor

Integral Rotor

Noże / zabezpieczenia noży - Sprężyna na każdym nożu Sprężyna na każdym nożu

Wybór zespołu noży - - 0-7-11-12-23

Odłączenie rotora

Drop floor

Komora prasowania

Liczba walców 14 14 14

Średnica walców 1,25 m 1,25 m 1,25 m

Szerokość 1,22 m 1,22 m 1,22 m

PowerLock

Napęd

Łańcuchy napędowe 1¼”

Szerokokątny wałek WOM

Zabezpieczenie ze sprzęgłem 
krzywkowym 

Obsługa maszyny

Terminal FB 2135 Autoplus Autoplus Autoplus

Terminal FBP 2135 - VT 50 / CCI 100 VT 50 / CCI 100

Wiązanie

Sznurek - -

Siatka

Sznurek i siatka

Prasoowijarka FBP 2135

System owijania 3D - - -

Czujnik zerwania folii - - -

Opony

16.0/70-20 AW - -

400/60-22.5 AW

500/45-22.5 AW

600/40-22.5 AS - -

 = wyposażenie seryjne   =  wyposażenie opcjonalne  - = niedostępne 15



2135FB-FBP

ZAPOZNAJ SIĘ Z SZEROKĄ OFERTĄ PRAS I OWIJAREK KUHN

www.kuhn.com

FB-FBP

Modele FB 2135 OptiFeed FB/FBP 2135 OptiCut 14 FB/FBP 2135 OptiCut 23

Integral rotor

Noże / zabezpieczenia noży - 14 / sprężynowe 23 / sprężynowe

Wybór zespołu noży - - 0-7-11-12-23

WYBIERZ PRASĘ KUHN, KTÓRA SPEŁNI TWOJE 
OCZEKIWANIA!
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1. Prasy zmiennokomorowe - 2. Prasoowijarki zmiennokomorowe - 3. i-BIO - 4. Wielkogabarytowe prasy kostkujące - 5. + 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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