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870 1270890LSB 1290

Modele Rozmiar bel

LSB 870 80 x 70 cm

LSB 890 80 x 90 cm

LSB 1270 120 x 70 cm

LSB 1290 120 x 90 cm

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

Zadaniem działu badań i rozwoju KUHN jest doskonalenie 
maszyn, które mogą pracować w każdych warunkach 
dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak: INTEGRAL 
ROTOR, POWER DENSITY i system wiązania TWIN-STEP.
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WIELKOGABARYTOWE PRASY KOSTKUJĄCE
IDEALNE BELE W KAŻDYCH WARUNKACH



Bez względu na to, czy prasowana jest krótka lucerna z pierwszego 
pokosu, czy rośliny o długiej i grubej słomie, czy materiał jest nierówno 
ułożony przez kombajn, czy są to wyrównane wały pokosu po kosiarce 
dyskowej, rezultat jest zawsze taki sam – każda kostka jest „twarda 
jak skała” i ma idealnie prostopadłościenny kształt. 

Zachowanie stałych parametrów prasowania pozwala obniżyć koszt 
sznurka, paliwa i przechowywania, a także zapewnia atrakcyjny wygląd 
bel przeznaczonych na paszę lub na sprzedaż. 
Dzięki systemowi Power Density materiał jest bezpośrednio odbierany 
od systemu Integral Rotor za pomocą pojedynczego ramienia 
podającego (zaznaczone na czerwono). 

Ramię pracuje dwa razy szybciej niż tłok, nieustannie odbierając 
materiał z wlotu komory wstępnego prasowania i wstępnie go 
zagęszczając. Gdy komora wstępnego zgniotu zapełni się w 100%, 
materiał wywiera nacisk na płyty klinowe (zaznaczone na biało) 
znajdujące się w jej górnej części.

Po przekroczeniu określonej siły nacisku, uruchamiany jest mechanizm 
wywołujący wydłużony skok ramienia podającego, które przenosi 
wstępnie zagęszczony materiał do komory prasowania, gdzie tłok 
dalej dosuwa świeżą masę do sprasowanej partii materiału.

POWER DENSITY
System Power Density zapewnia równomierne zagęszczenie oraz 
maksymalną twardość bel, dzięki możliwości ciągłego dostosowywania 
wstępnego zgniotu do ilości zbieranego materiału.
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ISOBUS
Wszystkie prasy KUHN LSB są kompatybilne z systemem ISOBUS. 
W ciągnikach komunikujących się z maszyną w systemie ISOBUS 
nie ma potrzeby montowania dodatkowego terminala sterującego. 
Dla ciągników bez ISOBUS dostępne są dwa terminale sterujące:  
VT 50 lub CCI 100. Ustawienia operatora, takie jak gęstość beli 
lub aktywacja noży, są wprowadzane za pośrednictwem terminala. 
Na monitorze wyświetlane są ostrzeżenia dotyczące przeciążenia 
maszyny i prowadzenia sznurka, a także informacje o ilości warstw 
beli oraz liczbie bel.

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.

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.

STEROWANIE ELEKTRONICZNE
KOMFORTOWA OBSŁUGA
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AUTOMATYCZNE ZABEZPIECZENIE
W prasach KUHN LSB wszystkie elementy zespołu 
podającego są zabezpieczone za pomocą sprzęgieł, 
co eliminuje stosowanie śrub ścinanych i stratę czasu 
związaną z ich wymianą. Podbieracz, system Integral 
Rotor i ramię podające są zabezpieczone sprzęgłami 
typu krzywkowego, które automatycznie się włączają 
w razie przeciążenia. Każde sprzęgło znajduje się 
możliwie jak najbliżej elementu, który zabezpiecza.  
W przypadku przeciążenia następuje aktywacja 
wybranego sprzęgła i zatrzymanie pobierania 
materiału. System ponownie zostaje włączony po 
zmniejszeniu prędkości WOM przez operatora. 
Początkowo system podający pracuje z niewielką 
prędkością i wysokim momentem obrotowym, co 
pozwala usunąć blokujący materiał przed ponownym 
rozpoczęciem normalnego formowania kostek.  
Zwykle operator nie musi opuszczać kabiny ciągnika.

Sprzęgło zabezpieczające system Integral Rotor

Wszystkie powiązane ze sobą elementy prasy LSB są napędzane przez 
przekładnię i wałki. Zapewnia to idealną synchronizację ich pracy, a tym 
samym efektywną dystrybucję mocy. Tłok jest prowadzony przez cztery duże 
rolki o średnicy 12,5 cm, smarowane z centralnego układu smarowania.  

PROSTY I MOCNY 
SYSTEM NAPĘDU
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REDUKCJA
KOSZTÓW



JAKOŚĆ PRACY

System KUHN Integral Rotor zapewnia szybkie i równomierne podawanie 
każdego materiału do wstępnej komory prasowania. Prosta i zarazem 
bardzo mocna konstrukcja, gwarantuje niskie koszty serwisowe i wysoką 
wydajność pracy. System Integral Rotor jest seryjnie montowany we 
wszystkich modelach LSB, zarówno z zespołem tnącym, jak i bez. 
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Dwa wzmocnione ślimaki są zintegrowane z 
rotorem na tej samej osi, tworząc prostą, ale 
bardzo wytrzymałą konstrukcję o licznych 
zaletach.  Unikatowa budowa systemu 
Integral Rotor pozwoliła skrócić odległość 
między podbieraczem, a rotorem, co 
zapewnia szybkie i równomierne podawanie 
materiału niezależnie od jego właściwości, 
czy warunków roboczych. System Integral 
Rotor eliminuje potrzebę stosowania złożonego 
napędu dla dodatkowych walców lub 
ślimaków, dzięki czemu ma niewielkie 
wymagania serwisowe i mniejsze 
zapotrzebowanie na moc. Skrócenie drogi 
podawania materiału do prasy i ograniczona 
obsługa serwisowa gwarantuje wysoką 
efektywność pracy w każdych warunkach!

TECHNOLOGIA 
INTEGRAL ROTOR



Krok 1: Kiedy bela osiągnie odpowiednią 
długość, uruchamiane są igły (zaznaczone na szaro), które 
przemieszczają się w górę w kierunku aparatów wiążących i 
rozpoczynają cykl wiązania.
Krok 2: Dźwignia napinająca (zaznaczona na czerwono) podnosi się 
i skraca drogę prowadzenia sznurka, zmniejszając tym samym jego 
naprężenie w aparacie wiążącym. Powstaje mocny supeł!

NIEZAWODNY I WYGODNY W 
OBSŁUDZE SYSTEM WIĄZANIA

WYGODNY DOSTĘP
Za całkowicie otwieraną boczną osłoną można przechowywać 24 szpule sznurka. Taka ilość wystarczy nawet na długi dzień pracy. 
Sznurek jest przechowywany w zamkniętym miejscu, co chroni szpule przed zanieczyszczeniem, które mogłoby prowadzić do 
nieprawidłowego wiązania. Podczas przeprowadzania czynności serwisowych i konserwacyjnych schowek na sznurek można odchylić na 
bok, co ułatwia dostęp do elementów prasy.

SYSTEM WIĄZANIA TWIN STEP
Podczas prasowania aparaty wiążące (zaznaczone na niebiesko) 
pozostają w spoczynku, natomiast sznurek jest rozprowadzany za 
pomocą pionowo ustawionej dźwigni napinającej (zaznaczona na 
czerwono). Aby zapewnić maksymalne zagęszczenie beli, sznurek 
przez cały czas pozostaje naprężony.
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OPTICUT
Standardowy system Integral Rotor w prasach LSB 870 i LSB 890 może 
być wyposażony w zespół tnący OPTICUT (OC-10) o długości cięcia 
70 mm. Wszystkie 10 noży posiada indywidualne zabezpieczenie 
sprężynowe, które zapobiega ich uszkodzeniu lub blokowaniu 
docinanego materiału.  Noże mogą być uruchamiane w bardzo 
wygodny sposób z kabiny ciągnika, za pośrednictwem terminala 
sterującego ISOBUS.

Integral Rotor

LSB 870

80 x 70 cm

870LSB 890

80 x 90 cm80 x 80 cm

LSB 890

WYSOKA WYDAJNOŚĆ 
SYSTEMU PODAJĄCEGO!

Prasy KUHN LSB 870 i 890 to modele zaprojektowane zgodnie z oczekiwaniami gospodarstw produkujących bele prostopadłościenne 
o szerokości 80 cm. Poza standardowym wyposażeniem, takim jak system Integral Rotor i Power Density, maszyny te posiadają 
komorę prasowania o długości 3 m, zapewniającą formowanie bel o idealnych kształtach. Możliwość wyposażenia w zespół tnący 
OPTICUT pozwala przygotować wysokiej jakości bele sianokiszonki.
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WYBÓR NOŻY
Jeśli konieczne jest pocięcie 
materiału, możliwe jest 
uruchomienie sekcji noży za 
pomocą prostego zaworu 
hydraulicznego. Stojąc obok 
prasy, operator może wybrać 
ilość aktywnych noży: 0, 11, 
12 lub 23 (teoretyczna długość 
cięcia 45 lub 70 mm). Każdy nóż jest hydraulicznie zabezpieczony przed 
uszkodzeniem przez ciała obce.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ 
I MAŁE WYMAGANIA 
SERWISOWE!

Dla gospodarstw produkujących bele o szerokości 120 cm, firma KUHN oferuje prasy LSB 1270 i LSB 1290. Te bardzo wydajne 
maszyny są seryjnie wyposażone w system Integral Rotor i szeroki podbieracz 230 cm. System Power Density w połączeniu z 
komorą prasowania o długości 3 m, zapewnia formowanie bel o idealnych kształtach. W celu dokładnego pocięcia prasowanego 
materiału, prasy LSB 1270 i LSB 1290 mogą być wyposażone w system OMNICUT (OC-23).

OMNICUT
Rotor Integral o dużej średnicy (60 cm) z zębami w kształcie litery „V”, został 
przystosowany do pobierania i dokładnego cięcia bardzo dużej ilości materiału. 
Przy wszystkich 23 aktywnych nożach, system OC-23 zapewnia teoretyczną 
długość cięcia 45 mm. Każdy z noży jest wyposażony w indywidualne 
zabezpieczenie hydrauliczne, które chroni go przed uszkodzeniami przez ciała obce.

Modele z systemem OC-23 są standardowo wyposażone w hydrauliczne 
uruchamianie wybranych sekcji noży. Za pomocą dwóch dźwigni, operator 
może wybrać liczbę pracujących noży: 0, 11, 12 lub 23. Dodatkowym 
ułatwieniem obsługi maszyny jest specjalna kaseta nożowa w modelach OC-23. 
Kaseta zapewnia prostą i bezpieczną wymianę noży bez potrzeby stosowania 
narzędzi. Jeśli zbierany materiał nie wymaga cięcia, możliwe jest zamontowanie 
zaślepek, które zapobiegają zapychaniu szczelin nożowych w podłodze maszyny.

OMNICUT Integral Rotor

OPTIFEED

120 x 70 cm

1270LSB 1290
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Wentylator czyszczący Koło zamachowe

PROSTE UTRZYMANIE NOŻY
Kontrola lub demontaż noży w celu ich naostrzenia bądź wymiany, 
przebiega szybko i bezproblemowo. Zapasowe noże można 
bezpiecznie przechowywać w łatwo dostępnym miejscu na maszynie.

SZYBKI I WYGODNY DOSTĘP
Po opuszczeniu kasety nożowej, w której zamontowane są 23 noże, 
można ją całą wyciągnąć z prawej strony prasy.

BEZNARZĘDZIOWA OBSŁUGA
Noże można usunąć i wymienić w ciągu kilku minut, bez użycia 
narzędzi. Jeśli zbierany materiał nie wymaga cięcia, możliwe jest 
zamontowanie zaślepek, które zapobiegają zapychaniu szczelin 
nożowych w podłodze maszyny.

KOŁO ZAMACHOWE
Koło zamachowe w prasie LSB 1270 jest o 40% cięższe, dzięki 
czemu uzyskano większy zgniot beli. Większe koło zamachowe 
wpływa również na łagodniejszą pracę maszyny.

WENTYLATORY CZYSZCZĄCE
Z myślą o najtrudniejszych warunkach pracy, firma KUHN 
opracowała hydraulicznie napędzane wentylatory czyszczące 
(opcja). Wentylatory są napędzane za pośrednictwem układu 
hydraulicznego maszyny, bezpośrednio z głównej przekładni.  
Wyposażenie pozwala na wydajne czyszczenie aparatów 
wiążących, bez obciążania hydrauliki ciągnika.  

120 x 80 cm 120 x 90 cm
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Komora wstępnego prasowania Power DensityTechnologia Integral Rotor

Klapa kontrolna komory wstępnego zgniotu

Zabezpieczenie elementów 
systemu podającego 
sprzęgłami krzywkowymi

1 3

7

4

8

2

Elektryczna regulacja długości beli Czujnik wilgotności zintegrowany z 
elektroniką ISO

Czujnik wyrzutu beli

PRZEGLĄD
NAJWAŻNIEJSZYCH ROZWIĄZAŃ W MASZYNIE
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Automatyczna + manualna kontrola 
zagęszczenia beli

Montowany na zawiasie schowek na sznurek zapewniający łatwy 
dostęp do elementów prasy

1

2

3

Komora prasowania o długości 3 m z 
wyrzutnikiem ostatniej beli

7

4

Wydajny tłok: 46 uderzeń na minutę, prowadzony na 
rolkach o średnicy 12,5 cm

6

6

5

5

8

Szeroki wybór zaczepówAutomatyczny układ smarowania
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Ruchome światła robocze Zestaw zmniejszający tarcie  
Easy Flow
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DANE TECHNICZNE

LSB 870 LSB 890 LSB 1270 LSB 1290

OptiFeed Opticut OptiFeed Opticut OptiFeed Opticut OptiFeed Opticut

Wymiary bel
Szerokość 80 cm 80 cm 120 cm 120 cm

Wysokość 70 cm 80 cm 90 cm 70 cm 80 cm 90 cm

Długość 60 cm do 300 cm

Podbieracz
Szerokość podbieracza 210 cm 230 cm

Średnica podbieracza 34 cm

Liczba rzędów palców 4 5

Odległość między palcami 61 mm

Komora prasowania
Częstotliwość uderzeń tłoka 46 / min

Skok tłoka 69,5 cm

Kontrola zagęszczenia 3 siłowniki hydrauliczne 4 siłowniki hydrauliczne
Długość komory 
prasowania 300 cm

Sterowanie ISOBUS (VT 50 / CCI 100)

System wiązania
Liczba aparatów wiążących 4 6
Pojemność schowka na 
sznurek (szpule) 24

System wiązania TWIN STEP Opcja Seryjnie Opcja Seryjnie

System podający
Typ Integral Rotor OptiFeed OptiCut OptiFeed OptiCut OptiFeed OmniCut OptiFeed OmniCut

Noże - 0/10 - 0/10 - 0/11/12/23 - 0/11/12/23

Min. długość cięcia - 70 mm - 70 mm - 45 mm - 45 mm

Zabezpieczenie noży - Indywidualne 
sprężynowe - Indywidualne 

sprężynowe - Indywidualne 
hydrauliczne - Indywidualne 

hydrauliczne

Koła i osie
Oś pojedyncza      600 / 50-22.5***

Oś pojedyncza (opcja) 710 / 40-22.5

Kierowana oś tandemowa 400 / 70-20
Kierowana oś tandemowa 
(opcja) 500 / 55-20

Kierowana oś tandemowa 
(opcja) 560 / 45-22.5

Kierowana oś tandemowa 
(opcja) 620 / 50-22.5

Hamulce Pneumatyczne / hydrauliczne

Wymiary
Długość 780 cm 800 cm

Szerokość 276 cm 300 cm

Wysokość 270 cm 275 cm

Masa** 7900 kg 8200 kg 8000 kg 8300 kg 8800 kg 9450 kg 9200 kg 9850 kg

Minimalne 
zapotrzebowanie na moc

70 kW  
(90 KM)

75 kW  
(102 KM)

75 kW  
(102 KM)

87 kW  
(118 KM)

98 kW  
(133 KM)

109 kW  
(148 KM)

100 kW  
(136 KM)

112 kW  
(152 KM)

Zapotrzebowanie mocy może różnić się w zależności od rodzaju zbieranego materiału, warunków polowych oraz wybranych opcji.  
Dobór odpowiedniego ciągnika opisano w instrukcji obsługi.

** Model z osią pojedynczą i bez zespołu tnącego  *** Niedostępne dla modelu LSB 1290 OC
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Zapoznaj się z szeroką ofertą pras, prasoowijarek i owijarek KUHN

www.kuhn.com

DANE TECHNICZNE

Wymiary bel LSB 870 LSB 890 LSB 1270 LSB 1290

80 x 70 cm x
80 x 80/90 cm x
120 x 70 cm x
120 x 80/90 cm x

WYBIERZ WIELKOGABARYTOWĄ PRASĘ KUHN,  
KTÓRA SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA!
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1. Prasy zmiennokomorowe - 2. Prasoowijarki zmiennokomorowe BalePack - 3. Prasy stałokomorowe - 4. Prasoowijarki zmiennokomorowe 
BalePack - 5. i- BIO - 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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