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90 S 90 S TWIN 180 S QUATTROMC

KUHN MC
UNIWERSALNE SIECZKARNIE DO KUKURYDZY!

Modele MC 90 S MC 90 S TWIN MC 180 S QUATTRO

Liczba rzędów 1 2 4

Długość cięcia 4 lub 6 mm 4 lub 6 mm 4 lub 6 mm

Rozstaw rzędów, 
odległość między 
środkami

- 67/71/75 cm 75

Wydajność 0,7 ha/h 1 ha/h 1,6 ha/h

JAKOŚĆ, KTÓREJ SZUKASZ

Wysoka wydajność pracy, ograniczone do minimum ugniatanie 
gleby oraz niskie koszty eksploatacyjne sprawiają, że sieczkarnie 
do kukurydzy KUHN spełniają wymagania zarówno gospodarstw 
indywidualnych, jak i firm usługowych.

OPŁACALNA INWESTYCJA

Zespół tnący odporny na chwasty, nowoczesny system podający 
oraz bęben rozdrabniający o specjalnej konstrukcji, to rozwiązania, 
dzięki którym sieczkarnie do kukurydzy KUHN to opłacalna inwestycja.

BEZKONKURENCYJNA NIEZAWODNOŚĆ

Szeroka oferta firmy KUHN obejmuje sieczkarnie jednorzędowe, 
dwurzędowe i czterorzędowe, wszystkie z trzypunktowym układem 
zawieszenia. Sieczkarnie do kukurydzy KUHN to gwarancja nie tylko 
najlepszej jakości rozdrabniania kukurydzy, ale także niezawodność 
w każdych warunkach roboczych.
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WARUNKIEM PRAWIDŁOWEGO ROZDRABNIANIA JEST ODPOWIEDNIE PODCINANIE ŁODYG
Równomierne podawanie roślin do bębna rozdrabniającego zależy od ich równego podcięcia. Zespół tnący KUHN jest odporny na chwasty i 
posiada funkcję samooczyszczania. Regulowany przeciwnóż umieszczony między dyskami tnącymi zapewnia najwyższą jakość cięcia w każdych 
warunkach. Hartowane dyski tnące posiadają specjalną powłokę ochronną zwiększającą odporność na ścieranie.

JAKOŚĆ PRACY

RÓWNOMIERNE PODAWANIE 
ZAPEWNIA DOKŁADNE 
POCIĘCIE ROŚLIN
Dwa walce podające oraz walce 
zgniatające: gładki i zębaty, 
zapewniają płynne podawanie 
materiału prosto do bębna 
rozdrabniającego. Dzięki temu łodygi 
i kolby są cięte pod właściwym kątem 
na żądaną długość.  
Jednorodny materiał jest doskonałą 
bazą dla kiszonek najwyższej jakości.

MOCNE KOŁO ZAMACHOWE O 
MAŁYM ZAPOTRZEBOWANIU 
NA MOC
Dzięki specyficznemu ustawieniu 
noży względem stalnicy, materiał  
jest  rozdrabniany od zewnątrz do 
wewnątrz, dzięki czemu nie ma 
ryzyka zgniatania roślin w 
narożnikach. Są one natychmiast 
cięte, przy minimalnym zużyciu 
energii.

KOMFORT

TECHNOLOGIA ROZDRABNIANIA KUKURYDZY!
Sieczkarnie do kukurydzy KUHN wyróżniają się wysoką wydajnością pracy przy niskim 
zapotrzebowaniu na moc. Wałek napędowy WOM, pasy klinowe oraz przekładnie przenoszące 
napęd wymagają minimum czynności serwisowych. Ostrzenie noży i regulacja bębna 
rozdrabniającego są niezwykle proste i szybkie. Wyrzutnikiem można sterować hydraulicznie z 
kabiny operatora. Końcówka wyrzutnika sterowana jest mechanicznie. Codzienne czynności 
serwisowe ograniczają się do obsługi dwóch łatwo dostępnych smarowniczek bębna 
rozdrabniającego oraz napędu  łańcuchowego systemu MC 90 S TWIN.

90 SMC
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Łatwe ostrzenie noży w miejscu pracy. Wygodny dostęp do bębna nożowego. Po naostrzeniu noży, bęben rozdrabniający 
można łatwo wyregulować.

Skuteczne zabezpieczenie 
przed przeciążeniem
Łatwo dostępna śruba ścinana 
stanowi zabezpieczenie sieczkarni 
przed uszkodzeniem w przypadku 
zablokowania walców podających 
przez ciała obce.

REDUKCJA
KOSZTÓW

REGULOWANA DŁUGOŚĆ CIĘCIA
Sieczkarnie do kukurydzy standardowo tną materiał na fragmenty o najczęściej preferowanej długości, czyli 4 mm. Zmiana koła zębatego zapewnia 
możliwość uzyskania długości cięcia 6 mm. W przypadku zbioru dojrzałej kukurydzy o bardzo twardych kolbach można zwiększyć standardową 
prędkość bębna nożowego z 1600 obr./min do 1800 obr./min poprzez zamontowanie dodatkowego koła pasowego. Jeśli to nie wystarcza, 
prędkość bębna można zwiększyć nawet do 2000 obr./min (w tym celu należy wymienić koło pasowe oraz pasy). Dodatkowo istnieje możliwość 
wymiany standardowej, gładkiej płyty umieszczonej w dolnej części obudowy wyrzutnika, na żebrowaną płytę rozdrabniającą.

W porównaniu z jednorzędową sieczkarnią MC 90 S, masa sieczkarni dwurzędowej jest 
większa zaledwie o 15%. Sieczkarnia ta w pełni wykorzystuje moc ciągnika, jednocześnie 
redukując liczbę przejazdów o połowę. Zapotrzebowanie na moc jest minimalne: do wykoszenia 
dwóch rzędów podczas jednego przejazdu wystarczy moc 55 KM.
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MINIMALNE ZAPOTRZEBOWANIE MOCY!



Model MC 180 S QUATTRO został opracowany specjalnie z myślą o gospodarstwach rolnych lub firmach usługowych dysponujących ciągnikami 
o mocy min. 90 KM. W celu osiągnięcia większej wydajności możliwe jest zastosowanie ciągników o mocy do 140 KM na WOM.  
Dzięki niezawodnemu zabezpieczeniu walców i łańcuchów podających przed przeciążeniem, niskim wymaganiom konserwacyjnym, konstrukcji 
umożliwiającej szybką zmianę położenia roboczego na transportowe oraz wysokiej wydajności przy niskim zapotrzebowaniu na moc, model 
MC 180 S QUATTRO oferuje wysoce efektywną i zarazem bezpieczną pracę.

Rozdrabnianie 4 rzędów kukurydzy. MC 180 S QUATTRO w pozycji 
transportowej.

Dwa wyjścia WOM dla maszyn 
zawieszanych z przodu lub z tyłu ciągnika.

Elektrycznie sterowana końcówka wyrzutnika. 

Hydrauliczne przesunięcie boczne 
umożliwia zastosowanie szerokich 
ciągników oraz ułatwia pracę na 
obrzeżach pola lub w pobliżu 
rowów.

IDEALNE DO PRACY Z PRZODU LUB Z 
TYŁU CIĄGNIKA

Wyposażona w dwa zespoły rozdrabniające i dwa zespoły podające 4-rzędowa sieczkarnia do kukurydzy MC 180 S QUATTRO to 
idealne rozwiązanie dla profesjonalistów. Pod względem konstrukcji i wymagań serwisowych sieczkarnia ta przypomina model MC 90 S. 
Maszyna jest przystosowana do pracy z ciągnikami o mocy min. 90 KM. MC 180 S QUATTRO zapewnia wysokie tempo pracy, 
porównywalne z drogimi maszynami samojezdnymi. Optymalnie dobrana długość i wysokość wyrzutnika umożliwiają przenoszenie 
materiału na przyczepę bez względu na to, czy znajduje się za ciągnikiem czy też obok niego. Niezawodny układ napędowy o niskich 
wymaganiach w zakresie konserwacji zapewnia bezproblemowe rozdrabnianie. 

90 SMC
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Simple knife sharpening on the spot Excellent access to the chopping wheel After sharpening the knives the chopping 
wheel can easily be adjusted

Simple knife sharpening on the spot Excellent access to the chopping wheel Po naostrzeniu noży, bęben nożowy może 
być w łatwy sposób wyregulowany

Zaczep przyczepy w położeniu dolnym 
(MC 90 S i MC 90 S TWIN)

Łatwa regulacja boczna dolnej belki 
zaczepowej  
(MC 90 S i MC 90 S TWIN)

Dodatkowe zabezpieczenie łańcucha 
podajnika śrubą zrywaną  
(MC 90 S TWIN i MC 180 S QUATTRO)

Łatwa konserwacja, czyszczenie i 
obsługa serwisowa  
(MC 90 S i MC 90 S TWIN)

Składanie wyrzutnika na czas transportu lub 
magazynowania 
(MC 90 S i MC 90 S TWIN)

Zaczep przyczepy w położeniu górnym 
(MC 90 S i MC 90 S TWIN)

Gładka i żebrowana płyta w wyposażeniu 
seryjnym (wszystkie modele)

Zestaw grzebieni podających do śliskiej lub 
wysokiej kukurydzy  
(opcja)(seryjnie w MC 180 S QUATTRO)

Hydrauliczna regulacja wyrzutnika 
(wszystkie modele)

Przedłużenie wyrzutnika 80cm (opcja) 
(MC 90 S i MC 90 S TWIN)

Koło podporowe 
(MC 90 S i MC 90 S TWIN)

Regulowane ramię prowadzące do 
wysokich roślin (opcja tylko dla MC 90 S)
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1. MC 90 S - 2. MC 90 S TWIN - 3. MC 180 S QUATTRO

90 S 90 S TWIN 180 S QUATTROMC

www.kuhn.com

DANE TECHNICZNE
Sieczkarnia do kukurydzy MC 90 S MC 90 S TWIN MC 180 S QUATTRO

Liczba rzędów 1 2 4
Długość bez wyrzutnika 209 cm 209 cm 235 cm
Wysokość (ok.) 325 cm 325 cm 440 cm
Szerokość (ok.) 224 cm 295 cm 200 cm (podczas transportu)
Wysokość z opuszczonym wyrzutnikiem 220 cm 250 cm 315 cm
Masa (ok.) 480 kg 550 kg 1140 kg

Wymagania dla hydrauliki ciągnika 1 zawór dwustronnego działania 1 zawór dwustronnego działania 2 zawory dwustronnego działania/1*

Liczba noży 10 10 10 + 10
Liczba łopatek wyrzucających 2 5 5 + 5
Opony 16,5/6,5-8 4PR 16,5/6,5-8 4PR -
Typ zawieszenia Kat. II Kat. II Kat. II
Napęd WOM min-¹ 540/1000* 540/1000* 1000
Kierunek obrotów WOM - - Lewo/prawo
Min. zapotrzebowanie na moc 22 kW (30 KM) 40 kW (55 KM) 66 kW (90 KM)
Maks. dopuszczalna moc 88 kW (120 KM) 88 kW (120 KM) 100 kW (140 KM)
Długość cięcia 4 mm lub 6 mm 4 mm lub 6 mm 4 mm lub 6 mm
Rozstaw rzędów, odległość między środkami - 67/71/75 cm 75 cm
Średnia wydajność (ha/godzinę) 0,7 1 1,6
* = opcja

WYBIERZ SIECZKARNIĘ DO KUKURYDZY KUHN, 
KTÓRA SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA!
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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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