Zgrabiarka z przenośnikiem taśmowym
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INNA KONCEPCJA
ZGRABIANIA POKOSU

Nowa zgrabiarka z przenośnikiem taśmowym
MERGE MAXX 902 jest maszyną niezwykle wszechstronną.
Od konkurencyjnych urządzeń odróżnia ją możliwość
delikatnego zbierania wszystkich rodzajów pokosu i
maksymalne zachowanie wartości odżywczej paszy.
Trzy niezależne podbieracze zapewniają szerokość
zgrabiania: 9,10 m.

WYSOKA WARTOŚĆ ODŻYWCZA
I OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ
PASZY
Podstawa działania zgrabiarek z przenośnikiem taśmowym:
pokos nie zostaje przesuwany po powierzchni gleby, lecz jest
podnoszony przez podbieracze. Uzyskane korzyści: mniejsze
straty liści oraz dużo mniejsze zanieczyszczenie pokosu glebą
i kamieniami.

WYDAJNOŚĆ NA DUŻĄ SKALĘ
MERGE MAXX 902 to idealna maszyna dla firm usługowych
oraz gospodarstw wielkoobszarowych, które bazują na
efektywnym i wysoce wydajnym łańcuchu technologicznym
zbioru zielonek. Szerokość robocza 9,10 m pozwala
na zgrabienie w pojedynczy wał dużej ilości materiału,
z szerokości nawet 21 m. Kolejne maszyny zbierające mogą
pracować przez cały czas z dużą prędkością roboczą,
ponieważ wały pokosu są bardzo wyrównane.

WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI
Od trawy po lucernę, od żyta na kiszonkę po rośliny
energetyczne, słomę pszeniczną lub kukurydzianą: dzięki
ośmiu różnym konfiguracjom zgrabiania, maszyna jest
dostosowana do wszystkich rodzajów upraw.

Najważniejsze dane:
Dane techniczne
Szerokość robocza (m)
Szerokość transportowa (m)
Liczba podbieraczy
Napęd podbieraczy i przenośników
taśmowych

MERGE MAXX
10,50 (wał z boku maszyny,
szerokość liczona z wałem)
9,10 (wał pośrodku maszyny)
3,00
3
hydrauliczny
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JAKOŚĆ PRACY

DELIKATNY, CIĘŻKI LUB MOKRY POKOS?

JAKOŚĆ PASZY POD
Koncepcja zgrabiarek z przenośnikiem taśmowym pochodzi z Ameryki Północnej. Zasada ich
działania zdecydowanie różni się od typowych zgrabiarek karuzelowych. W przypadku tych maszyn,
pokos jest zbierany przez podbieracze, a następnie kierowany na przenośniki taśmowe, które
z kolei formują wały. Taki system ma niepodważalne zalety, jeżeli chodzi o jakość paszy.
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MINIMALNE STRATY LIŚCI

BEZ GLEBY I KAMIENI

Wartość odżywcza paszy takiej jak lucerna koncentruje się
w liściach. W związku z tym, zbiór roślin musi być na tyle
delikatny, aby nie uszkodzić liści, a jednocześnie odpowiednio
wydajny, aby wartościowy materiał nie pozostał na polu.
Podbieracze zgrabiarki z przenośnikiem taśmowym łagodnie
podnoszą pokos i podają go na przenośniki taśmowe,
nie niszcząc liści ani łodyg.

Zapobieganie obecności gleby w wale pokosu, znacznie
ogranicza ryzyko wprowadzenia szkodliwych bakterii
do kiszonki. Wysoki poziom niepożądanego kwasu masłowego
podczas procesu fermentacji daje kiszonkę o jasnozielonym
kolorze i zjełczałym zapachu, która nie ma walorów smakowych
dla stada.
Kamienie w zgrabionym wale pokosu zwiększają zużycie części
w maszynie zbierającej. Podbieracze zgrabiarki z przenośnikiem
taśmowym znacznie ograniczają liczbę kamieni w wale (według
niektórych użytkowników, nawet o 70%).

KONTROLĄ
Ponieważ pokos jest podbierany bez przesuwania po powierzchni gleby, straty w wyniku gubienia liści zostają
zminimalizowane, a zawartość gleby i kamieni w paszy jest wyraźnie ograniczona. Mniej zanieczyszczeń oznacza
większą wartość odżywczą: jakość paszy zostaje zachowana!

MASZYNA ZAPROJEKTOWANA DO CIĘŻKICH
POKOSÓW
Nawet w przypadku zbioru ciężkiego materiału, takiego jak żyto
na kiszonkę lub sorgo, zgrabiarki z przenośnikiem taśmowym
osiągają dobre wyniki, podczas gdy praca tradycyjnymi
zgrabiarkami karuzelowymi jest utrudniona lub niemożliwa.
To samo dotyczy zbioru słomy zbożowej i kukurydzianej.
Maszyna pozwala zbierać i układać mokry pokos w równe
i przewiewne wały, w których rośliny szybciej schną.

RÓŻNE USTAWIENIA ROBOCZE,
ZAPEWNIAJĄCE WYSOKĄ WYDAJNOŚĆ
ZBIORU PASZY
Dzięki możliwości formowania wału z lewej lub prawej strony,
a także pośrodku maszyny, KUHN MERGE MAXX 902 może
zgrabiać duże ilości pokosu w jeden wał. Kolejne maszyny
zbierające, mogą dzięki temu pracować wydajniej, mając do
zebrania mniejszą ilość wałów. Czas zbioru paszy zostaje
skrócony, a liczba przejazdów i ugniatanie gleby ograniczone.
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WIELE MOŻLIWOŚCI FORMO
Dzięki ośmiu różnym
pozycjom roboczym,
MERGE MAXX 902 to
wyjątkowo wszechstronna
maszyna.
Może formować wał pokosu
z lewej lub z prawej strony,
a także pośrodku.
Dzięki temu mamy możliwość:
- zgrabiania pokosu szeroko
rozrzuconego lub
uformowanego w wały,
- zgrabiania gęstego lub
rzadkiego materiału,
- zgrabiania pokosu w
pojedynczy wał z szerokości
nawet 21 m (przejazd tam
i z powrotem),
- zgrabiania różnych
materiałów.
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ZALETY KUHN

1-2 ZGRABIANIE Z SZEROKOŚCI 21 M PRZY 3 UKŁADANIE POKOSU POŚRODKU
JEDNYM PRZEJEŹDZIE TAM I Z POWROTEM Środkowy zespół jest podniesiony, a zewnętrzne przenośniki
Jeżeli trzy przenośniki przesuwają się w tym samym kierunku,
powstaje jeden wał albo z lewej, albo z prawej strony
maszyny. W tej konfiguracji MERGE MAXX 902 może
uformować wał z pokosu zebranego z szerokości 21 m,
podczas jednego przejazdu tam i z powrotem.
Zbiór paszy ze zgrabiarką MERGE MAXX 902 jest
bezkonkurencyjny pod względem wydajności roboczej.
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taśmowe obracają się do środka maszyny. W ten sposób powstaje
wał pokosu z pasa o szerokości 9,10 m.

WANIA WAŁÓW
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4-5 JEŚLI POKOS JEST ZBYT CIĘŻKI,
ABY UFORMOWAĆ JEDEN WAŁ

6-7-8 W PRZYPADKU WILGOTNEGO
POKOSU LUB ZBIORU SIECZKARNIĄ

Podczas zbierania ciężkiego pokosu w pojedynczy wał z szerokości
roboczej 9,10 m, może się zdarzyć, że wał będzie nierówny.
Wówczas maszyna zbierająca nie będzie w stanie pracować ze
stałą prędkością. W takich warunkach MERGE MAXX 902 może
pracować w dwóch konfiguracjach, używając trzech przenośników
taśmowych. Przenośniki boczne będą obracać się na zewnątrz,
a kierunek pracy przenośnika środkowego zostanie ustawiony w taki
sposób, aby 2/3 pokosu przenosić na jeden wał, a pozostałą
1/3 na drugi wał.

W niektórych sytuacjach potrzebne jest przemieszczenie
wałów pokosu na polu, np. jeśli pokos wymaga odwrócenia
i przyśpieszenia schnięcia, lub w celu uformowania
większego wału do zbioru sieczkarnią. W zgrabiarce
MERGE MAXX 902 środkowy zespół może zostać
podniesiony, a boczne mogą obracać się na zewnątrz (6),
albo w prawą lub lewą stronę (7 i 8). Taka możliwość
zapewnia maszynie wyjątkową wszechstronność, ponieważ
możemy ułożyć pokos w dowolnym miejscu. W ten sposób
optymalizujemy wydajność zbioru paszy!
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OGRANICZENIE
KOSZTÓW

KOMFORT

RÓWNE WAŁY POKOSU TO

ZWRACAJ UWAGĘ
NA FORMOWANIE WAŁÓW
1. Większa wydajność:
Nierówne wały utrudniają maszynom
zbierającym poruszanie się ze stałą prędkością.
Docierając do gęstszych fragmentów wału,
operator musi zwolnić, natomiast przy rzadszym
pokosie przyspieszyć, aby utrzymać równe
pobieranie paszy przez przystawkę. Ciągłe
zmiany prędkości jazdy przekładają się na
obniżenie średniej prędkości roboczej. To z kolei
jest przyczyną znacznego spadku wydajności
roboczej z hektara w porównaniu ze zbiorem
pokosu ułożonego w równe wały.
2. Większy komfort pracy:
Nieregularne wały to większy stres dla operatora
podczas zbiorów.
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3. Mniejsze zużycie maszyn zbierających
Nieregularne wały powodują obciążenia
szczytowe maszyn zbierających i wpływają na
większe zużycie przystawek do zbioru zielonek.
Równe wały, czystsza pasza i brak kamieni
ograniczają koszty eksploatacyjne sieczkarni
i przyczep zbierających.

DOSTOSUJ WAŁ POKOSU DO
SWOICH POTRZEB!

ROZWIĄZANIE DLA LŻEJSZYCH POKOSÓW
Zespół palców prowadzących pokos można zastąpić zamkniętą
osłoną wyposażoną w rolkę. Rozwiązanie ułatwia kierowanie
lekkiego lub krótkiego pokosu na przenośnik taśmowy, zapewniając
układanie równo zagęszczonych wałów.

PODSTAWA

ROZWIĄZANIE KUHN

ROZWIĄZANIE KUHN

ZESPÓŁ PALCÓW RÓWNOMIERNIE PROWADZĄCY
POKOS NA PRZENOŚNIKI TAŚMOWE

DOKŁADNIEJSZE FORMOWANIE WAŁU Z BOKU
MASZYNY

Aby uformować wał o wyrównanym zagęszczeniu i zapobiec
skręcaniu i plątaniu roślin, MERGE MAXX 902 wyposażono
w opatentowany system prowadzenia pokosu. Zespół specjalnie
wyprofilowanych palców ułatwia podnoszenie pokosu przez
podbieracz, a następnie kieruje go na przenośniki taśmowe. Dzięki
temu, pokos nie skręca się i zostaje równomiernie rozłożony na
przenośnikach: wyraźna zaleta zapewniająca formowanie
jednolitego wału.
Zespół palców prowadzących pokos może być regulowany bez
użycia narzędzi i dostosowany do różnych rodzajów materiału,
do jego gęstości oraz w celu optymalizacji jego przepływu.
W rezultacie uzyskujemy równe i przewiewne wały.

MERGE MAXX 902 może być wyposażony w zestaw dwóch
fartuchów pokosowych do zamontowania z lewej i prawej strony
maszyny, pozwalających regulować wał pokosu do szerokości
1,40 m.
Wyposażenie doskonale przydaje się, jeśli chcemy uzyskać wąski
wał, idealnie dostosowany do zbioru prasą lub przyczepą
zbierającą.
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OCHRONA GLEBY I DARNI
Każdy podbieracz opiera się na dwóch obszernych płozach, zapewniających zgrabiarce
MERGE MAXX 902 doskonałą nośność i optymalne rozłożenie ciężaru na dużej powierzchni.
Rozwiązanie to:
- minimalizuje ugniatanie gleby,
- zapobiega powstawaniu kolein na wilgotnym podłożu
- minimalizuje obciążenie maszyny podczas pracy na twardym podłożu.

REGULACJA NACISKU NA PODŁOŻE, W RÓŻNYCH
WARUNKACH ROBOCZYCH
Płozy są regulowane hydraulicznie, co pozwala łatwo dostosować
nacisk maszyny na podłoże w różnych warunkach roboczych
i glebowych. Mniejszy docisk do podłoża w przypadku terenów
pokrytych młodą, delikatną roślinnością lub na lekkich glebach oraz
większy docisk na ciężkich i zwięzłych glebach, lub na nierównym
terenie.

RÓWNOWARTOŚĆ NACISKU NA PODŁOŻE
1 OSOBA WAŻĄCA 90 KG

1 PŁOZA ZGRABIARKI
MERGE MAXX 902

26% MNIEJ

0,082 kg /cm2

0,065 kg /cm2

OCHRONA PRZED USZKODZENIEM DARNI
Krawędzie płóz mają zaokrąglone krawędzie, które bez względu
na obrany kierunek jazdy, zapobiegają naruszaniu gleby.
Zapewnia to ochronę pokrywy roślinnej.
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DUŻE KOŁA JAKO OPCJA

PERFEKCYJNE KOPIOWANIE TERENU

Aby dodatkowo zapobiegać uszkodzeniom i nadmiernemu
zagęszczaniu gleby, standardowe koła transportowe 400 mm
można zastąpić kołami 500 mm o dużej nośności.

Wszystkie trzy podbieracze są wyposażone w wahliwe połączenie
przegubowe, które zapewniają doskonałe kopiowanie nierówności
terenu na całej szerokości maszyny 9,10 m, nawet na skłonach.
Dzięki temu, gleba nie przedostaje się do pokosu.
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KOMFORT

STEROWANIE
Z KABINY
CIĄGNIKA
Sterownik T15M to wielofunkcyjne urządzenie,
które ułatwia pracę i zapewnia komfort
kierowcy.
Pozwala operatorowi sterować różnymi
funkcjami maszyny z kabiny ciągnika, a także
kontroluje system elektroniczny i ciśnienie
oleju.

WYSOKOŚĆ ROBOCZA
Wysokość robocza jest ustawiana za pośrednictwem
hydraulicznie regulowanych płóz pod każdym zespołem
podbierającym.

OPCJE FORMOWANIA WAŁU
Naciskając na przycisk wyboru jednego z ośmiu
sposobów formowania wału w zgrabiarce
MERGE MAXX 902, możemy również zmienić kierunek
napędu przenośnika taśmowego.

NIEZALEŻNE PODNOSZENIE PODBIERACZY
Niezależne podnoszenie lewego lub prawego zespołu
roboczego ma istotne znaczenie przy omijaniu przeszkód
lub zmniejszaniu szerokości roboczej na klinach.

JEDNOCZESNE PODNOSZENIE
Równoczesne podnoszenie trzech zespołów na uwrociach
przebiega szybko, co pozwala uniknąć przestojów.

SKŁADANIE I ROZKŁADANIE
Wybierz przycisk na sterowniku i uruchom zawór
hydrauliczny, aby rozpocząć pełną procedurę składania
lub rozkładania maszyny z pozycji transportowej do
pozycji roboczej.
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NAJWAŻNIEJSZE ROZWIĄZANIA

ZALETY PRZENOŚNIKA
TAŚMOWEGO
Przenośniki taśmowe w zgrabiarce
MERGE MAXX 902 nie są prowadzone
na rolkach, co eliminuje blokowanie
w wilgotnych warunkach. Naprężenie taśm
można regulować w prosty sposób, a ich
wymiana jest łatwa przy umiarkowanym
koszcie.

KIEROWANE KOŁA
Tylne koła transportowe są połączone
za pomocą drążka skrętnego z głowicą
maszyny. Dzięki temu zgrabiarka precyzyjnie
podąża za ciągnikiem i zyskuje dużą
zwrotność w narożnikach pół i na wąskich
ścieżkach.

Z MYŚLĄ O BEZPIECZNYM
I WYGODNYM TRANSPORCIE
Specjalny system składania pozwala częściowo
przenieść masę zgrabiarki MERGE MAXX 902
na ciągnik, co poprawia stabilność ciągnika
z maszyną na drodze. Przy wysokości
transportowej poniżej 4,00 m i szerokości
transportowej wynoszącej 3,00 m, kompaktowa
maszyna zapewnia dodatkowy komfort
prowadzenia.

USŁUGI KUHN*

MAKSYMALNE KORZYŚCI I OPŁACALNOŚĆ
UŻYTKOWANIA TWOICH MASZYN KUHN

*Niektóre usługi są dostępne tylko w wybranych krajach.

Całodobowa dostawa części przez 7 dni w tygodniu

Natychmiastowa naprawa!

Wybór profesjonalistów!

Racjonalna inwestycja

Pilnie potrzebujesz części zamiennej?
W ramach usługi KUHN sos order, ekspresowe przesyłki
dostarczane są przez 7 dni w tygodniu, przez 365 dni w roku.
W ten sposób minimalizujesz czas przestoju maszyny
i poprawiasz wydajność pracy.

Gwarancja KUHN protect+ daje 36 miesięcy całkowitego
spokoju. Możesz skupić się wyłącznie na pracy i wydajności
maszyny, czyli na tym czego oczekujesz inwestując w sprzęt
wysokiej jakości.

Nieoczekiwana usterka techniczna zawsze zdarza się
w niewłaściwym momencie. Dzięki usłudze KUHN i tech Twój
dealer KUHN może szybko i skutecznie udzielić Ci pomocy
technicznej. Narzędzie to, dostępne online przez 7 dni w tygodniu
i 24 godziny na dobę, umożliwia szybką i dokładną diagnostykę.

Potrzebujesz nowej maszyny, ale problem stanowią fundusze?
Zmodernizuj swój sprzęt i rozwijaj gospodarstwo, korzystając
z usługi KUHN FINANCE – całkowicie bezpiecznie i zgodnie
z Twoimi potrzebami i oczekiwaniami. Proponujemy indywidualne,
dostosowane do potrzeb rozwiązania w zakresie finansowania.
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OPINIE UŻYTKOWNIKÓW

DLACZEGO MIAŁBYŚ
WIERZYĆ NAM NA SŁOWO?
Posłuchaj, co mówią niektórzy nasi klienci o MERGE MAXX
MIKE WITT, WITT FARMS, STANY ZJEDNOCZONE
Ten rolnik z Wisconsin pracował po raz pierwszy z MERGE MAXX w 2010 r., po tym jak sprzedał swoją starą zgrabiarkę
z przenośnikiem taśmowym o szerokości 9,00 m. Wówczas odnotował poprawę wydajności swojej sieczkarni o 14%.
Mike Witt wyjaśnia:
„Pierwszą rzeczą, jaką zauważyłem przy pracy z MERGE MAXX, była wyraźna poprawa jednolitości wału. Równy wał przekłada
się na szybszą pracę sieczkarni (mniej zmian prędkości). Obserwując maszynę przy pracy, zobaczyłem, że jest to przede
wszystkim zasługa palców prowadzących, które zapewniają bardziej równomierne zbieranie materiału i kierują go bezpośrednio
na przenośnik taśmowy. W porównaniu z poprzednimi zgrabiarkami z przenośnikiem, siano gromadziło się przed podbieraczem,
a następnie było wyrzucane w górę i spadało nierównomiernie na przenośniki, przez co powstawały nierówne wały. Z naszych
danych wynika, że tego roku wydajność sieczkarni wzrosła o 14%. Wzrost ten przypisuję bezpośrednio większej regularności
wału. Z naszych danych archiwalnych wynika również, że plon z pierwszego pokosu wzrósł z 4,1 tony z akra (10,1 t/ha) w 2009 r.
do 4,4 tony z akra (10,9 t/ha) w 2010 r., co jest szczególnie zadowalające, mając na uwadze, że zwiększyliśmy prędkość roboczą
naszej sieczkarni”.

PUNTO VERDE, MIGLIARO, WŁOCHY
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Gospodarstwo ekologiczne obejmujące 3 000 hektarów, z czego 2 500 ha przeznaczono pod uprawę lucerny i roślin
paszowych.
„W dużych gospodarstwach takich jak nasze, wysoka wydajność robocza ma zasadnicze znaczenie. Z MERGE MAXX możemy
zbierać lucernę przez cały dzień bez wpływu na jej jakość, dzięki czemu możemy efektywnie organizować swoją pracę. Maszyna
formuje puszyste wały pozwalające na swobodny przepływ powietrza, co przyspiesza schnięcie pokosu. Ponadto, MERGE
MAXX pozwala w łatwy sposób odwrócić wały po deszczu, dzięki czemu jakość paszy zostaje zachowana. Duża szerokość oraz
prędkość robocza maszyn pozwala ograniczyć koszty eksploatacji i produkcji paszy w stosunku do tradycyjnych zgrabiarek”.

Dane techniczne
MERGE MAXX
Szerokość robocza przy układaniu wału pokosu pośrodku
maszyny (m)

9,10

Szerokość robocza przy układaniu wału pokosu z boku maszyny
(średnia, z uwzględnieniem wału początkowego) (m)

10,50

Szerokość wału układanego pośrodku maszyny (m)
- zbieranie szeroko rozrzuconego lub przetrząśniętego pokosu
- łączenie wałów

2,10
1,80

Szerokość wału układanego z boku maszyny (m)
- zbieranie szeroko rozrzuconego lub przetrząśniętego pokosu
- łączenie wałów

2,30
1,80

Liczba podbieraczy i przenośników taśmowych

3

Napęd podbieraczy i przenośników taśmowych

hydrauliczny z wbudowanymi pompami

Płozy

2 na każdy podbieracz

Koła transportowe

400/55-22,5

Kierowane koła transportowe
składanie/rozkładanie, regulacja wysokości podbieracza, wybór trybu
układania wałów pokosu, kontrola/diagnostyka

Sterownik T15M
Szerokość transportowa (m)

3,00

Wysokość transportowa (m)

3,90

Napęd WOM (min-1)

1000

Minimalne zapotrzebowanie na moc ciągnika (kW/KM)

103 / 140

Niezbędne wyposażenie hydrauliczne

2 x DE

Masa (kg)

7058

seryjnie

wyposażenie dodatkowe

- niedostępne

Wyposażenie dodatkowe: szerokie koła transportowe (500/45-22,5) – zamknięta osłona z rolką - zestaw fartuchów pokosowych.

CZĘŚCI ZAMIENNE KUHN

WYGRYWAJĄ Z CZASEM
Odlewnie i kuźnie należące do firmy KUHN oraz technologicznie zaawansowane procesy
obróbcze pozwalają produkować części przygotowane na walkę z czasem. Możesz polegać
na naszej wiedzy i doświadczeniu oraz oryginalnych częściach zamiennych KUHN.
Rolnicy korzystają z naszego wsparcia oraz usług logistycznych za pośrednictwem dowolnego
magazynu części wymiennych KUHN PARTS, który oferuje szybkie i niezawodne rozwiązania
naprawcze, we współpracy z autoryzowaną siecią dealerów KUHN.

be strong, be KUHN
15

MERGE MAXX

902

TECHNOLOGIA ZGRABIANIA ZAPEWNIAJĄCA
MNIEJSZE ZANIECZYSZCZENIE I STRATY PASZY

Zbieranie pokosu za pomocą podbieracza i przenośnika
taśmowego ma ogromny wpływ na poprawę jakości paszy:
- mniej zanieczyszczeń,
- mniej strat w wyniku utraty delikatnych liści roślin, takich jak lucerna,
- wydajniejsze zbieranie ciężkiego i lepkiego pokosu, takiego jak żyto paszowe lub sorgo,
- większa elastyczność pracy, dzięki różnym pozycjom roboczym.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

Potrójne zestawy kosiarek
dyskowych
Potrójne zestawy kosiarek
dyskowych ze zgniataczami
pokosu
Przetrząsacze o dużej
szerokości roboczej
Zgrabiarki dwukaruzelowe
półzawieszane formujące
wał z boku maszyny
Zgrabiarki dwukaruzelowe
półzawieszane formujące
wał pośrodku maszyny
Zgrabiarki czterokaruzelowe

1

2

3

4

5

6

Znajdź najbliższego dealera marki KUHN
na naszej stronie internetowej:

www.kuhn.com.pl

KUHN Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.
Jelonek, ul. Orzechowa 1, 62-002 Suchy Las
Tel. 61 81 25 235, Fax 61 81 17 010

Odwiedź nasz
kanał na YouTube.

Twój dealer KUHN

www.kuhn.com

Informacje podane w niniejszym dokumencie mają wyłącznie charakter informacyjny i nieumowny. Maszyny naszej
firmy spełniają wymogi obowiązujące w krajach, do których są dostarczane. W celu lepszej prezentacji wybranych
szczegółów niektóre urządzenia zabezpieczające opisywane w naszych materiałach marketingowych nie zostały
przedstawione w pozycji roboczej. Podczas pracy urządzenia te należy umieścić w pozycji roboczej zgodnie
z wymogami zamieszczonymi w instrukcjach obsługi i montażu. Należy uwzględniać masę brutto ciągnika, jego
udźwig oraz maksymalne obciążenie poszczególnych osi i opon. Wartość obciążenia przedniej osi ciągnika musi
być zgodna z przepisami obowiązującymi w kraju, do którego maszyna jest dostarczana (w krajach europejskich nie
może być mniejsza od 20% masy netto ciągnika). Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji rozwiązań projektowych,
specyfikacji i wyszczególnionych materiałów bez uprzedzenia. Maszyny oraz wyposażenie przedstawione
w niniejszej broszurze mogą być chronione co najmniej jednym patentem i/lub zastrzeżonym wzorem. Przytaczane
w niniejszym dokumencie znaki towarowe mogą być zarejestrowane w jednym lub kilku krajach.

Znajdź KUHN
również na
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