
be strong, be KUHN

Prasy zwijające

i-BIO
Prasowanie i owijanie bel w jednym przejeździe www.kuhn.com
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PRASY KUHN
IDEALNE BELE W KAŻDYCH WARUNKACH!

Integral Rotor Opticut 14 Opticut 23

Noże 14 23

Długość cięcia 70 mm 45 mm

Wybór sekcji noży Nie Tak, 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 kompaktowe 
prasoowijarki i-BIO, dzięki czemu wciąż zajmuje pozycję lidera z 
innowacyjnymi rozwiązaniami, takimi jak: INTEGRAL ROTOR, 
INTELLIWRAP i DROP-FLOOR.
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Bale In Onei-BIO



„BALE IN ONE”, CZYLI PRASOWANIE I OWIJANIE W JEDNEJ KOMORZE
Dzięki wyjątkowej konstrukcji komory prasowania z wbudowanym systemem owijania 
folią, i-BIO umożliwia wykonanie dwóch zadań tą samą maszyną. Ta wyjątkowo 
kompaktowa i lekka prasoowijarka waży zaledwie 3495 kg, co sprawia, że jest 
wyjątkowo zwrotna i doskonale sprawdza się na małych polach oraz na podmokłym 
lub pagórkowatym terenie.

PRASOWANIE I OWIJANIE BEL W JEDNYM PRZEJEŹDZIE
KLUCZOWE ROZWIĄZANIA
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Tylko 3495 kg



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%
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BELA OWINIĘTA FOLIĄ W 18 SEKUND!*
Po uniesieniu górnej części komory prasowania, bela jest gotowa do natychmiastowego owinięcia. Przenoszenie beli nie jest konieczne.  
Za stół owijarki służy dolna cześć komory prasowania. Synchronizacja systemu INTELLIWRAP z napinaczami folii zapewnia właściwe 
nakładanie poszczególnych warstw. Dwa napinacze zamontowane na pierścieniu, owijają belę z prędkością do 50 min-¹.  
Zawory proporcjonalne zapewniają płynne przyspieszanie i zwalnianie owijania, nie powodując uszkodzeń folii.  
Po owinięciu, pierścień unosi się, a dolna część komory prasowania obniża się i umożliwia swobodne stoczenie się beli na podłoże.

INTELLIWRAP
SZYBKIE OWIJANIE FOLIĄ

*Nakładanie 6 warstw folii 5

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. 

Dzięki zastosowaniu systemu INTELLIWRAP prasoowijarka i-BIO oferuje najlepszą możliwą kontrolę nad procesem owijania. 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 w łatwy sposób ustawia liczbę warstw folii (4, 5, 6, 7, 8, 9...), naciskając 
przycisk na terminalu sterującym.
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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 i-BIO na moc.

SYSTEM PODAJĄCY
RÓŻNE WARIANTY ZESPOŁÓW PODAJĄCYCH

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.

TECHNOLOGIA INTEGRAL ROTOR
Bezobsługowy system podający umieszczony bardzo blisko podbieracza gwarantuje 
równomierne podawanie każdego zbieranego materiału do komory prasowania. 
Wymuszone podawanie nawet najbardziej problematycznego w zbiorze materiału, 
pozwala na zwiększenie prędkości jazdy oraz poprawę 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.

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.

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

KOMORA PRASOWANIA
Prasoowijarka stałokomorowa KUHN i-BIO do bel okrągłych posiada komorę prasowania o 
średnicy 125 cm. Aby uformować zbierany materiał w  bele o dużej masie i jednakowych 
wymiarach, proces prasowania musi być efektywny i jednocześnie delikatny dla paszy.  
18 stalowych walców o żebrowanym profilu zapewnia płynne obracanie się beli i optymalne 
zagęszczenie materiału. Dolne walce prasy tworzą stół owijarki, w pełni bezpieczny dla folii. 
Walce wyprodukowane ze stali wysokiej jakości, składają się z dwóch części, zespawanych 
ze sobą na całej długości. Wewnątrz każdego walca, prostopadle do jego osi, umieszczone 
są profile wzmacniające. Płyta boczna wraz z osią walca stanowią jedną całość.

DOBRA WIDOCZNOŚĆ
Podczas pracy z prasoowijarką i-BIO firmy KUHN operator ma doskonały podgląd na cały 
proces prasowania, owijania oraz wyładunku beli, bez konieczności montażu dodatkowej 
kamery. Prasowanie oraz owijanie beli można również kontrolować na terminalu wyposażonym 
w duży kolorowy wyświetlacz.

SZYBKIE OWIJANIE SIATKĄ
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. 
W prasoowijarkach KUHN i-BIO system wiązania jest umieszczony z przodu maszyny, co 
pozwala w wygodny sposób kontrolować pracę z kabiny ciągnika.



OBCINACZE FOLII
Dwa pionowe obcinacze są hydraulicznie wysuwane z dolnej części komory prasowania, aby przytrzymać i odciąć folię. Ich konstrukcja 
umożliwia złapanie folii na całej jej szerokości. Folia przytrzymywana jest przez zacisk, a następnie ściągana w zwarty pas i obcinana zanim 
bela zostanie wyładowana. Zacisk hydrauliczny przytrzymuje folię do rozpoczęcia owijania kolejnej beli.

NAPINACZE FOLII
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OPTYMALNA JAKOŚĆ SIANOKISZONKI
W kompaktowej prasoowijarce KUHN i-BIO, owijanie beli folią odbywa się w komorze prasowania. 
W tradycyjnych prasoowijarkach, bele mogą ulec rozluźnieniu podczas ich przenoszenia na stół owijarki.  
Natychmiastowe owinięcie beli po sprasowaniu redukuje zużycie siatki, zapobiega niepożądanemu rozluźnieniu beli oraz 
gwarantuje prawidłowy przebieg fermentacji paszy. Ponieważ bela znajduje się w dolnej części komory prasowania, owijanie 
nawet na pochyłym terenie nie stanowi żadnego problemu. Bela jest utrzymywana we właściwej pozycji przez boczne rolki.

NAPINACZE FOLII
Standardowe napinacze trzymają rolkę o szerokości 750 mm. Dzięki temu, że są wykonane z aluminium, nie gromadzi się na nich 
klej z folii. Dolne końce aluminiowych rolek mają stożkowy kształt, co gwarantuje optymalne prowadzenie folii i zmniejsza ryzyko 
jej rozerwania. Specjalny, żebrowany profil rolek sprawia, że powietrze oraz zanieczyszczenia utrzymywane są z dala od folii. 
Standardowe naprężenie folii wynoszące 70% jest uzyskiwane za pośrednictwem cichej i praktycznie bezobsługowej przekładni zębatej.

REDUKCJA
KOSZTÓW

JAKOŚĆ PRACY

Jeśli jedna z rolek folii skończy się lub folia 
zostanie zerwana, operator może jednym 
przyciskiem włączyć funkcję owijania z 
prędkością zredukowaną o połowę, co 
pozwala na zakończenie owijania beli 
pojedynczą rolką folii. Jako opcja, dostępny 
jest czujnik końca/zerwania folii, który 
ostrzega operatora o wyczerpaniu folii lub 
jej zerwaniu.



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
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Hydrauliczne sterowanie sprzęgłem rotora

Gumowa mata odkładająca

Hamulce hydrauliczne lub pneumatyczne

Skrętne koła podbieracza

Kilka opcji zaczepów, w tym zaczep kulowy

Stawiacz bel, wyładowuje belę płaską stroną 
na podłożu

Automatyczne smarowanie łożysk walców

Różne rozmiary kół

WYPOSAŻENIE DODATKOWE



DANE TECHNICZNE

OPTICUT 14 OPTICUT 23

Wymiary
Szerokość 2,80 m 2,80 m

Wysokość / otwarta komora prasowania 2,30 m / 3,75 m 2,30 m / 3,75 m

Długość 4,50 m 4,50 m

Masa 3495 kg 3600 kg

Podbieracz
Szerokość podbieracza 2,30 m 2,30 m

Liczba rzędów palców 5 5

Rolka podbieracza Seryjnie Seryjnie

Pneumatyczne koła kopiujące / skrętne Seryjnie / Opcja Seryjnie / Opcja

System podający
Integral Rotor OptiCut 14 OptiCut 23

Noże 14 23 ( 0-7-11-12-23)

Długość cięcia 70 mm 45 mm

Zabezpieczenie noży Pojedyncze / sprężynowe Pojedyncze / sprężynowe

Komora prasowania
Formowanie beli 18 walców 18 walców

Średnica walców 190 mm 190 mm

Średnica komory prasowania 1,25 m 1,25 m

Szerokość 1,22 m 1,22 m

Płyty ślizgowe w komorze prasowania Seryjnie Seryjnie

Centralne smarowanie łożysk walców Seryjnie Seryjnie
Automatyczny centralny system 
smarowania łożysk Opcja Opcja

Automatyczny system smarowania 
łańcuchów Seryjnie Seryjnie

Owijanie siatką / magazynek Seryjnie / 1 rolka Seryjnie / 1 rolka

Obsługa maszyny
Sterowanie ISOBUS ISOBUS

Owijarka
Szerokość folii / magazynek 750 mm / do 6 rolek 750 mm / do 6 rolek
Redukcja prędkości obracania stołu 
owijającego o ½ w przypadku końca/
zerwania folii

Seryjnie Seryjnie

Czujnik zerwania folii Opcja Opcja

Koła
Oś pojedyncza 520/50-17 Seryjnie Seryjnie

Oś pojedyncza 500/45-22.5 Opcja Opcja

Oś pojedyncza 600/40-22.5 Opcja Opcja

Hamulce (opcja) Pneumatyczne / hydrauliczne Pneumatyczne / hydrauliczne

Pozostałe
Wałek WOM o długich interwałach 
serwisowych 540 z seryjnie montowanym wolnym kołem 540 z seryjnie montowanym wolnym kołem

Wymagania dla przepływu oleju 35 l/min przy ciśnieniu 180 bar 35 l/min przy ciśnieniu 180 bar

Wymagania dla hydrauliki ciągnika 1 zawór jednostronnego działania z  
¾” wolnym powrotem

1 zawór jednostronnego działania z  
¾” wolnym powrotem

Minimalne zapotrzebowanie mocy na 
WOM* 80 kW (110 KM) 80 kW (110 KM)
* = Zapotrzebowanie mocy może być różne w zależności od zbieranego materiału, warunków pracy i wyposażenia maszyny. Prosimy sprawdzić w instrukcji obsługi wymagania 
dotyczące ciągnika.
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Bale In Onei-BIO

ZAPOZNAJ SIĘ Z SZEROKĄ OFERTĄ PRAS I OWIJAREK KUHN

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:

www.kuhn.com

Znajdź najbliższego dealera marki KUHN 
na naszej stronie internetowej

i-BIO

Integral Rotor OPTICUT 14 OPTICUT 23

Noże 14 23

Długość cięcia 70 mm 45 mm

Możliwość wyboru liczby pracujących noży Nie Tak, 0-7-11-12-23

WYBIERZ PRASĘ KUHN,  
KTÓRA SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA!
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11.	 Prasy	 zmiennokomorowe	 -	 2.	 Prasoowijarki	 zmiennokomorowe	 -	 3.	 Prasy	 stałokomorowe	 -	 4.	 Prasoowijarki	 stałokomorowe	 -	 
5.	Wielkogabarytowe	prasy	kostkujące	-	6.	Owijarki	do	bel	okrągłych	i	prostopadłościennych

Znajdź KUHN również na

Odwiedź	nasz	kanał	na	YouTube.
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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


