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ZMIENNOKOMOROWE PRASY ZWIJAJĄCE KUHN 
IDEALNE BELE W KAŻDYCH WARUNKACH

Typ 1 2 3 4

Materiał Słoma Siano Sianokiszonka Sianokiszonka Kiszonka

Poziom wilgotności 5 do 20% 5 do 18% 18 do 35% 35 do 70% 70 do 80%

MOCNE STRONY NASZYCH MASZYN:  

WYDAJNOŚĆ

Naszym celem jest tworzenie maszyn, które będą siłą napędową 
wzrostu rentowności Twojego gospodarstwa. Wysoka wydajność 
robocza to kluczowy czynnik decydujący o sukcesie każdej prasy. 
Prasy zwijające KUHN mają wiele unikatowych rozwiązań, które 
zapewnią szybki zwrot z inwestycji.

OKRĄGŁE BELE

Niezmienny kształt, doskonale uformowanych okrągłych bel to 
rezultat jakiego oczekuje każdy klient. Dzięki ponad 30-letniemu 
doświadczeniu w produkcji pras, nasze maszyny mogą formować 
bele o wyjątkowo dużej gęstości, nawet w najbardziej wymagających 
warunkach polowych.

NIEZAWODNOŚĆ

Aby maszyna pracowała z maksymalną wydajnością, konieczna jest 
jej wysoka niezawodność. KUHN oferuje najszerszą i najbardziej 
wszechstronną gamę pras zwijających na rynku, w których 
wykorzystano proste lecz skuteczne rozwiązania techniczne 
pozwalające maksymalnie ograniczyć przestoje. Prasy KUHN to 
maszyny na których można polegać.
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seria 2200VB-VBP

Typ 1 2 3 4 1 2 3 4

VB 2255/2285  
OptiFlow ● ●
VB 2255/2285  
OptiFeed ● ●
VB 2255/2285  
OptiCut 14 ● ● ●

VB 2260/2290  
OptiFlow ● ● ● ● ●
VB 2260/2290  
OptiFeed ● ● ● ● ● ●

VB 2260/2290  
OptiCut 14 ● ● ● ● ● ●
VB 2265/2295  
OptiFeed ● ● ● ● ● ● ● ●
VB 2265/2295  
OptiCut 14 lub 23 ● ● ● ● ● ● ● ●
VBP 2265/2295  
OptiFeed ● ● ● ● ● ● ● ●
VBP 2265/2295  
OptiCut 14 lub 23 ● ● ● ● ● ● ● ●



PROGRESSIVE DENSITY – ROZWIĄZANIE KUHN
System PROGRESSIVE DENSITY został doceniony we wszystkich prasach KUHN VB.
W miarę zwiększania średnicy beli, wzrasta nacisk pasów na prasowany materiał, dzięki czemu 
zewnętrzna warstwa beli staje się bardzo twarda.

ZNACZENIE KSZTAŁTU BELI
Jednakowy kształt bel to nie tylko aspekt estetyczny. Równo zwinięte bele są odzwierciedleniem jakości  
w każdej formie. Mocniejsze zagęszczenie materiału to mniej powietrza w okrągłych belach i wyższa 
jakość paszy!

 2 x 
 4 x

 x 

JEDNAKOWY KSZTAŁT BEL
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JAK TO DZIAŁA?
W miarę zwiększania średnicy beli w komorze prasowania, ramiona napinające pasy natrafiają na coraz większy opór stawiany przez dwa siłowniki 
hydrauliczne i sprężynę napinającą. Wraz ze wzrostem średnicy beli, rośnie jej zagęszczenie. W efekcie uzyskujemy mocną belę z umiarkowanie 
zagęszczonym rdzeniem. Dzięki zbitej warstwie zewnętrznej bele ze słomy będą mniej podatne na niekorzystne warunki pogodowe, a w przypadku 
kiszonki, trwale zachowają swój kształt, co ułatwi ich transportowanie.
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OPTYMALNE PODAWANIE MATERIAŁU
Wszystkie modele VB 2200 są wyposażone w podbieracz z bieżnią 
krzywkową. Podbieracz został dostosowany do pracy z najwyższą 
wydajnością. Dzięki dużej szerokości podbieracza: 230 cm, maszyna  
radzi sobie z każdym pokosem i nie zawodzi nawet w najtrudniejszych 
warunkach. Nowe modele pras z zespołem podającym typu OptiFlow o 
otwartym kanale prasowania, są wyposażone w podbieracz o szerokości 
210 cm. Umieszczone za podbieraczem napędzane walce, górny i dolny, 
zapewniają maksymalny przepływ materiału do komory prasowania, co 
gwarantuje wysoką wydajność pracy. Maszynę można dostosować do 
swoich potrzeb, wybierając sztywne lub skrętne koła podbieracza.          

INTEGRAL ROTOR - KONTROLOWANY PRZEPŁYW MATERIAŁU
Wszystkie prasy VB, za wyjątkiem modeli OptiFlow, są wyposażone w opatentowaną  
technologię Integral Rotor*. Oprócz modeli VB 2255-2285, wszystkie zespoły Integral Rotor  
posiadają podwójne zęby ze stali trudnościeralnej typu Hardox. Hardox to kombinacja maksymalnej 
twardości i wytrzymałości oraz wyjątkowej odporności na ścieranie. Ten prosty, bezobsługowy 
zespół podający umieszczony bardzo blisko podbieracza, zapewnia równomierne napełnianie 
komory prasowania niezależnie od warunków roboczych (rodzaj materiału). Mała odległość pomiędzy 
podbieraczem a rotorem gwarantuje wyjątkowo wydajny przepływ materiału. Wymuszone podawanie 
materiału z podbieracza do komory prasowania pozwala na pracę z większą prędkością roboczą, co 
w efekcie prowadzi do zwiększenia wydajności roboczej przy ograniczonych stratach paszy.

OPTIFLOW – OTWARTY ZESPÓŁ PODAJĄCY
Zespół podający OptiFlow o otwartej konstrukcji posiada nieograniczone możliwości pod 
względem wydajności podawania każdego materiału. W trudniejszych warunkach, np. przy 
dużych ilościach słomy lub siana, górny walec napędzany od głównego napędu prasy, zapewnia 
wstępne zagęszczenie materiału. Zespół OptiFlow jest pozbawiony elementów, w które 
wyposażony jest rotor i które mogłyby zakłócać przepływ materiału i ograniczać wydajność 
roboczą. Takie rozwiązanie zapewnia ogromny potencjał podawania i zapobiega blokowaniu 
zespołu, co przekłada się na doskonałe wyniki pracy i minimalne przestoje.

ROTOR OPTIFEED
Rotor OptiFeed z pojedynczymi zębami oraz zintegrowanymi bocznymi ślimakami zapewnia 
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.

Kiedy cięcie materiału nie jest konieczne, zespół podający OptiFlow lub OptiFeed zapewni płynne i równomierne podawanie materiału do 
komory prasowania (dostępność w zależności od modelu VB):

*rozwiązania opatentowane lub zgłoszone do opatentowania w jednym lub większej liczbie krajów

ZESPÓŁ PODAJĄCY
RÓŻNE WARIANTY ZESPOŁÓW PODAJĄCYCH

MODELE BEZ ZESPOŁÓW TNĄCYCH
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System aktywacji grup 
pracujących noży 

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

System OPTICUT firmy KUHN uważany jest za jeden z najlepszych zespołów tnących na rynku.

W razie zablokowania, podłoga pod rotorem oraz noże mogą zostać hydraulicznie opuszczone. Po usunięciu zatoru, podłoga i noże są w wygodny 
sposób ustawiane w pozycji roboczej również za pomocą hydrauliki sterowanej z kabiny ciągnika. 

ROZŁĄCZANIE ROTORA 
Kiedy opuszczenie podłogi i noży nie wystarcza, napęd rotora można manualnie odłączyć od napędu komory 
prasowania, co umożliwia związanie i wyładunek beli znajdującej się w prasie. Sprzęgło rozłączające napęd 
rotora oraz opuszczana podłoga DropFloor zapewniają szybkie udrożnienie maszyny bez konieczności 
bezpośredniego ingerowania operatora w zablokowany zespół. 

Typ Integral Rotor VB 2255 VB 2285 VB 2260 VB 2290 VB 2265 VB 2295 VBP 2265 VBP 2295

OptiFlow -  
bez zespołu tnącego •

OptiFeed -  
bez zespołu tnącego • • 

(DropFloor jako opcja)
• 

(DropFloor)

OptiCut 14 -  
długość cięcia 70 mm • • 

(DropFloor)
• 

(DropFloor, wybór grup pracujących noży)

OptiCut 23 -  
długość cięcia 45 mm

• 
(DropFloor, wybór grup pracujących noży)

OPTICUT 14
Zespół 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 
14-nożowego zespołu OPTICUT wynosi 70 mm. Każdy pojedynczy nóż jest zabezpieczony 
sprężyną, która chroni go przed uszkodzeniem. W modelach VB 2265 -2295 operator może 
wybrać liczbę pracujących noży: 0, 4, 7, 7 lub 14 

OPTICUT 23
Zespół podający Integral Rotor z zespołem OPTICUT wyposażony w 23 noże zapewnia intensywne 
cięcie każdego materiału na długość 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.

W modelach VB 2265-2295 i BalePack dostępny jest mechaniczny system aktywowania grup 
pracujących noży. Łatwa wymiana noży zapewnia operatorowi prawdziwy komfort pracy. 

Zespoły tnące OC zapewniają nieograniczoną wydajność podawania i doskonałą jakość cięcia materiału.  
W modelach serii VB2200 dostępne są dwa rodzaje zespołów tnących KUHN OC (dostępność w zależności od modelu VB): 

WERSJE ZESPOŁÓW TNĄCYCH
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Komora prasowania w modelach z serii VB 2200 zawiera 3 walce i 5 pasów. 
Pasy i walce w komorze prasowania zapewniają szybkie formowanie 
spójnego rdzenia. W zależności od przeznaczenia materiału, w komorze 
wstępnej można wybrać, czy bela będzie posiadać umiarkowany, czy 
miękki rdzeń. Nowa komora prasowania została wyposażona w 
masywniejszy górny walec o agresywnym profilu, ograniczający 
przerzucanie materiału z powrotem na rotor. Seria VB 2200 jest również 
wyposażona we wzmocniony walec w tylnej części klapy i wzmocniony 
górny wałek prowadzący pasy. Szeroki, gładki walec współpracujący z 
napędzanym spiralnym walcem czyszczącym z przodu maszyny, 
zapobiegają gromadzeniu się materiału na pasach i zanieczyszczaniu 
maszyny. Modele VB 2255 i 2285 są wyposażone w szeroki profilowany 
walec ze skrobakiem.

Komora prasowania

VB 2255 i VB 2285 VB 2260 i VB 2290 VB 2265 i VB 2295  
VBP BalePack

VB 2255 - VB 2285 VB 2260 - VB 2290 VB 2265 - VB 2295  
VBP BalePack

Pasy łączone spinkami lub 
bezkońcowe

Pasy łączone spinkami lub 
bezkońcowe

Bezkońcowe + Drugi walec 
napędowy w standardzie

Mocne łożyska i uszczelki

FORMOWANIE BELI

Prasy VB 2265 2295 mogą formować bele o większym zagęszczeniu, co zwiększa masę beli w przypadku suchego materiału nawet o 10%. 
Komora prasowania posiada drugi napęd pasów, aby zagwarantować formowanie ciężkich bel z mokrej kiszonki bez ryzyka poślizgu 
pasów. Dodatkowo, wszystkie nowe walce napędzające i rozprowadzające pasy w komorze prasowania maszyny są wyposażone w 
mocniejsze łożyska i mocniejsze uszczelnienia, aby sprostać najwyższym wymaganiom. 
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TRWAŁA KONSTRUKCJA
VB 2265-VB 2295 I BALEPACK

TRWAŁOŚĆ
Układ napędowy wszystkich modeli pras VB 2265-2295 został wzmocniony. Przeguby uniwersalne 
krzyżakowe, mocniejsze łańcuchy oraz walce napędzające i rozprowadzające pasy wpływają na 
większą żywotność maszyny. Drugi walec napędzający gwarantuje prawidłową prace prasy bez 
względu na wilgotność i rodzaj materiału.

Dodatkowo wszystkie modele VB 2265 - VB 2295 (BalePack) są standardowo wyposażone w układ 
ciągłego smarowania łańcuchów Beka Max z trwałymi i szerokimi szczotkami zapewniającymi 
dokładne czyszczenie i olejowanie łańcuchów.

Mocne łańcuchy układu napędowego Przeguby uniwersalne krzyżakowe w osiach napędu

Trwałe i szerokie szczotki do oliwieniaSystem ciągłego oliwienia łańcuchów Beka Max

Oddzielne sterowanie nożami/opuszczaną podłogą 
DropFloor z kabiny ciągnika

Hydrauliczna regulacja stopnia zgniotu
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Cykl wiązania beli ma kluczowe znaczenie w procesie prasowania 
materiału. Mniej czasu zużytego na owijanie siatką oznacza lepszą 
wydajność pracy. W prasach KUHN aparat owijający siatką znajduje się 
z przodu maszyny, co zapewnia doskonały podgląd z kabiny ciągnika. 
W celu optymalizacji procesu, podstawowe ustawienia robocze można 
wprowadzić za pomocą terminala sterującego. 

WIĄZANIE SZNURKIEM
Wykorzystanie systemu podwójnego wiązania sznurkiem, pozwoliło na 
skrócenie cyklu do minimum. W tym systemie oba sznurki rozpoczynają 
wiązanie od krawędzi beli, nakładając się na siebie jeszcze zanim 
przemieszczą się na środek. Na środku beli, ponownie nakładają się na 
siebie i blokują, nie pozostawiając luźnych końców. 

W razie potrzeby prasy zwijające VB i prasoowijarki VBP mogą być 
wyposażone w system wiązania siatką i sznurkiem jednocześnie. 

OWIJANIE SIATKĄ
System owijania z technologią aktywnego 
rozciągania siatki zapewnia utrzymanie 
idealnego kształtu beli dzięki stałemu 
naprężeniu siatki przez cały cykl owijania.  
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.  
Rolkę można łatwo zmienić w bezpiecznej 
pozycji, stojąc obok maszyny.

Innowacyjny system opracowany przez firmę 
KUHN zapewnia stałe naprężenie siatki 
podczas całego cyklu owijania. Rolka z siatką 
obraca się z prędkością odpowiadającą 90% 
prędkości obrotowej beli, dzięki czemu jest 
automatycznie naprężana bez ryzyka zerwania. 
To rozwiązanie pozwala idealnie naciągnąć 
siatkę na każdej beli, niezależnie od rodzaju 
prasowanego materiału, czy warunków 
pogodowych. Po opuszczeniu komory 
prasowania, bela nie ulegnie rozluźnieniu, 
zachowując pożądaną gęstość.

Sznurek jest podawany przez 
dwie prowadnice jednocześnie

Sznurki w centralnej części beli 
zachodzą na siebie

Końce sznurka nigdy nie 
zwisają poza belę

STABILNY KSZTAŁT BEL
SYSTEM OWIJANIA Z ROZCIĄGANIEM SIATKI
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SZYBKI I NIEZAWODNY MECHANIZM PODAWANIA BEL
W celu zminimalizowania przestojów i zmaksymalizowania wydajności pracy, niezbędne jest szybkie działanie zespołu podającego belę do owijarki. 
Dzięki bocznym prowadnicom w modelu VB 2265-2295 BalePack podawanie beli jest szybkie i bezpieczne, nawet na stromych zboczach. 
Stół owijający z 4 pasami i 2 szerokimi walcami oraz 4 stożkowymi rolkami przytrzymującymi zapewnia optymalną stabilność beli oraz równomierne 
obracanie i dokładne owijanie folią, bez względu na jej średnicę. Dzięki ulepszeniu systemu dwóch ramion podających, prędkość przenoszenia beli na 
stół owijarki wzrasta nawet o 40%. 

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 prasy 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 w trakcie jazdy maszyny - proces ten może być sterowany 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.

ZADANIE DLA JEDNEJ OSOBY
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PRASOWANIE I OWIJANIE FOLIĄ

Dwie technologie KUHN połączone w jednej maszynie VBP BalePack. Ta łatwa w obsłudze maszyna 
może pracować na najbardziej stromych zboczach i jest przystosowana do zbioru każdego materiału. 
Prasa VBP BalePack firmy KUHN ma wysoką wydajność ze względu na szybki i niezawodny 
mechanizm podawania bel na stół owijający, szybki system owijania oraz system IntelliWrap. 

DOSKONAŁE OWIJANIE
System INTELLIWRAP zwiększa możliwości kontrolowania i 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, operator może w łatwy sposób ustawić odpowiednią 
liczbę warstw folii (4, 5, 6, 7, 8, 9 ...). 

Kolejną funkcją systemu INTELLIWRAP jest owijanie 3D. Jest to innowacyjna technika pokrywania 
folią okrągłych bel. Istotą tej techniki jest bardziej równomierne i wydajne rozprowadzanie folii w 
miejscach, gdzie jest ona najbardziej narażona na uszkodzenia. Przy nakładaniu pierwszej warstwy 
na cylindryczną powierzchnię beli, zostaje usunięta spod folii większa ilość powietrza, dzięki czemu 
bela dłużej zachowuje swój kształt podczas magazynowania. System IntelliWrap zapewnia ściśle 
owinięte bele o doskonałym kształcie, co przekłada się na wyższą jakość kiszonki. 

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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ZAWSZE POD KONTROLĄ

CCI 200**
Terminal sterujący CCI 200 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 200 może być wykorzystany do sterowania innymi maszynami kompatybilnymi  
z technologią ISOBUS.

VT 50**
Terminal sterujący 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. 

PEŁNA WIDOCZNOŚĆ
Aby zapewnić optymalną widoczność i bezpieczeństwo wokół maszyny, prasy VB / VBP można wyposażyć 
w system kamer KUHN. Dostępne są 2 wersje kamer, jedna kompatybilna z terminalem CCI, a druga złożona 
z oddzielnego monitora i kamery.

AT 10 - STEROWNIK NIEKOMPATYBILNY Z TECHNOLOGIĄ ISOBUS* 

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 AT 10 posiada również dzienny i ogólny licznik bel. 

* Wyposażenie standardowe w VB 2255-2285

Wszystkie prasy i prasoowijarki KUHN VB 2260-90 i VB(P) 2265-95 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 średnica beli lub aktywacja noży, są wprowadzane za pośrednictwem terminala. Na monitorze 
wyświetlane są informacje dla operatora dotyczące np. napełnienia lewej i prawej strony komory lub maksymalnego rozmiaru beli, a także informacje, 
takie jak średnica i liczba bel. 
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** Niezbędny wybór jednego z terminali 
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Wyrzutnik bel

Drugi napęd pasa Układ napędowy

Trwałe i szerokie szczotki do olejowania (VB 2265 - 2295) 

Podbieracz Pendulum

Koła kopiujące podbieracza w pozycji transportowej Różne warianty opon

WYPOSAŻENIE SERYJNE I DODATKOWE
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WYGRYWAJĄ Z CZASEM
Odlewnie i kuźnie należące do firmy KUHN i zaawansowane technologicznie 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 
zamiennych KUHN PARTS, który oferuje szybkie i niezawodne rozwiązania naprawcze we 
współpracy z autoryzowaną siecią dealerów KUHN. 

CZĘŚCI KUHN

GRASSMASTER
PRZEDE WSZYSTKIM JAKOŚĆ PASZY!

Czy wiesz, że roczne oszczędności kosztów zakupu 
koncentratów mogą wynieść 89 EUR na ha, tylko przez 
ograniczenie zanieczyszczeń w paszy z 4 do 2%*?  
KUHN GRASSMASTER to nasz projekt, w ramach którego 
pomożemy Ci produkować paszę o najwyższej jakości, a 
tym samym zwiększyć Twoje zyski.

Z wiedzą zdobytą dzięki KUHN GRASSMASTER 
zbierzesz paszę o najwyższej jakości.

be strong, be KUHN

Dowiedz się więcej na www.kuhn-grassmaster.com/pl

Chcemy przekazać naszą fachową wiedzę zdobytą podczas 
kilku dekad produkcji maszyn do zbioru siana i kiszonki. 
Doradzamy jak produkować pełnowartościową paszę dla 
stada. Pomagamy zrozumieć mocne strony naszych maszyn, 
co pozwoli wykorzystać ich potencjał do produkcji paszy 
najwyższej jakości. 

* Źródło: Izba rolnicza Weser-Ems, Niemcy.

Minimalne
Wysoka 
zawartość

Wysokie
Minimalny

STRATY SKŁADNIKÓW 
ODŻYWCZYCH I 
ENERGETYCZNYCH

WALORY 
SMAKOWE

POZIOM 
ZANIECZYSZCZEŃ
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Dane techniczne

VB 2255 VB 2285 VB 2260 VB 2290

OPTIFLOW OPTIFEED OPTICUT 14 OPTIFLOW OPTIFEED OPTICUT 14 OPTIFLOW OPTIFEED OPTICUT 14 OPTIFLOW OPTIFEED OPTICUT 14

Wymiary bel

Średnica komory prasowania 80 cm - 160 cm 80 cm - 185 cm 80 cm - 160 cm 80 cm - 185 cm

Szerokość 120 cm 120 cm 120 cm 120 cm

Podbieracz

Szerokość podbieracza 210 cm 230 cm 210 cm 230 cm 210 cm 230 cm 210 cm 230 cm

Liczba rzędów palców 4 rzędy 4 rzędy 4 rzędy 5 rzędów 4 rzędy 5 rzędów

Odległość między palcami 61 mm 61 mm 61 mm 61 mm

Rolka podbieracza do 
krótkiego pokosu Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie

Pneumatyczne koła kopiujące

Komora prasowania

Formowanie beli 5 pasów + 3 walce 5 pasów + 3 walce 5 pasów + 3 walce 5 pasów + 3 walce

Szerokość pasa 215 mm 215 mm 215 mm 215 mm

Pasy łączone spinkami lub bezkońcowe łączone spinkami lub bezkońcowe łączone spinkami lub bezkońcowe łączone spinkami lub bezkońcowe

System podający

Podbieracz Open 
Throat Rotor

Rotor z 
zespołem 
tnącym

Open 
Throat Rotor

Rotor z 
zespołem 
tnącym

Open 
Throat

Rotor z 
zębami 
Hardox i 

opuszczaną 
podłogą 

DropFloor 
jako opcja

Rotor z 
zębami 
Hardox i 

opuszczaną 
podłogą 

DropFloor 
jako opcja

Open 
Throat

Rotor z 
zębami 
Hardox i 

opuszczaną 
podłogą 

DropFloor 
jako opcja

Rotor z 
zębami 
Hardox i 

opuszczaną 
podłogą 

DropFloor 
jako opcja

Rozłączanie rotora - Manualne - Manualne - Manualne - Manualne

Teoretyczna długość cięcia - - 70 mm - - 70 mm - - 70 mm - - 70 mm

Zabezpieczenie noży - - Pojedyncza 
sprężyna - - Pojedyncza 

sprężyna - - Pojedyncza 
sprężyna - - Pojedyncza 

sprężyna

Możliwość wyboru liczby 
pracujących noży - - - - - - - - - - - -

Wiązanie Sznurek, Siatka, Sznurek i siatka

Podwójne owinięcie 
sznurkiem/magazynek / 8 / 8 / 8 / 8

Owijanie siatką/magazynek /1+2 /1+2 /1+2 /1+2

Siatka i sznurek/magazynek /1+1/8 /1+1/8 /1+1/8 /1+1/8

Obsługa maszyny

Sterowanie AT 10 AT 10 ISOBUS ISOBUS

Regulacja zgniotu beli Zawór regulacji zgniotu Zawór regulacji zgniotu Zawór regulacji zgniotu Zawór regulacji zgniotu

Wybór grup noży / opuszczana 
podłoga DropFloor - - Zawór prasy - - Zawór prasy - - Zawór prasy - - Zawór prasy

Owijarka

Owijanie 3D - - - -

Czujnik końca/zerwania folii - - - -

Koła i osie

Oś pojedyncza 11,5/80-15,3* - -

Oś pojedyncza 15,0/55-17

Oś pojedyncza 19.0/45-17

Oś pojedyncza 500/45-22.5 - -

Oś tandemowa 400/60-22,5 - - - -

Oś tandemowa 500/45-22,5 - - - -

Hamulce hydrauliczne/
pneumatyczne / / / /

Wymiary

Długość 4,02 m 4,02 m 4,02 m 4,02 m

Szerokość 2,46 m 2,46 m 2,46 m 2,46 m

Wysokość 2,67 / 2,87 m 2,67 / 2,87 m 2,67 / 2,87 m 2,67 / 2,87 m

Masa 2.500 kg 2.900 kg 3.050 kg 2.500 kg 2.900 kg 3.050 kg 2.550 kg 2.950 kg 3.100 kg 2.550 kg 2.950 kg 3.100 kg

Minimalne zapotrzebowanie 
mocy**

45 kW  
(62 KM)

50 KW  
(67 KM)

60 kW  
(80 KM)

45 kW  
(62 KM)

50 KW  
(67 KM)

60 kW  
(80 KM)

45 kW  
(62 KM)

50 KW  
(67 KM)

60 kW  
(80 KM)

45 kW  
(62 KM)

50 KW  
(67 KM)

60 kW  
(80 KM)

 = wyposażenie seryjne   = wyposażenie dodatkowe   - = nie jest dostępne  
* = AT 10   ** = potrzebowanie mocy może być różne w zależności od zbieranego materiału, warunków pracy i wyposażenia maszyny. Prosimy sprawdzić w instrukcji obsługi 
wymagania dotyczące ciągnika.



Dane techniczne

VB 2265 VB 2295 VBP 2265 VBP 2295

OPTIFEED OPTICUT 14 OPTICUT 23 OPTIFEED OPTICUT 14 OPTICUT 23 OPTIFEED OPTICUT 14 OPTICUT 23 OPTIFEED OPTICUT 14 OPTICUT 23

Wymiary bel

Średnica komory prasowania 80 cm - 160 cm 80 cm - 185 cm 80 cm - 160 cm 80 cm - 185 cm

Szerokość 120 cm 120 cm 120 cm 120 cm

Podbieracz

Szerokość podbieracza 230 cm 230 cm 230 cm 230 cm

Liczba rzędów palców 5 rzędów 5 rzędów 5 rzędów 5 rzędów

Odległość między palcami 61 mm 61 mm 61 mm 61 mm

Rolka podbieracza do 
krótkiego pokosu Seryjnie Seryjnie Seryjnie Seryjnie

Pneumatyczne koła kopiujące

Komora prasowania

Formowanie beli 5 pasów + 3 walce 5 pasów + 3 walce 5 pasów + 3 walce 5 pasów + 3 walce

Szerokość pasa 215 mm 215 mm 215 mm 215 mm

Pasy Pasy bezkońcowe i drugi napęd walca 
jako wyposażenie standardowe

Pasy bezkońcowe i drugi napęd walca 
jako wyposażenie standardowe

Pasy bezkońcowe i drugi napęd walca 
jako wyposażenie standardowe

Pasy bezkońcowe i drugi napęd walca 
jako wyposażenie standardowe

System podający

Podbieracz

Rotor z zębami 
Hardox i 

opuszczaną 
podłogą 

DropFloor 

Rotor z zębami Hardox i 
opuszczaną podłogą 

DropFloor oraz wybór 
liczby pracujących noży

Rotor z 
zębami 
Hardox i 

opuszczaną 
podłogą 

DropFloor 

Rotor z zębami Hardox i 
opuszczaną podłogą 

DropFloor oraz wybór 
liczby pracujących noży

Rotor z 
zębami 
Hardox i 

opuszczaną 
podłogą 

DropFloor 

Rotor z zębami Hardox i 
opuszczaną podłogą 

DropFloor oraz wybór 
liczby pracujących noży

Rotor z 
zębami 
Hardox i 

opuszczaną 
podłogą 

DropFloor 

Rotor z zębami Hardox i 
opuszczaną podłogą 

DropFloor oraz wybór 
liczby pracujących noży

Rozłączanie rotora - Manualne - Manualne - Manualne - Manualne

Teoretyczna długość cięcia - 70 mm 45 mm - 70 mm 45 mm - 70 mm 45 mm - 70 mm 45 mm

Zabezpieczenie noży - Pojedyncza 
sprężyna

Pojedyncza 
sprężyna - Pojedyncza 

sprężyna
Pojedyncza 

sprężyna - Pojedyncza 
sprężyna

Pojedyncza 
sprężyna - Pojedyncza 

sprężyna
Pojedyncza 

sprężyna

Możliwość wyboru liczby 
pracujących noży - - - -

Wiązanie Siatka, Sznurek i siatka

Podwójne owinięcie 
sznurkiem/magazynek - - - -

Owijanie siatką/magazynek /1+2 /1+2 /1+2 /1+2

Siatka i sznurek/magazynek /1+1/8 /1+1/8 /1+1/8 /1+1/8

Obsługa maszyny

Sterowanie ISOBUS ISOBUS ISOBUS ISOBUS

Regulacja zgniotu beli Terminal Terminal Terminal Terminal

Wybór grup noży / opuszczana 
podłoga DropFloor - Terminal - Terminal - Terminal - Terminal

Owijarka

Owijanie 3D - -

Czujnik końca/zerwania folii - -

Koła i osie

Oś pojedyncza 11,5/80-15,3*   -    -   -    -

Oś pojedyncza 15,0/55-17 - - - -

Oś pojedyncza 19.0/45-17 - - - -

Oś pojedyncza 500/45-22.5 - -

Oś tandemowa 400/60-22,5 - -

Oś tandemowa 500/45-22,5 - -

Hamulce hydrauliczne/
pneumatyczne / / / /

Wymiary

Długość 4,02 m 4,02 m 6,50 m 6,50 m

Szerokość 2,46 m 2,46 m 2,98 m 2,98 m

Wysokość 2,67 / 2,87 m 2,67 / 2,87 m 2,67 / 2,87 m 2,67 / 2,87 m

Masa 3.200 kg 3.250 kg 3.300 kg 3.200 kg 3.250 kg 3.300 kg 5.650 kg 5.700 kg 5.750 kg 5.650 kg 5.700 kg 5.750 kg

Minimalne zapotrzebowanie 
mocy**

45 kW  
(62 KM)

50 KW  
(67 KM)

60 kW  
(80 KM)

45 kW  
(62 KM)

50 KW  
(67 KM)

60 kW  
(80 KM)

68 KW  
(90 KM)

68 KW  
(90 KM)

 = wyposażenie seryjne   = wyposażenie dodatkowe   - = nie jest dostępne  
* = AT 10   ** = potrzebowanie mocy może być różne w zależności od zbieranego materiału, warunków pracy i wyposażenia maszyny. Prosimy sprawdzić w instrukcji obsługi wymagania 
dotyczące ciągnika.



VB-VBP Serria 2200

ZAPOZNAJ SIĘ Z SZEROKĄ OFERTĄ PRAS I OWIJAREK KUHN

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny i nie stanowią umowy. Nasze maszyny 
spełniają wymogi określone w regulacjach obowiązujących w kraju dostawy. 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). Przestrzegaj dopuszczalnej masy 
całkowitej pojazdu, udźwigu i maksymalnego obciążenia osi. Obciążenie przedniej osi ciągnika musi zawsze być 
zgodne z regulacjami w kraju dostawy (w Europie musi wynosić minimum 20 % jego masy własnej). Producent 
zastrzega sobie prawo zmiany budowy, danych technicznych oraz materiałów bez uprzedzenia. 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.

www.kuhn.com

VB-VBP

VB 2255 VB 2285 VB 2260 VB 2290 VB 2265 VB 2295 VBP 2265 VBP 2295*

Rozmiar bel 80 - 160 cm 80 - 185 cm 80 - 160 cm 80 - 185 cm 80 - 160 cm 80 - 185 cm 80 - 160 cm 80 - 185 cm

Wysokość 2,67 / 2,87 m

Szerokość 2,46 m 2,98 m

* Zestaw do formowania małych bel: Ø 80 - 160 cm

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

www.kuhn.com.pl

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


