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Kosiarki ze zgniataczem pokosu
Seria FC z systemem LIFT CONTROL

P R O F E S J O N A L N Y  Z B I Ó R  Z I E L O N E K !
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Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, firma KUHN oferuje najnowsze
rozwiązania w dziedzinie koszenia, których efektem są:

REDUKCJA
KOSZTÓW

DOBRA PRAKTYK
ROLNICZA

Obecnie wszyscy właściciele dużych
gospodarstw rolnych mają świadomość, jak
ważna dla zwierząt jest pasza podstawowa.
Wyższa wartość energetyczna paszy
przekłada się na większą wydajność stada, a
ponadto, im smaczniejsza pasza, tym chętniej
jest zjadana przez zwierzęta.

Sprasowana w belach lub przechowywana w
silosie pasza to prawdziwy skarb mający
bezpośredni wpływ na zyski z produkcji
zwierzęcej.

Firma KUHN wykorzystała całą swoją wiedzę
i doświadczenie, aby stworzyć rozwiązanie
pozwalające na uzyskanie paszy najwyższej
jakości .

- System odciążający belkę tnącą
LIFT-CONTROL: wyjątkowo pomysłowy,
jedyny w swoim rodzaju mechanizm
aktywnie regulujący nacisk kosiarki na
podłoże, wyposażony w przegubowe
zabezpieczenie w przypadku uderzenia w
przeszkodę. Wynik: doskonały docisk
kosiarki do podłoża na każdym terenie oraz
przede wszystkim ograniczenie
zanieczyszczenia paszy.

Kolejnym kluczowym elementem jest
zgniatacz wyposażony w nylonowe palce – 
to od niego uzależniony jest czas schnięcia
roślin. Im krótszy czas schnięcia, tym więcej
składników odżywczych pozostaje w paszy. 
W wielu testach porównawczych wykazano,
że zgniatacz pokosu KUHN z nylonowymi
palcami nie tylko zapewnia krótszy czas
schnięcia pokosu, ale ma mniejsze
wymagania pod względem mocy w
porównaniu z innymi rozwiązaniami tego typu.

Kosiarki FC z systemem LIFT-CONTROL:
bezkonkurencyjne na rynku.
Zakup tych maszyn niesie ze sobą korzyści,
które pomogą odnieść sukces.
Wybierając te maszyny, zyskujesz prawdziwą
pomoc w uzyskaniu paszy najwyższej jakości.

KOSIARKI KUHN ZE ZGNIATACZEM POKOSU I SYSTEMEM LIFT CONTROL
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 KA KOMFORT
I JAKOŚC ŻYCIA

DORADZTWO
W ZASIĘGU RĘKI

NIEZAWODNOŚC
I SERWIS
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Zawieszenie LIFT)CONTROL; wyjątkowa konstrukcja

KOSIARKI KUHN ZE ZGNIATACZEM POKOSU I SYSTEMEM LIFT CONTROL

... Redukcji kosztów

- Mniejsze zużycie paliwa
- Wolniejsze zużywanie się płóz

dysków tnących
- Mniejsze działanie sił bocznych
- Większa prędkość robocza

Komforcie pracy

- Jeszcze prostsza obsługa
- Manometr pozwalający na dokładną

regulację zawieszenia
- Zabezpieczenie „Non-Stop”

... Lepszym koszeniu

- Poprawa jakości paszy wynikająca
ze zmniejszenia zanieczyszczenia
glebą

- Zwiększenie ilości paszy zebranej z
hektara: ochrona darni i szybsze
odrastanie trawy.

Oszczędność:

+ 38 € na
krowę/rok Oszczędność:

+ 44 € na
krowę/rok

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA PASZY SPOŻYTEJ
PRZEZ KROWĘ/ROK

WARTOŚĆ ENERGETYCZNA / KG SUCHEJ MASY

2227 JPM

0,84 JPM

0,87 JPM

2060 JPM

4 % zanieczyszczeń 4 % zanieczyszczeń 2 % zanieczyszczeń2 % zanieczyszczeń

Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń z 4% do 2%
umożliwia uzyskanie oszczędności na poziomie 82 euro/ha!

Badania przeprowadzone w Niemczech, w regionie o szczególnie rozwiniętym rolniczo, pozwoliły określić wpływ
jakości kiszonki na zyski gospodarstwa mleczarskiego. Badania obejmowały dwa typy kiszonek: pierwszy typ zawierał

2% zanieczyszczeń, drugi – 4%. Po ustaleniu wpływu jakości kiszonki drugiego typu na jej wartość odżywczą, określono
ilość koncentratu, jaką należałoby dodać do paszy, aby osiągnąć wymagany poziom produkcji.

Różnica w zyskach wyniosła 82 euro/ha rocznie!

Rozwiązanie: Zawieszenie LIFT-CONTROL, z myślą o...

Potwierdzenie

Izba 
Rolni

cza

Weser-E
ms

Cham
ber

(Niem
cy)

Dochodowość produkcji zwierzęcej wypracowuje się już na etapie magazynowania paszy w silosach lub stodołach. Cel jest oczywisty:
wyprodukować możliwie największą ilość mleka lub mięsa, stosując pasze własne, dostępne w gospodarstwie.
Aby osiągnąć ten cel, należy zadbać o walory smakowe przy jednoczesnym zachowaniu jak najwyższej wartości odżywczej paszy,
co pozwoli w pełni wykorzystać składniki pokarmowe. Dzięki temu możliwe będzie znaczne ograniczenie zapotrzebowania na
koncentraty i dodatki paszowe, co w efekcie przyczyni się do zwiększenia zysków.

2400
JPM

2000
JPM

0,9 JPM

0,8 JPM
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Kluczowy element systemu: kinetyka
LIFT-CONTROL to więcej niż układ zawieszenia: zastosowano w nim akumulator azotowy
zamiast tradycyjnego rozwiązania w postaci sprężyny.
Główną zaletą zawieszenia LIFT-CONTROL jest szczególny sposób wykorzystania sił
oddziałujących na belkę tnącą. Inżynierowie firmy KUHN opracowali dynamiczny system, który
stanowi alternatywę dla powszechnie stosowanego zawieszenia pasywnego. W systemie 
LIFT-CONTROL belka tnąca jest odciążana w miarę zwiększania się siły, która na nią oddziałuje.
Im większa jest wartość siły, tym belka staje się lżejsza.
Niepodważalne zalety:
• Stały docisk do podłoża
• Zabezpieczenie „Non-Stop”
• Doskonałe kopiowanie nierówności terenu
• Zmniejszenie zanieczyszczenia paszy glebą
• Zminimalizowanie uszkodzeń darni.

Łatwa i precyzyjna regulacja docisku
Dzięki zastosowaniu akumulatorów, można w wygodny i prosty
sposób, nie opuszczając kabiny ciągnika, regulować
nacisk belki tnącej na podłoże w zależności od
warunków pracy. Takie rozwiązanie pozwala
zmniejszać nacisk na podłoże np. w warunkach
dużej wilgotności i tym samym unikać
uszkadzania darni oraz zanieczyszczenia
paszy glebą. Rozwiązanie to znacznie
ogranicza siły działające na belkę oraz
zmniejsza zużycie płóz.

Koszenie bez przeszkód = AKTYWNE zabezpieczenie „Non-Stop”!
W pełni sezonu żaden użytkownik nie może sobie pozwolić na uszkodzenie kosiarki

spowodowane uderzeniem w przeszkodę lub wykonaniem nieprawidłowego manewru. Zespół
koszący w kosiarkach KUHN może odchylić się do tyłu nawet o 25 stopni.

Jednocześnie kosiarka podnosi się, aby uniknąć uderzenia w przeszkodę, po czym zostaje
automatycznie ustawiona w pierwotnym położeniu. Nie ma konieczności zatrzymywania

i wycofywania ciągnika w celu ustawienia kosiarki w pozycji roboczej.

«
Vincent Bach
Kierownik projektu

«

Podczas badań naszym celem było
zaprojektowanie systemu, który

pozwoliłby na zoptymalizowanie pracy
zawieszenia, w sposób umożliwiający

pozyskanie wysokiej jakości paszy
przy jednoczesnym zastosowaniu

zabezpieczenia „Non-Stop”.
Już w chwili, gdy testowaliśmy pierwszy

prototyp, zdaliśmy sobie sprawę
z wyjątkowej skuteczności systemu

LIFT-CONTROL

Jak to działa w praktyce? Belka tnąca ślizgająca się po powierzchni pola natrafia na opór
1  . Zawieszenie LIFT-CONTROL powoduje, że im większa siła oddziałuje na belkę, tym

w większym stopniu jest ona odciążana  2  .
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FC KOSIARKI KUHN ZE ZGNIATACZEM POKOSU I SYSTEMEM LIFT CONTROL

Zabezpieczenie PROTECTADRIVE 
Podczas sianokosów liczy się każda zaoszczędzona
minuta: dzięki zastosowaniu odpowiedniego przewężenia
na wałku napędowym dysku tnącego, w przypadku
gwałtownego uderzenia belki tnącej w przeszkodę, jest
on ścinany bezpośrednio nad łożyskiem i następuje
oddzielenie całego modułu. Rozwiązanie to skutecznie
chroni koła zębate belki tnącej.

Znaczna oszczędność kosztów: w czasie krótszym
niż 15 minut można przywrócić kosiarkę do pracy
bardzo niskim kosztem!

Większa żywotność
Wszystkie koła zębate są wykonane z kutej stali i mają
dużą średnicę, co zapewnia im maksymalną
wytrzymałość. Jest to szczególnie istotne w przypadku
uderzenia dysku tnącego w przeszkodę.

Zwiększona odporność na zużywanie
Przednia część dysku, na której zamontowane są noże,
to strefa najbardziej zaangażowana w odrzucanie
skoszonych roślin, a tym samym najbardziej narażona na
zużycie.
W celu wydłużenia żywotności w przypadku pracy w
warunkach dużego tarcia, firma KUHN stosuje mocne
elementy mocujące noże, wykonane z kutej stali.

Symetryczne osłony
Osłona belki tnącej składa się z dwóch U-kształtnych
części łączonych śrubami. Dzięki takiej konstrukcji, śruby
znajdują się blisko osi zerowej, czyli w miejscu gdzie
naprężenia są najmniejsze.
W efekcie, śruby mocujące nie są narażone na
szczególne obciążenia, w przeciwieństwie do belek
tnących, w których tylko dolna osłona jest U-kształtna, a
górna płaska.

Wytrzymałość na duże obciążenia
Dwurzędowe łożyska kulkowe dysków to najwyższej
klasy elementy stanowiące podstawę mechanizmu belki
tnącej.

1
BYĆ 

NUMEREM

to ciężka 

praca...
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Możliwość wyboru systemu
wymiany noży

W zależności od kraju i wymagań rynkowych kosiarki
LIFT-CONTROL mogą być wyposażone w system
szybkiej wymiany noży FAST-FIT opracowany przez
firmę KUHN.

3 dodatkowe zabezpieczenia:
• Mocna sprężyna płytkowa zapewnia stały docisk 

elementu utrzymującego nóż.

= 100% bezpieczne mocowanie noży
Mocowanie FAST-FITMocowanie FAST-FIT Mocowanie śrubowe

lub mocowanie śrubowe

• Sworznie blokujące noża posiadają występ, który 
stanowi dodatkowe zabezpieczenie.

• Sprężyna płytkowa ugina się tylko jednostronnie, co
pozwala usunąć nóż w momencie, gdy jest on wyśrod-
kowany względem płozy. Dzięki temu demontaż noża
jest niemożliwy, gdy dysk się obraca.

Aby zminimalizować koszty, sworzeń blokujący można
wymieniać niezależnie od sprężyny płytkowej. 

Kompaktowe wymiary belki tnącej oraz specjalny kształt
noży, które pracują możliwie blisko osłon wpływają na
wysoką jakość koszenia.
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Centralnie zawieszenie zespołu koszącego: doskonałe wyważenie

Wyjątkowo mocne osłony

Firma KUHN priorytetowo traktuje bezpieczeństwo użytkowników maszyn,
dlatego osłony i fartuchy ochronne są odporne na przebicie lub przecięcie w
znacznie większym stopniu niż jest to wymagane w standardach
bezpieczeństwa lub jest stosowane w produktach konkurencji. Ta cecha
przekłada się również na utrzymanie atrakcyjnej ceny tych maszyn na rynku
wtórnym – zaleta wszystkich modeli kosiarek KUHN.

Bezpieczeństwo na drodze:
- tablica sygnalizacyjna w fartuchu ochronnym,
- tylne światło osłonięte stalowym zabezpieczeniem.

Nierównomierne rozłożenie ciężaru kosiarki wpływa
negatywnie na pracę jej układu zawieszenia. 
W systemie LIFT-CONTROL zespół koszący jest
zawieszony w punkcie swojego środka ciężkości, 
co gwarantuje równomierny rozkład masy oraz wysoką
jakość koszenia na całej szerokości roboczej.

Kąt obrotu kosiarki zapewnia czyste koszenie w każdych warunkach, niezależnie
od szerokości roboczej maszyny.

Pełna kontrola

Sterowanie położeniem kosiarki jest łatwe i precyzyjne.
Prosty układ hydrauliczny zapewnia krótki czas reakcji
maszyny. Podnoszenie i opuszczanie zespołu koszącego
obsługiwane jest pojedynczym zaworem hydraulicznym.
Minimalny prześwit: 40 cm pozwala wygodnie przenosić
kosiarkę nad przeszkodami lub pokosem.

KOSIARKI KUHN ZE ZGNIATACZEM POKOSU I SYSTEMEM LIFT CONTROL
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Kompaktowe wymiary 
transportowe

Dzięki możliwości odchylenia kosiarki
w płaszczyźnie poziomej o 90° do tyłu,
zachowana jest pełna widoczność
podczas transportu, a wysokość i
szerokość transportowa zostają
zredukowane. Kosiarka FC 313
wyposażona jest również w specjalny
układ zawieszenia w pozycji
transportowej, co gwarantuje pełne
bezpieczeństwo i wygodę podczas
przejazdów.

Koniec z częstym
smarowaniem!
Pośrednie wałki WOM wymagają
smarowania zaledwie co 250 godzin pracy
– obsługa serwisowa stanie się czystą
przyjemnością!

Automatyczne blokowanie
centralnego połączenia
przegubowego
Blokada pozwala uniknąć przechylania się
kosiarki na boki w czasie transportu i
zwiększa bezpieczeństwo jazdy.
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Ze zgniataczem palcowym lub wałami zgniatającymi, cel jest ten sam: szy       

KOSIARKI KUHN ZE ZGNIATACZEM POKOSU I SYSTEMEM LIFT CONTROL

Wymarzony zakres regulacji!
Wyobraź sobie kosiarkę ze zgniataczem pokosu wyposażoną w
regulację z 36 pozycjami, umożliwiająca idealne koszenie zarówno
rzadkiego, jak i gęstego pokosu i pozwalającą oszczędzić cenne
paliwo... To może stać się rzeczywistością dzięki kosiarkom KUHN
ze zgniataczem pokosu.
Pracę zgniatacza można regulować poprzez:
- Zmianę pozycji osłony zgniatacza
- Zmianę pozycji przeciwgrzebienia
- Zmianę prędkości obrotowej zgniatacza (615 lub 888 obr × min-1)

Zgniatacz ze stalowymi palcami do zadań specjalnych

W specyficznych warunkach pracy: ciężki pokos, długie lubstarsze
rośliny, zgniatacz ze stalowymi palcami jest skuteczną alternatywą.
Obrotowe palce zgniatacza bez problemu radzą sobie w przypadku
natrafienia na przeszkodę.

Woda
Cukier

Unikaj dodatkowych obciążeń
z nylonowymi palcami 
zgniatacza!
W przypadku maszyn zawieszanych,
każde dodatkowe obciążenie jest
przenos zone na maszynę, co wymaga 
zastosowania masywniejszej  konstrukcji
nośnej. W rezultacie bardziej obciążony
ciągnik zużywa więcej paliwa. Z 
tego powodu firma KUHN stosuje
w swoich kosiarkach zgniatacze pokosu
z nylonowymi palcami. Są nie tylko
lżejsze, ale również efektywniej przyśpie-
zają schnięcie plonu!

Palce zgniatacza mają kształt litery V i są wykonane ze sprężystego
materiału, który zachowuje elastyczność w kierunku poprzecznym.

1. W sytuacji, gdy do zgniatacza dostanie się obcy przedmiot, palce
odginają się a następnie wracają do pozycji wyjściowej w
nienaruszonym stanie.

2. W płaszczyźnie pionowej, czyli w kierunku obrotu zgniatacza,
palce są sztywne, co pozwala uzyskać równy i przewiewny pokos.
Za sprawą lepszej cyrkulacji powietrza, czas schnięcia roślin ulega
skróceniu.
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           bko schnąca pasza o wysokiej wartości odżywczej

        

Napęd 2 wałów zgniatających

Praca obu wałów jest zsynchronizowana, co zapewnia im optymalną
wydajność w każdych warunkach roboczych oraz długą żywotność przy
minimalnych wymaganiach serwisowych.

Poliuretanowe wały zgniatające
- Dzięki specjalnie wyżłobionej powierzchni,

poliuretanowe wały zapewniają bezpieczne
zgniatanie delikatnych gatunków roślin. Ich
optymalna szerokość powoduje, że łodygi i
liście są zgniatane w równych porcjach.

- Zmiana docisku wałów odbywa się w
wygodny sposób za pomocą śruby
regulacyjnej, umieszczonej w łatwo
dostępnym miejscu.

Woda
Cukier
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FC 243 GII/FC 283 GII/FC 313: wyjątkowa uniwersalność i wydajność!

KOSIARKI KUHN ZE ZGNIATACZEM POKOSU I SYSTEMEM LIFT CONTROL

Rozwiązania zapewniające paszę najwyższej jakości:
- Idealne kopiowanie nierówności terenu dzięki systemowi LIFT CONTROL oraz przegubom kulowym.
- Bardzo wydajny zgniatacz pokosu zapewniający szybkie schnięcie skoszonych roślin, charakteryzujący się małym

zapotrzebowaniem na moc
- Zestaw do szerokiego rozrzucania pokosu stanowi wyposażenie seryjne.
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Szerokie rozrzucanie pokosu
Który rolnik nie marzy o suchym pokosie niemal od razu po skoszeniu, bez
dodatkowej pracy czy kosztów?
Dzięki kosiarkom wyposażonym w zgniatacz pokosu z nylonowymi palcami i
systemem zawieszenia zespołu koszącego LIFT CONTROL, pokos jest
równomiernie rozrzucany na całej szerokości koszenia. 
Proces schnięcia rozpoczyna się natychmiast po skoszeniu, co znacznie ogranicza
straty cukru w paszy.
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Zgniatanie delikatnych roślin, takich jak lucerna czy koniczyna, jest najtrudniejszym etapem ich zbioru. W przypadku
tych gatunków niezbędny jest sprzęt, który z jednej strony przyśpieszy schnięcie roślin, a z drugiej będzie
wystarczająco delikatny, aby nie uszkodzić i nie spowodować strat bogatych w substancje odżywcze listków.
Wały zgniatające kosiarek FC 243/283 RGII zostały zaprojektowane z uwzględnieniem tych wymagań. W połączeniu
z hydropneumatycznym systemem zawieszenia LIFT-CONTROL gwarantują uzyskanie paszy najwyższej jakości z
delikatnych roślin.

KOSIARKI KUHN ZE ZGNIATACZEM POKOSU I SYSTEMEM LIFT CONTROL

FC 243 RGII/FC 283 RGII: przede wszystkim wysoka jakość paszy!
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Wały zgniatające



DEALER KUHN:

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 najm-
niej jednym patentem i/lub wzorem zastrzeżonym. Znaki towarowe zarejestrowane w jednym lub kilku krajach.
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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

KUHN S.A. - F 67706 Saverne Cedex
www.kuhn.com

Usługi KUHN* pozwalają w pełni wykorzystać możliwości Twoich maszyn:

Korzyści płynące ze wsparcia technicznego KUHN:

- Doradztwo ze strony profesjonalnie przeszkolonych przedstawicieli firm 
dealerskich ułatwi wybór maszyny odpowiadającej Twoim wymaganiom. 

- Pełna dokumentacja techniczna, która będzie towarzyszyć Twojej maszynie przez
cały okres użytkowania, pozwoli zachować jej wysoką wartość na rynku maszyn
używanych 

- Łatwy dostęp do oryginalnych części zamiennych

- Możliwość przedłużenia gwarancji z usługą i i natychmiastowa

pomoc techniczna u Twojego dealera dzięki usłudze                     .

- Racjonalna inwestycja dzięki                        . 

Niektóre usługi nie są obecnie dostępne we wszystkich krajach.

Szerokość robocza (m) 2,40 2,80 3,11
Zawieszenie 3-punktowe, kat. 2 3-punktowe, kat. 3
Regulacja przesunięcia bocznego Seryjnie
Napęd WOM (obr./min lub min-1) 540 540 lub 1000 1000
Zabezpieczenie przekładni napędowej System PROTECTADRIVE

Liczba dysków tnących 6 6 7 8
System odciążenia i zabezpieczenie belki tnącej Hydropneumatyczne zawieszenie LIFT-CONTROL z zabezpieczeniem Non-Stop
System zgniatania Elastyczne V-palce, Poliuretanowe Elastyczne V-palce, Poliuretanowe Elastyczne V-palce,

regulowana pokrywa wały zgniatające regulowana pokrywa wały zgniatające regulowana pokrywa
zgniatacza + ze zsynchroni- zgniatacza + ze zsynchroni- zgniatacza +
regulowany zowanym regulowany zowanym regulowany

przeciwgrzebień napędem przeciwgrzebień napędem przeciwgrzebień
lub obrotowe   lub obrotowe lub obrotowe
stalowe palce stalowe palce stalowe palce
+ regulowana + regulowana + regulowana

osłona osłona osłona

Prędkość obrotowa zgniatacza (min-1) 615/888 1000 615/888 1000 615/888

Szerokość pokosu min/maks. (m) 0,90 do 2,30 0,90 do 1,80 1,00 do 2,70 1,30 do 2,20 1,20 do 3,00

Szerokie rozrzucanie pokosu Seryjnie - Seryjnie - Seryjnie

Ustawianie pozycji transportowej Hydrauliczne przestawianie o 90° do tyłu

Waga (kg) V-palce 920/2028 - 980/2160 - 1115/2453

Stalowe palce 990/2183 - 1065/2348 - 1225/2701

Wały - 1050/2315 1125/2480

Zapotrzebowanie na moc (kW/KM) 51/70 59/80 60/82 70/93 75/100

Wymagane wyposażenie elektryczne ciągnika 1 wtyczka 7-pinowa

Wymagane przyłącza hydrauliczne w ciągniku 1 zawór dwustronnego działania 1 zawór
dwustronnego

działania +
1 zawór

jednostronnego
działania

Oświetlenie i tablice ostrzegawcze Seryjnie z tyłu maszyny

FC 243 GII
LIFT-CONTROL

FC 243 R GII
LIFT-CONTROL

FC 283 GII
LIFT-CONTROL

FC 283 R GII
LIFT-CONTROL

FC 313
LIFT-CONTROLD A N E  T E C H N I C Z N E




