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Frontalne kosiarki dyskowe 
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GMD

ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE 
UZYSKANIE PASZY WYSOKIEJ JAKOŚCI
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JAK UZYSKAĆ PASZĘ O WYSOKIEJ WARTOŚCI 
ODŻYWCZEJ?

Najważniejsze jest przestrzeganie czterech zasad: 
zapobieganie stratom suchej masy, ochrona darni, 
czystość zbioru i dbałość o walory smakowe paszy. 
Frontalne kosiarki dyskowe KUHN pozwalają spełnić 
te warunki.

POSZUKIWANIE NIEZAWODNEJ MASZYNY

Przestoje w okresie wzmożonej pracy przynoszą tylko 
straty. Warto przyjrzeć się bliżej frontalnym kosiarkom 
KUHN, aby przekonać się do ich niezawodności. 

WYGODNE W OBSŁUDZE, WYDAJNE KOMBINACJE 
KOSIAREK

Kosiarki frontalne są doskonale przystosowane do 
pracy w kombinacjach z kosiarkami tylnymi, dzięki 
czemu umożliwiają zwiększenie wydajności koszenia 
i przyśpieszenie zbioru paszy. Niezależnie od tego 
czy pracują osobno, czy w zestawie, obsługa tych 
maszyn jest bardzo wygodna. 

Kosiarki 
frontalne KUHN
w skrócie:

GMD 102 F 1020 F COMPACT

Szerokość 
robocza (m)

Masa, ok. 
(kg)

Zapotrzebowanie 
na moc na WOM 

(kW/KM)

GMD 702 F 2,80 805 36/49

GMD 802 F 3,11 888 41/56

GMD 2820 F 2,70 544 36/49

GMD 3120 F 3,14 596 41/56

GMD
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GMD

KOSIARKI 
FRONTALNE KUHN

GMD 802 F

Szerokość robocza tej 8-dyskowej kosiarki
frontalnej wynosi 3,11  m. Ważnym 
rozwiązaniem są cztery bębny, które 
układają skoszone rośliny w luźny, 
wąski pas, przez co zapobiegają ich 
rozjeżdżaniu przez koła ciągnika. 
Model GMD 802 F o  szerokości 
transportowej poniżej trzech metrów 
jest seryjnie wyposażony w oświet lenie 
i tablice ostrzegawcze.

Głównym celem zbioru siana i zielonek jest uzyskanie paszy o wysokiej wartości odżywczej.
Kosiarki frontalne KUHN z serii GMD 102 F spełniają oczekiwania użytkowników ze względu na 

bardzo dobrą jakość koszenia, dużą niezawodność, szeroki wybór wyposażenia i wyjątkową 
zdolność dostosowania do nierówności terenu.

GMD 702 F

Model GMD 702 F o szerokości roboczej 
2,80 m posiada 7-dyskową belkę tnącą.

SERIA 102 F  

Więcej 

informacji 
na stronach 6-11
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GMD

DO PRACY 
W RÓŻNYCH 
WARUNKACH! 

GMD 2820 F COMPACT

Wyjąt kowo lekka kosiarka o masie 
zaledwie 544 kg i szerokości roboczej 
2,70 m.

Seria kosiarek frontalnych COMPACT nie została tak nazwana bez powodu: są to maszyny 
o wyjątkowo kompaktowej budowie. Kosiarki szczególnie przystosowane do pracy w 

górzystym terenie z małymi ciągnikami. Podczas ich konstruowania, przemyślano każdy 
detal, aby uzyskać bardzo lekkie i jednocześnie wytrzymałe maszyny.

GMD 3120 F COMPACT

Model wyposażony w 7-dyskową belkę 
tnącą o szerokości roboczej 3,14 m, 
zapewniającą dokładne wykaszanie, 
szczególnie na ciasnych uwrociach.

SERIA 1020 F COMPACT 

Więcej 

informacji 
na stronach 12-14
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GMD 102 F SERIES

DBANIE O JAKOŚĆ PASZY 
OPŁACA SIĘ

Jakość paszy magazynowanej w silosach, belach lub pryzmach jest niezwykle istotna dla każdego 
rolnika, który chce zwiększyć dochodowość produkcji zwierzęcej. Cel jest prosty: wyprodukować 
możliwie największą ilość mięsa lub mleka, wykorzystując paszę na bazie komponentów pozyskanych 
w gospodarstwie.

ROZWIĄZANIA KUHN ZAPEWNIAJĄCE CZYSTE I RÓWNE KOSZENIE
Dział badań i rozwoju produktów KUHN skoncentrował się na opracowaniu rozwiązań zapewniających dokładne kopiowanie 
terenu i ochronę darni.

Kosiarka jest zawieszona na ramie w pozycji ciągniętej. Dzięki specjalnej konstrukcji 
zawieszenia, belka tnąca może się przechylać o +/- 6° z lewej i prawej strony oraz o 6° 
w dół i 5° w górę. Rozwiązanie to zapewnia idealne warunki do produkcji czystej paszy 
również w warunkach zwiększonej wilgotności gleby. 
Wyjąt kowo duży zakres ruchu kosiarki w płaszczyźnie pionowej, wynoszący 50 cm, również 
wpływa na doskonałą zdolność kopiowania terenu.

«CIĄGNIĘTY RÓWNOLEGŁOBOK»
DOKŁADNE KOPIOWANIE NIERÓWNOŚCI TERENU!

SERIA 102 F

Kiedy maszyna napotyka przeszkodę:
1. przód zespołu koszącego podnosi się,
2. przejeżdża nad przeszkodą,
3. automatycznie powraca do pozycji roboczej.

Dodatkowe rozwiązania 

- Punkty mocowań jarzm zawieszenia 
kosiarki znajdują się blisko belki tnącej, 
co zapewnia duży zakres ruchu i dokładne 
kopiowanie nierówności terenu.

- Suche tuleje siłowników podnoszenia 

znajdują się pod ciśnieniem 
pneumatycznym, dzięki czemu kosiarka 
szybko dopasowuje się do ukształtowania 

terenu nawet przy dużej prędkości jazdy.

- Punkty mocowań sprężyn resorowych 
są umieszczone z tyłu zespołu koszącego, 
dzięki czemu ustawiony docisk nie zmienia 

się podczas ruchu belki w górę i w dół.
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ZBIEŻNE OBROTY DYSKÓW
DLA WYSOKIEJ JAKOŚCI PASZY

Aby zachować nienaruszoną strukturę 
łodyg, trawa może być cięta tylko raz. 
Jeśli rośliny są cięte kilka razy, tracą 
swoją wartość odżywczą, wolniej 
odrastają ze względu na uszkodzenia 
darni, a kosiarka zużywa więcej mocy.
W modelach KUHN GMD 102 F, 
kierunek obrotów każdej pary dysków 
jest zbieżny. Dzięki temu rośliny są 
natychmiast odrzucane do tyłu kosiarki.
Brak ryzyka dodatkowego cięcia roślin, 
pogarszającego jakość plonu!

IDEALNE DOSTOSOWANIE DO UKSZTAŁTOWANIA 
TERENU

Dokładne kopiowanie nierówności terenu i regulowany nacisk 
zespołu koszącego na podłoże to główne cechy maszyny 
zapobiegające zanieczyszczeniom plonu.
Optymalne położenie sprężyn resorowych w kosiarkach frontalnych 
GMD umożliwia precyzyjną regulację nacisku zespołu koszącego 
na podłoże oraz jego skuteczne odciążanie przez cały czas pracy. 
Ograniczone jest również zużycie płóz. 
Rezultat: jednakowa wysokość koszenia, ochrona darni i pasza 
wolna od zanieczyszczeń. 

Wartość energetyczna wysokiej jakości siana, 

z zawartością zanieczyszczeń nieprzekraczającą 3%, 

wynosi 6 MJ/kg suchej masy (źródło: I.N.R.A.).

JAKOŚĆ PRACY
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102 F SERIES

Niektóre kosiarki dyskowe mogą z zewnątrz wyglądać jak kosiarki KUHN...

Jednak w przypadku tych maszyn, najważniejsze jest to, co znajduje się w środku. 

Standardy zastosowane podczas projektowania i produkcji kosiarek KUHN są 

KOSIARCE WARTO PRZYJRZ

Wytrzymałość na największe obciążenia 
Mocne łożyska zamknięte w szczelnej, jednoczęściowej obudowie nie ulegają 
odkształceniom.

Wydłużona żywotność
Łożyska kół zębatych są bardzo odporne na działanie sił promieniowych, dzięki czemu 
ich żywotność jest dłuższa. Optymalna pozycja kół zapewnia równomierne rozłożenie 
obciążenia podczas pracy.

Ochrona w przypadku uderzenia w przeszkodę
System PROTECTADRIVE chroni zespół kół zębatych belki tnącej i minimalizuje ryzyko 
przestoju w pełni sezonu.

Duża odporność na zużycie
Mocowania noży są całkowicie osłonięte. Dla dodatkowej ochrony, do dysku 
przyspawane są specjalne profi le z hartowanej stali.

Minimalne ryzyko odkształcenia
Śruby mocujące osie kół pośrednich są zabezpieczone osłonami z hartowanej stali. 
Zapewnia to ich idealne spasowanie i eliminuje ryzyko odkształceń.

Długi okres eksploatacji
Koła zębate o dużej średnicy i wzmocnionych zębach są wykonane z kutej stali o dużej 
wytrzymałości na rozciąganie

Owalne dyski z hartowanej stali
Kształt i budowa dysków zapewnia im długą żywotność i dużą wydajność koszenia: 
szybkie odrzucanie ściętych roślin do tyłu maszyny, szerokie pokrycie obszarów 
roboczych noży, zapewniające czyste i równe cięcie

Idealne uszczelnieniee
Obudowy łożysk belki tnącej są bardzo dokładnie uszczelnione za pomocą pierścieni 
o-ring.

MAKSYMALNA OCHRONA 
BELKI TNĄCEJ

W razie skrzywienia noża, specjalny profi l 
umieszczony pomiędzy osłonami dysków 
prowadzi go nad belką tnącą. Zapobiega 
to nie tylko uszkodzeniu belki tnącej, 
ale również chroni ją przed ścierającym 
działaniem ciętego materiału. Belka 
chroniona jest również przez hartowane, 
wzmocnione płozy.

SERIA 102 F 
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EĆ SIĘ OD ŚRODKA

    PRZESTOJE 
OGRANICZONE DO 
MINIMUM 

Aby maksymalnie zwiększyć niezawodność 
maszyny i skrócić przestoje do minimum, 
zespoły łożysk dysków składające się 
z obudowy, łożyska oraz wałka z kołem 
zębatym, są w całości montowane 
fabrycznie. Pozwala to na ich szybki i łatwy 
montaż lub demontaż. 

NOŻE

Noże KUHN produkowane są ze stali 
wysokiej jakości według bardzo ścisłych 
standardów! Specjalny system mocowania
zapewnia bezpieczną pracę i długą 
żywotność noży. 

CAŁKOWICIE BEZPIECZNY 
I SZYBKI MONTAŻ NOŻY  

Poznaj zalety systemu szybkiej wymiany noży 
FAST-FIT.

KOMFORT

ROZWIĄZANIE KUHN

gwarancją niezawodnego funkcjonowania głównego elementu, czyli belki tnącej.

Warto przyjrzeć się bliżej belce tnącej KUHN i zapoznać się z oryginalnymi rozwiązaniami, 

które zapewniają kosiarce długą żywotność.
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GMD 102 F SERIES

DOSKONAŁA WIDOCZNOŚĆ

Kierowca pracuje w komfortowych warunkach, mając dobry 
widok na pole i maszynę.
Kosiarka ustawia się zgodnie z ruchem przednich kół ciągnika, 
dzięki czemu koszenie wzdłuż nieregularnych granic pola jest 
bardzo dokładne.
Konstrukcja maszyny umożliwia koszenie blisko ogrodzeń, 
żywopłotów i innych przeszkód. 

KOMPAKTOWA, LEKKA I  DOBRZE WYWAŻONA 

MASZYNA

Frontalna kosiarka dyskowa jest zawieszona blisko ciągnika, co 
zapewnia niewielkie wymiary i dużą zwrotność całego zespołu. 
Dzięki ograniczonym wymiarom i niewielkiej masie, frontalne 
kosiarki dyskowe mogą pracować z ciągnikami o małej mocy.

Kosiarki KUHN GMD 102 F sprawdzają się w różnych warunkach roboczych, w zależności od 
potrzeb i konkretnych celów użytkownika. We współpracy z przyczepą zbierającą, zapewniają 
produkcję paszy na codzienne potrzeby stada. Kombinacje kosiarek frontalnych z kosiarkami 
zawieszanymi z tyłu ciągnika, pozwalają uzyskać bardzo wysoką wydajność pracy, przy szerokości 

WYSOKA WYDAJNOŚĆ PRACY, D

SERIA 102 F 
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RÓWNO UŁOŻONY POKOS W BEZPIECZNEJ 

ODLEGŁOŚCI OD KÓŁ CIĄGNIKA

Cztery bębny z napędem pasowym układają ścięte rośliny w 
przewiewny i wąski pokos, dzięki czemu ciągnik nie rozjeżdża 
ich kołami. Takie formowanie pokosu ułatwia zbiór przez prasę 
lub przyczepę, bez ryzyka zanieczyszczenia paszy glebą. 
Kosiarki frontalne KUHN mają więc duży wpływ na wartość 
odżywczą paszy!

MOCNE STRONY KUHN

roboczej do 8,75 m. Ponadto, taki zestaw maszyn zapewnia optymalne rozłożenie ciężaru na obie 
osie ciągnika. Niezależnie od tego, jaką kombinację maszyn wybierzesz, w każdym przypadku 
docenisz komfort obsługi kosiarki GMD 102 F.

UŻY KOMFORT UŻYTKOWANIA

Tak oceniany jest przez profi , niemieckie czasopismo o 
tematyce rolniczej, potrójny zestaw kosiarek: GMD 802 F
(kosiarka frontalna) i GMD 8730 (kosiarki tylne), na 
podstawie testu polowego:
 

Kopiowanie terenu przód/tył............................
Jakość pracy................................................
Ułożenie pokosu...........................................
Zapotrzebowanie mocy...............................................
Wymiana noży ......................................
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przeciętnej 
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GMD SERIA 1020 F COMPACT 

Firma KUHN opracowując nową serię kosiarek frontalnych, stworzyła kompaktowe 

maszyny, idealnie przystosowane do pracy na pagórkowatym, a nawet górzystym 

terenie.

MINIMALNY CIĘŻAR, MAKSYMALNA

NIEZAWODNOŚĆ

Znaczne obniżenie masy kosiarki, przy jednoczesnym 
zachowaniu jej maksymalnej sprawności, pozwoliło stworzyć 
maszynę do współpracy z ciągnikami o małej mocy. Firma 
KUHN uzyskała również dodatkowe korzyści dla użytkownika. 
Kompaktowa konstrukcja i małe wymiary transportowe oraz 
centralne, wahliwe zawieszenie zespołu koszącego i ulepszona 
belka tnąca, to tylko niektóre z argumentów przemawiających za 
wykorzystaniem kosiarki GMD 2820 F lub 3120 F COMPACT 
z małym ciągnikiem lub specjalistycznym ciągnikiem górskim.

AGREGOWANIE Z CIĄGNIKIEM 
Dostępne są dwa rodzaje zaczepów. Kosiarka może 
być zaczepiona na ciągniku za pośrednictwem przykręconych 
jarzm lub za pomocą szybkosprzęgającej A-ramy zaczepowej. 
W drugim przypadku, ciągnik musi być wyposażony w męską 
część tego typu ramy. 

KOSIARKI FRONTALNE DO PRACY 
NA TERENACH GÓRZYSTYCH



DOKŁADNE KOPIOWANIE TERENU 

Zespół koszący dokładnie kopiuje teren dzięki centralnemu, 
przegubowemu zawieszeniu. Regulacja nacisku na 
podłoże odbywa się bezpośrednio z ciągnika, jeśli jest on 
wyposażony w przedni podnośnik. Alternatywnie, możliwe 
jest wyposażenie maszyny w mocne sprężyny (oznaczone 
strzałkami), umieszczone pomiędzy ramą kosiarki a ciągnikiem. 

ZBIEŻNE OBROTY DYSKÓW TNĄCYCH 

Sekret udanego koszenia na nierównym terenie. 
Kierunek obrotów dysków zapewnia szybkie przerzucanie 
skoszonych roślin do tyłu maszyny i układanie ich w równy 
pokos pomiędzy kołami ciągnika.

13



GMD 1020 F COMPACT SERIES

TC 320
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TC 320 ZGNIATACZ POKOSU ZAWIESZANY Z TYŁU CIĄGNIKA 

Podczas pracy na górzystym terenie, zaczepiony z tyłu ciągnika 
zgniatacz pokosu KUHN TC 320 to idealne uzupełnienie pracy 
kosiarek frontalnych GMD 1020 F COMPACT. Dzięki sztywnej 
głowicy zaczepowej z ruchomymi dolnymi sworzniami, maszyna 
pracuje bardzo stabilnie i utrzymuje optymalne położenie kół 
w stosunku do wirnika zgniatacza, nawet w przypadku jazdy po 
stromych zboczach.

Główne zalety:
 - regulowana szerokość pokosu w zakresie 1,00  - 3,10 m,
 - różne prędkości rotora (650 lub 815 min-1),
 -  koła zamocowane do ramy głowicy zaczepowej, brak 

dodatkowego obciążenia zgniatacza pokosu. 

WYDAJNY ZESTAW

PRZYŚPIESZAJĄCY SCHNIĘCIE
ROŚLIN 

SERIA 1020 F COMPACT

OPTIDISC - NAJWYŻSZA JAKOŚĆ CIĘCIA 

Konstrukcja nowej belki tnącej OPTIDISC zapewnia doskonałą 
jakość cięcia, zwiększoną odporność na zużycie i uderzenia oraz 
gwarantuje dużą wygodę użytkowania.

Główne zalety:
uszczelniona przekładnia - koła zębate o  dużej średnicy - specjalne zabezpieczenie na wałku napędowym dysku tnącego 
(PROTECTADRIVE) - łatwa i  szybka wymiana modułów dysków oraz kół pośrednich - smarowanie na cały okres eksploatacji i brak 
konieczności wymiany oleju. 

TC 320
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Serwis „na życzenie”, siedem dni w tygodniu
Pilnie potrzebujesz części zamiennych? KUHN SOS ORDER to 
ekspresowy system dostaw, który jest do Twojej dyspozycji siedem 
dni w tygodniu, przez 362 dni w roku. Dzięki niemu możesz 
zminimalizować czas przestoju maszyny i zwiększyć wydajność 
pracy.

Przedłużona gwarancja
Skorzystaj z 36-miesięcznej gwarancji zapewnionej przez usługę 
KUHN PROTECT +. Możesz skupić się wyłącznie na pracy i 
wydajności maszyny, czyli na tym czego oczekujesz inwestując 
w sprzęt wysokiej jakości.

Natychmiastowa naprawa
Usterka techniczna zawsze pojawia się w nieodpowiednim 
momencie. Dzięki usłudze KUHN I-TECH Twój dealer może 
udzielić Ci wsparcia szybko i skutecznie. Całodobowa 
internetowa pomoc techniczna gwarantuje szybką i precyzyjną 
diagnozę.

Rozwiązania fi nansowe dopasowane do potrzeb 
klientów
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 wymaganiami. 

*Niektóre usługi dla klientów są dostępne tylko w wybranych krajach.

MAKSYMALNE KORZYŚCI I OPŁACALNOŚĆ 
UŻYTKOWANIA TWOICH MASZYN 

*USŁUGI KUHN

Dane techniczne Frontalne kosiarki dyskowe 

GMD 702 F GMD 802 F
GMD 2820 F

COMPACT
GMD 3120 F

COMPACT

Szerokość robocza (m) 2,80 3,11 2,70 3,14

Szerokość transportowa (m) 2,66 2,99 2,55 3,00

Zaczep A-rama kat. 2 A-rama kat. 2 lub rama standardowa kat. 1 i 2

Liczba dysków 7 8 6 7

Liczba noży na dysku 2

Formowanie pokosu 2 x 2 bębny z napędem pasowym 2 talerze pokosowe

Szerokość pokosu, ok. (m) 0,90 1,30 1,30 1,50

Szerokość pokosu z wyposażeniem 
dodatkowym (m)

-
1,20 (z 2 blachami 

pokosowymi)
1,30 (z 2 talerzami 

pokosowymi)

Napęd WOM (min-1) kierunek obrotów 
w lewą lub w prawą stronę 

1000 (540 jako opcja) 540 lub 1000

Min. zapotrzebowanie mocy na 
WOM (kW/KM)

36/49 41/56 36/49 41/56

Masa (w przybliżeniu) (kg) 805 888 544 596

Oświet lenie i tablice ostrzegawcze 

Wymagania dla hydrauliki ciągnika 1 zawór jednostronnego działania -
 Serynie       Opcja        - Niedostępne

Wyposażenie dodatkowe dla kosiarek GMD seria 102 F*:
A-rama kat. 2 dla ciągników z przednim podnośnikiem hydraulicznym - płozy do wysokiego koszenia - zestaw do koszenia wysokich 
roślin - pośredni wałek WOM z wolnym kołem i sprzęgłem ślizgowo-ciernym.

Wyposażenie dodatkowe dla kosiarek GMD seria 1020 F COMPACT*:
wyposażenie zmniejszające szerokość pokosu - sprężyny dociskające - zestaw do przesunięcia zaczepu - oświet lenie i tablice 
ostrzegawcze.

*/** wyposażenie może się różnić w zależności od kraju



GMD PZ

1 42 3

KOSIARKI BĘBNOWE: DOŚWIADCZENIE 
I INNOWACYJNOŚĆ

Odkąd powstała pierwsza kosiarka bębnowa minęło blisko 
50 lat. Dzisiaj, fi rma KUHN wraz ze swoją fabryką w 
Holandii, której dział badań i rozwoju nieprzerwanie pracuje 
nad ulepszaniem kosiarek bębnowych, zdobyła w tej dziedzinie 
ogromne doświadczenie i pozycję lidera na rynku.

Zaletami najnowszych modeli kosiarek bębnowych są innowacyjne 
rozwiązania, takie jak LIFT-CONTROL, prosty system regulacji 
wysokości koszenia, FLEXPROTECT, czy modułowa konstrukcja.

Firma KUHN oferuje szeroki wybór frontalnych i tylnych kosiarek 
bębnowych o szerokości roboczej od 1,65 do 8,95 m.

1. Kosiarki dyskowe składane poziomo 2. Kosiarki dyskowe składane pionowo 
3. Potrójne zestawy kosiarek dyskowych 4. Kosiarki dyskowe ze zgniataczem 
pokosu

Znajdź najbliższego dealera marki KUHN 

na naszej stronie internetowej:

www.kuhn.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

Twój dealer KUHN

www.kuhn.com

Znajdź KUHN 
również na

Odwiedź nasz kanał na YouTube.

KOSIARKI DYSKOWE I BĘBNOWE, ZAWIESZANE 

Z PRZODU LUB Z TYŁU CIĄGNIKA. 

GMD PZ OFERTA KOSIAREK

Sprawdź kompletną ofertę kosiarek dyskowych fi rmy KUHN!

Potrójny zestaw kosiarek bębnowych: PZ 321F + PZ 900
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Niektóre maszyny posiadają znaczną masę. Należy uwzględniać masę brutto ciągnika, jego udźwig oraz 
maksymalne obciążenie poszczególnych osi. Wartość obciążenia przedniej osi ciągnika nie może być 
mniejsza od 20% masy netto ciągnika. W  krajach UE nasze urządzenia odpowiadają normom zawartym 
w europejskiej dyrektywie maszynowej. W pozostałych krajach są one dostosowane do tamtejszych standardów
bezpieczeństwa. W  materiałach marketingowych w  celu prezentacji szczegółów niektóre urządzenia 
przedstawiono ze zdemontowanymi osłonami. Przed rozpoczęciem pracy należy je zamontować (zgodnie 
z  instrukcjami montażu i  podręcznikiem użytkowania). Zastrzegamy sobie prawo do modyfi kacji rozwiązań 
projektowych, specyfi kacji 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.

GMD PZ


