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Kosiarka dyskowa 
GMD seria LIFT-CONTROL



Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom dotyczącym koszenia, 
firma KUHN oferuje najnowsze rozwiązania w zakresie:

Redukcja 
kosztów

Dobre praktyki
rolnicze

Zbiór wysokiej jakości paszy jest niezmier-
nie istotny dla zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania nowoczesnego, wydaj-
nego i dochodowego gospodarstwa.

Koszenie, jako pierwsza czynność wyko-
nywana podczas zbioru, jest procesem
szczególnie ważnym.

Zbiór należy przeprowadzić we właściwym
momencie, dlatego też okres sianokosów
zawsze wiąże się z intensywną i 
stresującą pracą. Rośliny muszą zostać
skoszone z jak największej powierzchni w
jak najkrótszym czasie, aby zapewnić 
równomierne i szybkie schnięcie pokosu i
ograniczyć ryzyko powstawania strat wyni-
kających ze zmiennych warunków pogo-
dowych. Niezawodność kosiarek KUHN
ma tutaj niezmiernie istotne znaczenie.

Obecność zanieczyszczeń w materiale
paszowym znacznie obniża jego jakość,
szczególnie w przypadku kiszonki.
Spadek wartości energetycznej paszy
podczas zbioru będzie przyczyną spadku
wydajności stada i w związku z tym
będzie wymagać uzupełnienia strat przez
zastosowanie koncentratów.

Opierając się na swoim bogatym
doświadczeniu, firma KUHN opracowała
unikalne rozwiązanie: system zawieszenia
kosiarek LIFT-CONTROL .

Na efekty nie trzeba było długo czekać.
Użytkownicy przekonali się, że czysto ko-
szona pasza ma wyższą wartość
odżywczą i bardziej apetyczny wygląd.
Czasopisma branżowe szybko doceniły
nowe rozwiązanie.

Kosiarki GMD LIFT-CONTROL stały się
obecnie wzorem na rynku pod względem
konstrukcji zawieszenia oraz uzyskiwanej
jakości koszenia. Dlatego nie czekaj z
decyzją, ta kosiarka na pewno spełni
Twoje oczekiwania!

KOSIARKI DYSKOWE KUHN LIFT-CONTROL
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i Komfort i jakość 
życia

Doradztwo 
w zasięgu ręki

Niezawodność 
i serwis
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Zawieszenie : wyjątkowa konstrukcja

... 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 , z myślą o...

Potwierdzenie

Izba Rolnicza 

Weser-Ems 

Chamber

(Niemcy)

Dochodowość produkcji zwierzęcej wypracowuje się już na etapie magazynowania paszy w silosach lub stodołach. Cel jest oczywisty: wypro-
dukować 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

KOSIARKI DYSKOWE KUHN LIFT-CONTROL
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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 od-
działuje. 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

.

Jak to działa w praktyce? Belka tnąca ślizgająca się po powierzchni pola natrafia na
opór 1 . Zawieszenie powoduje, że im większa siła oddziałuje na
belkę, tym w większym stopniu jest ona odciążana 2 .
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w kosiarkach GMD serii 1010: optymalne rozwiązanie!

Niezawodność!

Dyski są napędzane kołami
zębatymi o dużej średnicy:
wyeliminowano konieczność
stosowania małych walcowych
kół zębatych.

Korzyści: większa skuteczność przenoszenia siły napędowej
oraz odporność na uszkodzenia całego zespołu napędowego,
zapewniające maszynie wyjątkową niezawodność i trwałość.

Doskonałe koszenie!
Wszystkie kosiarki LIFT-CONTROL wyposażone są w nowe
dyski tnące z dłuższymi nożami, które zapewniają perfekcyjne
koszenie.
Profil dysków zapewnia wydajne odrzucanie skoszonych
roślin do tyłu. 

Łatwy demontaż
Dostęp do pośrednich
luźnych kół zębatych jest
bardzo wygodny. Wystarczy
zdjąć przylegający do nich
zespół łożysk Protectadrive.

Zabezpieczenie

Ró�ny rozstaw 
dysków

Kolejny efekt bogatego doświadczenia firmy KUHN
w zakresie projektowania kosiarek dyskowych!

PATENT KUHN

W punkcie rozbieżnym dysków tnących,
odległość między nimi jest mniejsza, 

co zapewnia dokładniejsze pokrywanie
się obszarów roboczych noży i lepszą

jakość koszenia, szczególnie
w przypadku rzadkiej i krótkiej darni.

W punkcie zbieżnym dysków tnących, odległość
między nimi jest większa, co zapewnia więcej
miejsca dla przemieszczającego się do tyłu 

maszyny pokosu. Rośliny są szybko odrzucane
poza obszar cięcia, co wpływa na poprawę 

jakości koszenia.

Praca

bez wymiany 

oleju!

Belka tnąca

została zaprojekto-

wana i przetestowana pod kątem

pracy bez potrzeby wymiany oleju.

Możesz spokojnie 

o tym zapomnieć!

PROTECTADRIVE

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

NOWOŚĆ

Podczas sianokosów liczy się
każda zaoszczędzona minuta:
dzięki zastosowaniu odpowied-
niego 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 

KOSIARKI DYSKOWE KUHN LIFT-CONTROL
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Możliwość wyboru systemu wymiany noży.
W zależności od kraju i wymagań rynkowych kosiarki

mogą być wyposażone w system
szybkiej wymiany noży opracowany przez
firmę KUHN.

3 dodatkowe zabezpieczenia:

• Mocna sprężyna płytkowa zapewnia stały docisk 
elementu utrzymującego nóż.

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

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

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

Kompaktowe wymiary belki tnącej oraz specjalny kształt
noży, które pracują możliwie blisko osłon wpływają na
wysoką jakość koszenia.

Wzmocnienia w odpowiednich miejscach!
Zespoły łożysk dysków są mocowane za pomocą śrub
przechodzących przez całą belkę tnącą.
- Wyjątkowa wytrzymałość i bezpieczne mocowanie

zespołu bez ryzyka oderwania się od belki tnącej.
- Napędowe koło zębate jest utrzymane we właściwym

położeniu w każdej sytuacji.
- Pełne uszczelnienie dzięki podkładkom dystansowym

z O-ringami.
- Niezawodność i ograniczenie kosztów napraw.

= 100% bezpieczne mocowanie noży

Mocowanie FAST-FIT

Mocowanie śrubowe

lub mocowanie śrubowe
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Centralnie zawieszenie zespołu koszącego: doskonałe wyważenie

WYJĄTKOWO MOCNE osłony
Firma KUHN priorytetowo traktuje bezpieczeństwo użytkowników ma-
szyn, 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 konku-
rencji. 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 równo-
mierny rozkład masy oraz wysoką
jakość koszenia na całej szerokości
roboczej.

Belka tnąca zapewnia czyste koszenie 
w każdych warunkach, na całej swojej 

szerokości roboczej osiągającej nawet 4.35 m

Pełna kontrola
Sterowanie położeniem kosiarki jest
łatwe i precyzyjne. Prosty układ hydrau-
liczny 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 DYSKOWE KUHN LIFT-CONTROL

PATENT KUHN
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Możesz na nas polegać!
Typowa dla kosiarek KUHN konstrukcja ramy i belki: gwarancja
wytrzymałości i trwałości.

Ograniczona obsługa serwisowa
Pośredni wałek WOM wymaga smarowania tylko co 250 godzin,
co eliminuje codzienną obsługę serwisową.

GMD 2810: gdy oczekujesz idealnej jakości pracy

Wysoka jakość pracy i kompaktowa konstrukcja to
główne cechy tych dwóch mniejszych modeli. Kosiarki
GMD 2810 są doskonale przystosowane do pracy 
z ciągnikami o mocy 70 KM (51 kW), co zapewnia 
im wyjątkową uniwersalność zastosowania.
Kopiowanie nierówności terenu z systemem 
LIFT-CONTROL sprawdzi się nawet na bardzo 
nierównej łące.

KOSIARKI DYSKOWE KUHN LIFT-CONTROL
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Bezpieczeństwo podczas transportu

Podczas transportu, zespół koszący jest złożony centralnie
za ciągnikiem. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia przejazd
ciągnika z maszyną po drogach publicznych.

Dwie mechaniczne blokady zabezpieczają zespół koszący
w odpowiednim położeniu na czas transportu drogowego.
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Dostosowanie do warunków roboczych
Dwupozycyjny zaczep pozwala na regulację maszyny 
w celu jej lepszego dostosowania do szerokości 
ciągnika lub obszaru roboczego kosiarki frontalnej.

Bezpieczne i łatwe
parkowanie

Maszynę parkuję się w pozycji transportowej, 
co ułatwia cofanie oraz magazynowanie kosiarki 

w wąskich pomieszczeniach. Szeroka podpora
parkingowa o dwóch punktach oparcia zapewnia

stabilność maszyny podczas jej 
magazynowania.

GMD 3110 i GMD 3510: najlepszy wybór dla średnich gospodarstw

KOSIARKI DYSKOWE KUHN LIFT-CONTROL
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Ograniczona obsługa konserwacyjna.

Pośredni wałek WOM wymaga smarowania tylko co 250 godzin, co 
eliminuje codzienną obsługę serwisową.

Dzięki nowej belce tnącej i systemowi zawieszenia , kosiarki 
GMD 3110/3510 to profesjonalne, zaawansowane technologicznie maszyny przeznaczone do pracy w gospodarstwach
średniej wielkości.
Maksymalne zyski: firma KUHN pomyślała o zapewnieniu wysokiej wydajności pracy, więc nie musisz się tym martwić. 
Modele o szerokościach roboczych 3,1 m i 3,5 m są przystosowane do pracy z ciągnikami o mocy od 90 KM.
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Zawieszenie transportowe
Aby umożliwić szybki transport, kosiarki 
KUHN GMD 4010 i 4410 są standardowo 
wyposażone w hydropneumatyczne 
zawieszenie. Wyposażenie 
amortyzuje wstrząsy podczas 
poruszania się po 
nierównościach, co 
gwarantuje lepszą 
kontrolę nad 
ciągnikiem.

GMD 4010/4410: maksymalna wydajność wśród kosiarek zawieszanych

Kosiarki GMD 4010/4410 umożliwiają koszenie z

niespotykaną do tej pory wydajnością dla kosiarek

zawieszanych. W ciągu godziny możliwe jest 

skoszenie roślin na obszarze 5 ha.

Jeśli chcemy uzyskać jeszcze większą wydajność

roboczą, istnieje możliwość zastosowania dodatkowo

kosiarki frontalnej GMD 802 F. Przy uzyskanej 

szerokości roboczej 7,2 m, wydajność zestawu 

jest porównywalna z pracą kombinacji 3 kosiarek, 

ale jego koszt jest znacznie niższy.

KOSIARKI DYSKOWE KUHN LIFT-CONTROL



14

10/10 pour une MAXI précision

www.kuhn.com

Komfort obsługi
Belka tnąca jest podnoszona i opuszczana w niezwykle łatwy
i precyzyjny sposób. Kosiarki GMD 4010 i 4410 mogą zostać pod-
niesione na wysokość 40 cm z kabiny ciągnika za pomocą poje-
dynczego zaworu sterującego układem hydraulicznym. Aby
uzyskać odpowiedni prześwit podczas przejazdów nad pokosem,
nie ma konieczności podnoszenia 3-punktowego zaczepu ciągnika.



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 najmniej 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

D A N E  T E C H N I C Z N E
Szerokość robocza (m) 2,67 3,10 3,51 3,95 4,35

Zawieszenie 3-punktowe, kat. 2 3-punktowe, kat. 3

Regulowane sworznie zaczepu umożliwiające boczne przesunięcie Seryjnie

Liczba dysków tnących 6 7 8 9 10

Napęd WOM (obr./min lub min-1) 540 1000 lub 540* 1000

Napęd belki polowej Od pierwszego dysku po stronie ciągnika

Zabezpieczenie przekładni napędowej System PROTECTADRIVE

Ustawianie pozycji transportowej Hydrauliczne przestawianie o 90° do tyłu

Automatyczna blokada punktu obrotu na czas transportu - Seryjnie

Hydropneumatyczne zawieszenie belki tnacej
Seryjnie

z zabezpieczeniem Non-Stop

Talerz pokosowy Wewnętrzny  Zewnętrzny
i zewnętrzny

Średnia szerokość robocza (m) 1,70 2,30 2,80 3,30 3,70

Zintegrowany hydrauliczny układ podnoszenia Seryjnie

Oświetlenie i sygnalizacja Seryjnie z tyłu maszyny

Waga (w przybliżeniu) (kg) 760 870 920 1030 1080

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

Zapotrzebowanie na moc (kW/KM) 51/70 60/80 67/90 81/110 90/120

GMD 2810 GMD 3110 GMD 3510 GMD 4010 GMD 4410

*Napęd WOM dostępny w zależności od kraju sprzedaży.

Usługi KUHN* pozwalają w pełni wykorzystać możliwości Twoich maszyn:

Korzyści płynące ze wsparcia technicznego KUHN:

- Doradztwo ze strony profesjonalnie przeszkolonych przedstawicieli firm dealers-
kich 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 są obecnie dostępne tylko w niektórych krajach.

▲

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