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Prikabinamos diskinės šienapjovės plaušintuvės

FC 1060 TC SERIJA
FC 1060 TL SERIJA
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2860 TLD/TLR/TLS

3160 TCD/TCR/TCS

3160 TCD RA

3160 TLD/TLR/TLS/TLV

3560 TCD/TLR/TLS

3560 TCD RA

3560 TLD/TLR/TLS

4060 TCD/TLR/TLS 4460 TCD/TCR/TCS

Apie KUHN prikabinamas šienapjoves 
plaušintuves trumpai:

EFEKTYVUS PJOVIMAS VEIKLIEMS GAMINTOJAMS!

OPTIMALIAM KASDIENIAM RACIONUI 
REIKALINGAS DIDESNIS NAŠUMAS

Kaip kuo greičiau išvalyti pašarus iš dirvos ir 

išsaugoti didžiausią jų maistinę vertę? Šį klausimą 

kelia gyvulių augintojai esant nenuspėjamoms oro 

sąlygoms ir didėjančioms koncentrato kainoms. 

KUHN FC 1060 serija garantuoja švarų ir greitą 

vešlios žolės ir trapių pasėlių šienavimą, taip pat 

greitą plaušinimą. Sutaupykite pinigų ir padidinkite 

savo agregato pelningumą. 

UNIVERSALIŲ AGREGATŲ BEIEŠKANT

Šias diskines šienapjoves plaušintuves galite 

pritaikyti įvairioms sąlygoms: platus skleidimas, 

dviejų pradalgių grupavimas... galimybės neribotos.

KOKS GALI BŪTI AGREGATO NAŠUMAS?

Šių agregatų eksploatacinės sąnaudos yra minimalios, 

nes jiems reikia daug mažiau galios, palyginti su kitais 

modeliais. Dėl patikimų OPTIDISC noragėlių 
su PROTECTADRIVE apsauga taip pat mažesnės 

ir techninės priežiūros sąnaudos. 
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Darbinis 
plotis (m)

Pradalgės 
plotis (m)

Modelis

FC 2860 TLD/TLR/TLS 2,67 0,90 - 1,90 traukiama iš šono

FC 3160 TLD/TLR/TLS 3,10 0,90 - 2,30 traukiama iš šono

FC 3160 TLV 3,10 0,90 - 2,80 traukiama iš šono

FC 3160 TCD/TCR/TCS 3,10 0,90 - 2,30 centrinio sukimo

FC 3160 TCD RA 3,10 0,90 - 2,30

centrinio sukimo 
su juostiniu 

transporteriu

FC 3560 TLD/TLR/TLS 3,50 1,10 - 2,70 traukiama iš šono

FC 3560 TCD/TCR/TCS 3,50 1,10 - 2,70 centrinio sukimo

FC 3560 TCD RA 3,50 1,10 - 2,70

centrinio sukimo 
su juostiniu 

transporteriu

FC 4060 TCD/TCR/TCS 4,00 1,10 - 2,70 centrinio sukimo
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TOKS LANKSTUMAS, KOKIO JUMS REIKIA

BŪKITE ATVIRI PASIRINKIMAMS

KUHN siūlo jums itin universalius agregatus su įvairiomis nustatymų galimybėmis: 

pradedant plačiu paskleidimu ir vienos pradalgės suformavimu ar dviejų pradalgių 

sujungimu. Visus pakeitimus galima padaryti per kelias akimirkas. Pradalgių pločius 

galima keisti nuo 0,9 m FC 2860 TL ar 3160 TC / TL modelyje, iki 2,7 m FC 3560 TC / 

TL ir 4060 TC modeliuose ar net sujungti 2,8 m į dvi pradalges su FC 3160 TLV. Tokiu 

būdu rasite optimaliausią sprendimą daugumai derliaus nuėmimo būdų, pašarų tipams 

ir lauko sąlygoms.

SUJUNKITE DVI PRADALGES – GREIČIAU 
NUIMKITE DERLIŲ

Su pradalgės gaubtu galėsite sumažinti pradalgės plotį 
iki mažiausio. Du kartus nuvažiavus suformuojama 
„dviguba pradalgė“, kuri leis nurinkti 6 m pašarų su 

savaeigiu smulkintuvu, turinčiu 3 m rinktuvą. Atitinkami 
hidrauliniai pradalgės gaubtai yra standartiniai FC 3160 
TLV modelyje. FC 3160 TCD ir FC 3560 TCD šienapjovėse 
plaušintuvėse mechaniniai gaubtai yra pasirenkami. 

PAGREITINKITE DŽIOVINIMĄ IR PAŠARŲ KOKYBĘ

Agronomai rekomenduoja: normaliomis sąlygomis platus 
išskleidimas gerokai sumažina džiovinimo laiką, padidina 

prisitaikymą prie nepalankių oro sąlygų ir padeda išlaikyti 
aukštą pašarų kokybę. Plaušinimas ir platus paskleidimas: 
sutaupysite vieną važiavimą su šieno vartytuvu.

1060 TL 1060 TC
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MINIMALUS PASĖLIŲ SUŽEIDIMAS, 
KAD PAŠARAI BŪTŲ OPTIMALŪS

OPTIMIZUOKITE PAGRINDINĮ RACIONĄ IR SUMAŽINKITE SĄNAUDAS

Bet koks gyvulininkystės pelnas prasideda nuo pašarų atsargų, saugomų siloso bokšte, 

ryšuliuose, ar nesupakuotų atsargų. Tikslas paprastas – pagaminti tiek mėsos ar pieno, kiek 

įmanoma šeriant pagrindiniais pašarais. Norint pasiekti šį tikslą reikia, kad gyvuliai noriai ėstų 

pašarus. Kad gyvuliai noriai ėstų pašarus, reikia išsaugoti velėną ir sumažinti pašarų užteršimą. 

KUHN su techninėmis šienapjovių plaušintuvių detalėmis prisideda prie naujų agregatų, kad geri 

pašarai užtikrintų jums pelną.

NUOLATINĖ PJOVIMO ĮRENGINIO 
AMORTIZACIJA

Itin didelės padangos žemę spaudžia 
labai nedaug, taip apsaugo pasėlius 
ir neleidžia dirvai sutankėti (nėra 

FC 2860 TL modelyje). Dabar jų 
pasirinkimas šienapjovių plaušintuvių 
rinkoje yra didžiausias!

DUOKITE DIRVAI IR VEJAI 
PAILSĖTI

Šienavimo įrenginį amortizuoja sukamieji 
strypai, įrengti FC 1060 serijoje. Įrenginys 
iš arti seka dirvos kontūrais, kad pjovimas 

būtų tolygus, ir jį galima reguliuoti iš abiejų 
pusių. Tai padeda apsaugoti velėną ir 
agregatą bei jau nurinktą derlių nuo purvo.

R. Brezzi
iš Pjemonto regiono Italijoje kalba apie savo 
FC 3160 TCR modelį:

„FC 3160 TCR ne tik pagerino, bet visiškai 
pakeitė šieno ir šienainio kokybę mūsų ūkyje. 
Iškart įvertinome aukštos kokybės pjovimą 
ir pradalgių formavimą nepaisant to, kad šis 
sezonas buvo sudėtingas. Nesibaigiantys 
lietūs, mažai pjovimui reikalingo laiko, tačiau 
susitvarkėme greitai nepažeisdami pašarų 
kokybės... Visa tai galėjome pasiekti su 
naujuoju FC modeliu, esame labai patenkinti.
Nepaisant didelio greičio (ne mažiau nei 
15–18 km/h) pašarų kokybė visada buvo puiki.“
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FC 1060 TL 1060 TC

OPTIDISC: OPTIMALUS PJOVIMAS!
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GREITAS IR KOKYBIŠKAS DARBAS

OPTIDISC pjovimo skersinio dizainas išsiskiria neprilygstama pjovimo kokybe, pasižymi didesniu atsparumu 
dėvėjimuisi ir smūgiams, o jo eksploatavimas yra neįtikėtinai patogus. Tai yra svarbūs dalykai, siekiant mažesnių 
sąnaudų laiką taupančioms operacijoms atlikti!

(A) MAŽESNIS ATSTUMAS – TIKSLESNIS PJOVIMAS

OPTIDISC pjovimo skersinyje, ten kur diskai prasiskiria, kad 
labiau persidengtų peiliai, atstumas yra mažesnis, todėl pjaunama 
tiksliau, net jei žolė trumpa ar reta.

(B) DIDESNIS ATSTUMAS LENGVAM PASĖLIŲ 
PERĖJIMUI UŽTIKRINTI

Ten, kur sueina diskai, atstumas padidėja, todėl yra daugiau vietos 
pasėliams judėti tolyn. Jie yra greitai nunešami nuo pjovimo zonos, 
todėl pagerėja pjovimo kokybė.

TVIRTUMO IR PATOGUMO SAVYBĖS:

Sandarinta pavarų dėžė – diskų guolių vieta su dvigubų eilių 
kampiniais rutuliniais guoliais – didesnio skersmens krumpliaračiai 
(nenaudojami maži cilindriniai krumpliaračiai) – moduliai ir tarpinės 

pavaros greitai ir lengvai apkeičiamos – nereikia tepti ir keisti 
alyvos.
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PROTECTADRIVE APSAUGO PAČIAS SVARBIAUSIAS DALIS

Kiekviena minutė sezono metu yra svarbi: diskui atsitrenkus į didelę kliūtį, 
dėl kruopščiai suformuoto išpjauto griovelio diską laikantis velenas gali pasislinkti tik virš guolio. 
Apsaugoti važiuoklės ratai. Per mažiau nei 15 minučių agregatas vėl eksploatuojamas!

IŠSKIRTINIS

GREITAI PALEIDŽIAMA IR VISIŠKAI APSAUGOTA

FAST-FIT greito paleidimo peilių pakabinimo sistema KUHN´s FC 1060 serijoje yra standartinė. 
Galinga lakštinė spyruoklė nuolat spaudžia peilių laikiklį, kad būtų apsaugota iš viršaus. Ir vis tiek 
peilius galima pakeisti per kelias akimirkas.

TEN, KUR REIKIA PRITAIKYTI PJOVIMO AUKŠTĮ

Pakėlimo pavažas galima naudoti šienavimo sąlygomis, kur reikalingas aukštesnis pjovimo aukštis. 
Galima pakelti iki 150 mm (5,9´´). Jos taip pat naudingos šienaujant šlapiomis ir lipniomis sąlygomis.

KUHN DALYS
Kuriamos nepavaldžios laikui

KUHN liejyklos ir kalvės bei aukštos kokybės gamybiniai procesai leidžia pagaminti 
nepavaldžias laikui atsargines dalis. Galite pasikliauti mūsų profesionalais ir mūsų originaliomis 
dalimis. Ūkininkai išnaudoja mūsų klientų aptarnavimo ir logistikos paslaugas bet kuriame 
KUHN PARTS dalių sandėlyje, kuris kartu su jūsų artimiausiu KUHN atstovu pasiūlo greitus 
ir patikimus remonto darbų sprendimus.
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Greitesnis šienavimas, platus pradalgių formavimas, efektyvus plaušinimas – visi šie elementai 

yra skirti eksploatavimo našumui ir jūsų pasėlių kokybei gerinti.

NEPRILYGSTAMAS PLAUŠINTUVIŲ 
PASIRINKIMAS

BESISUKANTYS PLIENINIAI 
WPIRŠTAI SKIRTI DIRBTI 
SUDĖTINGOMIS SĄLYGOMIS

Plaušintuvė su plieniniais pirštais (TLD/TCD) garantuoja tolygų žolės džiovinimą, ypač sudėtingomis 
sąlygomis. Peiliai puikiai dirba su sunkiais pašarais ir ilga žole, be to, nereikalauja daug techninės 
priežiūros darbų. Tinkamos formos plieniniai pirštai pasiekia tokį patį plaušinimo greitį kaip ir kitos 
plaušintuvės. Besisukantys peiliai, kai reikia, neužkliudo pašalinių objektų.

NEPRILYGSTAMAS PRADALGĖS SUFORMAVIMAS

Plaušintuvės gaubtą tiesiogiai nukreipia pagrindinis šienapjovės 
plaušintuvės rėmas, kuris nepriklauso nuo noragėlių judėjimo. 
Tokiu būdu suformuojamos vienodesnės pradalgės.

PLAUŠINIMO INTENSYVUMO NUSTATYMAS PER 
KELIAS SEKUNDES

Plaušintuvė su plieniniais peiliais paprasta dviejų greičių svirtimi 
gali būti pritaikyta pagal pašarus. Dirbdami su gležnais pasėliais 
sulėtinkite rotoriaus greitį (780 min.-1) ir padidinkite jį esant vešlesnei 
žolei 8 (1000 min.-1). Plaušintuvių volų greičiai yra 780 min.-1.

1060 TLD 1060 TCD

KUHN PLUS
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Svarbiausia pagreitinti džiovinimo greitį, kad pašarai būtų puikios maistinės vertės.

VOLAI SKIRTI ŠVELNIAI 
VALDYTI GLEŽNUS PASĖLIUS

FC 1060 serijos modeliuose galima įrengti du skirtingus plaušintuvių volus: išskirtinio dizaino 
SQUAREFLEX guminį volą (TLR/TCR) arba DOUBLECRIMP plieninį volą (TLS/TCS). Abu reguliariai 
apspaudžia pasėlius ir taip pašalina drėgmę. Tuo pačiu metu visas procesas yra švelnus, kad būtų 
išsaugota maistinė gležnų pasėlių vertė, pavyzdžiui, ankštinių augalų, taip pat ir žalių rugių.
Didelis 240 mm volų skersmuo yra tvirtas ir kartu pagerina pasėlių srautą.
Volo spaudimą galima reguliuoti nuo 100 iki 500 kg/m, atsižvelgiant į pasėlių rūšį ir norimo plaušinimo 
intensyvumą.

1060 TLR/TLS 1060 TCR/TCS

APSAUGA

Plaušintuvės rotoriaus velenas ant veleno pailginimo apsaugotas varžtu 

su grioveliais. Jei į agregatą patektų pašalinis objektas, plaušintuvė būtų 
apsaugota. Tą patį galima pasakyti ir apie šienapjoves su plaušinimo 
volais.

IŠSKIRTINĖ
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KUHN PLUS TVIRTAS PRIKABINIMO ĮTAISAS

Tvirtas GIRODYNE lankstinis sujungimo įrenginys leis pasisukti 
daugiau nei 90° ir palaikyti tiesią GTV transmisiją. Techninės 

priežiūros darbų nedaug, reikia tik vieną kartą pakeisti alyvą.

Agregatas prijungtas prie apatinės traktoriaus grandies su kaiščiais, 
kurie nesisuka. Šis prikabinimo įtaisas garantuoja aukštą kokybę ir 

saugumą, kartu leidžia laisvai manevruoti.

DIDESNIS OPERATORIAUS KOMFORTAS

Mažiau techninės priežiūros darbų, FAST-FIT ir lengvai atliekami pakeitimai yra vertingos savybės, palengvinančios 
operatoriaus darbą. Juk jūsų laikas sezono metu yra pernelyg brangus.

LENGVAI REGULIUOJAMAS PJOVIMO AUKŠTIS

Pjovimo aukštį galima nustatyti centriniu būdu. Greitai sureguliavę 
pjovimo aukštį, bet kurioje situacijoje agregatą galėsite taip pat 

lengvai ir greitai reguliuoti.

GREITA. 
PATIKIMA. 
PATOGI.

1060 TL 1060 TC
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SUJUNKITE DVI PRADALGES IR GREIČIAU 
NUIMKITE DERLIŲ

3160 TLV

Su 3,1 m pjūviu, 2 greičių plaušintuvė su įtraukiamais pirštais ir hidrauliniu būdu valdomais pradalgės gaubtais, 
nauja FC 3160 TLV šienapjovė plaušintuvė gali suformuoti dvi pradalges viena prie kitos iš maždaug 6 m nupjautų 
pasėlių ant pradalgės pločio, kuris neviršija 2,8 m. Idealūs 3 m pašarų kombaino surinkimo matmenys – taip pat 
įdomus pasirinkimas pirmo šienainio pjovimo metu.

MODELIS KOOPERATYVAMS IR ŽEMĖS 
ŪKIO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS

Yra daugybė privalumų: Galite sutaupyti laiko 
ir bendrų derliaus nuėmimo sąnaudų, nes 
pradalgių formavimas nebereikalingas, be to, 
taip pasiekiamas didesnis pašarų kombaino 
našumas. Rezultatas – geresnė pašarų kokybė, 

nes jokie pašaliniai objektai ar dirva nepatenka 
į pradalgę jų formavimo metu. Tai taip pat 
sumažina mechaninių gedimų riziką dėl įkritusių 

akmenų.
VILKIMO MECHANIZMAS, KAD 
PJOVIMAS BŪTŲ OPTIMALUS

Eksploatuojant pradalgių gaubtus, 
automatiškai pasikeičia ir vilkimo zmo 

padėtis. Tokiu būdu traktoriaus ratai 
nevažiuos per pašarus, agregatas visada 
dirbs visu pjovimo pločiu, o suformuotas 

pradalges bus lengviau surinkti.

TIK VIENU PASPAUDIMU GALITE 
PAKEISTI ĮTERPIMO REŽIMĄ

Paprastai pašarai įterpiami tiesiog 
hidrauliniu vožtuvu. Tokiu atveju, taip pat 

ir dirbant stačiuose šlaituose, pradalgių 
gaubtai yra naudojami norint optimizuoti 
pradalgės įterpimą, pagerinti važiavimo 

patogumą ir išsaugoti pašarų kokybę.



FC 3160 TCD RA 3560 TCD RA

FC 3160/3560 TCD RA modeliai yra sukurti profesionaliai naudoti žemės ūkio paslaugų teikėjams ir technikos 
kooperatyvams. Dėl gale esančio grupavimo įrenginio su juostiniu transporteriu, jie yra specialiai sukurti viso 
grūdo šienainiui nurinkti, pavyzdžiui, pašariniams rugiams. Kartu jie garantuoja maksimalų universalumą ir 
skirtingas įterpimo funkcijas.

PRADALGIŲ FORMAVIMAS BE GRĖBLIO

3160 TCD RA 3560 TCD RA

PRITAIKYKITE ĮTERPIMĄ DERLIAUS NUĖMIMO AGRE-
GATAMS

Grupavimo įrenginio priedas padeda sujungti dvi pradalges, nes 
nupjaunama dviem pločiais, kad būtų suformuota:

1)  tokia pati pradalgė, kuri padidins vėliau naudojamo šienainio 
kombaino našumą,

2)  siauresnė, kelių sluoksnių pradalgė pritaikyta surinkti presu arba 
krautuvu.

LAIMĖKITE LAIKO IR PUIKIĄ PAŠARŲ KOKYBĘ

Juostinis transporteris vėliau visoje pašarų nurinkimo sistemoje padės sutaupyti vieną važiavimą su grėbtuvu. Tai taip pat suteikia privalumų 
turint omenyje pašarų kokybę:
- jokių papildomų augalų nuostolių grėbimo metu, jokių pašalinių objektų ir dirvos pradalgėje.

12
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PAŠARŲ PASKIRSTYMAS Į KAIRĘ AR DEŠINĘ

Kadangi diržas įrengtas lygiagrečiai šienapjovės gale, nupjauti pasėliai 
gali būti įterpiami į dešinę arba į kairę. Kartu su priekine šienapjove, 
tai palengvina operatoriaus darbą, nes jis visada gali sulygiuoti įrenginio 
priekį su nenupjautais pašarais. Bet kuriuo metu jį galima pakelti, 
pagreitinti arba sulėtinti, atsižvelgiant į nupjautų pasėlių kiekį ar esant 
šlaitams.

ATSISĖSKITE Į KABINĄ IR ATSIPALAIDUOKITE

Šienapjoves plaušintuves galima patogiai reguliuoti, nes visos 
funkcijos, reikalingos agregatui valdyti, ir grupavimo įrenginys 
yra centruoti valdymo pulte, traktoriaus kabinoje. Pultas yra 
standartinis, kaip ir šių nustatymų valdikliai: juostos greičio, 
išpylimo greičio ir pakėlimo.

NEPRIKLAUSOMA HIDRAULINĖ PAVARA

Juostinis transporteris varomas integruotu hidauliniu įrenginiu, 
kurio siurblys varomas GYRODINE laikiklio išvestimi. Tai yra didelis 
privalumas technikos kooperatyvams ir žemės ūkio paslaugų 
teikėjams, nes agregatą galima pritaikyti įvairiems traktoriams. 
Niekada nebus problemų dėl tinkamo traktoriaus alyvos tiekimo.

KUHN PLUS

Ar žinojote, kad galite sutaupyti 89 €/ha koncentrato per metus, 
vien tik sumažinę nešvarumus pašaruose nuo 4 iki 2 %*? 

Esame pasirengę padėti jums pagaminti aukščiausios kokybės 

pašarus ir gauti pelno.

Norime pasidalyti savo pašarų gamybos patirtimi, sukaupta 

per kelis dešimtmečius, gaminant šieno ir šienainio padargus.
Mes patarsime jums, kaip pagaminti aukščiausios kokybės 
pašarus. Padėsime jums pamatyti mūsų agregatų privalumus:
kad galėtumėte juos išnaudoti optimaliai ir išsaugoti pašarų 
kokybę.

*Šaltinis: Agricultural chamber Weser-Ems, Vokietija.

TIESIOG PUIKŪS PAŠARAI!

Su KUHN padargais nuimsite derlių su

Mažiausia

TARŠA

Mažiausiu
NEŠVARUMŲ

KIEKIU

Didžiausiu
ENERGIJOS IR

MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ
KIEKIU

Visus padargus rasite forage.kuhn.com

Didžiausiu
MALONUMU
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ŠTAI KĄ SAKO FC MODELIŲ OPERATORIAI!

Gyvulių augintojai visame pasaulyje susiduria su skirtingais iššūkiais, 
tačiau turi tuos pačius bendrus tikslus dėl pašarų. Jie nori padidinti 
našumą, kad sutaupytų pinigų, ir kartu nuimti aukštos kokybės pasėlius 
bet kokiomis sąlygomis. Mažesnės degalų sąnaudos ir mažiau techninės 
priežiūros darbų – privalumai, kuriuos, kalbėdami apie jų naujojo agregato 
privalumus, pastebėjo FC modelių operatoriai:

Techninės specifi kacijos

Modelis

Darbinis plotis (m)

Diskų skaičius su kietomis pavažomis

Peilių tvirtinimas

Diskų guolių korpusai nuimami iš išorės

Plaušinimo sistema

Plaušintuvės rotoriaus greitis (min-1)

Plaušintuvės pavara

Pradalgės plotis, min.–maks. (m)

Plataus skleidimo sistema

Pjovimo aukščio reguliavimas

Amortizavimo reguliavimas

Padangos

Transportinis plotis (m)

Apšvietimas ir signalizavimas

Prikabinimas

GTV pavara

GTV greitis (min-1)

Laisvi ratai

Minimalus GTV galios reikalavimas

Reikalavimai traktoriaus hidraulikai

Svoris (kg)

TLD

TCD

TLV

TLR

TCR

 tandartinis    pasirinkimas   - negalimas

M. Perrardas, Lotaringija, 
Prancūzija: „Mūsų technikos 
kooperatyvas turi penkis FC 
modelius. Greitai pastebėjome, 
kad FC 3560 reikalauja apie 
25 AG galios mažiau nei visi 
kiti mūsų agregatai. Tai leidžia 
mums naudoti agregatus net ir 
su 100 AG galios traktoriumi. 

Per tris sezonus šis agregatas 
nušienavo jau beveik 1000 
hektarų. Jį taip pat reguliariai 
naudojame šienaudami, nes
dėl plataus skleidimo funkcijos 

išvengiame papildomo 
važiavimo su šieno vartytuvu. 
Taip pat šį pavasarį įvertinome 

didelių padangų privalumus 
dirbdami šlapiomis sąlygomis, 
nes jos palieka mažiau žymių 
ant dirvos. Greito paleidimo 
peilių sistema yra itin 

praktiška, jei būnant lauke 
reikia juos pakeisti. Techninės 
priežiūros darbus patikime 
savo darbuotojams. Pjovimo 

agregatas, kuriam nereikia 
keisti alyvos, taip pat  yra 
ekonomiškas privalumas.“

J. Kujala, Pietų Ostrobotnija, 
Suomija: „Su FC 3160 TCD 
modeliu praėjusiais metais 
apdorojome 700 hektarų. 
Suomijoje sąlygos yra itin 
sudėtingos, nes tenka dirbti 
lyjant lietui ir labai drėgnuose 
laukuose. Nepaisant to, esame 
nustebinti, kokie nedideli yra 

traktoriaus galios reikalavimai. 
Itin plačios padangos taip pat 
yra nepaprastai naudingos 
dirbant drėgnomis sąlygomis. 
Su pagerinta pjovimo agregato 

amortizacija, pjovimas yra 
tikslus ir švarus!“

S. Brown, Kvynslandas, 
Australija: „Kadangi esame 
pienininkystės ūkininkai, itin 
vertiname šį agregatą dėl jo 
gebėjimo susitvarkyti su 
tankiais pasėliais ir išlaikyti 
tinkamą greitį, pasėlių 
plaušinimo kokybę dėl 
plieninių volų ir švarų pasėlių 

nupjovimą. Bendras agregato 
dydis (tvirta pavarų dėžė ir 
pjovimo agregatas) taip pat 
kalba pats už save.“

Pasirenkamoji įranga: plataus kampo antrinis 

GTV velenas TL modeliams – asimetriniai pradalgės 

gaubtai 3160/3560 TCD modeliams – plataus 

skleidimo rinkinys FC 3160-4060 TCR/TCS – 

reguliuojamos aukšto pjovimo pavažos.
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FC 2860 TL FC 3160 TC / TL FC 3160 TLV FC 3160 TCD RA FC 3560 TC / TL FC 3560 TCD RA FC 4060 TC FC 4460 TC

traukiama iš šono centrinio sukimo traukiama iš šono centrinio sukimo
timon central 

ou latéral
centrinio sukimo

2,67 3,10 3,50 4,00 4,40

6 7 8 9 10

FAST-FIT greito peilių paleidimo sistema

 (PROTECTADRIVE apsauginis įrenginys, komplekte)

TLD/TCD/TLV: sukamieji plieniniai pirštai; TLR/TCR: SQUAREFLEX guminiai volai; TLS/TCS: DOUBLECRIMP

TLD/TCD/TLV: 780 ir 1000 (reguliuojama su svirtimi); TLR/TCR/TLS/TCS: 780

su pavarų dėže, kurioje yra apsauginis įrenginys

nuo 0,9 iki 1,9 nuo 0,9 iki 2,3

viena pradalgė: 
nuo 0,9 iki 1,8 

dviguba pradalgė: 
nuo 2,7 iki 2,8

nuo 0,9 iki 2,3 nuo 1,1 iki 2,7

 (TLD/TCD);  (TCR/TCS); - (TLR/TLS/TLV)

centruota su strypu, tiesioginiai rodmenys

su sukamuoju strypu, kairėje ir dešinėje pusėje

11.5 / 80x15.3
400 / 60x15.5 (TC); 

380 / 55x17 (TL)
380 / 55x17 400 / 60x15.5

400 / 60x15.5 (TC); 
380 / 55x17 (TL)

400 / 60x15.5
4 roues 

11.5/80x15.3

2,55 3,00 3,50 4,02 4,45

GIRODYNE laikiklis – 2 taškų, kat. 2 ir 3; greitas prikabinimas, kat. 2, suderinami

13/8´´ – 6 grioveliai, standartiniai; 1 3/8´´ – 21 griovelis, pasirenkama

540
1000 (TL: 540 kaip

pasirenkamasis)
1 000

integruota pavarų dėžėje

48 / 65 55 / 75 60 / 82 62 / 84 67 / 91 69 / 94 76 / 103

1 x SE + 1 x DE

1 980 2 160 - - 2 280 - - -

- 2 390 - 2 890 2 540 3 050 2 680 2 830

- - 2 160 - - - -

2 090 2 260 - - 2 390 - - -

- 2 500 - - 2 615 - 2 745 2 905

„KUHN“ PASLAUGOS* Padidinkite savo „KUHN“ įrenginių naudojimo ir našumo galimybes

GREITASIS ATSARGINIŲ DALIŲ PRISTATYMAS 
24 VAL. PER PARĄ, 7 D. PER SAVAITĘ4

Jums skubiai reikia atsarginių dalių? KUHN SOS ORDER paslauga 
užtikrina ypač greitą atsarginių dalių pristatymą 7 dienas per savaitę, 
365 dienas per metus. Tai padės Jums sumažinti agregato prastovų 

laiką ir padidinti darbo našumą.

PROFESIONALŲ PASIRINKIMAS!

Su KUHN PROTECT + suteikiama 36 mėnesių garantija galite būti 
visiškai ramūs. Galite susitelkti vien į darbą su agregatu ir jo našumą. 

Juk būtent to ir tikitės investuodami į pažangią techniką.

DAR GREIČIAU ATLIEKAMAS REMONTAS!

Netikėtos techninės problemos visada atsiranda pačiu netinkamiausiu 

laiku. Pasitelkęs KUHN i TECH, jūsų KUHN atstovas reikiamą pagalbą 
suteiks greitai ir veiksmingai. Su 24 val. per dieną ir 7 d. per savaitę 

internetine pagalba gedimą galima nustatyti labai greitai ir tiksliai.

INVESTUOKITE RACIONALIAI!

Jums reikia naujo agregato, tačiau nesate užtikrintas dėl fi nansavimo? 

Atnaujinkite savo techniką ir plėtokite ūkį su KUHN FINANCE visiškai 
saugiai pagal savo poreikius bei reikalavimus. Mes siūlome individualiai 
pritaikytus ir Jūsų reikalavimus atitinkančius fi nansinius sprendimus.

*Kai kuriose šalyse tam tikros paslaugos ir įrenginiai neparduodami.



www.kuhn.com
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KUHN

Pamatykite visą KUHN šienapjovių ir šienapjovių plaušintuvių asortimentą!

1. Priekinės diskinės šienapjovės 2. Horizontalaus sulankstymo diskinės šienapjovės 3. Vertikalaus sulankstymo diskinės šienapjovės 
4. Trigubos diskinės šienapjovės 5. Priekinės diskinės šienapjovės plaušintuvės 6. Pakabinamos diskinės šienapjovės plaušintuvės 
7. Trigubos diskinės šienapjovės 8. Būgninės šienapjovės

GALINGA PAŠARŲ NURINKIMO SISTEMA

Pašarų nurinkimo sistema yra stipri tiek, kiek silpniausia jos grandis. Svarbu, 
kad visi agregatai puikiai veiktų tarpusavyje. KUHN „ForageXpert“ programėlė 
pagal jūsų turimą įrangą gali padėti jums optimizuoti derliaus nuėmimo 
sistemą. Su šiuo įrankiu galite greitai rasti jūsų poreikius atitinkančią pašarų 
techniką: šienapjovę, šienapjovę plaušintuvę, šieno vartytuvą ir grėbtuvą.

Galima įsigyti iš „Apple Store“ ir „Google Play“.

NEDIDELĖS PROGRAMOS – 
DIDELIS POVEIKIS

PROGRAMĖLĖS

Nuskenuokite šį kodą, kad 
turėtumėte tiesioginę prieigą prie 

KUHN „ForageXpert“ programėlės.

KUHN taip pat rasite
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KUHN S.A. 
4 Impasse des Fabriques - BP 50060
F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE 

UAB»DOJUS agro» 
Prekybos ir techninės priežiūros centras
Juodonių k. Babtų sen. Kauno r. LT- 54336
Tel. +370 37 750 260; Fax. +370 37 750 261.
info@dojusagro.lt - www.dojusagro.lt

Daugiau informacijos apie artimiausią KUHN atstovybę 
rasite interneto svetainėj 

www.kuhn.com

Jūsų KUHN atstovas

UAB DOJUS agro
Prekybos ir techninės priežiūros centras

Juodonių k. Babtų sen. Kauno r. LT- 54336

Tel. +370 37 750 260; Fax. +370 37 750 261.
info@dojusagro.lt - www.dojusagro.lt»

Sužinokite apie KUHN padargus 
„YouTube“ interneto svetainėje.

Šiame dokumente informacija pateikiama tik informaciniais tikslais ir neturi sutartinio poveikio. Mūsų gaminami

produktai atitinka paskirties šalyje galiojančius reikalavimus. Kai kurie apsauginiai įrenginiai šių lankstinukų 

nuotraukose nepavaizduoti, kad būtų aiškesnės juose matomos dalys. Draudžiama naudoti padargą, jei 

jame nėra sumontuotų visų privalomų apsauginių įrenginių, nurodytų surinkimo instrukcijose bei naudotojo 

vadove. Teisingai įvertinkite traktoriaus bendrąjį svorį, keliamąją galią, maksimalią ašies apkrovą ir padangas. 

Traktoriaus priekinės ašies apkrova turi atitikti paskirties šalies reikalavimus (Europoje ne mažiau kaip 20 proc. 

traktoriaus grynojo svorio). Šiame dokumente minimi agregatai bei įrenginiai gali būti patentuoti bent vienu 

patentu, o jų konstrukcija gali būti įregistruotas. Šiame dokumente minimi prekių ženklai gali būti įregistruoti 

vienoje arba keliose valstybėse.


