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Будь сильним, будь з КУН
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Група компаній КУН (KUHN) заснована 
в 1828 р. і є найбільшим в світі виробни-
ком причіпної та навісної сільгосптехніки. 
О б с я г  в и р о б н и ц т в а  К У Н  п е р е в и щ у є 
1  м л р д .  є в р о .   В її складі зараз п’ять за-
водів у Франції, по два в США та Бразилії, 
один в Нідерландах. 

КУН виготовляє плуги, агрегати для ос-
новного та смугового обробітку ґрунту, дис-
кові борони, культиватори, ротаційні фрези, 
сівалки зернові та точного висіву, в т.ч. міні-
мального або нульового циклу, розподілю-
вачі міндобрив та розкидачі органіки, об-
прискувачі самохідні, причіпні та навісні, 
подрібнювачі рослин та решток, сіноза-
готівельну техніку (дискові та барабанні ко-
сарки, косарки-плющилки, ворушилки, вал-
кувачі), прес-підбирачі, силосорізки, техніку 
для ферм (видувачі соломи, змішувачі-роз-
давачі корму, в т.ч. самохідні), техніку для 
догляду за садами, виноградниками та для 
лісопаркового господарства.
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ВІДКРИТТЯ ЗАВОДУ KUHN MONTANA, 29 СІЧНЯ, БРАЗИЛІЯ

ГОЛОВНІ ПОДІЇ РОКУ
РАЗОМ З КУН-УКРАЇНА

AGROANIMALSHOW, 10-12 ЛЮТОГО, КИЇВ

КОНФЕРЕНЦІЯ «ДЕНЬ АГРОНОМА»,  17-18 ЛЮТОГО, КИЇВ
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МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, 19 КВІТНЯ, КИЇВ

ДЕНЬ ПОЛЯ В ПСП «ЛІДЕР», 12 ТРАВНЯ

АГРО ІНВЕСТ ФОРУМ, 17 ТРАВНЯ, КИЇВ

МОЛОЧНИЙ КОНГРЕС, 2-4 БЕРЕЗНЯ, КИЇВ

!KN_2_16_press.indd   7!KN_2_16_press.indd   7 07.11.2016   15:53:3207.11.2016   15:53:32



8 # 2 ( 2)  • 2016

ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

ВИСТАВКА  В «АГРО-2016», 8-11 ЧЕРВНЯ, КИЇВ

КОНФЕРЕНЦІЯ «СИСТЕМИ ЗЕМЛЕРОБСТВА», 1-2 ЧЕРВНЯ, КИЇВ

ДЕНЬ ПОЛЯ З SOUFFLET, 16 ЧЕРВНЯ, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ.

ФОРУМ АГРАРНИХ ІННОВАЦІЙ «НОВЕ ЗЕРНЯТКО 2016», 
21 ЧЕРВНЯ, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ.
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КОНФЕРЕНЦІЯ «МОЛОЧНА ФЕРМА», 6-7 ЛИПНЯ, ПОЛТАВА

ДЕНЬ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОЛОЧНОЇ ФЕРМИ,  20 ЛИПНЯ, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ.

ДЕНЬ ПОЛЯ З «МІНЕТЕХ», 28 ЛИПНЯ, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.

ДЕНЬ ПОЛЯ «ВІЛІЯ-2016», 24 ЧЕРВНЯ, ВОЛИНСЬКА ОБЛ.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ З EURALIS, BAYER, BASF, 3 СЕРПНЯ, УМАНЬ

РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ З EURALIS, 12 СЕРПНЯ, КИЇВСЬКА ОБЛ.

АГРО ТЕСТ-ДРАЙВ 2016, 11 СЕРПНЯ, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ ПОЛЯ З LIMAGRAIN, 19 СЕРПНЯ, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ.
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КОНФЕРЕНЦІЯ «СИСТЕМИ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА», 7-8 ВЕРЕСНЯ, КИЇВ

БИТВА ТИТАНІВ, 22-23 ВЕРЕСНЯ, КИЇВСЬКА ОБЛ. 

ВІДКРИТТЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ KUHN, 
НУБІП УКРАЇНИ, 21 ВЕРЕСНЯ, М. КИЇВ

АГРО ЕКСПО, 29.09- 01.10, М. КРОПИВНИЦЬКИЙ
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ДИСКОВІ КУЛЬТИВАТОРИ СТЕРНІ 
OPTIMER+ ВИРОБНИЦТВА KUHN

В сучасних економічних умовах одним із засобів зниження витрат в сільгосподарсь-

кому виробництві є перехід на мінімальний та нульовий обробіток ґрунту.

В сучасних економічних умовах одним із за-

собів зниження витрат в сільгосподарському ви-

робництві є перехід на мінімальний та нульовий 

обробіток ґрунту.

Лущення стерні – це перша технологічна опе-

рація, яка проводиться після збирання врожаю і є 

найважливішою для досягнення успіху при роботі 

за мінімальною технологією. Вона має на меті:

Сич В.П., кандидат технічних наук.
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• Загортання насіння бур’янів та падалиці на не-

велику глибину з ущільненням поверхневого 

шару для створення оптимальних умов їх про-

растання.

• Швидкий розпад пожнивних решток під дією 

комбінації трьох чинників: ґрунт, волога, повітря.

• Підготовку до наступних технологічних опера-

цій, зокрема, посіву озимих чи ярових культур.

• Вирівнювання ґрунту.

• Закриття вологи за допомогою поверхневого 

шару мульчі, який запобігає випаровуванню че-

рез усунення капілярного підйома води. 30% 

рослиних решток на поверхні достатньо для за-

хисту ґрунту від ерозії. Зменшуються викиди СО
2
.

• Боротьбу із шкідниками і поліпшення органіч-

ної активності мікрофауни. Активність земля-

них червів зростає в чотири рази, а ефектив-

ність роботи, яку вони виконують протягом 

трьох років, еквівалентна одній оранці. 

Дисковий культиватор OPTIMER+ створено 

КУН для реалізації всіх зазначених вимог прове-

денням лущення стерні відразу після збирання 

врожаю і на великій швидкості для забезпечення 

високої продуктивності. Дискатор OPTIMER+ ви-

конує такі операції:

• Неглибокий, на 3-7 см обробіток ґрунту.

• Інтенсивне перемішування пожнивних решток 

з ґрунтом для прискорення їх мінералізації.

• Прикочування вирівняного ґрунту.

Конструктивні особливості дискового культи-

ватора OPTIMER+ надають йому наступні перева-

ги в роботі:

1. Збільшений кліренс : разом з новими регулю-

ваннями кута атаки і довшим плечем дискової 

батареї це забезпечує якісну роботу з великою 

кількістю рослинних решток.

2. Компактність : додаткова зручність при роботі та 

значне зменшення консолі у начіпних модифіка-

цій, що розширює вибір моделі трактора.

3. Модульність конструкції :

• Два ряди профільованих вогнутих дисків 

для поверхневого обробітку і перемішу-

вання. Диски мають нахил як стосовно до 

напрямку руху, так і до вертикалі, а кути на-

хилу складають відповідно 16° і 6°. Завдяки 

цьому диски отримують високу здатність 

проникнення в ґрунт.

• Грабельки для вирівнювання.

• Прикочувальний коток.

4. Захист і гнучкість в роботі : кожний диск зза-

безпечено блочним запобіжним шарніром із 

чотирьох поліуретанових еластомерів, завдяки 

якому кожний окремий диск швидко оминає 

перешкоду, не впливаючи на глибину роботи 

інших дисків.

5. Комфорт : Необслуговувані ступиці в кріпленні 

дисків з подвійними радіально-упорними ша-

рикопідшипниками заощаджують Ваш час та 

виключають можливість потрапляння всере-

дину сторонніх предметів та пилу. 

6. Простота регулювань, наприклад, Висота ре-

гулюється дуже просто, плавно і в широких 

межах за допомогою легко доступного гвинта 
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дарті. Навіска трактора категорії 3. Необхідна 

потужність трактора 30-50 к.с./м залежно від 

ґрунту, глибини та швидкості. Робоча швид-

кість 7-15 км/год. Габаритні вогні.

• OPTIMER+ 7503, причіпний з робочою шириною 

7,5 м, гідравлічно складаний в транспортному 

положенні. Два ряди по 30 дисків діаметром 

510 мм і товщиною 6 мм з нахилом, поліурета-

новими еластомірами і підшипниками, що не 

потребують обслуговування. Котки діаметром 

600 мм T-Ring кільцьові, T-Liner або Packliner. 

Ліва дефлекторна пластина в стандарті. Навіска 

трактора категорії 3 і 4. Потрібна потужність 

трактора 225-360 к.с. Габаритні вогні. 

 

Розглянемо більш детально конструкцію та 

деякі найважливіші вузли.

Кронштейни, в кінці яких на підшипниках крі-

пляться диски, зроблені з гарячештампованої 

пластини і забезпечують кліренс 55 см для віль-

ного проходження великої маси решток. До ква-

дратної рами кронштейни приєднуються через 

захисні блоки з поліуретановими вставками, які 

мають кращу еластичність, витривалість та швид-

кість реагування, ніж звичайні гумові.

 В ступицях кріплення дисків застосовано багато 

вдосконалень таких, як дворядні шарикопідшипни-

ки з кутом контакту 40°, внутрішнім діаметром 34 

мм, а зовнішнім 72 мм, далі кільцьове ущільнення з 

п’ятьма губками, герметичніше від скляних прокла-

док, а також синтетичне мастило ЕА5, яке має кращі 

властивості порівняно з оливою.

на прикочувальних котках: завжди досягається 

висока якість обробітку і гладенька, вирівнян-

на поверхня для наступної роботи сівалки.

7. Великий вибір комплектації : 

• Вогнуті вирізблені диски діаметром 510 мм 

для інтенсивного перемішування ґрунту і 

рослинних решток вглибину та по поверхні, з 

ефектом самозанурення, більш придатні для 

вологих ґрунтів.

• Диски діаметром 510 мм з невеликими виріза-

ми (опція) для поверхневого обробітку стерні 

з невеликою кількістю решток та в пересуше-

ному ґрунті.

• Різні моделі котків діаметром 600 мм для 

будь-яких ґрунтових умов.

Випускаються наступні модифікації дискатора:

• OPTIMER+ 303/353/403, начіпний, завширш-

ки відповідно 3, 3,5 та 4 м, діаметром дисків 

510 мм. Дефлекторна пластина для усунення 

стикових гребенів, з лівого боку в стандарті, а 

праворуч на замовлення.

• OPTIMER+ 4003/5003/6003, причіпний, робо-

чою шириною 4, 5 або 6 м і кількістю дисків 

відповідно 32, 40 або 48, гідравлічно склада-

ний в транспортному положенні до 3 м. Два 

ряди дисків діаметром 510 мм і товщиною 6 

мм з нахилом та поліуретановими еластомір-

ними блоками захисту, підшипниками, що не 

потребують обслуговування. Котки діаметром 

600 мм T-Ring кільцеві або T-Liner трубчасті з 

кільцями. Ліва дефлекторна пластина в стан-
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Перекриття дисків, яке погіршується від їх 

зносу, можна корегувати зміщенням в пазах. 

 В гідравлічно складаних культиваторах 

4003/5003/6003 та 7503, які мають центральну і 

дві бокові частини, ці бокові крильця мають два 

положення кріплення: жорстко фіксоване для 

важких умов та плаваюче для складного рельєфу 

поля.

В моделях 6003 та 7503 встановлено нові 

транспортні колеса 500/45/22,5. Це збільшило 

стабільність та зменшило ущільнення ґрунту на 

краю поля.

В причіпних моделях використовується зчіп-

ка з підйомною поперечиною двох нижніх точок 

навіски трактора, що дозволяє краще пристосо-

вуватись до висоти тяги, перенести вагу на трак-

тор для поліпшення зчеплення, скоротити радіус 

розвороту.

 Краще вирівнювання ґрунту і решток та під-

готовка до наступного проходу сівалкою досяга-

ються рядом граблин, які поставляються на за-

мовлення.

 Одночасно з культивацією дискатор може ви-

користовуватись для посіву. Для  дрібнонаснних 

культур може використовуватися невеликий бак, 

який монтується безпосередньо над культивато-

ром (мал. 5). Для висіву з нормою 1-400 кг/га біль-

шого за розміром насіння можна скористатись 

додатковими бункером TF ємкістю 1500 л, який 

навішується спереду трактора, та розподільчою 

голівкою.

В широкозахватних причіпних моделях залеж-

но від виду роботи, ґрунту та типу рослиних реш-

ток використовується три типи котків діаметром 

600 мм, характеристики та основні особливості 

застосування наведені на мал.

Дисковий культиватор OPTIMER+ є саме тим 

агрегатом, який може швидко і якісно викона-

ти роботу з лущення стерні, закриття вологи та 

підготовки під посів, має надійну, легко регу-

льовану конструкцію, широкий модельний ряд 

та комплектацію, які задовольнить всі потреби 

користувачів, в різних ґрунтово-кліматичних 

умовах.  

!KN_2_16_press.indd   18!KN_2_16_press.indd   18 07.11.2016   15:53:5907.11.2016   15:53:59



!KN_2_16_press.indd   19!KN_2_16_press.indd   19 07.11.2016   15:54:0107.11.2016   15:54:01



20 # 2 ( 2)  • 2016

ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

РІЗНОМАНІТТЯ ДИСКОВИХ БОРІН

В сучасних економічних умовах одним із засобів зниження витрат в сільгосподарсь-

кому виробництві є перехід на мінімальний та нульовий обробіток ґрунту.

Важка дискова борона Discover випускається 

в модифікаціях XM2 з робочою шириною від 3,4 

м до 5,65 м і XL2 шириною 6,1 та 7 м. У модифіка-

ції XM2 перетин рами складає 300х300х10 мм, 

кількість гладеньких та вирізних дисків, що став-

ляться почергово, залежно від ширини, складає 

від 28 до 48, вони мають діаметр 660 мм і товщи-

ну 6 мм (опціонально 8 мм). Кожен диск облад-

нано чистиком спеціальної форми, розташова-

ним на рівні підшипників. Навантаження на один 

диск навіть без котка сягає 125 кг. Складання та 

регулювання кута атаки відбувається вручну або 

гідравлічно (для ХМ 48 гідравліка в стандарті), 

Висота змінюється за допомогою гідравліки і фік-

сується кліпсами-стопорами. 

Вали батарей дисків мають квадратний пере-

тин 40х40 мм, обертаються на здвоєних конічних 

упорних підшипниках, розташованих в міцних 

литих корпусах з подвійною герметизацію. Ба-

тареї кріпляться до з’єднувальних рам через ма-

сивні міцні супорти. Борони мають зчіпний при-

стрій на основі кулькового шарніру і з’єднуються 

із ступінчатим вибором висоти тягової балки для 

оптимізації зусилля трактора. Для протидії утво-

ренню гребенів борони комплектуються парами 

спеціальних бокових дисків.

Додатково можливі функції гідравлічного 

складання/розкладання та регулювання тяго-

вої балки, гідравлічні гальма, надширокі колеса 

520/50–17, стабілізуючий диск, лічильник гек-

тарів, пара бокових дефлекторів ґрунту. Борони 

можуть комплектуватись котками: трубчастим 

діаметром 550 мм і навантаженням 75 кг/м, більш 

важкими Т-кільцевим або Т-Liner із гідравлічним 

підйомом. Обидва мають діаметр 600 м і наванта-

ження 105 кг/м та 140 кг/м відповідно. Рекомен-

довані мінімальна та максимальна потужності на 

один диск становлять 3,44-4,6 к.с..

Центральна рама із труби великого перетину 

товщиною 10 мм має вдвічі більший опір зовніш-

Сич В.П., кандидат технічних наук.
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нім зусиллям, ніж традиційні багаторамні кон-

струкції. Вона забезпечує відмінний огляд під час 

роботи, легку доступність до будь-якого вузла, 

спрощення обслуговування та ремонту, мож-

ливість гідравлічного регулювання кута атаки та 

глибини в процесі роботи. Зсув двох батарей пе-

реднього ряду дає повне перекриття дисків.

Вибір центральної рами з гідравлічним ре-

гулюванням батарей дозволив спеціалістам КУН 

зробити унікальну конструкцію балансування 

передніх та задніх рядів, за принципом фунікуле-

ра, коли два зусилля, направленні назустріч, ком-

пенсують одне одного. Таким чином зменшуєть-

ся необхідний тиск в гідроциліндрі, з’являється 

можливість регулювати кут атаки під час роботи. 

А переводити в транспортне положення знаряд-

дя можна, не виходячи з трактора.

Борони ХМ2 можуть додатково комплекту-

ватись пристроями для посіву дрібнонасіневих 

культур. Ємкість бункера в такому агрегаті може 

складати 200 або 400 л (якщо треба ще більше, 

це також можливо), кількість виходів насіння 

вісім, два дозуючих вузли для малих та великих 

насінин, норма висіву 25 кг/га при ширині 6 м для 

дрібного насіння на швидкості 10 км/год.

Для тих, у кого трактори мають потужність за 

300 к.с., але не більше 385 к.с. та великі площі об-

робітку, можна рекомендувати борону Discover 

модифікації XL шириною 6,1 м (кількість дисків 

52) та 7 м (кількість дисків 60). Ці борони мають 

зчіпку категорії III/IV, дуже міцну центральну раму 

перетином 400х400х10 мм. У  стандарті комплек-

туються дисками діаметром 660 мм і товщиною 

8 мм. Питоме навантаження на один диск навіть 

без котка для борони XL60 складає 170 кг, а для 

борони XL52 сягає рекордних серед важких дис-

кових борін 190 кг!

У боронах XL регулювання глибини та складан-

ня в транспортне положення  відбувається за до-

помогою гідравліки. У базовому виконанні також 

балансування зусиль на передні та задні батареї 

і регулювання кута атаки в роботі відбувається з 

кабіни трактора. Є також гідравлічний амортиза-

тор для задніх батарей дисків. Транспортні коле-

са в роботі використовуються для регулювання 

глибини і розташовуються позаду батарей дисків 

перед прикочувальним котком. Для роботи на 

нерівних полях або вздовж схилів борону реко-

мендується комплектувати стабілізуючим диском 

діаметром 605 мм, який запобігає її сповзанню.

Одною із найсучасніших розробок KUHN в 

класі важких дискових борін є DiscolanderXM2.

DiscolanderXM2 випускається завширшки від 

3,7 до 6 м з кількістю дисків від 32 до 52, діаме-

тром 660 мм і товщиною 6 мм, глибиною обробіт-

ку від 5 до 18 см з робочою швидкістю 8-10 км/

год., вагою від 5930 кг до 8100 кг в комплекті з 

котком HDLiner діаметром 600 мм, механічним 

або опціонально гідравлічним регулюванням 

кута атаки від 10° до 24°.

Залежно від типів ґрунтів борони можуть ком-

плектуватись важкими сталевими ударо- та зно-

состійкими котками трьох типів:

1. T-Liner діаметром 600 мм та навантаженням 140 

кг/м для кам’янистих та вологих умов.

2. HD-Liner діаметром 600 мм, міцний, з високою 

здатністю трамбування. Завдяки V-подібній 
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формі ребер вони тиснуть на ґрунт як по вер-

тикалі, так і по діагоналі, забезпечуючи глибо-

ке ущільнення по всій довжині котка. Наванта-

ження на ґрунт складає 180 кг/м.

3. HDLiner діаметром 700 мм (аналогічний попе-

редньому) та навантаженням 225 кг/м для осо-

бливо важких умов роботи.

Контроль глибини здійснюється лише котком 

та навіскою трактора. Зчіпка виконана на основі 

кільця та кулькового шарнірного з’єднання. Ко-

леса, які в стандарті мають розмір 520/50/17, для 

ХМ32-44 або 550/45/22,5 для ХМ48-52, викори-

стовуються лише для транспортування.

Батареї та котки в транспортному положенні 

складаються вертикально із автоматичною ме-

ханічною фіксацією. Під час транспортування 

застосовується гідравлічна підвіска. Спосіб вер-

тикального складання разом із використаним ти-

пом зчіпки дозволяють розвертатись в кінці поля 

під рекордним кутом 110°.

Так само, як і Discover, борона Discolander 

може комплектуватись лічильником гектарів та 

пристроєм для висіву дрібнонасінних культур. 

Окрім котків та способу складання при транс-

портуванні головні відмінності конструкції та ком-

плектації полягають в наступному. Балки, на яких 

кріпляться батареї дискових ножів, є підпружине-

ними, що робить їх незалежними і дозволяє витри-

мувати стабільність на полях з нерівною поверх-

нею та камінням. Це унікальне рішення захищає 

також шасі та підшипники від перенавантаження 

та ударів. Виникаючий віброефект поліпшує под-

рібненість ґрунту і решток та їх переміщення.

Із зсувом встановлені не тільки передні, але і 

задні батареї. Завдяки цьому передні та задні ба-

тареї регулюються незалежно та забезпечують 

високу якість роботи за будь-якого кута атаки, 

ліва та права задні батареї мають краще пере-

криття, на доповнення до високого кліренсу сут-

тєво поліпшується прохід рослинних решток по 

центру борони.
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Конструкція Discolander складається із цен-

тральної балки 300х300х8 мм, яка забезпечує 

міцність, та чотирьох вигнутих рам із чотир-

ма гідроциліндрами складання та шарнірними 

з’єднаннями, двома гідроциліндрами підйому 

знімних котків. Така підсилена конструкція умож-

ливлює роботу з потужними тракторами (напри-

клад, до 360 к.с. для модифікації ХМ52).

Для герметизації подвійних упорних конічних 

підшипників використовується чотирьохступін-

чате ущільнення. На 6% збільшене можливе на-

вантаженн ябатарей, а на 23% - довговічність 

надійної роботи.

Встановлення в Discolander двофункціональ-

ного гідравлічного перемикача КТН12 або чо-

тирьохфункціонального КТН105 дозволяє легко 

адаптувати її під різні трактори.

Важкі дискові борони серій 8100, 8210 та 

8310 мають ширину захвату від 4,2 м до 13,5 м 

та глибину обробітку від 10 см до 23 см. Вони 

призначені для роботи з тракторами 100-500 к.с. 

Найбільшу увагу варто звернути на широкі 

5-секційні борони серії 8210, які призначені для 

обробки полів з великою кількістю рослинних 

решток. Модельний ряд включає борони зав-

ширшки від 6 м до 13,5 м, кількістю дисків від 

54 до 122, вагою від 4968 кг до 12246 кг і ста-

тичним навантаженням на один диск до 115 кг, 

яке фактично сягає 150 кг підчас роботи. Від-

стань між дисками в батареях складає 203 мм 

або 233 мм. Використовуються унікальні ріжучі 

диски Residue Razor® від Ingersoll® діаметром 

560 мм (опціонально 610 мм) і завтовшки 6 мм, 

які самозаточуються. Вони в п’ять разів гостріші 

від звичайних дисків та набагато зносостійкіші 

через запатентований склад сталі з домішками 

бору. Ці диски забезпечують краще подрібнен-

ня решток і проникнення в ґрунт, довше збері-

гають свою міцність. 

Відмінному, рівномірному по всій площі под-

рібненню і заглибленню сприяють також под-

війне перекриття батарей та великі кути атаки: 

20° для переднього ряду і 19° для заднього. Усі 

дискові батареї кріпляться на підсилених змащу-

ваних підшипниках, які герметично встановлю-

ються через захисні торцеві шайби. Підшипники 

підресорені С-подібними листовими пружинами 

Rock-Flex. Як розпорки між дисками розташовані 

литі, з обробленими торцями, залізні шпулі діа-

метру 15 см з кулястим графітом.

Особливостями дискової борони 8210 є 

гідравлічне регулювання глибини звичайним 

кривошипом.

Ексклюзивною розробкою КУН є також кон-

струкція складання в транспортне положення 

Quad-fold із жорсткою центральною секцією та 

подвійно складаними в зовнішній та внутрішній 

частинах борони двома іншими парами секцій. 

Для найбільшої п’ятисекційної моделі 8210-44QF 

робочою шириною 13,5 транспортні розміри 

складають 5,4 по ширині та 4,2 м по висоті.

Борона має задню навіску і до неї можна чіпля-

ти додаткові інструменті, наприклад зубові борони 

або котки. У робочому положенні секції борони 

спираються на ходові тандеми із знімними шпин-

делями. При транспортуванні використовуються 

лише колеса центральної секції 380/55-16.5, які 

витримують до 3400 кг, а ступиці кріпляться на 8 

болтах. Решта коліс автоматично прибирається для 

зменшення транспортної ширини. Для підсилення 

конструкції товщина центрального балансиру та 

важелів кріплення коліс зросла до 9,5 мм. Збільше-

но діаметр штока гідроциліндрів на центральній 

секції до 32 мм. Усі шарніри на секціях та точки підй-

ому на балансирі зроблені без обслуговування.

У п’ятисекційних моделях 8210 36’-44’ 

Quad-Fold™ застосована унікальна зчіпка 

GuardianHitch™.
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СІЯТИ ЯКІСНО 

Безумовно, методи вирощування збіжжя 

відрізняються залежно від країни, регіону, кон-

кретної агрофірми. Саме тому Kuhn розробив 

широкий ряд обладнання, яке відповідає цим 

відмінностям і яке може задовольнити будь-яким 

потребам. Серед них найбільше до умов Україні 

підходить суперсучасна сівалка ESPRO. 

Двохрядний компактний дисковий культива-

тор. Увігнуті диски діаметром 460 мм та товщи-

ною 5 мм попарно монтуються на окремих осях, 

розташовуються під кутом як до горизонталі, так 

і вертикалі, обробляючи поверхневий шар на 

глибину 5-8 см. Їх загальна кількість дорівнює 

кількості рядків сівалки і, зокрема, для шести-

метрової сівалки складає 40 дисків. Штанги, до 

яких кріпляться диски, монтуються до фасонної 

рами через поліуретанові стрижні (мал. 1а та 

1б). Завдяки спеціальному профілю рами куто-

ве переміщення дисків із штангою призводить 

до стискання поліуретанових блоків без їх зсуву, 

сприяючи швидкому поверненню штанги з дис-

ками в робоче положення після огинання переш-

коди. Висота роботи дисків легко та швидко ре-

гулюється за допомогою прокладок.

Батарея ущільнювальних коліс (10 коліс у 3-ме-

трової та 20 у 6-метрової сівалки) діаметром 900 

мм(для зменшення опору) та шириною 215 мм. 

Ці ущільнювальні колеса мають ідеальний пря-

мокутний профіль, обробляючи весь горизонт та 

створюючи однорідне, без пустот середовище, в 

якому надалі розміщується насіння з відмінним 

контактом з оточуючим ґрунтом. За кожним коле-

сом ідуть два висівних рядки. Тому всі сошники 

працюють в однакових умовах. Протектори коліс 

Втрати врожаю внаслідок неякісного посіву досягають 30%. Тому сіяти означає не 

просто класти насіння в землю, але робити це з дотриманням всіх технологічних 

вимог та з потрібною точністю. Досвідчений аграрій знає, що мало бути розумним і 

знати все в теорії. Найголовніше - це мати сівалку, яка дозволить всіма технологічни-

ми знаннями скористатись на полі. 

Сич В.П., кандидат технічних наук.
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мають глибокий та гострий профіль, розриваючи 

та подрібнюючи верхній шар ґрунту, який ще раз 

прикочується невеликими колесами вже після 

проходу сошників. Сусідні колеса розташовані із 

зсувом 200 мм (мал. 2) для полегшення проход-

ження ґрунту між колесами і зменшення необ-

хідного тягового зусилля трактора. У транспорт-

ному положенні центральні колеса піднімаються 

для кращого копіювання поперечного профілю 

дороги, надання стабільності під час руху, кра-

щого гальмування та зменшення зносу коліс.

Висівна балка на міжряддя 15 мм з дводиско-

вими сошникамидіаметром 350 мм, завтовшки 3 

мм та відносним зсувом дисків один до другого 

в 41 мм (мал. 3). Зсув дисків сприяє кращому ро-

зрізанню або видаленню рослинних решток та 

грудок в лінії висіву заради ідеального оточення 

насіння ґрунтом, поліпшує самоочищення, змен-

шує вплив зносу дисків на якість посіву, дозволя-

ючи працювати навіть при стиранні до 320 мм. 

Висівні модулі кріпляться до рами аналогічно 

штангам з дисками культиватора: за допомогою 

поліуретанових стрижнів (мал. 1а та 1в), які пра-

цюють наче чотири пружинки, копіюючи рельєф 

та неоднорідності на полі з постійним тиском та 

глибиною на швидкості до 17 км/год, відразу по-

вертаючи висівні модулі на робочу позицію. До 

складу висівної балки входять прикочуючи на-

півпневматичні колеса діаметром 310 мм та ши-

риною 50 мм з чистиками, а також підпружинені 

загортаючи грабельки, які, зокрема, запобігають 

замулюванню поверхні після дощу.

Бункер ємкістю 2500 л для трьохметрової сівал-

ки та 3500 л для шестиметрової і з відкидною криш-

кою, люком для спорожнення, зручним заванта-

женням великими або малими мішками, шнеками 

та іншими засобами. Використання одного дозато-

ра (від 1 до 430 кг/га) та розподільчої головки спри-

яють однаковій нормі висіву по всій ширині сівал-

ки. Кожний вихід голівки за необхідності легко за 

кілька хвилин перекривається вручну запірними 

клапанами. Нескладне калібрування.

Пульт управління ISOBUS із сенсорним управ-

лінням та екранними клавішами для простого 

та швидкого доступу до функцій та вводу даних, 

безпосереднім управлінням більшості опера-

цій з кабіни трактора, зокрема, нормою висіву 

та рухом по одній колії, з автоматичним та руч-

ним режимами. Інформація від численних різно-

манітних датчиків дозволяє завжди знати, що ро-

биться і в якому стані сівалка, наприклад, рівень 

заповнення насіннєвого бункера. 

мал. 1

а б в

мал. 2                                                                                                                                                                мал. 3

Ґрунт легко проходить між колесами 
без створення суцільного валу

транспортне положення
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Опціонально ESPRO може комплектуватись 

переднім рядом коліс для вирівнювання ґрунту, 

зменшення необхідної потужності та запобігання 

просіданню сівалки в м’який ґрунт. Сівалку мож-

на обладнати розрихлювачем слідів коліс трак-

тора та іншими компонентами.

Особливостями сівалки ESPRO є простота ре-

гулювань та обслуговування. Так, ступиці дисків 

не потребують технічного обслуговування, на 

висівній штанзі немає поворотних осей, що зно-

шуються, загальна кількість точок змащування 

складає 16 для трьохметрової та 21 для шестиме-

трової сівалок.

Розрахунок продуктивності. На мал.6 пред-

ставлено залежність робочої продуктивності 

висіву сівалок шириною 3 та 6 м від швидкості. 

При середній швидкості руху 13 км/год з прийня-

тою польовою продуктивністю 80% висівається 1 

га за 1 год. одним метром ширини сівалки. Тобто, 

робоча продуктивність 6-метрової сівалки скла-

де 6 га/год, а за робочий день у дві зміни можна 

засіяти 100 га ріллі.

мал. 5 мал. 6
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СІВАЛКИ ТОЧНОГО ВИСІВУ

І цей точний висів необхідно робити в стислі, 

оптимальні для посіву строки, з заданою про-

дуктивністю, яка визначається швидкістю, шири-

ною захвату та надійністю. А ще ж відрізняються 

технології обробітку ґрунту та культури, насіння 

яких має різну форму і розмір, не завжди калі-

брований, які висіваються з різною щільністю, 

міжряддям та на різну глибину. Як ці вимоги та 

особливості забезпечується в сівалках точного 

висіву групи KUHN ?

Завод KUHN випускає два типи навісних сіва-

лок шириною від 2,5 м до 9 м з кількістю рядків 

від 4 до 18: універсальну, пневматичну сівалку 

Planter3 з мінімальним міжряддям 25 см, а також 

дуже популярну спрощену кукурудзяно-соняшни-

кову модель Planter 3M 5,4 м та пневматичну сівал-

ку по мінімальній технології Maxima2 переважно 

для кукурудзи, соняшника, сої, але з можливістю 

посіву і цукрового буряка та низки інших техніч-

них культур з міжряддям, починаючи від 35 см. 

Виготовляються також причіпні сівалки Maxima 2 

TM, Planter/Maxima TRS та Maxima TRXTC, про які 

мова буде нижче. В усіх сівалках, як навісних, так 

і причіпних одночасно з висівом можна вносити 

добрива та інсектицид-мікрогранулят або гербі-

циди та протислимакові препарати.

Розглянемо спочатку пневматичну сівалку 

Planter 3. Точність висіву забезпечується тим, що 

висота падіння з дозуючого механізму до дна бо-

розни менше 10 см і є унікальною серед таких 

сівалок. Кілеподібний сошник зменшує швидкість 

руху насінини вперед при падінні і цим забезпе-

Раніше сівалки технічних культур називались просапними сівалками з наголосом на те, 

що міжряддя просапували від бур’янів. Про точність мова не йшла через низьку якість 

посіву. Відповідно, незадовільною була і врожайність. Лише в 90-х роках українські 

аграрії познайомились з точним однонасінним висівом. Зараз в Україні відомі вже біль-

ше 20 марок сівалок цього класу, але точність висіву пневматичної сівалки Pneumasem 

та її нащадків Planter і Maxima від групи KUHN залишається неперевершеною.

Сич В.П., кандидат технічних наук.
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чує більшу точність розташування насіння в ряд-

ку. Для точної адаптації до культур та обробітку 

ґрунту пропонується вибір із трьох конструкцій 

висівних модулів: з задніми опорними колесами, 

з переднім і задніми опорними колесами та з від-

криваючими дисками. При цьому тиск на ґрунт 

можна регулювати пружиною.

Великий діаметр дозуючого диску подовжує 

знаходження на ньому присмоктаного насіння, 

сприяючи, за допомогою селектора і виштовху-

вача, усуненню двійників та пропусків. Значен-

ня зниженого тиску на кожному дозуючому ме-

ханізмі є однаковим завдяки його передачі через 

металеву трубу великого перетину та спеціальної 

форми. Однаковий тиск спрощує та прискорює 

налаштування модулів на високоточний посів із 

заданими характеристиками.

В коробці передач, через яку здійснюється 

цепний привід модулів, можна обрати одне із 20 

значень швидкості обертання дозуючих дисків;

Відповідно до конкретних умов сівалка ком-

плектується великим асортиментом дозуючих 

дисків, що відрізняються розміром та кількістю 

отворів, проміжним колесом тиску для поліпшен-

ня контакту насіння з оточуючими частинками 

ґрунту, розгортачем, різними типами прикочую-

чих коліс, тощо.

Н-подібна рама з нанесеною метричною шка-

лою додає зручності і точності швидкої зміни мі-

жряддя при переході на іншу технологію або куль-

туру. Кріплення висівного модуля на подвійному 

паралелограмі забезпечує надійне копіювання 

рельєфу поля. Контролер, який входить в ком-

плект сівалки, надає інформацію про висів насіння 

в кожному модулі, перекриває необхідні рядки, 

реєструє всі операції і виконану роботу, та інше.

З розвитком технології точного висіву в більш 

важких умовах мінімально обробленого ґрунту, 

особливо таких культур, як кукурудза, соняшник 

та соя, Висота посіву яких перевищує 4-5 см, гру-

пою KUHN було розроблено пневматичну сівалку 

Maxima 2 з наступними істотними відмінностями 

конструкції. 

Посівне ложе відкривається двома дисками 

діаметру 400 мм, між якими знаходиться сошник. 

Розріз ґрунту на дні борозни має форму літери W, 

що дозволяє фіксувати насіння без кочення або 

підстрибування. Підвищено тиск на сошник. Це 

досягнуто за рахунок більшої власної ваги модулів 

(в межах 120-155 кГ), двох додаткових пружин (по 

20 кГ кожна) та розташування пари опорних коліс, 

дозуючого механізму і насіннєвого бункера ємкі-

стю 52 л на одній вертикалі із сошником.

Опорні колеса наближено до сошника, що 

спільно із подвійним паралелограмом дозволяє 

набагато краще копіювати рельєф поля. Збіль-

шено розмір дозуючих дисків до 262 мм, чим 

поліпшено дозування насіння та надано додат-

кову можливість працювати з вищою швидкістю 

(якщо у Planter це 5-7 км/год., то у Maxima 8-10 км/

год. і більше). 

З метою роботи з тракторами меншої потуж-

ності і відповідної економії палива виготовляють-

ся причіпні сівалки Maxima 2 TM, шириною від 

3,45 до 7 м та кількістю рядків 3, 4, 6 або 8. Причіп-

на 8-рядна Maxima чудово працює з трактором 

МТЗ-82, в ній використовується єдиний бак для 

добрив ємкістю 1350 л.

Враховуючи зростаючий попит на високопро-

дуктивну техніку, група KUHN доповнила модель-

ний ряд Planter та Maxima серією причіпних пнев-

матичних сівалок Planter/Maxima TRS та Maxima 

TRXTC шириною 12 м. 

Planter/Maxima TRS є унікальним серед сіва-

лок тим, що, зберігаючи універсальність, вона дає 

можливість замінити дві сівалки: одну для підго-

товленого ґрунту, а другу – для роботи по міні-

малці. Для приводу Planter/Maxima TRS потрібні 

трактори 130-160 к.с., завдяки чому споживання 

пального є мінімальним. 

Planter/Maxima TRS є простим в регулюванні, 

складанні-розкладанні, має 3,5 м транспортну 

ширину, обладнаний сучасним багатофункціо-

нальним блоком управління KMS 548, який кон-

тролює потік насіння та добрив, закриває рядки, 

реєструє виконану роботу та ін. Рівномірна Ви-

сота загортання насіння забезпечується запатен-

тованою конструкцією паралелограму. 16-рядна 

сівалка з модулями Planter чи Maxima може ком-

плектуватись бункерами для внесення добрив (8 

Універсальна пневматична сівалка Planter3
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баків по 190 л). Пропонується також спеціальна 

комплектація для посіву сої.

У свою чергу 12-метрова,16-ти або 18-ти ряд-

на сівалка Maxima TRXTC проектувалась для тих 

господарств, які цінують високопродуктивну 

роботу (а швидкість перевищує 8-10 км/год.) з 

мінімізацією витрат часу на завантаження. З цією 

метою застосовано єдиний центральний насін-

нєвий бак ємкістю 1300 л, що у 1,5 рази більше за 

сумарну ємкість 16 окремих бункерів на кожному 

модулі. Обсяг баку для добрив сягає 4300 л, він 

швидко завантажується як шнеком, так і наван-

тажником  (висота завантаження 2,6 м). Добрива 

вносяться через два дозуючих пристрої та дві 

розподільчі головки.

Maxima TRXTC складається із трьох окремих 

секцій, з яких бокові кріпляться до центральної че-

рез два шарнірних з’єднання та стабілізуючі підві-

ски. У сукупності з паралелограмним кріпленням 

модулів та високим кліренсом в піднятому поло-

женні це покращує роботу на нерівних поверхнях.

Конструкція також дозволяє легко на малому 

радіусі робити розвороти в кінці поля та, маючи 

Причіпна сівалка Maxima2 TM Сівалка Maxima TRX

транспортну ширину 3.5 м, добре придатна для 

переїздів на великі відстані.

На зменшення непродуктивних витрат часу з 

одночасним поліпшенням якості роботи позитив-

но впливають також прості, легко зрозумілі ре-

гулювання, типові для сівалок Planter та Maxima.

Maxima TRXTC обладнана системою Isobus для 

повного контролю висіву та внесення добрив, 

посекційного управління. Система Isobus працює 

з терміналом CCI або адаптується до терміналів 

всіх провідних тракторних брендів. 

Наведена вище інформація про сівалки Planter 

3 і Maxima 2 та їх сучасні високопродуктивні мо-

дифікації виробництва KUHN підтверджує, що це 

є сівалки для високоякісного точного висіву і ваш 

вибір на їх користь дозволить працювати швид-

ко, надійно, результативно, економно та витрача-

ючи мінімум часу на регулювання. Хочеться лише 

порадити вірно оцінювати потреби господарства 

в кількості сівалок, щоб робити посів в опти-

мальні строки. Розібратись в цьому допоможуть 

спеціалісти КУН-Україна та наших дилерських 

компаній.
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ДИСКО-ЛАПОВИЙ КОМБІНОВАНИЙ 
КУЛЬТИВАТОР PERFORMER

Зростання врожайності і збільшення маси пожнивних решток, намагання знижувати 

собівартість виробництва і виконувати всі роботи в максимально стислі, оптимальні 

строки стимулюють науковців, аграріїв та виробників сільгосптехніки на активний 

пошук нових, економічних технологій обробітку ґрунту і знарядь, які їх реалізують. 

При цьому пріоритетами в пошуку є виконання декількох операцій за один прохід, 

функціональна багатоваріантність, за якої агрегат використовується для різних видів 

робіт, а також якість проведення технологічних операцій, надійність, продуктивність, 

економічність, простота регулювань і обслуговування.

Таким універсальним агрегатом основного 

безполицевого і поверхневого обробітку ґрунту 

є чотирьохопераційний культиватор Performer 

виробництва групи KUHN з комбінацією дис-

кових та лапових робочих органів, дискового 

вирівнювача і прикочуючого котка.

Performer складається із тягової балки та 

транспортних коліс, а також чотирьох секцій 

робочих органів , кожна з яких виконує окрему 

технологічну операцію, а саме: з двох рядів дис-

ків   (1), які подрібнюють стерню і заробляють її 

на невелику глибину; чотирьох рядів викривле-

них лап (2), що рихлять ґрунт та перемішують 

його з рівномірним розподілом решток рослин; 

ряду дискових вирівнювачів ґрунту з еластомір-

ним захистом (3); важкого прикочуючого котка 

HD Liner 700 (4), яким витримується задана Ви-

сота обробітку. Така конструктивна побудова 

надає Performer легку прохідність, добре пе-

ремішування і рівномірну заробку решток на 

робочу глибину, бездоганне вирівнювання та 

відмінну структуру обробленого ґрунту. Після 

проходу Performer наступною операцією вже 

може бути посів. 

Випускаються дві моделі культиватора 

Performer 4000 і 5000, робочою шириною, від-

повідно, 3,85 і 5 м, кількістю дисків 30 або 38, лап 

14 або 18, вирівнюючих дисків 10 чи 12, вагою 

Сич В.П., кандидат технічних наук.
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з котком 6900 або 7600 кг, потужністю трактора 

400 або 500 к.с. 

Обидві моделі мають діаметр і товщину озу-

брених дисків передніх рядів, закріплених на 

паралелограмах, 510 мм та 6 мм, з кліренсом 560 

мм, відстанню між двома рядами 720 мм та інтер-

валом між дисками в ряду 250 мм. 

 Лапи обладнані долотами шириною 80 мм або 

50 мм та дефлектором, на них можуть кріпитись 

додаткові пари лемешів, утворюючи стрілчасті 

лапи. Долота 50 мм в стандарті, а 80 мм і лемеші 

опціонально виконуються з карбіду для значно-

го підвищення зносостійкості. Викривлення лап 

разом з вигнутою формою дефлектора сприяє 

кращому перемішуванню ґрунту та зменшує не-

обхідну тягову потужність. Інтервал між лапами 

по сліду в 280 мм (!) та відстань між 1-им і 4-им 

рядами лап 2,9 м. Всі лапи мають подвійний пру-

жинний захист із рівнем спрацювання 600-800 кг 

і відхиленням вбік до 15 см, а вверх до 30 см, 

опційно захист гідравлічний на 900 кг. Лапи не 

потребують обслуговування. Кліренс під рамою 

секції з лапами складає 850 мм.

Ряд вирівнюючих дисків з підшипниками, 

які не потребують обслуговування, закріпле-

но на стойках вигнутої форми, які в свою чер-

гу змонтовані на рамі через еластомірні блоки 

беззупиночного захисту на основі поліуретано-

вих стрижней, що дозволяє працювати навіть в 

кам’янистій місцевості.  

Новий тип котка HD-Liner 700 було створе-

но для роботи в екстремальних умовах великої 

кількості пожнивних решток, липких, вологих та 

кам’янистих ґрунтів. V-подібний профіль та пи-
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томий тиск на поверхню поля 225 кг/м забезпе-

чують глибоке ущільнення ґрунту і обмеження 

його неконтрольованого переміщення, поліпшу-

ють дренажні властивості і усувають перетікання 

води між рядами наявністю неприкоткованих 

смуг між жолобами, знижують випаровування. 

Найбільший серед відомих котків діаметр 700 

мм сприяє зменшенню необхідного тягового зу-

силля, а проходи по вологому полю уможливлює 

великий діаметр та озубрена форма кілець котка.

 

Для зручного і м’якого транспортування куль-

тиватора Performer, а також з метою зменшення 

слідів на розворотах в кінці поля використо-

вуються колеса великого розміру 550/60/22,5. 

Ними також контролюється Висота при роботі з 

піднятим котком в пізноосіньому обробітку чи на 

полях з камінням. В цьому разі за колесами до-

даткові розрихлювачі сліду.

Всі диски та лапи змонтовано без маслянки, 

позаяк необхідності їх змащування немає. Робочі 

органи виготовлено з кованої сталі для збіль-

шення їх міцності. Складання-розкладання куль-

тиватора, регулювання зчіпки, двох рядів дисків, 

коліс, вирівнюючих дисків, котка виконуються 

гідравлікою централізовано за допомогою чо-

тирьохопераційного блока управління  КТН105. 

Для підключення до трактора потрібно лише два 

гідророзподільники подвійної дії. В коригуванні 

глибини котка використовуються також кліпси. 

Тягова балка з’єднується з навіскою трактора на 

ваш вибір кільцем або шаровим пристроєм. З ме-

тою безпеки в транспортному положенні бокові 

секції фіксуються автоматично.

Конструктивні особливості Performer сприя-

ють якісному виконанню операцій з подрібнен-

ня, рихлення, перемішування, вирівнювання і 

прикочування за один прохід в важких умовах, з 

великою кількістю пожнивних решток будь-яких 

культур, навесні, влітку або восени, на швидкості 

10 км/год.

Performer здатен використовуватись для ви-

конання різних видів робіт на глибині від 15 до 

35 см, завдяки двом варіантам лап з долотами, 

можливості переладнати долотоподібні лапи на 

стрілчасті додаванням лемешів, а також пере-

творити диско-лапову машину на чисто лапову 

без дисків чи на чисто дисковий культиватор без 

лап (в такому разі обробіток ведеться на глибину 

від декількох сантиметрів до 10 см). Можливість 

зробити п’ять різних культиваторів з одного – це  

унікальна машина ! Її назва - Performer !

Базовим варіантом культиватора є комбінація 

двох рядів дисків, чотирьох рядів лап з долота-

ми шириною 80 мм для роботи на глибину до 35 

см, а також дискового вирівнювача і котка. Та-

кий культиватор доцільно застосовувати відра-

зу після збирання врожаю, в умовах відчутного 

дефіциту часу, коли весь значний обсяг роботи 

по подрібненню, рихленню, перемішуванню, 

вирівнюванню і прикочуванню треба виконати 

за один прохід. Це дає відчутну економію необ-

хідних машин, механізаторів, проходів по полю, 

палива і робочого часу в порівнянні з класичною 

технологією. Для підготовки ґрунту на зиму або 

швидкого прогріву навесні можна використати 

Performer без котка, регулюючи глибину за допо-

могою коліс.

 Якщо ж вам необхідно залишити максимум 

подрібнених решток на поверхні, то доцільно 

прикріпити на лапи долота шириною 50 мм. Ви 

отримаєте якісно розпушену ріллю на глибину 

до 35 см без зміни її структури та із збереженням 

несучої здатності. При цьому пожнивні рештки та 

дрібнозернисті фракції ґрунту від 5 до 30 мм за-

хищають поверхню від вітряної та водної ерозії. 

За рахунок зменшення ширини доліт знижують-

ся і витрати палива.
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Для поверхневого обробітку на глибину до 

15 см з перемішуванням ґрунту та подрібнених 

решток необхідно скористатись ще однією мож-

ливістю: приєднати до лап пари лемешів, які, 

наче крильця з розмахом 350 мм, утворюють 

стрілчасті лапи. Диски подрібнюватимуть по-

жнивні рештки, крильця підрізатимуть коріння і 

підсилюватимуть ефект перемішування решток 

з ґрунтом, яке здійснюють долота і дефлекто-

ри. В такій конфігурації збільшення швидкості 

поліпшує якість роботи, особливо знищення різ-

них видів бур’янів, зростає і продуктивність.

Четвертим варіантом є робота лише лапами 

аналогічно лаповому культиватору Cultimer ви-

робництва KUHN. Для глибокого рихлення ви-

користовуються лапи з долотами 80 мм, а для 

поверхневого обробітку ґрунту - стрілчасті лапи. 

Універсальність Performer для виконання різних 

задач проявляється і в цих двох модифікаціях 

конструкції ! Спеціальна форма лапи та вигну-

тий дефлектор вже завоювали прихильність ко-

ристувачів відмінною здатністю перемішування 

ґрунту із залишками рослин.

Ще одне задоволення від універсальності 

Performer ви отримаєте в його чисто дисковому 

варіанті. Два ряди дисків на високій швидкості 

забезпечать подрібнення рослинних решток для 

їх прискореного розпаду, а інтенсивне перемі-

шування верхнього шару дозволить зберегти 

органічні речовини на поверхні, підвищуючи 

родючість. 

Нарешті є можливість застосування культи-

ватора з одночасним висівом мільконасіневих 

покровних культур в 8 рядків через розподіль-

ники перед котком. Залежно від від типу при-

воду пневмогенератора норма висіву складає 

до 30 кг/га для електро або 120 кг/ га в варіанті 

гідроприводу.

Як підсумок зазначимо, що своєю властиві-

стю використовуватись за потреби в п’яти різних 

конструктивних варіантах відповідно до техно-

логічного процесу Performer від KUHN немає рів-

них ! А якісне і одночасне виконання диско-лапо-

вим культиватором всіх операцій подрібнення, 

рихлення, перемішування, вирівнювання і при-

кочування в найбільш важких умовах дозволяє 

отримувати вищу врожайність із меншими ви-

тратами – мрія кожного хлібороба !
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ШЛЯХ ДО ВИМ’Я КОРОВИ 
ПРОЛЯГАЄ ЧЕРЕЗ ШЛУНОК

Фермери-тваринники все більше відчувають вплив нестабільності ринку з коли-

ваннями попиту та цін, зростаючі витрати на паливо, добрива, ЗЗР, концентрати та 

орендну плату. Розповсюдженою є думка, що тваринництво є збитковим і неприва-

бливим, але це твердження є, в певній мірі, проявом невміння працювати, вчитись і 

вдосконалюватись. Адже протидіяти несприятливій кон’юнктурі можна і треба підви-

щенням ефективності виробництва, збільшенням продуктивності та зменшенням 

витрат, а можливостей для цього є достатньо. 

В досягненні вищої ефективності ключову роль відіграють якісні корми. Корми, корми і ще 

раз корми… Як ми виростили корм, як зібрали, як зберегли, як приготували та роздали і, 

нарешті, якими надоями корова відреагувала на спожитий корм – від цього залежить успіш-

ність вашого господарства. Тому в назві статті вірніше було б написати, що через шлунок 

корови пролягає шлях до високих надоїв, мінімальних витрат та гідних прибутків. Ось чому 

група KUHN вважає дуже важливим пошук і обговорення нових методів заготівлі, зберіган-

ня, приготування та роздачі кормів, концентруючись не тільки на технічних засобах, але і на 

агрономічних та зоотехнічних підходах.

Сич В.П., кандидат технічних наук.
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Аналізи, проведені в Німеччині, показують, 

що в вартості виробництва молока дуже велика 

частка, приблизно половина, припадає на ціну 

кормів, причому співвідношення об’ємних та 

концентратних складає в середньому 1,5:1. 

Готовність витрачати на корми половину 

всієї вартості пояснюється тим, що  рівень та 

якість годівлі приблизно на 65-70% визначають 

продуктивність ВРХ і собівартість виробництва 

тваринницької продукції, безпосередньо впли-

вають на здоров’я, відтворювальну здатність, 

розвиток цінних господарських властивостей. 

Тварина синтезує молоко виключно з того при-

родного рослинного матеріалу, який споживає, 

а кількість та якість молока залежить не тільки 

від того, скільки корова з’їдає кормів по масі, але 

також від складу і збалансованості добової дієти. 

Для якісної годівлі корови необхідно добре 

розбиратись в особливостях її фізіології, прави-

лах складання, приготування і роздачі корму на 

основі повно-змішаного раціону (ПЗР), критеріях 

якості та методах контролю. Але це тема для ін-

шої розмови, лекції або статті. Зазначимо лише, 

що годівлю тварин нормують за кормовими 

одиницями, перетравним протеїном, кухонною 

сіллю, кальцієм, фосфором і каротином, а також 

те, що є різні підходи до підбору ПЗР, які відріз-

няються співвідношенням комбікормів (концен-

трати та різноманітні добавки), грубих (сіно, со-

лома та деякі інші матеріали) та соковитих кормів 

(сінаж, кукурудзяний і трав’яний силос, корене-

бульбоплоди, та ін.) рослинного походження. 

Найбільш поширеним в Україні є, напевно, мало-

концентратний раціон з часткою концкормів 11-

24%, в значно меншій мірі напівконцентратний 

– 25-39%.
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Безумовно, додавання в раціон корів конц-

кормів істотно збільшує їхню молочну продук-

тивність. Але, по-перше, годівля концентратами 

вступає в протиріччя з фізіологічними особливо-

стями ВРХ, органи травлення яких пристосовані 

для прийому та перетравлення об’ємистих кор-

мів. Грубі та, частково, соковиті корми стимулю-

ють пережовування (багаторазове ремигання і 

виділення слини) та ферментацію корму в рубці, 

яка супроводжується процесами метаболізму, 

утворенням мікробних білків та летких жирних 

кислот. А по-друге, різниця в вартості кормової 

одиниці покупних концентратів та власних об’є-

мистих кормів (грубих, соковитих та зелених) пе-

ревищує 30%, досягаючи 40-50% в умовах знач-

них коливань ринкових цін. 

Тому дуже важливо в кожному господарстві 

знайти оптимальне співвідношення об’ємистих 

кормів, так би мовити, «домашнього виробни-

цтва», та концкормів, компромісне між бажан-

ням збільшити надої і необхідністю зменшити 

собівартість. Дослідження показали, що долю 

концентратів можна знизити на 20-30% без втра-

ти продуктивності за умови високої якості об’є-

мистих кормів. Ось чому далі треба розібратись, 

як і якою технікою заготовляти високоякісні кор-

ми. 

Відомо, що для заготівлі якісного корму (сіно, 

сінаж, силос) необхідно дотримуватись чотирьох 

правил:

- Корм має бути високоенергетичним із знач-

ним вмістом поживних речовин. Без цьо-

го корові не вистачатиме енергії для жит-

тєдіяльності та відтворення (а бичкам для 

нарощування м’яса) і бракуватиме сировини 

з потрібними складом та властивостями для 

продукування молока.

- Необхідно забезпечити високі смакові якості кор-

му, інакше не варто очікувати споживання всього 

розданого раціону та запланованих надоїв.

- Рівень сторонніх домішок та забруднення тре-

ба максимально обмежити, адже він має вплив 

на збереження корму, його смакові якості, здо-

ров’я тварин і, знову ж таки, на надої.

- Слід мінімізувати і псування корму, яке спри-

чиняється недотриманням технологій за-

готівлі, пакування, силосування (для силосу) 

та зберігання корму, а також істотно впливає 

на здоров’я та молочну продуктивність.
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Всі ці фактори є дуже важливими. Помилка 

в будь-якому з них може призвести до значних 

втрат, проблем із здоров’ям корови (ацидози, ке-

този), зростання собівартості, зменшення обсягів 

виробництва молока та падіння прибутковості. 

Розглянемо детальніше кожне із чотирьох пра-

вил, наведених вище. 

Корм є джерелом енергії та поживних речо-

вин. Саме енергетичні властивості та поживність 

корму мають вирішальне значення в збільшенні 

продуктивності корів за умови, що корм є смач-

ним, без забруднень та незіпсований. І як раз в 

співставленні енергетичності різних кормів мож-

на побачити можливість заощадження великих 
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коштів і зменшення собівартості шляхом заміни 

дорогих покупних концентратів  більш дешевим 

базовим, «домашнім» кормом, але за обов’яз-

кової умови найвищої якості. Напевно, саме не-

вміння заготовити високоякісний об’ємний корм 

і є перешкодою для багатьох господарств на 

заміщення ним концкормів. Так, за німецькими 

дослідженнями, на фермі, де 75 корів з надоями 

8200 кг на лактацію, згодовуючи базовий корм з 

енергетичною цінністю 5,74 МДж NEL (NEL – чи-

ста енергія лактації) порівняно з кращим кормом 

6,86 МДж NEL вони вимушені перевитрачати 

концентрати на суму 8672 Євро за рік (табл. 1). А 

якщо корів в 10 разів більше ?! 

З розвитком рослини відбуваються зміни в 

її структурі та хімічному складі. В клітині змен-

шується вміст таких речовин, як протеїн, ліпіди, 

цукор та мінерали, в той час, як частка складових 

стінки клітин (а саме геміцелюлози, целюлози та 

лігніну) зростає. В результаті погіршуються енер-

гетична цінність корму, обсяг його споживання, 

легкотравність та засвоюваність.

Ось чому для отримання оптимального вмісту 

енергії та поживних речовин в кормі важливо не 

тільки підібрати склад кормових рослин, але та-

кож правильно визначити та дотриматись часу 

укосу за умови володіння необхідним набором 

високопродуктивної техніки. Як видно з табл. 

2, при затримці укосу корму на 8 днів від опти-

мального терміну надої зменшуються на трети-

ну, а при 12 днях – вдвічі ! Економити на якості, 

надійності, продуктивності та кількості косарок 

або косарок-плющилок – це теж саме, що еконо-

мити на кормах. Розплата у вигляді різкого зни-

ження надоїв не забариться ! Відповідно, зросте 

собівартість виробництва молока і впаде ваш 

прибуток. Висновок кожний зробить сам.

Високі надої залежать від рівня споживання 

корму і можливі лише, коли корм «смачний», без 

небажаних сторонніх домішок, підв’ялений до 

потрібного значення сухої речовини, якісно фер-

ментований. Що можна зробити, щоб корм був 

смачнішим ? По-перше, необхідно проаналізува-

ти, які кормові рослини ростуть на ваших полях. 

Треба виключити потрапляння в корм рослин з 

низькими смаковими якостями та цінностями, 

грубими волокнистими стеблами, як то оксами-

това трава чи овсяниця, або ж навіть з токсични-

ми речовинами, як, наприклад, черевички зозу-

лині чи крестовник звичайний. І навпаки, варто 
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звернути увагу на райграс, кострицю лучну або 

білу конюшину, які мають багато дрібних листків і 

поліпшують смак корму. По-друге, корм обов’яз-

ково підв’ялюється до потрібного значення сухої 

речовини. Цим ми запобігаємо діяльності са-

профітних організмів в сіні та масляної кислоти 

в силосі. По-третє, варто приділити велику увагу 

процесу ферментації силосу із стимулюванням 

молочнокислих бактерій та запобіганням ро-

звитку масляної та оцтової кислот, оскільки вони 

спричиняють втрати енергії, розклад протеїну та 

зниження смакових якостей.

Умовою відмінної ферментації та відсутності 

бактерій масляної кислоти є також мінімальна 

забрудненість корму. Для цього поля мають бути  

достатньо рівними, з добре розвинутими кор-

мовими рослинами без пропусків Треба уника-

ти ущільнення ґрунту і колійності від тракторів, 
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дотримуватись рекомендованої висоти укосу на 

рівні 5-7 см, приділяти увагу налаштуванням тех-

ніки, зокрема робочої висоти ворушилки, вал-

кувача і прес-підбирача, а також їхньої робочої 

швидкості під конкретні умови. Як приклад: зни-

ження вмісту ґрунту в тра’яному силосі з 4 % до 2 

% запобігає втратам енергії 44 €/га за рік. Беручи 

до уваги, що зниження вмісту землі поліпшує та-

кож смакові якості та споживання корму, прибу-

ток може збільшитись на 82 €/га за рік.

Підтримати високу якість і рівень споживан-

ня корму та запобігти хворобам тварин можна, 

якщо звести до мінімуму псування корму під час 

зберігання, під яким розуміються зміни кольо-

ру, запаху та структури, а також втрати енергії і 

поживності, спричинені дією гнильних бактерій, 

дріжджів та плісняви. Запобігти псуванню можна 

ефективним та регулярним трамбуванням сило-

су, закриттям доступу вологи і повітря, обмоту-

ванням плівкою рулонів та тюків. Забезпечення 

умов консервації дозволяє уникнути до 50% 

втрат енергії. Дуже цікавою і корисною для ви-

бору оптимальної технології є залежність втрат 

сухої речовини (СР) під час заготівлі, зберіган-

ня та згодовування від її частки в матеріалі кор-

му. Аналіз показує, що найменшими сумарними 

втратами відзначаються корми з вмістом СР від 

25 до 60% (вологістю 40-75%), тобто сінаж та си-

лос.

 Виконувати наведені вище правила та отри-

мати корм відмінної якості реально лише, якщо 

мати або придбати необхідну кількість сучасної, 

якісної, високопродуктивної техніки для вчасно-

го збирання кормів, їх пакування, змішування та 

роздачі.

Десятки років група KUHN, Франція є неза-

перечним лідером з виробництва косарок, ко-

сарок-плющилок, ворушилок та валкувачів. Роз-

глянемо деякі сучасні моделі, які як найкраще 

підходять для українських аграріїв. 

Найбільшим попитом в Україні користуються 

дискові косарки-плющилки із вальцевим конди-

ціонером для швидкого рівномірного підсушу-

вання бобових культур, центральним кріпленням 

тягової балки для продуктивної та економної ро-

боти «човником», здатні агрегатуватись із поши-

реними тракторами МТЗ-82. Серед них виділимо 

модель FC 3160 з найсучаснішою, досконалою та 
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надійною конструкцією, відмінними технічними 

характеристиками та інноваційними рішеннями.

 Косарка-плющилка FC3160 шириною 3,1 м 

має сім дисків овальної форми, забезпечує симе-

тричну або відсунуту укладку валка завширшки 

0,9-2,3 м та обладнана:

-  головкою з редуктором Gyrodine, конструк-

ція якої дозволяє розвертатись на обмеженій 

площі з повним кутом більше 180 градусів;

 -  різальною балкою Optidisc, яка не обслуго-

вується протягом всього періоду експлуа-

тації, з кутовою швидкістю обертання вдо-

сконалених овальних дисків майже 50 об./

сек. і запатентованим перемінним кроком їх 

розташування (мал. 5), чим досягається збіль-

шення пропускної спроможності та запобі-

гання блокування камінцями, із шестернями 

великого діаметра, а також системою захисту 

Protectdrive на основі запобіжної проточки 

вісі дисків та можливістю встановлення швид-

козмінних ножів;

 -  підвіскою в центрі ваги косарки за допомогою 

торсійної балки, що значно покращує копію-

вання рельєфа ґрунту і зменшує забруднення 

корму. При цьому різальний блок і кондиціо-

нер механічно розв’язані між собою, що до-

зволяє плющилці витримувати задану висоту 

над поверхнею поля незалежно від копіюван-

ня рельєфу косарочною частиною;

-  єдиним і легкодоступним механізмом регулю-

вання висоти зрізу;

-  приводом кондиціонера шестернями з метою 

збільшення надійності роботи;

-  гумовими або сталевими вальцями для якіс-

ного плющення рослин різних властивостей; 

-  суперширокими колесами, які зменшують 

трамбування ґрунту, надають стабільності на 

схилах;

-  набором пластин, вмонтованих в задню криш-

ку, переставляючи які можна легко переходити 

від утворення вузького симетричного або зсу-

нутого вбік валка до рівномірного укладання 

скошеної трави по всій ширині агрегата.

Скошувати трави необхідно в період ко-

лосіння злаків і бутонізації або початку цвітіння 

бобових. Сіно, прибране після цвітіння рослин, 

містить багато клітковини, і тому його пожив-
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на цінність низька. Косити краще вранці, тра-

ви швидше висихають, і сіно буде мати хорошу 

якість. Довго залишати скошену масу в проко-

шуваннях не слід, так як вона вигорає на сонці, 

зростають втрати каротину. При пересушуванні 

трави листочки та інші ніжні частини рослин 

опадають, особливо у бобових трав, у яких на 

частку листя припадає приблизно половина 

маси рослин та практично всі поживні речови-

ни.

 Для заготівлі сінажу та сіна необхідно, від-

повідно, один або декілька разів переворушити 

скошений валок для прискорення його підв’ялен-

ня (адже інколи доводиться випарити до 20 тон 

вологи з 1 га) без забруднення і пошкоджень (до 

20% корму може бути втрачено на полі через 

неякісне або невчасне ворушіння!). Це дозволяє 

максимально зберегти поживні властивості кор-

му, забезпечити відмінну консервацію корму та 

його тривале зберігання. Але ворушити треба 

дуже обережно, зменшуючи при другому і на-

ступних проходах швидкість обертання роторів 

та контролюючи вологість, щоб не пооббивати 

дорогоцінне листя.

Модельний ряд ворушилок KUHN (фото 2) від 

4-х до 17 метрів відзначається різноманітністю. 

Однак треба дотримуватись основних правил їх 

вибору:

 1. Вибір робочої ширини ворушилки (розрахо-

вується на висоті 8 см за стандартом DIN) зале-

жить від робочої ширини косарки або косар-

ки-плющилки, щоб за кожний прохід ворушити 

цілу кількість валків.

2.  Слід надавати перевагу роторам невеликого 

діаметра, здатним працювати під високим ку-

том нахилу до горизонту з відсутністю «мерт-

вих» зон та повним перевертанням валка, щоб 

прискорити висушування (мал. 6).

 3.  Колеса мають бути розташовані якомога ближ-

че до робочої зони з широким профілем для 

зменшення тиску, зубці виконані асиметрич-

ними, а пальцеві муфти (один з 1600 патентів 

KUHN), що передають крутний момент, дозво-

ляти надійний підйом та складання секцій без 

вимкнення ВВП.

Валкоутворювачі є пасивного типу «сонечко» 

або роторні (одно, двох та чотирьох) з боковим  

чи центральним укладанням валка.

 Боковими валкоутворювачами можна здво-

ювати валки при проході вперед та назад, а 

центральний валок є найкращим для прес-під-

!KN_2_16_press.indd   51!KN_2_16_press.indd   51 07.11.2016   15:54:5207.11.2016   15:54:52



52 # 1(1)  • 2016

ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

бирача. На якість валкування можна впливати, 

змінюючи число обертів ротора або швидкість 

руху по полю. 

Надзвичайно важливою для повного та швид-

кого підбирання корму і утворення щільного 

якісного валка є форма граблин з вигином, як це 

робить KUHN (мал. 7), що дозволяє в більшій мірі 

відкидати траву вбік під час валкування.

 Переважна більшість валкоутворювачів на 

ринку мають механічний привід роторів. KUHN 

обладнує широкозахватні валкувачі гідравліч-

ними приводами, позбавляючись таким чином 

карданних валів. Завдяки цьому машини руха-

ються по полю більш рівномірно, оберти ротора 

завжди постійні і в результаті ми отримуємо аку-

ратні та однорідні валки, які готові для підбиран-
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ня прес-підбирачами. Сучасні широкозахватні 

валкувачі KUHN комплектуються вдосконаленим 

ротором великого діаметру, підсилена конструк-

ція якого схематично представлена на мал. 8. 

 Валкувачі KUHN доповнює новий конвеєрний 

тип з підборщиком (фото 5).

 З практичною метою наведемо приклад ви-

бору моделей косарки-плющилки, ворушилки та 

валкувача з розрахунком їх необхідної кількості. 

Нехай площа сінокосу складає 300 га. Укіс пла-

нується закінчити протягом 10 днів, враховуючи 

різні строки дозрівання різних культур на різних 

полях, а також можливі примхи погоди. Чистий 

час сінокосу щодня складає 6 годин з врахуван-

ням оптимального часу доби. Середня швидкість 

косарки-плющилки 6 км/год, ворушилки 10 км/

год, а валкувача 8 км/год. Планується зробити 

три ворушіння, а валок утворювати центральний 

з трьох проходів косарки для подальшого тюку-

вання прес-підбирачем.

Для вчасного виконання укосу нам необхід-

на загальна ширина однієї або декількох коса-

рок-плющилок 8,5 м. Це може бути три косар-

ки-плющилки FC3160TCR шириною захвату 3,1 м 

або потрійна комбінація FC813R+FC313RF шири-

ною 8,1 м із збільшенням часу роботи.

Щоб вчасно тричі розворушити протягом 9 

годин скошений трьома косарками корм необ-

хідна загальна ширина 10 м. Якщо укіс робити 

косарками FC3160 з шириною валка 1.5 м, то для 

ворушіння трьох валків необхідна ворушилка 

шириною від 7,7 м до 10,9 м. Оберемо GF8702 

шириною 8,7 м, але працювати доведеться біль-

ше 10 год. Втім, беручи до уваги можливі пробле-

ми з погодою та одночасним виконанням роботи 

на різних віддалених полях, бажано мати хоча б 

дві ворушилки. Тоді одна з них може бути GF7902 

шириною 7,8 м, а друга GF502 шириною 5 м для 

одночасного ворушіння двох валків.

Для того, щоб об’єднати в один центральний 

валок корм з ширини 9-10 м, вибираємо валку-

вач GA9531 шириною 9,3 м. Але перевіримо, яку 

площу встигне звалкувати щодня він один за 4 

год. робочого часу після третього ворушіння: 

8х9,3х4/10=29,76 га. Як і для ворушилок бажано 

мати два валкувача. В такому разі вибір можна 

зробити на користь двох GA6501 шириною 6,3 м і 

виконувати валкування приблизно за 3 год. 
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МЕХАНІЧНА ЗЕРНОВА СІВАЛКА 
ІЗ ВНЕСЕННЯМ ДОБРИВ 

PREMIA 9000TRC

Кожен мріє мати техніку, яка була б одночасно простою і надійною, якісно працювала 

в конкретних умовах його господарства та агротехнологій, які тут використовуються. 

Особливо це має відношення до сівалок, адже визначальною для отримання високо-

го врожаю є якість посіву. Механічна складана зернова сівалка шириною 9 м із вне-

сенням добрив Premia 9000TRC виробництва KUHN є саме такою сівалкою.

Якісний посів необхідно робити з дотриман-

ням всіх технологічних вимог та з потрібною 

точністю. Але найголовніше - це мати сівалку, 

яка дозволить всіма технологічними знаннями 

скористатись на полі. Від сівалки залежить, чи 

зможете ви сіяти з точним дотриманням норми 

висіву в заданому діапазоні щільності. Робочі 

органи сівалки мають забезпечити точне та рів-

номірне розташування насіння в ґрунті незалеж-

но від методу передпосівного обробітку, адже це 

позначається на рівномірності розвитку рослин. 

Наприклад, добре відомо, що підготовлене по-

сівне ложе та крихкі, прикотковані на поверхні 

грудочки над ним сприяють швидкому розвит-

ку рослини на початковій стадії вегетації, а для 

цього потрібні дводисковий сталевий сошник, 

прикочуючий коток та загортаюча боронка. За-

лежить врожай також, хай і не безпосередньо, 

від тривалості перерв та легкості завантаження 

і очистки бункера із дозуючим механізмом, про-

стоти та точності регулювань.

Розглянемо суперсучасну, напівначіпну, ме-

ханічну, складану, зернову сівалку із внесенням 

добрив Premia 9000TRC виробництва KUHN, яка 

відмінно підходить для умов України. 

Ця нова 9-метрова сівалка агрегатується з 

тракторами категорії 3 від 120 к.с. і є САМЕ ТИМ 

знаряддям, що відповідає потребам великих го-

сподарств в високій продуктивності з одночас-

ним прагненням застосовувати менші трактори. 

ЇЇ вага у базовій комплектації з порожнім бунке-

ром дорівнює 7100 кг.

Сич В.П., кандидат технічних наук.
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Premia оснащена висівною балкою CROSSFLEX 

з подвійними дисками, прикочувальними котка-

ми та загортаючими борінками. Висівні модулі 

кріпляться до хрестоподібної рами за допомогою 

відрізків труби квадратного профілю та поліу-

ретанових стрижнів, які працюють наче чотири 

пружинки. Таке поєднання дозволяє копіювати 

рельєф з дотриманням заданої глибини посіву, 

дає змогу отримувати високий тиск сошників на 

рівні 80 кг, забезпечує можливість вертикаль-

ного відхилення висівного модуля при зустрічі 

з перешкодою, миттєво повертаючи сошники в 

робоче положення. Ось чому сівалка якісно сіє 

навіть в складних ґрунтових умовах наших зе-

мель з великою кількістю рослинних решток.

Сівалка має 60 рядків для насіння та добрив з 

шириною міжряддя 150 мм. Дискові сошники ма-

ють діаметр 350 мм і товщину 3 мм, закріплені із 

зсувом 41 мм. Зсув дисків сприяє кращому перері-

занню або видаленню решток рослин та грудок в 

лінії висіву заради створення ідеального оточення 

насіння ґрунтом, поліпшує самоочищення, змен-

шує вплив зносу дисків на якість посіву, дозволяю-

чи працювати навіть при їх стиранні до 320 мм.

До складу висівної балки входять прикочую-

чи напів-пневматичні колеса, які надійно забез-

печують потрапляння насіння на потрібну глиби-

ну та прикочування засіяних рядків. Вони мають 

діаметр 310 мм та ширину 50 мм і обладнані чи-

стиками. Процес посіву завершує підпружинена 

загортаюча борінка, яка, зокрема, запобігає за-

мулюванню поверхні після дощу. Декілька загор-

таючих борінок додатково кріпляться після коліс 

сівалки для розпушування ущільненої колії.

Завдяки описаній новаторській конструкції 

CROSSFLEX сівалка зберігає високу точність по-

сіву навіть на швидкості 15 км/год. і здатна одно-

часно вносити насіння та добрива в один рядок.

Забезпечити необхідну норму висіву та вне-

сення добрив з рівномірним розподілом в рядку, 

заощадивши при цьому до 15% посівного ма-

теріалу,  дозволяє застосування перевірених на 

практиці пристроїв об’ємного дозування HELICA, 

яких є на сівалці по 2 для насіння і добрив. Дозу-

вальний пристрій здатний вносити від 1,5 до 300 

кг/га насіння будь-якої форми і розміру. Основою 

дозаторів є капронові (опціонально сталеві) ко-

тушки з розташованими по спіралі жолобками. 

Вони мають механічний привід від ходових коліс, 

розташованих по боках сівалки. Цей привід пра-

цює через чотири шестикамерні варіатори, яки-

ми забезпечується безперервний потік насіння 
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незалежно від швидкості руху та обертів доза-

тора. Чимало деталей пристрою об’ємного дозу-

вання HELICA зроблено з нержавіючої сталі для 

забезпечення максимального експлуатаційного 

періоду. Після дозаторів насіння та добрива змі-

шуються і передаються в висівні модулі через те-

лескопічні трубки.

Управління здійснюється через пульт Hector 

3000, яким контролюється норма висіву та досяг-

нення мінімального рівня матеріалів в бункері, ве-

деться облік гектарів, створюється технічна колія.

Бункери оснащені перегородками, якими 

для насіння виділяється 2430 л (приблизно 60% 

всього об’єму), а для добрив 1430 л. Добрива 

змішуються з насінням після проходження че-

рез дозатор і вносяться в один рядок для забез-

печення потужного росту. Якщо потрібно сіяти 

без внесення добив, роздільна перегородка від-

сувається назад, при цьому ефективна ємкість 

утвореного бункера дорівнює приблизно 95%. 

Мінімальна висота завантаження насіння та до-

брив складає 2,03 м.

Кожна з двох висівних секцій шириною 4,5 м 

кріпиться в одній точці з можливістю незалеж-

них коливань, гарантуючи таким чином чудове 

пристосування до рельєфу ґрунту. При піднятті 

сівалки в кінці поля обидві секції блокуються з 

метою уникнення контакту з ґрунтом під час ро-

звороту. Перед перевезенням секції складаються 

вперед для приведення у поздовжнє транспор-

тне положення шириною всього 3,5 м та довжи-

ною 10,1 м. Задні колеса підтримують сівалку під 

час роботи і транспортування. 

Стабільність глибини посіву досягається не тіль-

ки конструктивними вузлами, як от опірні коле-

са, але і надійними та зручними налаштуваннями 

сівалки, зокрема глибини і тиску на сошники. Так, 

Висота встановлюється шляхом додавання чи знят-

тя калібрувальних прокладок-кліпс на циліндрі 

управління транспортних коліс. Аналогічно тиск 

сошників регулюється безпосередньо на висівній 

балці, окремо для кожної із двох секцій. 

Розрахунок продуктивності сівалки Premia 

9000 TRC показує, що при середній швидкості руху 

13 км/год з прийнятою польовою продуктивністю 

80% висівається 1 га за 1 год. одним метром шири-

ни сівалки. Тобто, робоча продуктивність 9-метро-

вої сівалки складе 9 га/год, а за робочий день у дві 

зміни можна засіяти 150 га ріллі.

Підіб’ємо підсумок аналізу сівалки, відповів-

ши на запитання: «Чому саме Premia 9000 TRC ?»:

1. Найсучасніша висівна балка Crossfl ex.

2. Механічна напівначіпна конструкція шири-

ною 9  м.

3. Високопродуктивна робота на великій швид-

кості з тракторами потужністю від 120 к.с. в 

полі із рослинними залишками.

4. Копіювання рельєфу.

5. Котушковий дозатор Helica для насіння та до-

брив.

6. Транспортна ширина всього 3,5 м.

7. Електронне управління.

8. Необхідно лише два гідроклапан.

9. Простота регулювань та обслуговування, 

надійність.

Сійте якісно і з насолодою !
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НАПІВНАЧІПНІ ПЛУГИ 
KUHN LEADER І CHALLENGER

Плуг залишається головним знаряддям основного обробітку ґрунту, адже саме оранка:

- створює чисту якісну поверхню ріллі та сприятливі умови для посівного ложе, осві-

жає ґрунт та загортає рештки і насіння бур’янів;

- збагачує ґрунт органікою природним і недорогим методом, активуєте ґрунтову 

мікрофлору;

- відновлює структуру ґрунту, забезпечуючи відмінний дренаж, аерацію та розподіл 

мінералів.

Сучасні конструкції та досконалі виробничі 

технології зробили плуги KUHN найкращими 

серед аналогів. Пригадується відоме прислів’я: 

«Найліпший друг – мій кум, найкращий плуг – 

це КУН». Це кажуть українські аграрії, які вже 

придбали плуги виробництва французької групи 

компаній КУН (KUHN), і з цим абсолютно згодні 

фермери інших країн, адже більше всього в світі 

оборотних плугів виробляє саме КУН (до речі, не 

тільки плугів). 

Чому аграрії обирають саме плуги КУН? Всі 

розуміють, що майбутнє сільського господарства 

залежить від конкурентоздатності та рентабель-

ності. З плугами КУН Ви інвестуєте в майбутнє, 

адже якісна оранка є першим, але дуже важли-

вим кроком до високої врожайності і оптимізації 

фінансових результатів, в тому числі із швидкого 

повернення інвестицій. Зробивши вибір на ко-

ристь плуга КУН Ви:

•  забезпечуєте якісну структуру ґрунту з ефек-

тивним загортанням і рівномірним розподілом 

пожнивних решток по всьому орному шару – 

ваша врожайність суттєво зросте;

•  отримаєте міцний агрегат з широким діапазо-

ном регулювань та вражаючою маневреністю, 

різноманітною комплектацією для відповід-

ності будь-яким умовам, мінімальними витра-

тами палива – операційні витрати знизяться;

•  з успіхом застосуєте на практиці такі прогре-

сивні технічні рішення, як підсилена рама, 

Сич В.П., кандидат технічних наук.
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ступінчасто або плавно регульована ширина 

захвату, гідравлічні без зупиночні або болтові 

запобіжники, зносостійкі робочі органи – все 

це продовжить термін служби та зменшить 

витрати на технічне обслуговування;

•  скористаєтесь перевагами надійності та дов-

говічності, кваліфікованого навчання та якіс-

ного сервісу – ви зможете по максимуму ско-

ристатись технологічними перевагами плуга 

КУН, будуть усунуті вимушені перерви під час 

роботи, а ваш плуг довго зберігатиме високу 

залишкову вартість на вторинному ринку.

Техніка КУН відповідає Вашим вимогам до еко-

номічності, зручності, сервісу та якості роботи, а 

сам виробник та його дилери надають необхідну 

технічну підтримку та консультації.

Із плугів КУН виготовляє навісні, напівнавісні 

та причіпні моделі з кількістю корпусів від 2 до 

13, з численними модифікаціями полиць, запо-

біжників, систем регулювання ширини тощо. Та-

кий широкий спектр задовольнить споживачів 

різних за обсягом господарств, від дрібних фер-

мерських до великих агрохолдингів.

Аграріям, які мають трактори потужністю від 

200 к.с. до 360 к.с., ми пропонуємо напівначіпний 

оборотний плуг Leader від 6 до 8 корпусів одно-

рамної конструкції, а для тракторів 240-500 к.с. 

плуг Challenger від 7 до 13 корпусів дворамний з 

двоколісним візком. 

Для кращої адаптації до конкретних умов го-

сподарства обидва плуги мають численні мо-

дифікації. Так, Leader випускається в варіантах 

Multi (чотири ширини захвату на корпус в 35, 40, 

45 та 50 см) або Vari (плавне регулювання шири-

ни з кабіни трактора від 35 до 55 см), з болтовим 

запобіжником на відрив або без зупиночною 

гідросистемою “non-stop”, з роботою тракто-

ра колесами «в борозні» або «по полю». Плуг 

Challenger також має модифікації болтових або 

гідравлічних запобіжників, «в борозні» або «по 

полю» і має додаткову опцію для роботи плуга 

в причіпному варіанті з тракторами без задньої 

навіски, які обладнані лише крюком. Розглянемо 

особливості цих плугів більш детально. 

Плуг Leader має раму Z-подібної форми 

180х180 мм з кліренсом 80 см та міжкорпусною 

відстанню 102 мм для вільного проходження 
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землі і рослинних решток, розташоване збоку 

колесо глибини і транспортування, широкий 

вибір зчіпних пристроїв категорії III або IV і змін-

них пальців для швидкого приєднання до трак-

торів різної потужності та марок, в стандарті 

унікальна система гідравлічного підйому-пере-

вороту, послідовність якого забезпечується ав-

томатично спеціальним блоком, механічний зсув 

(опціонально гідравлічний), система транспорт-

ної підвіски, полиці подовженого «скандинавсь-

кого» типу LP. Максимальна потужність на один 

корпус дорівнює 45 к.с. 

Завдяки конструкції зчіпки та оригінального 

шарнірного з’єднання тягової балки з рамою до-

сягаються рекордний кут розвороту в 110° в по-

лосі, що не перевищує 15 м. На мал. 1 можна по-

бачити тягову балку, шарніри в горизонтальній 

(для копіювання рельєфу) та вертикальній (для 

розвороту) площинах, блок узгодженого підйо-

му-перевороту (виключає необхідність великої 

кількості гідророзподілювачів), новий захисний 

утримувач гідрошлангів, пара стояночних опор.

Плавний оборот плуга вперше забезпечуєть-

ся двома телескопічними гідроциліндрами. Вер-

тикальність плуга регулюється без інструменту 

двома гвинтами з рукоятками. Так само просто 

без інструментів відбувається налаштування гли-

бини оранки (фіксуючими прокладками-кліпса-

ми на гідроциліндрі підйому) і ширини (зсуву 

вбік). Зазначимо, що опціонально ширина зсуву 

може регулюватись гідравлікою. Для поліпшен-

ня стійкості плуга в транспортному положенні 

та захисту конструкції на поганих дорогах гідро-

циліндр підйому укомплектовано гідропневма-

тичною підвіскою.

 Колесо транспортування/глибини має ве-

ликий діаметр 1000 мм та ширину 500 мм для 

зменшення опору ґрунту з кращою прохідною 

здатністю (опціонально навіть 1200 мм з  сільсь-

когосподарським профілем протектору). Завдя-

ки Z-подібній формі рами) колесо максимально 

наближується до осі рами плуга. Тим самим од-

ночасно усувається тертя колеса із рамою і нако-

пичення між ними решток рослин, зменшуються 

відстань між колесом і останньою борозною та 

радіус обороту плуга. 

 Для тих господарств, в яких використовуються 

трактори на гусеничному ході або із спареними 

колесами, плуг Leader комплектується пристроєм 

для роботи «по полю». Роботою «по полю» ви 

зменшуєте ущільнення ґрунту, особливо остан-

ньої зораної борозни, знижуєте потрібне тягове 

зусилля і, відповідно, витрати палива. Але свої пе-

реваги має і робота, в якій колеса трактора руха-

ються «в борозні», адже поліпшується поперечна 

стійкість трактора з плугом, особливо на схилах, 

спрощується робота тракториста, зокрема вночі 

або по слизькій поверхні, адже борозна виконує 

направляючу функцію. При роботі «по полю» для 

контролю глибини передніх корпусів застосо-

вується додаткова пара коліс діаметром 690 мм з 

окремим регулюванням. Якщо ви придбаєте плуг 

Leader з опцією «по полю», то в разі необхідності 

можна легко перейти на роботу «в борозні». 

При необхідності (бажання зберегти вологу, 

краще подрібнити і вирівняти верхній шар ґрун-

ту, зменшити кількість наступних проходів по 

полю) до плугів Leader (як і до плугів Challenger) 

можна чіпляти котки.

Для захисту робочих органів, стійок та рами 

від надмірних навантажень, які виникають під 
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час роботи на полях з камінням, важким чи пе-

реущільненим ґрунтом або які є наслідком нерів-

номірного, з ривками руху трактора, всі плуги 

KUHN комплектуються одним із двох типів за-

побіжників: болтовими «на відрив» Т чи гідрав-

лічними без зупиночними NSH. Болтові «на ві-

дрив» запобіжники (мал. 4) є винаходом KUHN і 

на відміну від традиційних «на зріз» розташову-

ються не впоперек, а в напрямку руху. Зусилля 

спрацювання на вістрі долота складає 4000 кг. 

Вісь болта, що зпрацьовує на відрив, співпадає із 

напрямком сили, діючої на корпус плуга, і тому 

при спрацюваннях вони не розбивають отвір та 

легко замінюються. Висота оранки залишається 

стабільною. Не клинить болти, як при зрізанні - 

не ламаються стійки. Таке дуже просте технічне 

вдосконалення надзвичайно поліпшило надій-

ність роботи і якість оранки. 

 Систему захисту NSH необхідно використо-

вувати в тих ґрунтових умовах, де спрацювання 

відбувається настільки часто, що непродуктивні 

зупинки для заміни болтів займають значну ча-

стину робочого часу. Гідравлічний механізм на-

багато кращий за пружинний, адже він швидший 

і його можна регулювати. 

Плуги KUHN характеризуються також різно-

маніттям робочих органів: леміші, долота, поли-

ці, грудини полиць, польові дошки, передплуж-

ники або дернозніми, ножі, в тому числі дискові, 

розширювачі борозни, тощо. Робочі органи є 

універсальними і успішно застосовуються в усіх 

начіпних та напівначіпних плугах KUHN. 

Напевно, найбільш критичним (і дорогим!) 

для якісної, продуктивної і довготривалої роботи 

є полиці. KUHN комплектує плуги уніфікованими 

полицями NP, подовженими скандинавськими 

LP, які з нашого досвіду найкраще підходять для 

умов України, забезпечуючи якісне кришення 

і оборот пласта, вирівнювання поверхні і зао-

рювання великої кількості пожнивних решток, 

стрічковими полицями VP, які є незамінними в 

глинистих або вологих ґрунтах, ромбовидни-

ми полицями RH, які є патентом KUHN і завдяки 

вип’яченій грудині роблять борону із скосом, 

зменшуючи тертя і на 15-20% необхідне тягове 

зусилля та витрати пального. 

Вирішальним для надійної, тривалої роботи 

полиці і її грудини є технологія виготовлення. 

На відміну від багатьох інших виробників KUHN 

використовує триплексний матеріал з шарами 

нерівної товщини (мал. 5). Верхній шар  металу 

має товщину 3,3 мм і твердість 900 вікерсів, се-

редній з м’якого сплаву – 2,3 мм, і нижній твер-

дий – 1,5 мм. Триплексна сталь з неоднаковими 

товщиною та твердістю шарів збільшує період їх 

зносу на 40-100% і забезпечує надійну роботу в 

умовах змінних динамічних навантажень. Навіть 

при появі тріщин на верхньому шарі відвал про-

довжує відмінно працювати завдяки зчепленню 

з середнім шаром, який є більш пластичним.

 Висока якість і зносостійкість робочих ор-

ганів плугів KUHN безпосередньо визначають-

ся технологією їх виготовлення: на головному 

заводі  KUHN є власне сертифіковане ливарне 

виробництво, з якого і починається довгий тех-

нологічний ланцюг, а пресування лемешів, доліт 

та інших важливих органів відбувається на заводі 

KUHN-Huard на найбільшому у Франції (один із 

трьох в Європі) пресів потужністю 5500 тон. На 
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всіх заводах KUHN ефективно працює система 

постійного контролю аж до відправки машин 

споживачу – запорука стабільно високої якості 

та гнучкості виробництва.

Всі наведені вище характеристики, особли-

вості та переваги плугів Leader є причиною стрім-

кого зростання їх популярності серед аграріїв 

України та інших країн. Достатньо сказати, що на 

відкритому демопоказі напівначіпних плугів, який 

відбувся в листопаді минулого року в Прилуцько-

му р-ні Чергінівської обл., серед плугів шести най-

відоміших торгових марок не було рівних саме 

плугу Multi-Leader 8T виробництва KUHN).

Напівначіпний плуг Challenger випускається 

вже 20 років для господарств з великим обсягом 

оранки, нерівними рельєфами та важкими ґрун-

тами, за наявності потужних тракторів до 500 к.с. 

Тому Challenger має модифікації від 7 до 13 кор-

пусів, раму перетином 220х220 мм і товщиною 

10 мм із двох частин та візком між ними. Дуже 

проста та міцна конструкція дозволила 15-корп. 

плугу Challenger від KUHN під час встановлення 

світового рекорду у 1998 році щосекунди пере-

вертати 7 тон ріллі!

Як і Leader, плуг Challenger може комплекту-

ватись болтовими «на відрив» або без зупиноч-

ними гідравлічними запобіжниками, додатковим 

пристроєм для роботи «по полю», причіпними 

котками. Він має блок автоматичного підйо-

му-перевороту, унікальні шарнірні з’єднання, які 

дозволяють отримати рекордний кут розвороту 

120о, широкий вибір робочих органів, аналогіч-

них плугу Leader, прості налаштування, надійну 

конструкцію (наприклад, шланги розміщені в 

трубі рами) і досконалу технологію виготовлення 

(зварка, покраска, тощо). Challenger можна пере-

творити на причіпний плуг для роботи з тракто-

рами, обладнаними лише крюком.

Одна лише особливість Challenger, а саме, 

так звана «ломана рама» із передньої та задньої 

частин, надає йому безліч переваг в порівнянні 

з однорамним плугом і робить його найкращим 

плугом в світі, що підтверджується надзвичай-

ною популярністю Challenger серед українських 

аграрії вже протягом 18  років.

Порівняно із однорамною конструкцією і 

одним боковим колесом двоколісний візок 

сприяє вищій стійкості плуга при оранці та 

транспортних переїздах, більшій збалансо-

ванності під час маневрів. Колесо візка, яке 

рухається у борозні, забезпечує додаткову по-

перечну стійкість, особливо при роботі на схи-

лах. Навіска трактора, горизонтальна частина 

шарніру з мал. 8, який з’єднує навіску з рамою 

плуга, візок із запатентованим шарнірним з’єд-

нанням обох секцій рами та колесо глибини да-

ють разом змогу копіювати рельєф поля. При 

цьому Висота оранки є рівномірною навіть при 

13-ти корпусах. Значно полегшується обертан-

ня плуга, зменшуються радіус розвороту та не-

зорані ділянки на краях поля, адже вхід/вихід 

із ґрунту у передньої та задньої частин плуга 

відбувається послідовно, а не одночасно, як у 

плугів із суцільною рамою.

Чим керуватися при виборі плуга? Хороший 

плуг має добре орати за будь-яких умов: важ-

кий чи вологий ґрунт, інтенсивне використання, 

тощо. Тому перш за все плуг має бути якісним, мі-

цним та надійним. Тобто плугом від KUHN ! Попу-

лярність KUHN у світі пов’язана ще й із прагнен-

ням покупця придбати всю необхідну техніку від 

одного виробника і по кращій ціні.
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ВИСТАВКА АГРО-2016
Компанія Kuhn разом зі своїми дилерами представила одну з найбільших експозицій 

на АГРО 2016 – близько 1500 м², на яких розмістилися 22 одиниці різноманітних моде-

лей сільгосптехніки, серед яких були й актуальні новинки.

Lexis 3000

«Lexis 3000 є новинкою 2016 року, - розповідає 

Борис Онищенко менеджер із регіонального ро-

звитку (Черкаська, Чернігівська, Київська обл.). – 

Це легка (2 т) та надзвичайно продуктивна маши-

на, здатна 10 годин в середньому якісно обробити 

150 га з нормою виливу від 50 до 500 л/га. Завдяки 

продуктивному насосу та низці інших впровад-

жень його робоча швидкість при гарному агро-

фоні може досягати 16-17 км/год.».

 Lexis 3000 оснащується баком для робочого 

розчину об’ємом 3200 л, який спроектований та-

ким чином, щоб сприяти якісному перемішуван-

ню препаратів і не допускати їхньої концентрації 

в окремих місцях. Великий преміксер об’ємом 35 

л розташований дуже зручно, що значно спрощує 

завантаження сухих і рідких препаратів до основ-

ного баку. Важливим моментом є те, що Lexis має 

низький центр ваги. Стійкості сприяє і можливість 

безступенево змінювати колію в діапазоні від 1,5 

до 2,25 м, а додаткову стійкість гарантує розташу-

вання баку для чистої води в задній частині об-

прискувача. Після того як мішалки з гідроприво-

дом перемішали робочий розчин він, пройшовши 

через додатковий фільтр, насосом продуктивні-

стю 280 л/хв. подається до штанг.    

«На Lexis 3000 стоять спеціально розроблені 

Kuhn алюмінієві штанги з захватом 18-30 м, які 

вирізняються легкістю та високою корозостій-

кістю: можна протягом 10 років вносити КАС і 

корозія на них не з’явиться, - підкреслює Борис 

Онищенко. А ефективно гасити будь-які коливан-

ня штанг покликана система підвісок та гідро-

циліндрів. Так, встановлена на паралелограмній 

підвісці штанга згори закріплена на шарнірах, 

знизу вона підтягується пружинами та підтри-

мується амортизаторами, які за великої швид-

кості тримають її рівно, а за роботи на схилах – 

паралельно поверхні. Разом із тим, для захисту 

штанги було встановлено гідроциліндри з додат-

ковим ходом. Це дозволяє їй за потрапляння на 

перешкоду уходи в бік на 1,5 м без зламу гідро-

циліндру. Крім того, остання секція штанги має 

пружинний захист, який дозволяє їй за потра-

Дмитро Радіонов, журналіст «Агробізнес сьогодні»
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пляння на перешкоду відходити вперед, назад і 

вгору.

Оновлений Stronger

«Головна перевага Stronger – його висока 

продуктивність, - наголошує Борис Онищенко. 

– Так, системі стабілізації та пневматичним поду-

шкам на кожному колесі він здатний працювати 

на швидкості до 36 км/год. та за день обробляти 

до 300-500 га».  

Перша особливість цієї машини – високий 

кліренс 1,8 м, завдяки чому можна проводити де-

сикацію високорослих культур на пізніх етапах 

розвитку.  При цьому «живіт» Stronger захищають 

сталеві пластини. 

Бак для робочого розчину має об’єм 3000 л і 

виготовлений із поліестру, завдяки чому його в 

разі потреби можна легко ремонтувати. Всере-

дині баку розташована спеціальна перегородка, 

яка гасить коливання розчину, аби він не деста-

білізував обприскувач. Зручний у використанні 

преміксер дозволяє швидко приготувати та по-

передньо змішати розчини, а помпа для заправ-

ки продуктивністю 800 л/хв. швидко заповнить 

бак. Після перемішування відцентровий насос 

подає розчин до штанг. При цьому важливо, що 

на Stronger встановлено спеціальний датчик, 

який автоматично вимикає насос тільки-но ро-

бочий розчин закінчився.

На паралелограмній підвісці розташовані 

штанги з захватом 30 м, які виготовлені з висо-

колегованої сталі, а, отже, є довговічними, пруж-

ними та міцними. Вони оснащені акумуляторами 

додаткової стабілізації, що гасять коливання за 

розгону, великої швидкості та гальмуванні. 

Шасі Stronger стоїть на чотирьох пневматич-

них подушках, які відмінно гасять коливання. Ра-

зом із тим, обприскувач відрізняється високою 

прохідністю, адже завдяки окремим гідромото-

рам у кожному колесі він має повний привід. «Си-

стема, яка приводить до руху колеса, складаєть-

ся з двох гідронасосів і чотирьох гідромоторів. 

Вона повністю незалежна,- звертає увагу Борис 

Онищенко. –  Так, якщо одне колесо починає про-

буксовувати, то інші працюють, адже мають інші 

гілки живлення. Завдяки цьому обприскувач лег-

ко виїжджає з проблемних ділянок». Крім іншого, 

зручною буде можливість зміни колії від 2,8 м до 

3,5 м прямо на ходу, за швидкості 5 км/год.. 

Кабіна перш за все вирізняється високим рів-

нем захисту тут встановлено подвійний вугільний 

фільтр позитивного тиску, а всередині кабіни ство-

рюється надлишковий тиск, що перешкоджає по-

траплянню хімії. Разом із тим, кабіна вирізняється 

високим рівнем ергономіки: зручно розташовані 

органи управління, пневматичне сидіння, конди-

ціонер тощо. Крім цього, підвищити комфорт і ефек-

тивність роботи оператора вночі покликаний ав-

топілот Kuhn AgroNave 32, який веде обприскувач 

полем, до розвертальної полоси і при цьому здат-

ний автоматично вимикати секції штанг над тими, 

місцями, де вже було здійснено обприскування, що 

дозволяє зекономити до 9% препарату. Якісній ніч-

ній роботі сприяє і нова система LED-освітлення. 

Espro 6000 R

«За два роки, які ми постачаємо Espro 6000 R 

до України вони набрали чималої популярності, 

зокрема, представлена тут машина вже продана, 

- наголошує Борис Онищенко. – Це високошвид-

кісний посівний комплекс, який працює за тради-

ційною та мінімальною  технологіями обробітку 

ґрунту (за Ноу-тілом ми не рекомендуємо його 

застосовувати) та агрегатується з тракторами по-

тужністю 200-350 к.с.».

Першим рядом робочих органів на презенто-

ваній на виставці моделі є Cross-Board – вирівню-

вальні колеса, які можна опційно замовити тоді, 
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коли якість оранки незадовільна. За ними підгодо-

вують ґрунт на глибину посіву увігнуті диски з ве-

ликими зубцями діаметром 450 мм, які кріпляться 

до рами попарно за допомогою резинових демп-

ферів. «Ці резинові демпфери – патент Kuhn. Вони 

мають спеціальну увігнуту форму, яка збільшує хід 

дисків і дозволяє їм краще копіювати поверхню», - 

відзначає експерт. Підшипники дисків працюють у 

масляній ванні та не обслуговуються. Наступними 

роблять трохи рознесені для розсікання земляної 

хвилі прикотувальні колеса діаметром 900 мм. Їхня 

особливість – квадратний профіль, спроектова-

ний таким чином, щоб за всією шириною колеса 

гарантувати рівномірний тиск і, відповідно, якісно 

закривати вологу. Після цього з бункеру об’ємом 

3500 л через котушковий дозувальний механізм, 

який дозволяє висівати в нормі 1-430 кг/га, на-

сіння подається до 40 дводискових сошників, що 

встановлені з міжряддям 15 см. В насіннєпроводах 

розташовані датчики, які відповідають за контроль 

потоку насіння: тільки-но виникнула проблема – 

бортовий комп’ютер відразу сигналізує про це, 

завдяки чому можна уникнути просівів.  На Espro 

стоїть дводисковий сошник із не обслуговуваними 

підшипниками діаметром 350 мм і з виносом одно 

диску на 41 мм. Це потрібно ось для чого: винесе-

ний диск прорізає пожнивні рештки, не даючи їм 

потрапляти до борозни та контактувати за насін-

ням, завдяки чому зменшується ризик враження 

насіння хворобами. Сила, з якою сошники давлять 

на ґрунт, регулюється за допомогою гідравліки. 

Також українським споживачам доступна 

3-метрова ESPRO 3000, яка агрегатується з трак-

торами потужністю 100-200 к.с.

Асад Лапш

Генеральний директор ТОВ «Кун-Україна»

Цьогорічна виставка набагато краща за по-

передні, адже минулі роки були кризови-

ми і, хоч 2016-тий теж нелегкий, проте від-

чутне поліпшення,є знаки стабільності, що 

позитивно впливають на кількість і настрої 

покупців. «АГРО 2016» – дуже інтенсивна: 

ми уклали багато угод. Я починаю боятись 

дефіциту з поставками техніки, бо запитів 

на неї дуже багато. Разом із тим, 2016 року 

ми збільшуємо штат наших сервісних пра-

цівників і плануємо це робити і на почат-

ку 2017 року. Проте основний наш сервіс 

надають дилери,  і нашим першочерговим 

завданням є навчання сервісних інженерів. 

Ми стали інтенсивніше проводити тренін-

ги, завдяки чому ми маємо не просто бага-

то ремонтників, а маємо багато кваліфіко-

ваних спеціалістів із сервісу. Крім того, ми 

проводимо спеціальні курси навчання для 

операторів і механіків господарств. Kuhn - 

один із найбільших виробників причіпної і 

навісної техніки: у нас нараховується 3500 

різних моделей, завдяки чому ми може-

мо задовольнити будь-який запит. Наразі 

в одних сегментах ми посідаємо позиції 

лідерів, а в інших – починаємо досягати 

гарних результатів, на що звертають увагу 

наші клієнти.

КОМЕНТАР
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САМОХІДНИЙ ОБПРИСКУВАЧ 
KUHN STRONGER

За всю історію популяція людей невпинно зростає, за останні 120 років чисельність на-

селення нашої планети виросло з 1.5 мільярдів осіб 7.2, і далі збільшується, в 2016 році 

очікується збільшення населення земної кулі до 9.5 мільярдів. 

З збільшенням популяції людей на землі фер-

мерам доведеться збільшити виробництво сіль-

ськогосподарської продукції і виробити за на-

ступні 50 років продукції більше ніж за останні 10 

000 років. А виростити високий врожай не мож-

ливо без ефективного захисту рослин від шкід-

ників, хвороб, та бур’янів. Тому для ефективно-

го внесення високоякісних препаратів в різних 

стадіях розвитку рослини потрібно використо-

вувати високо кліренсні широкозахватні маши-

ни і працювати в оптимальних метеорологічних 

умовах, коли швидкість вітру не перевищує 5 м/c, 

вологість не менше 60 %, а температура повітря 

не більше 25°С.

Високий кліренс самохідного обприскувача 

KUHN Stronger в 1,8 м дозволяє не тільки вносити 

ґрунтові гербіциди а також проводити десикацію 

соняшника, обробляти кукурудзу, сою, ріпак а та-

кож інші сільськогосподарські культури в різних 

стадіях росту. Не дивлячись на високий кліренс 

обприскувач має хорошу стійкість при роботі на 

схилах за рахунок достатньої ширини колії 2.8 – 

3.5 м.

Пневматична підвіска з 4 подушками, по одній 

на кожне привідне колесо та кранами рівня до-

зволяє ефективно працювати на високій швид-

кості до 36 км/год і забезпечити додаткову ста-

більність штанги по нерівностям поверхні ґрунту. 

Система працює таким чином: при наїзді на пе-

решкоду кран рівня випускає повітря з подушки 

пневматичної підвіски, а при потраплянні в ямку 

навпаки подає його з ресивера, така система ста-

білізації працює швидко і ефективно, що дозво-

ляє додатково стабілізувати штангу і тим самим 

забезпечити якість внесення препаратів.  

В обприскувачі KUHN Stronger встановлений 

6 циліндровий дизельний двигун MWM потуж-

ністю 220-260 к. с. з інтеркулером об’ємом 7,2 л. 

Сич В.П., кандидат технічних наук.
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Номінальні оберти двигуна становлять 2000 об/

хв, це дозволяє працювати обприскувачу з знач-

ною економією палива та збільшити моторесурс 

роботи двигуна. На двигуні MWM встановлений 

новий тип охолоджуючого вентилятора лапасті 

якого спроектовані для збільшення продуктив-

ності повітряного потоку, зменшення вібрації 

двигуна та зменшення шумності при його роботі. 

Привід всіх чотирьох ведучих коліс відбу-

вається гідростатичною передачею за допомо-

гою двох гідронасосів та чотирьох гідромоторів 

редукторів, встановлених по одному на кожному 

колесі. За допомогою головного гідророзподіль-

ника можна вирисовувати три передачі та зміню-

вати напрям руху обприскувача, максимальна 

робоча швидкість на першій передачі становить 

20 км/год, на другій 30 км/год і третій 40 км/год. 

Система приводу коліс спроектована таким чи-

ном, щоб при пробуксовуванні одного з коліс 

обприскувач міг виїхати з проблемної ділянки за 

допомогою двох інших, саме для цього в системі 

гідростатичної передачі передбачено два гідро-

насоси які живлять два гідромотора редуктора 

по діагоналі відповідно.

Гідропроводи спроектовані таким чином щоб 

мінімізувати кількість поворотів під кутом 90° і 

замінити їх на повороти під кутом 45°, що значно 

зменшує нагрівання гідравлічної оливи, втрати 

енергії при роботі агрегату та подовжує термін 

роботи гідравлічної системи. Для кращого охо-

лодження гідравлічної оливи на обприскувачі 

Montana Stronger встановлено два радіатори.

Бак обприскувача об’ємом 3000 літрів зро-

блений з полієстру, армований скловолокном, 

що забезпечує достатню міцність та легкість баку 

і можливість ремонту, а подвійна система змішу-

вання типу механізму «Вентурі» дозволяє отри-

мати рівномірно перемішану робочу рідину. 

Штанга оприскувача шириною захвату 30 ме-

трів виготовлена з високолегованої сталі, вста-

новлена на паралелограмній підвісці. Секційні 

клапани встановлені на штанзі, що пришвидшує 

час розкривання факелу розпилу розпилювача і 

зменшує перевитрату препарату. На штанзі змон-

товані З-х позиційні тримачі розпилювачів Hypro 

End Cap які дозволяють в 4 рази швидше, порівня-

но з стандартною схемою, вимикати та вимикати 

розпилювач за рахунок того, що в середині три-

мача розпилювача встановлена спеціальна пере-

городка і в колекторі залишається близько 90% 

робочої рідини при розвороті обприскувача.

В обприскувачі Stronger встановлена унікаль-

на система підвіски штанги. 9 секційна штанга 

тримається на паралелограмі за рахунок двох 

пружин і чотирьох амортизаторів, що компенсує 

вертикальні коливання штанги, а система гідро-

циліндрів з азотними гідроакумуляторами та 

пружинами компенсує горизонтальні коливання 

штанги. 

Основний насос робочої рідини відцентрово-

го типу відомої фірми HIPRO, який надійно пра-

цює і дозволяє вносити 172 л/га при швидкості 

36 км/год. Також на обприскувачі встановлений 

відцентровий насос продуктивністю 800 л/ хв 

для заправлення баку обприскувача, повне за-

повнення баку обприскувача відбувається при-

бизно за 4 хв. 

Подушка, пневматичної підвіски. 6 циліндровий дизельний двигун MWM потужністю 260 к. с.

Частина системи пневматичної підвіски, ресивер, 

кран рівня, подушки.
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Індуктор забезпечує повністю безпечне приго-

тування розчинів і швидке попереднє змішуван-

ня продукту, включаючи порошки. Особливістю 

індуктора є те, що механізм засмоктування типу 

«Вентурі» знаходиться зразу під індуктором, це 

дозволяє зменшити втрати вакууму і прискорити 

засмоктування препарату в бак  робочої рідини. 

За рахунок оптимального співвідношення ваги 

та потужності, економічності двигуна було досяг-

нуто хороші показники економії палива при прове-

денні обприскування, за даними заводу виробника 

витрати дизельного палива на годину основного 

часу в середньому становлять 14 літрів. Самохід-

ний обприскувач за рахунок високопродуктивної 

гідросистеми, хорошого співвідношення ваги та 

потужності двигуна, збалансування навантаження 

на передні і задні колеса, здатен долати і значні схи-

ли, за даними заводу виробника Stronger здатен 

вилазити і спускатися з гори кут нахилу якої 28%.

 На обприскувачі встановлена кабіна з підви-

щеною шумоізоляцією і позитивним тиском, а 

подвійний вугільний фільтр з пневматичним 

садінням дозволять працювати оператору ком-

фортно і ефективно. 

Система авто пілотування Agronave 32, яка 

йде в комплекті з обприскувачем, дозволяє не 

тільки автоматично вести обприскувач по зада-

них траєкторіях але й керувати автоматичним 

відключенням секцій,  при заході штанги на вже 

оброблену ділянку поля. Це на 8% зменшує пере-

витрату препарату і дозволяє ефективно працю-

вати обприскувачем вночі, коли метеорологічні 

умови є більш сприятливими. 

Система гідропроводів на оприскувачі Stronger

Додатковий насос для заправки баку робочої рідини Кабіна з пневматичним сидінням, 
багатофункціональним підлокітком та системою навігації.

Індуктор

3-х позиційний тримач розпилювачів Hypro End Cap
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РАЗОМ ДАРУЄМО 
ПОСМІШКУ ДІТЯМ

У серпні цього року провідні виробники сіль-

ськогосподарської техніки та сільськогосподар-

ської продукції започаткували благодійну акцію 

«Разом даруємо посмішку дітям». Її основополож-

никами стала низка компаній різних виробничих 

напрямів: «Мінетех», Euralis, Danone, а також, зо-

крема, відомий виробник сільськогосподарської 

техніки — Kuhn. 

«Звісно, не можна говорити, що держава на 

сьогодні не виділяє коштів для дитячих вихов-

них закладів. Сьогодні за рахунок держави йде 

практично повне матеріальне забезпечення на-

ших вихованців. Проте завжди варто пам’ятати, 

що нашими вихованцями є діти, особливі діти, 

яким матеріальні цінності байдужі. Насамперед 

нашим вихованцям не вистачає уваги з боку су-

спільства та звичайного дитячого щастя, розваг, 

подарунків», — говорить Вікторія Цебрик, за-

ступник директора із виховної роботи Дарниць-

кого дитячого будинку-інтернату.

«Головне — це те, щоб діти, які з тих чи інших 

причин позбавлені уваги, не відчували цього, а 

жили повноцінним дитячим життям, сповненим 

радості та насиченим позитивними емоціями. І 

сьогоднішню акцію ми розпочинаємо із надією, 

що цей рух буде підтримано і діти багатьох 

спеціалізованих (і не тільки) закладів зможуть от-

римати невеличку радість у житті», — говорить 

Асад Лапш, генеральний директор «КУН-Україна». 

Упродовж дня діти закладу брали участь у різ-

номанітних розважальних конкурсах, які прово-

дили аніматори, їх пригощали солодкою ватою, 

для них проводили майстер-класи із виготовлен-

ня фігур із повітряних кульок. Проте справжній 

фурор серед вихованців закладу викликав ак-

вагрим (нанесення малюнків на обличчя та інші 

ділянки тіла безпечними акварельними фарбами). 
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«Дарувати посмішки дітям з особливими по-

требами є благородною місією кожної небай-

дужої людини. Вихованці цього закладу — це 

світлі, відкриті, позитивні діти, і в якийсь момент 

нам навіть здалось, що не ми їм допомагаємо, а 

вони нам — додаючи натхнення та енергії завдя-

ки своїй силі духу, прагненню до життя та вмін-

ню долати життєві складнощі», — ділиться свої-

ми враженнями від заходу Дмитро Петриченко, 

керівник відділу маркетингу та логістики ком-

панії «Мінетех». 

Звісно, не обійшлось і без надання матеріаль-

ної допомоги дитячому будинку. Проте як для 

його вихованців, так і для організаторів та учас-

ників цієї акції не це є головним у її проведенні, 

адже головна мета — подарувати дітям радість, 

відчуття щастя, приємні враження і спогади. І, 

звичайно ж, хочеться, щоб ця акція започатку-

вала рух до людяності і гуманності, прояву ува-

ги до дітей із особливими потребами не тільки 

у Києві, а й по всій країні, адже в Україні багато 

різноманітних дитячих будинків, спеціалізованих 

виховних заходів, підопічні яких потребують ува-

ги суспільства. 

Для тих, хто хоче приєднатися до такого 

руху, двері, так би мовити, завжди відкриті. Тож 

із радістю запрошуємо різноманітні компанії, 

підприємства (не обов’язково із сільськогоспо-

дарської сфери) і просто небайдужих людей до 

участі в цьому русі! Адже із краплини уваги кож-

ного із нас утвориться величезне море загально-

людського тепла, любові і людяності.
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Довговічність
та надійність

!KN_2_16_press.indd   86!KN_2_16_press.indd   86 07.11.2016   15:55:5507.11.2016   15:55:55


