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Maszyny do ścielenia słomą i zadawania paszy
z systemem rozdrabniania

PRIMOR 4260 M CUT CONTROL
Informacja o produkcie

PRIMOR 4260 M CUT CONTROL wnosi nowe rozwiązanie do gamy maszyn ścielących, jakim jest możliwość aktywacji (lub dezaktywacji) funkcji 
rozdrabniania. Maszyna może ścielić stanowiska dla zwierząt słomą rozdrobnioną (boksy) lub długą (przestrzenie wolnostanowiskowe), a także 
zadawać paszę długowłóknistą (siano lub sianokiszonka).
Intensywność cięcia jest kontrolowana z kabiny ciągnika za pośrednictwem hydraulicznie sterowanych przeciwnoży. Ich pozycja reguluje stopień rozdrobnienia 
suchych materiałów, które mogą zostać pocięte na kawałki o minimalnej długości 4 cm. W pozycji podniesionej siła odśrodkowa powoduje postawienie 
łopatek pomiędzy nożami, co pozwala wyrzucać długą słomę na odległość 17 m lub zadawać paszę długowłóknistą (kiszonkę, siano lub sianokiszonkę), 
podobnie jak w innych modelach KUHN PRIMOR M.
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• Ścielenie słomą i zadawanie paszy  
z każdych bel (prostopadłościennych 
lub okrągłych) o szer. 1.20 m lub 1.50 m.

• Przeciwnóż, hydraulicznie sterowany  
z kabiny ciąnika, reguluje cięcie włókien na 
kawałki o min.długości 4 cm.  

• Wszechstronna maszyna o szerokim 
zastosowaniu: fermy drobiu, ścielenie  
obór, mieszanie premiksów, ścielenie 
boksów dla zwierząt, ogrodnictwo, 
zapobieganie erozji gleb itp.

• 8 łopatek wyposażonych w 5 do 6 noży  
w układzie mijankowym (w sumie 44 noże).

• Prędkość obrotową turbiny wentylatora 
liczona na końcówce noża osiąga 50 m/s, 
co zapewnia czyste i wydajne cięcie.

• Łopatki wyrzucające pomiędzy nożami 
ustawiają się tak jak łopatki w typowej 
ścielarce, zapewniając dystrybucję długiej 
słomy na odległość do 17 m,  
a rozdrobnionej do 9 m.

• System POLYDRIVE: rozłączany napęd 
rotora zapewniający dużą elastyczność 
pracy.

• Rotor podający z 60 nożami 
(zamontowanymi na 10 tarczach) do 
rozdrabniania długich, suchych produktów.

• 7 zębów regulujących rozciąga materiał 
na całą szerokość rotora podającego, 
zapewniając równomierny przepływ słomy 
do wentylatora.

Ścielenie słomą  
i zadawanie paszy

Regulacja 
intensywności cięcia

POLYDRIVE: 
tylko w maszynach KUHN

Niniejszy dokument jest przeznaczony jedynie do celów informacyjnych i nie stanowi żadnego zobowiązania 
wynikającego z umowy. Nasze urządzenia są zgodne z przepisami obowiązującymi w kraju, do którego są 
dostarczane. W naszych publikacjach niektóre zabezpieczenia mogą nie być w pozycjach roboczych w celu 
lepszego zilustrowania danych szczegółów. Podczas obsługi naszych maszyn zabezpieczenia te muszą być 
ustawione zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcjach obsługi i montażu. Należy przestrzegać do-
puszczalnej całkowitej masy pojazdu, udźwigu i maksymalnego obciążenia osi i kół. Przednia oś ciągnika musi 
zawsze spełniać wymagania obowiązujące w kraju dostawy (w Europie jest to minimum 20% wartości masy 
ciągnika netto). Producent zastrzega sobie prawo zmiany wymienionych projektów, specyfikacji lub materiałów 
bez uprzedzenia. Maszyny i urządzenia, o których mowa w niniejszym dokumencie, mogą być przedmiotem co 
najmniej jednego patentu lub zarejestrowanego projektu. Znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumen-
cie mogą być zarejestrowane w jednym lub kilku krajach.

KUHN Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. 
Jelonek, ul. Orzechowa 1, 62-002 Suchy Las  
tel. 61 81 25 235

Znajdź KUHN
również na:
www.kuhn.com.pl oraz

W
 tr

os
ce

 o
 ś

ro
do

w
isk

o,
 b

ro
sz

ur
ę 

w
yd

ru
ko

w
an

o 
na

 p
ap

ie
rz

e 
be

zc
hl

or
ow

ym
 /

 P
rin

te
d 

in
 F

ra
nc

e 
 - 

07
/1

7 
- C

op
yr

ig
ht

 K
UH

N
 2

01
3 

- A
72

80
8P

L

*Zależy od typu opon

 
      Przykład rozdrobnienia słomy jęczmiennej (próbki 200 g):

       Rozdrobnienie: Długość kawałków > 5 cm  31%

         Długość kawałków 2 do 5 cm 38%

         Długość kawałków < 2 cm  31%

Dane techniczne

PRIMOR 4260 M CUT CONTROL

Pojemność zbiornika m3 4.2

Całkowite wymiary

Długość m 4.60

Szerokość m 2.46

Szerokość transportowa (scho-wany wyrzutnik) m 3.15

Wysokość (maszyna na podłożu)* m 2.39

Wewnętrzne wymiary zbiornika

Długość m 2.33

Szerokość m 1.65

Wysokość m 1.20

Masa pustej maszyny kg 2 960

Długość słomy (bez funkcji rozdrabniania) cm Wyjściowa

Długość słomy (z funkcją rozdrabniania) cm 4

Odległość wyrzucania (długa / krótka słoma) m 17/9

Zalecana moc ciągnika kW/KM 74 / 100


