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7483 TP6183 TP5783 LPA6183 SPA

5783 SPA5683 SP5683 P5183 PPRO-LONGER GII

ZAAWANSOWANE MASZYNY  
DLA PROFESJONALISTÓW

Seria kosiarek wysięgnikowych PRO LONGER GII została 

zaprojektowana specjalnie na potrzeby profesjonalistów  

z zakresu utrzymania dróg i terenów zielonych:  

firm świadczących usługi komunalne, gmin i samorządów 

oraz firm wyspecjalizowanych w utrzymaniu autostrad.

Dzięki wysokiej jakości wykonania i zastosowaniu 

innowacyjnych rozwiązań, kosiarka PRO-LONGER GII 

gwarantuje znakomite wyniki pracy, nawet przy rocznym 

obciążeniu roboczym powyżej 1500 godzin!

Zasięg poziomy od 5,10 do 7,40 m i moc rotora 80 KM  

to mocne strony kosiarki wysięgnikowej PRO-LONGER 

GII, dzięki którym spełnia ona oczekiwania 

profesjonalistów.

Kosiarka PRO-LONGER GII jest dostępna w 5 wersjach, 

dostosowanych do różnych wymagań pod względem 

komfortu jazdy:

Modele  
PRO-LONGER GII

Zasięg  
poziomy 

(m)

Moc  
(kW/KM) Wysięgnik

EP 5183 P 5,10 59/80 Ramię proste

EP 5683 P 5,60 59/80 Ramię proste

EP 5683 SP 5,60 59/80 Ramię wyprzedzające  
OPTIView

EP 5783 SPA 5,70 59/80 Ramię wyprzedzające  
równoległowodowe OPTIView

EP 6183 SPA 6,10 59/80 Ramię wyprzedzające  
równoległowodowe OPTIView

EP 5783 LPA 5,70 59/80 Ramię prowadzące  
równoległowodowe OPTIView

EP 6183 TP 6,10 59/80 Ramię proste teleskopowe

EP 7483 TP 7,40 59/80 Ramię proste teleskopowe 3



Sterowanie eP:  
4 elektryczne funkcje ProPorcjonalne w Standardzie
Kosiarki wysięgnikowe PRO-LONGER GII sterowne są za pomocą joysticka z 4 elektrycznymi 
proporcjonalnymi funkcjami: obrót, pozycja głównego ramienia, ramienia zewnętrznego i głowicy 
bijakowej. Prędkość ruchu wzrasta proporcjonalnie do przesunięcia joysticka w danym kierunku. 
Urządzenie umożliwia płynną i precyzyjną pracę, zapewniając wyjątkową wygodę prowadzenia.

Dla większego bezpieczeństwa i komfortu jazdy, efekt proporcjonalny działa w dwóch kierunkach:  
w górę i w dół. Precyzja jest gwarantowana niezależnie od rodzaju pracy (pobocze, skarpa, rów, 
żywopłot itp.).

Kosiarki PRO-LONGER GII są wyposażone w amortyzator krańcowego wysunięcia na ramieniu  
i przegubie. Redukuje on szarpnięcia i tym samym poprawia komfort pracy kierowcy oraz chroni 
konstrukcję maszyny.

W celu usprawnienia pracy, wszystkie funkcje głównego i zewnętrznego ramienia oraz ustawienie 
głowicy tnącej, przegubu i pozycji pływającej, mogą być włączane jednocześnie przy uzyciu 
ergonomicznego joysticka, przełączników i pompy wysięgnika. Joystick sterujący EP może być 
również dostosowany do wielkości dłoni.

Sterowanie EP jest łatwe do zainstalowania w kabinie i przystosowane do umieszczenia w bardzo 
ograniczonych przestrzeniach. Jest połączone z maszyną za pomocą jednego przewodu o małej 
średnicy.

Konsola sterownicza może zostać odczepiona od joysticka i umieszczona w dowolnym miejscu 
kabiny, np. na wysokości oczu i/lub w zasięgu ręki.4



KONSOLA STEROWNICZA T15
Konsola może być zdjęta i umieszczona  
w dogodnym miejscu w kabinie ciągnika. 
Posiada szereg przydatnych funkcj:

- wskaźnik roboczogodzin i temperatury oleju,

- sterowanie zawieszeniem hydropneumatycznym 
głowicy bijakowej, zabezpieczeniem najazdowym 

oraz kierunkiem obrotów rotora (trawa lub drewno)

-  diody ostrzegawcze: wentylator, pozycja pływająca  
i temperatura,

-  programowanie prędkości ruchu usprawniające 
skomplikowane zadania, np. przycinanie żywopłotów,

-  automatyczne odchylenie ramienia do tyłu (opcja).

Posiada tryb rozwiązywania problemów i naprawy.

PODSuMuj Swój DZIEń RObOcZy  

W KiLoMETrAch…  
I OD DZISIaj ZaPOMNIj O bóLu
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OPATENTOWANY NAPĘD 
MECHANICZNY „MECADRIVE”

Głowica bijakowa serii PRO-LONGER GII została zaprojektowana zgodnie z założeniem, że profesjonalna kosiarka wysięgnikowa 

to przede wszystkim duża wydajność robocza. Rotor z układem napędowym 80 KM seryjnie montowany we wszystkich 

modelach PRO-LONGER GII jest urządzeniem opatentowanym przez firmę KUHN.

Przeniesienie napędu w systemie MECADRIVE odbywa się za pomocą czterech kół zębatych pracujących w kąpieli olejowej.  

Ten wyjątkowy układ napędowy zapewnia liczne korzyści:

•  przekładnia zajmuje znacznie mniej miejsca; ułatwia to operatorowi pracę na dnie rowów i pozwala zminimalizować ilość 

nieprzyciętej trawy na końcu głowicy,

•  obudowa jest całkowicie wodoszczelna, dzięki czemu głowica bijakowa może pracować w podmokłych i zabłoconych 

rowach; w przeciwieństwie do napędu pasowego, zespół MECADRIVE jest odporny na przedwczesne zużycie 

spowodowane trudnymi warunkami roboczymi.

Zespół napędowy MECADRIVE nie wymaga konserwacji, oprócz corocznej wymiany oleju. Jeśli rotor podczas pracy napotka 

poważną przeszkodę, zawory powrotne oleju zabezpieczą napęd.

przykład fachowej wIedzy kUhN!
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PÓŁAUTOMATYCZNY ZACZEP 
Aby ograniczyć przestoje wynikające z montowania różnych głowic tnących (rotor, obcinacz gałęzi, piła tarczowa itp.) modele 
PRO-LONGER GII zostały wyposażone w półautomatyczny zaczep.
Zaczep umożliwia dokładne umiejscowienie głowicy tnącej na ramieniu.

WAŁ KOPIUJĄCY SERII XTREM 
Wał kopiujący serii XTREM o średnicy 140 mm lub opcjonalnie 168 mm zachowuje całkowitą wodoszczelność we wszystkich 
warunkach roboczych.
Oba końce wału są wyposażone w podwójne łożyska stożkowe, uszczelnione w 100% za pomocą:

• uszczelek labiryntowych z filmem olejowym po stronie końcówki,
• zaślepek po stronie wału.

PROFILOWANA GŁOWICA BIJAKOWA 
Geometria wnętrza głowicy bijakowej pozwala na zachowanie płynności pracy dzięki dużej przepustowości i wydajności 
rozdrabniania.
Kompaktowe zewnętrzne wymiary głowicy zapewniają jej bezproblemowe poruszanie się w każdych warunkach roboczych.
Hartowane płozy ślizgowe zapobiegają zużyciu i wydłużają żywotność maszyny. Ich zaokrąglony kształt umożliwia gładkie 
przesuwanie głowicy po podłożu.
Łożyska rotora są schowane w obudowie i całkowicie zabezpieczone. Seryjnie montowane osłony chronią łożyska przed drutami.
Wymienna płyta ścieralna upraszcza konserwację maszyny. Rotory kosiarek wysięgnikowych KUHN mają tą zaletę, że są 
odwracalne i pozwalają zoptymalizować zużycie bijaków i końcówek łożysk.

GŁOWICA BIJAKOWA: WydAJnOść
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BEZKONKURENCYJNA  
NIEZAWODNOŚĆ
Kosiarki wysięgnikowe KUHN cechuje wysoka jakość konstrukcji oraz wyposażenie 
gwarantujące długą żywotność i niezawodność działania. PRO-LONGER GII to model 
posiadający najbogatsze wyposażenie seryjne na rynku.

PRO-LONGER GII został wyróżniony prestiżową nagrodą SWEDISH STEEL PRIZE. Ta 
międzynarodowa nagroda przyznawana jest przez SSAB, wysoko wyspecjalizowany koncern 
hutniczy o globalnym zasięgu. O nagrodę mogą  konkurować wszyscy producenci maszyn 
(rolniczych, budowlanych i przemysłowych), którzy wykorzystują stal o wysokiej wytrzymałości.

Przewymiarowana chłodnica: 
niezmienna wydajność
Wydajność chłodnicza dużego wentylatora w modelach 

PRO-LONGER GII zapewnia kosiarce niezawodną pracę 

przez cały dzień:

•  podwójny wymiennik: pierwszy chłodzi układ hydrauliczny 

dwóch pomp, a drugi linię spustową silnika,

•  układ przepływu powrotnego do usuwania pyłu  

z chłodnicy,

•  moc 21 kW, czyli 30%* większa wydajność chłodnicza  

w porównaniu z równorzędnymi modelami na rynku,

•  niska temperatura uruchamiania wentylatora chłodnicy, 

zapobiega niestabilności termicznej układu hydraulicznego,

•  umieszczona z boku zamiast z tyłu maszyny: wentylator 

pochłania znacznie mniej pyłu unoszonego przez koła 

ciągnika.

Wytrzymałość*

ELASTYCZNOŚĆ i WYTRZYMAŁOŚĆ

wytrzymałość

Stal o wysokiej  
granicy plastyczności

Pęknięcie

Pęknięcie

Stal standardowa

mechaniczna (Rm)

* Wytrzymałość w porównaniu z konstrukcją rurową wykonaną ze standardowej stali.

* Zdolność wymiany mierzona na równoważnych modelach dostępnych na rynku.

Wysięgnik kosiarki został zaprojektowany od podstaw. Konstrukcja ramienia ma wiele zalet, między 
innymi pozwala na zastosowanie stali o różnej grubości oraz wewnętrznych elementów 
usztywniających w miejscach poddawanych największym naprężeniom .

Wysokojakościowa stal zapewnia ramionom kosiarki PRO-LONGER GII dwukrotnie większą 
wytrzymałość  i elastyczność od standardowej konstrukcji rurowej.

Stal wysokojakościowa jest stopem charakteryzującym się pamięcią 
kształtu. W zależności od stopnia obciążenia, stal powraca do 
pierwotnego kształtu. Jest dzięki temu mniej podatna na pęknięcia 
spowodowane obciążeniem A . Starzenie, w wyniku którego powstają 
pęknięcia, jest znacznie opóźnione B .

Wszystkie przeguby maszyny są chronione przed ścieraniem przez tuleje 
samosmarujące. Osie są zabezpieczone przed obracaniem, aby uniknąć 
przedwczesnego zużycia.

Wydajność chłodzenia
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AuToMATycZnE ProWAdZEniE Węży hydrAuLicZnych
Przewody hydrauliczne w 100% składają się z węży elastycznych , które są bardziej odporne na uszkodzenia 

przez spadające szczątki roślin niż sztywne elementy. Jest to również najtańsze i najbardziej efektywne rozwiązanie 

umożliwiające szybką konserwację i naprawę. Główne i zewnętrzne ramię wysięgnika posiada osłony prowadzące 

aż do głowicy tnącej.

Obrotowy uchwyt  automatycznie podąża za ruchem ramienia, dzięki czemu węże nie są narażone na przetarcie.

PEłnA ochronA
Kosiarka wysięgnikowa PRO-LONGER GII jest całkowicie 

obudowana zarówno ze względów estetycznych, jak i dla pełnej 

ochrony wszystkich elementów hydraulicznych.

Obszary narażone na zabrudzenia ziemią lub resztkami roślin 

zostały zredukowane do minimum. Skośny kształt w dolnej części 

ramy zapewnia większy prześwit podczas pracy na nierównym  

lub pagórkowatym terenie .

Wszystkie modele tej serii posiadają w standardzie światła 

wbudowane w zderzak.

uKłAd hydrAuLicZny: PrEcyZjA i Moc
•  Zamknięty układ hydrauliczny rotora składa się z pompy tłokowej i silnika w żeliwnej obudowie. Moc rotora wynosi 80 KM.

•  Otwarty układ hydrauliczny wysięgnika składa się z pompy zębatej w żeliwnej obudowie o bardzo długiej żywotności.

•  Zespół hydrauliczny wyposażony jest w zawory 

równoważące, zapewniające stałą wysokość głowicy 

bijakowej nad żywopłotem .

•  Amortyzator krańcowego wysunięcia na przegubie i siłowniku 

ramienia głównego.

•  Osłony siłowników na głównym i zewnętrznym ramieniu 

zwiększają bezpieczeństwo w razie awarii jednego z węży.

•  Filtracja po stronie ssawnej i tłocznej obu układów 

hydraulicznych (rotor i wysięgnik) .

PoZycjA 
TrAnSPorToWA
•  Kosiarka jest automatycznie 

blokowana po wyłączeniu sterownika 

w kabinie. Za pomocą dwóch 

elektrozaworów blokowany jest 

siłownik głównego ramienia i głowicy 

tnącej.

•  Wysięgnik opiera się na gumowym 

wsporniku umieszczonym pomiędzy  

1 a 2 ramieniem, co zwiększa 

bezpieczeństwo jazdy.

9



5683 P5183 PPRO-LONGER GII

5683 SPPRO-LONGER GII

Seria PRO-LONGER GII

jAKość Z ZASToSoWAniEM STAndArdoWEgo rAMiEniA
Konstrukcja kosiarek PRO-LONGER GII 5183 P i 5683 P charakteryzuje się prostym ramieniem z ruchem okrężnym. Dzięki zasięgowi poziomemu  

5,10 m i 5,60 m są one idealnym rozwiązaniem dla gospodarstw rolnych lub firm zajmujących się utrzymaniem terenów zielonych i dróg. Oba modele 

oferują wszystkie korzyści serii PRO-LONGER GII: sterowanie EP (4-funkcyjne elektryczne sterowanie proporcjonalne), kąt obrotu ramienia 116°, 

opatentowany napęd mechaniczny głowicy bijakowej itp.

oPTiview: LEPSZA WidocZność
PRO-LONGER GII 5683 SP posiada takie same parametry techniczne co model 5683 P i jest dodatkowo wyposażony w ramię wyprzedzające 

OPTIview. Wysunięcie ramienia do przodu o 1058 mm (odległość od osi sprzęgu na przegubach kulowych ciągnika do osi rotora) zapewnia lepszą 

widoczność i komfort pracy.

Rezultatem jest szybsze manewrowanie i skrócony czas reakcji w przypadku zbliżania się do przeszkód.
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6183 SPA5783 SPAPRO-LONGER GII

ProWAdZEniE jAK Z AuToMATycZną SKrZynią biEgóW
Te dwa modele PRO-LONGER GII są dostępne w dwóch wersjach zasięgu poziomego (5,70 i 6,10 m) i posiadają rotor o mocy 80 KM.  

Podobnie jak pozostałe modele tej serii, są wyposażone w ramię wyprzedzające OPTIview z wysięgnikiem równoległowodowym.

W przypadku wysięgników równoległowodowych, ruch ramienia głównego i zewnętrznego jest sprzężony. Operator za pomocą joysticka steruje 

wszystkimi ruchami wysięgnika. Sterowanie głównym i zewnętrznym ramieniem wymaga tylko jednej funkcji joysticka.

Równoległowodowa konstrukcja wysięgnika w modelach PRO-LONGER GII 5783 SPA i 6183 SPA zapewnia intuicyjną obsługę maszyny.  

Kierowcy cenią sobie przede wszystkim duży komfort jazdy podczas pracy tą kosiarką.

   KONSTRUKCJA 
RÓWNOLEGŁOWODOWA

mechanizm 
RÓWNOLEGŁOWODOWY 

KoMForT PrAcy
PAScAL gAuTron
Kierownik projektu w dziale konstrukcyjnym maszyn  
do utrzymania terenów zielonych i dróg

Podczas tworzenia kosiarki wysięgnikowej PRO-LONGER GII uznaliśmy za 

niezbędne wniesienie prawdziwej wartości dodanej dla operatora maszyny.

Dlatego opracowaliśmy wysięgnik o konstrukcji równoległowodowej, dostępny w wybranych modelach 

serii. System mechanicznie łączący ruch głównego i zewnętrznego ramienia potwierdził swoją wartość już 

podczas naszych wewnętrznych testów.

Na etapie prototypu wszyscy operatorzy byli zadowoleni z komfortu jazdy zapewnianego przez nasz produkt.

Teraz, mając prawie 10 lat doświadczenia, możemy jasno wymienić zalety tego rozwiązania: 

• szybsze i bardziej elastyczne manewrowanie, 

• krótszy czas reakcji podczas pokonywania przeszkód, 

• mniejsze zmęczenie kierowcy, 

• brak siłowników pod ramionami ułatwiający omijanie przeszkód (znaki drogowe, barierki itp.), 

•  tańsza eksploatacja dzięki mniejszym kosztom konserwacji; oszczędności te wynikają ze zmniejszonego 

tarcia (mniejszy nacisk na podłoże).
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PRO-LONGER GII 5783 LPA

1 3 5
2 4 6

oLiviEr rAQuin
Ergonomista w firmir ErgonALLiAncE – FrAncE

Utrzymanie terenów zielonych, a szczególnie 
poboczy dróg, znacznie zmieniło się w ciągu 
ostatnich lat.
Zarówno prywatni przedsiębiorcy jak i służby 
publiczne zdają sobie sprawę jak trudne są prace 
na poboczach przy obecności pozostałych 
użytkowników dróg. Wprowadzenie nowych norm  
i przepisów środowiskowych zmusiło operatorów  
do ponownej zmiany sposobu działania.
Niedawno przeprowadzone badanie dotyczące 
zachowania 187 operatorów kosiarek wysięgnikowych 
pracujących dla organizacji publicznych wykazało, że 
85,4% czasu jazdy spędzają oni patrząc na boki i 

kontrolując głowicę bijakową zamiast patrzeć na drogę! Dane te wskazują na potrzebę 
wykorzystywania maszyn łatwych w prowadzeniu, wyposażonych w ergonomiczne zespoły 
sterujące, ale przede wszystkim, zapewniających optymalną widoczność na pracę głowicy 
bijakowej.

ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ  
O WIELU KILOMETRACH POBOCZY
Kosiarka wysięgnikowa PRO-LONGER GII 5783 LPA została wyposażona w ramię prowadzące MAXIview, które pozwala pracować głowicą bijakową 
między innymi przy samych drzwiach ciągnika. Innowacyjność tej maszyny opiera się na połączeniu ramienia MAXIview z poniższymi rozwiązaniami 
technicznymi:
•  wysięgnikiem o konstrukcji równoległowodowej , która pozwala operatorowi na sterowanie wszystkimi ruchami ramion za pomocą joysticka EP,
•  podwójne zabezpieczenie ramienia : pierwsze znajduje się blisko osi, a drugie na ramieniu zewnętrznym; zabezpieczenie zewnętrznego ramienia 

zapewnia bezpieczeństwo w razie silnego uderzenia w przeszkodę i konstrukcja maszyny jest w pełni chroniona,
•  kompaktowa pozycja transportowa : szerokość transportowa poniżej 2,30 m; maszyna jest automatycznie blokowana za pomocą układu 

elektrycznego, po wyłączeniu sterownika; główny wysięgnik opiera się na gumowym wsporniku zewnętrznego ramienia.

Kontrola koszenia
229 zdarzeń, 
85,4% czasu

Kontrola bezpieczeństwa
68 zdarzeń,  
2,3% czasu

Kontrola jakości pracy
21 zdarzeń,  
0,6% czasu

Kontrola kierunku 
169 zdarzeń,  
10,3% czasu

Kontrola bezpieczeństwa
28 zdarzeń,  
1,1% czasu

Kontrola jakości pracy
8 zdarzeń,  
0,3% czasu12



  

Model PRO-LONGER GII 5783 LPA z ramieniem MAXIview zapewnia 

najlepszą widoczność z boku maszyny w całej serii PRO-LONGER GII.

Ramię prowadzące pozycjonuje głowicę bijakową (linia przednia elementów 

roboczych) w odległości 2517 mm od płaszczyzny środkowej głównego 

ramienia (standardowe wymiary zgodnie z NF EN 15436-1). Dla kierowcy 

daje to takie samo pole widzenia, jak z przodu ciągnika, dzięki czemu może 

on łatwiej omijać przeszkody:

• większy komfort prowadzenia,

• łatwiejsze omijanie przeszkód – dłuższa żywotność maszyny,

• większa wydajność pracy,

• większy komfort jazdy w przypadku pracy z maszyną frontalną.

Ramię prowadzące MAXIview posiada wzmocnioną konstrukcję, w której 

zastosowano stal wysokogatunkową i wewnętrzne usztywnienia w 

obszarach narażonych na największe obciążenia. Taka konstrukcja jest 

dużo bardziej wytrzymała w porównaniu z konstrukcją rurową.

OPTIview: MAKSYMALNA widoczNość

   KONSTRUKCJA 
RÓWNOLEGŁOWODOWA
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PRO-LONGER GII 6183 TP 7483 TP

Zasięg, którego potrzebujesz

TP: MAsZYNY TELEsKOPOWE
Dostosowanie maszyny do niektórych specjalistycznych zadań wymaga 
bardzo długich wysięgników. W takich przypadkach profesjonaliści będą  
w pełni zadowoleni z możliwości kosiarek PRO-LONGER GII TP.

Dostępne są dwa modele w zależności od zastosowania:

•  PRO-LONGER GII 6183 TP z zasięgiem poziomym 6,10 m zapewnia 
ciekawe rozwiązania jeśli potrzebna jest kompaktowa maszyna: wąskie 
ścieżki pomiędzy gęstymi żywopłotami itp. Dodatkowe wysunięcie ramienia 
teleskopowego o 1,00 m zapewnia w sumie 7,13 m pionowego zasięgu.

•  PRO-LONGER GII 7483 TP z zasięgiem poziomym 7,40 m zostanie 
doceniony zwłaszcza przez operatorów korzystających z piły tarczowej. 
Dodatkowy skok ramienia o 1,50 m daje w sumie 8,40 m zasięgu 
pionowego. Umożliwia przycinanie drzew na wysokości do 6,15 m.

Tak jak w przypadku pozostałych modeli PRO-LONGER GII, układ napędowy 
głowicy o wydajności 80 KM umożliwia zastosowanie piły tarczowej (do 5 tarcz 
włącznie) lub obcinacza gałęzi.

Osłona (góra / dół) na całej powierzchni ramy, która była ważnym elementem 
w innych modelach serii PRO-LONGER GII, w przypadku wersji 
teleskopowych staje jest niezbędna. Wszystkie elementy hydrauliczne  
i elektryczne muszą być chronione przed spadającymi gałęziami podczas 
przycinania drzew i żywopłotów.

Programowanie ruchów: 
zwiększona precyzja pracy
Do trudnych prac wymagających maksymalnej precyzji ramienia 

(np. przycinania gałęzi w pobliżu linii elektrycznych itp.) istnieje 

możliwość zaprogramowania prędkości ruchu za pośrednictwem 

terminala sterująceo T15.

Prędkość wyrażona w procentach jest ustawiana dla wszystkich 

siłowników lub indywidualnie dla każdego osobno.
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KonSTruKcjA 
Kuhn: GWaRancJa 
TRWAŁOŚCI
Wiemy, że kosiarki wysięgnikowe z ramionami teleskopowymi są często narażone  

na spadające elementy, zatem podczas projektowania tych maszyn położyliśmy 

szczególny nacisk na konstrukcję ramienia teleskopowego.

Wymiary ramienia . Główne ramię posiada wzmocnioną konstrukcję  

o wymiarach 175 x 150 mm. W zewnętrznym ramieniu, żeńska część teleskopu ma 

wymiary 150 x 150 mm i grubość 6 mm, a część męska wykonana jest z konstrukcji 

rurowej 120 x 120 mm o grubości 6 mm.

Prowadzenie teleskopowe . Modele 6183 TP i 7483 TP są wyposażone  

w teleskopy 1,00 i 1,50 m. Teleskop męski jest prowadzony na 16 podkładkach 

ERTALON umieszczonych wewnątrz ramienia zewnętrznego. Osiem z tych podkładek 

jest stałych, a osiem można regulować. W miarę upływu czasu wyrównanie prześwitu 

poprzez dostosowanie ich położenia staje się łatwiejsze. Zespół ten jest obecnie 

najprostszą i najbardziej wytrzymałą konstrukcją zapewniającą niezawodne 

funkcjonowanie i długą żywotność.

Pełna ochrona ramienia . Z myślą o łatwej konserwacji teleskop jest sterowany 

przez zamknięty w obudowie ochronnej siłownik, umieszczony nad ramieniem. 

Przewody hydrauliczne składają się w 100% z elastycznych węży. Ten typ zespołu jest 

bardziej odporny na uszkodzenia przez spadające szczątki roślin niż sztywne przewody, 

a ponadto umożliwia szybką konserwację. Przewody są poprowadzone wewnątrz 

wysięgnika teleskopowego na 4 rolkach, co zapobiega tarciu.

WySięgniKi ZAPEWniAjącE bEZPiEcZEńSTWo PrAcy
W celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach publicznych ważne jest, aby kosiarka 

pracowała w obrębie szerokości ciągnika. Najlepiej, aby przegub głównego ramienia i ramienia 

zewnętrznego nie wystawał z lewej strony ciągnika. Wysięgnik w modelu PRO-LONGER GII TP 

standardowo zapewnia taką pozycję roboczą . Gdy teleskop zostaje wycofany w ramieniu 

zewnętrznym, kosiarka staje się bardzo kompaktową maszyną.

Aby dosięgnąć najwyższych gałęzi w trybie przycinania drzew i żywopłotów oraz najdalszych 

miejsc w trybie koszenia , pozycja z maksymalnym zasięgiem gwarantuje duże 

bezpieczeństwo pracy. Ryzykowna jazda na skraju rowów nie jest w tym przypadku konieczna.

KoMPAKToWA PoZycjA 
TrAnSPorToWA
Kosiarka PRO-LONGER GII TP w pozycji 

transportowej ma wysokość poniżej 3,80 m  

i szerokość poniżej 2,30 m, co zapewnia pełne 

bezpieczeństwo przy prędkości jazdy 40 km/h!

Maszyna jest automatycznie blokowana  

w momencie wyłączenia sterownika w kabinie 

ciągnika. Zewnętrzne ramię opiera się na ramie 

nośnej i wraz z ramieniem zewnętrznym 

spoczywają na czterech gumowych wspornikach.
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SZEROKI wybóR ZacZEPów

ModELE P i SP:
Regularne lub sporadyczne zaczepianie i odczepianie jest często trudną i ciężką pracą. Aby ułatwić to zadanie, 
nasz dział techniczny zaprojektował ergonomiczny i bezpieczny system. Modele PRO-LONGER GII 5183 P, 5683 P 
i 5683 SP OPTIview mogą być wyposażone w 3 różne zestawy sprzęgające:

W podstawowych 

modelach P i SP 

zaproponowano dwa 

stabilizatory z przegubami 

uniwersalnymi. Są one 

podłączone do górnego 

łącznika i zapewniają 

stabilność całego zespołu.

Rama sprzęgająca w tym przypadku jest wyposażona w zaczep trapezowy. Składa się z dwóch stabilizatorów 

z przegubami obrotowymi, umieszczonych na poziomej belce spełniającej funkcję usztywnienia. Zwiększenie 

przestrzeni pomiędzy punktami mocowania stabilizatorów na wsporniku górnego łącznika poprawia sztywność 

i stabilność zespołu.

Uchwyty ze stabilizatorami 

wyposażonymi w przeguby 

obrotowe jest montowany 

na wsporniku zaczepu 

ciągnika. Dzięki większej 

odległości między punktami 

mocowania stabilizatorów, 

rozwiązanie to zapewnia 

bardzo dużą stabilność.

sTABILIZATORY

RAMA sPRZĘGAJĄCA

UCHWYTY sPRZĘGAJĄCEZESTAW

ZESTAW

ZESTAW

ZALETY KUHN
STAbi-LinK
rAMA SZybKoSPrZęgAjącA ZAPEWniAjącA PrZygoToWAniE 
ciągniKA Z MASZyną do PrAcy W 5 MinuT!
Wszystkie modele PRO-LONGER GII 5783 SPA, 6183 SPA, 5783 LPA, 6183 TP oraz 7483 TP są 
seryjnie wyposażone w szybkosprzęgającą ramę zaczepową KUHN STABI-LINK.
STABI-LINK to idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy wykorzystują ten sam ciągnik do koszenia 
poboczy i przycinania żywopłotów, a także chcą udostępnić go do innych zadań.
Inne ramy, dla zachowania stabilności wymagają regulacji zaczepu ciągnika, tymczasem STABI-LINK można błyskawicznie zamontować i 
zdemontować. STABI-LINK może być montowany na różnych ciągnikach. Wystarczy wykonać prostą regulację ramion podnośnika i automatycznie 
podczepić jarzma sprzęgające do rury tylnej osi ciągnika oraz lekko przechylić cały zespół. Raz zamontowane jarzma na tylnej osi ciągnika, pozostają 
na tym samym miejscu podczas podczepiania innych maszyn. Montaż jest szybki, bezpieczny i przede wszystkim łatwy. Aby zapewnić 
bezpieczeństwo podczas trudnych zadań (np. praca z maksymalnym wysunięciem ramienia), kosiarki PRO-LONGER GII 5783 LPA, 6183 TP i 7483 
TP wyposażone są także we wspornik z belką poprzeczną i dwoma linkami ograniczającymi.

Aby doWiEdZiEć Się WięcEj o SySTEMiE STAbi-LinK,
zeskanuj smartfonem kod QR lub odwiedź stronę www.kuhn.com.pl 
i przejdź do zakładki «Oferta».
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GŁOwIcE TNĄcE

doSToSuj MASZynę do rodZAju PrAcy
Do każdego zadania istnieje odpowiednie narzędzie tnące KUHN. Wyposażenie głowicy tnącej jest bardzo dokładnie 
przemyślane w zależności od wykonywanej pracy. Niezależnie czy jest to koszenie skarp, wycinanie zarośli, pielęgnacja 
żywopłotów lub przycinanie drzew, kosiarka PRO-LONGER GII zapewnia najwyższą jakość pracy we wszystkich sytuacjach.

nożE Kuhn: UŻYWAJ 
TYLKO ORYGINAŁÓW

docEniSZ TEn „dodATKoWy ciężAr”
Szybko docenisz zalety oryginalnych noży KUHN. Specjalne, 

szerokie noże bijakowe KUHN są o 10% cięższe niż 

standardowe elementy robocze tego typu na rynku .

Dzięki temu, że noże mają kształt klepsydry, dodatkowe 10% 

masy jest skupione przede wszystkim na ich końcach: 

• większa powierzchnia ścieralna,

• większa bezwładność.

Szerokie noże bijakowe KUHN są również bardziej odporne na 

uderzenia. Ich geometria jest dokładnie badana  

i optymalizowana do pracy w najtrudniejszych warunkach:

•  wzmocnienie na obwodzie oczka jarzma (10 mm) zwiększa 

powierzchnię styku pomiędzy bijakiem a mocowaniem,

•  grubość noża na krzywiźnie (10 mm) jest większa niż w 

części tnącej (7 mm), co zwiększa jego wytrzymałość,

•  twardość 50 HRC znacznie przewyższa inne bijaki na rynku.

roTor uniWErSALny: dWiE SZEroKości
Z myślą o wszechstronnym zastosowaniu, rotor uniwersalny występuje w wersji 
standardowej 1,20 m  oraz w MAXI WIDTH o szerokości 1,60 m. W pierwszej 
konfiguracji rotor jest wyposażony w 60 szerokich Y-noży bijakowych KUHN, 
montowanych na 14-milimetrowych jarzmach. Rotor jest przeznaczony do 
przycinania drzew, żywopłotów i zarośli, z gałęziami o grubości do 3 cm.
Rotor MAXI WIDTH o szerokości 1,60 m wyposażony w 42 przegubowe noże 
łopatkowe montowane na 14 mm jarzmach  i jest przeznaczony do koszenia 
trawy oraz zielonych roślin. Możliwe jest również wykorzystanie go do cięcia 
krzewów lub zarośli z przednią osłoną. Rotor może przycinać szerokie żywopłoty 
w jednym przejeździe.

roTor do drEWnA
Rotor wyposażony w 16 noży młotkowych KUHN, które mogą obracać się o 360° 
wewnątrz wzmocnionej obudowy . Umożliwia to cięcie drewna o średnicy 
nawet do 10 cm .

PiłA TArcZoWA i obcinAcZ do grubych gAłęZi
Piła wyposażona w 4 lub 5 tarcz tnących, może obcinać gałęzie o średnicy  
do 18 cm . Może być również wyposażona w tarcze ze standardowymi lub 
wzmocnionymi nożami, przeznaczone do prac związanych z utrzymaniem terenów 
zielonych. Napęd piły o mocy 29 KM wyposażony jest w 3 kewlarowe pasy. 
Prędkość obrotowa tarcz tnących wynosi 2000 min-1. W zależności od specyfiki 
wykonywanej pracy, prędkość jazdy może wynosić od 4 do 5 km/h.
Obcinacz wyposażony w listwę tnącą o szerokości 2,20 m  umożliwia cięcie 
gałęzi o maksymalnej średnicy 10 cm. Powolne, naprzemienne ruchy listwy tnącej 
zapobiegają wyrzucaniu resztek.

Konkurencyjne noże bijakowe  Szerokie noże bijakowe KUHN
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PoMoc W obSłudZE
LINK FLOAT: ROZWIĄZANIE ZWIĘKSZAJĄCE KOMFORT JAZDY
Ten hydrauliczny amortyzator jest montowany w miejscu górnego łącznika w połączeniu  
z akumulatorem gazowym (zbiornik azotu) . Zapobiega szarpnięciom powodującym dyskomfort 
operatora. Przeciwdziała również przechyłom, dzięki czemu można bezpiecznie utrzymywać 
prędkość transportową.
LINK FLOAT pozwala również dostosować pozycję obcinacza gałęzi za pomocą siłownika 
hydraulicznego. Istnieje możliwość zmiany kąta natarcia narzędzia tnącego, w celu jego 
dostosowania do wysokości pracy i ilości gałęzi.

AUTOMATYCZNE ZABEZPIECZENIE NAJAZDOWE Z AMOTYZATOREM
System zabezpieczenia najazdowego automatycznie resetuje ustawienie ramienia do przodu po 
ominięciu przeszkody . Amortyzator umożliwia powrót kosiarki do tyłu .
System wykorzystuje czujnik położenia zamontowany na ramie i przegubie maszyny. Uwzględniając 
kąt odchylenia, ustawia siłownik w taki sposób, aby ramię wróciło do początkowego położenia 
roboczego. Amortyzator zapobiega uszkodzeniu konstrukcji kosiarki.

FUNKCJA ZAWIESZENIA PRACY
W szczególnych sytuacjach, np. podczas pracy w rowie, pojedynczy przełącznik umieszczony  
na joysticku pozwala na ustawienie akumulatora azotu w trybie pauzy. Dzięki temu możliwe jest 
natychmiastowe przejęcie kontroli i ominięcie przeszkody.

WYSIĘGNIKI O KONSTRUKCJI RÓWNOLEGŁOWODOWEJ
Dzięki zastosowaniu mechanizmu równoległowodowego w wysięgnikach modeli EPA i LPA, 
sterowanie maszyną jest od samego początku bardzo intuicyjne. Jeden ruch joysticka przekłada 
się na dwa jednoczesne ruchy maszyny.

PROGRAMOWANIE PRĘDKOŚCI RUCHU
Konsola sterownicza stanowi wyposażenie seryjne wszystkich modeli kosiarek wysięgnikowych  
PRO-LONGER GII i umożliwia między innymi programowanie prędkości ruchu siłowników. 
Prędkość wyrażona w procentach jest ustawiana z kabiny ciągnika dla wszystkich siłowników 
jednocześnie lub indywidualnie dla każdego osobno. Jest to idealne rozwiązanie do precyzyjnych 
zadań (np. praca piłą tarczową).

WSZyScy MuSiMy dbAć o środoWiSKo
Bycie firmą przyjazną środowisku zawsze było jednym z głównych  

zobowiązań naszej firmy. Nasze decyzje związane technologią produkcji 

oraz rozwijane przez nas rozwiązania techniczne świadczą  

o naszych konkretnych działaniach na rzecz ochrony środowiska.

W fabryce KUHN, gdzie projektujemy i produkujemy wszystkie 

kosiarki wysięgnikowe, stosowane są farby proszkowe. Dzięki temu 

dwukrotnie zmniejszone zostało zużycie rozpuszczalników. Firma 

KUHN zainwestowała również w stację uzdatniania wody w systemie 

zamkniętym. Cała woda procesowa jest gromadzona i przetwarzana 

w stacji, a następnie doprowadzana do ponownego użycia.

róWniEż Ty MożESZ To robić
Nasze produkty spełniają normy ochrony środowiska już od fazy 

projektowej. Jednym z przykładów jest system ECOPILOT  

w ciągnikach z napędem WOM 750 i 1000 min-1: prędkość silnika 

jest redukowana, co pozwala obniżyć zużycie paliwa.  

Oszczędzasz i chronisz środowisko!

Dzięki temu, że wysokość pracy głowicy bijakowej może być 

regulowana na wale kopiującym, przestrzegasz również zaleceń  

dla „zrównoważonego” koszenia.

   KONSTRUKCJA 
RÓWNOLEGŁOWODOWA

środowisko

Szanuj
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Kuhn-LAndScAPE Pro
gLobALnE roZWiąZAniA dla profesjonalistów w dziedzinie 
utrzymania dróg
Gdy przedsiębiorca inwestuje w nowe maszyny, ważna jest dla niego pewność, że dokonał właściwego wyboru. Aby spełnić te oczekiwania, firma KUHN 
opracowała program LANDSCAPE PRO z szerokim wachlarzem usług, które wspierają nie tylko same maszyny, ale również rentowność Twoich inwestycji.

KUHN PACKS: pakiety na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń
Pakiety KUHN PERFORMANCE, SERENITY i PROACTIVE zostały opracowane z myślą  

o profesjonalnej obsłudze serwisowej maszyn. Konserwacja komponentów hydraulicznych z pakietem 

olejów i filtrów, pakiet z częściami narażonymi na największe obciążenia lub pakiet produktów,  

dzięki którym Twoja maszyna będzie wyglądała jak nowa, to przemyślana oferta spełniająca 

oczekiwania każdego właściciela i operatora.

* Niektóre usługi LANDSCAPE PRO nie są obecnie dostępne we wszystkich krajach. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z autoryzowanym dealerem KUHN.

KUHN i tech to baza informacji na temat naszych 

maszyn dostępna online. Ten nowoczesny system 

wsparcia technicznego zapewnia wszelkie 

wskazówki i dokumentację wymagane do 

serwisowania i naprawy maszyn KUHN przez 

autoryzowanych dealerów. Pracownicy serwisu 

posprzedażnego oraz działów części zamiennych 

są regularnie szkoleni w naszych fabrykach, aby 

móc szybko i profesjonalnie nieść pomoc klientom.

Dzięki oferowanej przez firmę KUHN usłudze 

wyważania rotora, przestoje spowodowane 

uderzeniem w przeszkodę i uszkodzeniem 

głowicy tnącej są minimalizowane. Usługa 

obejmuje diagnozowanie, ekspertyzę techniczną 

oraz wyważenie rotora w rzeczywistej prędkości 

obrotowej 3000 min-1.

Ta usługa jest dostępna dla wszystkich kosiarek 

wysięgnikowych dowolnej marki.

KUHN Protect + to przedłużenie gwarancji, dzięki 

któremu unikniesz nieprzewidzianych wydatków. 

Twoja maszyna otrzyma dodatkowy, 24-miesięczny 

okres ochronny po upłynięciu standardowej, 

rocznej gwarancji. W tym okresie obowiązują te 

same klauzule, co w gwarancji umownej 

producenta. Zawarcie umowy KUHN Protect+ 

odbywa się przed rozpoczęciem użytkowania 

maszyny i zostaje automatycznie uprawomocnione 

pod koniec ostatniego roku standardowej 

gwarancji, bez żadnych dodatkowych formalności.

: Wsparcie i szkolenia
Wszystkie kosiarki wysięgnikowe KUHN są uruchamiane przez autoryzowanego Dealera 
KUHN, zaraz po odbiorze u klienta. Obejmuje to podczepienie maszyny do ciągnika, 
pokaz działania i objaśnienie ustawień roboczych oraz czynności konserwacyjnych. 
Usługa OPTI-CONDUITE idzie krok dalej i obejmuje dodatkową wizytę przedstawicieli 
serwisu dealera oraz producenta. Wizyta ta jest przeprowadzana przed osiągnięciem 
przez maszynę 100 roboczogodzin i ma na celu:

• sporządzenie raportu o stanie urządzenia,

• zoptymalizowanie pracy operatorów maszyny,

• przeprowadzenie szkolenia pierwszego poziomu dla operatorów.

Usługa OPTI-CONDUITE ma formę profesjonalnego szkolenia, podczas którego 
omawiane są wraz z operatorami wszystkie aspekty pracy maszyną. Właściciele maszyn 
mogą być dzięki temu pewni, że ich kierowcy optymalnie wykorzystują możliwości 
kosiarek wysięgnikowych KUHN i zawsze pracują w bezpiecznych warunkach.

KUHN équilibrage

LANDSCAPE
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dane techniczne Kosiarki wysięgnikowe Pro-LongEr gii

EP 5183 P EP 5683 P EP 5683 SP EP 5783 SPA
WYSIĘGNIKI
Zasięg poziomy (m) - A 5,10 5,60 5,60 5,70
Zasięg pionowy (m) - B 6,37 6,86 6,86 6,78
Maksymalna wysokość żywopłotu (m) - C 4,83 5,33 5,33 5,54
Zasięg w rowie przy 45° (m) – D 3,08 3,49 3,49 3,62
Zasięg na skarpie (m) – E 5,22 5,72 5,72 5,87
Minimalny zasięg boczny (m) – I 1,65 1,61 1,61 1,77
Prześwit pod głównym ramieniem (m) - H 1,44 1,45 1,45 1,64
Kąt obrotu ramienia (°) 116 116 116 116
Kąt obrotu głowicy tnącej (°) 240 240 240 240
Wysokość transportowa (m) 3,60 3,90 3,90 3,78
Pozycja rotora: odległość pomiędzy osią przegubu kulowego zaczepu i osią rotora (mm) - X - - 1058 1058
Przesunięcie płaszczyzny środkowej głównego ramienia względem przedniej krawędzi noży (mm) Y - - 1513 1513
MASA / MOC / NAPĘD
Masa maszyny (kg) 1550 1575 1625 1765
Napęd WOM (min-1) 1000 min-1 seryjnie lub ECOPILOT 540 min-1 jako opcja
Min. moc ciągnika (KM) 100 100 100 100
Min. masa ciągnika (t) 4,5 4,5 4,5 5
SYSTEM ZACZEPU TRANSPORTOWEGO
Automatyczny zaczep + 2 stabilizatory z przegubami uniwersalnymi    -
Uchwyty sprzęgające    -
Rama sprzęgająca    -
Rama szybkosprzęgająca STABI-LINK    
Rama szybkosprzęgająca STABI-LINK ze wspornikiem - - - -
STEROWANIE
Joystick z 4 elektrycznymi proporcjonalnymi funkcjami    
Elektrycznie uruchamiana pozycja pływająca głowicy    
Elektrycznie uruchamiane zawieszenie hydropneumatyczne głowicy    
Dwukierunkowy napęd elektryczny rotora    
Zatrzymanie awaryjne    
Automatyczny zabezpieczenie najazdowe z powrotem ramienia do pozycji roboczej    
Sterowanie w podłokietniku    
HYDRAULIKA
Chłodzenie powietrzem    
Moc chłodnicy (kW) 21 21 21 21
Filtracja oleju Filtry: ssawny, powrotny i ciśnieniowy
Pojemność zbiornika oleju (l) 80 80 80 80
UKŁAD HYDRAULICZNY ROTORA
Typ pompy rotora Pompa tłokowa i silnik w żeliwnej obudowie
Wydatek / ciśnienie hydrauliczne 112 litrów przy ciśnieniu 345 bar
UKŁAD HYDRAULICZNY WYSIĘGNIKA
Typ pompy wysięgnika Pompa zębowa w żeliwnej obudowie
Wydatek / ciśnienie hydrauliczne 50 litrów przy ciśnieniu 230 bar
GŁOWICA BIJAKOWA
Napęd rotora Opatentowany napęd mechaniczny z 4 kołami zębatymi zanurzonymi w kąpieli olejowej

Szerokość robocza (m) 1,20 1,20 1,20 1,20
Typ i liczba noży bijakowych na standardowym rotorze 60 szerokich Y-noży bijakowych KUHN, montowanych na 14 mm jarzmach
Prędkość obrotowa rotora (min-1) 2850 2850 2850 2850
Wał kopiujący XTREM z demontowanymi końcówkami – średnica 140 mm    
Wał kopiujący XTREM z demontowanymi końcówkami – średnica 168 mm    
WYPOSAŻENIE
Przednia osłona do wycinania zarośli     
Zestaw narzędziowy (skrzynka narzędziowa, skrzynka z dokumentacją maszyny, myjka do rąk itp.)     
Regulowana osłona do trawy     
Rotor do drewna z 16 nożami młotkowymi obracanymi o 360°    
Obcinacz gałęzi 2,20 m     
Piła tarczowa    
Hydrauliczny górny łącznik LINK FLOAT    
Obciążniki ramy (masa: 234 kg)     
Uchwyt na 2 trójkąty ostrzegawcze    

 Wyposażenie seryjne  Wyposażenie opcjonalne – Niedostępne
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dane techniczne Kosiarki wysięgnikowe Pro-LongEr gii

EP 6183 SPA EP 5783 LPA EP 6183 TP EP 7483 TP
WYSIĘGNIKI
Zasięg poziomy (m) - A 6,10 5,70 6,10 7,40
Zasięg pionowy (m) - B 7,12 6,82 7,13 8,40
Maksymalna wysokość żywopłotu (m) - C 5,91 5,61 5,48 6,15
Zasięg w rowie przy 45° (m) – D 4,07 3,77 3,68 5,09
Zasięg na skarpie (m) – E 6,33 6,02 6,12 7,40
Minimalny zasięg boczny (m) – I 1,77 1,70 1,31 1,96
Prześwit pod głównym ramieniem (m) - H 1,70 1,71 1,31 1,41
Kąt obrotu ramienia (°) 116 116 116 116
Kąt obrotu głowicy tnącej (°) 240 240 240 240
Wysokość transportowa (m) 3,95 3,95 3,78 3,78
Pozycja wirnika: odległość wału obrotowego/wału wirnika (mm) – X 1058 2062 - -
Przesunięcie płaszczyzny środkowej głównego ramienia względem przedniej krawędzi narzędzia tnącego (mm) Y 1513 2517 - -
MASA / MOC / NAPĘD
Masa maszyny (kg) 1795 1925 1900 1950
Napęd WOM (min-1) 1000 min-1 seryjnie lub ECOPILOT 540 min-1 jako opcja
Min. moc ciągnika (KM) 100 100 100 100
Min. masa ciągnika (t) 5 5 5,5 6,5
SYSTEM ZACZEPU TRANSPORTOWEGO
Automatyczny zaczep + 2 stabilizatory z przegubami uniwersalnymi - - - -
Uchwyty sprzęgające - - - -
Rama sprzęgająca - - - -
Rama szybkosprzęgająca STABI-LINK  - - -
Rama szybkosprzęgająca STABI-LINK z zaczepem drabinkowym -   

STEROWANIE
Joystick z 4 elektrycznymi proporcjonalnymi funkcjami    

Elektrycznie uruchamiana pozycja pływająca głowicy    

Elektrycznie uruchamiane zawieszenie hydropneumatyczne głowicy    

Dwukierunkowy napęd elektryczny rotora    

Zatrzymanie awaryjne    
Automatyczny zabezpieczenie najazdowe z powrotem ramienia do pozycji roboczej    

Sterowanie w podłokietniku    

HYDRAULIKA
Chłodzenie powietrzem    

Moc chłodnicy (kW) 21 21 21 21
Filtracja oleju Filtry: ssawny, powrotny i ciśnieniowy
Pojemność zbiornika oleju (l) 80 80 80 80
UKŁAD HYDRAULICZNY ROTORA
Typ pompy wysięgnika Pompa tłokowa i silnik w żeliwnej obudowie
Wydatek / ciśnienie hydrauliczne 112 litrów przy ciśnieniu 345 bar
UKŁAD HYDRAULICZNY WYSIĘGNIKA
Rodzaj pompy ruchu wysięgnika Pompa zębowa w żeliwnej obudowie
Przepływ / ciśnienie hydrauliczne 50 li przy 230 bar 30 l przy 230 bar 50 l przy 230 bar
GŁOWICA BIJAKOWA
Napęd rotora Opatentowany napęd mechaniczny z 4 kołami zębatymi zanurzonymi w kąpieli olejowej
Szerokość robocza (m) 1,20 1,20 1,20 1,20
Typ i liczba bijaków na standardowym rotorze 60 SZEROKICH bijaków KUHN montowanych na 14-milimetrowych jarzmach
Prędkość obrotowa rotora (min-1) 2850 2850 2850 2850
Wał kopiujący XTREM z demontowanymi końcówkami – średnica 140 mm    

Wał kopiujący XTREM z demontowanymi końcówkami – średnica 168 mm    

WYPOSAŻENIE
Przednia osłona do wycinania zarośli     

Zestaw narzędziowy (skrzynka narzędziowa, skrzynka z dokumentacją maszyny, myjka do rąk itp.)     

Regulowana osłona do trawy     

Rotor do drewna z 16 nożami młotkowymi obracanymi o 360°    

Obcinacz gałęzi 2,20 m     

Piła tarczowa    

Hydrauliczny górny łącznik LINK FLOAT    

Obciążniki ramy (masa: 234 kg)     

Uchwyt na 2 trójkąty ostrzegawcze    

 Wyposażenie seryjne  Wyposażenie opcjonalne – Niedostępne
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KUHN

PRZEGLĄD I POZYCJONOWANIE mODELI
KOSIAREK WYSIęGNIKOWYCH KUHN

SERIA LONGER

Zasięg poziomy moc rotora Zalecane 
wykorzystanie

masa i minimalna 
moc ciągnika

Rozdrabnianie grubych gałęzi i wycinanie zarośli

modelRotor uniwersalny 
do gałęzi Ø < 3 cm

Rotor mieszany  
do gałęzi Ø < 5 cm

Rotor do drewna  
do gałęzi Ø < 10 cm

4,20 m

25 kW
(34 KM)

Do 100 godzin  
rocznie

3 tony
70 KM

AGRI-LONGER4,70 m

4,70 m

4,87 m 32 kW
(44 KM)

Do 250 godzin  
rocznie

3,5 tony
70 KM

MULTI-LONGER GII

5,00 m 37 kW
(51 KM)

Do 500 godzin  
rocznie

4 do 4,5 tony
80 KM

POLY-LONGER

5,00 m

41 kW
(57 KM)

Do 800 godzin  
rocznie

4 do 5 ton
80 do 90 KM

MULTI-LONGER GII5,50 m

5,70 m

5,10 m

59 kW
(80 KM)

Do 1500 godzin 
rocznie

4,5 do 6,5 tony
100 do 120 KM

PRO-LONGER GII

5,60 m

5,70 m

6,10 m

7,40 m
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www.kuhn.com.pl

odWiEdź nASZą STronę inTErnEToWą:

Rodzaj sterowania
Ramię 

montowane 
na przegubie

modele

Wysięgniki z ruchem okrężnym Wysięgniki z ruchem równoległowodowym

Ramię proste Ramię wyprzedzające 
OPTIView Ramię teleskopowe Ramię proste Ramię wyprzedzające 

OPTIView Ramię prowadzące

Linki sterujące (T) T 4234 M

Linki sterujące (T) T 4734 M

Joystick elektryczny (E) T 4734 M

Linki sterujące (T) T 4844 P
Sterowanie niskociśnieniowe (HE) HE 4844 P

Joystick z 4 elektrycznymi  
proporcjonalnymi funkcjami (EP) EP 5050 P EP 5050 SP EP 5050 PA EP 5050 SPA

Joystick z 4 elektrycznymi  
proporcjonalnymi funkcjami (EP)

EP 5057 P

EP 5557 P EP 5557 SP

EP 5757 SPA

Joystick z 4 elektrycznymi  
proporcjonalnymi funkcjami (EP)

EP 5183 P

EP 5683 P EP 5683 SP

EP 5783 SPA EP 5783 LPA

EP 6183 TP EP 6183 SPA

EP 7483 TP
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www.kuhn.com

Kuhn PArTS

Informacje zawarte w tym dokumencie nie są wiążące służą one jedynie jako ogólne wskazówki. 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. Te 
urządzenia zabezpieczające muszą być w eksploatacji podczas pracy maszyny zgodnie z wymogami zawartymi 
w instrukcjach użytkownika i montażu. Nie należy przekraczać całkowitej masy pojazdu, jego udźwigu lub maksy-
malnego obciążenia osi i opon. Przednia oś ciągnika musi zawsze spełniać wymagania obowiązujące w kraju dos-
tawy (w Europie jest to minimum 20% wartości masy ciągnika netto). Producent zastrzega sobie prawo do dokona-
nia zmian w maszynach, wyposażeniu i osprzęcie bez uprzedzenia. Maszyny, urządzenia i osprzęt, o których mowa 
w niniejszym dokumencie, mogą być przedmiotem co najmniej jednego patentu lub zarejestrowanego modelu(i). 
Znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie mogą być zarejestrowane w co najmniej jednym kraju.

Twój dealer KuHN

Kuhn AudurEAu S.A. 
bP 19 - 85260 La cOPEcHaGNIERE - FRaNcE

Kuhn Maszyny rolnicze Sp. z o.o. 
jelonek, ul. Orzechowa 1, 62-002 Suchy Las 
Tel. 61 81 25 235

Znajdź najbliższego dealera marki Kuhn
na naszej stronie internetowej:

www.kuhn.com.pl

Odlewnie i kuźnie należące do firmy KUHN oraz technologicznie zaawansowane procesy 
obróbcze pozwalają nam produkować części zamienne najwyższej jakości. Możesz polegać na 
naszej wiedzy i doświadczeniu oraz oferowanych przez nas oryginalnych częściach zamiennych 
KUHN. Rolnicy korzystają z naszych usług logistycznych za pośrednictwem magazynu KUHN 
PARTS, który oferuje szybkie i niezawodne wsparcie w naprawach we współpracy z 
autoryzowaną siecią Dealerów KUHN.

TRWAłE CZęśCI ROBOCZE

1. Rozdrabniacze do poboczy od 1,61 do 2,49 m - 2. Kosiarki do poboczy od 1,60 do 2,30 m tylne lub przednie - 
3. Specjalne rozdrabniacze do mikrociągników i rozdrabniacze z poziomym nożem - 4. Rozdrabniacze do specjalistycznych ciągników do pracy na 
skarpach od 1,75 do 2,10 m - 5. Rozsiewacze do soli i piasku - 6. OpryskiwaczE do terenów zielonych.

mASZYNY UZUPEłNIAJĄCE PRACę 
tWOJEJ KOSIARKI WYSIęGNIKOWEJ:

MASZYNY KOMUNALNE
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Znajdź Kuhn 
również na:


