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KUHN FC 10030D OG FC 3525F TRIPELSKÅRLÆGGER
STOR KAPACITET MED 9,9 M ARBEJDSBREDDE
• Dette tripelsæt er skabt til store moderne traktorer og høj hastighed. Arbejdet udføres i høj kvalitet, så foderet  

forbliver rent, og vækstpunktet på græsstubben er bevaret i den rigtige højde.

• Perfekt snit med OptiDisc knivbjælke med en gennemtænkt placering af de ovale skiver. Knivbjælken er livtids-
smurt og har FastFit knivskifte samt ProtectaDrive® overbelastningssikring. 

• Hydraulisk automatisk sikkerhedsudløser Lift Control® beskytter maskinen ved påkørsel af sten eller lignende, 
chaufføren behøver ikke stige ud af traktoren. Lift Control sikrer også ens snithøjde på hele marken.

• Crimperen arbejder i fuld bredde, med nydesignede stålfingre, og justerbar crimper intensitet.



MERE DRIFTSIKKERHED,
MINDRE VÆGT
MasterDrive® G3 transmission 
KUHNs G3 transmission er et eksklusivt, dobbelt 
udvekslingssystem. Det giver ekstra stabilitet,  
modvirker slør mellem de to gearhjul og skaber  
maksimal styrke i gearet under høje belastninger.

Eksklusivt! Ny robust rivearms-fæste designet til 
intensivt brug. De vigtigste komponenter er forstærket 
og ændret for at opnå lettere og mere robuste rotorer.

KUHN GA 13131 STORRIVE PÅ 12,4 METER
• Arbejdsbredde fra 11 til 12,4 m.

• ’Jet-effekten’ på rotorerne giver en optimal og skånsom opsamling af afgrøden. Forenden på rotorer-
ne sænkes sidst, når der skal rives, og forenden hæves først, når man kommer til enden af marken.

• Riven har en stor kapacitet med meget kraftige rotorer og rivearme.

• Lydsvagt arbejde med hydraulisk træk af rotorerne samt markedets laveste vedligeholdelsesniveau.

• Opdateret MasterDrive® G3 transmissionen er lettere og kraftigere, så effekten bliver overført  
optimalt til rivearmene. 

• De forreste rotorer kan boostes til at køre 15-20% hurtigere end de bagerste. Derved bliver af - 
grøden placeret rigtigt i forhold til de bagerste rotorer, og det perfekte skår etableres selv under  
de mest vanskelige forhold.



Målet er foder i topkvalitet
HØJ NÆRINGSVÆRDI • RENT AFKLIP 
SUNDT OG TØRT FODER • GOD SMAG
KUHN græsmaskiner er udviklet med  
fokus på afgrødens værdi fra mark til stald!

• Arbejdsbredde fra 8,40 til 9,30 m til store mængder græs og halm

• ’Jet-effekten’ på rotorerne giver en optimal og skånsom opsamling af afgrøden.  
Forenden på rotorerne sænkes sidst, når der skal rives, og forenden hæves først, 
når man kommer til enden af marken.

• Riven har hurtige reaktioner, bl.a. ved vending i marken hvor løftehøjden kan  
justeres. 

• Nem manøvrering med stor frihøjde og tvangsstyrede hjul.

• Opdateret MasterDrive® G3 transmission er lettere og kraftigere, så effekten bliver 
overført optimalt til rivearmene. 

KUHN GA 9531 STORRIVE PÅ 9,3 METER

• Ballerne presses med en diameter fra 80 til 185 cm.
• IntelliWrap™ giver mulighed for valg af ulige antal filmlag og er filmbesparende.
• Integralrotor giver et konstant indtag af materiale uanset skårets beskaffenhed, så 

der holdes en høj kørehastighed.
• Progressive Density system presser ballerne hårde og jævne i både størrelse og 

form. Trykket på ballen forøges i takt med, at ballens diameter forøges.
• 3D indpakning fordeler filmen ensartet og effektivt om hele ballen.

KUHN VBP 2190 
Topmoderne ballepresser og -indpakker



SE MASKINERNE TÆT PÅ!
Hos MI i Vejle er der en stor udstillingshal fyldt med KUHN maskiner, 
vogne og meget mere. Udstillingen er åben hele året for interesserede 
kunder ifølge med vore lokale MI forretninger.

Kontakt din lokale forretning på www.mi.dk for en aftale om besøg.

HURTIG ADGANG TIL RESERVEDELE
Vi ved godt, at det er vigtigt at dine driftstop bliver så korte, som muligt!

Derfor har vi et stort 7.900 m2 lager i Vejle med reservedele til vores land-
brugsmaskiner. Derudover er der dag til dag levering fra KUHN i Frankrig af  
de mere sjældne reservedele.

Det er er din tryghed for, at maskinparken kan holdes kørende hele året! 

LANDSDÆKKENDE SERVICE 
Med 50 MI forretninger fordelt over hele Danmark er du sikret kompetent 
service, uanset hvor i landet maskinen befinder sig. 

Løbende vedligeholdelse og service eftersyn forlænger maskinens levetid 
og gør investeringen profi tabel.

MI kæden har eksisteret i mere end 50 års og vores erfaring og brede netværk 
kommer vores kunder til gode.

STORT SHOWROOM  
I VEJLE

www.mi.dk


