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 MALLI ø 125

FB 119 x

FB 2130 x

FB 3130 x

FB 3135 x

Tavoitteenamme on kehittää paalaimia, jotka lisäävät yrityksesi 
kannattavuutta. Kiinteäkammioiset KUHN-pyöröpaalaimet 
edustavat ainutlaatuista teknologiaa, joka tarjoaa kapasiteettia, 
tasaisuutta ja luotettavuutta. 

KOKEMUKSEN SYNNYTTÄMÄÄ INNOVAATIOTA
Liikkeellepaneva voima KUHN-tuotteiden takana on halu 
tarjota parasta laatua kaikilla paalauksen osa-alueilla. 
Työntekijämme ovat usein lähtöisin maatiloilta, ja taustansa 
vuoksi heillä on alaan henkilökohtaista kiinnostusta sekä 
paljon tietoa ja osaamista.

PAALAINASIANTUNTIJA
Monivuotinen kokemus on tuonut meille arvokasta tietotaitoa 
ja asiantuntemusta, joita hyödynnämme paalauslaitteiden 
tuotannossa. Pyrimme luomaan yksinkertaisia, mutta 
tehokkaita tekniikoita, joilla asiakkaamme voivat parantaa 
työnsä laatua.

KAPASITEETTI. TÄYDELLINEN MUOTO. 
LUOTETTAVUUS.

mallisarjaFB-
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FB 119

FB 3130

FB 2130

ESITTELYSSÄ FB-MALLIT
Kiinteäkammioiset KUHN-pyöröpaalaimet vievät kireän 
paalauksen seuraavalle tasolle. FB-mallit tarjoavat laajan 
valikoiman jokaisen mieltymyksiä vastaavia 
kiinteäkammioisia pyöröpaalaimia. Kiinteäkammioisten 
KUHN-pyöröpaalainten suunnittelussa on hyödynnetty 
viimeisimpiä tuoteinnovaatioita, millä varmistetaan, että 
viljelijät ja urakoitsijat joka puolella maailmaa saavat niistä 
suurimman mahdollisen hyödyn. 

FB 119 on suunniteltu kuivan materiaalin, kuten heinän ja 
oljen, paalaukseen. 

FB 2130 on monipuolinen premium-paalain, joka on 
tarkoitettu erityyppisten rehujen, kuten esim. säilörehun, 
paalaukseen. 

Mallit FB 3130 ja FB 3135 on kehitetty vaativiin 
olosuhteisiin. Nämä paalaimet on suunniteltu toimimaan 
erittäin haastavissa olosuhteissa joka puolella maailmaa.

KIINTEÄKAMMIOISET KUHN-
PYÖRÖPAALAIMET VIEVÄT 
KIREÄN PAALAUKSEN 
SEURAAVALLE TASOLLE

SUUNNITTELIJA KUHN, 
VALMISTAJA KUHN

mallisarjaFB-

FB 3135
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KUHN FB -paalaimet takaavat ihanteellisen rehunsyötön. Leveällä 
ohjainradalla varustettu noukinyksikkö poimii rehun optimaalisesti 
erinomaisen maanseurantansa ansiosta (heilurityyppinen ripustus). Kone 
ei jätä pulaan vaikeimmissakaan olosuhteissa.

INTEGROITU ROOTTORI

INTEGRAL ROTOR -teknologiamme, jolla OPTIFEED- ja OPTICUT-mallimme on varustettu, 
kattaa kokonaisuudessaan FB 2100- ja 3100-tuotesarjat. Tämä yksinkertainen ja huoltovapaa 
syöttöjärjestelmä ylläpitää jatkuvasti erittäin suurta suorituskapasiteettia. Roottori ja noukinpiikit 
ovat lähellä toisiaan, joten rehu siirtyy tasaisesti. Rehunsyöttö paalikammioon on tehokasta, 
mikä mahdollistaa suuren ajonopeuden, jolloin rehun hävikki on pientä ja tuottavuus siten 
hyvä. INTEGRAL ROTOR -sullojan sormet ovat Hardox®-kulutuslevyä*. Hardox® on 
äärimmäisen kova ja kestävä materiaali, joka pidentää sullojaroottorin sormien käyttöikää. 

* Paitsi FB 2130.

REHUNSYÖTTÖ

REHUN VIRTAUKSEN OHJAUS

INTEGROITU ROOTTORITYYPPI

FB 119 FB 2130 FB 3130 FB 3135

OPEN THROAT -  
Ilman silppuria

OPTIFEED -  
Ilman silppuria (DROPFLOOR

 lisävaruste)

OPTICUT  
silpunpituus 14–70 mm (DROPFLOOR  

lisävaruste)
(DROPFLOOR  
lisävaruste)

(DROPFLOOR  
TERIEN

RYHMÄVALINTA)

OPTICUT  
SILPUNPITUUS 23–45 mm

(DROPFLOOR 
TERIEN

RYHMÄVALINTA)
TERIEN RYHMÄVALINTA
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OPEN THROAT
OPEN THROAT -syöttö on rajoittamaton. Rehun virtausta mahdollisesti hidastavia ja 
siten syöttökapasiteettia rajoittavia sullojansormia tai roottorinpiikkejä ei ole. 

OPTIFEED ROTOR
OPTIFEED-roottorin syöttösormet ja integroidut karhonohjaimet tasoittavat karhot 
levittäen rehun tasaisesti, jolloin paalit ovat aina tasalaatuisia. FB 3100 -sarjan 
OPTIFEED-roottorit on varustettu kaksoissyöttösormilla, jolloin pito rehuun on 
optimaalinen.

Jos silppuria ei tarvita, OPEN Throat- ja OptiFeed-järjestelmät 
takaavat, että rehu virtaa paalikammioon hallitusti ja tasaisesti.

 VERSIOT ILMAN SILPPURIA

 SILPPUAVAT VERSIOT

KUHN OPTICUT (OC) -sullojaroottorit tarjoavat rajattoman syöttökapasiteetin ja erinomaisen 
leikkuulaadun. Käyttäjät pitävät soikean muotoisilla sullojasormilla varustettuja OC-silppureita 
markkinoiden parhaimpiin kuuluvina. Säilörehu ohjataan aikaisessa vaiheessa kohti teriä, mikä parantaa 
läpimenoa ja silppuamistehoa – siihen vaadittavan voiman ollessa kuitenkin minimaalinen – ja ehkäisee 
myös tukoksia.

OPTICUT 14
14-teräisellä OPTICUT-sullojalla varustettu INTEGRAL ROTOR -syöttöjärjestelmä on 
suunniteltu tasoittamaan karhot ja pakottamaan rehun paalaimelle. 14-teräisen 
OPTICUT-silppuamisjärjestelmän teoreettinen silpunpituus on 70 mm, ja sen jokainen 
terä on erikseen jousisuojattu vierasesineiltä. GROUP SELECTION (FB 3135) 
mahdollistaa käytössä valinnan 0, 4, 7, 7 tai 14 terän välillä.

OPTICUT 23
23-teräisellä OPTICUT-sullojalla varustettu INTEGRAL ROTOR -syöttöjärjestelmä 
silppuaa tehokkaasti ja on mekaanisesti suojattu. 23-teräisen OPTICUT-järjestelmän 
teoreettinen silpunpituus on 45 mm, ja sen jokainen terä on erikseen jousisuojattu 
vierasesineiltä. GROUP SELECTION (FB 3135) mahdollistaa käytössä valinnan  
0, 7, 11, 12 tai 23 terän välillä.

REHUNSYÖTTÖ

SYÖTÖN SUORITUSKYKY
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DROPFLOOR-TURVAPOHJA
Tukoksen ilmaantuessa pohja ja terät voidaan laskea alas hydraulisesti traktorin ohjaamosta. 
Kun tukos on selvitetty, ne voidaan helposti tuoda takaisin työasentoon.

ROOTTORIN IRTIKYTKENTÄ

Äärimmäisissä olosuhteissa tuplavarmuus saadaan vakiotyyppisellä 
roottorinvapautuskytkimellä. Tällöin käyttäjä voi sitoa ja siirtää paalin pois kammiosta ennen 
työn jatkamista. 

Sekä roottorin irrotuksen että DROPFLOOR-teknologian ansiosta tukos saadaan selvitettyä 
nopeasti ja paalausta päästään jatkamaan ilman suurempia viivytyksiä.

* Lisävaruste malliin FB 2130, vakiona FB 3100 -sarjan malleissa.

REHUNSYÖTTÖ

MUKAVUUTESI VUOKSI
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HUOMAA
Tämä on vain viitteellistä, todelliseen valintaan saattavat vaikuttaa henkilökohtaiset mieltymykset tai paikalliset olosuhteet.

Lisätietoa saa KUHN-asiantuntijalta.

REHUN KOSTEUSTASO g

PA
A
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T 
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I g

FB-MALLIT

VALITSE OMASI

FB 3130 – 3135

FB 2130

FB 119



10

PAALIOKAMMIO FB 3100 -SARJAN MALLIT
Paalainten uudelleen muotoillussa ”sydämessä” on 18 PowerTrack-telaa. Näissä 18 
uudistetussa PowerTrack-telassa on symmetrinen profiili, joka tuottaa poikkeuksellisen 
kireän, kaikissa korjuuoloissa luotettavasti pyörivän paalin. Kaikki telat on valmistettu 3,2 
mm paksusta erikoislujasta teräksestä, joka on valssattu ja yhdeltä puolelta laserhitsattu 
optimaalisen kestävyyden saavuttamiseksi. Mahdollisimman pieni telojen väli vähentää 
lisäksi rehun varisemista.

PAALIKAMMIO FB 119–2130
14 epäsymmetristä terästelaa takaavat paalin luotettavan ja keskeytymättömän pyörimisen. 
Huippulaatuiset terästelat koostuvat kahdesta osasta, jotka ensin puristetaan päällekkäin ja 
sen jälkeen hitsataan, mikä antaa niille maksimaalisen jäykkyyden. Kunkin telan sisällä 
olevat säteittäiset tukirenkaat luovat lisälujuutta, päätylevy ja tela-akselit muodostavat 
yhden yhtenäisen osan.

FB 3100 -SARJAN MALLEISSA ON VÄLITTÖMÄSTI REAGOIVA NOPEA PAALIPORTTI

Vääntöputkien ansiosta paaliportti avautuu ja sulkeutuu ≥ 4,5 sekunnissa (öljyvirtaus 60 l/min). Paaliportin 
vankat hydraulisylinterit pitävät sen suljettuna ja takaavat, että paalista tulee tasalaatuinen ja maksimaalisen 
kireä. Sylinterit toimivat hydraulisena lukkona, joka estää paalin ylikuormittumisen (POWER LOCK). 
Paaliportin erittäin tarkat anturit valvovat paalin kasvua 80 %:n koosta alkaen. Paalin kasvun ilmaisin pitää 
käyttäjän ajan tasalla paalinmuodostuksesta. FB 3135 -mallissa on lisäksi mahdollista ohjata paalainta 
paalikammion vasemman- ja oikeanpuoleisen täytön osalta, josta kertova ilmaisin näkyy näyttöpäätteellä. 
Tämä kaikki lisää ajomukavuutta. Tuloksena ihanteellisen muotoiset ja kireät paalit. 

PAALINMUODOSTUS

PAALIN TÄYDELLINEN MUOTO
Lukuisten säilörehu-, heinä- ja 
olkipaalien tekeminen 
satokaudesta toiseen vaatii 
koneelta huipputekniikkaa. 
Paalaimen on tehtävä muodoltaan 
ja kireydeltään oikeanlaisia paaleja 
mahdollisimman tehokkaasti, 
mutta samalla hellävaraisesti. 
POWERTRACK-telat alkavat 
pyörittää paalin ydintä 
mahdollisimman pian maksimaalisen 
puristuksen varmistamiseksi.
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FB 119

PAALINMUODOSTUS 14 POWERTRACK-TELAA

VOIMANSIIRTO YKSIPUOLINEN
KETJU 1¼’’

MAKSIMAALINEN PAALINKIREYS 160 BAR

KIREYSASETUKSET MANUAALINEN

KETJUNVOITELU VALINNAINEN  
PULSSIVOITELUJÄRJESTELMÄ

FB 2130

PAALINMUODOSTUS 14 POWERTRACK-TELAA

VOIMANSIIRTO YKSIPUOLINEN
 KETJU 1¼’’

MAKSIMAALINEN PAALINKIREYS 170 BAR

KIREYSASETUKSET MANUAALINEN

KETJUNVOITELU PULSSIVOITELUJÄRJESTELMÄ

FB 3100

PAALINMUODOSTUS 18 POWERTRACK-TELAA

VOIMANSIIRTO JAETTU VOIMANSIIRTO
 IWIS-KETJU 1 ½’’ 

MAKSIMAALINEN PAALINKIREYS 170 BAR

KIREYSASETUKSET FB 3130 – MANUAALINEN
FB 3135 – OHJAAMOSSA 

KETJUNVOITELU JATKUVAN VOITELUN JÄRJESTELMÄ
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FB 119 - 2130

HELPPO JA LUOTETTAVA

VOIMANSIIRTO
Jokaisessa telassa on raskaan käytön kestävät laakerit, jotka on 
kiinnitetty paalin kammion sivuseinien päälle, mikä mahdollistaa 
vaivattoman käytön ja huollon.  
FB 2130 -mallin PTO-vetoakselissa on automaattinen 
nokkakytkimen suojaus.

FB 2130 -mallissa on vakiovarustuksena telojen laakereille 
keskusvoitelujärjestelmä. 

Kiinteäkammioisten paalainten ketjujen 
käyttöiän maksimoimiseksi KUHN FB 
-paalaimet on mahdollista varustaa 
ketjunvoitelujärjestelmällä, joka aktivoituu 
aina sidontajakson alkaessa.

Ketjunvoitelujärjestelmä on vakio-
ominaisuus FB 2130 -mallissa ja saatavissa 
FB 119 -mallille.

FB 119- ja FB 2130 -paalaimet on todettu helpoiksi käyttää ja ylläpitää, lisäksi ne ovat erinomaisen luotettavia. 
Koneiden toimivaksi todetun suunnittelun ansiosta molemmat paalaimet tarjoavat rehulle täydellisen 
siirrettävyyden ja paalinmuodostuksen kaikissa olosuhteissa.
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FB 3100-MALLIT

ERINOMAINEN KIREYS JA LISÄTTY 
KÄYTTÖIKÄ

Kaikki mallit on varustettu vakiotyyppisellä  
8 litran öljysäiliöllä ja jatkuvatoimisella 
BEKA-MAX-ketjunvoitelujärjestelmällä,  
jossa ketjuihin kiinnitetyt tukevat ja leveät 
öljyharjat takaavat täydellisen voitelun.

Käyttöpuolen pääkuormituskohtien 50 mm:n  kaksoislaakereiden 
ansiosta paalaus on ongelmatonta raskaissakin olosuhteissa. 
Kaikissa laakereissa on keskitetty voitelu, automaattinen  
BEKA-MAX-laakerinvoitelujärjestelmä on valinnainen.

Teloissa on sisäänrakennetut kaapimet, jotka työntävät materiaalin 
pois laakereista.

Vankka voimansiirto, jossa on uudenmallinen vaihteisto, mahdollistaa jaetun voimansiirron. Paalikammion käyttö 
toisella puolella ja roottorin sekä noukkimen käyttö toisella puolella takaavat sujuvan toiminnan ja tasaisen 
voimansiirron. Pääkäyttöketjut ja paalitelojen ketjut koostuvat erittäin lujasta 20B:stä (1¼), ketjunvoitelujärjestelmänä 
on jatkuvatoiminen vakiotyyppinen BEKA-MAX, joka pidentää käyttöikää.

Rakenteeseen kuuluvat kaapimet

Tukevat ja leveät öljyharjat



14

Täydellisen paalin syntymisen viimeisiä vaiheita on sidonta. Se on ratkaisevan tärkeä vaihe!  
Paalausteho on sitä parempi, mitä vähemmän aikaa sidontaan kuluu. KUHN-paalainten sidontalaite takaa 
luotettavan ja lujan sidonnan.

FB 119 JA FB 2130 – MAKSIMAALINEN MONIPUOLISUUS

Sidonta on paalauksessa olennaisen tärkeä vaihe. Mitä vähemmän aikaa sidontaan menee, sitä tuottoisampaa paalaus on. Sidontavaiheen 
optimoimiseksi tarvittavat pääsäädöt voidaan tehdä ohjaamossa AT 10 -hallintalaitteella. Käärintäkerrosten määrä voidaan esiasettaa. 
KUHN-paalainten sidontalaite sijaitsee koneen etuosassa, joten sidontavaihe on täysin nähtävissä traktorin istuimelta. Verkkorullan vaihto 
käy helposti ja turvallisesti maassa, koneen vieressä, seisten.

FB 3100 -SARJAN MALLIT – AKTIIVIKIRISTYSTEKNIIKKA

Verkkositojan aktiivikiristystekniikka takaa, että paalista tulee kiinteä ja verkko on tasaisen kireällä koko sidontavaiheen ajan.  
Verkko syötetään paalikammion etuosaan, jotta sidonta alkaisi tasaisesti ja välittömästi. Toisen verkkorullapaikan ansiosta verkkoa riittää 
koko pitkän työpäivän tarpeisiin. Verkkorullan vaihto käy helposti – ja turvallisesti maassa seisten.

Innovatiivinen KUHN-suunnittelu takaa, että verkko pysyy tasaisen kireänä koko sidonnan ajan. Verkkosidontalaite pyörii 93 %:n nopeudella 
paalin pyörintänopeudesta, minkä ansiosta verkko kiristyy repeämättä. Esijännitetty verkko tuottaa tiiviytensä pitävän paalin. 
Verkkosidontalaite levittää verkon paalin kulmien yli, mikä estää käärinnänjälkeisten ilmataskujen muodostumisen, sen tuloksena rehu pysyy 
laadukkaana pidempään.

OPTIMAALINEN SIDONTA

KIINTEÄ PAALI
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VERKKOSIDONTA
Valinnainen verkkosidonta tarjoaa puhtaasti ja siististi reunasta 
reunaan verkotetun paalin. Verkko syötetään paalikammion etuosaan, 
jotta sidonta alkaisi tasaisesti ja välittömästi. Toisen verkkorullapaikan 
ansiosta verkkoa riittää koko pitkän työpäivän tarpeisiin. 

MUOVISIDONTA  
FB 3135 -paalain on nyt saatavana patentoidulla* TWIN-reel 
muovisidontajärjestelmällä. Tämä ainutlaatuinen KUHN-ratkaisu 
optimoi säilörehun laadun alhaisin kustannuksin. Palkittu järjestelmä 
tarjoaa erityisetuja paalin suojaamiseksi paalaimelta käärintään.

NARUSIDONTA
Kahta narua käyttämällä sidonta-aika on saatu lyhennettyä 
minimiin. Sidonnan alkaessa molemmat narut aloittavat paalin 
reunoilta ja limittyvät toistensa kanssa ennen kuin etenevät paalin 
keskelle. Paalin keskellä narut limittyvät uudelleen, minkä ansiosta 
ne pysyvät kiinni eikä niissä ole löysiä päitä.

*  Patentin tai patenttihakemuksen alainen yhdessä tai  
useammassa maassa.

Molempien narujen 
yhdenaikainen syöttö

Narujen ristiinsidonta 
keskeltä

Ei irtonaista narua 
paalin päädyissä
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AT 10
Traktorin ohjaamossa oleva 
selkeä ja helppolukuinen 
hallintalaite näyttää tarvittavat 
tiedot, ja sitä kautta voi antaa 
komennot paalauksen eri 
vaiheisiin. Järjestelmä ilmoittaa 
paalin valmistumisesta 
äänimerkein ja visuaalisin 
signaalein. Sitomisprosessin 
alkaminen voidaan esiasettaa 
automaattiseksi tai manuaaliseksi. 
Integroidulla magneetilla ja 
takana olevalla koukulla 
varustettu hallintalaite asentuu 
traktorin ohjaamoon helposti 
ilman työkaluja.

VT 30
VT 30 -päätteen avulla paalaus- ja 
sidontaprosesseja voidaan 
kokonaan ohjata traktorin 
ohjaamosta. 3,5 tuuman 
värinäytössä on sama 
käyttöjärjestelmä kuin muissakin 
KUHN-paalaimissa, se on 
helppokäyttöinen ja sen antama 
tieto selkeää ja helposti 
tulkittavaa. VT 30 on varustettu 
sekä kosketusnäytöllä että 
pehmeällä näppäimistöllä, 
minkä ansiosta käyttö on 
vaivatonta kaikissa olosuhteissa. 
Se on liitetty traktoriin 
3-nastaisella liittimellä. 

CCI 800
CCI 800 asettaa nykyaikaisten 
ISOBUS-koneiden toiminnalle 
uudet standardit. 
Kosketusnäyttö yhdessä CCI.OS- 
toimintakonseptin kanssa on 
helppo käyttää. 8 tuuman 
laajakuvanäytöllään CCI 800 
tarjoaa optimaalisen koon yhteen 
sovellukseen keskittymiseksi. 
Käyttäjäystävällisyyttä lisää 
myös se, että kaksi sovellusta 
voidaan jakaa näyttöruudulla 
ilman päällekkäisyyttä.

CCI 1200
CCI 1200 on uusinta tekniikkaa 
edustava ISOBUS-päätteemme. 
12.1” tuuman 
värikosketusnäytössä on 
ohjelmoitava näkymä. Kameran 
ja koneen käyttöliittymän voi 
esimerkiksi nähdä samalla 
ruudulla. Se on laajalti 
yhteensopiva CCI-sovellusten 
kanssa ja voi toimia täsmäviljelyn 
portaalina. CCI 1200 toimitetaan 
laatikossa, jossa laitetta voidaan 
myöhemmin säilyttää turvallisesti 
sen ollessa poissa käytöstä.

TÄYSI NÄKYVYYS
 
FB-koneet voidaan varustaa KUHN-kamerajärjestelmällä, 
joka takaa optimaalisen näkyvyyden koneen ympärille 
parantaen myös turvallisuutta. Saatavilla on 2 versiota, 
joista toinen on yhteensopiva CCI-päätteen kanssa ja 
toinen koostuu erillisestä näytöstä ja kamerasta.

ELEKTRONIIKKA

FB 119 FB 2130 FB 3130 FB 3135

AT 10 – EI ISOBUS-YHTEENSOPIVA

VT 30 – EI ISOBUS-YHTEENSOPIVA

CCI 800 – ISOBUS-YHTEENSOPIVA

CCI 1200 – ISOBUS-YHTEENSOPIVA

Avain KUHN-koneelta odottamaasi tuottavuudenlisäykseen on käyttöliittymät. Kehittäessämme uusia 
käyttöliittymiä ja näyttöpäätteitä kuuntelimme tarkasti koneidemme käyttäjiä. Tavoitteena on, että käyttäjällä on 
selkeä näkemys siitä, mitä kone milloinkin tekee ja että kaikki tärkeät asetukset voi tehdä nopeasti ja helposti. 
Tällöin käyttäjällä on kone täydellisesti hallinnassaan.

ELEKTRONIIKKA

HELPPOKÄYTTÖISET KÄYTTÖLIITTYMÄT
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Uusi ainutlaatuinen ominaisuus FB 3135 -mallissa on AUTOMAATTI-toiminto. FB 3135 AUTOMATE on täysin 
automaattinen pyöröpaalain. AUTOMAATTI-toiminto hyödyttää käyttäjää suuresti, sillä se tarjoaa ergonomisen 
ja stressittömän ja siten erittäin mukavan työympäristön.

MITÄ AUTOMATIIKKA PITÄÄ SISÄLLÄÄN?
• Paaliportin täysin automaattinen toiminta: paaliportti avautuu ja sulkeutuu ilman käyttäjän toimia.
• Täysin automaattinen DEBLOCK-roottorijärjestelmä: Tukoksen ilmaantuessa DROPFLOOR-turvapohja avautuu ja sulkeutuu ilman 

käyttäjän toimia.
• Täysin automaattinen terien puhdistus: OPTICUT-terät puhdistetaan, kun ennalta määritelty määrä paaleja on valmistunut.
• Paalinpoistaja: valvoo, että paaliportti ei avaudu enempää kuin mitä on tarpeen paalinpoiston aikana (maksimaalinen paalinpoisto).
• Nopea vaihto Open Center- ja Load Sensing -toimintojen välillä.

TÄYSIN AUTOMAATTINEN PAALIPORTTITOIMINTO

FB 3135 -mallin AUTOMAATTI-toiminto tarjoaa käyttäjälle ergonomisen ja stressittömän ja siten 
erittäin mukavan työympäristön. Paaliportti avautuu automaattisesti* heti verkon paikalleenlaiton 
jälkeen, ajajan toimia ei tarvita. Paalinpoistaja huomaa, milloin paali on poistettu, ja paaliportti ei 
avaudu enempää kuin paalin poistamiselle on tarpeen! Käyttäjä voi keskittyä kokonaan ajamiseen. 
Näyttöpäätteen erittäin yksityiskohtainen yleiskuva prosessista pitää käyttäjän ajan tasalla 
meneillään olevasta toiminnasta. Paalaimen visuaaliset signaalit ja äänimerkit ennen paaliportin 
automaattista prosessia ja sen aikana varoittavat katselijoita ja parantavat toiminnan turvallisuutta.

* Muovisidontavaihtoehto on saatavana vain yhdessä AUTOMATE-toiminnon kanssa.

Verkkosidonta käynnissä, paalaimen visuaaliset signaalit 
ja merkinantoäänet on aktivoitu

Paaliportti avautuu automaattisesti Paalinpoistaja huomaa paalin poistumisen.
Paaliportti ei avaudu enempää kuin on tarpeen.
Paaliportti sulkeutuu automaattisesti

AUTOMATE

TÄYSIN AUTOMAATTINEN TOIMINTA

Yleiskatsaus paaliportin automaattisesta prosessista
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KONEENOSAT

Avoimen nielun syöttöyksikkö AT 10 -hallintalaite

FB 119 -MALLIN YLEISKATSAUS

POWER LOCK -kireydenvalvonta

Yksinkertainen voimansiirto, vain 3 pääketjua

2

3

4
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19

Kiinteät PU-pyörät

VAIHTOEHDOT

5

1

Naru- ja verkkosidontajärjestelmä

Ketjunvoitelu Voideltavat telalaakerit

Paalinpoistaja

300/80-15.3

480/45-17.0

380/55-17.0
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FB 2130 -MALLIN YLEISKATSAUS
KONEENOSAT

Yksinkertainen voimansiirto, suojattu nokkakytkin

Heilurityyppinen noukinta

POWER LOCK -kireydenvalvontaRoottorin mekaaninen irtikytkentäINTEGROITU ROOTTORI -teknologia

7

5

2

3
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21Telan laakereiden automaattinen ketjunvoitelu ja 
keskeisesti sijoitettu voitelujärjestelmä

AT 10 -hallintalaite

VAIHTOEHDOT

1

4

6

Paalinpoistaja

Naru- ja verkkosidontajärjestelmä

Roottorin hydraulinen irtikytkentä

Kääntyvät osin ilmatäytteiset noukkimen tukipyörät

300/80-15.3

480/45-17.0

380/55-17.0
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5

3
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3

1

2
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FB 3130 -MALLIN YLEISKATSAUS
KONEENOSAT

Vahva voimansiirto korkealaatuisilla IWIS-ketjuilla

Heilurityyppinen noukinta

POWER LOCK -kireydenvalvontaRoottorin hydraulinen irtikytkentä Telan laakereiden keskeisesti sijoitettu voitelujärjestelmä

INTEGROITU ROOTTORI -teknologia
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VAIHTOEHDOT

VT 30 -hallintalaiteKetjujen jatkuva BEKA-MAX-voitelujärjestelmä

Paalinpoistaja

Tehdasasennettu vetokita

Telan laakereiden automaattinen 
voitelujärjestelmä

Kääntyvät osin ilmatäytteiset noukkimen tukipyörät

400/60-22.5

560/45-22.5

500/45-22.5

650/40-22.5
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2

7

5

3
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FB 3135 -MALLIN YLEISKATSAUS
KONEENOSAT

Vahva voimansiirto korkealaatuisilla IWIS-ketjuilla

Heilurityyppinen noukinta

POWER LOCK -kireydenvalvontaRoottorin hydraulinen irtikytkentä Telan laakereiden keskeisesti sijoitettu voitelujärjestelmä

INTEGROITU ROOTTORI -teknologia
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VAIHTOEHDOT

Ketjujen jatkuva BEKA-MAX-voitelujärjestelmä

400/60-22.5

560/45-22.5

500/45-22.5

650/40-22.5

Paalinpoistaja

Muovisidonta

CCI 800 -hallintalaite

Tehdasasennettu 
vetokita

CCI 1200 -hallintalaite

Telan laakereiden automaattinen 
voitelujärjestelmä

Kääntyvät osin ilmatäytteiset noukkimen tukipyörät
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YKSINKERTAISESTI UPEAA REHUA!

be strong, be KUHN

SUUNNITELTU JA VALMISTETTU 
KESTÄMÄÄN PITKÄÄN
KUHN-valimot ja työpajat sekä korkeatasoinen valmistusprosessi tuottavat aikaa kestäviä 
varaosia Voit luottaa täysin tietotaitoomme ja erinomaisiin osiimme. Viljelijöillä on käytössään 
asiakaspalvelumme, ja kaikki KUHN-OSIEN varastot tarjoavat logistiikkapalveluja nopeille ja 
luotettaville varaosaratkaisuille yhteistyössä lähimmän KUHN-kauppiaan kanssa.

KUHN-OSAT

Tiesitkö, että voit säästää  
väkirehun osalta vuodessa 89 €/ha 
pelkästään vähentämällä rehun 
epäpuhtauksia 4–2 %*? Autamme 
sinua tuottamaan huippulaatuista 
rehua.

Haluamme jakaa usean vuosikymmenen 
ajalta kerätyn tietämyksemme 
rehuntuotannosta. Voimme neuvoa 
ensiluokkaisen eläinrehun tuotannossa  
ja auttaa ymmärtämään koneidemme  
tuomat edut, jotta niitä voidaan käyttää 
optimaalisella tavalla rehun laadun 
säilyttämiseksi.

KUHN-asiantuntemuksella korjaat rehusadon, jonka ominaisuuksia ovat…

*  Lähde: Agricultural chamber Weser-Ems  
(Weser-Emsin maatalouskamari), Saksa. Kaikki rehuasiantuntijamme löydät verkko-osoitteesta KUHN.com/en

Minimaalinen Suuri

Suuri
Minimaalinen

HÄVIKKI ENERGIA- JA 
RAVINTOAINEPITOISUUS

MAITTAVUUS
EPÄPUHTAUKSIEN 

MÄÄRÄ
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TEKNISET TIEDOT

FB 119 FB 2130 FB 3130 FB 3135

OPEN THROAT OPTIFEED OPTICUT 14 OPTIFEED OPTICUT 14 OPTICUT 14 OPTICUT 23
Paalin koko
Läpimitta (m) 1,25 1,25 1,25 1,25
Leveys (m) 1,22 1,22 1,22 1,22
Noukin
Noukkimen leveys (m) 1,67 2,30 2,30 2,30
Piikkirivien määrä 4 4 5 5
Piikkiväli (mm) 61 61 61 61
Noukkimen tuulisuoja Vakio Vakiotyyppinen tela Vakiotyyppinen tela Vakiotyyppinen tela
Pneumaattiset tukipyörät

Puolipneumaattiset ohjautuvat 
tukipyörät –

Syöttö

Syöttöyksikkö OPEN THROAT 1-sorminen 
roottori

roottori 
tuplasormilla

roottori 
tuplasormilla

silppuava 
roottori 

tuplasormilla

silppuava 
roottori 

tuplasormilla

silppuava 
roottori 

tuplasormilla

Sullojasormet koostuvat Hardox®-
kulutuslevyistä – – –

Teoreettinen silpunpituus (mm) – – ≥70 – ≥70 ≥70 ≥45

Terän suojaus – – Teräkohtainen 
jousi – Teräkohtainen 

jousi 
Teräkohtainen 

jousi 
Teräkohtainen 

jousi 

Terien ryhmävalintamahdollisuus – – – – – 0-4-7-7-14 0-7-11-12-23
Roottorin hydraulinen irtikytkentä – –
Dropfloor laskett. sullojak.pohja – –

Roottorin automaattinen DEBLOCK-
järjestelmä – – – –  (AUTOMATE)

Terien automaattinen puhdistus – – – –  (AUTOMAATTINEN)
Paalikammio
Telojen määrä 14 POWERTRACK-telaa 14 POWERTRACK-telaa 18 POWERTRACK-telaa 18 POWERTRACK-telaa
Paaliportin automaattinen toiminta – – –  (AUTOMAATTINEN)
Sidontajärjestelmä
Muovisidonta – – –  (AUTOMAATTINEN)
Narusidonta – –
Verkkosidonta –
Verkko + narusidonta
Toiminta
Hallintalaite AT 10 AT 10 VT 30 ISOBUS (CCI 800 / CCI 1200)

Paalin kireysasetukset Manuaalinen (paalaimen 
kireysventtiili)

Manuaalinen (paalaimen 
kireysventtiili)

Manuaalinen (paalaimen 
kireysventtiili) Hallintalaite

Terä / DROPFLOOR-sarja – – Manuaalinen (paalaimen 
kireysventtiili) Hallintalaite

Hydrauliikka
Kuormituksen tunnistus – – –  (vain AUTOMATE)
Renkaat
300/80-15.3 – –
380/55-17.0 – –
480/45-17.0 – –
400/60-22.5 – –
500/45-22.5 – –
560/45-22.5 – –
650/40-22.5 – –
Koneen koko
Pituus (m) 3,96 4,30 4,13 4,13
Leveys (m) 2,41 2,46 2,51 2,51
Korkeus (m) 2,24 2,30 2,46 2,46
Paino min. – maks. (kg) 1900–2100 2750–3000 3200–3750 3200–3750
Tehontarve
PTO-teho min. vaatimus (kW / hp) 50 / 68 55 / 75 65 / 88 65 / 88

 vakio    valinnainen   - = ei saatavissa
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Lisätietoa lähimmästä 
KUHN-myyjästä löydät verkko-osoitteesta 
www.kuhn.com

KUHN-jälleenmyyjäsi

Katso YouTube-videomme. 

Tässä asiakirjassa annetut tiedot ovat vain ohjeellisia ja sopimuksen ulkopuolisia. Koneemme ovat toimitusmaan 
voimassaolevien määräysten mukaiset. Esitteen kuvien antaman informaation selkeyttämiseksi tietyt niissä 
näkyvät turvalaitteet eivät ehkä ole käyttöasennossa. Kun näitä koneita käytetään, turvalaitteiden on oltava 
asennettuina käyttäjälle tarkoitetuissa käyttöoppaissa ja kokoonpanokäsikirjoissa esitetyn mukaisesti. Noudata 
traktorin bruttopainoluokitusta, nostokapasiteettia ja maksimikuormitusta akselia ja renkaita kohden. Traktorin 
etuakselin kuormituksen on aina oltava toimitusmaan määräysten mukainen (Euroopassa sen on oltava 
vähintään 20 % traktorin nettopainosta). Pidätämme itsellämme oikeuden tehdä suunnittelua, eritelmiä ja 
materiaaleja koskevia muutoksia ilman erillistä ilmoitusta. Tämän asiakirjan koneisiin ja laitteisiin voi kuulua 
vähintään yksi patentti ja/tai rekisteröity malli. Tässä asiakirjassa mainitut tavaramerkit voidaan rekisteröidä 
yhdessä tai useammassa maassa.

Tutustu KUHN-paalauslaitteiden täydelliseen valikoimaan

1. Erilaiset paalaimet - 2. BalePacks - 3. i-BIO+ - 4. Suuret kanttipaalaimet - 5. + 6. Pyörö- ja kanttipaalien käärintälaitteet.

SUUNNITTELIJA KUHN, 
VALMISTAJA KUHN

mallitFB-

KUHN on myös


