
Lisy na hranaté balíky 
LSB 870, 890, 1270 a 1290

LSB

N A B Í Z Í M E  T O  N E J L E P Š Í  V  L I S O VÁ N Í  H R A N AT Ý C H  B A L Í K Ů  !

LSB



LSB LSB 870, 890, 1270 A 1290

LISY KUHN
Schopnost vytvářet hranaté balíky té 
nejvyšší kvality za všech podmínek 
výrazně odlišuje lisy KUHN od 
ostatních výrobců lisů na hranaté 
balíky.

Každý krok v procesu lisování musí 
být koordinován a optimalizován, je 
potřeba počítat s různými materiály 
pro lisování, podmínkami na poli a 
počasím, stejně jako s následnou 
manipulací s balíky a jejich sklado-
váním.

Dokonalý tvar balíků v kombinaci s 
vysokou výkonností a životností lisu 
KUHN zaručují, že jeho nákup bude 
dobrou investicí.

Výkon na poli, kvalita balíku a jeho 
slisování jsou zásadní požadavky 
kladené na výkonnost každého lisu. 
Zvláště v nejistých klimatických 
podmínkách se počítá každá minuta. 
Unikátní inovace lisů KUHN je výrazně 
posunuje do popředí oproti ostatním 
výrobcům.

KUHN nabízí nejúčinnější a 
nejuniverzálnější řady lisů dostupných 
na trhu. Lisy na hranaté balíky nejsou 
navrženy pouze k vytváření těch 
nejkvalitnějších balíků, ale také 
k zajištění dokonalé a bezkonkurenční 
spolehlivosti.

Vysokou kvalitu 
ověřenou praxí

Snížení 
nákladůNabízíme Vám pro splnění Vašich požadavků řešení v podobě lisů na hranaté balíky, a to pokud jde o:



www.kuhn.comwww.kuhn.com

Spolehlivost a nízké 
náklady na servis

Poradenství 
zákazníkům

Komfortní 
ovládání
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LSB LISY NA OBŘÍ HRANATÉ BALÍKY

Klíčové technologie lisování

• Patentovaný integrovaný vkládací rotor s protlačovacími hvězdicemi je vyráběn v provedení s řezáním nebo bez   
 řezání. Tento systém umožňuje rovnoměrné vkládání lisovaného materiálu bez ohledu na jeho kvalitu.
• Unikátní tvar vkládacího ústrojí Power Density umožňuje rovnoměrně vytvářet balík a kompletně vyplnit lisovací   
 komoru, výsledkem tohoto řešení jsou perfektně tvarované balíky.
• Dokonale vytvarovaný balík je následně svázán jednoduchým, ale velice spolehlivým vázacím systémem TWIN-STEP®.
• Jednoduchá a robustní konstrukce lisů KUHN LSB má minimum opotřebitelných součástí a zaručuje bezkonkurenční  
 průchod materiálu a také neobyčejnou výkonnost, charakterizovanou spolehlivostí a životností.

v
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LSB 890

Jednoduchá technologie produkující dokonale stlačené, zhutnělé a pravidelně tvarované balíky! 
 Lisování – Extrémně pevná ložiska lisu o průměru 150 mm a  
 tvrzené vodící kolejnice jsou na všech výrobních typech lisů  
 KUHN LSB dodávána ve standardu.

 Vázání TWIN-STEP® – Tento patentovaný systém okamžitě  
 uvolňuje napětí provázku, poskytuje vysokou spolehlivost a  
 bezproblémové vázání.

 ISOBUS – Tento  ovládací systém je na všech modelech LSB  
 ve standardu, s možností použití i vlastního monitoru v  
 traktoru.

 Integrální Rotor – Agresivní tvar rotoru poskytuje maxi-
 mální účinek a vysoký výkon i při lisování mokrých rostlinných  
 materiálů.

 Vačková spojka – Hlavní pohon sběrače je jištěn pomocí  
 vačkové spojky místo střižného šroub

 Power Density – Tvar vkládacího ústrojí umožňuje přiz-
 působivost sběrače na různě tvarované řádky, čímž je  
 dosaženo rovnoměrného dopravení materiálu a dokonalého  
 tvaru balíku.

Klíčové body

LSB 870

90 x 80 cm80 x 80 cm70 x 80 cm

LSB 1270 LSB 1290

70 x 120 cm 80 x 120 cm 90 x 120 cm
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Vkládací rotor OptiFeed bez řezání

LSB SBĚRAČ

Vynikající vkládací výkon

Vkládací rotor OptiCut s 
10 noži

Integrální vkládací rotor

Rotor s protlačovacími  hvězdicemi společně s vkládacími šneky o velkém 

průměru,  které jsou začleněny přímo na vnější strany rotoru, je nazýván 

technologií integrovaného vkládacího rotoru. Tento jednoduchý 

bezúdržbový systém vkládání zajistí rovnoměrný kontinuální průchod 

hmoty bez ohledu na typ materiálu. Díky němu je i extrémně objemný 

nebo mokrý materiál spolehlivě odebrán od sběrače a dopraven do lisovací 

komory. Výsledkem je vysoká rychlost vkládání, 

fantastický výkon, produktivita lisování a 

minimální poškození materiálu.

Řezání OptiCut

Teoretická délka nařezaného 

materiálu je u modelů LSB 870 & 

890 70mm, materiál je řezán 10 

noži jištěnými pružinami. Aktivaci 

nožů je možno provádět přímo z 

kabiny traktoru.
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OmniCut

Místo standardního vkládacího rotoru bez řezání nabízí KUHN u modelů 

LSB 1270 & 1290 vkládací rotor OmniCut. Tento široký vkládací rotor má 

tvar V a odebírá hmotu přímo od sběrače, řeže ji a rovnoměrně vkládá 

do lisovací předkomory.

OmniCut

Výběr nožů

Chceme-li nastavit řezání materiálu poté se aktivace nožů provádí 

hydraulicky. Obsluha přestaví nože do záběru z boku lisu pomocí 

hydraulického ventilu a navolí jednu z variant počtu nožů 0, 11, 12, 

nebo 23 aktivních nožů (s teoretickou délkou řezanky 45mm).

Každý nůž je jednotlivě hydraulicky jištěn proti poškození cizím 

předmětem.

Kontrolní otvor

Každý lis LSB má ve spodní části předkomory kontrolní otvor, díky 

kterému je do této komory bezproblémový přístup.

Výměna nožů

Nože je možno demontovat a vyměnit během několika minut bez 

použití nářadí. Nepožadujeme-li řezání, lze snadno vložit místo nožů 

záslepky, které zabraňují ucpávání drážek pro nože.

Snadná údržba nožů

Kontrola nebo demontáž nožů pro jejich případné ostření či jejich výměnu 

je rychlá, jasná a jednoduchá. Náhradní nože lze bezpečně skladovat v 

zásobníku nožů na boku lisu.

Snadný přístup

Po vysunutí kazetového držáku 23 nožů lze tento snadno vytáhnout na 

pravou stranu lisu.
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LSB SBĚRAČ

Power Density

kombajnu), nebo z pravidelného 

řádku (rotační sekačka), výsledek 

je stejný – rovnoměrně vkládaný 

materiál a pevné a perfektně 

tvarované balíky.

Kvalitně slisované balíky snižují 

náklady na manipulaci, provázek a 

naftu, plus poutavý vzhled balíku 

pro případný prodej. Díky systému 

Power Density je hmota přímo 

odebírána od integrálního vkláda-

Díky schopnosti se 

přizpůsobit jakékoliv 

velikosti a tvaru 

řádků, zajišťuje 

systém Power Density rovnoměrné 

vkládání materiálu do komory a 

tím dokonalé vytváření kvalitních 

balíků. Ať již lisujete krátký materiál 

(otavu), dlouhý objemný materiál 

(slámu), nebo ať sbíráte hmotu 

z nerovnoměrného řádku (po 

cího rotoru pomocí podávacího 

ramene (červené). Toto rameno 

pracuje dvakrát rychleji než 

lisovací píst, neustále čistí před-

komoru a předlisuje hmotu do 

jednotlivých vrstev. Jakmile je 

předlisovací komora 100% plná, 

tlak je přesouván na zarážky (bílé) 

v horní části předkomory. Při 

nastavené velikosti tlaku dojde 

k uvolnění zarážky a podávací 

rameno vsune předlisovanou 

hmotu vzhůru do lisovací komory, 

kde píst stlačuje hmotu a vytváří 

hutný a pevný balík



Komfortní ovládání

FOCUS

TELLUS

8ISOBUS
Všechny* lisy KUHN LSB jsou ISOBUS kompatibilní. ISOBUS kompatibilní 

traktory vybavené počítači proto nemusí mít pro lisy zvláštní ovládací 

box. Na druhou stranu je možno monitory Focus nebo Tellus použít i s 

traktory, které nejsou ISOBUS kompatibilní. Nastavení obsluhou, jako 

např. tuhost balíku a aktivace nožů, se provádí na monitoru. Systém 

také informuje obsluhu v případě přetížení lisu či přetržení provázku a 

zároveň také obsluhu informuje o dalších potřebných informacích - 

vlhkosti lisované hmoty, délce balíku a počítá hotové balíky.

Tellus
ISOBUS kompatibilní monitor Tellus má velký barevný a velice přehledný 

displej. Nastavení lisu lze snadno provádět pomocí velkých intuitivních 

kláves. Tento ovládací box je schopen pracovat se všemi stroji vybave-

nými ISOBUS technologií.

Focus
Monitor Focus umožňuje celkovou kontrolu lisu na přehledném černo-

bílém displeji. Díky velkým klávesám možno snadno nastavit funkce lisu 

z pohodlí kabiny traktoru. Focus poskytuje veškeré informace potřebné 

pro ovládání lisu, stejně jako varování v případě poruch.
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LSB NON STOP LISOVÁNÍ

Vysoká produktivita s minimální údržbou

Píst lisovací komory
Písty a lisovací komory lisů KUHN jsou koncipovány k produkci tvrdých a 
hutných balíků. Modely LSB mají lisovací komoru dlouhou 3 m. 
Hydraulickými válci v zadní části komory se provádí nastavení lisovacího 
tlaku. Tento koncept je určen k maximálnímu stlačování balíku během 
jeho formování a zároveň brání nežádoucímu rozložení a ztrátě hutnosti 
balíku před jeho dokončením. Píst stlačuje hmotu 46krát za minutu a je 
poháněn od hlavní převodovky.
Tento vysokorychlostní píst potřebuje přesné a pevné navádění, toto je 
dosaženo tvrzenými vodícími kolejnicemi a velkými vodícími kladkami o 
průměru 150mm. Vodící kladky jsou umístěny mimo lisovací komoru a 
jsou snadno přístupné pro kontrolu a údržbu. Modely LSB 890 a 1290 
umožňují změnit výšku lisovací komory, to dává obsluze možnost lisovat 
2 velikosti balíků na jednom lisu.

Mazání
Na lisu je dobře dostupné centrální mazání, kde z jednoho místa na 
horní části lisu namažete mazivem vázací ústrojí, pohon pístu lisu a další 
hnané části. Pokud je lis vybaven automatickým systém mazání, je neustále 
při práci mazán – minimalizujeme tím prostoje spojené s údržbou. 
Četnost  nastavení mazání a kontrola tohoto systému je 
prováděno prostřednictvím ovládání ISOBUS.

Hydraulika
Všechny lisy KUHN LSB mají vlastní hydraulickou soustavu, nezávislou na 
hydraulice traktoru. Nastavení hydraulického lisovacího tlaku na pístech 
lisovací komory je ovládáno a kontrolováno prostřednictvím terminálu 
ISOBUS. V případě přetížení reguluje software ISOBUS automaticky tlak 
v lisovací komoře tak, aby se zabránilo poškození lisu
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Spojky

Všechny vkládací pohony lisů LSB jsou plně jištěny spojkami, toto řešení 

minimalizuje následnou spotřebu střižných šroubů a snižuje prostoje 

spojené s jejich výměnou. Sběrač, Integrální Rotor a vkládací systém 

s hrabicemi jsou chráněny proti přetížení vačkovou spojkou pro omezení 

točivého momentu. Každá spojka je umístěna co možná nejblíže daného 

systému. V případě přetížení se okamžitě aktivuje vačková spojka a 

vkládání materiálu je přerušeno. Spojka se opětovně deaktivuje jakmile 

obsluha sníží otáčky vývodového hřídele. Vkládání materiálu poté běží 

pomaleji, ale při vysokém točivém momentu. Před pokračováním procesu 

lisování tím dojde k automatickému uvolnění prostoru, což usnadňuje 

práci obsluze.

Spojka jistící vkládací hrabice Spojka jistící integrální vkládací rotor
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LSB

Řezání TWIN-STEP®

Při lisování jsou držáky provázku (modré) v klidu a provázek je usměrněn 

vysouvací napínací pákou (červená), která je ve vertikální poloze. Provázek 

je přitom neustále napnut, což zaručuje stlačení balíku.

Krok 1: Jakmile balík dosáhne nastavené délky, zvednou se jehly (šedé) 

směrem k uzlovači a začíná proces vázání.

Krok 2: Napínací páka provázku (červená) se otáčí dozadu, zkracuje se 

délka napnutého provázku a povoluje se napnutí na uzlovači. Výsledkem 

je bezproblémové vázání!

Systém vázání TWIN-STEP®

JEDNODUCHÉ VÁZÁNÍ
v

Velice dobře osvědčený systém 

vázání TWIN-STEP® poskytuje 

spolehlivé vázání bez velkého 

zatížení na provázek. Jedná se o 

technologii, při které dochází ke 

kvalitnímu svázání ve 2 krocích.

Každé vázací ústrojí je jednotlivě 

jištěno střižným šroubem, což 

zvyšuje ochranu vázacího systému 

a zabraňuje případnému poničení 

a následné ztrátě času spojené 

s opravou.

Během procesu vázání dochází 

k napínání provázku, což zajistí 

rychlé a kvalitní zavázání.
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Mazání

Díky dobře dostupným mazacím bodům vázacího ústrojí, pístu lisovací 

komory a volitelnému automatickému mazání se omezuje denní údržba 

na minimum.

Čistící ventilátory

Vysoce výkonné ventilátory se používají k udržení dokonalé čistoty 

vázacího ústrojí. Intervaly aktivace těchto ventilátorů se nastavují na 

ovládacím monitoru z kabiny traktoru. Jsou připevněny na krytu vázacího 

ústrojí tak, aby byl umožněn snadný přístup k vázacímu ústrojí v případě 

údržby či servisu.

Snadný přístup

Za velkým bočním krytem je v zásobnících uloženo 24 špulek s 

provázkem, tato zásoba provázku Vám vystačí pro práci na celý pracovní 

den. Skladovací zásobníky provázku jsou uzavřeny a chráněny proti 

znečištění materiálem, který by mohl způsobit třepení provázku. 

V případě servisu a údržby lze zásobní box odklopit, což zajistí snadný 

přístup k pracovním ústrojím lisu.
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LSB

Důležité rysy

SHRNUTÍ

9

710

1

3

1. Velké boční kryty 

2. Jištění vkládacích systémů vačkovou spojkou

3. Velkokapacitní píst - 46 stlačení za minutu

4. Přestavitelný závěs

5. Technologie integrálního vkládacího rotoru

6. Standardně hydraulická odstavná noha 

  7. Odklopitelné zásobníky na provázek 

  8. Předlisovací komora Power Density 

  9. Řiditelná tandemová náprava s flotačními pneumatikam

10. Sklopná válečková koncovka

11. Délka lisovací komora je 3 m

12. Systém řezání OmniCut

11
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Volitelná výbava

5

8

6

2

4

ELEKTRONICKÉ NASTAVENÍ

DÉLKY BALÍKU

SENZOR
VLHKOSTI

SENZOR KONTROLY 
ODLOŽENÍ BALÍKU

TYP ZÁVĚSUAUTOMATICKÉ MAZÁNÍ

VÁLEČEK PRO KRÁTKÝ MATERIÁL

12
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SPECIFIK ACE LSB 870 / OC LSB 890 / OC LSB 1270 / OC LSB 1290 / OC
Rozměry balíku

Šířka (cm) 80 80 120 120

Výška (cm) 70 80 nebo 90 70 80 nebo 90

Délka (cm) 60 až do 300

Sběrač

Šířka sběrače (cm) 210 230

Průměr sběrače (cm) 34

Počet řad prstů 4 5

Rozteč prstů (mm) 61

Lisovací komora

Počet stlačení pístu (min) 46 / min 

Stlačená vrstva (cm) 69,5

Ovládání Density 3 Hydraulické válce 4 Hydraulické válce

Délka lisovací komory (m) 3

Ovládání ISOBUS (Focus / Tellus)

Systém vázání

Počet vazačů 4 6

Zásobník kapacita (špulek provázku) 24

Vázání TWIN-STEP® volitelně standard volitelně standard

Vkládací systém

Typ vkládacího rotoru OptiFeed / OptiCut OptiFeed / OmniCut

Nože - / 10 - / 23

Délka řezanky (mm) - / 70  - / 45

Jištění nožů - / jednotlivě pružinou - / jednotlivě hydraulicky

Kola a nápravy

Jednoduchá náprava 600 / 50-22.5

Jednoduchá náprava (opt) 710 / 40 - 22.5

Tandemová náprava řízená 16.0 / 70-20

Tandemová náprava řízená (volitelně) 500 / 55-20

Tandemová náprava řízená (volitelně) 560 / 45-22.5

Brzdy vzduchové / hydraulické

Rozměry

Délka (m) 7,8 8,0

Šířka (m) 2,76 3,0

Výška (m) 2,7 2,75

Hmotnost (kg)** 7500 7700 8800 9210

Min. požadovaný příkon (kW/PS) 75/100 87/115 98/130 109/145

Požadavky na příkon se mohou měnit podle druhu materiálu, podmínek a vybavení stroje.
** Jednonápravové modely bez řezání.

KUHN - GELDROP B.V. - The Netherlands
www.kuhn.com

Náš materiál je vyrobený ve shodě s evropskými předpisy vztahujícími se na strojní zařízení, platnými v členských státech Evropské unie. V zemích mimo EU naše stroje vyhovují bezpečnostním předpisům těch zemí, 
kterých se to týká. Některá bezpečnostní zařízení mohou být odstraněna, aby náš prospekt umožnil jasnější zobrazení. Za žádných okolností by neměl být stroj v provozu bez nasazených nezbytných bezpečnostních 
zařízení (podle specifikací v montážních instrukcích a návodu k obsluze). Ponecháváme si právo změny jakékoliv konstrukce, technických údajů nebo seznamu materiálů bez dalšího oznámení. Naše modely a obchodní 
značky jsou patentované ve více než jedné zemi. Registrovaná ochranná značka (y).

DOVOZCE PRO
ČESKOU REPUBLIKU:

TOPAGRI s.r.o.    
Košťálkova 1527, 266 01  Beroun
Tel:  311 636 766 / 724 055 363
Fax: 311 621 822
www.topagri.cz


