
 

N E J L E P Š Í  T E C H N O L O G I E  L I S O V Á N Í  K U L A T Ý C H  B A L Í K Ů !

Lisy na kulaté balíky s pevnou lisovací komorou
119, 2130

FBFB



Vysoká kvalita 
ověřená praxí

Snížení nákladů

LISY NA KULATÉ BALÍKY KUHN

Buďte silní, se stroji KUHN

KUHN nabízí kompletní výrobní program 
inovativních zemědělských strojů. Vysoká 
kvalita, spolehlivost snadná manipulace a 
ovládání jsou velmi důležité vlastnosti ve 
vývoji strojů KUHN.

Vysoká pracovní výkonnost, slisování a 
kvalita balíků jsou základem pro  dosažení 
vysoké efektivnosti lisování. Při nejistých 
klimatických podmínkách se počítá každá 
minuta. Unikátní provedení a zlepšení u 
lisů KUHN znamenají skutečný rozdíl v 
pracovní výkonnosti.

Výzkumné a vývojové oddělení Kuhn 
neustále zlepšuje lisy na kulaté balíky,  
tak aby byli v porovnání s konkurencí 
stále o krok vpředu. Nová zlepšení se 
týkají zejména integrálního vkládacího 
rotoru, vázacího systému IntelliWrapTM a 
lisovacího systému PowerTrack s novými 
válci asymetrického profilu.

KUHN nabízí nejefektivněší a nejuniver-
zálnější výrobní program lisů na trhu.  
Lisy KUHN jsou určeny pro lisování kvalitních 
balíků a jsou zkonstruovány pro bezkon-
kurenční spolehlivost.

119 - 2130FB 

KUHN nabízí prakticky orientovaná řešení zahrnující:



www.kuhn.com

Spolehlivost a 
jednoduchý servis

Blízkost a vstřícnost 
zákazníkům

Komfort a kvalitu
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DROP-FLOOR 
Vkládací ústrojí je chráněno přetěžovací spojkou na kloubové hřídeli. Jestliže nastane zablokování vkládacího ústrojí, spojka se automaticky aktivuje.  
Navíc dojde automaticky ke snížení dna vkládacího ústrojí a k zasunutí nožů puštěním dolů. Po odstarnění zablokování se dno spolu s řezacím ústrojím 
vrátí zpět do pracovní polohy. Pro extrémních podmínky KUHN poskytuje dvojitou ochranu vypínací spojkou rotoru, která umožňuje vypnutí pohonu 
rotoru, zatímco není přerušen pohon lisovací komory a lze tak dokončit balík.

Integrální vkládací rotor
Velký průměr rotoru na lisu FB 2130 spolu se zesílenými přihrnovacími šnekovicemi, jež jsou umístěny po stranách, 
tvoří systém integrálního vkládacího rotoru. Umístění rotoru ihned za sběračem zajišťuje rovnoměrný průchod 
různorodého materiálu do lisovací komory. Tento vkládací systémem si poradí s velmi vlhkým, a houževnatým 
sklízeným materiálem, což spolu s možností vyšší pojezdové rychlosti znamená znatelně vyšší produktivitu.

Otevřené ústí sběrače, FB 119
Při tomto provedení sklízená plodina prochází za sběračem přímo do 
lisovací komory, není zde žádné vkládací zařízení. 

+

−

+

−

PENDULUM

OPTIFEED & OPTICUT 14
Pokud není požadováno řezání integrální vkládací rotor OPTIFEED 
dopraví sklízenou hmotu přímo do lisovací komory. Lis FB 2130 může 
být vybaven řezacím ústrojím OPTICUT 14. Nože v počtu 14 ks zajišťují 
nařezání materiálu na teoretickou délku 70 mm. Každý nůž je v případě 
vniknutí cizího tělesa jištěn pružinou proti poškození, a automaticky se 
vrací do své pracovní polohy. 

119 - 2130FB
Tři typy vkládacích systémů

Sběrací ústrojí
Nové provedení sběrače dokáže sebrat sklízenou hmotu 
nahrnutou do velkých hustých řádků a to i při vyšších 
rychlostech. Výkyvně uložený 2,3 m široký sběrač  
(systém PENDULUM) s výškově nastavitelnými kopírovacími 
koly se přizpůsobí jakýmkoliv terénním profilům a 
nerovnostem. Horní válec nad sběračem napomáhá 
rovnoměrnému přísunu hmoty k integrálnímu vkládacímu 
rotoru, bez ohledu na vlastnosti sklízeného materiálu. 



www.kuhn.com
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Lisovací komora
Lisování mnoha balíků siláže, sena a slámy každý 
rok vyžaduje dobře promyšlenou robustní 
konstrukci lisu. Pro slisování sklízené hmoty do 
balíků o stejnoměrné velikosti a hustotě musí být 
proces lisování na jednu stranu so nejefektivnější, 
na druho stranu co nejšetrnější ke sklízenému 
materiálu. 14 válců BaleTrack opatřených 
jedinečným žebrovaným profilem poskytuje 
optimální otáčení balíku v lisovací komoře a jeho 
utužení. Společně se systémem nastavení 
lisovacího tlaku PowerLock převyšují lisy KUHN na 
kulaté balíky s pevnou komorou požadavky 
zákazníků ve všech aspektech.

Pohon
Každý válec je upevněn v zesílených ložiscích, jež jsou přišroubovány 
na boční stěně lisovací komory pro snadný přístup a údržbu. 
Lis FB 2130 je vybaven automatickou přetěžovací vačkovou spojkou 
na kloubové hřídeli.

PowerLock
Silné hydraulické válce zadní výklopné části lisovací komory pracují v součinnosti s 
hydraulickým uzavíracím ventilem k zajištěná maximálního utužení balíku.  
Akumulátor tlaku vyrovnává špičková zatížení výklopné části lisovací komory a 
automaticky tak chrání proti přetížení. Pro ty, kdo vyžadují rozdílné utužení balíku, 
může být lisovací tlak nastaven manuálně na max. 170 bar.

PowerTrack
14 ocelových válců s asysmetrickým profilem 
zajišťuje spolehlivé otáčení balíku v lisovací komoře. 
Válce z vysoce kvalitní oceli jsou vyrobeny ze 
dvou navzájem se překrývajících vylisovaných 
profilů a spojeny pevnými švovými svary pro 
zvýšení odolnosti. Radiální kruhové výztuže  
umístěné uvnitř každého válce zvyšují jeho pevnost. 
Čela válců s osazením s hřídelí jsou vyrobeny z 
jednoho kusu materiálu.

Lisovací komora



BALE TRACK
5              

Vázací cyklus je klíčovým prvkem v celém procesu lisování.  
Méně času stráveného vázánín znamená vyšší účinnost a produktivitu.  
Pro optimalizaci tohoto procesu se provádí hlavní nastavení na 
ovládacím terminálu AutoPlus. Lze naprogramovat počet ovinutí 
balíku sítí. Vázací ústrojí je u lisů KUHN s pevnou lisovací komorou 
umístěno v přední části stroje, což obsluze umožňuje vynikající výhled 
na vázací proces z kabiny traktoru. Výměnu rolí se sítí lze provést 
velmi jednoduše a bezpečně.

Vázání do provázku
Cyklus vázání do provázku lze sledovat prostřednictvím ovládacího 
terminálu AutoPlus a je na něj rovněž vynikající výhled přímo z kabiny 
traktoru. Použitím dvojitého vázacího systému se čas vázání balíku do 
provázku snižuje na minimum. Vázací cyklus začínají oba provázky ve 
středu balíku, a následně se při vzájemném překrývání posouvají směrem k 
okrajům balíku. Následně se oba provázky opět pohybují směrem do středu 
balíku, kde jsou provázky v koncové fázi vázání propleteny za účelem 
dokonalého utažení a zamezení uvolnění volných konců provázku.

119 - 2130FB

AutoPlus
Ovládací terminál v kabině traktoru poskytuje jasné a snadno čitelné informace a plně kontroluje celý proces tvorby 
balíku. Výstražný signál spolu s optickou indikací oznamuje obsluze dohotovení balíku a jeho připravenost na vázání. 
Lze naprogramovat volbu automatického či manuálního započetí vázacího procesu.  
Nastavení počtu ovinutí balíku vázací sítí jsou snadno prováděna z kabiny traktoru.  
AutoPlus poskytuje prostřednictvím počítadla údaje o denním a celkovém počtu balíků. Pomocí magnetu a držáku 
na zadní straně, může být ovládací terminál jednoduše nainstalován do kabiny traktoru bez nutnosti použití nářadí.

Vázací systém

Vázání do sítě
Vázání do sítě jež je k dispozici volitelně zajišťuje úhledné ovázání balíku 
vázací sítí až ke krajům. Síť je zaváděna do lisovací komory z přední části 
pro snazší započetí vázání.
Druhý zásobník na vázací síť zajišťuje dostatek sítě i pro dlouhý pracovní den. 
V případě potřeby, může být lis FB 2130 vybaven kombinací vázání do 
provázku a do sítě. 



www.kuhn.com
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Možnosti přípojných 

závěsů a otočná oj

Centrální mazání 

řetězů

Mazatelná 

ložiska válců

Vyhazovací rampa

Volitelné rozměry 

pneumatik

Otevřené ústí sběrače

1,67 m šířka sběrače

PowerTrack

AutoPlus

FB 119

OptiFeed/OptiCut

2,30 m šířka sběrač

PowerTrack

AutoPlus

FB 2130

Modely a volitelná výbava
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DOVOZCE PRO
ČESKOU REPUBLIKU:

T E C H N I C K Á  DATA FB 119 FB 2130 OPTIFEED FB 2130 OPTICUT 14

Rozměry balíku

Celková délka (m) 4,43 4,43 4,43

Celková šířka (m) 2,35 2,48 2,48

Celková výška (m) 2,21 2,28 2,28

Celková hmotnost (kg) 1950 2800 2950

Sběrač

Šířka sběrače (m) 1,67 2,30 2,30

Váleček pro krátký materiál m n n

Kopírovací kola sběrače m n n

Integrální vkládací rotor

Integrální vkládací rotor - n n

Řezací ústrojí / ochrana nožů - / - - / - 14 nožů / jištění pružinou

Uvolnění rotoru

Mechanicky / Hydraulicky - - n / m

Lisovací komora

Počet profilovaných válců 14 14 14

Průměr lisovací komory (m) 1,25 1,25 1,25

Šířka lisovací komory (m) 1,22 1,22 1,22

PowerLock systém nastavení hustoty balíku n n n

Vyhazovací rampa m m m

Pohon

Kloubová hřídel jištěná střižným šroubem n - -
Kloubová hřídel jištěná vačkovou spojkou - n n

Ovládání

Ovládací box AutoPlus

Vázací systém

Množství provázku n / 4 n / 6 n / 6

Množství sítě    m / 1+1    m / 1+1    m / 1+1

Množství provázku &  sítě -   m / 6+1  m / 6+1

Závěs & nápravy

Horní & spodní závěs n n n

Hydraulické / Pneumatické brzdy - / - m / m m / m

Pneumatiky

11.5/80-15 n n n

15.0/55-17 m m m

19.0/45-17 - m m

n = standardní výbava  m = volitelná výbava  - = není k dispozici

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

KUHN - GELDROP B.V. - Nizozemí
www.kuhn.com

Náš stroj 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 
daných těmito zeměmi. 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 (jak je uvedeno v montážních instrukcích a návodu k obsluze). Ponecháváme si právo změny jakékoliv konstrukce, technických údajů nebo součástek bez dalšího oznámení.  
Naše modely a obchodní značky jsou patentované ve více než jedné zemi. Registrovaná ochranná známka (s).




