
DISCOVER
Brony talerzowe

DISCOVER XS, XM, XL

P R O F E S J O N A L N A  U P R A W A  G L E B Y  !



DISCOVER

REDUKCJA 

KOSZTÓW

DOBRA PRAKTYKA 

ROLNICZAWychodzàc naprzeciw Paƒstwa potrzebom, firma KUHN oferuje nowoczesne rozwiàzania w dziedzinie uprawy gleby :

Nowa 

generacja bron 

talerzowych 

rmy KUHN  

ze wzmocnionà 

centralnà ramà

Firma KUHN oferuje rozwiàzania 

majàce na celu zwi´kszenia 

op∏acalnoÊci produkcji rolniczej, tym 

samym stajàc si´ partnerem sukcesów 

rolników na ca∏ym Êwiecie.  

Doskona∏ym tego przyk∏adem jest 

brona talerzowa  DISCOVER, która ma 

mocnà budow´, zapewnia wydajnà 

prac´ oraz niezrównany komfort 

obs∏ugi dzi´ki: 

doskona∏ej widocznoÊci maszyny z 

kabiny ciàgnika,
∏atwemu dost´powi do wszystkich 

punktów wymagajàcych czynnoÊci 

obs∏ugowych.

Brona jest niezawodna w ka˝dych 

warunkach. Ma niezwykle wytrzyma∏à 

centralnà ram´ oraz ˝eliwne obudowy 

∏o˝ysk (wyprodukowane w odlewni 

firmy KUHN).

Wybierajàc maszyny KUHN 

inwestujesz w przysz∏oÊç ju˝ dzisiaj !



www.kuhn.comwww.kuhn.comwww.kuhn.com
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DISCOVER XS

Stworzona z myÊlà o 
mniejszych gospodarstwach 
rolnych, brona wyposa˝ona 
w 24 lub 28 talerzy. 
Stosunkowo niewielkie 
wymagania wzgl´dem 
mocy ciàgnika, komfort 
obs∏ugi i wysoka wydajnoÊç 
to cechy, dzi´ki którym 
DISCOVER XS cieszy si´ 
du˝à popularnoÊcià wÊród 
rolników.

Seria przeznaczona do pracy z ciàgnikami o mocy od 70 do 120 KM

Sekcje talerzy

Naprzemiennie montowane g∏adkie i z´bate 
talerze sà wykonane ze stali poddawanej 
specjalnej obróbce, zwi´kszajàcej ich 
wytrzyma∏oÊç. 
Na osi o Êrednicy 40 mm montowane 
sà talerze o Êrednicy 610 mm – 
DISCOVER XS.

Brony talerzowe
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Mechaniczne rozk∏adanie i 

sk∏adanie maszyny (standardowe 

wyposa˝enie)

Solidny i ∏atwy w obs∏udze 

system 2 bolców

Pierwszy bolec s∏u˝y do 
zablokowania maszyny w pozycji 
roboczej lub transportowej.
Drugi, reguluje rozk∏adanie sekcji 
talerzowych oraz pozwala na 
ustawienie pozycji wyjÊciowej do 
kolejnego rozk∏adania maszyny.

Hydrauliczne rozk∏adanie i 

sk∏adanie maszyny (opcja)

System ten zapewnia 

maksymalny komfort obs∏ugi. 

Zmiana kàta natarcia sekcji 

talerzy oraz hydrauliczne 

sk∏adanie do transportu w 

wygodny sposób, z kabiny 

ciàgnika.

Bezpieczeƒstwo 

podczas transportu

Sekcje talerzy brony sà sk∏adane 
w taki sposób, ˝e szerokoÊç 
maszyny nie przekracza 
2,5 m, zapewniajàc bezpieczny i 
wygodny transport.

Centralna rama 

Rama o wymiarach 

250 x 250 x 10 mm.

Rama sekcji talerzowej o profilu:  

150 x 100 x 8 mm.

Ró˝ne pozycje zaczepu

Trzy ró˝ne pozycje zaczepu 

oraz jego regulacja za pomocà 

Êruby rzymskiej umo˝liwia takie 

ustawienie punktu ciàgu, aby 

moc ciàgnika zosta∏a jak najlepiej 

wykorzystana.
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DISCOVER XM2

Modele tej serii posiadajà 
od  28 do 44 talerzy i 
znajdujà zastosowanie 
w mniejszych i Êrednich 
gospodarstwach rolnych 
oraz firmach us∏ugowych. 
Discover XM wyró˝nia si´ 
du˝ym komfortem obs∏ugi. 
R´czne lub hydrauliczne 
sk∏adanie maszyny oraz 
bogate wyposa˝enie 
dodatkowe pozwala 
dostosowaç maszyn´ do 
potrzeb u˝ytkownika. Dzi´ki 
wzmocnionej konstrukcji, 
maszyna jest doskonale 
przygotowana na 
intensywnà eksploatacj´. 

Seria przeznaczona do pracy z ciàgnikami o mocy od 85 do 160 KM 

Sekcje talerzy
Naprzemiennie montowane g∏adkie 
i z´bate talerze sà wykonane 
ze stali poddawanej specjalnej 
obróbce, zwi´kszajàcej ich 
wytrzyma∏oÊç. Na osi o Êrednicy 
40 mm montowane sà talerze o 
Êrednicy 660 mm – DISCOVER XM.

Brony talerzowe 

Szerokie opony

Wyposa˝enie brony w szerokie 

opony (opcja) pozwala na lepsze 

roz∏o˝enie ci´˝aru maszyny i 

ograniczenie jej nacisku na gleb´.

Ró˝ne pozycje zaczepu

Trzy ró˝ne pozycje oraz 

regulacja zaczepu za pomocà 

Êruby rzymskiej umo˝liwia takie 

ustawienie punktu ciàgu, aby 

moc ciàgnika zosta∏a jak najlepiej 

wykorzystana.

Centralna rama

Rama o wymiarach 

300 x 300 x 10 mm.

Rama sekcji talerzowej o profilu  

150 x 100 x 8 mm 
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Wy∏àcznoÊç 
firmy KUHN

Konstrukcja centralnej cz´Êci 
ramy firmy  (patent KUHN) 
pozwala na równowa˝enie 
oddzia∏ywania si∏ przenoszonych 
przez pracujàce sekcje talerzy 
(tylne i przednie).

Zalety :

–  bardzo niskie ciÊnienie w 
cylindrach hydraulicznych 
sterujàcych sk∏adaniem ramion,

–  mo˝liwoÊç regulacji ustawienia 
ramion z talerzami podczas 
pracy,

–  automatyczne przestawienie w 
pozycj´ transportowà z kabiny 
ciàgnika.

Hydrauliczne rozk∏adanie 

i sk∏adanie maszyny

Regulacja hydrauliczna 

stanowi wyposa˝enie 

dodatkowe.

Komfort obs∏ugi. System pozwala 

na ustawianie maszyny do pracy 

oraz z∏o˝enie jej do transportu. 

SzerokoÊç transportowa wynosi 

wtedy tylko 2,50 m.

Mechaniczne rozk∏adanie 

i sk∏adanie maszyny

Podstawowa regulacja za 

pomocà 2 bolców

Pierwszy bolec s∏u˝y do 
zablokowania maszyny w pozycji 
roboczej lub transportowej.

Drugi, reguluje rozk∏adanie sekcji 
talerzowych oraz pozwala na 
ponowne ustawienie pozycji 
wyjÊciowej.
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DISCOVER XL

Modele serii XL 
posiadajàce od 48 do 
60 talerzy, cieszà si´ 
zainteresowaniem przede 
wszystkim wÊród du˝ych 
gospodarstw rolnych oraz 
firm us∏ugowych. 
Discover XL oferuje 
wyjàtkowà wydajnoÊç 
pracy. Dzi´ki umieszczeniu 
osi z ko∏ami z ty∏u 
maszyny, moc ciàgnika 
jest wykorzystana w 
optymalnym stopniu.  
Hydrauliczne sterowanie 
rozk∏adaniem i sk∏adaniem 
ramion stanowi 
wyposa˝enie seryjnie brony 
i zapewnia niezrównany 
komfort jej obs∏ugi.

Seria przeznaczona do pracy z ciàgnikami o mocy od 160 do 260 KM 

Sekcja talerzy
Naprzemiennie montowane g∏adkie i z´bate 
talerze sà wykonane ze stali poddawanej 
specjalnej obróbce, zwi´kszajàcej ich 
wytrzyma∏oÊç. Na osi o Êrednicy 40 mm 
montowane sà talerze o Êrednicy 660 mm – 
DISCOVER XL.

Brony talerzowe 

Wy∏àcznoÊç 
firmy KUHN

Konstrukcja centralnej cz´Êci ramy 
firmy (patent KUHN) pozwala na 
równowa˝enie oddzia∏ywania si∏ 
przenoszonych przez pracujàce sekcje 
talerzy (tylne i przednie).

Zalety :

–  bardzo niskie ciÊnienie w cylindrach 
hydraulicznych sterujàcych 
sk∏adaniem ramion,

–  mo˝liwoÊç regulacji ustawienia 
ramion z talerzami podczas pracy,

–  automatyczne przestawienie w 
pozycj´ transportowà z kabiny 
ciàgnika.
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Centralna rama

Rama o wymiarach 

400 x 400 x 10 mm.

Rama sekcji 

talerzowej o profilu  

150 x 150 x 8 mm.

Rozk∏adanie i sk∏adanie 

maszyny

Hydrauliczne sk∏adanie 
i rozk∏adanie maszyny 
(wyposa˝enie standardowe) oraz 
szeroki rozstaw sekcji talerzy 
zapewnia komfort pracy i wysokà 
wydajnoÊç nawet w trudnych 
warunkach glebowych.

Przegubowy zaczep

Przegubowe po∏àczenie brony z 

ciàgnikiem i ko∏a w tylnej cz´Êci 

maszyny gwarantujà optymalne 

docià˝enie sekcji talerzowych, 

zwi´kszajàc przez to skutecznoÊç 

pracy maszyny. Przegub 

umo˝liwia skr´t do 117°.

OÊ z ko∏ami

OÊ z ko∏ami umieszczona jest 
w tylnej cz´Êci maszyny, dzi´ki 
czemu mo˝liwa jest sta∏a kontrola 
pracy tej ci´˝kiej brony. Mo˝liwe 
jest równie˝ zamontowanie wa∏u z 
ty∏u maszyny.
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Wytrzyma∏oÊç: centralna rama

Doskona∏a widocznoÊç

Wzmocnione ∏o˝yska

¸atwy dost´p do punktów regulacji i obs∏ugi

Mocne punkty bron talerzowych DISCOVER 

Centralna rama brony 
talerzowej DISCOVER 
jest 2 razy mocniejsza ni˝ 
rama tradycyjna. Nawet 
podczas intensywnej 
pracy w najci´˝szych 
warunkach glebowych 
maszyna jest chroniona 
przed uszkodzeniami lub 
deformacjà.

˚eliwne obudowy ∏oêysk 
stoêkowych 
(produkowane w fabryce 
KUHN), wyposaêone w  
podwójne uszczelnienie i 
smarowniki, zosta∏y
stworzone do intensywnej  
pracy pod duêym 
 obciàêeniem.

Wszystkie punkty regulacyjne 

maszyny sà ∏atwo dost´pne - 

operator nie musi si´ nawet schylaç 

aby do nich dotrzeç. Smarowniki sà 

umieszczone w dogodnym miejscu 

na ramie, co gwarantuje komfort 

obs∏ugi i d∏ugà ˝ywotnoÊç maszyny.

¸atwa obs∏uga oraz budowa pozwalajàca 

obserwowaç prac´ wszystkich sekcji 

roboczych maszyny z kabiny ciàgnika to 

wysoki komfort obs∏ugi i gwarancja dobrze 

wykonanej uprawy.
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3 opcje wa∏ów

Rurowy Wa∏ kruszàcy rurowy 

o Êrednicy 550 mm (opcja) 

wyposa˝ony w  mechanicznà 

(modele XS i XM) lub hydraulicznà 

(model XL) regulacjà docisku. W 

pozycji transportowej wa∏ mieÊci 

si´ w obrysie maszyny.

Wa∏ rurowy Ø 550 - 75 kg/m

Ochraniacz ∏o˝yska

Ró˝ne rodzaje  

zaczepów

Licznik hektarów

Wa∏ T-Ring Ø 490 - 90 kg/m

Dysk stabilizujàcy

Dysk stabilizujàcy o Êrednicy 
605 mm montowany jest na 
regulowanym teleskopowym 
ramieniu. Zapewnia optymalnà 
stabilnoÊç maszyny na 
nierównym terenie.

Ograniczniki

Umieszczone na koƒcach sekcji 

talerzowych zapobiegajà zbyt 

dalekiemu odrzucaniu uprawianej 

gleby. W efekcie gleba jest 

wyrównana na ca∏ej szerokoÊci 

roboczej.

Siewnik do poplonów

Brona talerzowa DISCOVER mo˝e 
byç wyposa˝ona w siewnik do 
poplonów. 
PojemnoÊç zbiornika: : 150-400 l, 
Liczba dysz wysiewajàcych: 8
2 aparaty wysiewajàce dla drobno- i 
grubonasiennych gatunków.
Siew: 25 kg/ha drobnych nasion przy 
szerokoÊci roboczej 6 m i pr´dkoÊci 
pracy 10 km/h.



Nasze maszyny sà produkowane zgodnie z Europejskà Dyrektywà Maszynowà, obowiàzujàcà w krajach Unii Europejskiej. W krajach poza E.U. nasze maszyny sà przystosowane do norm obowiàzujàcych 
w danym kraju. W prospektach, w celu pokazania szczegó∏ów budowy, niektóre os∏ony mog∏y zostaç zdemontowane. Podczas pracy wszystkie os∏ony muszà byç zamontowane (wed∏ug opisu montaêu 
przedstawionego w instrukcji obs∏ugi). Producent zastrzega sobie prawo zmiany budowy, danych technicznych oraz materia∏ów bez uprzedzenia. Nasze modele i znaki towarowe sà chronione patentem 
wwicej niê jednym kraju. Maszyny i wyposaêenie opisane w tej broszurze mogà byç objte co najmniej jednym patentem i/lub wzorem zastrzeêonym. Znak(i) towarowy(e) zastrzeêony(e). 

KUHN - HUARD S.A. 
 F -44142 Châteaubriant Cedex

www.kuhnsa.com - E-mail : info@kuhnsa.
com

Transport

Wszystkie modele bron DISCOVER mo˝na z∏o˝yç wzd∏u˝ ramy, co zapewnia ich stabilnà pozycj´ podczas transportu.

SzerokoÊç transportowa nie przekracza 2,5 m dla modelu XM i 3 m dla modelu XL. Wszystkie modele sà fabrycznie wyposa˝one w 

oÊwietlenie i tablice ostrzegawcze. Hamulce hydrauliczne stanowià wyposa˝enie seryjne modelu XL i dodatkowe modelu XM.

KUHN – Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.

Jelonek k./Poznania

Ul. Orzechowa 1, 62-002 Suchy Las 
Tel : 61 812 52 35 - Fax : 61 811 70 10 
www.kuhn.com.pl
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Ø 660 x 6 mm (opcja)

12 (opcja)

 

 24 28 32 28 32 36 40 44 48 52 60

Hydrauliczne sk∏adanie ; dyski stabilizujàce 
 os∏ony ∏o˝ysk ; licznik hektarów ; tylne zawieszenie wa∏u ; 

hamulce hydrauliczne ; szerokie opony; wa∏

Hydrauliczne sk∏adanie ; dyski 
stabilizujàce ; os∏ony ∏o˝ysk ; 

licznik hektarów ; tylne zawieszenie wa∏u ; 
szerokie opony ; wa∏

Dyski stabilizujàce ; 
os∏ony ∏o˝ysk ; licznik 

hektarów ; 
szerokie opony ; wa∏

Discover XS Discover XLDiscover XM2D A N E  T E C H N I C Z N E

(opcja) (opcja 710)

 Liczba talerzy 24 28 32 28 32 36 40 44 48 52 60

 Ârednica talerzy 
Ø 610 x 6 mm

 Ø 660 x 6 mm lub 660 x 8 mm Ø 660 x 8 mm

 Typ talerzy   Naprzemiennie montowane (g∏adkie i z´bate)

 SzerokoÊç robocza (m) 2.95 3.40 3.85 3.40 3.85 4.30 4.75 5.20 5.65 6.10 7

 Sk∏adanie maszyny  r´czne lub hydrauliczne hydrauliczne

 SzerokoÊç transportowa (m)      < 3

 Liczba ∏o˝ysk 8   
8
 12   16

 Opony 11.5/80-15   400/60-15.5   500/60-22.5 
  400/60-15.5   19.0/45-17   550/60-22.5 
  (Opcja)   (Opcja)   (Opcja)

 Waga bez wa∏u (kg) 2812 2963 3120 3644 3831 4022 4343 4537 5169 6438 7090

 Waga z wa∏em rurowym (kg) 3705 3902 4130  4578 4835 5044 5413 5623 6267 9199 9671

 
Opcje

 

 Maksymalne zapotrzebowanie 79/ 92/ 106/ 95/ 109/ 122/ 136/ 150/ 160/ 182/ 210/
 na moc (kW/KM) 107 125 144 129 148 166 185 204 218 247 285

2.45
2.45 wa∏em rurowym

2.70 z wa∏em T-Ring


