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Model Kulaté balíky Hranaté balíky

RW 1110 ●

RW 1200 ●

RW 1410 ●

RW 1610 ●

RW 1800 ●

SW 1114 ● ●

SW 1614 ● ●

SW 4014 ● ●

VYSOKÁ KVALITA BALENÍ

Pro zajištění vysoké kvality balení balíků je nutné brát v potaz 
všechny aspekty, které tento proces ovlivní. Jedná se o typ a 
vlastnosti baleného materiálu, aktuální podmínky na poli, 
předpověď počasí, způsob manipulace, uskladnění atd.  
Díky vysoké kvalitě balení a vysoké výkonnosti jsou baličky 
značky KUHN ideální stroje do všech podmínek.

BEZKONKURENČNÍ SPOLEHLIVOST

Značka KUHN nabízí kompletní řadu spolehlivých baliček na 
kulaté a hranaté balíky, které se vyznačují vysokou efektivitou, 
ekologií a ergonomií v procesu balení balíků.

NEUSTÁLÝ VÝVOJ A INOVACE

Značka KUHN neustále pracuje na vývoji a výzkumu baliček. 
Tato práce nese výsledky v podobě mnoha inovací, mezi které 
patří např. systém INTELLIWRAP, AUTOLOAD, AUTOSWITCH, 
technologie e -Twin a pod.
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BALIČKY ZNAČKY KUHN
DOKONALÉ BALENÍ BALÍKŮ

ŘadaRW-SW
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Díky unikátním technologiím používaných na baličkách je společnost KUHN v popředí před ostatními výrobci. Balící ramena, nože fólie, 
balící stůl a nízko položený podvozek činí baličky KUHN jednoduchými, spolehlivými, rychlými, účinnými a úspornými stroji.

NOŽE FÓLIE
Jakmile dojde k zabalení balíků do požadovaného počtu vrstev fólie, dojde k jejímu pevnému 
sevření a k přeříznutí. Na modelech s otočným stolem se fólie automaticky sevře a následně 
uřízne pružinovými nebo hydraulickými noži. Na satelitních baličkách značky KUHN provádí 
sevření a uříznutí fólie nože nůžkového typu. Díky jejich tvaru je fólie sevřena v celé své šířce 
do jednoho svazku. Těsně před vyhozením balíku je přeříznuta a zůstává sevřena a připravena 
pro balení dalšího balíku.

BALÍCÍ STŮL NA KULATÉ BALÍKY
Baličky KUHN na kulaté balíky s otočným 
balícím stolem jsou vybaveny dvěma hnanými 
válci a čtyřmi širokými pásy. Toto řešení 
zaručuje hlubokou a stabilní pozici balíku na 
balícím stole. Navíc zde jsou dva kuželové 
opěrné válce, které stabilitu dále zvyšují. 
Čtyři široké pásy zajišťují dokonalé vedení a 
rovnoměrné otáčení balíku, které je klíčovým 
faktorem ke správnému ovíjení a překrytí fólie 
pro zachování kvality baleného materiálu 
během doby skladování.

RYCHLÉ A SPOLEHLIVÉ BALENÍ

NÍZKÝ PROFIL BALIČEK
Tažené baličky KUHN s otočným stolem mají unikátní nízko položený podvozek, který zajišťuje maximální stabilitu při nakládání, balení a 
vyklápění balíků. Umístění zadní nápravy snižuje výšku balícího stolu a nevyžaduje používání speciálních tlumičů při vyklápění balíků.  
Navíc alespoň část hmotnosti baličky neustále působí na závěs traktoru, takže nevznikají rázy ani během nakládání, ani během vyklápění 
balíků. Zároveň dochází k dotěžování zadní nápravy traktoru pro lepší trakci.
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Dálkové ovládání
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BALÍCÍ STŮL NA HRANATÉ BALÍKY
Baličky KUHN na středně velké hranaté 
balíky s otočným stolem jsou vybaveny 
dvěma páry ocelových válců s žebrovaným 
profilem. Tato konstrukce zaručuje optimální 
stabilitu balíku, jeho rovnoměrné otáčení a 
dokonalé zabalení do fólie. Dva velké opěrné 
válce dále zvyšují stabilitu a vedení balíku.

OVLÁDÁNÍ
Dle modelu a dle požadavků jsou na výběr 
tři možnosti ovládání:
- Manuální model baličky (M) je ovládán 

lanky přes 2 páčky z kabiny traktoru a je 
možno jej dovybavit počítadlem balíků s 
počtem ovinutí fólie a funkcí autostop. 
Počítadlo balíků a ovinutí pomáhá obsluze 
navolit potřebné množství fólie a podává 
informace o počtu zabalených balíků. 
Funkce autostop automaticky zastaví 
proces ovíjení po aplikaci poslední vrstvy 
fólie z navoleného počtu vrstev.  
Tato výbava mění manuálně ovládanou 
baličku v poloautomaticky ovládanou 
baličku.

- Model s joystickem (J) automaticky řídí 
vyklápění balíku a další funkce 

- Počítačová verze (C) umožňuje veškeré 
ovládání přes terminál s možností plné 
automatizace. Na přání je dále k dispozici 
i dálkové ovládání.

MODELY S BALÍCÍM STOLEM NA 
HRANATÉ BALÍKY
Dva páry nastavitelných válců zaručují 
rovnoměrné otáčení balíku na stole a tím  
i kvalitní zabalení různě velkých balíků.



Kromě klasického systému s jednou fólií nabízí značka KUHN na 
nových modelech RW řady 10 systém e -Twin pro efektivnější balení. 
Tato technologie, která je chráněna patentem*, spočívá v jedinečném 
řešení dvou držáků fólie s upraveným systémem napínáků fólie.  
Dvě fólie o šířce 750 mm se spojí přímo na napínáku s překrytím 2/3. 
Tím dojde k úspoře 50 % času během balení a díky většímu předpětí 
spojených fólií dochází k úspoře fólie a pevnějšímu zabalení fólie v 
porovnání s běžným systémem. Některé modely baliček disponují ve 
výbavě na přání sadou pro kontrolu vrstev fólie. Tento systém funguje 
jako snímač prázdné / přetržené fólie a v případě potřeby upraví 
otáčky balícího stolu, aby bylo dosaženo požadovaných vrstev při 
balení jednou fólií.

TECHNOLOGIE e-Twin

Řada 10RW

VÝHODY TECHNOLOGIE e-Twin:
- Úspora 50 % času.
- Úspora fólie díky jejímu většímu předpětí.
- Pevnější zabalení balíku a tím i lepší vytěsnění vzduchu pro kvalitnější 

konzervaci.
- Velmi vysoká odolnost vůči přetržení fólie.
- Manuální i počítačové ovládání.

Řada baliček RW-10 e -Twin je dalším krokem pro efektivnější balení při 
dosažení snížení nákladů a ekologické zátěže.

ZAJÍMAJÍ VÁS KONKRÉTNÍ ČÍSLA, JAK BY TECHNOLOGIE 
e-Twin ŠETŘILA VAŠE PENÍZE?
Sejměte tento kód Vaším chytrým telefonem a sami si pomocí kalkulátoru 
spočítejte, zda se Vám technologie e -Twin vyplatí. Kalkulátor je online také 
na www.kuhncenter.cz

*patentováno nebo právě probíhá proces patentování

NAPÍNÁKY FÓLIE
Standardní držáky na 750 mm fólie jsou vyráběny z hliníku, aby na nich nedocházelo k usazování vrstvy 
lepidla z fólií. Oba konce držáku jsou zkoseny pro lepší dodržování optimální šířky fólie a snížení rizika 
jejího přetržení. Jejich speciální vroubkovaný profil pomáhá odvádět vzduch a vodu z povrchu fólie.  
Díky jejich umístění na baličce je jejich výměna velmi snadná a rychlá. Standardní předpětí fólie je 70 % 
a je ho dosaženo převodovkou, která se vyznačuje minimální údržbou a hlučností.

e -Twin kalkulátor

KVALITA PRÁCEÚSPORY
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Typ Kulaté balíky 
Šířka x Průměr (cm)

RW 1110 125 x 100 – 150

RW 1200 125 x 100 – 150

RW 1410 125 x 100 – 150

RW 1610 125 x 100 – 150

RW 1800 125 x 100 – 160

BALIČKA NA KULATÉ BALÍKY
1110 1200 1410 1610 1800RW
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1110RW

*patentováno nebo právě probíhá proces patentování

ÚSPORY
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NESENÁ BALIČKA 
KULATÝCH BALÍKŮ

RW 1110 je vhodná pro balení balíků o 
hmotnosti až 1200 kg. Je to umožněno její 
robustní konstrukcí. Díky nízko uloženému 
balícímu stolu se čtyřmi pásy je zajištěno 
šetrné vykládání balíku a nejsou tedy nutné 
žádné aktivní tlumiče. Nízká výška samozřejmě 
umožňuje snadnou výměnu rolí fólie. 
O naprosto spolehlivé řezání a držení fólie se 
stará nůž s pružinou.

DVĚ MOŽNOSTI OVLÁDÁNÍ: MANUÁLNÍ PROVEDENÍ (M) NEBO POČÍTAČOVÉ PROVEDENÍ (C) S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM 
VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ 
RW 1110 M je manuálně ovládaná balička lanky přes 2 páčky a je možno jej dovybavit počítadlem balíků s počtem ovinutí fólie a funkcí autostop. 
Počítadlo balíků a ovinutí pomáhá obsluze navolit potřebné množství fólie a podává informace o počtu zabalených balíků. Funkce autostop 
automaticky zastaví proces ovíjení po aplikaci poslední vrstvy fólie z navoleného počtu vrstev. Tato výbava mění manuálně ovládanou baličku v 
poloautomaticky ovládanou baličku.

RW 1110 je ideální model pro balení balíků jak na poli, tak i na místě skladování. Balení v místě skladování znamená minimální riziko 
jakéhokoliv poškození fólie. Jeden pracovník tak dokáže obsluhovat celou linku.

TECHNOLOGIE e-Twin
Baličky RW 1110 mohou být vybaveny patentovaným* systémem e -Twin. 
Tím dojde k úspoře času během balení o 50 %, k úspoře fólie a pevnějšímu 
zabalení balíků.

Na přání jsou pro baličky RW 1110 k 
dispozici širší odstavné nohy, které zajišťují 
vyšší stabilitu baličky (při balení bez připojení 
k traktoru). Další možností je zásobník na čtyři 
role fólie.

Model baličky RW 1110 C je vybaven počítačovým ovládáním. Jedná se o jednoduchý 
intuitivní počítačový systém s integrovaným joystickem, který má stejné uspořádání jako 
terminál AT 10 (Autoplus) známý z lisů na kulaté balíky. Dálkové ovládání RF má dlouhý 
dosah a umožňuje ovládat baličku z kabiny nakladače (balička může být připojena k 
druhému traktoru nebo k centrále). 



1200RW

KVALITA PRÁCE KOMFORT
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K DISPOZICI JSOU DVA MODELY: S MANUÁLNÍM (M) NEBO S POČÍTAČOVÝM 
OVLÁDÁNÍM (C)
Balička RW 1200 v manuálním provedení je ovládána pomocí dvou pák. V základu je 
vybavena počítadlem balíků, ovinutí a také funkcí Autostop. Tato výbava mění manuálně 
ovládanou baličku v poloautomaticky ovládanou. V nabídce je také plně počítačově ovládaná 
verze s funkcí pomalého startu balení, která snižuje riziko přetržení fólie na začátku balení.

NESENÁ SAMONAKLÁDACÍ 
BALIČKA KULATÝCH BALÍKŮ
Samonakládací balička kulatých balíků  
RW 1200 je určena pro nakládání, přepravu 
a balení balíků i za jízdy. Těžiště tohoto 
neseného stroje je blízko traktoru, což 
přispívá k vyšší stabilitě a lepšímu rozložení 
hmotnosti během balení a při přepravě.  
Tato balička má nůž na fólii nůžkového typu, 
který zajišťuje spolehlivé uříznutí fólie a její 
pevné uchycení pro další balík. Výměna fólie 
se provádí velmi snadno a ze země.

DALŠÍ VÝBAVA NA PŘÁNÍ
Volitelně je možno model RW 1200 vybavit protizávažím na ramenu satelitu, přepravním opěrným válečkem, opěrným kuželem pro lepší stabilitu 
balíků (doporučeno v kopcovitých podmínkách) a překlápěčem balíků na základnu.



Všestranná samonakládací balička RW 1410 střední třídy je skvělou volbou. Manuální verze (M) je lankově 
ovládána pomocí tří pák z kabiny traktoru a je možno ji dovybavit počítadlem balíků a ovinutí a dále také 
funkcí autostop. Počítačem ovládaná verze (C) využívá ovládací terminál s integrovaným joystickem poskytující 
veškeré informace a možnost pro plně automatický proces celého balení. Ve standardu je vybavena senzorem 
přetržení nebo konce fólie, který baličku automaticky zastaví.

TAŽENÁ SAMONAKLÁDACÍ 
BALIČKA KULATÝCH BALÍKŮ

Pravé kolo lze stočit směrem 
dovnitř pro zmenšení transportních 
rozměrů (levé na přání).

Menší transportní šířka díky možnosti přestavení kola nebo kol.

Díky unikátní koncepci se širokými koly je model RW 1410 bez problémů schopen naložit 
balíky až do průměru 150 cm vážící až 1000 kg. Nová konstrukce modelu RW 1410 má 
balící stůl se 4 pásy, silnější rám a delší zdvih nože fólie pro spolehlivější provoz.

Jako výbava na přání je u modelu RW 1410 k dispozici překlápěč balíků na základnu, dálkové 
ovládání RF a držák na 4 rezervní fólie. Baličku RW 1410 lze vybavit patentovaným* 
zařízením e -Twin, který umožňuje balení dvou fólií zároveň.

1410RW

*patentováno nebo právě probíhá proces patentování

KOMFORT KVALITA PRÁCE
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TAŽENÁ SAMONAKLÁDACÍ 
BALIČKA

Profesionální balička RW 1610 je ideální stroj pro zemědělce, kteří potřebují výkonnou a efektivní baličku. Díky nízké robustní konstrukci, 
nízko uloženému balícímu stolu a velkým kolům, která jsou umístěna vzadu, není potřeba pro vyklápění balíků žádný aktivní tlumič.  
Toto řešení šetří čas a umožňuje vykládat balíky i během jízdy. Ve standardní výbavě je model RW 1610 vybaven nožem fólie s vysokým 
zdvihem a dvěma držáky na rezervní fólie.

Jako výbava na přání je u modelu RW 1610 k dispozici překlápěč balíků na základnu, dálkové ovládání RF a držák na čtyři rezervní fólie. 
Podobně jako baličku RW 1410, tak i baličku RW 1610 lze vybavit patentovaným systémem e -Twin, který umožňuje balení dvou fólií zároveň.

Baličky RW 1610 lze ovládat pomocí tří pák (model M), joystickem (model J) nebo počítačem (model C).

Model RW 1610 umožňuje balit i velmi těžké balíky o hmotnosti 1200 kg. Je to umožněno velmi robustním rámem a balícím stolem, který je 
osazen 4 pásy. Díky konstrukci baličky působí vždy část její hmotnosti na závěs traktoru. Nevznikají tak rázy, a to ani při vyklápění balíků.  
Tento model umožňuje jeden balík balit na balícím stole a druhý svážet na nakládacím rameni. Model C pak nabízí patentovanou funkci 
AUTOLOAD. Tato funkce umožňuje automatizovat proces nakládání balíků. Po nárazu balíku na senzor na nakládacím rameni se automaticky 
aktivuje zdvih ramena a balík je naložen na balící stůl. Pokud se již na balícím stole jeden balík balí, rameno druhý balík pouze přizvedne a 
naloží ho až po dobalení předchozího balíku. Tento proces lze ovládat z kabiny i manuálně. Toto provedení nabízí vysoký komfort a kompletní 
automatizaci procesu balení balíků.

*patentováno nebo právě probíhá proces patentování

KOMFORT
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RW 1800 je balička pro velké výkony s nejnovějšími technologiemi balení. Patentovaný* systém nakládání s nakládacím ramenem, které je 
přímo integrované do balícího stolu, umožňuje spolehlivé naložení balíku z přední strany baličky. Tento systém umožňuje balit až 90 balíků 
za hodinu se 4 vrstvami fólie. Při nakládání se stůl i rameno sklopí, šetrně naloží balík a vrátí se do původní polohy pro dokonalé zabalení 
balíku. Díky nízkému uložení balícího stolu je zajištěna vysoká stabilita balíku i v kopcovitých podmínkách. Tento systém umožňuje pracovat 
v přímé linii za lisem a dokonce i připojit baličku přímo k lisu.

Mnoho jedinečných vlastností a další výbavy na přání činí z baličky RW 1800 jednu z nejuniverzálnějších a nejflexibilnějších baliček na trhu. 
Díky manuálnímu, joystickovému nebo počítačovému ovládání s funkcí AUTOLOAD a AUTOSWITCH, s jednoduchým nebo dvojitým ramenem 
satelitů, různými velikostmi kol a dálkovým ovládáním RF, lze baličku RW 1800 přizpůsobit přesně Vašim požadavkům a pracovním podmínkám.

Díky své unikátní koncepci lze s modelem RW 1800 nakládat bez problémů balíky do průměru 1,6 m vážící až 1400 kg. Tuto baličku je možno 
agregovat s traktory s malým výkonem, nepotřebuje protizávaží ani tlumič pádu balíků. Dvojitá ramena satelitů garantují dokonalé balení za 
všech podmínek.

TAŽENÁ SAMONAKLÁDACÍ BALIČKA SE DVĚMA SATELITY

*patentováno nebo právě probíhá proces patentování
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1800RW



KOMFORT

Balička RW 1800 s manuálním ovládáním (M) přes 4 páčky je ve standardu vybavena počítadlem balíků s počtem ovinutí fólie, která mění 
manuálně ovládanou baličku v poloautomaticky ovládanou baličku. Joysticková verze (J) umožňuje automatické vyklápění balíku a řadu 
dalších funkcí. Verze (C) je vybavena plně automatickým intuitivním počítačovým ovládáním s integrovaným joystickem. Ve standardní výbavě 
je vybavena funkcí play - pause. Používá stejný terminál AT 10 (AUTOPLUS), jako lisy značky KUHN.

Funkce AUTOLOAD je nový inovační systém, který umožňuje automatické nakládání balíku a jeho přesun na balící stůl, aniž by 
musela zasahovat obsluha. Tato funkce usnadňuje a zrychluje nakládání a balení balíku, zvyšuje pracovní komfort, výkonnost a 
efektivitu.

Funkce AUTOSWITCH zvyšuje pracovní komfort baličky RW 1800 C. Stisknutím jediného tlačítka se balička automaticky přestaví z 
transportní do pracovní polohy a naopak.

TAŽENÁ SAMONAKLÁDACÍ BALIČKA SE DVĚMA SATELITY
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BALIČKY NA KULATÉ  
A HRANATÉ BALÍKY

1114 1614 4014SW

Typ Kulaté balíky 
Šířka x Průměr (cm)

Hranaté balíky  
Šířka x Výška x Délka (cm)

SW 1114 120 – 150 x 100 – 150 80 x 60 – 90 x 180

SW 1614 120 – 150 x 100 – 150 80 x 60 – 90 x 180

SW 4014 120 – 150 x 90 - 140 80 x 50 – 100 x 200 / 120 x 60 – 130 x 200
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Na přání jsou pro baličky SW 1114 k dispozici širší odstavné nohy, které zajišťují vyšší stabilitu baličky (při balení bez připojení k traktoru).  
Další možností je zásobník na čtyři role fólie.

NESENÁ BALIČKA STŘEDNĚ 
VELKÝCH HRANATÝCH BALÍKŮ

SW 1114 je nesená balička schopná balit středně velké hranaté balíky a kulaté balíky s hmotností až 1200 kg. Dva páry ocelových válců 
umožňují stabilní pozici balíku a jeho rovnoměrné otáčení, což vede ke kvalitnímu zabalení. Hydraulický nůž fólie má delší zdvih, což umožňuje 
přizpůsobit se různým velikostem balíků. To také zajišťuje pevné držení fólie a následný hladký řez za každých podmínek.

Nůž, který odřezává a drží fólie je ovládán hydraulicky. 
Okamžik, kdy nůž fólii uřízne, lze nastavit vůči poloze 
balícího stolu. Důvodem je co nejvyšší efektivita při balení 
balíků o různé délce a v různorodých podmínkách.

15

1114SW



16

NESENÁ BALIČKA STŘEDNĚ VELKÝCH HRANATÝCH A KULATÝCH BALÍKŮ
Manuální verze SW 1114 (M) je ovládána dvěma pákami přes lanka z kabiny traktoru. Páky mohou být 
na baličce umístěny i u napínáku fólie. Model je také vybaven počítadlem balíků, ovinutí a funkcí autostop. 
Tato výbava mění manuálně ovládanou baličku v poloautomaticky ovládanou.

Balička SW 1114 (C) disponuje ve standardní výbavě dálkovým ovládáním RF. Díky tomu lze baličku ovládat 
např. z kabiny nakladače a baličku samotnou lze pohánět buď druhým traktorem nebo např. přes hydraulickou 
centrálu. Výhodou balení přímo na místě skladování je vysoká ochrana fólie před natržením. Verze C 
disponuje ve standardní výbavě senzorem konce / přetržení fólie, který případně zastaví proces balení, 
funkcí play / pause a počítadlem balíků a fólie. 

Nízko položený stůl umožňuje bezpečně 
vyklopit balík bez rizika poničení fólie.

Dálkové ovládání RF slouží k ovládání 
baličky z nakladače v případě, že je 
balička poháněna z jiného zdroje 
(hydraulické centrály) nebo je připojena 
do jiného traktoru.

1114SW



Model SW 1614 je možno vybavit dvěma systémy ovládání. Manuální verze (M) je ovládána 
lanky z kabiny traktoru a ve standardu disponuje počítadlem balíků, ovinutí a funkcí autostop. 
Tato výbava mění mechanicky ovládanou baličku v poloautomaticky ovládanou. 

Model SW 1614 C je vybaven patentovaným* systémem AUTOLOAD pro vyšší efektivitu a 
pracovní komfort. Intuitivní a plně automatický systém počítačového ovládání s integrovaným 
joystickem disponuje ve standardní výbavě funkcí autostop, senzorem konce / přetržení fólie, 
který případně zastaví proces balení, a funkcí play / pause. K dispozici je dále dálkové 
ovládání RF.

Ve výbavě na přání je dále k dispozici zásobník na čtyři role fólie, hydraulická sada pro 
sklápění kol pro transport a protizávaží, které umožňuje nakládat balíky o hmotnosti až 1000 kg.

SAMONAKLÁDACÍ BALIČKA NA KULATÉ 
A STŘEDNĚ VELKÉ HRANATÉ BALÍKY

Pro přepravu je možno sklopit kola dovnitř, čímž se sníží 
přepravní šířka. Hydraulické sklápění je volitelné.

Model SW 1614 je tažené provedení samonakládací baličky schopné balit středně velké hranaté balíky o rozměru 80 x 60-90 cm s délkou 
180 cm a kulaté balíky do průměru 150 cm. Dva páry ocelových válců umožňují hluboké usazení balíku a jeho rovnoměrné otáčení, což 
umožňuje jeho dokonalé zabalení. Hydraulický nůž s delším zdvihem umožňuje přizpůsobit se různým velikostem balíků. Dále zajišťuje pevné 
držení fólie a následně hladký řez za jakýchkoliv podmínek. Automatické paralelní nakládací rameno s nastavitelnou zarážkou balíků 
umožňuje bezproblémové a šetrné nakládání balíků za jízdy. Díky nízko položenému těžišti a širokým kolům je možno na tomto rameni 
přepravovat balík, zatímco druhý balík je již obalován na stole.

Nízko položený stůl umožňuje bezpečně vyklopit balík 
bez rizika poničení fólie.

Balička SW 1614 C je včetně funkce Autoload
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*patentováno nebo právě probíhá proces patentování



Laser sensor is measuring ground level

* Parametry pro Autoload: 1) Hranaté balíky o délce v rozmezí 0,75 až 2 m.  
 2) Konstantní pojezdová rychlost při nakládání v rozmezí 0,5 až 4 km/h (během skenování i nakládání)

Laser snímá prostor před baličkou.

1
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JAK TO FUNGUJE?
Funkce Autoload funguje na principu laserové technologie. Laserový senzor je na baličce umístěn uvnitř horního krytu na přední 
straně baličky a snímá prostor před baličkou. Druhý senzor je umístěn na levém kole. Tento senzor slouží k měření aktuální rychlosti 
a vzdálenosti k balíku.

VSKUTKU INTELIGENTNÍ BALIČKA
Balička SW 4014 je ukázkou inovací v balení balíků od firmy KUHN. Univerzální balička se samonakládáním je vybavena 
patentovaným* systémem AutoLoad pro automatický proces balení. 

NON-STOP BALENÍ SE SYSTÉMEM AUTOLOAD*
Inovativní systém AutoLoad nabízí plně automatické nakládání kulatých i hranatých balíků na balící stůl, aniž by musela zasahovat obsluha baličky. 
Systém AutoLoad rozpozná přibližující se balík, automaticky změří jeho délku a nastaví nakládací ramena do výchozí polohy. Balička následně 
automaticky balík zvedne a začne balit, aniž by řidič musel zastavit. Výsledkem je vyšší efektivita, výkon baličky a v neposlední řadě i vyšší 
pracovní komfort pro obsluhu.

4014SW

V případech, že se balík nachází v příkopě, v rohu pole nebo v jiných špatně přístupných částech pole, stále je zde možnost naložit balík 
manuálně, a to jak zepředu, tak i zezadu.

Laser detekuje blížící se balík. Laser detekuje bližší hranu balíku a snímač na kole baličky pomocí 
impulzů měří délku balíku. Nakládací ramena se připraví do polohy 

pro naložení balíku (dle předem nadefinované šířky balíku).

Laser detekuje vzdálenější hranu balíku, čímž si systém dopočítá 
délku balíku.

Dle aktuální pojezdové rychlosti ramena automaticky naloží balík 
tak, aby byl přesně uprostřed na válcích balícího stolu.

Během balení je možné přesunout se k dalšímu balíku.



Laser sensor is measuring ground level

KOMFORTKVALITA PRÁCE
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*patentováno nebo právě probíhá proces patentování

Kromě inovativní funkce AutoLoad disponuje tato balička řadou dalších výhod, které z této univerzální baličky dělají bezkonkurenční model na trhu.

NEOBYČEJNÁ STABILITA
Díky robustní konstrukci s teleskopickým rámem je zajištěna velká šířka baličky pro dokonalou stabilitu při práci. Tento jedinečný koncept, kdy 
balička „nadjíždí“ balíky, umožňuje snadné nakládání balíků a dokonalý výhled na proces balení. Balička SW 4014 má při práci celkovou 
šířku 4 m, přičemž transportní šířka činí pouhých 2,5 m.

OPTIMÁLNÍ UNIVERZÁLNOST
Model SW 4014 umožňuje balit velké a středně velké hranaté balíky 
a kulaté balíky o hmotnosti až 1500 kg. Změna balení kulatých / 
hranatých balíků se provádí bez dodatečných úprav baličky nebo 
mechanického přestavení. Veškeré nastavení se provede pouze přes 
terminál.

DOKONALÁ MANIPULACE S BALÍKEM
Chytrá koncepce baliček SW 4014 zajišťuje snadné nakládání a 
vykládání balíků. Nad balíky je možné i nacouvat, takže lze nakládat 
balíky i ze špatně přístupných míst. Při nakládání ani při vykládání 
nehrozí riziko kontaminací píce hlínou či poškození fólie díky dvěma 
párům* patentovaných ocelových válců.

Teleskopická středová sekce a hydraulická oj snižují transportní šířku z 4 m na 2,5 m.

Aby během přepravy nedocházelo k poškození fólií, je balička SW 4014 osazena 
širokými blatníky. Široká kola 19,0/45x17 jsou k dispozici na přání.



ÚSPORY PALIVA
Baličku SW 4014 lze agregovat s traktory o nízkém výkonu (požadavky průtoku oleje:  
min. 40 l, max. 60 l). Na přání je k dispozici i hydraulická jednotka, která je poháněná od 
vývodového hřídele traktoru. Traktor může pracovat při nižších otáčkách motoru, obzvlášť při 
režimech PTO 540 E nebo 750. Tuto hydraulickou jednotku tvoří čerpadlo s uzavřeným okruhem. 
Nehrozí zde tedy riziko smíchání olejů jiných traktorů a je zde menší riziko vniknutí nečistot do oleje.

ÚDRŽBA
Velké boční kryty baličky SW 4014 umožňují 
velmi dobrý přístup během údržby.  
Kromě toho lze horní i boční kryt otevřít bez 
nutnosti použití nářadí. Baličku SW 4014 lze 
na přání vybavit LED osvětlením pro lepší 
výhled na proces balení při práci v noci. 

*patentováno nebo právě probíhá proces patentování

1 2

3 4

1. Volba 5 vrstev fólie
2. Balík je zabalen do 3 vrstev s překrytím 67 %
3. Zvýšení otáček balícího stolu
4. Zbylé dvě vrstvy jsou zabaleny s překrytím 50 %

DOKONALÉ BALENÍ
Díky patentovanému systému válců balícího stolu, kdy jsou horní válce kratší než spodní je 
umožněno velmi nízké uložení držáků fólie. Výsledkem je to, že fólie je aplikována velmi 
blízko ke středu balíku, což sníží riziko nakrabacení fólie během balení a vede k vyšší 
kvalitě balení a konzervace materiálu.
Pro snadnější proces balení a snadné nastavení počtu vrstev fólie slouží sofistikovaný systém IntelliWrap. Tento systém využívá sofistikovanou 
kombinaci elektroniky a hydrauliky pro perfektní monitorování procesu balení a pro úplnou kontrolu nad dokonalým překrytím vrstev fólie.  
Dle aktuálních podmínek, vlastností lisovaného materiálu, délky skladování apod., si obsluha zvolí pomocí ovládacího terminálu požadovaný 
počet vrstev fólie v rozsahu (4, 5, 6, 7, 8, 9…) a systém se přizpůsobí nastaveným parametrům balíku.

20
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PRACOVNÍ KOMFORT
Pro zajištění optimálních podmínek pro následný transport a manipulaci s balíky nabízí tato balička možnost automaticky vykládat balík v 
požadované poloze. Obsluha si tedy může nastavit, aby balíky byly vykládány uzly na horní straně (pro snadnější vytahování provázků při 
rozebírání balíků) nebo aby byly pokládány na boční stranu = „na stojato“ (pro snadnější transport).

CCI 200
Terminál CCI 200 je kompatibilní s ISOBUS systémem a disponuje velkou 
21,6 cm (8,5") barevnou dotykovou obrazovkou. Všechna nastavení 
tak můžete provést buď pomocí dotykové obrazovky nebo přes intuitivní 
velká tlačítka. Terminál CCI 200 je kompatibilní i s ostatními stroji a 
značkami podporující systém ISOBUS.

VŽDY POD KONTROLOU
Balička SW 4014 je plně ISOBUS kompatibilní stroj. Pro plně ISOBUS kompatibilní traktory tedy není nutný žádný další ovládací terminál. 
Pro traktory bez ISOBUS systému jsou k dispozici terminály VT50 nebo CCI 200, případně další ISOBUS terminály. Terminál umožňuje 
nastavovat (velikost balíků, počet vrstev,...) ovládat baličku (přepínání transportní/pracovní poloha,...), zobrazuje informace o balení, počet 
balíků apod. 

VT 50
Terminál KUHN ISOBUS VT 50 disponuje 14,5 cm (5.7”) barevnou 
obrazovkou. Všechna nastavení tak můžete provést buď pomocí 
dotykové obrazovky nebo přes intuitivní velká tlačítka. Terminál VT 50 
je kompatibilní i s ostatními stroji značky KUHN podporující systém 
ISOBUS.

ELEKTRONIKA
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PRO MAXIMÁLNÍ SPOLEHLIVOST

Slévárny i kovárny firmy KUHN se vyznačují vysokou technickou úrovní a díky propracovanému 
systému vyrábí náhradní díly dle potřeby a v pravý čas. Díky naší propracované logistice a 
silným partnerům se můžete spolehnout na včasnou a rychlou dodávku náhradních dílů za 
všech podmínek.

NÁHRADNÍ DÍLY KUHN

GRASSMASTER
JEDNODUŠE KVALITNÍ PÍCE!

Věděli jste, že snížíte-li množství nečistot v 
píci ze 4 % na 2 %, můžete ušetřit náklady 
na krmivo v ekvivalentu až 89 €/ha. 
Program KUHN GRASSMASTER je tu pro 
Vás, ukázat Vám, jak ušetřit náklady a 
zefektivnit Vaše podnikání.

ČTYŘI PŘEDPOKLADY PRO KVALITNÍ PÍCI

Zamezení Vysoký

DobráMinimální

DEGRADACE 
PÍCE

OBSAH ŽIVIN 
A ENERGIE

STRAVITELNOST 
A CHUTNOST

KONTAMINACE 
PÍCE

be strong, be KUHN

Jedním z hlavních cílů firmy KUHN je nabízet řešení pro 
zvýšení kvality píce, která se může stát základem velmi 
kvalitního krmiva. KUHN GRASSMASTER je iniciativa 
firmy KUHN, která má za účel informovat o důležitosti 
produkce kvalitních objemových složek krmiva.  
Firma KUHN, jako specialista na sortiment strojů pro 
sklizeň píce, Vám chce představit svůj sortiment.

*Zdroj: Agrární komora Weser-Ems, Německo.

Více informací naleznete na www.kuhn-grassmaster.com
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Technická data

RW 1110 RW 1200 RW 1410 RW 1610 RW 1800 SW 1114 SW 1614 SW 4014

Hmotnost a rozměry

Celková délka 2,90 m 2,27 m 4,55 m 4,20 m 4,47 m 2,47 m 4,86 m 4,70 m

Transportní šířka 1,78 m 1,32 m        2,45 m *** 2,69 m 2,55 m 2,29 m        2,49 m *** 2,50 m

Hmotnost 900 kg 700 kg 1000 kg 1490 kg 1100 kg 955 kg 1750 kg 2740 kg

Výška během transportu 2,60 m 2,43 m 2,28 m 2,58 m 3,06 m 2,03 m 2,29 m 2,75 m

Rozměry pneumatik (standard) - - 10.0 / 80-12” 15.0 / 55-17” 11.5 / 80-15.3” - 15 / (55-17”) 15.0 / (55-17”)

Rozměry pneumatik (na přání) - - 360 / (55-12”) 10.5 / 80-18” 400 / 60-15.5” - - 19.0 / (45-17”)

Rozměry balíků

Max. velikost kulatých balíků 
(šířka x průměr) (m)

1,25 x  
(1,00 x 1,50)

1,25 x  
(1,00 x 1,50)

1,25 x  
(1,00 x 1,50)

1,25 x  
(1,00 x 1,50)

1,25 x  
(1,00 x 1,60)

(1,20-1,50) x  
(1,00-1,50)

(1,20-1,50) x  
(1,00-1,50)

(1,20-1,50) x 
(0,90-1,40)

Max. velikost hranatých balíků 
(šířka x výška x délka) (m) - - - - -

0,80 x  
(0,60-0,90)  

x 1,80

0,80 x  
(0,60-0,90)  

x 1,80

0,80 x  
(0,50-1,00) x 2,00  

1,20 x  
(0,60-1,30) x 2,00

Max. hmotnost balíku 1200 kg 1200 kg 1000 kg 1100-1200 kg** 1400 kg 1200 kg 800-1000 kg** 1500 kg

Průtok oleje (l/min) 26 při 
150 bar

24 při 
150 bar

26 při  
150 bar

26 při 
150 bar

30 při 
150 bar

26 při 
150 bar

26 při 
150 bar

40 až 60 při  
180 bar

Obsluha

Ovládání lanky (m) -

Ovládání joystickem (J) - - - - - -

Ovládání programovatelným 
počítačem (C)

Dálkové ovládání (C) - -

ISOBUS - - - - - - -

Nůž fólie s velkým zdvihem 
(automatický)

Autoload - - - -

Napínáky fólie

Jeden napínák fólie 750 mm -

Dva napínáky fólie 750 mm (e -Twin) - (e -Twin) (e -Twin) (dva satelity) - - (dva satelity)

Adaptér na fólii 500 mm (ne pro e -Twin) - (ne pro e -Twin) (ne pro e -Twin) - - - -

Na přání

Zásobníky na fólii  4 role -  4 role  2 role
 +4 role  +2/4/6 rolí  4 role  4 role  2 role

 +2/4/6/8 rolí

Počítač balíků a vrstev fólie  
(model M)

Auto. stop na konci cyklu 
(M model)

Auto. stop při přetržení nebo konci 
fólie (C model)

/
(e -Twin) - /

(e -Twin)
/

(e -Twin)

Odkládací pás - - - -

Překlápěč balíků na základnu - - -

Sada osvětlení - - -

½ rychlost při konci/přetržení fólie (C) - - -

  = standardní výbava   = výbava na přání   - = nelze 
** s extra závažím   *** skládání kol pro transport



PROHLÉDNĚTE SI KOMPLETNÍ ŘADU LISŮ A BALIČEK ZNAČKY KUHN

www.kuhncenter.cz

Informace v tomto dokumentu slouží pouze k orientačním účelům a nejsou závazné. Náše stroje jsou vyrobeny ve shodě s 
předpisy státu, do kterého jsou stroje dodány. 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 specifi kací v montážních instrukcích a návodu k obsluze). Respektujte hmotnost a povolené zatížení tažného 
prostředku, jeho zvedací kapacitu, maximální zatížení náprav a pneumatik. Minimální zatížení přední nápravy musí být 
vždy v souladu s předpisy v dané zemi (v Evropě je to minimálně 20 % hmotnosti traktoru). Ponecháváme si právo změny 
jakékoliv konstrukce, technických údajů nebo seznamu materiálů bez dalšího oznámení. Naše stroje a zařízení v tomto 
dokumentu mohou být chráněny minimálně jedním patentem a/nebo průmyslovým vzorem. Ochranné známky citované v 
tomto dokumentu mohou být registrovány v jedné nebo několika zemích.

Váš dealer KUHN:

www.kuhn.com

Více informací o Vašem nejbližším prodejci značky Kuhn 
naleznete zde

RW-SW

Velikost balíků RW 1110 RW 1200 RW 1410 RW 1610 RW 1800 SW 1114 SW1614 SW 4014

Max. velikost kulatých balíků  
(šířka x průměr) (m)

1,25 x  
(1,00 x 1,50)

1,25 x  
(1,00 x 1,50)

1,25 x  
(1,00 x 1,50)

1,25 x  
(1,00 x 1,50)

1,25 x  
(1,00 x 1,60)

(1,20-1,50) x  
(1,00-1,50)

(1,20-1,50) x  
(1,00-1,50)

(1,20-1,50) x  
(0,90-1,40)

Max. velikost hranatých balíků  
(šířka x výška x délka) (m) - - - - - 0,80 x (0,60-0,90) 

x 1,80
0,80 x (0,60-0,90) 

x 1,80
0,80 x (0,50-1,00) x 2,00  
1,20 x (0,60-1,30) x 2,00

Max. hmotnost balíku 1200 kg 1200 kg 1000 kg 1100-1200 kg** 1400 kg 1200 kg 800-1000 kg** 1500 kg

** model s protizávažím

PROHLÉDNĚTE SI BALIČKY KUHN NA KULATÉ A HRANATÉ 
BALÍKY, KTERÉ SE HODÍ DO VAŠICH PODMÍNEK!
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Navšivte naše kanály na YouTube.

1. Lisy s variabilní komorou - 2. Kombi lisy s variabilní komorou BalePacks - 3. Lisy s pevnou komorou - 4. Kombi lisy s pevnou komorou 
BalePacks - 5. i-BIO+ - 6. Lisy na hranaté balíky

KUHN CENTER CZ a.s.
Tlustice 75 - Hořovice 268 01
+420 311573505 - info@kuhncenter.cz
www.kuhncenter.cz

*patentováno nebo právě probíhá proces patentování
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Prohlédněte si také 
značku KUHN na:

ŘadaRW-SW


