
Rent, appetitligt 
foder i topkvalitet

Stort udvalg af landbrugsmaskiner fra mark til stald



Kunderne siger:
- KUHN bygger solide 
maskiner, der kan holde  
til at blive brugt.

Lars Kristensen, ejer af Elmegården

- Trippelsættene fra KUHN er 
gode til at slå græsset af, selv 
under vanskelige forhold. 
Allan Simonsen, Lykkesholm Græsservice

- På vores KUHN skårlægger-
trippelsætercrimperfingreneaf
stål, og der er større gennemgang 
i den forreste enhed.  
Det arbejder rigtig godt.
Jens Døssing, Bøgild Maskinstation A/S

GMD 10-SERIEN GMD 1011-SERIEN FC 104D-SERIEN

FLERE KUHN SKÅRLÆGGERE OG SKIVEHØSTERE  Se hele udvalget på www.mi.dk/græs

Store KUHN trippelsæt klipper foder med høj næringsværdi
Skivehøster- og skårlægger trippelsættene fra KUHN giver både en høj kapacitet og et rent foder med en høj 
næringsværdi. De er skabt til store traktorer og høje hastigheder. Samtidig er kvaliteten af det udførte arbejde   
stor, så vækstpunktet på græsstubben bevares i den rigtige højde. Skivehøsterne er uden crimper, mens 
skårlæggerne er med crimper (stålfingre eller valser).

Trippelkombinationerne består af FC/GMD 3525F forrest og den todelte FC/GMD 10030D enhed bagest.

Læs mere på www.mi.dk/græs

Et rent foder giver større udbytte
Et godt udbytte fra husdyrhold starter med rent grovfoder af høj kvalitet. 
Det er vigtigt, at foderet er appetitligt, så dyrene spiser godt, og at 
næringsværdien er så høj som muligt.  
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GF 102-SERIEN GF 1002-SERIEN GF 10012-SERIEN

FLERE KUHN VENDERE  Se hele udvalget på www.mi.dk/vendere

KUHN GF 13012 / GF 17012

Vender 15 ha i timen
Disse store bugserede vendere på hhv. 13 og 17,2 m arbejdsbredde har en meget 
stor kapacitet på op til 15 ha i timen. 
•  De hhv. 12 og 16 rotorer følger marken perfekt, da der er en leddeling mellem hver 

rotor, samtidig med DigiDrive® finger klokoblingen sikrer en fleksibel kraftoverføring.
• Der er høj frigang under rotorerne, når der vendes i forageren.
• Det er kun nødvendigt med ét tryk fra kabinen til at løfte alle rotorer fra jorden.  

Dette er en stor hjælp, når der vendes i forageren, bakkes ud i hjørner eller 
arbejdes på mindre marker!

Vendere til alle behov
En hurtig tørring bevarer foderets næringsværdi, og med en KUHN 
vender bliver der sat fart i tørringsprocessen. KUHN tilbyder et stort 
udvalg af vendere fra 3 m til 17,2 m.

KUHN GF 8712 / GF 10812

Nye store liftophængte vendere
KUHN har udvidet sit venderprogram med de liftophængte modeller 
GF 8712 og GF 10812 med hhv. 8 og 10 rotorer, og arbejds bredder 
på 8,7 m og 10,8 m. 

Unikke funktioner
på vendere

Præcis spredning langs kanterne.

Vedligeholdelsesfri kraftoverføring 
med DigiDrive® fingerklokobling.

Riverne har en fremragende evne  
til at følge terrænet.

Let manøvrering 
med stor frihøjde
Med HLC (Headland Lift Control)  

løftes venderen højt og hurtigt, så det er 
nemt at komme rundt på forageren, i  

hjørner og ved kanter.  
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FLERE KUHN RIVER  Se hele udvalget på www.mi.dk/river

SERIE AF 1-ROTORRIVER SERIE AF 2-ROTORRIVER

KUHN river bredt i alle størrelser
Når den værdifulde afgrøde skal rives sammen, er målet at det gøres så 
effektivt og skånsomt som muligt, med minimal risiko for urenheder. De mange 
gennemførte detaljer på KUHN riverne hjælper dig med at opfylde disse mål.

KUHN GA 15131

4-rotors river op til 14,7 m
TAKE-OFF effekten giver optimal opsamling af afgrøden, så risikoen for at få jord med 
minimeres. De forreste rotorer kan boostes til at køre 20% hurtigere.

KUHN MERGE MAXX PICKUP RIVE

Med skånsom og effektiv opsamling
Justerbar arbejdsbredde med to bånd. Stor fleksibilitet:  
center-/side-/kombilevering

Begge river er fuldhydrauliske
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Med IntelliWrap™ vælger du blot det ønskede antal 
filmlag på monitoren, hvorefter maskinen påfører 
minimum det indtastede antal lag på alle dele af 
ballen. Systemet er filmbesparende og giver bl.a. 
mulighed for valg af ulige antal lag.

Progressive Density pressersystemet laver 
de hårdeste baller ved at øge densi teten i 
takt med, at ballens diameter øges.

Unikke funktioner på KUHN ballepressere

 x  2 x  4 x 

3D indpakning fordeler filmen mere ensartet og 
effektivt rundt om hele ballen. 

Integralrotoren i Hardox stål giver en meget 
høj indføringskapacitet og et konstant indtag, 
uafhængigt af skårets beskaffenhed.

Integralrotorbetegnelsen dækker over kraftige 
transport snegle, der er integreret i de yderste 
sektioner af rotoren.

KUHN VBP 3195
En kombinationsballepresser og -indpakker 
med meget stor kapacitet, som tager 
højkom primerings presning til næste niveau! 
Den har en imponerende stor kapacitet 
og den mest moderne teknik, hvilket gør 
den til en af de mest effektive pressere på 
markedet.

VBP 3195 presser baller med en diameter  
fra 80 til 185 cm.

Fokusmaskiner:

Pressere og indpakkere  
til præcist dit behov
Fortæl os, hvilke behov og ønsker du har til din balle presser og 
-indpakker, så finder vi en løsning til dig i KUHNs store sortiment.

SB 1290iD

VB 3195

SW 1614

RW 1610

SW 4014

FBP 3135

KUHN FBP 3135
Fastkammerpresser og indpakker i én 
maskine. Unik indpakningssystem, der 
sikrer høj foderkvalitet til laveste mulige 
omkostninger. Indpakningssystemet gør 
det nemmere at håndtere både ballerne 
og filmen.

FBP 3135 presser baller med en dia-
meter på 1,25 m.

• Kombinations-rundballepressere, med fast (FBP) eller variabel (VBP) kammer med indpakker

• 3D indpakning og IntelliWrap giver intelligent og effektiv indpakning

• Justerbar hårdhed med Progressive density (VBP)

• STORE besparelser ved filmbinding af ballen, med 2x750 standard filmruller (FBP)
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Udvalgte pressere og  
indpakkere fra KUHN

Se hele udvalget på  
www.mi.dk/græs



Effektiv foderblanding
KUHNs selvkørende fuldfodervogne 
opfylder de strengeste krav til ensartede 
foderblandinger på kortest mulig tid.

SPW-SERIEN
Denne serie har bagmonteret motor, som giver mindre  
støj og støv  til gavn for chauffør. Modellen fås i hhv. 19,  
22, 25 og 27 m3 med bl.a.:

• 6-cylindret 225 hk. FPT-motor med SCR-teknologi
• Markeds kraftigste fræserhoved med 200 hk og en 

bredde på 2 m, som læsser hurtigt og effektivt.
• Hydrauliske  drevne blandesnegle med trinløs hastighed fra 

0-55 omdr./min.
• En fræserhøjde på 6 m
• 40 km/t. transporthastighed ved kun 1.500 omdr./min.

SPV-SERIEN
Disse fuldfodervogne er enkle og brugervenlige med 
1 snegl. De fås i hhv. en Power og en Intens model i 
størrelserne 12, 14, 15, og 17 m3 med bl.a.:

•  Selvrensende kølersystem
•  Hydraulisk opstramning af læssebånd

SPV er markedets mest kompakte maskine med en  
venderadius på kun 5 m.

PRIMOR HD MED

unik styrke og høj 
driftssikkerhed
Primor strømaskineserien er robust, slidstærk og nu 
med endnu længere levetid i en ny heavy-duty model. 
Turbinehuset er opgraderet fra 4 mm godstykkelse til 
8 mm i rustfrit stål. Også bunden og bundkæden inkl. 
medbringerne er lavet i en meget stærk konstruktion.  

” - Et læs tager cirka  
20 min. at blande og  
udfodre (med en SPW 22.).  

Détereffektivt.
Niels Kristian Jørgensen, Nesgaard I/S

Se hele udvalget på www.mi.dk/fuldfodervogne og www.mi.dk/stroemaskiner

Book en demo 
af alle maskiner i hele KUHN fodervogn- og strømaskine-programmet.

Kontakt MI-konsulent Thomas G. Christensen, tlf. 76 40 86 64 for aftale.

Unikt PolyDrive® remtræk giver  
maksimal kraft til opriveren
PolyDrive® giver mere power til at strø 
vanskelige materialer, da det overfører et langt 
højere moment til op riveren. Remtrækket 
kræver kun en lille startkraft, da det er 
uafhængigt af turbinen. Den hydrauliske 
frakobling af oprivervalsen afbryder halmstrø-
ningen eller udfodringen omgående.

Fokusmaskine:
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Se hele udvalget på www.mi.dk/fuldfodervogne og www.mi.dk/stroemaskiner

Suveræn blandekapacitet
KUHN Profile-serien af fuldfoderblanderne er særligt  
udviklet til det tunge foder, vi bruger i Danmark. 

PROFILE-SERIEN
Serien har et profileret kar med kantede sider, som holder lidt igen på foderet under op-
blandingen. Derved kan sneglene i K-NOX rustfrit stål arbejde ekstra grundigt med græsset i 
blandingerne. Goldkofoder og kompaktfoder bliver også skåret ekstra godt op, og blandingen 
bliver mere ensartet. Profile-serien fås med rumindhold fra 12 til 34 m3.

Udvalgte KUHN fodervogne
Se hele udvalget på  

www.mi.dk/fuldfodervogne

PROFILE 1.DL  
4-12 m3, 1 snegl

PROFILE 2.DL  
12-34 m3, 2 snegle

EUROMIX 4570  
28-45 m3, 3 snegle

SPV 12-17 m3, 1 snegl

SPW 14-27 m3, 2 snegle

Ifølge chefkonsulent hos Seges, Niels Bastian 
Kristensen sætter Profile-vognene nye standarder 
for den blandeeffekt, der kan opnås med vertikale 
fuldfoderblandere.

I gårdtest viste KUHN Profile monteret med en 
ekstra lang kniv på hver snegl, en god skæreevne 
og et virkeligt godt flow i blanderen med en 
kompakt fuldfoderration, oplyser Niels Bastian 
Kristensen.

” -KUHNProfilevognen
viser en imponerende 
blandeevne selv i meget 
tungeogfindelterationer.
Niels Bastian Kristensen,  
chefkonsulent hos Seges

Mange udstyrs- 
muligheder

Profile vognene kan skrædder- 
syes præcist til dine behov.

Snegl i
rustfrit stål

Ekstra udfodringsvinge Ekstra stigning  
på øverste 1/4  
af vindingen

Assymmetriske  
knive med selv- 
rensende effekt

PROFILE PLUS  
12-34 m3 med strømaskine
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Vil du vide mere om KUHN maskinerne?
Christian Korsholm tlf. 76 40 86 66 eller  
Christian Kyhn tlf. 76 40 86 68

DANSK IMPORTØR AF FRANSKE MASKINER
Maskinhandler Indkøbsringen A/S (MI) er dansk importør af KUHN 
maskiner. KUHN er verdens største producent af landbrugsredskaber og 
kendt for både fremragende kvalitet og unik innovation.

MI har importeret og forhandlet KUHN maskiner siden 1975, og har 
opbygget en meget stor erfaring med både rådgivning, salg og aftersales.

Vore kompetente landbrugsteam består af landbrugsuddannet og teknisk 
personale med praktisk erfaring fra mark og stald. Derfor ved vi, hvad vi 
taler om.

SLID- OG RESERVEDELE PÅ LAGER I VEJLE
På hovedlageret i Vejle lagerføres et stort lager af sliddele og reservedele,  
så vi kan holde dansk landbrug godt kørende. Vi leverer fra dag til dag til  
det landsdækkende MI-forhandlernet.

LANDSDÆKKENDE FORHANDLERNET
På www.mi.dk/forhandlere finder du en oversigt over samtlige KUHN 
forhandlere i Danmark. Vi har et tæt samarbejde med vore forhandlere 
omkring rådgivning, salg og service mv. Vore kunder er derfor altid 
garanteret den bedst mulige rådgivning og hjælp både før og efter en 
handel. 

Besøg os på www.mi.dk
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Importør: Forhandler:

Soldalen 1 · 7100 Vejle
Tlf. 76 40 86 00 ·  www.mi.dk


