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«ВФК» ПРЕЗЕНТУВАЛА НОВІТНІ МАШИНИ 
KUHN НА ВИСТАВЦІ «АГРО-2018»

«Волинська фондова компанія», для якої 2018 рік відзначений особливим святом – 25-річ-
чям роботи на сільськогосподарському ринку, – представила величезну експозицію різнома-
нітної техніки на виставці «АГРО-2018». Окремий стенд на заході «ВФК» виділила для моделей 
загальновідомого бренду KUHN, з яким співпрацює вже давно і плідно. Українські аграрії 
цінять цей бренд за універсальність, потужність та економічність техніки, що в об’єднанні 
з професійним сервісним обслуговуванням від «ВФК» дає повну впевненість у вчасному та 
якісному виконанні всіх робіт в полі. Тож, розглянемо деякі провідні моделі Kuhn, що були 
представлені до уваги відвідувачів «АГРО-2018». 

ОБПРИСКУВАЧ KUHN PARRUDA 3000 МТ – 
ШВИДКИЙ, СТАБІЛЬНИЙ, ЧІТКИЙ В РОБОТІ

Сергій Стречен, бренд-менеджер «Волинської фондової 
компанії», розповів: «Історія цього обприскувача почалася у 
60-ті роки минулого століття. Завод знаходиться в Бразилії, 
раніше він був самостійним і випускав обприскувачі під брендом 
Montana Parruda, а сьогодні входить в  структуру KUHN, що при-
вело за собою низку позитивних модернізацій. Продуктивність 
заводу становить більше 2 тис. обприскувачів в рік, вони корис-
туються попитом в багатьох країнах. Компанія «ВФК» продає 
ці машини в Україні вже протягом 12-ти років, і в перших їхніх 
покупців вони ще досі на ходу, люди задоволені якістю та надій-
ністю роботи обприскувачів. Ми є ексклюзивними дистриб’ю-
торами моделі 3030 МТ, яку ви бачите на нашому стенді. KUHN 
Parruda є одним з найсучасніших та технологічно найоптималь-
ніших обприскувачів на ринку – і це при доступній ціні».

На виставці, як вже було згадано, «Волинська фондова ком-
панія» представила модель самохідного обприскувача KUHN 
Parruda 3030 МТ – найбільшого у лінійці KUHN. Він зорієнто-
ваний на роботу у великих господарствах в складних умовах. 
Об’єднує в собі гнучкість, надійність, безпеку, економічність та 
продуктивність. За рахунок чого – давайте з’ясуємо. 

Об’єм баку цієї машини – 3000 л, в ньому постійно відбува-
ється перемішування розчину задля підтримки рівномірної 
концентрації. Всередині встановлений бак з чистою водою 
для промивання обприскувача. Штанга 9-секційна, її довжина 
становить 30 м. В стандартній комплектації цього обприску-
вача є гідравлічний автопілот, який передбачає посекційний 

контроль штанги, що дозволяє економити засоби захисту рос-
лин в межах 15%. Встановлена система навігації AgroNave – це 
новітня розробка компанії KUHN. Сучасна система стабілізації 
штанги має назву Equlibra, також виробництва KUHN. 

Оператор має можливість задати норму обприскування від 10 
до 270 л/хв. і встановити робочу висоту в діапазоні від 0,5 до 2,4 м. 
Модель 3030 МТ, у порівнянні з моделями попередньої серії МА, 
характеризується високим кліренсом – 1,7 м. Це дає можливість 
спокійно працювати по соняшнику, ріпаку, кукурудзі. 

Обприскувач обладнаний автоматичною пневматичною під-
віскою, що навіть при коливанні коліс на ямах дозволяє самому 
обприскувачу залишатись стабільним. Таким чином, машина 
може працювати з високою швидкістю – до 30 км/год. На швид-
кості менше 15 км/год. на ньому не працюють. 
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Обприскувач має 4-циліндровий дизельний двигун з турбо-
надувом фірми MWM, потужністю 180 к.с. Він володіє високим 
обертовим моментом, низьким рівнем витрати палива і від-
повідає європейським нормам екологічної безпеки. Коробка 
передач – механічна, 12 вперед, 2 назад.

Ключовою перевагою KUHN Parruda 3030 МТ є його демо-
кратична ціна, за рахунок того, що дана модель обладнана 
механічною трансмісією 4х2, яка є дуже дешевою та надійною 
в експлуатації, в той час як гідравліку обслуговувати досить 
дорого. Крім того, така трансмісія дозволяє значно економити 
паливо – до 30%. Якщо зазначити конкретні витрати – це 0,7-08 
л/га, що є чудовим показником. 

Ще однією особливістю даного обприскувача є те, що він 
найлегший на ринку у своєму класі: якщо конкуренти важать 
в межах 14 т, то Parruda 3030 МТ – 11 т. Це в сукупності з раді-
альними шинами дозволяє знижувати тиск і вплив машини на 
ґрунт, а також підвищує продуктивність машини у важких умо-
вах, зокрема на вологому ґрунті. 

Дизайн Parruda 3030 МТ розробляли інженери компанії 
KUHN, в ньому враховані всі необхідні умови для комфортної 
та безпечної роботи оператора. Таким чином, враховуючи 
численні переваги цього обприскувача, доброму господарю 
можна сміливо обирати саме його для продуктивного, еконо-
мічного та комфортного захисту полів. 

ПЛУГ KUHN MULTI-LEADER – БУТИ В ЛІДЕРАХ
Сергій Стречен: «Компанія KUHN є одним з найбільших та 

найавторитетніших виробників плугів у світі, вони входять у 
п’ятірку найкращих. Плуг Multi-Leader є одною з відносно нових 
моделей, яку компанія впровадила на ринок, але вона вже визна-
на серед аграріїв як надійний агрегат, що якісно виконує роботу. 
Одною з головних переваг цього плуга є те, що в нього модульна 
конструкція рами. Зараз перед нами 8-корпусний агрегат, і з ньо-
го можна зробити 6-ти або 7-корпусний, відкрутивши зайвий. 
Це значно збільшує функціональність плуга, дозволяючи вико-
ристовувати його з тракторами різної потужності. Агрегат 
адаптований до роботи з тракторами від 180 до 360 к.с.».

Як розповів Сергій, плуги фірми KUHN славляться міцністю 
своєї конструкції, яка витримує навіть жорсткі умови експлуа-
тації. Наявність болтів на відрив збільшує довговічність та зруч-
ність експлуатації цього плуга, оскільки болт на зріз замінити 
важче. Також довговічність агрегату забезпечується матеріа-
лами, з яких він виготовлений. Відвали зроблені з тріплексної, 
тобто трьохшарової сталі, нижній шар, що треться із землею, є 
міцним і тому довго служить, а середній шар – в’язким і захи-
щає від ударів. Відвали є типу LP – це так званий довгий відвал, 
який забезпечує якісний переворот пласта, його розкришення 
та закриття пожнивних решток. 

Плуг оснащений кованим долотом «Супер марафон», яке 
має дуже довгий термін експлуатації. Леміші також ковані, і 
служать довше ніж литі, оскільки є міцнішими за своєю приро-
дою. Заднє колесо – одне з найбільших на ринку, а чим більше 
колесо, тим стабільніше плуг працює. Крім того, Z–подібна кон-
струкція плуга забезпечує стабільну роботу по краях поля. 

2 телескопічних двосторонніх циліндра забезпечують плав-
ний оборот агрегату. Гідравлічний розподіл навантаження між 

підняттям і оборотом встановлюється в стандартній комплек-
тації для ще більшого комфорту оператора.

До речі, Multi-Leader відомий своєю легкістю в налашту-
ванні, що також значно спрощує роботу оператора. Потрібно 
лише просте регулювання основних параметрів без додатко-
вих інструментів – вертикальне положення, робоча глибина і 
зміщення. 

Слід зазначити, що плуг оснащений кукурудзяними перед-
плужниками, що дає можливість йому не забиватися при об-
робці поля з великою кількістю пожнивних решток. 

Загалом можна зазначити, що плуг KUHN Multi-Leader гаран-
тує чудову маневреність і економію часу при розворотах, здій-
снюючи високоякісну оранку навіть в складних умовах. 

ПРЕС-ПІДБИРАЧ KUHN VB 2260 – ДОСКОНАЛЕ 
ФОРМУВАННЯ ТЮКІВ

KUHN VB 2260 – сучасний універсальний прес-підбирач 
для великих об'ємів роботи. VB 2260 – це модель рулонного 
прес-підбирача з Vario-камерою, яка дозволяє отримувати 
рівномірну щільність рулону з середини до країв. Завдяки уні-
кальним інноваціям, зокрема технології вбудованого ротора 
і Progressive Density (регулювання та контроль щільності) цей 
прес-підбирач прекрасно справляється з високоякісним фор-
муванням тюків. Ширина рулону – 120 см, діаметр – 80-165 см. 
Агрегат має опції різних налаштувань в залежності від тих чи 
інших умов роботи. В подрібнювачі встановлена система захи-
сту, яка називається DropFlor, і у випадку забивання дозволяє 
легко почистити прес-підбирач. 

Під час роботи виставки описаною нами вище технікою 
цікавилося багато аграріїв, оскільки вона є актуальною для 
робіт у червні-липні. Фахівці «Волинської фондової компанії» 
проводили детальну презентацію кожної моделі та відповідали 
на численні питання клієнтів. 

Тетяна Бєлінська

43006, м. Луцьк,
вул. Вахтангова, 16

Безкоштовні телефонні лінії:
0800 21-11-99 (Продаж техніки)

0800 21-11-88 (Продаж запчастин)
0800 21-11-22 (Сервісне обслуговування)

* Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України 
безкоштовні

www.vfc.com.ua
office@vfk.lutsk.ua


