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A KUHN története 
1828-ban kezdődött...

és már több, mint 
190 éve a kiválóságot 

képviseli 

A történet 1828-ban kezdődött 
Joseph KUHN kováccsal, aki súlymérő 
eszközök gyártásába kezdett. Az első 
mezőgazdasági munkagépet 1864-ben 
gyártották.

A Franciaországon kívüli kereskedelem 
az 1940-es évek végén kezdődött meg. 
Az első beszerzések az 1980-as évek 
végén indultak meg.

Azóta a KUHN csoport befolyása 
nőttön-nőtt a különböző kontinenseken. 
Erős gyökereket eresztve és 
megtartva azokat az eszközöket, 
melyek a fejlesztés során még jobbá 
váltak: a széles körű szakértelemnek 
köszönhetően ez a márka nem csupán 
egyedi, hanem innovatív is, melynek 
termékeit és szolgáltatásait nem csak a 
világszintű jelenlét, hanem a gazdákkal 
való szoros kapcsolat és a hosszú távra 
összpontosító tevékenység is jellemzi...

Egyedülálló élmény, mely megerősíti 
a KUHN márkát és előkészíti azt az 
utat, amely a holnap gazdálkodásának 
kihívásaihoz vezet.
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1921 
Különleges műhelyek épülnek a cséplőgépek összeszerelő 
sorának elhelyezésére. Ezeknek a gépeknek a minősége 
alapozza meg a KUHN kiváló hírnevét.

1928 
A KUHN 100 éves évfordulóját ünnepli és közel 1.000 
cséplőgépet gyárt le éves szinten. A kaszák, rendterítők és 
rendképző-rendkezelő gépkombinációk gyártása folyamatosan 
növekszik.

1828
Joseph KUHN, egy közeli faluból származó kovács, súlymérő 
eszközök gyártásába kezd.

1864 
Testvérei segítségével Joseph KUHN belevág a különböző 
mezőgazdasági munkagépek gyártásába. Megkezdődnek az 
első építkezések azon a helyen, ahol a gyár ma is található, a 
STRASBOURG-PÁRIZS vasútvonal mellett.



1987
A HUARD, Európa egyik vezető ekegyártója integrálódik 
a KUHN Csoportba. A Kutatási és Fejlesztési Részleget 
felszerelik a CAD rendszerrel (számítógépes tervezés).

1988
Az egész telephelyen lefektetésre kerülnek a számítógépes 
rendszerhez a száloptikai kábelek.

1990
A MATELEST DIFFUSION, mely a parkgondozó és kertészeti 
gépek specialistája, integrálódik a KUHN Csoportba (mai 
elnevezése PUISSANCE VERTE – magyarul Zöld Erő). 
A KUHN aranyérmet szerez a SIMA kiállításon a Váltvaforgató 
Ekével.

1991
A gyár kibővül és megépül egy új, teljesen automatizált 
alapanyag raktár, melynek megközelítőleges befogadó 
képessége közel 6.000 tonna.

1992
A KUHN aranyérmet szerez a SIMA kiállításon az 
ALTERNA 500 5 méteres (16’5”) szársértős fűkaszával.

1993
Az AUDUREAU S.A., mely az etetőkocsik, bálabontók, 
szalmabefúvók és takarmánykeverők specialistája, integrálódik 
a KUHN Csoportba. A KUHN ezüstérmet szerez a SIMA 
kiállításon a VENTA pneumatikus vetőgéppel.

1994
Egy 4 hektáros Saverne közeli terület megvásárlásával és 
egy 3.000 m2-es (32.000 négyzetláb) épület megépítésével a 
raktár befogadóképessége jelentősen megnő.

1945
A gyár a Második Világháború miatti leállása után újraindul.

1946
A KUHN szövetségre lép a svájci BUCHER-GUYER vállalattal, 
mely szintén a mezőgazdasági munkagépek gyártásával 
foglalkozik.

1965
Egyetlen éjszaka leforgása alatt egy hatalmas tűz pusztítja 
el a gyártósor eszközeit és az összeszerelő műhelyeket. A 
munkások szolidaritásuk kifejezéseképpen egy emberként 
vesznek részt az újjáépítésben.

1970
Kiszállításra kerül a 100.000-ik munkagép (Orne régió, 
Franciaország).

1972
Az új Alkatrészraktár megépítése.

1978
A KUHN S.A. 150. évfordulóját ünnepli.

1980
Az új raktár és kiszállító részleg megnyitása, melynek 
alapterülete 13.000 m2 (140.000 négyzetláb).

1982
Az új Kutatási és Fejlesztési Központ megalapítása.

1983
Minden gyári adat elérhető a képernyőn egy központosított 
számítógépes hálózatnak köszönhetően. A KUHN nemzetközi 
ágazatai szintén rá tudnak csatlakozni. 

1985
A KUHN hivatalos viszonteladói hálózatának létrejötte.

1986
A MINITEL szolgáltatás (a France Telecom által működtetett 
információs adatbázis) bevezetése a hivatalos franciaországi 
KUHN viszonteladók számára.

KUHN történelem,
1828-től  egészen 
napjainkig

1965. Egyetlen éjszaka leforgása 
alatt egy hatalmas tűz megsemmisíti 

a gyártósor eszközeit és az 
összeszerelő műhelyeket.
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1996
Az újonnan létrehozott KUHN-NODET S.A. integrálódik a 
KUHN Csoportba. A KUHN termékpalettája vetőgépekkel és 
permetezőkkel bővül.

Az új, elektromos vezérlésű festőrészleg megnyitása (az épület 
területe 6.200 m2 / 67.000 négyzetláb).

A KUHN S.A. az Egyesült Királyságban található leányvállalata, 
a KUHN FARM MACHINERY 25. évfordulóját ünnepli.

Az öntöde megkapja az ISO 9002-es minősítést.



2003
Megnyílik Kínában (Peking) a képviseleti iroda.

Leányvállalatok alakulnak Spanyolországban (KUHN Iberica) 
és Ausztráliában is.

A KUHN Csoport honlapjai átalakulnak (az első 1999-ben 
indult).

A KUHN 175. évfordulóját ünnepli.

Új bemutató terem, prototípus épület és képzőközpont épül  
a KUHN AUDUREAU-ban.

A KUHN megnyeri a Szántás Világbajnokságot egy 
normandiai vetélytárssal szemben. 

Németországban a HR + VENTA vetőgép kombinációt egy 
hivatásos újságírói testület megválasztja « Az év gépének ».

2004
A Brodhead-i (Wisconsin, USA) KUHN KNIGHT gyár bővítése 
befejeződik. A KUHN KNIGHT új, függőleges csigás keverő 
és adagoló etető kocsi és hidraulikus kitolású szerves trágya 
kijutattó palettát dob piacra Észak-Amerikában.

A KUHN megnyeri egy elzászi vetélytárssal szemben  
a Szántás Világbajnokságot.

A KUHN Csoport elnyeri a regionális Export 2004 trófeát  
az észak-amerikai piacon nyújtott teljesítményéért.

2005
A KUHN megszerzi a METASA S/A brazil vállalat 
mezőgazdasági részlegét, mely a szója, gyapot és kukorica 
vetésére alkalmas direkt precíziós vetőgépek kialakítására  
és gyártására specializálódott.

Az ukrán leányvállalat megalapítása.

Új « por » festéküzem kerül átadásra a La Copechagnière-i 
gyárban.

A Monswiller-i KUHN PARTS alkatrészellátó és logisztikai 
üzem bővítése (plusz 1.560 m2 / 16,791 négyzetláb 
raktározási terület).

1997
Az olaszországi leányvállalat, a KUHN Italia, 10. évfordulóját 
ünnepli.

1998
Új összeszerelő műhely épül az USA-ban (Columbia 
Tennesee). A Berlin közelében található, Schopsdorf-i német 
leányvállalat megnyitó ünnepsége.

A lengyel leányvállalat megalapítása.

1999
Az Egyesült Királyságbeli, Telfordban található telep kibővítése.
A KUHN Csoport honlapjai világszerte elérhetőek.
Az új Châteaubriant-i KUHN-HUARD gyár megnyitója.
A “Landscape Pro” termékcsalád első árokpartra tervezett 
szárzúzója piacra kerül, mely a tájgondozó és útmenti 
karbantartás szakemberei számára lett tervezve.

2000
A PUISSANCE VERTE leányvállalattal karöltve a KUHN 
elkezd a parkgondozó és kertészeti felszerelések gyártásával 
foglalkozni. A KUHN 12 hektár területet vásárol Saverne 
közelében, melynek célja egy új logisztikai üzem, a KUHN 
Alkatrészraktár létrejötte.

2001
Új alkatrészellátó központ létesítése : megépül a Monswiller-i 
KUHN PARTS (alkatrészraktár).

A KUHN Csoport bemutatja a SIMA kiállításon az első önjáró 
gépét; az SP 14 önjáró etető és kiosztó kocsit.

Az összeszerelő üzem kibővítése és a sövény-és fűnyíró 
tesztműhely létrejötte a KUHN AUDUREAU-ban.

Az első francia győzelem a Szántás Világbajnokságon, melyet 
Freddy BOHR úr nyert meg, Elzász régióból, egy  
MULTI-MASTER 120-as ekével.

2002
A CAP 10 vállalati projekt elindul.

A KUHN megszerzi az amerikai KNIGHT Manufacturing 
Corporation-t, az etető kocsik és szerves trágya kijuttatók 
gyártásában világvezető vállalatot.

KUHN történelem,
1828-től  egészen 
napjainkig

2001.
Az új alkatrészellátó

központ megalakulása Monswiller-ben:
KUHN PARTS
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2006
A Brodhead-i KUHN KNIGHT-ban új bemutatóterem és 
képzőközpont épül.

A CAP 10-ből ONE lesz, a KUHN Csoport összes vállalatának 
közös projektje.

A Montereau-i részleg teljes tevékenysége átkerül a Saverne-i 
és Châteaubriant-i gyárhoz.

A KUHN megkapja a regionális Export trófeát a Francia 
Nemzetközi Gyakornoki Programjáért (VIE).



A KUHN több mezőgazdasági munkagép gyártóval karöltve 
megalapítja a CCI Egyesületet (Isobus Kompetencia Központ) 
és bevezeti az új Isobus terminálját (a 2009-es Agritechnica 
kiállításon aranyérmes).

Új fogadó és szállítási központ alakul a Châteaubriant-i 
gyárban (Loire-Atlantique – Franciaország).

2010
A csoport brazil egysége, a KUHN METASA átalakul és új 
nevet kap: KUHN DO BRASIL.

A KUHN Saverne közelében megvásárol egy 100 hektáros 
területet, hogy a későbbiek folyamán intenzív tesztelésnek 
vethesse alá gépeit. 

Új porfesték szóró üzem épül a Châteaubriant-i gyárban 
(Loire-Atlantique – Franciaország).

Új homokfúvóüzem indul a Saverne-i (Franciaország) és Passo 
Fundo-i (Brazília) gyárban.

2011
A KUHN Csoport kisebb részesedést szerez a RAUCH 
Landmaschinenfabrik vállalatban, mely a pneumatikus 
vetőgépek, műtrágyaszórók és só/homokszórók német 
gyártója. Ez a részesedés megerősíti a két vállalat 1967-ben 
kezdődött jó partneri kapcsolatát.

A KUHN Csoport megszerzi a KRAUSE Corporation-t 
(Kansas, USA), mely a nagy munkaszélességű talajművelő 
gépek gyártására specializálódott.

Egy közel 5.000 m2-es új épület készül, mely a KUHN Csoport 
Ausztráliában lévő leányvállalatának ad otthont.

A KUHN PARTS, a KUHN Csoport alkatrészellátó logisztikai 
központja 10. évfordulóját ünnepli.

2012
Az építési engedélyek benyújtása a KUHN PARTS (Monswiller) 
kiterjesztéséhez, a KUHN CENTER FOR PROGRESS képzési 
központ (Monswiller) felépítéséhez és a KUHN értékesítés 
utáni osztályának új központjának felépítéséhez (Monswiller).

2007
Az új, függőleges keverőcsigás önjáró silómaró és keverő-
kiosztó kocsi, az SPV piacra dobása.

Jelentős telephelyi bővítések (a Saverne-i tesztüzem, a 
Châteaubriant-i precíziós vetőgépek gyártórészlege és a 
Brodhead-i létesítmény).

A KUHNiTech, az online technikai segítségnyújtó eszköz és a 
KUHN Protect+, a kibővített gépgarancia bevezetésre kerül.

Monswiller-ben (KUHN MGM) új összeszerelő üzem épül a 
nagy gépek számára.

2008
A KUHN NORTH AMERICA megalapítása (az Észak-
Amerikában található helyszínek összes tevékenységének 
egyesítése egyetlen egységben) és a Brodhead-i létesítmény 
kibővítése.

A KUHN PARTS területén az alkatrészek kezelése teljes 
egészében papír nélkülivé válik, és életbe lép a számítógép 
általi kezelés.

Május 22-én elkészülnek a KUHN MGM-ben az első gép 
összeszerelésével (INTEGRA vetőgép).

Új logisztikai épület készül La Copechagnière-ben.

Az orosz leányvállalat megalapítása.

A francia növényvédelmi permetezőket gyártó cég, a 
BLANCHARD (Chéméré – 44) a KUHN Csoport részévé válik, 
ezáltal új termékekkel bővítve a KUHN speciális művelés és 
zöldterület karbantartás gépeinek palettáját.

A KUHN Csoport a Kverneland Csoport Geldrop-i gyárának 
megszerzésével bálázókkal, bálacsomagolókkal, dobos 
kaszákkal és kukoricasilózókkal bővíti termékpalettáját.

A KUHN Csoport megnyeri a 2018-as Svéd Acél Díjat a  
PRO-LONGER részűkasza innovatív kialakításáért, amelyen 
nagy szakítószilárdságú acélt használnak.

2009
A KUHN Csoport elnyeri a regionális Export trófeát a külföldi 
befektetési politikájáért, azon belül pedig az oroszországi 
leányvállalat elosztó központjának megalapításáért.

KUHN történelem,
1828-től  egészen 
napjainkig

2007.
Az SPV önjáró, függőleges 

keverőcsigás silómaró  
és etető-kiosztó kocsi piacra dobása.
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6.200 m2-es (66.736 négyzetláb) területbővítés Hutchinson-
ban (Kansas – USA) az acél alkatrészek tárolására és 
vágására.

Egy új, 5.500 m2-es (59.201 négyzetláb) épület építése La 
Copechagnière-ben (Vendée, Franciaország).

2 új épület megépítése (3.700 m2 / 39.826 négyzetláb) 
Châteaubriant-ban (Loire-Atlantique, Franciaország) az új vágó 
és hegesztő munkálatokhoz.

Az Egyesült Államokban a KNIGHT 10. évfordulóját ünnepli.

A KUHN SA különleges díjban részesül az ügyfélszolgálatban 
végzett tevékenységéért (a Journal des entreprises és a 
Human Consulting Group felmérése alapján).

A Geldrop-i gyár (Hollandia) 75. évfordulóját ünnepli.

A KUHN Csoport történelme során először átlépi az 
értékesítésben az egy milliárd eurós nettó árbevételt  
(1.014 milliárd euró).



A ONE AMBITION 2020 projekt elindítása, mely a KUHN 
Csoport vállalati projektjének egy új állomása.

Megalakul a KUHN Center Magyarország Kft., a KUHN 
hivatalos magyarországi márkaképviselete.

2015
Az új min-till vetőgépet, az ESPRO-t megválasztják az  
« Év Gépe » kategória nyertesének (« vetőgép » szekcióban), 
melyet egy 11 európai ország szakmai újságíróiból álló zsűrije 
választott meg.

Saverne-ben (Bas-Rhin – Franciaország) új fröccsöntő sor és 
új zöld homok siló épül az öntödékhez.

Új tesztüzem épül Chéméré-ben (Loire-Atlantique, 
Franciaország), mely a permetezőgép végső vezérlését egy 
kör alakú sínnel, egy belső gyűrűvel és egy behajtott kanyarral 
ellenőrzi.

A Chéméré-i gyár (Loire-Atlantique, Franciaország) a kötelező 
permetezőgép-ellenőrzés részeként egy speciális gyári 
vezérlőrendszert valósít meg.

A KUHN PARTS két újabb csomagolósorral bővül.

Új festőüzem és szállítórészleg épül a Geldrop-i gyárban 
(Hollandia).

A KUHN S.A. elnyeri a körkörös gazdaság díját a hulladék 
válogatásában és annak újrahasznosítása érdekében végzett 
erőfeszítéseiért.

Az első robotizált KUHN TKS takarmányozási rendszer 
elindítása Franciaországban.

Az AXIS műtrágyaszóró elnyeri az ASABE (Mezőgazdasági és 
Biológiai Mérnökök Amerikai Egyesülete) AE50 díját.

Új, 6.300 m2-es (67.812 négyzetláb) festőüzem létesítése a 
Brodhead-i gyárban (Wisconsin – USA).

2013
Egy új, 5.600 m2-es (60.277 négyzetláb) raktár és 
összeszerelő üzem megépítése Passo Fundo-ban (Brazília).

A Geldrop-i gyár kibővítése – 1. szakasz – az új, 16.500 m2-es 
(177.604 négyzetláb) összeszerelő üzem megépítése.

A Brodhead-i főüzem (Wisconsin – USA) kibővítése 3.700 m2-
rel (39.826 négyzetláb).

A KUHN CENTER FOR PROGRESS (képzőközpont) 
(5.700 m2/ 58.125 négyzetláb) és a KUHN PRODUCT 
SUPPORT (2.300 m2/24.757 négyzetláb) épületének 
megépítése, valamint a Monswiller-i KUHN PARTS kibővítése 
(6.400 m2/68.889 négyzetláb) (Bas-Rhin, Franciaország).
A kínai leányvállalat megalapítása Tianjin-ban.

2014
A rendkívül nagy sűrűségű bálákat készítő LSB 1290 iD 
bálázó elnyeri a Saragossa-i (Spanyolország) FIMA kiállításon 
a « Novedad Tecnica » (új technológia) díjat és a Bologna-i 
(Olaszország) EIMA kiállításon a « Novità Tecnica » (új 
technológia) díjat.

A KUHN Csoport megszerzi a brazíliai Montana Industria 
de Macquinas vállalatot, az önjáró permetezőgépek egyik 
legnagyobb gyártóját.

Több, mint 2500 személy vett már részt a KUHN CENTER 
FOR PROGRESS képzőközpontban tartott képzéseken és 
technikai tréningeken annak 2013 novemberi megnyitása óta.

A Geldrop-i üzem (Hollandia) gépgyártó és összeszerelő 
műhelyének kibővítése.

Egy 10 hektáros szomszédos terület és egy 15.000 m2-es 
(161.458 négyzetláb) épület megszerzése a Brodhead-i üzem 
(USA) közelében a jövőbeni lehetséges terjeszkedéshez.

A La Copechagnière-i gyár (Vendée – Franciaország) 20. 
évfordulóját ünnepli a KUHN Csoport tagjaként és felavatja 
új, mintegy 5.500 m2-es (59.201 négyzetláb), a mechanikus 
hegesztésre szánt épületét.

Brazíliában a KUHN elnyeri a Rio Grande do Sul állami 
Export Díjat és a « Premio Gerdau Melhores da Terra » arany 
fokozatú díját is a mechanikus precíziós vetőgépek adagolási 
pontosságáért.

A Châteaubriant-i gyár (Loire Atlantique - Franciaország) 
talajelőkészítő gépeinek összeszerelő műhelye 3.000 m2-rel 
(32.291 négyzetláb) bővül.

KUHN történelem,
1828-től  egészen 
napjainkig

2016.
A új CLC Logisztikai Központ

építési munkálatainak
kezdete
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2016
Az új CLC Logisztikai Központ munkálatainak kezdete, mely-
nek célja az áruátvétel, a raktározás és az összeszereléshez 
szükséges eszközök összekészítése és elosztása a Saverne-i 
telepen (17 millió eurós befektetés).

Az SW 4014 bálacsomagoló és az FC 3160 TLR vontatott 
szársértős kasza elnyeri az ASABE (Mezőgazdasági és 
Biológiai Mérnökök Amerikai Egyesülete) AE50 díját.

A KUHN és a NOBILI együttműködésének 30. évforduláját 
ünnepli a szárzúzás területén.

A Hutchinson-i KUHN KRAUSE gyár (Kansas – USA), mely 
2011 óta a KUHN Csoport tagja, 100. évfordulóját ünnepli.



2019
A KUHN új rendképzési világrekordot állít fel Dániában a 
GA 15131 négy rotoros rendképzőjével (188,9 hektárnyi rend 
képzése 8 óra leforgása alatt).

A KUHN világszerte elindítja az első integrált 
szakaszvezérléssel felszerelt ekéjét (« Smart Ploughing » 
rendszer, az « Okos Eke ») és egy 18 hektáros területen 
megalapítja Franciaország első ilyen ekével felszántott 
területét.

A Monswiller-i MGM üzem kibővítési munkálatainak kezdete, 
melynek célja a nagy munkaszélességű gépek összeszerelési 
kapacitásának a megduplázása.

A KUHN Csoport többéves átalakítási projektjének (NEO) 
kezdete, melynek célja egy vadonatúj információs rendszer 
alapjainak lefektetése.

A KUHN 10 éves együttműködési évfordulóját és a több, mint 
50.000 vezérlő egység eladását ünnepli a többi CCI alapító 
taggal (ISOBUS Kompetencia Központ).

2020
A KUHN kétszeres díjazásban részesül az amerikai ASABE 
Egyesülettől a MERGE MAXX 890 szalagos rendképzőért és 
az OPTIDISC ELITE kaszagerendelyért.

Az oroszországi gyár munkálatainak kezdete Voronyezsben.

2017
A KUHN a GMD tárcsás kaszák innovációjának 50 éves 
évfordulóját ünnepli, mely 1967-ben jelent meg a piacon.

Az SPV önjáró etető kocsi, melyet a Vendée-ban található 
La Copechagnière-i üzemben gyártanak (Franciaország), az 
európai szakmai újságírókból álló zsűri döntése alapján elnyeri 
az « Év Gépe » díjat.

Az új, 10.000 m2-es (107.639 négyzetláb) Saverne-i CLC 
logisztikai központ építésének kezdete.

A személyre szabott ügyfélszolgálati portál, a « MyKUHN » 
progresszív, országonkénti elindítása.

2018
A KUHN márka 190 éves kiválóságát ünnepli.

A MERGE MAXX szalagos rendképzőt a tekintélyes Egyesült 
Államokbeli ASABE Egyesület (Mezőgazdasági és Biológiai 
Mérnökök Amerikai Egyesülete) is díjazza.

A KUHN részt vesz a Centeol Kihívásban, amely a jövőbeli 
talajművelési módszerek megvalósítását szolgálja: egy több, 
mint 50 hektáros területen, egy autonóm és intelligens 
járműhöz kapcsolódó eszköztár megtervezésével.

Az ARTEC PULVERISATION, mely a nagy gazdaságok 
számára tervezett önjáró permetezők gyártására 
specializálódott, a KUHN Csoport tagjává válik.

A lengyelországi leányvállalat 20. évfordulóját ünnepli.

A Monswiller-i MGM kibővítési projekt elindítása.

A Passo Fundo-i új brazil festéküzem működőképessé válik.

KUHN történelem,
1828-től  egészen 
napjainkig

2017.
A személyre szabott ügyfélszolgálati 

portál, a « MyKUHN » progresszív,
 országonkénti elindítása
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Mit képvisel ma  
a KUHN?

Világszintű jelenlét és szoros ügyfélkapcsolat
Gyárak számos kontinensen. Elosztóközpontok és leányvál-

lalatok több, mint 110 országban. Strukturált elosztóhálózat, 

gépeink felhasználóinak közelében, a világ minden táján. 

Gyorsan elérhető és kiszállított alkatrészek.

Hosszú távra összpontosító tevékenységek
Hűséges partnerkapcsolat, mind az értékesítési hálózatokkal, 

mind a beszállítókkal. A kötelezettségvállalások betartása. 

Megbízható gépek hosszú távon. Támogatás termékeink teljes 

élettartama alatt.

A mezőgazdaság mára fontosabbá vált a világon, mint eddig 

valaha. 

Táplálékot nyújt az állandóan változó népességnek és 

hozzájárul az új energiaforrások, gyógyszerek és eszközök 

gyártásához. Ezek a kilátások valódi lehetőségeket kínálnak. 

Az új digitális technológiák (adatkezelés, összecsatlakoztatott 

eszközök, robotika, stb.) mind újabb és újabb kihívások elé 

állítják a KUHN Csoportot, melyekre a Csoport készen áll, 

mindez a hosszú évek során szerzett tapasztalatnak, mely 

a szakmában egyedülálló, és a számos olyan eszköznek 

köszönhető, mely a történelme során végigkísérte fejlődését.

Gazdag történelem és erős gyökerek
A minőség szilárd hagyománya, melyet több olyan generáció 

komolysága támogatott, akik a jól végzett munka iránti 

elkötelezettségükről híresek. Elkötelezett dolgozók, erős 

vállalati kultúra. Közös értékek és célok.

Számos olyan készség, mely egyedivé tesz 
minket
A technológia élvonalában tartott termelési eszközök. Nagy 

mértékű és állandó befektetések. A gyártással kapcsolatos 

összes szakma elsajátítása (vasöntés, kovácsolás, darabolás, 

megmunkálás, ellenőrzés, festés, összeszerelés...). 

Termékcsoportonként szakosodott gyárak.

Innovatív és elismert termékek és 
szolgáltatások
A mezőgazdasági technológiák mélyreható ismerete. 

Innovációk, amelyek a mezőgazdasági gépgyártás 

történelmét végig kísérték. Megoldások ügyfeleink befektetési 

megtérülésének maximalizálására.  

Erős márka, mely a minőség szinonimája.
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KUHN Csoport 
tevékenysége

KUHN-GELDROP B.V.
Az Eindhoven-hez közeli gyár (Hollandia) a bálázók, 
bálacsomagolók, dobos kaszák és univerzális rendképzők 
kialakítására és gyártására specializálódott.

KUHN North AMERICA, INC.
A Brodhead-i gyár (Wisconsin - USA) a nagy területtel 
rendelkező észak-amerikai gazdálkodók számára gyárt széna 
és takarmánybetakarító eszközöket, keverő és etető kocsikat, 
valamint szerves trágya szórókat. 

KUHN KRAUSE, INC.
A Hutchinson-ban (Kansas – USA) található gyár az akár 550 
lóerős traktorok mellé készít talajművelő és sávos talajművelő 
eszközöket, valamint gabonavetőgépeket.

KUHN DO BRASIL S/A
A Passo Fundo-i részleg (RS – Brazília) a direkt precíziós 
vetőgépek kialakítására és gyártására specializálódott 

KUHN-MONTANA
A Sao José dos Pinhais-ben (Parana – Brazília) található 
gyáregység az önjáró permetezők, műtrágyaszórók, légfúvós 
permetezők, valamint vontatott és függesztett permetezők 
kialakítására és gyártására specializálódott.

KUHN SAS
Zöld soros betakarítógépek
-   Tárcsás kaszák (a KUHN a tárcsás kaszák gerendelyének 

világvezető gyártója).
-  Függesztett és vontatott szársértős kaszák.
-  Rendterítők és rendképzők.
Talajelőkészítés, vetés, műtrágyaszórás és szárzúzás
-  Rotációs boronák, forgóboronák.
-  Műtrágyaszórók.
-  Pneumatikus vetőgépek.
-  Mechanikus vetőgépek.
Vasöntöde
A CONTIFONTE SAS, mely a KUHN SAS önálló részlege, 
folyamatosan gyártja az öntöttvas alkatrészeket, amelyek az 
összes üzleti ágazatnak készülnek, az autóipar kivételével.

KUHN-MGM MONSWILLER
Az üzem a nagy méretű gépek összeszerelésére 
specializálódott. Van benne raktár, elektrolitos merülőkád, 
lakkozó és porfesték részleg, valamint nyolc összeszerelő sor.

KUHN-MGM MARMOUTIER
Mechanikus hegesztő műhely, mely a másik két telepet látja el 
futóművekkel és egyéb szerkezeti egységekkel.

KUHN-HUARD SAS
A Châteaubriant-ban (Loire-Atlantique, Franciaország) 
található üzem, mely az ekék, talajművelő eszközök, 
talajlazítók és precíziós vetőgépek gyártására és kialakítására 
specializálódott.

KUHN-AUDUREAU SAS
A Vendée régióban található gyár (La Copechagnière, 
Franciaország) az állattartás (etető kocsik, takarmánykeverők, 
bálabontók és szalmabefúvók, stb.) és a tájgondozás 
eszközeinek kialakítására és gyártására specializálódott. 

KUHN-BLANCHARD SAS
A Chéméré-ben (Loire-Atlantique, Franciaország) található 
gyár teljes mértékben a mezőgazdaságban használatos 
(speciális művelésű és zöldterületek) permetező eszközök 
kialakítására és gyártására specializálódott.

ARTEC PULVERISATION SAS
A Corpe-ban, Vendée régióban (Franciaország) található 
ARTEC a nagy gazdaságokban használatos növényvédelmi 
önjáró permetezők kialakítására és gyártására specializálódott.
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1 2 3 4 5 6

A KUHN Csoport 
gyárai  és 
leányvál lalatai 
vi lágszerte

Gyárak a beszerzés sorrendjében
1.  KUHN SAS (Saverne, Franciaország)
2.   KUHN MGM (Monswiller) - KUHN MGM  

(Marmoutier, Franciaország)
3.  KUHN-HUARD SAS (Châteaubriant, Franciaország)
4.   KUHN-AUDUREAU SAS (La Copechagnière, Franciaország)
5.   KUHN NORTH AMERICA, Inc.  

(Brodhead WI, Egyesült Államok)
6.  KUHN DO BRASIL (Passo Fundo, Brazília)
7.  KUHN-BLANCHARD SAS (Chéméré, Franciaország)

8.  KUHN-GELDROP (Geldrop, Hollandia)
9.  KUHN KRAUSE (Hutchinson, KS, Egyesült Államok)
10.  KUHN-MONTANA (São José dos Pinhais, Brazília)
11.  ARTEC PULVERISATION SAS (Corpe, Franciaország)

KUHN KRAUSE 
(Hutchinson, KS) KUHN NORTH AMERICA (Brodhead, WI)

KUHN-MONTANA (São José dos Pinhais)

KUHN DO BRASIL (Passo Fundo)

Ridgefield

Columbia

Vernon

KUHN FARM MACHINERY
(Ste-Madeleine)

Greeley
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KUHN-GELDROP
(Geldrop)

KUHN (Saverne) KUHN MGM (Monswiller és Marmoutier)

KUHN-AUDUREAU (La Copechagnière)

ARTEC PULVERISATION (Corpe)

KUHN-BLANCHARD (Chéméré)

KUHN-HUARD (Châteaubriant)

KUHN CHINE 
(Tianjin)

KUHN RUSSIE
(Voronezh)

KUHN ESPAGNE 
(Huesca)

KUHN ITALIE (Melegnano)

KUHN ALLEMAGNE 
(Schopsdorf)

KUHN POLOGNE
(Suchy Las)

KUHN UK 
(Telford)

Gyáregységek

Viszonteladók (leányvállaltok)

Regionális elosztó központok

KUHN AUSTRALIE 
(Victoria)

Nemzetközi viszonteladók (leányvállalatok)  
és képviseleti irodák
KUHN Farm Machinery UK Ltd Telford, Egyesült Királyság
KUHN Maschinen-Vertrieb GmbH Schopsdorf, Németország
KUHN Italia s.r.l Melegnano, Olaszország
KUHN Ibérica S.A. Huesca, Spanyolország
KUHN North America, Inc. Brodhead WI, Egyesült Államok
KUHN Farm Machinery, Inc. Ste-Madeleine QC, Kanada

KUHN Maszyny Rolnicze sp. Z0.0. Poznan, Lengyelország
KUHN-UKRAINE Kiev, Ukrajna
KUHN Vostok, Ltd, Voronezh, Oroszország
KUHN Tianjin Farm Machinery Ltd., Beijing, R.P. Kína
KUHN Tianjin Farm Machinery Ltd., Tianjin, R.P. Kína
KUHN Farm Machinery Pty. Ltd. Victoria, Ausztrália

KUHN UKRAINE
(Kiev)



A KUHN Csoport:
a 2019-es év legfontosabb jel lemzői

Ipari területek mérete
Saverne: közel 22 ha (54 angol hold).
Monswiller (MGM + KUHN PARTS +

KUHN CENTER FOR PROGRESS): közel 26 ha.

Épületek
Saverne: közel 77.000 m2 (828.821 négyzetláb).

Monswiller MGM: közel 47.000 m2 (505.903 négyzetláb).
Monswiller KUHN CENTER FOR PROGRESS:  

közel 5.700 m2 (61.354 négyzetláb).
Monswiller KUHN PARTS: közel 26.000 m2 (279.861 négyzetláb).

Átlagos munkaerő 2019-ben
Saverne (KUHN + MGM + KUHN PARTS):

1.800 alkalmazott.
KUHN Csoport: 5.300 alkalmazott.

Forgalom
Saverne (KUHN + KUHN PARTS): 393 millió Euró.

KUHN Csoport: 1.059 millió Euró.

A regisztrált szabadalmak száma
(KUHN Csoport)

Világszerte 2.000.

Beruházások
Saverne (KUHN + MGM + KUHN PARTS):

közel 24 millió Euró.
KUHN Csoport: közel 45 millió Euró.

Üzleti eloszlás
A KUHN Csoport világszerte több,  

mint 100 országban van jelen.
A KUHN Csoport nemzetközi üzleti tevékenysége  

a nettó árbevétel közel 80%-át teszi ki.
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