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Jubileuszowe spotkanie odbyło się 
pod koniec sierpnia 2018 r. na tere-
nie Międzynarodowych Targów Poznań-
skich. Uczestniczyli w nim najważniej-
si szefowie marki Kuhn, jej polscy pra-
cownicy i dilerzy oraz zaproszeni go-
ście z kraju i zagranicy. Galę prowadzi-
li, Artur Szymczak, dyrektor zarządza-
jący Kuhn Maszyny Rolnicze, i Patrycja 
Miedzińska, specjalistka ds. marketin-
gu w tej firmie. Na wielkim panoramicz-
nym ekranie przedstawiono zdjęcia i fil-
my związane z francuską marką Kuhn, 
której właścicielem jest szwajcarski kon-
cern Bucher Industries (wcześniej Bu-
cher-Guyer). Jak do tego doszło, wy-
jaśniamy w ekspresowym przeglądzie 
190 lat historii znanego dzisiaj na ca-
łym świecie producenta czerwonych ma-
szyn rolniczych.

Zaczęło się w kuźni
Firma Kuhn powstała w 1828 r., kie-

dy Francuz Joseph Kuhn otworzył wiej-
ską kuźnię, w której  produkował wa-
gi dziesiętne dla rolników. W 1855 r. 

przeniósł zakład do 
pomieszczeń po ku-
pionym tartaku, aby 
rozpocząć produk-
cję na skalę prze-
mysłową. Nie trwa-
ło to jednak dłu-
go, gdyż za namo-
wą syna, Josepha 
Kuhna juniora, 
w 1864 r. zało-
żył fabrykę maszyn 
rolniczych w Saver-
ne. Za tym ruchem 
przemawiał fakt 
utworzenia w pobli-
żu zakładu nowej li-
nii kolejowej Paris-
-Strasbourg oraz wyjątkowy okres roz-
woju przemysłu we Francji. Produkcja 
rosła z dnia na dzień, a na szczególną 
uwagę zasługuje spisanie zasad udziela-
nia rabatów dla dilerów, zależnie od licz-
by zamawianych maszyn. Tak, taki do-
kument powstał w firmie Kuhn w XIX w.! 
Na początku XX w. fabryka w Saverne, 

która posiadała własną kuźnię, produ-
kowała kilkadziesiąt maszyn tygodnio-
wo. W 1871 r. została wcielona do Nie-
miec, a w roku 1918 ponownie wróciła 
do Francji. W tym okresie firma Kuhn 
koncentrowała się na produkcji maszyn 
dla rolnictwa w regionie Alzacji. Już wte-
dy myślano jednak o poszerzeniu ryn-

Dwa jubileuszeDwa jubileusze  
marki Kuhnmarki Kuhn
Ten rok jest wyjątkowy dla Grupy Kuhn, gdyż obchodzi ona dwa jubileusze: 
190-lecia istnienia i 20-lecia działalności w naszym kraju. Jej polski oddział 
zorganizował z tych okazji imponującą  podróż w czasie, która pozwoliła 
prześledzić historię marki Kuhn od momentu jej powstania w 1828 r. 
po dzień dzisiejszy.
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Galę prowadzili Artur Szymczak, dyrektor zarządzający Kuhn Maszyny 
Rolnicze i Patrycja Miedzińska, specjalistka ds. marketingu w tej firmie.


