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PLUHY

Efektívny non-stop systém.

Pre bezproblémovú prácu v kamenistých 

podmienkach je systém Kubota

Systém Variomat®

automaticky. Prínosom je optimálny súlad 

pôdnych podmienok, pluhu a traktora,

výkon.

Efektívny Variomat®

nastavenia šírky brázd. Od 30 do 50 cm

pre rozostup 85 cm. Od 30 do 55 cm

pôdnym podmienkam alebo výkonu traktora, 

aby ste dosiahli optimálny výsledok.
4



Robustná a jednoduchá konštrukcia pre 

dosiahnutie mimoriadnej odolnosti, ktorá 

vybavené mechanickým systémom istenia 

podmienok.

Kubota CM1000 séria
Tieto jednostranné nesené pluhy sú 
alternatívou pre menšie farmy a traktory 

Systém Variomat® pre bezproblémové 

Jednoduché ovládanie

úpravách je pluh pripravený k práci. 
Tento pluh Kubota je k dispozícii 

výsledok sa dosiahne u telies s nízkym 

opotrebenie dielov. Preto sa menia menej 
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PLUHY

paralelogramovému systému, spájajúcemu 

závesnú hlavu s rámom.

Inteligentné krokové nastavenie pracovného 

záberu presunutím iba jednej skrutky.

K dispozícii pre RM2000-RM2005. RM2000V-

RM2005V sú vybavené systémom VARIOMAT®

na rýchlejšie a variabilné úpravy pracovnej šírky.

kvalitnú orbu v kamenistých podmienkach. 

sa pluhové telesá vrátia k vopred nastavenej 

Dostupné pre RM2005-RM2005V.
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Orbové telesá Kubota ponúkajú nízky 

pneumatiky. Ideálne pre orbu, ktorá prináša 

zisk.

Kubota RM2000 séria: Robustné, 

a ovládanie

nastavuje automaticky. Robustné pluhy 
vybavené tepelne spracovaným rámom 
z jedného kusu s rozmerom 150x150 
mm. Bez zvárania, aby sa predišlo 
nedostatkom. Závesná hlava a jej hlavný 

cm alebo 100 cm. Chytrá konštrukcia 
pluhu a telies, v kombinácii s tepelným 

RM2000-RM2000V sú pluhy s istením 

-
covného záberu a bezporuchový 

Model RM2005-RM2005V je vybavený 
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PLUHY

pripojený priamo k závesnej hlave, a tým mechanicky, alebo hydraulicky pomocou 

systému VARIOMAT®. Predná brázda sa 

nastavuje samostatne rovnakým spôsobom. 

8



(RM3005V)

Kubota RM3000V-RM3005V sú 

tepelne spracovaný rám vyrobený 
z jedného kusu s rozmerom 150x150 

konštrukcia tepelne spracovanej 

pre všetky typy traktorov do 200 koní 

RM3005V 
®, 

s pluhom s pevnou šírkou záberu o 20 

alebo 100 cm.

podmienky mechanický systém Non-Stop.  

9



PLUHY

RM3000V

®

pre jednoduché nastavenie pracovnej 

Kubota modely Istenie Rozostup
medzi telesami

Pracovný 
záber

Pluhy
CM1005V Non-Stop 85/100 30-50/30-55cm 3-4 / 3-4

RM2000 85/100 30-45/35-50cm 3-5 / 3-5 

RM2000V 85/100 30-50/30-50cm 3-5 / 3-5

RM2005 Non-Stop 85/100 30-45/35-50cm 3-5 / 3-4

RM2005V Non-Stop 85/100 30-50/30-50cm 3-5 / 3-4 

RM3000V 85/100 30-50/35-55cm 3-6 / 3-6 

RM3005V Non-Stop 85/100 30-50/35-55cm 3-6 / 3-6 

Pluhy

CM1005V
Postavený pre ekonomickú orbu
a pre malé farmy alebo traktory. Systém 

a v neposlednom rade silný.
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RM2005-RM2005V
Oba pluhy sú vybavené systémom 
Non-Stop pre kamenisté podmienky. 
Pre traktory do výkonu 150 koní, ktoré 

®.

RM3005V

Pluh s hydraulickou zmenou záberu 

záber výkonu traktora. Systém Non-

RM2000-RM2000V
-

-
ché manuálne nastavenie pracovnej šírky 

®

pre RM2000V.

11



KULTIVÁTORY

všetkými podmienkami. Intenzívny miešací 

Knock-on: rýchla a jednoduchá výmena 

a rozdielnym pracovným záberom.12



s objemom 200 alebo 500 litrov na sejbu

spracovania strniska.

-

Kubota ponúka širokú škálu kultivátorov 
a príslušenstva, aby poskytla vhodný 

a podmienky.

-

Špeciálna tepelná úprava

kalibrované na optimalizáciu pomeru 

a úspora paliva.

13



TANIEROVÉ BRÁNY

Tesnenia boli špeciálne navrhnuté tak, aby 

Kubota dáva na stroje záruku 2 roky.

konštantný uhol rezu nezávisle od priemeru 

14



Rovnomerné zapravenie slamy 

a CD2000 ponúka Kubota všestranný 
stroj, ktorý je pripravený na plytkú aj 

výkonom, jednoduché nastavenie

Tepelne spracovaný tanier
2

Taniere hrúbky 6 mm (
resp. 5 mm (

15



KULTIVÁCIA STRNISKA   

CU1000T
Celosezónny kultivátor na spracovanie 

od 3 do 20 cm. Vysoká svetlá výška

bezporuchovú prevádzku. Pracovná 

CU2000-CU2000F 
CU2000 s dvojradovým rámom
disponuje celým radom príslušenstva, 
ktoré je k dispozícii pre optimalizáciu 
zapravenia a urovnania. Rad CU2000 je 
extrémne všestranný, od plytkej kul-

CU3000C-CU3000CF 
Kultivátor s trojradovým rámom pre 

jednoduchým a kompaktným modulom 
pre zadné príslušenstvo. K dispozícii ako 
pevný od 3,00 do 3,50 m a ako skladací 
model s pracovným záberom 4,00 

CU3000-CU3000F
Celý produktový sortiment CU3000 

-
covných nástrojov (vrátane príslušenstva 

svetlá výška pod rámom 870 mm.
-

lémov aj v pozberových zvyškoch.

CU3000CD-CU3000CDF
CU3000C je trojradový kultivátor

vybavený jednoduchým a kompaktným 
modulom pre zadné príslušenstva. K 
dispozícii ako pevný model od 3,00m do 
3,50 a ako skladací model v pracovnom 

Kubota Modely Pracovný záber

CU1000T

CU2000

CU2000F

CU3000C

CU3000CF

CU3000CD

CU3000

CU3000F

CU3000CDF

Krátke tanierové brány
CD1000

CD1000F

CD1000T

CD2000

CD2000F

CD2000T

16



CD2000F 

nenou závesnou hlavou a rámom s 

valca sú upevnené na prednom nosníku pre 

výkon. Taniere o  600 mm.

CD2000T

výkon s maximálnym komfortom. Silný rám 
-

s  600 mm.

CD2000 

-
nastavenie s hydraulickým nastavením 

3,5 a 4,0m. Taniere o  600 mm.

Tanierové brány

CD1000

je vhodný pre všetky valce Kubota a 

Taniere o  520 mm.

CD1000F

všetkými valcami Kubota. Prepravná 
šírka nepresahuje na ceste 2,45 m. 

pre sejbu medziplodín.
Taniere o  520 mm.

CD1000T

so záberom od 4,00 do 6,00 m. Tento 

spracované disky rozmerov 520 x 5 mm 

17



Rychloupínacie klince - zaistené pomocou 

nastavenie i s namontovaným sejacím 

strojom.

18



jednotlivými jazdami.

stále rastúci dopyt moderných farmárov, 

s pracovným záberom 2,50 - 5,00 m.

ozubenými kolesami a pevnou 
konštrukciou skrine, vhodnou 

Jednotlivé rotory majú špirálovité 

na výkon traktora a na spotrebu paliva.
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PH1000 

pre traktory do 140 k. Samonosná 

so systémom uchytenia klincov Quick-

PH2001

nácii so sejacím strojom. Vhodné pre 
traktory do 190 k, s pracovnými zábermi
3,0, 3,5 a 4,0 m a 4,00 m.

Kubota modely Pracovný záber

PH1000

PH2001

PH3000

PH3000 

rov. Pre traktory do 250 k, s pracovnými 
zábermi 3,0, 3,5, 4,0 a 4,5 m.

špirálovitým usporiadaním rotorov. Toto 

a šetrí palivo.

hmotnosti pomocou dvojitej konštrukcie

konštrukcie.

vybavené urovnávacou smykovou doskou 

pred drobiacim valcom s jednoduchým 

nastavením bez potreby náradia.

20
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KOMPAKTORY

5 kolesami.

smykovou doskou Clod board

s mechanickým alebo hydraulickým 

prútové brány, jednoduchý alebo dvo-

štandardného valca a valca Krosskil na 
22



z prepravnej do pracovnej polohy a naopak

aby sa podporilo rýchle a rovnomerné 

riziko povrchového zakrytia.

Svetlá výška pod rámom je u všetkých 

rastlinných zvyškov, bez rizika blokovania 

nené na ráme a majú po celej šírke stro-
jov konštantný rozostup 10 cm.

23



KOMPAKTORY
Kubota modely Pracovný záber

Kompaktory
TH1000

TH3000F

TH4000F

TH1000
Kompaktný pasívny stroj na prípravu 

štandardných sejacích kombinácií, ktoré 
ponúkajú vysoký výkon za nízku cenu. 

prútový valec je zosilnený, aby dokázal 

32x10mm 45x10mm 45x10mm P22
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TH3000F

-
-

rastlinných zvyškov bez rizika blokovania 

je k dispozícii od pracovnej šírky
od 5,10 do 8,10 m.

TH4000F

4,00, 5,00 a 6,00m. Prútový valec 

25



NADSTAVBOVÉ SEJACI E STROJE 

je pomocou paralelogramu zavesená priamo 

centrálne.

Kubota, ale aj na iné stroje na prípravu pôdy.

26



NADSTAVBOVÉ SEJACI E STROJE NESENÉ

- Nadstavbové sejacie stroje
Oba modely majú jednoduché ovládanie. 
SD2001MP je vyrábaný so zásobníkom 

SD3001MP so zásobníkom 1 600 l (2 

jednoduché a nezávislé nastavenie seja-
rozostupu radov pätiek 445 mm je 

27



SEJACIE STROJE
PNEUMATICKÉ NESENÉ

SD1000 
Kompaktný - SD1000 (pre samostatné 

-
niky. Je dostupný v pracovných zábe-
roch 3,0  4,0 a  4,5 m so zásobníkom 

traktory od 55 koní. Na prepravu je stroj 

SD1000M 
Klasický nadtavbový sejací stroj.

nízkej váhe a odolnosti ide
o jeden z najpredávanejších
modelov. Dostupný v záberoch 2,5 a 3 m
so zásobníkom 750 l.

SD2000M
SD2000M je dostupný v záberoch 3,0,
3,5 a 4,0 m s objemom zásobníka

stroj do sejacej kombinácie pre

SD2001MP-SD3001MP
-

stavbové sejacie stroje, montované 

-

ELDOS a jednoduchú manipuláciu.

Kubota modely Pracovný záber

Pneumatické sejacie stroje nesené
SD1000

Pneumatické nadstavbové sejacie stroje
SD1000M

SD2000M

SD2001MP

SD3001MP

28



SEJACIE STROJE
PRESNÉ PNEUMATICKÉ

PP1000V (HD-II) 
Stroj s variabilnou medziriadkovou

Kubota modely Pracovný záber

Pneumatické presné sejacie stroje
PP1000V

Presné sejacie stroje

prepravnej polohy.

29



PRESNÉ SEJACIE STROJE 

Patentované výsevné srdce má podtlakovú 

elektrickej energie.

kompatibilný.  

30



PRESNÉ SEJACIE STROJE   PNEUMATICKÉ

• Individuálne zapínanie a vypínanie jednotiek

-
-

-

dve aplikácie pre rad PP, ktoré maximali-

a plytvaniu osivom. Výsledky sejby budú 
výborné aj pri sejbe v noci. Sejací stroj 

stroj PP1450V vybavený zásobníkom 

pätkami na prihnojovanie. Dávka hnojiva 

v závislosti na medziriadkovej vzdia-

zmene dávky.

31



UNIVERZÁLNE SEJACI E STROJE 
S PASÍVNOU PRÍPRAVOU PÔDY

pozemkoch.

vylomeniu.

32



UNIVERZÁLNE SEJACI E STROJE 

ELDOS

na úvrati a na nepravidelných pozem-

pomocou senzorov a aktuálny stav je zo-

ocele, vybavené systémom istenia 

rozmiestnené do piatich radov. Sejacie 

s rozstupom riadkov 12,5 cm alebo 

33



UNIVERZÁLNE SEJACI E STROJE 
S PASÍVNOU PRÍPRAVOU PÔDY

diskovej sekcie, alebo druhými výpadmi

v CD pätkách priamo k osivu.

rýchlostiach.

rozporky do trojbodového závesu je zaistená 

úvrati sú zdvíhané jednotlivé sekcie sejacieho 

stroja.
34



UNIVERZÁLNE SEJACI E STROJE 

tvarom disku a individuálnym zavesením 

 s robustným 

-
merom 800 mm, nasledované dvoma 

-

s ich vzájomným predsadením pod-

-

Srdcom sejacieho stroja je elektrický 

je snímaná radarom.

Celý sejací stroj je ovládaný jedným 

v nastavených intervaloch. Jednotlivé 
-

viduálne. 35



UNIVERZÁLNE SEJACI E STROJE 
S PASÍVNOU PRÍPRAVOU PÔDY

TD1001F 

litrov a pracovným záberom od 4,00 do 
6,00 m, s rozstupom riadkov 12,5 cm 

stroja s elektrickým dávkovacím zaria-

Kubota modely Pracovný záber

Nesené univerzálne sejacie stroje s pasívnou prípravou pôdy
TD1001F

SC1000

SC1000C

36



SC1000 

osiva s objemom 3000 l a jednoduchým 

O zjednodušenie obsluhy sa stará 

SC1000C

druhým radom diskov, alebo priamo 
k osivu pomocou druhých výpadov 

v závislosti od rýchlosti jazdy.

UNIVERZÁLNE SEJACI E STROJE 
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HUBICOVÉ ROZMETAD LÁ
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HUBICOVÉ ROZMETAD LÁ

Plnenie hnojivom je jednoduché. Nízky 

vrecovaným hnojivom.

kalibráciu.

do dávkovacieho ústrojenstva bez rizika 
rozdrvenia hnojiva.

nastavenie dávky pre pracovný záber 

Kývavý pohyb rozmetacej hubice 

a vpravo, nie dopredu. Tým je 

39



Pre všetky druhy hnojív a pracovné šírky Sada na rýchle vyprázdnenie rozmetadla.

40



na rozmetacie lopatky. Toto zrýchlenie 

zaistí presný rozmetací obrazec.

Všetky váhové rozmetadlá KUBOTA sú 

Jednoduché ovládanie pomocou 

a Tellus.

Objem všetkých základných kapacít 

sklopné veko zásobníka.

41



intuitívnemu ovládaniu. Dva samostatné 

ventily - jeden sací a jeden tlakový. ramien.

42



od 800 l do 1 800 l a dvomi typmi 
postrekovacích ramien so zábermi 12-30 

objem navyše.  
 

 
a vyplachovaciemu systému iXclean 
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VS200-VS330 
VS200-300 je najmenší model z hubico-
vých rozmetadiel Kubota. Toto rozmeta-

-

DSC700-DSC900-DSC1400
DSC je najkompaktnejšie rozmetadlo, 

rozmetadiel Kubota. DSC je ovládané 

DSX predstavuje v sortimente 
vysokokapacitné rozmetadlo. Základný 
objem násypky je 1 500 l alebo 

DSX-W je vysoko výkonné rozmetadlo 

rozmetania je zaistená pomocou 

®

-

automaticky menený a sekcie vypínané 
po 2 metroch.

Kubota modely Objem 
zásobníka

Pracovný 
záber*

Hubicové rozmetadlá
VS220 1-15m

VS400 1-15m

VS400VITI 1-15m

VS600/VS750 1-15m

DSC 9-21m

DSM 10-28m

DSM-W 10-28m

DSM-W GEOSPREAD® 10-33m

DSX 12-54m

DSX-W 12-54m

DSX-W GEOSPREAD® 12-54m

Kubota modely Objem Pracovný 
záber**

XFT211 -

XMS18 12-21m

XMS110 12-21m

XMS112 12-21m

XMS210 15-30m

XMS213 15-30m

XMS216 15-30m

XMS218 15-30m
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VS400-VS500 
Toto rozmetadlo je ideálnym riešením 
pre malé farmy a špeciálne aplikácie. 
Tieto rozmetadlá dosahujú pracovný 

VS400-VS500VITI

v sadoch a viniciach. 

VS600-VS750
VS600-VS750 je všestranné rozmetadlo 

aplikácie. Toto rozmetadlo má 
maximálnu kapacitu zásobníka 
1 650 litrov.

DSM1100-DSM1550-DSM2000

v pracovných šírkach od 10

.

DSM-W robí rozmetadlo výhodným 

náklady a zvýšte kvalitu.

®

Váhové rozmetadlá sú ideálne 

vypínanie sekcií.

variantách. Verzia Comfort s manuálnymi 

s elektricky ovládanými ventilmi. Objem 

Rad XMS1 ponúka kapacity 800, 1 000 
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prevedeniu je kosenie dokonalé.

navrhnutá tak, aby sa jednotlivé sekcie pohonu 

a posunutím tým istým otvorom. skrine nie je riziko úniku oleja. Zásoba oleja je 46



jednotlivých zubov ozubených kolies. Takto 

sa zahrievajú, menej opotrebovávajú a majú 

.

tak, aby poskytovali vynikajúci výkon konštruované pre kosenie aj v tých 

47



DM1000 

Kosenie šírky 9,50 m traktorom s výko-

efektívne riešenie kosenia pre rozsiahle 
plochy s relatívne malým traktorom. 
DM3087-DM3095 sú vybavené funkci-

Kubota modely Pracovný záber

DM1017

DM1022

DM1024

DM2024

DM2028

DM2032

DM3028

DM3032

DM3036

DM3040

DM3332

DM3336

DM3340

DM4028

DM4032

DM4032S

DM3087

DM3095

DMC6024N

DMC6028N

DMC6028R

DMC6032N

DMC6332T

DMC6332R

DMC6336T

DMC8028T

DMC8032T

DMC8032R

DMC8036T

DMC8036R

DMC8532T

DMC8532R

DMC8536T

DMC8536R

DMC7028T

DMC7032T

DMC7032R

DMC7036T

DMC6087N

a úplne novým zavesením QuattroLink, 

a mimoriadny rozsah kopírovania

Vertikálne parkovacie zariadenie
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DM2000 

2,80 a 3,20 m s kompaktným, ale 
odolným dizajnom pre maximálny 
výkon za konkurencieschopnú cenu. 

DM3000 
Pracovný záber od 2,80 - do 4,00 m, 

prevádzku s traktormi od 50 koní. Sú 

plochy kombinované so strojom radu 
DM4000 dáva jú pracovnú šírku 6,80 m.

DM3300

prevádzku s traktormi od 55 koní. 

na kosenie. Kombinované so strojom 
DM4000 s podporou pracovnej šírky 

DM4000-DM4000S 

tvarovaním riadkov pre úzky riadok aj pre 
široké rozhadzovanie. Šírky riadkov 1,00, 
1,15 a 1,30 m a široký rozhod 2,20 m

Séria DMC6000 je ponúkaná v záberoch 
2,40, 2,80 a 3,20 m s nylonovým alebo 
valcovým kondicionérom. Stredové 

rovnako ako konštantné, rýchlejšie a 

Nekomplikovaná trojkombinácia 

parkovacie zariadenie pre kompaktné 
skladovanie.

DMC7000

s presným a rýchlym kopírovaním 

s mimoriadnym výkonom kosenia 

lišta a kondicionér zavesené nezávisle 

odhadzovací dopravník a FlipOver široké 
rozhadzovanie. 

Modely majú rovnaké parametre ako rad 

oja, ale sú dodávané so stredovým 

-

-
nované a denný výkon je obrovský.

49



ozubených kolies. Prevodovka nie je nosnou 

ocele. Prsty sú práškovo lakované. Priemer 

gumené poistky prstov, ktoré pri prasknutí 

V miestach, kde sú k rámu priskrutkované 
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Compactline a ProLine s pracovnými 
zábermi od 4,60 do 13,30 m. Charakte-

uzavreté prevodovky so stálou olejovou 

ako jeden kus. Prevodovka ProLine 

súkolesie je ponorené v stálej olejovej 
náplni. Takéto permanentné mazanie 

Kubota vybavené Super-C prstami, pra-

prekrytím pracovných priestorov 

sebou nechávajú vzdušný a rovnomerný 

 

podmienky.

 
ný rám, vyrobený z jedného kusa 

plne uzatvorená s jedným zvarovým 
švom. To v kombinácii s vnútornými 
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TE4046-TE4052 

alebo na prácu v kopcovitých oblastiach.

Štandardná výbava obsahuje hydraulic-
ký ovládaný systém obracania krmovín 
na kraji pozemku. Tým pohodlne zo 

šikmej polohy za traktorom a zabránite 

nápravu traktora.

Kubota modely Rotory/ramená Pracovný záber

TE4046 4/5

TE4052 4/6

TE6060 6/5

TE8080 8/5

TE4555 4/7

TE6568 6/6

TE6576 6/7

TE6576CD 6/7

TE8590 8/6

TE8590C/CD 8/6

TE6583T 6/7

TE8511T 8/7

TE8511C 8/7

TE10514C 10/7
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S pracovným záberom 6,05 a 8,05 m

suchým krmivom, posunú tieto modely 

tvaru so šírkou menšou ako 3 m.

záberoch od 6,8 do 9,0 m. Spojky 

prepravné rozmery. Stabilný centrálny 

charakteristiku rozhdzovania krmovín.

TE4555
S pracovnou šírkou 5,5 m je to najmenší 

a centrálnym nastavením polohy hranice 
obracania.

Tieto stroje ponúkajú nový rozmer 
efektívnosti a stability. Pracovný záber 

dimenzované ozubenie, robustné 

ponorené v stálom olejovom kúpeli 

na druhé.
s prepravným podvozkom ako 

V prepravnej polohe sú vonkajšie 
rotory sklopené dopredu na nosný rám. 

menšia ako 3,00 m. Nosný rám spolu 
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ponorené v oleji, permanentne mazané, 

Compact line je prevodovka, 
s pastorkom a tanierovým kolesom 
mazaným tukom v uzavretej 
prachotesnej skrini. Vodiaca dráha 

ramien prstov sú plne mazané olejom, 

jednotlivé ramená. Pastorok aj tanierové 

a pastorok nie je axiálne pevne spojený 
s pohonnou sústavou, preto netrpí 
silami, vznikajúcimi prestavovaním 

polohy.

Rad ProLine
V rade Proline je systém mazania 
prevodovky obrátený. Súkolesie je 

kladiek, je úplne ponorené v olejovej 
náplni a tak je neustále mazané. Vodiaca 
dráha s priemerom 400mm z tvrdenej 

náklady na opravu.
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RA1032-RA1035-RA1039-RA1043 

lov Compactline, v pracovnom zábere 

prístupných svahovitých pozemkoch.

RA2071T EVO-RA2071T VARIO 

z dvoch prejazdov do jedného dvojitého 
riadku, v ktorom potom bude zhrnutá 

Kubota modely Rotory/ramená Pracovný záber

RA1032 1/9

RA1035 1/10

RA1039 1/11

RA1042T 1/11

RA1043 1/12

RA1047T 1/13

RA2064 2/10

RA2069 EVO 2/11/12

RA2069 VARIO 2/11/12

RA2071T EVO 2/11/12

RA2071T VARIO 2/11/12

RA2072 2/11

2/11

RA2076 4/11

RA4012 4/11

RA1542 1/12

RA1546 1/13

RA2577 2/12/13

RA2584 2/12

2/14

RA2590 PRO 2/14

RA4513 4/12

RA4515 3/13

RA4012 
Vynikajúca adaptácia na nerovnosti 

Quattro kopírovaciemu systému je 
jedným z charakteristických znakov 

a prepravnú výšku pod 4,0 m.
.
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RA1042T-RA1047T

-
riek tomu s pracovným záberom 4,20 

hladko v permanentnej olejovej náplni.

RA1542-RA1546 

záber 4,20 a 4,60 a sú vybavené 
prevodovkou ProLine, so súkolesím 
v stálej olejovej náplni. Charakteristický-

vibrácií, tandemové nápravy a výškové 

RA2069 EVO-RA2069 VARIO

Compactline s robustným rámom a systémom 
kopírovania terénu TerraLink Quattro. Model 

.

RA2577

neho úrodu zo šírky 15m. Aktívne riadenie 
kolies hlavného podvozku pre lepšiu 

.

RA2064-RA2072 Hydro-RA2076
Nákladovo efektívne dvojrotorové 

konštrukciou a tvorbou stredového 
riadku od šírky záberu 6,20 m do 7,80 m. 

.

RA2590 PRO
Pracovné zábery od 7,00 do 9,00 m 

Základom stroja je prevodovka ProLine
s tanierovým kolesom a pastorkom
v hermeticky uzavretom olejovom kúpeli.

RA4513 

Zadné rotory s menším priemerom 
pre rovnomerný tvar riadku.

RA4515 

podmienkach. S prevodovkou ProLine

nosných rámov, nezávislým zdvíhaním 
všetkých štyroch rotorov a troj-
nápravovými podvozkami na presné 
kopírovanie.
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LISY NA OKRÚHLE BAL ÍKY

sú v štandardnej výbave. 

Všetky typy lisov Kubota sú vybavené 

rezania, alebo s rezacím ústrojenstvom 

Viazanie do siete je u lisov Kubota pripravené 

lisovacej komory a výsledný balík je pokrytý 

pretiahnutá aj cez hrany balíka.
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LISY NA OKRÚHLE BAL ÍKY

pravené v zásobníkoch pod kapotou lisu.

Pri výmene rolky a zavedení siete nie je 

a variabilných lisov Kubota Vám ponúka 

druhy krmovín. Kubota pre Vás 
má v ponuke 3 systémy lisovacích 

komory, alebo komoru osadenú 
lisovacími valcami po celom obvode. 
Alebo variabilnú komoru tvorenú 
naspodku dvoma valcami ktoré nesú 

Vašich krmovín. Variabilné 
a robustné lisy Kubota prinášajú rad 

-

balíka mimo dosahu zadnej výklopnej 59



LISY NA OKRÚHLE BAL ÍKY

BF2255 
BF2255 sú lisy s pevnou komorou. 

i suchých krmovín.  S baliacou komorou 
Max ide o ideálnu kombináciu pre husté 
a dobre tvarované balíky aj pri lisovaní 
krátkeho alebo preschnutého materiálu.

Zvýšenie výkonu, pohodlia a 

a viazanie do povrázkov. Variabilná 
lisovacia komora je nastavená tak, aby 

jadrom, utiahnuté vonkajšou vrstvou.

Kubota modely Priemer balíka

BF2255

BF3255

BV4160

BV4180

BV5160

BV5200
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LISY NA OKRÚHLE BAL ÍKY

BF3255
Lis BF3255 s pevnou lisovacou komorou 

a perfektným tvarom, ideálnym pre 
ovinutie fóliou a naštartovanie procesu 
fermentácie.

BV5160-BV5200 

-

na pilotboxe.

BF3255-BV5160-BV5200 

-

a presný presun balíkov medzi lisovacou 

-
morou BF3255 alebo s variabilnými lismi 
BV5160 alebo BV5200.
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pásy so zdrsneným povrchom stabilne 
podopierajú balík pri rotácii stola, 

hotového balíka z malej výšky, tak aj bez 

a uchytenie fólie

prázdnej role za plnú otázkou jednej 

rukou pohybom páky smerom dole. 
Umiestnite novú rolu fólie a zaistíte 

v balení. 
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stolom, je ideálnym riešením pre balenie

pre manipuláciu s balíkmi.

-
ným ramenom a baliacim stolom 

-

zabaleného balíka.

Kubota modely

WR1100

WR1400

WR1600

WR1250

WR1850
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a samonakladacím ramenom pre menšie 

mechanicky, pomocou pák a bovdenov, 
alebo elektricky pomocou joysticku, prí-
padne cez terminál s poloautomatickým 

-

kým prvý je balený.

satelitnými ramenami a samonakladacím 

balíkov.
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prepojených klapiek pre plynulejšie nadväzujúci 

nastlanie rovnomernej vrstvy slamy aj na 

je ovládaný elektromotorom.

metacími lopatkami upevnenými skrutkami 

lopatiek a priestoru pre metacie koleso je 

priestoru vymetený bez zvyšku a pri nastielaní 

.

odoberanie hmoty z balíka a plynulé plnenie 
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•

si poradia so všetkými druhmi 
materiálov.

• Metacie koleso, ktoré spolu 

efekt pre bezzvyškové vymetenie 

• Dvojrýchlostná prevodovka 
u BC1300 a BC1600 v štandarde 

alebo nastielaní.

•
metacia koncovka, sklopná 

• zadné vráta dimenzované 

balíka.
•

pri blokácii bubna. Jednoduchý 

závitom a zaistením maticami.
•

podlahový dopravník s plynulou 
zmenou rýchlosti a prepínaním 

Modely v prevedení PRO
• Špeciálny tvar metacieho kolesa
•

•
na seba plynulo nadväzujúcich 
a vzájomne prepojených klapiek.

• -

metacie koleso pred dosiahnutím 

•
• a podlahového dopravníka.

Poskytuje plnú kontrolu nad všetkými 

funkciami z kabíny traktora.

postupne presunie do hornej polohy a otvorí 

bubnu a metaciemu kolesu. Tak je 

a minimalizované riziko zablokovania stroja.

boku stroja .

67



BC1200 

s korbou s objemom 2,00 m3 ponúka 

hodí do neprejazdných stajní. BC1200 

pre zakladanie krmiva.

Kubota modely Objem korby Prevedenie

BC1200 3

BC1300 3

BC1300 PRO 3

BC1600 PRO 3
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BC1300 

-
nosti. Korba má kapacitu 3,00 m3 a je 

a dvojrýchlostná prevodovka je 
štandardnej výbave.

BC1300-BC1600 PRO

s objemom korby 6,00 m3

0,8 m, alebo 2 okrúhle balíky do prie-
-

ladacích vrátach. Model BC1600 má dva 

valce. Modely PRO sú vybavené 
-

pravníka, zadných nakladacích vrát
-

blokovaniu vrhacieho kolesa.
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za hranicou pozemku, okolo ciest, 

alebo pod kríkmi a stromami (pri modeloch Prevod výkonu na rotor je pomocou 

s automatickým napínaním pomocou kladky 

Stredová prevodovka s integrovanou 

.
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Robustné rúrky rotorov sú základom všetkých 

prejde vo výrobnom závode precíznym 

-

-

.

potreby 

sadoch, parkoch aj v komunálnych 

-
vací valec alebo kolesá, zadné alebo 

-

SE2000 a 2000P.

v štandarde jedno protiostrie. Druhé 
protiostrie, pre jemnejšie nadrvenie 

-

Zadný kopírovací valec Ø 160-240 mm 

-

chrániacimi rám pred opotrebovaním. 71



SE1000

k dispozícii v záberoch 0,9, 1,20, 1,50, 

.

SE4000 

cm. Stredová prevodovka namontovaná 
na trojbodový záves - uhol vyklone-

-
tory do 140 koní. Pracovné zábery 2,35, 
2,80 a 3,25 m.

Kubota modely Pracovný záber

SE1001

SE2000

SE2000P

SE3000

SE4000

SE5000

SE6000

SE7000

SE8000
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SE2000
-

drvenie pozberových zvyškov a pre 
-

m. Pre traktory do 100 koní. 

SE5000

pastvín tak pre drvenie pozberových 

polí a ciest. Pre traktory do 160 koní. 
Pracovné zábery 2,35, 2,80 a 3,25 m.

-

koní. Pracovné zábery 3,20 4,00 m.

SE2000P 
-

vom ramene rovnakej koncepcie ako 
SE2000, ale s hlavnou prevodovkou 

v štandarde. Pracovný záber 2,00, 2,30 
a 2,50 m. Pre traktory do 150 koní.

SE6000

pre pripojenie vpredu, alebo vzadu. 

vo všetkých pracovných podmienkach, 

okolo ciest alebo pod kríkmi a stromami. 
Pre traktory do 160 koní. Pracovné 
zábery 2,80 a 3,20 mm.

SE3000

ich nasanie do drviaceho ústrojenstva 

-

50 cm. Prac. zábery 1,55, 1,85, 2,00, 
2,35 a 2,50 m, pre traktory do 80 koní.

SE7000

rotorom a stropom rámu pre bezpro-

drvenie materiálu pri nízkej výkonovej 

2,80 a 3,20 m pre traktory do 160 koní.
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Detail IsoMatch Tellus.

strojmi. Terminály automaticky zobrazia 
dáta a funkcie strojov.

sejacími strojmi alebo pluhmi.
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pripojené, prevádzkované, riadené

Ste spokojní so štandardným 
výkonom vášho stroja, alebo chcete 

Kubota ponúka najlepšie riešenie pre 

pre pestovanie plodín a krátkodobé

a ponúkne Vám perfektné riešenie.

Svetelná lišta - IsoMatch InLine.

Kamera - IsoMatch Eye.

• Rozhodnite sa pre chytrú 

• Zjednodušte si prevádzkové 
procesy

• Pracujte efektívne
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IsoMatch Tellus GO

univerzálny terminál je špeciálne vyvinutý 
pre jednoduché ovládanie stroja

IsoMatch GEOCONTROL

Jednoduché a pohodlné ovládanie, nie 

prácu. Efektívnejšia práca a zabránenie 
prekrývaniu vedie k úspore nákladov na 

.

IsoMatch Tellus

dotyková obrazovka je špeciálne 
navrhnutá pre dlhé pracovné dni. 

vašimi úlohami.

Produkt IsoMatch Tellus IsoMatch Tellus GO

Hardwarové funkcie
12’’ 7’’

•
• •

•
•

Softwarové funkcie

• •
• •
• •

• •
• •
• •
• •
• •
• •
•

Príslušenstvo

• •
• •
• •
•
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IsoMatch InLine
•
• od A-B línie
• indikovaná LED diódami
• a numericky na displeji.
• Manuálne navádzanie v kombinácii
•
• Zobrazenie stavu sekcií na stroji

Namontovaná v osi traktora zobrazuje 

zobrazuje stav jednotlivých sekcií stroja, 

IsoMatch Global
•
• manuálne navádzanie,
• automatické vypínanie sekcií a vari-

abilné dávkovanie v kombinácii 

• -

•
v štandarde 

aplikácií s variabilným dávkovaním

IsoMatch Eye and 
IsoMatch MultiEye
•

na prácu za sebou 
• Lepšia kontrola vašej práce 
•

poskytuje plnú kontrolu nad celou 
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