RM

ПЛУГОВЕ KUBOTA

СЕРИИ RM2000/RM3000
Навесни обръщателни плугове

ЗА ВСИЧКИ УСЛОВИЯ
ГЛАВА

Две различни глави

Плавно и безопасно завъртане

Транспортна позиция

Портфолиото на Кубота включва два вида
глави с обозначения 150 и 200. И двете са
конструирани от най-висококачествена
стомана, която е със специална термична
обработка, допринасяща допълнителна
якост и твърдост. Здрави лагери, които се
използват с години безпроблемна работа и
без поддръжка.

В задната част на главата е разположен 80
мм цилиндър за плавно завъртане на плуга.
Дизайнът запазва подходът на Кубота
центърът на тежестта да е в близост до
трактора за да се минимизира
товароподемността и да се подобри
стабилността.

При транспорт главата се заключва за да се
избегнат удари.

Напълно предпазени хидравлични
маркучи
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За да се избегне риска от повреда или
спукване на хидравличните маркучи по
време на завъртане на плуга, те са
предпазени, като са разположени в корпуса
на главната ос – няма маркучи преминаващи
по точката на завъртане на плуга. Клапаните
са също предпазени.

Регулиране на захвата на първото
тяло
Стандартното регулиране на първото тяло
се извършва механично посредством винт.
Хидравлично регулиране като опция.

Глава „150“

Глава „200“

Проектирана за плуговете на
Кубота от серия RM2000 и за
трактори до 150 к.с. с навесна
система категория II и III. Здрава
110 мм закалена ос със защитени от
прах лагери.

За интензивна работа и за
трактори с мощност до 200 к.с. 120
мм ос е изработена за трактори с
навесна система категория II и III.

Контролен клапан

Клапан „памет“

Бързо прикачване

Контролният клапан регулира обръщането
на плуга. Той автоматично активира
цилиндъра, който свива плуга при
обръщане. След обръщане, плугът отново се
връща в първоначалното си положение.
Тази система осигурява плавно обръщане на
плуга.

Клапанът за памет заедно с контролния
клапан се активират отново по време на
обръщане на плуга. Той свива плуга в
най-тясно положение от 30 см преди да се
завърти. След цикъла на обръщане, той
отново се връща в първоначално зададената
работна ширина.

Всички глави могат да бъдат оборудвани с
опцията бързо прикачване.

Напречна ос
Плуговете на Кубота могат да бъдат
оборудвани с категория II или III оси за
прикачване.

Този клапан е монтиран на 4,5 и 6
корпусните Variomat модели от сериите
RM2000/RM3000.
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ПРОМЯНА НА ШИРИНАТА
VARIOMAT ®
Системата Variomat на Кубота
предлага оптимално съотношение
между почвените условия, плуга и
трактора за максимална
производителност. Патентованата
система Variomat е най-надеждната
система на пазара. Също така тя
осигурява и паралелния контрол
на плуга по цялата му дължина,
което позволява автоматичните му
настройки. Ползите от това са
минимално теглително усилие и
по-малко износване.
Промяната на работната широчина
спомага за по-добра работа при
наклонени терени и за избягване
на препятствия.
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50 cm/20"

30 cm/12"

Автоматично подравняване:
Системата Auto-line на Кубота e
стандартна функция, която
гарантира точната работа на плуга
по всяко време. При промяна на
работната широчина, захвата на
първото тяло и работната
широчина се променят
своевременно. Системата Auto-line
прави това автоматично.
Позицията на главата на плуга
остава през цялото време в центъра
на трактора, осигурявайки винаги
правилната и точна геометрия на
навесната система на трактора. По
този начин се избягва страничното
напрежение. Следователно,
системата Auto-line осигурява
равномерна и ефикасна оран без
напрежение по цялата дължина на
плуга и с нисък разход на гориво.

Минимално износване:
Основната рама с топлинна
обработка заедно с болта, тръбата,
двата конуса и втулките осигуряват
уникална шарнирна система против
износване между телата и
основната рама.

Две различни системи

Пестене на време и гориво

Кубота Variomat® се предлага в два варианта
– с хидравлично или с механично
регулиране на широчината на браздата.
Хидравличният вариант позволява
регулиране ширината на браздата от
шофьорското място по време на движение.
За постигането на най-добри резултати е
важно да се определи не само дълбочината,
но и широчината на браздите. Захватът на
плуга се регулира автоматично
благодарение на системата Auto-line.

При промяна на широчината на браздата от
35 на 45 см се увеличава и
производителността с 30 %. По-високата
производителност се постига с по-малко
разходи. Това намалява разхода на гориво с
18%. което се постига благодарение на
специалната форма на плужните тела на
плуга Кубота, които изискват по-малко
усилие на дърпане.

Индикатор на широчината на браздата

Системата Variomat ® е вашето решение
напролет, когато условията са много
непредвидими.
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ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ В К
НОН-СТОП

Надеждна система

Качествена оран

Лесно и удобно

Опростената многолистова ресорна
система позволява на телата на плуга да се
повдигат при удар и съпротивление с
камъни, скали и други твърди предмети в
земята по плавен и ефективен начин. Така се
избягват възможни сътресения, внезапни
удари и вероятни щети.

Системата нон-стоп на Кубота гарантира
качествена оран. Телата на плуга се повдигат
независимо един от друг при появата на
препятствие. След преминаването му, телата
автоматично се връщат към зададената
дълбочина.

Системата нон-стоп на Кубота е опростена и
конструирана да издържа години наред
качествена оран с минимална поддръжка.

По-бързо от всякога
С днешните изисквания за високи резултати,
тракторът както и плуга се справят по-бързо
от всякога.
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КАМЕНИСТИ ПОЧВИ
Диаграмата показва разликите
между три различни Non-stop
системи (хидравлична система,
пружинна система и уникалната
система на Кубота с ресорен лист)
и промяната на налягането, когато
тялото срещне препятствие и се
повдигне с 1 см.

Предимства
Нон-стоп системата на Кубота с
ресорни листове е високо
ефективна и силно се препоръчва
при каменисти почви. При удар
налягането върху лемежа, рамото
и гредата намалява.

Намаляване на налягането върху
лемежа (kPa)

Характеристики на повдигането
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Хидравлична
система

Пружинна система

Ресорна система
( Нон-стоп)

Следователно напрежението върху
плуга намалява, което гарантира
по-дълъг живот и осигурява
по-добра обработка.

Повече листа при необходимост
Стандартната Non-stop система включва 7
листа със специална топлинна обработка
(640 kPa). За по-тежки и екстремни почвени
условия се добавят допълнителни ресорни
листа за до 1400 kPa.

HD пакет с 9 листа ( 900 kPa)

Двоен пакет с 14 листа (1400 kPa)
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ПРОЕКТИРАНИ ЗА ВИСОК
ПЛУЖНИ ТЕЛА

Тяло №8

Тяло №9

Тяло №30

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

• Лентова отметателна дъска с 4
сменяеми ленти
• Пластмасови втулки
• Подходящо за всички видове почви
• По-добро раздробяване
• Работна дълбочина: 18 - 35 см
• Работна широчина: 30 - 55 см
• 46°

Универсално тяло
За леки до тежки почви
Работна дълбочина: 15 - 28 см
Работна широчина: 30 - 50 см
40°

Тяло №28

Тяло №34

• Универсално тяло-лесно за
дърпане
• Подходящо за всички видове почви
• Подходящо за трактори с широки
гуми
• Създава по-равен профил за
последваща култивация
• Перфектно обръщане на почвата
• Работна дълбочина: 15 - 30 см
• Работна широчина: 35 - 50 см
• 40°

• Пластмасова отметателна дъска
• Продълговата и стеснена форма (
подобна на №28)
• Подходящо за почви богати на хумус без
камъни
• За трактори с по-широки гуми
• Лесно за дърпане
• Работна дълбочина: 12 - 35 см
• Работна широчина: 30 - 55 см
• 40°

Проектирани за висока
производителност

Минимално усилие при дърпане

Богат избор на отметателни дъски

Последните тестове в института за
приложни науки в Кьолн и Вилсман през
2012 доказват, че дизайнът на отметателните
дъски е с най-ниско съпротивление в
сравнение с конкурентите си на пазара: от
-20 % до – 42% при оран на 20 см дълбочина
и от -11% до – 24% при 30 см оран.
Следователно е възможно да работите с
едно тяло повече в сравнение с
конкурентните марки. Относно разхода на
гориво, той е намален от 19 до 28 % при
работа с плуговете Кубота.

Кубота създаде богат избор от отметателни
дъски, които са подходящи за всеки вид
почва.

Специалният дизайн на отметателните
дъски е проектиран за високоефективна
работа с минимално износване.
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Универсално тяло
За леки и средно тежки почви
Лесно за дърпане
Работна дълбочина: 18 - 30 см
Работна широчина: 30 - 50 см
40°

А ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Тяло №9
Работна дълбочина:28 см, широчина в долната част: 23 см,
широчина на браздата:62 см

Тяло №28
Работна дълбочина:26 см, широчина в долната част: 30 см,
широчина на браздата:73 см

Тяло №28: Отговорът за оран на
трактор с широки гуми
Широка бразда
Формата и работата на тяло №28 е
подходяща за трактори с широки гуми.
То отмества повече пръст и оформя бразда
с 25 % по широка от тяло №9. Това
позволява на трактори с широки гуми от 710 мм
безпроблемно да работят в браздата без да
нарушават предната бразда.

Тяло №28

Минимално усилие при оран

Ползи:

Тяло №28 е подходящо за работна
дълбочина 15 см до 30 см (6 до 12 инча) и
работна широчина от 35 см до 50 см (14 до
20 инча). По-дълго от тяло №8, то образува
по-равна повърхност за по-добра
последваща обработка и култивация.
Браздата е добре оформена и обърната.
Дизайнът му позволява по-ниско усилие при
дърпане от тяло №8 и №9.

•
•
•
•
•

много широка и чиста бразда
лесно за дърпане; спестяване на гориво
добре обърната и оформена бразда
добре заровени растителни остатъци
подходящо за всички видове почви
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ИДЕАЛЕН ЗА ЛЕКИ ДО СР
RM2000/RM2005

Kubota RM2005
Проектиран за каменисти условия
Безстепенно регулиране на работната
дълбочина

Кубота серия RM2000
Здрав, лесен за дърпане и повдигане.
Следователно, серия RM2000 е икономична !
Тези плугове са конструирани за висока
производителност при леки до средно
тежки почвени условия.

RM2005/RM2005V- ефективната Нон-стоп
система
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Дизайнът на RM2000 гарантира минимални
изисквания при повдигане и лесно дърпане.
Последното се обяснява с ниското тегло на
плуга поради олекотения си дизайн и
кухите, но специално закалени работни
органи в сравнение с конкурентите.
Ниското тегло на плуга и специалният
дизайн на отметателните дъски допринася

за минималното усилие на дърпане и
минималното износване на триещите се
части.

Разлики в моделите:
Защитата при плуговете от сериите RM2000
и RM2000V е с предпазен болт ( 3400 kPa).
При RM2005-RM2005V, защитата е с
невероятната Нон-стоп система за
каменисти почви.

РЕДНО ТЕЖКИ ПОЧВИ

Лек и изключително здрав стълбец с
предпазен болт

Здрава глава 150

Стълбец на RM2000

Здрава конструкция на рамата

Глава 150

Кухата форма от специално закалена
стомана на стълбеца, както и големия
просвет предотвратяват от задръстване,
дори и при голям обем растителни
остатъци.

Закалената основна рама е с формата на
квадрат с размери 150мм х 150мм. Без
заварки по нея тя издържа и в най-трудните
и сухи условия.

Главата 150 е конструирана за трактори с
мощност до 150 к.с. Усилена ос с размер 110
Ø за максимално дълъг живот. Навесна
система CAT II и CAT III, както и опция с бързо
закачане.
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АДАПТИВЕН
RM2000V/RM2005V

Kubota RM2000V (V = Variomat®)

Серия RM2000V с Variomat®
Плуговете от серията RM2000V-RM2005V са
със същия дизайн като моделите от
RM2000-RM2005. Единствената разлика е
Variomat®. Тази система позволява лесна
настройка на работната широчина
„в движение“.
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Няколко възможности за смяна на работната
дълбочина.
• Ръчна настройка на работната широчина
и на първото тяло с винт
• Хидравлична настройка на работната
широчина и ръчна настройка на първото
тяло с винт
• Хидравлична настройка на работната
широчина и автоматична на първото тяло

ЛЕСЕН ЗА НАСТРОЙКА

Удобен за работа
Настройката на първото тяло увеличава не
само производителността, но намалява и
разхода на гориво отнесен към нея.
За RM2000-RM2005: лесна безстепенна
настройка на работната широчина с 1 болт.
• 30,35,40,45 cm (12,14,16,18“) при 85см
разстояние между телата.
• 35,40,45,50 cm (14,16,18,20“) при 100 см
разстояние между телата.

Ръчна настройка на работната широчина на
RM2000-RM2005 с болт.

Система Variomat® на RM2000V-RM2005V
Паралелно окачен цилиндър с памет и
хидравлично регулиране на първото тяло

За моделите с Variomat® RM2000VRM2005V,
лесна настройка по време на работа от 30
до 50 см (12-20“) безстепенно.

Всички модели се предлагат с
междукорпусно разстояние от 85 см и 100
см. Моделите от серията RM2000 се
предлагат от 3 до 5 корпуса, а серията
RM2005-RM2005V е с междукорпусно
разстояние от 100 см и се предлага с 3 и 4
корпуса. Повечето модификации могат да се
допълнят с по още един корпус.

Лесен за настройка
Първото тяло лесно може да се настрои и
адаптира според различните марки
трактори и широчината на гумата.
Настройката става ръчно чрез
паралелограм или хидравлично(опция).
Хидравлично изравняване на гредата или с
цилиндър с памет.
Системата за автоматично изравняване на
плуга от Кубота осигурява правилното
разположение на плуга спрямо трактора.
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ЗА ТЕЖКИ УСЛОВИЯ
RM3000V/RM3005V
Variomat® Модели

Кубота серия RM3000
Моделите от серията са компактни,
оборудвани със системата Variomat®, за да
работят при всякакви условия.

Variomat® плугове
Плуговете от серята RM3000V-RM3005V са
оборудвани с Variomat® за лесна настройка
на захвата на работа на всеки корпус. Тази
система помага да се спести време, да се
оптимизира качеството на работа в
зависимост от условията на полето и да се
спести гориво.
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Например вие можете да променяте захвата
на всяко тяло от 30 см до 50 см ( 12-20“ ) при
RM3005V с междукорпусно разстояние от 85 см.
Това ви позволява да подобрите качеството
си на работа с 20-40% и да спестите гориво.
Моделите от серията могат да са също и с
междукорпусно разстояние от 100 см.

За по-голям комфорт моделите от серията
RM3000V–RM 3005V могат да са оборудвани
с допълнителен цилиндър за автоматично
прибиране на плуга преди завъртане в края
на полето.

Разлика в моделите
Промяна „ в движение“
Системата Variomat® се управлява лесно за
промяна на захвата по механичен или
хидравличен път. Първото тяло се настройва
отделно по същия начин. При версията с
хидравлика, работният захват може да се
промени по време на движение.

Моделите от серията RM3005V са с добре
познатата нон-стоп ситема на Кубота, докато
моделите от серията RM3000V са със защита
срезен болт.

RM3000V със срезен болт и Variomat®

Индикатор на работната широчина

Ниска товароподемност и по-голяма
стабилност
Точката на прикачване на плуга е в близост
до навесната система на трактора, което
намалява усилието на повдигане.
Следователно усилието на повдигане е
значително намалено в сравнение с други
марки плугове. Този умен дизайн допринася
за по-голяма стабилност при наклонени и
хълмисти терени.

Конструиран за дълги години работа
За максимална здравина и издръжливост,
гредата на плуга 150мм х 150мм е със
специална топлинна обработка и е без
заварки.

Надеждността и експлоатационният живот
на обръщателния плуг зависят до голяма
степен от предната част на плуга(главата).
По време на работа и на транспорт, тя е
подложена на огромни стресови състояния.
Затова моделите от серията RM3000VRM3005V са оборудвани с изключително
здравата глава “Headstock 200”.

Допълваща система
Към всеки плуг от серията с 3,4 или 5
корпуса може да се добави по още едно
тяло (макс. 6 тела).
Серия RM3000 може да се оборудва със
задно или странично работно колело.

Подходяща за всички модели
трактори
Дизайнът на глава “Headstock 200” позволява
лесно прикачване за улеснение към всеки
модел трактор независимо от навесната
система.
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БЪРЗО И ЛЕСНО

Умна

Износоустойчива

Системата Knock-on® се състои от две части:
държач фиксиран на лемежа и Knock-on®
шило.

Технологията на Кубота за изработката на
Knock-on® шилата, заедно с качеството на
използваната стомана и дизайнът им
осигуряват дълъг живот. Затова те са
предназначени за всякакъв тип почва.

Интелигентна
Системата Knock-on® на Кубота е
интелигентна. Шилата Knock-on® могат да се
използват и при стърнищните култиватори.
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Бърза
Knock-on® шилата се сменят в рамките на
няколко секунди. Логично е да се спести
90% от времето при работа в абразивни
почви (бързо износване) или когато имаш
пет корпусен плуг.

АКСЕСОАРИ: КУБОТА KNOCK-ON®

Лесно

Агрономически ползи

Защита

Единствените инструменти за смяната на
Knock-on® шилата са чук (2кг) и специален
секач. Практиката показва, че три Knock-on®
шила могат да се сменят преди да се износи
държача. Без болтове, тази система пести
време.

Системата Knock-on® е била тествана в
няколко почвени условия . Дори и в
най-тежките почви шилото Knock-on®
прониква безпроблемно, плугът остава
стабилен което гарантира качествени
резултати.

При употребата на шилата Knock-on® ние
предпазваме останалите износващи се
части на плуга, като проникването в почвата
остава непроменено.

Минимално усилие при оран
Специалната форма на телата изисква
минимално усилие на трактор при оран. С
Knock-on®, това усилие остава непроменено,
което ни спестява разход на гориво.
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АКСЕСОАРИ
Защита на телата

RM2000-RM2000V

Предплужник за царевица

RM3000V
Стандартен
предплужник

Сила на освобождаване на срезен болт:
• 3400 kPa за моделите от серията
RM2000-RM2000V
• 4200 kPa за RM3000V

Лесно регулируем предплужник.
Оптималното позициониране на предплужника е обезпечено с нова
система за бързо регулиране, която е вградена във всички модели.

Хидравлична защита
• 640 до 1400 kPa
• Модели: RM2005-RM2005V и RM3005V

Новият предплужник е много лесен за регулиране и може да се
мести във всички посоки в зависимост от полевите условия.
Специални зъбци на рамото на предплужника осигуряват
правилното положение и настройка на дълбочината.
Тъй като фиксиращата скоба и държача са захванати за стълбеца на
плуга, предплужникът лесно се регулира нагоре и надолу като се
отвива само един болт. След като се регулира, болтът се затяга и
заключва в правилно и стабилно положение.
Новият предплужник ще е наличен в две версии: стандартен
предплужник за слама и предплужник за царевица и за тежки
условия с много остатъци.
Предплужниците се препоръчват за ефективно заравяне на
стърнища, трева, слама и плевели, за да осигурят сеитбено легло
без растителни остатъци.

Non-stop защита
• регулируема от 600 до 2100 kPa
• RM2005V и RM3005V
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Лемежи с обръщане на шилото при
износване.
Системата с най-ниски разходи за оран при
тежки и абразивни почви.

Ъглосними
Особено приложими и полезни за голям обем
растителни остатъци като слама и тор.

Лемежни ножове във формата на меч.
Това са алтернативи на дисковите ножове,
когато е необходимо намаляване на тежестта
и има вероятен блокаж от остатъци или
камъни. Може да се използва само на
обръщателни плугове.

Разделител на бразди
Прикрепен с болт към която и да е част на
отметателната дъска или лемеж,
разделителят на бразди е направен да
преминава през тежки почви и да улеснява
следващите операции.

Странични ножове
Много добра алтернатива на дисковите
ножове, когато е необходимо намаляване на
тежестта и има вероятен блокаж от
остатъци или камъни. В добра комбинация с
предплужник.

Бързо закачване
За бързо и лесно закачване и откачване

Дискове ножове: гладки или назъбени
Дисковите ножове са налични с размери: 45,50 и 55 см ( 18,20 и 22“) диаметър. Те са монтирани на
отделни рамена и са лесно регулируеми според почвените условия.
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ГУМИ

Подходящо за по-малки модели плугове

6.00 x 9
20

200 x 14,5

320/60 x 12

Задно телескопично колело за регулиране на
дълбочината
• С възможност да се агрегатира на гредата
• 6.00 x 9, 200 x 14,5 или 320/60 x 12
• Опция: чистачи

Задно колело за регулиране на дълбочината.
• Размери: 200 x 14,5 или 320/60 x 12
• С хидравличен или механичен успокоител на
вибрациите
• Опция: чистачи

Колело за транспорт и за регулиране на
дълбочината
• Размери: 200 x 14,5 или 320/60 x 12
• Опция: чистачи

Задно колело за регулиране на дълбочината.
• Гумено колело 6.00 x 9
• designed for small plough models

Подходящо за по-малки модели плугове
• Размери: 200 x 14,5 или 320/60 x 12
• Опция: чистачи

Задно разположено колело за транспорт и за
регулиране на дълбочината с хидравлично
регулиране
• Размери: 200 x 14,5 или 320/60 x 12
• Подходящ за по-плитка обработка и
окрайчване
• Опция: чистачи

Две колелета за регулиране на дълбочината
• Размери: метално 400 x 250 или гумено 18 x
8.50-8
• Подходящо за моделите RM2000, RM2000V,
RM2005, RM3005V и RM3000V
• Подходящо за бразди с широчина по-голяма
от 40 см

Лесна и бърза настройка на
работната дълбочина с винт
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СЪВЪРШЕНСТВО

RM2000
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RM2005

RM2000V

СПЕЦИФИКАЦИИ
Модели Кубота

RM2000

RM2005

RM2000V

RM2005V

RM3000V

RM3005V

Междукорпусно
разстояние (см)

85/100

85/100

85/100

85/100

85/100

85/100

Глава/Headstock

150

150

150

150

200

200

Болтова

Нон-стоп

Болтова

Нон-стоп

Болтова

Нон-стоп

80

70/75

80

70/75

70/80

70/75

30-45/35-50

30-45/35-50

30-50

30-50

30-50

30-50

3-5

3-5/3-4*

3-5

3-5/3-4*

3-6

3-6

3 - корпусен

820

990

890

1050

1060

1200

4 - корпусен

1050

1185

1120

1275

1200

1360

5 - корпусен

1165

1390**

1235

1500**

1570

1700

6 - корпусен

–

–

–

–

1800

1950

3 - корпусен

1700

1850

1800

2800

2260

2700

4 - корпусен

3100

3250

3250

3650

3300

3900

5 - корпусен

3700

3900

3850

4200

4200

5200

6 - корпусен

–

–

–

–

6000

6500

Защита
Просвет (см)
Работен захват(см)
Брой тела
Тегло (кг)

Необходима товароподемност (кг)

На повечето модели може да се добави по
още един корпус. Информацията за теглото
в таблицата е без допълнителни опции.

необходимата товароподемност са
изчислени при междукорпусно разстояние
от 85 см.

Необходимата товароподемност е
изчислена на база: задно работно колело,
шило и ъглосним на всяко тяло.Теглото и

За модели с междукорпусно разстояние от
100 см, моля прибавете: За тегло +15кг /корпус,
за необходима товароподемност +50кг/корпус.

RM2005V

RM3000V

Моделите с безстепенно регулиране на
широчината и междукорпусно разстояние
от 85 см са със захват 30-45см, а тези с
разстояние от100 см са със захват между
35-50 см.
* За модели с междукорпусно разстояние 100 см
** За модели с междукорпусно разстояние 85 см

RM3005V
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Фирмата си запазва правото да променя горните спецификации без предупреждение. Тази брошура е само с описателна цел. Някои от елементите, изобразени в тази брошура са
допълнително и не са стандартно оборудване. Моля, консултирайте се с Вашия местен дилър Kubota за гаранция, безопасност или информация за продукта. За вашата безопасност, Kubota
силно препоръчва употребата на обезопасителен колан във всички приложения.
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