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KUBOTA СМАÇОЧНИ МАТЕРИАЛИ,

ВСИ×КО ОÒ КОЕÒО СЕ НÓÆÄАЕØ 

ЗА ЗЕМЯТА, ЗА ЖИВОТА



Корпорацията  Kubota
(Осака, ßпония) е основана през 1890 
и  бяха развити 2 основни направления:

 

Селско стопански и индустриален сектор Сектор Системи на водната и на околната среди

Корпорация Kubota има филиали 
и клонове, които произвеждат 
и/или продават продукти 
в повече от 130 страни по цял свят

110 1,6 65%
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В Европа, Kubota разчита на голяма верига  
от около 650 дистрибутори, като разпространява 
продуктите си във Франция, Италия, Õоландия и други 
европeйски страни. Kubota Европа има силни позиции  
в мини-багерите, компактните трактори  
и индустриалните дизелови двигатели.
В Европа Kubota има 4 основни отделения: трактори, 
строителни машини, двигатели и резервни части.
Äнес, когато енергоспестяването и опазването на 
околната среда са най-после обща грижа,  

корпорация Kubota продължава да бъде изцяло 
ангажирана с поддържането на устойчиво развитие, 
поради това показва своята способност да прокара път,  
докато защитава своята представа за бъдещето.
Философията, която различава марката Kubota  
от нейните конкуренти, е съчетаването на 
клиентското одобрение с отговорен екологичен 
подход, което запазва нашите естествени ресурси.
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Открийте 
нашата гама

Селско стопанство
Обширна гама от трактори, включвчща големи трактори 
за посевни култури, смесени селскостопански трактори 
и специаизирани превозни средства, забележителни поради 
техните производителнист, маневреност, комфорт, 
мощност и съвременни спецификации.

Строителни машини

Нашите компактни строителни машини, включващи 
средни багери, багери с нулево въртене на стрелата, 
колесни товарачи и самоходни самосвали са популярни 
порди тяхната надежност, здравина и лесна употреба.

Ãрижа за земята
Øирока гама от продукти за грижа за земята, 
включваща косачки за трева, компактни трактори 
и удобни инструменти. 

Двигатели
Мощни дизелови двигатели, 
които посрещат както 
изискванията към 
         околната среда, 
         така и техническите изисквания.



Äвигателни масла

Engine Oil Power 15W-40

Engine Oil Power Plus 10W-40
Масло с високи експлоатационни качества, разработено както за 
двигатели с турбо нагнетяване така и за есетествено вентилирани 
двигатели, екипирани с катализатор за окисление на саждите (DPF)  
за селскостопански и индустриални машини.

ПРИЛОЖЕНИЕ
• Ðазработени за най-съвременните дизелови двигатели, които са 
 окомплектовани със системи за обработка на изходящите газове,  
 такива като DPF
• Предназназначени за всички двигатели покриващи последните  
 екостандарти европейско ниво IV или американското Epa Tier 4

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА
• Изключителна защита на двигателя
• Много висока устойчивост на окисление, което помага  
 да се избегне формиранетио на нагар
• Подобрени характеристики на стартиране при студено  
 време и устойчивост на висока температура
• Превъзходна стабилност на вискозитета по време на работа
• Оптимизиране на разходите и складовите наличности  
 благодарение на многоцелевото му приложение

Международно  
класифициране:
API CJ-4 / ACEA E9

Формулирането покрива изискванията на:

 CATERPILLAR

Продукта е подходящ за следните двигатели:

 MERCEDES-BENZ  DEUTZ
 MAN    VOLVO
 CUMMINS   RENAULT-VI

Висококачествен продукт специално разработен за смазване на 
естествено вентилирани и турбо двигатели с приложение в селското 
стопанство и индустрията.

ПРИЛОЖЕНИЕ
•  Подходящо за всички дизелови двигатели с или без турбо нагнетяване,  
 покриващи еко нормите за Европа - ниво IIIa или за САЩ  EPA Tier 3,  
 които не са оборудвани с DPF
•  Може също да се използва при малки бензинови (дизелови) двигатели  
 на спомагателни превозни средства

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА
•  Äобра стабилност на вискозитета при работа,  
 гарантираща ефективно смазване на двигателя  
 при всички условия 
•  Много висока защита срещу износване
•  Вискозния клас е подбран за разнообразни приложения

Международно  
класифициране:
ACEA E7  
API CI-4/CH-4/SL

Продукта е подходящ за следните двигатели:

 DEUTZ
 MAN
 MERCEDES-BENZ 

 KUBOTA двигатели
 CUMMINS CES 20078
 VOLVO VDS-3
 RENAULT-VI RLD-2

Формулировката е одобрена от:



Äвигателни масла

Engine Oil Power 15W-40

Engine Oil Power Plus 10W-40

Ðедукторно масло

KHD 80W-90

Международно  
класифициране:
API GL-5 /  
MIL.L.2105D

Масло с високи експлоатационни качества за натоварени редуктори, 
монтирани в селскостопански и индустриални машини.

ПРИЛОЖЕНИЕ
• Особено препоръчително за смазване на затворени редуктори,  
 подложени на тежки натоварвания или удари
• Подходящо за диференциали, дори с хипоидна предавка, предавки  
 и постоянно зацепени системи без търкащи се дискове

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА
• Качествената защита срещу висок натиск и износване води  
 до отлични експоатационни характеристики при тежки  
 натоварвания и повтарящи се удари
• Защитата от корозия и ръжда върху стомана и мед,  
 което обезпечава дълъг живот
• Висока устойчивост на температура
• Отлична съвместимост с уплътненията



Òрансмисионни масла

Super UDT

UDT

ZF TE-ML 03E -05F-06D- 06K- 06N- 06R -17E-21

Продукра има следното одобрение:
 KUBOTA SUPER UDT

Продукта има следните одобрения:  KUBOTA UDT

Трансмисионно масло с високи експлоатационни качества за всички 
модели на KUBOTA фермерски трактори и селскостопанска техника.

ПРИЛОЖЕНИЕ
• Препоръчва се за KUBOTA редукторни трансмисии с мокри съединители 
 и мокри спирачни дискове
• Специално разработени за KUBOTA трансмисии, които са инсталирани 
 в трактори или селскостопанска механизация, работещи при ниска  
 околна температура
• Подходящо за смазване на 3 точково окачване и хидростатични  
 трансмисии, заедно с  хидроусилватели и хидравлични системи

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА
• Отлични нискотемпературни харакреристики
• Много добра съвместимост с вода
• Повишена защита на предавките и хидравличните вериги  
 благодарение на неговите съвременни качества за защита  
 от корозия и износване

Международно  
класифициране:
API GL-4

Продукта е подходящ, когато следните 
спецификации се препоръчват:

 JOHN DEERE J20D 
 CASE MS 1206 / 1207 / 1209

 NEW HOLLAND NH410C
 CNH MAT 3505

Продукта е подходящ, когато се изискват 
следните спецификации:

 MF GIMA CMS M1141/1135/1143/1145  
 JOHN DEERE JDM J20C   
 CASE MS 1206 / 1207 / 1209
 Mc CORMICK HTX
 VALTRA G2-08Q 78X

 NEW HOLLAND NH 410B / NH 410C
 CNH MAT 3505 / 3509 / 3525 / 3526 / 3540
 FORD M2C 134D / FNHA 2C 201.00
 CLAAS / RENAULT AGRICULTURE

Трансмисионно масло с високи експлоатационни качества за всички 
модели на KUBOTA фермерски трактори и селскостопанска техника.

ПРИЛОЖЕНИЕ
• Препоръчва се за трансмисии с потопени мокри дискове и хидравлични  
 системи в селскостопанската техника. 
• Специално разработено в ZF трансмисии, които са инсталирани  
 в KUBOTA селскостопански M7 трактори.
• Пригодено за автоматични трансмисии, силови преобразуватели  
 и хидростатични трансмисии и в повечето случаи, когато се изисква  
 универсално тракторно трансмисионно масло. 
• Подходящо за приложения като хидравлични системи, предавки с мокри  
 съединители и преобразуватели на мощност.

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА
• Отлично представяне дори при екстремни натоватвания.
• Забележителни фрикционни свойства.
• Съвременна защита на редукторите и хидравличните компоненти. 
• Оптимизиране на разходите и складовите наличности  
 благодарение на многоцелевото му приложение



Òрансмисионни масла

Super UDT

UDT

ZF TE-ML 03E -05F-06D- 06K- 06N- 06R -17E-21

Продукра има следното одобрение:
 KUBOTA SUPER UDT

Продукта има следните одобрения:  KUBOTA UDT

Õидравлично масло

Ãрес

Hydraulic Oil HV 46

Grease EP 2

Хидравлично масло с високи експлоатационни качества  
и много висок вискозитетен индекс за всички индустриални  
и селскостопански машини.

ПРИЛОЖЕНИЕ
• Специално се препоръчва за високи работни налягания (над 200 bar)
• Адаптирано за широка гама приложения (от приложения като  
 хидроциркулационна течност до течност в хидравлични подемници).

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА
• Отлична стабилност на срязване и филтриращи се свойства,  
 както и съвременна защита от износване
• Подходящ вискозитетен индекс, който гарантира ефективна работа  
 при всякакви температури
• Много добра стабилност на окисление, обезпечаваща  
 дълъг период на експлоатация на течноста
• Напълно съвместим с уплътненията Международно  

класифициране:
ISO 6743/4 - HV
DIN 51524 p.3 - HVLP
AFNOR NF 48 603- HV

Международно  
класифициране:
ISO 6743-9 : L-XBCEB 2
DIN 51 502 : KP2K -25

Устойчива на високи натоварвания многоцелева грес за всички KUBOTA машини.

ПРИЛОЖЕНИЕ
• Смазване на всички съчмени лагери, направляващи, универсални съединения и шасита
• Специално разработена за разнообразни ударно натоварени и вибрационни приложения
• Перфектна употреба в системи с пневматична помпа или патрони

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ КАЧЕСТВА И ПРЕДИМСТВА
• Много висока механична стабилност
• Превъзходна устойчивост на тежки натоварвания и удари
• Отлични свойства при наличие на вода
• Оптимизиране на разходите и складовите наличности  
 благодарение на многоцелевото приложение
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KUBOTA Holdings Europe  

B.V. Hoofdweg 1264, 2153LR Nieuw-Vennep, The Netherlands 

 

www.kubota-eu.com


