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KUBOTA
PH СЕРИЯ

Новото
мислене е отговор на
днешните
предизвикателства.
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PH SERIES

Предизвикателствата пред селско стопанския сектор става все поголеми. А когато времето е трудно, едно нещо помага: нов начин на
мислене – търсене на алтернативни варианти и вземане на
интелигентни решения. Закупуването на нов трактор означава избор
на ефективност вместо имидж. Трактор, който може да извършва
тежка работа с най-висока производителност при постоянно
натоварване. Тракторът КУБОТА е правилната алтернатива.
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# Акценти

Активни брани за
перфектна подготовка преди
сеитба

Защо брани Kubota? Ротационните брани Kubota са
проектирани така, че са подходящи за всякакви
размери на фермата и да осигуряват оптимална
подготовка на редовете за сеитба, самостоятелно
или в комбинация със сеялки. Подготовката и
засяването на площите с едно преминаване
спестява време и гориво. Активният инструмент е
предназначен за орана земя или при условия на
мулчиране. Освен това браните са лесни за
използване и почти не изискват поддръжка.

PH1001 series
2.5 and 3.0m
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PH2001 series
3.0m up to 4.0m

PH3001 series
3.0m up to 4.5m

PH SERIES

PH2000F серия
4.0м до 6.0м

PH3000F серия
4.5м до 6.0м
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# Производителност

Активни със сила за
перфектни редове
Роторните брани Kubota са проектирани за тежки условия и за
трактори с мощност до 350 к.с. Искате надеждна машина?
Следователно, специален акцент е поставен върху здравата
конструкция на коритата, като има голямо разстояние между
коничните лагери и закалените зъбни колела.

Знаете ли, че Кубота
произвежда свой собствен
двигател и че Кубота е световен
лидер за индустриални дизелови
двигатели под 100 к.с.? Може да
бъдете изненадани като научите
колко голямо е приложението на
двигателите на Кубота. Най-високо
качество и ефективност са
основните предпоставки за този
успех.
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Голяма издръжливост със стабилно корито и трансмисия
Коритото, което е гръбнакът на цялата машина, е изключително твърдо срещу огъване и
усукване. На твърдите модели PH2001 и PH3001 също на сгъваемия PH2000F коритото е
направено с двойно огъваща греда, за да се осигури допълнителна стабилност. Барабанът
на главата при всички твърди модели е еднакъв по цялата широчина за да поема всички
механични сили. Здравата глава, която лесно се свързва към всички трактори и
комбинацията с тежки сеялки осигурява допълнително безопасна работа.

Държач на зъбите и зъби
Голямото разстояние между конусните лагери,
закалените зъбни колела в стабилна кутия, точното
разстояние между зъбните колела и тежката твърда
конструкция на коритото гарантира необходимата
издръжливост. Кованите зъби от борна стомана
подготвят семената, като режат, ронят и
изравняват земята. Зъбите са изключително
износоустойчиви и нечупливи. Външните зъбци се
завъртат навътре, което заедно със страничните
дефлектори не позволява образуването на
хребети. Важна характеристика е спираловидното
позициониране на зъбите, което минимизира риска
от повреда (от камъни) и осигурява по-хомогенно и
равномерно натоварване на коритото. В
допълнение, този специален дизайн намалява и
количеството мокра почва, изнесено на
повърхността (особено важно през пролетта);
влагата остава до семето за по-добра кълняемост.

Позициониране на спирални зъби
Зъбите са подредени в различни ъглови позиции, за да се
предотвратят повреди, причинени от камъни и да се осигури
равномерно изравняване. 4 ротора на метър и винтовото
позициониране на зъбите намаляват пиковите натоварвания на
задвижващата линия, което води до по-плавен ход и по-малък
разход на гориво. Всички зъбни колела в коритото са закалени за
по-дълъг живот.

Самоносещо се корито
Силната устойчивост на абразия и усукване е една
от основните характеристики на двойното огъващо
се корито в сандвич дизайна „Ламинираното дъно“
и широкият, устойчив на износване профил на
зъбните колела осигуряват надеждна употреба при
тежкотоварни дейности. Коничните лагери имат
висок базов номинален товар, като осигуряват
повишена сигурност и надеждност и удължават
експлоатационния живот.
Консолидация
Последната стъпка на перфектната подготовка на
редовете е консолидацията. Устойчивото на
атмосферни влияния покритие позволява
задържане на влага, когато е сухо и преминаване
(проникване на вода) при мокри условия.
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# Обработка на почвата

Знаете ли,че?
Знаете ли, че Kubota е не
само една от 50-те найпризнати марки в Япония, но
и един от най-големите
производители на трактори в
света? Само през 2014 г.
Kubota произвежда над 180
000 трактора.

XHD зъбци (опция)

Активни зъбци (опция)
Специалната форма на
активните зъби осигурява
добро проникване. Активните
зъбци повдигат почвата и
изхвърлят буците, както и
растителните остатъци в предната
работна зона. Това гарантира
перфектно изравняване дори в
следите на трактора и оставя
стабилна разпадаща се структура.
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Standard
Standard

Active

Carbide coated

XHD Carbide

Подсилените зъбци XHD
Carbide са вашите перфектни
оръжия срещу изключително
абразивни почвени условия.
Тези зъби са създадени, за да
ви предложат по-дълъг живот,
като свеждат разходите и
престоя до минимум в среди,
където стандартните зъби се
носят твърде бързо.

PH SERIES

Оптимално
проникване със
стандартни или
активни зъби

Оптималното семенно легло, в което семената
могат да бъдат вградени на абсолютно равномерна
дълбочина по цялата площ на полето, е в основата
на високата кълняемост. Удобната за употреба
система Quick-fit увеличава ефективността.

Браните отдавна са се превърнали в типични комбинирани машини, тъй
като до голяма степен са независими от почвените условия. При тежки
почви се достига интензивно разпадане. При по-леки условия може да
работи плоско и при по-ниска скорост на ротора. Комплектите от зъби се
въртят по вертикални оси за напълно хоризонтална обработка на почвата
- без обръщане на почвените слоеве и без вертикална компресия, водеща
до образуване на твърд пенопласт. Следователно няма по-добра
алтернатива за подготовка на редовете за сейтба.
Активни зъби
Активните зъби осигуряват оптимално проникване в твърда почва.Зъбът,
поради формата си, се забива в земята.Това дава постоянна работна
дълбочина и също така предотвратява повдигането на машината от земята
при твърда и суха почва. В допълнение, това създава по-добро уплътняване
на ролката за пакериране.Активните зъбци повдигат материала и го избутва
пред брана.Това дава оптимален ефект на изравняване дори при следите на
трактора В условия на мулчиране активните зъбци може да работят
директно в стърнища и твърда почва. Специалната форма на зъбците
задържа остатъци на повърхността и това дава голямо предимство срещу
ерозия.
Quick-fit система
Зъбците са Quick-fit са закрепени със специален щифт и скоба, монтирани в
държача на зъбците. Следователно зъбците могат да се сменят бързо, без
никакви инструменти.
Карбидни зъбци
Времето за сваляне може да бъде сведено до минимум при опционалните
карбидно наслоени зъби Quick-Fit. Тези зъби осигуряват дълъг живот и
минимално износване дори при твърди и абразивни почви. Системата QuickFit осигурява лесна смяна на зъбците без нужда от инструменти.
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#Изравняване

Създаване на равномерни и
устойчиви на атмосферни влияния
редове
Искате да имате устойчиви на атмосферни влияния редове. Следователно,
определена подготовка включваща консолидация е важна, за да се избегне
изпаряването, особено при сухи условия. Рохкавата пръст остава в долното
ниво на наклона, за да се насърчи бързото и равномерно покълване, докато
по-грубите буци се задържат на повърхността, за да се намали рискът от
повърхностно изсушаване. Това е основание за по-високи добиви.
Предлагайки на всички растения еднакъв достъп до хранителни вещества,
влага и светлина, предотвратявайки на ерозия в горния почвен слой.

10

PH SERIES

Ефективна задна нивилираща щанга
Високопроизводителната задна нивелираща щанга на Kubota е
безстепенно регулируема по височина. Регулирането на винтовия
обтегач е лесно, дори и при навесна сеялка. Везна осигурява
равномерна височина по цялата работна ширина. Вградената
пружинна система поддържа щангата в ефективно работно
положение.

Знаете ли,че?
Гонширо Кубота основа компанията,
тъй като вече не можеше да търпи
хора, умиращи от замърсена питейна
вода. Той започва с производството
на съоръжения за водоснабдяване с
чиста вода. Оттогава предлагаме
различни продукти, които спомагат за
подобряване на условията на живот
на хората и обществото. Това
означава „За Земята, За Живота“.

Заличител на следи (коловози)

Предлагат се различни видове заличители на коловози - твърди,
защитени с пружина или срязващ болт, за да отговарят на всякакви
ситуации.

Плаващи странични дефлектори със защита срещу претоварване
Когато става въпрос за избягване на наводняване и оставяне на почвата
във възможно най-добро работно състояние, паралелограмните
направлявани странични дефлектори се движат вертикално нагоре и
надолу и следвайки контурите на земята. Ако се захванат камъни между
дефлектора и външния ротор, дефлекторът може да се отвори чрез
защита от претоварване на спиралната пружина. Долната част е
регулируема по височина, за да съответства на износването на зъбците.
За спазване транспортните разпоредби, дефлекторите могат лесно да
бъдат поставени в повдигнато транспортно положение, само чрез
отстраняване на един щифт.
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#Уплътняване

Универсални, за да
отговорят на различните
условия

Уплътняването е елементарно действие в земеделието. Намаляването на големите
отвори в почвата позволява подобрен контакт между семената и почвата и
поддържането на водата, необходима за следващото покълване на културата.Изборът
на правилния валяк зависи от вида на почвата и условията. Също така трябва да се
има предвид товароподемността на трактора. Поради това Kubota предлага широка гама
ролки, които не се нуждаят от поддръжка и се използват изравняването и повторното уплътняване на
почвата.
Ролката на моторната брана е елементарен инструмент с различни задачи:

•
•
•
•
•
•
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Поддържане на точната работна дълбочина на машината, особено при светли условия
Оптимален контакт между почвата и семената / корена, за да се осигури ефективен
трансфер на хранителни вещества
Разчупване на буци, за рохкава пръст, но същевременно запазвайки почвената
структура за намалена ерозия на почвата, тъй като почвата е едновременно
структурирана и стабилна.
Подобрен дренаж и инфилтрация на вода, особено важен през влажните години,
където добрата консолидирана структура на почвата осигурява достъп до кореновите
системи на вода, въздух и хранителни вещества
Без отделяне или вдигане на слама и остатъци. Минимална загуба на влага, особено
важна в сухите години, когато култури, в които липсва влага, страдат зле
Надеждна работа на почвената повърхност. Лесна поддръжка и почистване.
PH SERIES

Знаете ли, че?
Знаете ли, че Kubota е
пионер на ISOBUS?
Компанията Kubota
Kverneland Group
изобретява технологията
ISOBUS. И между другото:
Kubota също е водеща в
индустрията по
сертифицирани по AEF
ISOBUS съвместимост

Actipack ø 560мм – 205кг/м

Ролката Actipack показва своите
превъзходни работни качества, особено на
средни до тежки почви, а също и в мокри,
каменисти и лепкави условия
благодарение на независимите плъзгачи и
регулируеми ножове. Скреперите
поддържат почистващия ефект. Оставя
устойчива на атмосферни влияния
повърхност и предпазва от ерозия.
Осигурява активно приложение на почвата.

Tooth Packer roller ø 575мм – 160кг/м

Валяци за всякакъв вид почва. Всички ролки Kubota имат
лагери, които са защитени с 5 уплътнители срещу прах и вода.
При по-тежки условия като камъни, канап, кал и др.
допълнителни стоманени капаци удължават живота на лагерите.

Cracker Packer ø 550мм – 200кг/м
Валякът консолидира редовете. 50% от
повърхността е валцувана. Добър ефект на
разрохване върху средни до тежки почви.
Високо водопоглъщане. Няма запушване
в условия на мулчиране.

Оптимална производителност на средна до
тежка почва с добра товароносимост и ефект на
самопочистване. Скреперната лента може да се
регулира централно, скрепери с карбидно
покритие - опция.Универсална брана в
комбинация със сеялка.

Cage roller ø 550мм - 90 кг/м

10 бара осигуряват добра товароносимост и
ефективно разрохване. Подходящ за леки до
средни почви и сухи условия на работа

# Настройка

Комфорт за потребителя
и лекота на работа
Ако търсите безопасна експлоатация и комфорт на
потребителя, Kubota винаги прави операцията по
настройка лесна и безопасна за потребителя, за да
спести ценно време и ресурси през целия ден. Ето
защо всички настройки са лесни и осигуряват
перфектни работни резултати.
Лесно използване
Kubota се фокусира върху лекотата на поддръжка. Коритото е напълнено със
специална грес, за да се осигури положително смазване на ротора от
първоначалното пускане. Конструкцията на носача на зъбците е от два отделни
части, позволяващи подмяна на уплътнението без отваряне на коритото. Роторите са
запечатани с касетни уплътнения, като е гарантиранция срещу износване на вала и
изисква минимална поддръжка.

Работна дълбочина

Работната дълбочина на твърдите моторни брани се
регулира чрез щифт и отвори. Квадратният щифт не
позволява завъртания и овалиране, а широката контактна
площ, минимизира износването.Предлагат се 18
различни слота за няколко работни дълбочини.
Подсилените ролкови рамена поддържат стабилност с
най-тежките ролки и сеялки.

На хидравличните сгъваеми моторни брани настройката
на работната дълбочина се регулира дистанционно чрез
цилиндрите. Работната дълбочина се променя
хидравлично от кабината. Паралелограмното свързване
гарантира, че моторна брана винаги е в хоризонтално
положение спрямо ролката. Следователно, положението
на ролките е в основно фиксирана височина спрямо
земята, независимо от работната дълбочина.

Управление на хидравличните функции

Сгъваемите брани (серия PH2000F и PH3000F) могат по
избор да бъдат оборудвани с контролен панел, който
позволява управлението на пет различни функции от
кабината на трактора, като се използва само една макара
с двойно действие.
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Знаете ли,че?

Безопасен на път и бърз на полето
Моделите PH могат лесно да бъдат преобразувани
от транспортна в работна позиция. Устройството
за заключване на хидравликата се отключва
автоматично при разгъване. Хидравличното
сгъване от две части дава транспортна ширина от
2,5 м, респ. респ. 2,90 м с щанга за ботуши
CB2000.

Знаете ли, че Kubota
произвежда продукти в седем
европейски държави? Тази
близост до пазара е от
основно значение за
философията на компанията.
Всеки производител се
придържа към същите високи
японски стандарти за
качество, независимо дали се
намира в Германия, Франция
или Япония.
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#Комбиниране

Бързо свързване: Ефективна
комбинация
Роторните брани Kubota са проектирани да се
комбинират със сеялки Kubota. Оборудвани с много
здрава щанга и „Euro-Connection”, моторните брани
могат лесно да се откачат или да се свържат за
самостоятелна или комбинирана работа.
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Компактен в комбинация
Всички ротационни брани Kubota могат да се
комбинират с монтирани на Kubota пневматични
или механични сеялки или лостове за система от
преден бункер. Въпреки интегрираната концепция
за комбинация от сеялки с ротационна брана, лостът
на ботуша може да бъде свързван или откачен бързо
чрез EURO-CONNECTION, което позволява и
ролката да се използва самостоятелно.
Следователно моторните брани трябва да бъдат
оборудвани със съединителната система EUROCONNECTION. Лентата на ботуша е прикрепена с
EURO-CONNECTION директно към рамката на
ролката.

Хидролифт
Хидролифтът е снабден с двойни
хидравлични цилиндри за лесно и
равномерно повдигане на тежки бункери.
Механично заключващо устройство
осигурява безопасен транспорт.

Куката на съединителя е подобна на съединителя на челния
товарач.Това позволява бързо и лесно закачване
благодарение на леснодостъпния хидравличен и
електронен интерфейс. Маркерите са прикрепени към
моторната брана. Бункерът за семена също може да бъде
лесно свален. Следователно моторната брана може бързо
да се подготви за самостятелна експлоатация.
Алтернативни системи за съединяване като хидролифт,
позволяват комбиниране на моторната брана, напр. с
прецизно посяващо устройство, като опция се предлагат
триъгълна бърза връзка или механична теглич. В
комбинация със сеялки, рамената за маркиране на трасето
са монтирани директно към коритото. Защитата от
претоварване се осигурява с помощта на болтове.

Бърза връзка
Всички модели могат да бъдат снабдени с
сеялка Kubota с бързо прикачване за бързо
и лесно закрепване и демонтаж.

Combination

Знаете ли, че?
Знаете ли, че нашите
резервни части се
произвеждат по същите
високи стандарти и строги
спецификации като
тракторите Kubota?
Оригиналните части винаги
ще работят по
предназначение и
гарантирано поддържат
работата на трактора ви с
максимална
производителност.

PH1001

Mеханичен теглич
Механична 3-точкова връзка се предлага за
обикновените сеялки.

PH2001

PH3001

PH2000F

PH3000F

SD1000M

-

-

SD2000M

-

-

-

-

-

-

-

-

SD2001MP
SD3001MP

-

SD3001CMP

-

CB1000 ботуш

-

-

CB2000 ботуш

-

-

-

CB2000C ботуш

-

-

Possible - Not available

EURO-CONNECTION

Ботушът може лесно да бъде свързан и
разкачен с кука за прикачване, подобна на
връзката за челен товарач. Към моторната
брана са прикрепени маркери за
следи.Моторната брана се подготвя за
самостоятелна работа бързо.

Възможност за гъвкаво
използване на браната,
независимо дали с бункер
за семена или за
самостоятелна работа.
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#Транспорт

Безопасен на
пътя и бърз в
полето
За осигуряване на безопасено транспортиране, Kubota
се фокусира върху компактен дизайн. Ето защо всички
сгъваеми брани Kubota имат размерите на трактора,
които му позволяват да преминава през стандартни
мостове и тунели. Транспортната широчина от само
2,50 м гарантира безопасен транспорт.

18

PH SERIES

Роторните брани са близо до трактора, за да се получи
близък център на тежестта и намаляване на изискванията
за повдигане и са свързани към трактора чрез теглич КAT 2
или 3 на долна тяга. Моделите PH могат лесно да бъдат
преобразувани от транспортно в работно положение.
Устройството за заключване на при транспорт се отключва
автоматично при разгъване. Двукомпонентното
хидравлично сгъване дава транспортна ширина 2,5 м или
2,90 м с ботуш CB2000. Пътните светлини и фиксираните
предупредителни знаци са монтирани като опция, за да се
гарантира спазването на правилата за безопасно движение
по пътищата.
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# Твърда брана

Твърди брани
Kubota проектира гамата от твърди брани за работа в най-тежки
условия предназначени за трактори от 70HP до 350HP.

Kubota PH3001

Мощната брана за всякакви видове операции при всякакви видове
почвени условия. Проектирана за използване при трактори до 250 к.с., с
тежкотоварен дизайн на коритото Kubota и зъбци Quick-Fit, PH3001 е
правилното решение за големи ферми и земеделски предприемачи.
Стандартната скоростна кутия със скорост на ротора от 298 об / мин е
снабдена със сменяеми предавки. Поради различните почвени условия
е важно да се контролира скоростта на ротора. Следователно,
допълнителни комплекти предавки за постигане на 365 об / мин или
435 об / мин са по избор. Външните паралелограмни странични
дефектори със защита от претоварване позволяват гладка работа и
свободна повърхност на почвата, дори при работа в най-трудните
условия.

Размери на
зъбците
18 x 330мм
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PH3001 е оборудван със зъбци Quick-Fit като стандарт. Те са
закрепени със специален щифт и скоба, монтирани в държача на
зъбците. Следователно подмяната на зъбците е много лесна, без да
са необходими инструменти.В зависимост от почвените условия се
предлагат предни активни зъбци с по-агресивно действие. За
оптимална работа при трудни почвени условия, конструкцията на
коритото осигурява голям просвет между държачите на зъбците и
дъното на коритото.Това позволява големи количества буци и камъни
да преминават свободно, без да блокират браната.
PH SERIES

Kubota PH1001
Kubota PH1001 е средно голяма брана за трактори
до 140 к.с. Това е най-лекият модел от гамата на
ротационната брана Kubota, но не само
тежкотоварната барабана следва дизайнерската
концепция на здравата серия PH3001, но и
самоносещата конструкция на коритото, както и
опционалните държачи за зъби „Quick-Fit“ и
двойните конични лагери предлагат оптимална
производителност.
Коритото на PH1001 се състои само от една
огъната част, която е закрепена отгоре с болтове.
Няма заваряване, което повишава стабилността,
особено в комбинация със сеялка. Винтовете на вала
са защитени в кутията на редуктора. Огънатата плоча
заедно с носещата армирана плоча оформят коритото 140
х 400 мм. Два конични лагера, с голямо разстояние, както и
хлабина на ротора от 98,25 мм между дъното на коритото и
държача на зъбите осигуряват висока стабилност.

Kubota PH2001
Здрава средно голяма брана за ефективна работа
в повечето условия. Чрез използване на двойно
огъваща секция-сандвич се увеличава здравината
на коритото, което я прави самоносеща, без да
увеличава теглото, като същевременно има
изчистен дизайн. Основни нейни характеристики са
разстоянието до ротора от 25 см, двойният коничен
лагер, тежкотоварната глава и модулният носач на
зъбите.
Две профилирани 6 мм плочи, осигуряващи
прецизно разстояние между роторите, висока
устойчивост на огъване на коритото с размери
140 х 400 мм. Вал от 50 мм с два големи
конусни лагера, Ø 45 мм и Ø 50 мм с разстояние
55 мм и 40 мм между зъбните колела и
достатъчно разстояние от 95 мм между дъното
на коритото и държача на зъбците осигуряват
добър поток на почвата и позволяват на
повърхностните остатъци да преминават лесно
през браната.

Tine dimension
15 x 330mm
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# Сгъваеми

Знаети ли,че?
Знаете ли, че Kubota е не
само една от 50-те найпризнати марки в Япония, но
и един от най-големите
производители на трактори в
света? Само през 2014 г.
Kubota произвежда над 180
000 трактора.

При сгъваемите ротационни брани
Kubota главната предавка
разпределя силата в страни От
всяка страна има редуктор, отделно
защитен срещу претоварване, което
осигурява здрава задвижваща линия
до 350 к.с. Настройката на
скоростта на ротора варира от 336
до 450 об / мин при 1000 об / мин на
карданния вал. PH3000F е
оборудван със скоростна кутия.
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PH SERIES

Сгъваеми с
голям размер

Kubota предлага сгъваеми брани с максимална
производителност с добри възможности за
транспорт. Тежката глава и здравата
трансмисионна система осигуряват години
ефективна и безпроблемна работа.
Усъвършенстваната паралелограмна хидравлична
система за контрол на дълбочината гарантира
перфектно семенно легло.
PH2000F: Иновативна концепция за здраво корито
Дизайнът на коритото на сгъваемата ротационна брана Kubota от
серията Kubota PH2000F не изисква странична рамка.Това спестява
тегло и придава изряден вид на машината. За оптимална работа новата
конструкция на коритото осигурява висок просвет от 95 мм между
държача на зъбците и дъното на коритото. Ротационната брана
PH2000F се предлага в работни ширини от 4,0 до 6,0м.
Чрез опростен и изчистен дизайн, коритото от серия PH2000F
осигурява отлична производителност с ограничено тегло. Двойните
конични лагери и вала на ротора с диаметър 50 mm в комбинация с
подвижни държачи на зъбци Quick-Fit гарантират висока надеждност и
много ниски изисквания за поддръжка.

PH3000F: Прост и надежден дизайн на коритото

Сгъваемата ротационна брана Kubota PH3000F е резултат от ефективно сътрудничество между
експертите по обработка и сеитба за изграждане на добър и ефективен инвентар, разработен за
трактори до 350 к.с. и оптимална производителност. Ротационната брана PH3000F се предлага
в работна широчина от 4,5 до 6,0 м.
Горната половина на коритото е направена от 10 мм стоманена плоча. В допълнение
основата на коритото също е направена от стоманена плоча от 10 мм, за да може
PH3000F да издържа на най-тежките условия.Заварените конични лагерни корпуси
придават по-голяма якост на цялостното корито Тежките носещи валове на зъбците с
диаметър 60 mm имат конични лагери с размери, достатъчно големи, за да се справят с
тежки и каменисти условия..
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# Фермерски решения

Фермерски решения на
Кубота:
360 ° производителност
за 100% успех
Разбираме, че имате нужда от по-мощни трактори и машини, за да успеете: за това е
необходима интегрирана система от продукти и услуги за повишаване на вашата
конкурентоспособност и подготовка за бъдещето. С фермерски решения на Кубота
(KFS) събрахме всичко това в една система,която ви предлагаме. От интелигентната
технология до отделните услуги, предимствата на KFS се допълват, образувайки кръг, който
завършва там, където започва: с нашия ангажимент да ви подкрепяме малко по-добре всеки път,
сега и в бъдеще.

PERFORMANCE

FINANCE
MANAGEMENT

KUBOTA
FARM
SOLUTIONS
VALUE
PROTECTION
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CONTROL

OPTIMISATION

PH SERIES

Производителност

Имате ясна цел: да свършите работата си продуктивно и успешно, без
напрежение. Kubota ви предлага оборудването, което може най-добре да ви
подкрепи в това начинание. Който и трактор или инвентар да изберете,
винаги можете да разчитате на доказано качество, отлична
производителност и координирани функции.Накратко: интелигентна и
надеждна технология, която ви довежда с решителни стъпки по-близо до
целта ви.

Контрол

Искате да имате пълен контрол над това, което правите. Kubota ви предоставя
перфектно интегрирани системи, които да ви помогнат да постигнете това. От
оптимизацията на машината до прилагането на мониторинг, можете лесно да
управлявате трактора и ресурсите от един терминал. Това не само ви осигурява
по-добър поглед върху всички работни процеси, но също така ви позволява да
работите без стрес.

Оптимизация
Вие добре знаете точно как искате да свършите работата си: ефективно,
точно и най-удобно. Kubota ви дава всичко необходимо за постигане на
оптимални резултати без никакво напрежение. С нашата ISOBUS
технология, решенията за прецизно земеделие и автоматичната система за
управление можете да използвате семена, торове и пестициди с
изключителна прецизност. Това снижава разходите Ви и намалява
натоварването Ви..

Защита на инвестицията

Знаете какво е необходимо, за да постигнете търговски успех: най-добро
изпълнение на всяка задача при най-добрите условия в продължение на много
години. За пореден път Kubota предлага решения, които водят до изпълнение
на това, което е обещано. Нашите резервни части се произвеждат по същите
високи стандарти и строги спецификации като тракторите Kubota.

Управление на финансите

Искате да подобрите производителността си, но не на всяка цена.С услугата
Kubota финансиране можете да направите планираната си инвестиция с
лекота, удобно и безопасно. Независимо дали финансирате или наемате,
вие се възползвате от професионални съвети и атрактивни условия. Ние
предлагаме всичко, от което се нуждаете, за да се възползвате от
предимствата на технология, която движи вашия успех напред. Независимо
дали имате нужда от машини или услуги, вие имате пълен контрол върху
разходите.

25

#Технически данни
Series

PH1001

Модел

PH1251

Вид на браната

PH2001

PH1301

PH2301

твърда

PH2351

PH3001
PH2401

PH3301

PH3501

твърда

PH3401

PH3451

твърда

Размери и тегло
Работна широчина

м

2.5

3.0

3.0

3.5

4.0

3.0

3.5

4.0

4.5

Транспортна широчина

м

2.5

3.0

3.0

3.5

4.0

3.0

3.5

4.0

4.5

Размери на коритото

мм

Общо тегло*

кг

140 x 400
1,300

1,450

165 x 400
1,650

1,825

200 x 400
2,025

1,670

1,950

2,225

2,510

Изискване за минимална
мощност

кВт /
к.с.

51/70

63/85

74/100

Изискване за максимална
мощност

кВт /
к.с.

103/140

132/180

184/250

540 or 1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

2,500

КAT 2/КAT 3

КAT 2/КAT 3

КAT 2/КAT 3

КAT 2/КAT 3N/КAT 3

КAT 2/КAT 3N/КAT 3

КAT 2/КAT 3N/КAT 3

Прикачени към трактора
Обороти на силоотводния вал

об/мин

Защита от претоварване СВ

NM

Триточкова връзка: Горна
Триточкова връзка: Долна
Ротор
Брой ротори

10

12

12

14

16

12

14

16

Стандартна скорост на ротора 540 об/м

311

-

-

Стандартна скорост на ротора 1000 об/м

351

336

298

Скорост на ротора 540-опция

об/м

358

-

-

Скорост на ротора 1000-опция

об/м

351

362 и 450

365 и 435

Конично разстояние на лагера

мм

70

84.5

110.5

Просвет на ротора

мм

98.25

90.5

100

18

Зъбци
Брой на зъбците

20

Размер на зъбците

мм

24

12 x 280

24

28

32

24

28

32

15 x 330

18 x 330

ръчно

ръчно

36

Quick-Fit зъбци
Активни зъбци
Операция
Регулиране на дълбочината

ръчно

Задна щанга за изравняване
Заличител на следи
Предлагане на ролка **
Готов за работа или
интегриране при засяване
Комплект светлини

* Приблизително тегло с нивелираща щанга, ролка за зъбни колела ø 575mm и карданния вал прибл.

** Cage ролка (ø 550мм), Tooth Packer ролка (ø 575мм), Cracker Packer ролка (ø 550мм), Actipack ролка (ø 560мм)

Стандартно
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Опция

- Не е налично

PH SERIES

PH2000F
PH2400F

PH2450F

PH3000F

PH2500F

PH2600F

PH3450F

сгъваема

PH3500F

PH3600F

сгъваема

4.0

4.5

5.0

6.0

4.5

5.0

6.0

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

150 x 400
2,590

2,990

150 x 400

3,290

3,690

3,200

96/130
221/300

32

1,000

2,500

2,500

КAT 3

КAT 3

КAT 3

КAT 3

18

3,900

257/350 (опция с 400 к.с. )

1,000

16

3,500
103/140

20

24

18

20

24

-

-

336

246, 326 and 387 (3-speed)

-

-

362 и 450

326 и 387 (2-скорост)

84.5

110.5

90.5

147

36

40

48

36

40

15 x 330

18 x 330

Хидравл.

Хидравл.

48
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The company reserves the right to change the above specifications without notice. This brochure is for descriptive purpose only. Some of the items pictured in this brochure are optional and not
standard equipment. Please consult your local Kubota dealer for warranty, safety or product information. For your safety, Kubota strongly recommend the use of a seat belt in all applications.
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