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К О М П А К Т Н И  Д И С К О В И  Б Р А Н И  K U B O T A

Оптимално смесване на растителните остатъци с почвата

СЕРИИ СD1000 – СD2000



Подходяща за намаляване 
уплътняването на почвата

Серия CD1000 е по-лека в сравнение 

с CD2000 и е подходяща за по-плитка 

обработка  от 2,5м до 5,0м при навесните 

модели и  4 м или 5 м при прикачните 

модели.

Серия CD1000 е предназначена за по-

плитка обработка до 10 см дълбочина. Тя 

е по-лека с 15% при навесните и 7% при 

прикачните модели. По-лека за дърпане, 

повдигане и намаляване компактността 

и уплътняването на почвата.Рамата е 

конструирана да издържи дори и най- 

тежкия валяк, като Actipack.

                   

Индивидуален държач на всеки диск, с 

термична обработка и с размери 520 мм х 

5 мм ( 215кг/мм² твърдост). 

По този начин се избягват страничните 

движения по време на работа, което 

е гаранция за по-добра обработка на 

почвата.

Лагерните тела са капсуловани и имат 

дълъг живот при висока скорост и 

странични натоварвания. Настройката 

на дълбочината на работа се променя 

посредством дистанционни  втулки на 

цилиндрите. Лесно, удобно и бързо!

Страничните дефлектори продотвратяват 

натрупването на голям обем пръст и 

растителни остатъци. Те са разположени 

в двата края и могат да се регулират по 

височина. Подравняващите пружини зад 

дисковете служат за по-добро смесване 

на растителните остатъци.

Моделите от серия CD1000 могат да се 

комбинират с бункер за семена SH200 

или SH500. Богат избор от валяци в 

зависимост от условията на работа.

CD1000T - 4.00 м до 6.00 м работна широчина

KUBOTA CD1000 ТВЪРДА - 
СГЪВАЕМА - ПРИКАЧНА

ДО 15% ПО-ЛЕКА ОТ СЕРИЯ CD2
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 CD2000

CD1000 с твърда рама от 2,50 м до 4,00 м работна широчина

CD1000F - навесна, сгъваема от 4,00м до 6,00м работна широчина

CD1000F с транспортна широчина от 2.50м. 3



Качество на работа, 
мултифункционалност и 
висока производителност

Обработката на стърнищата е от голямо 

значение по време на оранта. Тя включва 

смесване на растителните остъци с 

почвата и провокира поникването на 

плевелите за последващо третиране.

Добрата обработка е ключов фактор при 

покълването на семената. CD2000 смесва 

добре растителните остатъци с почвата 

и ви позволява да работите както по-

плитко, така и на по-голяма дълбочина. 

Независимо от количеството растителни 

остатъци, резултатът е винаги един и 

същ благодарение на големите дискове с 

размер от 600мм.

CD2000 се отличава с агресивната си 

обработка, дълбокото култивиране, 

отличното нарязване, високата 

производителност, лесната настройка и 

минималните разходи за поддръжка.

CD2000 е изключително здрава, 

благодарение на рамата, която също 

така се използва и при стърнищните 

култиватори Kubota. 

С усилена глава и с размери 100×100×8 

мм, тя може да бъде оборудвана дори и 

с най-тежкия валяк. Валякът е фиксиран 

в предната част на рамата за по-добро 

разпределение на теглото при високи 

натоварвания и транспорт.

Дори и с разстояние от 900мм между 

секциите, моделите от серия CD2000 

изискват минимално усилие при 

повдигане (2,74м дължина).

CD2000T - прикачна с работна широчина от 4,00м до 7,00м

KUBOTA CD2000 С ТВЪРДА РАМА - 
СГЪВАЕМА - ПРИКАЧНА

РАЗЛИЧНИ КОМБИНАЦИИ
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CD2000 - навесна, твърда рама от 2,5 м до 4 м работна широчина.

CD2000F - навесна, сгъваема от 4,00м до 6,00м работна широчина

CD2500T - транспортна широчина 2,50 м. 5



KUBOTA CD1000T И CD2000T

ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И БЕ

Полунавесна / Прикачна
Работна широчина от 4 м до 7 м с висока 
производителност. Агрегатирани към 
раменете на трактора, моделите CD1000T 
и CD2000T могат да бъдат оборудвани 
дори и с най-тежките валяци и да работят 
безпроблемно със средни по големина 
и мошност трактори.  Всички настройки 
като сгъване/разгъване, повдигане, 
настройка на дълбочина се извършват 
хидравлично от кабината на трактора.
Здравата рама и транспортната 
широчина от 2,75 м при CD2000T и 2,50 м 
при CD1000T гарантират безопастност по 
време на транспорт.

За допълнителна стабилност, всички 
модели от прикачната серия са 
оборудвани с хидравлично окачване като 
стандартно оборудване.

Моделите CD1000T и CD2000T могат да 
се оборудват с няколко размера гуми 
в зависимост от предпочитанията на 
клиента: 400/60x15.5, 480/45x17 или 
520/50x17.
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 И БЕЗОПАСТНОСТ ПРИ ТРАНСПОРТ

Фиксиран теглич Ø50мм Регулируем теглич Ø50мм.
Използва се при работа върху хълмисти 

терени до +/- 14 °

Ос Cat. III
Отлична маневреност при управление и 

завой от 180°.

• При работа с трактори с широки или сдвоени гуми, тегличът на CD1000T/CD2000T може да се удължи с 85 см за да се 

гарантира по-добро управление при завой.

Стабилност в работно 
положение
За по-добра стабилност по време на 

работа, гуми с размер 340/55x16 могат 

да бъдат допълнително монтирани в 

предната част (опция). Благодарение на 

това, двете дискови секции работят на 

една и съща дълбочина и предотвратяват 

страничните измествания.

Работната дълбочина се регулира лесно с 

от цилиндрите. 

Висока стабилност по време 
на работа
CD1000T и CD2000T са изключително 

стабилни, тъй като са оборудвани 

с двойни хидроакумулатори, които 

предпазват рамата и значително 

увеличават стабилността й по време на 

работа. 
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Серия CD2000 

Олекотено и здраво рамо Уникалният 

дизайн позволява намаляване на теглото 

и увеличаване на силата на раменете на 

дисковете.

Също така формата му позволява 

да издържа на високи предни и 

странични натоварвания и осигурява 

преминаването на големи количества 

пръст и растителни остатъци без 

задръстване.

Оптимален ъгъл на атака на диска

В горната си част, рамото на диска е 

фиксирано със скоби, за да се избегнат 

страничните движения. Ъгълът на атака 

на диска е фиксиран, за да гарантира 

оптимално качество на работа, дори и в 

най-сухите условия.

Гумени тампони осигуряващи дълъг 

живот, съобразени с големината на диска 

и работната скорост. Те абсорбират 

шоковите натоварвания на рамото при 

непредвидими ситуации и препятствия. 

Ако препятствията са твърде големи, 

рамото заедно с диска ще се повдигне за 

да ги преодолее.

Лагерно тяло без 
поддръжка
Всяка секция е оборудвана с 35

мм ос и главина с два лагера. Това

висококачествено лагерно тяло

може да носи на тежки напречни и

странични натоварвания. Всяко от

тях е със специална защита от едната

страна и о-пръстен на легера от

другата. Качеството на използваните

материали във всяко лагерно тяло е

с гаранция от две години! Главината

на диска фиксирана върху рамото със

специален болт против разхлабване.

Болтът е защитен от прах тъй като е

6 позициониран в рамото.

Капсуловани лагери без 
поддръжка
Моделите от серията са оборудвани 

от специални капсуловани лагери. На 

усиления 35 мм вал са разположени 

два лагера, специално приспособени 

срещу високи радиални и аксиални 

натоварвания. Специален дизайн против 

задръстване и натрупване на растителни 

остатъци.

CD2000

CD1000

Серия CD1000 

Специално конструирани закалени 

рамена Специално конструирани 

закалени рамена на диска за 

безпроблемна работа дори и в най-

трудните условия. Оптимален ъгъл на 

рязане на диска. Гумени тампони на

всеки диск.

Здрави рамена, без поддръжка, големи 
дискове

CD1000CD2000

УНИКАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подравняващи пружини
Подравняващите пружини увеличават 

подравняването и смесването на 

растителните остатъци след оран поради 

високите вибрации на пружинните 

работни органи. Агресивността им се 

регулира хидравлично от кабината на 

трактора.
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Голям диаметър на диска
Голям диаметър на диска

За постигането на максимално

качествена обработка, дори и при

максимална работна дълбочина,

серия CD2000 е оборудвана с 600 мм

дискове. Големите дискове позволяват

висока скорост, дори и при голям обем

растителни остатъци. Формата на

назъбения диск позволява максимално

проникване в почвата независимо от

условията. Моделите от серия CD1000 са 

оборудвани с 520мм х 5 мм дискове.

Оптимален ъгъл на атака

Независимо от диаметъра на диска, 

ъгълът на рязане е постоянен заради 

коничната форма на диска.

Дискове с дълъг живот

Дебелият 6 мм диск (5 мм на 520 мм 

диаметър) е със специална топлинна 

обработка за по-голяма якост и по-дълъг 

живот. Така дълголетието на машината 

е увеличено и разходите за поддръжка 

намалени!

Странично регулиране за 
перфектна работа!
За осигуряването на постоянна 

работна дълбочина, серия CD2000 е 

със странично регулиране на ъгъла на 

атака, което позволява регулирането на 

работната дълбочина да се извършва 

според големината на дисковете. 

Обозначение върху рамата показва 

настройките в зависимост от размера на 

диска - просто и ефективно! 

Забележка: Не се предлага за серия 

CD1000.

ТИКИ БЕЗУПРЕЧНО КАЧЕСТВО НА 
РЯЗАНЕ!

Ново! 
Големи назъбени дискове.
Кубота предлага големи 
назъбени дискове за по-
агресивно рязане и за по-добро 
самопочистване при глинести 
почви.
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Работната дълбочина може да се регулира 

лесно независимо дали е механично 

или хидравлично. По време на работа за 

фина настройка може да се използва и 

притъпкващия валяк.

Клапаните за заключване на цилиндрите 

поддържат постоянна работната дълбочина.

При механичната настройка, теглото 

на валяка се трансферира в предната 

част на машината за по – добра работа и 

проникване в почвата.

Лесно регулиране CD1000
Кубота предлага два вида регулиране 

на работната дълбочина - механично и 

хидравлично.

CD1000

ЛЕСНА НАСТРОЙКА!

Стандартно оборудване за 
сериите  CD1000 и CD2000 

TРегулируемите странични дефлектори 

от ляво и от дясно контролират и 

предотвратяват натрупването на пръст и 

правилното й разпределение по цялата 

работна ширина. Всички дискове работят 

на една и съща дълбочина.

Страничните дефлектори са 

паралелограмно окачени, което им 

позволява да следват контура на 

почвата. Те са оборудвани с опора за 

ограничаване на работната дълбочина, 

особено в края на полето при завъртане. 

Секцията с пружини разположена пред 

валяка е проектирана за допълнително 

разбиване на буците и да намали 

задръстването на валяка.
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160kg/m

90kg/m160kg/m

160kg/m

220kg/m

160kg/m

БОГАТ ИЗБОР НА ВАЛЯЦИ!

В зависимост от почвените
условия, Кубота предлага
богат избор на валяци:

• Тръбен валяк – ф 550 мм -90 кг/м

• Двоен тръбен валяк - ф 400 мм -160 

кг/м

• Actiring валяк – ф 540 мм – 160 

кг/м: Активен валяк с регулируеми 

ножове за по-добро смесване на 

растителните остатъци.

• Actipack валяк – ф 560мм – 220 кг/м: 

тежък валяк за по-добро разбиване 

на буците и по-добра компактност 

на почвата. Подходящ също и за по-

тежки и глинести почви.

• Actiflex валяк – ф 580 мм – 160 

кг/м: Съчетанието от ефекта на 

добро смесване на растителните 

остатъци и по-доброто притъпкване, 

прави този валяк идеалният за 

провокиране на плевели. Добра 

комбинация между тегло и работа.

Actipack валяк ø 560 mm Actiring валяк ø 540 mm

Двоен тръбен валяк - ø 400 мм Тръбен валяк – ø550 мм

Actiflex валяк ø 580 мм

Тестове на натоварване
Преди пускането на машините от 

сериите CD1000 и CD2000 на пазара, 

те преминават редица тестове за да 

гарантират безупречното качество 

на продукта. Нашата основна цел е да 

задоволим нуждите и потребностите на 

нашите клиенти:

• Машините са проектирани от 

висококвалифицирани инженери 

с експертна подготовка в 

разработването на селскостопански 

машини.

• Усъвършенствани технологии 

са използвани за всички тестове 

на машините, като статично 

натоварване, метод на детайлните 

елементи и други.

• 

• Машините са тествани на полето 

за да потвърдят безупречната 

работа на всички функции и за да 

гарантират, че са спазени всички 

изисквания. 11



Благодарение на тежките агресивни

дискове (100 кг/диск при навесните 

модели и 140кг при прикачните модели), 

CD1000 и CD2000 осигуряват отлична 

обработка на почвата дори и в най-

сухите условия. Почвеният слой е

напълно отрязан, плевелите унищожени 

и смесени с горния почвен слой.

ОТЛИЧНА ОБРАБОТКА НА
ПОЧВАТА
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** Навесни модели: в цитираното тегло са включени дефлектори, хидравлика и светлини.
    Прикачни модели:  в цитираното тегло са включени дефлектори, хидравлика, светлини и предни гуми.
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Спецификация Серия CD1000

Модел CD1200 CD1250 CD1300 CD1350 CD1400 CD1400F CD1500F CD1600F CD1400T CD1500T CD1600T
Рама Навесна Навесна, сгъваема Прикачна, сгъваема
Работна ширина /м/ 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00
Транспортна ширина /м/ 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 2.45 2.45 2.45 2.50 2.50 2.50
Диаметър на диск /мм/ 520 x 5 mm (215 kg/mm²)
Брой дискове 16 20 24 28 32 32 40 48 32 40 48

Разстояние между секциите(мм) 900

Рама (размери) 100 x 100 x 8
100x100x8 and 200x200x10 

(централна рама)
100x100x8 and 300x200x10 

(централна рама)

Контрол на дълбочина Механично или хидравлично с втулки Хидравлично с втулки
Хидравлични изводи 1 или 0 2 или 1 4 или 2
Навесна система Cat. II & Cat. III Cat. III Cat. III илиCat. IV N
Разстояние м/у дисковете /мм/ 245 250 250

Валяци Тръбен ролер ø550мм, Двоен тръбен ролер ø400мм (Без прикачните модели), 
Actiring ролер ø540мм, Actipack ролер ø560мм, Actiflex ролер ø580мм

Тегло* с Двоен тръбен ролер /кг/** 1109 1274 1434 1695 1891 2365 2777 3215 3460 3882 4286

Тегло* с Actiflex ролер /кг/** 1242 1448 1649 1950 2268 2631 3125 3645 3726 4230 4716

Тегло* с Actipack ролер /кг/** 1349 1570 1785 2100 2419 2845 3369 3917 3940 4474 4988

Необходима мощност мин. /к.с/ 50 55 70 90 110 110 130 200 130 150 200

Необходима мощност макс. /к.с/ 100 120 150 180 200 200 250 300 220 260 300

Спецификация Серия CD2000

Модел CD2250 CD2300 CD2350 CD2400 CD2400F CD2500F CD2600F CD2400T CD2500T CD2600T CD2700T
Рама Навесна Навесна, сгъваема Прикачна, сгъваема
Работна ширина /м/ 2.50 3.00 3.50 4.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 7.00
Транспортна ширина /м/ 2.50 3.00 3.50 4.00 2.55 2.55 2.55 2.75 2.75 2.75 2.75
Диаметър на диск /мм/ 600 x 6mm  (215 kg/mm²)

Брой дискове 20 24 28 32 32 40 48 32 40 48 56

Рама (размери) 100 x 100 x 8             

100 x 100 x 8 & 
200 x 200 x 10

(централна рама)

100×100×8 

(крила)
& 300×200×10 

(централна рама)
Контрол на дълбочина Механично или хидравлично с втулки Хидравлично с втулки
Хидравлични изводи 1 или 0 2 или 1 4 или 2

Навесна система Cat. II & Cat. III Cat. III Cat. III или Cat. IV N

Просвет /мм/ 794

Разстояние м/у дисковете /мм/ 245 250 250

Валяци Тръбен ролер ø550мм, Двоен тръбен ролер ø400мм (Без прикачните модели), 
Actiring ролер ø540мм, Actipack ролер ø560мм, Actiflex ролер ø580мм

Тегло* с Двоен тръбен ролер /кг/)** 1509 1720 1937 2197 2766 3226 3782 3908 4376 4960 5421

Тегло* с Actiflex ролер /кг/** 1683 1935 2192 2574 3032 3574 4212 4174 4724 5390 5931

Тегло* с Actipack ролер /кг/)** 1805 2071 2342 2725 3246 3818 4484 4388 4968 5662 6231

Необходима мощност мин. /к.с/ 70 90 110 130 150 170 200 150 170 220 250

Необходима мощност макс. /к.с/ 180 200 220 240 250 300 350 250 300 350 400

* Теглото е приблизително
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ИНТЕГРИРАНА ПНЕВМАТИЧНА 
СЕЯЛКА SH200 ИЛИ SH500

КУЛТИВИРАНЕ И СЕИТБА С

Изсяващите ботуши са разположени 

преди валяка и могат да се регулират

Вентилатор съобразен със семената, работната скорост и 
ширината.
• Серията SH може да бъде оборудвана с два вида вентилатори:

• Електрически, който се препоръчва при дребни семена и позволява норма на сеене 

от 4кг/мин. ( за машини 50кг/ha – 4 м работна ширина при 12км/ч)

• Хидравличен за норма на сеене от 14 кг/мин.
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А С ЕДНО МИНАВАНЕ

Сеялки за култури 
отговарящи на нитратната 
директива
Нитратната директива на ЕС има 

за цел да опази водните басейни 

и водоизточници от нитрати, като 

максималното допустимо количество е 

50 мг нитрати / л. Една от мерките взети 

през есента по време на вегетацията 

е да се абсорбира азота от растенията 

и почвата и да се преобразува в 

органичен азот. След това есенните 

култури ще осигурят запасеност от азот 

към следващите култури, ще подобрят 

ерозията и структурата на почвата. 

Моделите SH200 (200л.) и SH500 (500л.) 

са конструирани за директна сеитба и 

култивация на слети култури и с цел да 

минимизират разходите. В допълнение 

те могат да се използват при сеитбата на 

рапица или в комбинация от различни 

по диаметър семена (като бобови 

растения и кръстоцветни).

Прецизност и висока производителност 

Налични са два модела в зависимост от 

сеитбената норма и производителността 

на машината: SH200 за микросемена и 

ниска скорост на изсяване, докато SH500 

е за по голяма сеитбена норма ( 25 до 

50 кг/hа ). Двата модела са оборудвани с 

осем ботуши за равномерно изсяване по 

цялата работна широчина на машината.

Ротори за всички видове 
семена
Моделите SH200 и SH500 се предлагат с 

два вида ротори: за дребни семена 

(рапица, зеле, детелина, синап и др.) и за 

средни по размер семена (фий, тревни 

смески, слънчоглед и др.). Бъркалката 

разположена над ротора осигурява 

постоянен поток на семената. Четката 

в основата на ротора регулира дебита 

и точността. За сеитбата на големи по 

диаметър семена като грах, боб и др. се 

препоръчва Flex ротора.
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