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DS ТОРАЧКИ KUBOTA  
СЕРИЯ DS
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Свежият начин на 
мислене е отговорът 
на днешните 
предизвикателства.
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Предизвикателствата пред селскостопанския сектор стават все по-големи.
И когато времената са трудни, само едно нещо помага: нов начин на мислене.
Разглеждане на алтернативни варианти и вземане на интелигентни решения.
За следващата покупка на трактор, това означава избор на ефективност 
вместо само външен вид. За трактор, който може да се справи с най-трудната 
работа с най-висока производителност при постоянно напрежение. 
И всичко това на разумна цена. Трактор Kubota е точно правилната 
алтернатива в такива моменти.
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#Kubota серии

Ръчен контрол
  

Хидравличен контрол
  

Електрически контрол
  

Лесни за работа

DSC
Работна широчина: 9-21 м
Обем: 700-1,400 литра

DSC
Работна широчина: 9-21 м
Обем: 700-1,400 литра

DSM
Работна широчина: 10-28 м
Обем: 1,100-2,000 литра

DSX
Работна широчина: 12-54 м 
Обем: 1,500-1,875- 2,550-2,800 литра

DSM Comfort Control II
Работна широчина: 10-28 м
Обем: 1,100-2,000 литра

DSX Comfort Control II
Работна широчина: 12-54 м
Обем: 1,500-2,800 литра
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С електронна везна
  

GEOSPREAD® система
   
  

GEOSPREAD® система
  

ISOBUS съвместима

ISOBUS съвместима

ISOBUS съвместима  
Висока скорост на разпръскване

DSM-W
Работна широчина: 10-28 м
Обем: 1,100-2,000 литра

DSX-W
Работна широчина: 12-54 м 
Обем: 1,500-1,875-  
2,550-2,800 литра

DSM-W GEOSPREAD® 
Работна широчина: 10-33 м 
Обем: 1,100-2,000 литра

DSXL-W GEOSPREAD® 
Работна широчина: 24-45 м 
Обем: 1,875-2,550 литра

DSX-W GEOSPREAD® 
Работна широчина: 12-54 м 
Обем: 1,500-1,875- 2,550-2,800 литра
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1. Без прах, удари и натрошаване
Централната точка на освобождаване, плавното 
ускорение и центробежните сили ускоряват плавно 
потока на тора към диска преди да достигне перката.

(Неправилното разпределение на торта при хълмист терен 
се дължи на постоянната промяна на контакта с перките)

#Система на разпръскване

Торачките на Kubota имат една уникална характеристика: системата за разпръскване Kubota
Първоначалното плавно ускорение на тора предотвратява фрагментацията на гранулите. Регулируемата точка на освобождаване 
позволява адаптиране на настройките според физическите свойства на торта. Благодарение на плавното ускорение на тора, неговите 
характеристики остават същите. Системата за разпръскване на Kubota е предназначена за оптимален резултат на разпръскването!

Kubota: 8 перки на дискДве перки на диск

Система на разпръскване
с оптимални резултати
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Норма на торенеФино дозиране Точка на падане

Други маркиKubota DS серии

FlowPilot: лесно регулиране и настройка
Системата Flow Pilot осигурява бърза и 
точна настройка на нормата на торене. 
Двата хидравлично управляеми шибъра, 
всеки с по три отвора, осигуряват равно 
количество тор от бункера до дисковете за 
разпръскване.

Перфектна картина на торене с оптимален коефициент на разпределение
Важен фактор за оптималното разпределение е коефициентът на вариация (CV). Това е процентното отклонение 
от картината на разпръскване в сравнение с еднаквото разпределение. Равномерността на разпределението на 
тороразпръскващите машини трябва да бъде такава, че изчислената стойност на CV да не надвишава 15%, 
изчислени в съответствие с EN 13739-2 (от: NEN-EN 13739-2 )).

A CV <10% - оптимално разпределение A CV >20% - асиметрично разпределение с големи колебания

Оптимално разпределение CV <10(%)
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8 перки на диск - 
стандарт на Kubota 
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GEOSPREAD® за 
прецизно торене

Торенето на е било никога толкова лесно и точно. Торачките със системата GEOSPREAD® имат 
интегрирана система за контрол на секциите, която осигурява оптимално разпръскване на 
хранителните вещества върху културите. Системата за теглене проверява и контролира 
желаната норма на разпръскване, независимо от скоростта.

Оптимален резултат с GEOSPREAD® 
Системата GEOSPREAD® може да 
извършва индивидуален контрол на 
секциите през 1 или 2 метра. 
С най-много 14 секции (DSM-W GEOSPREAD®) 
или 24 секции (DSX-W / DSXL-W GEOSPREAD®) 
и възможността за изключване на секции 
в средата, ненужното припокриване е на 
абсолютен минимум. 
В комбинация с по-високата скорост на 
работа и контролът на секции от 1 или 2 
метра картината на разпръскване остава 
една и съща.

Прецизно теглене
Изключването на секции се контролира от позицията 
на която попада тора на диска, както и количеството 
което преминава през шибъра на минута. 
Тъй като скоростта на диска не се променя по време на 
контрола на секции, презастъпването е невъзможно и 
спирането на секции става много бързо. 

Четирите тензодатчика и референтният сензор при 
торачките със системата GEOSPREAD® са в основата 
при торене със секционен котрол.

#DSM-W-DSX-W-DSXL-W GEOSPREAD® 
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Знаете ли, че? 
      
Знаете ли, че Kubota произвежда 
продукти в седем европейски 
държави? Тази близост до пазара 
е от основно значение за 
философията на компанията. 
Всяка фабрика спазва същите 
високи японски стандарти за 
качество, независимо дали тя се 
намира в Германия, Франция или 
Япония.

Торене без притеснения
Моделът DSX-W GEOSPREAD® е с обем от 1,500 - 2,800 литра 
и максимална работна широчина от 54 м. 
Системата GEOSPREAD® позволява правилното включване 
и изключване на секции за максимални резултати.
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GEOSPREAD® - 
гарантира икономия 
от 5-15%  на тор

#DSM-W-DSX-W-DSXL-W GEOSPREAD® 

За пълната гама на торачки Kubota (освен DSC), точката GEOPOINT® е описана в таблиците за разпръскване за 
оптимални резултати.

GEOPOINT® 

Торачката на Kubota автоматично ще спре когато достигне покрита площ и автоматично ще започне отново, когато излезе от 
покритата площ. Това ще предотврати предозирането около границите. Така че ползите са спестяване на разходи и подобрено 
качество на културите в граничните зони. С GEOPOINT® се описва най-концентрираната част от модела за разпръскване и това е 
специфично за различните торове. Когато използвате IsoMatch Tellus GO или PRO в комбинация с торачка с теглеща рама Kubota, 
GEOPOINT® може да се настрои автоматично при използване на AutosetApp апликация. Общото спестяване с GEOSPREAD®, в 
комбинация с точното презастъпване в граничните зони с GEOPOINT®, може да достигне до 15%. Това може да доведе до спестяване 
на торове и по-добри добиви, поради ненужно припокриване.

®
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Торене на 54м с 24 секции

Намаляване на работната широчина с 10 м отляво

Намаляване на работната широчина с 6 м отдясно

Изключване на секциите по средата Работа със секциите вдясно 

Намаляване от двете страни с по 8 м

Видове секционен контрол
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Знаете ли, че? 
    
Знаете ли, че Kubota е не само една 
от най-известните 50 марки в 
Япония, но и един от най-големите 
производители на трактори в 
света? Само през 2014 г. са 
произведени повече от 180 000 
трактора.

Високотехнологични в средния сегмент
Комбинацията от максимален обем на 
бункера от 2800 литра, четирите тензо 
датчика и максималната работна ширина 
от 33 метра, прави DSM-W GEOSPREAD® 
идеалната торачка с везна в средния 
сегмент. Дори и в комбинация с 
по-малки трактори. Пълненето на 
бункера е лесно, благодарение на 
широчината на бункера с дължина 245 см. 
Технологията GEOSPREAD®, която се 
използва при по-големите модели, се 
използва също и при средния сегмент, 
което гарантира нейната 
високотехнологичност.

#DSM-W-DSX-W-DSXL-W GEOSPREAD® 
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Интелигентно и 
лесно разпръскване
Високо качество и точност
Централната точка на освобождаване, плавното ускорение 
и центробежните сили ускоряват плавно потока на тора към 
диска преди да достигне перката. Тази система е уникална в 
сравнение с други марки, при които тора попада директно 
върху диска. Поради тази причина, системата на Kubota има 
някои важни предимства:
•  Без удари и прах. Картината на разпръскване остава 

непроменена заради начупен тор.
•  8 лопатки на диск вместо само 2. 8-те лопатки на диск 

осигуряват непрекъснат поток на разпръскване на тора 
на полето. Това е важно за правилното разпределение на 
тора при висока скорост, осигуряващо висока 
производителност.

•  Гарантирана точност при хълмисти терени. Дори и при 
хълмист терен, торта е винаги в контакт с перките и 
минава по цялата й дължина.

AEF и ISOBUS
Цялата гама на торачки с везна 
Kubota е съвместима с ISOBUS и 
AEF сертифицирана за 
гарантирана съвместимост.

Други марки

Конкурентни системи
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#DSM-W-DSX-W

За допълнителен 
комфорт и точност

Моделите DSM-W и DSX-W са торачки с електронна везна, поддържане на норма независимо от скоростта и висококачествено 
автоматично калибриране. DSM-W е с обем от 1100 до 2000 литра, един тензодатчик до 10 тона и работна широчина до 28 метра. 
По-големият модел DSX-W е с по-голям капацитет от 1,500 до 2800 литра, работна широчина до 54 метра и с везна от 4 тензо 
датчика по 5 тона, разположени в четирите края.

DSM-W: 10 тонен датчик и референтен сензор
DSX-W: 4x 5 тона и референтен сензор
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Повече удобство
Торене независимо от скоростта с автоматично калибриране за по-голям комфорт на оператора и за по-добри резултати. За още 
по-голяма точност се предага и GPS антена. В комбинация с  GPS антена, моделите  DSM-W и  DSX-W са със секционен контрол и 
авотматично спиране/пускане при презастъпване. Възможно торене с променлива норма.

Оптимизирайте добивите си с по-добър секционен контрол
С помощта на основния софтуер за управление на секциите на DSM-W и DSX-W, 
броят на секциите може да се увеличи от 2 секции (ляво / дясно) до максимум 8 
секции (широчина 4 метра) за DSM-W и 16 секции за  DSX-W. И двата модела са 
снабдени с един електрически задвижващ механизъм на всеки диск за разпръскване, 
за да контролират нормата и да осигурят оптимално разпръскване на тора. 
Секционният контрол при DSM-W и DSX-W се определя от  GPSантена, за да 
оптимизира припокриването с минимално дозиране. Това води до по-добра 
доходност и намаляване на разходите.

AEF и ISOBUS
Цялата гама на торачки с везна 
Kubota е съвместима с ISOBUS и 
AEF сертифицирана за 
гарантирана съвместимост.
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Променете нормата в 
движение
Лесен контрол
Моделите на Kubota DSM и DSX Comfort 
Control II, могат да бъдат оборудвани с 
електронно управление от кабината на 
трактора.

Comfort Control II 
Този контрол включва старт/стоп на торене, настройка на нормата на торене, 
повишаване или намаляване на нормата по време на работа на стъпки. 
Последните настройки остават запаметени в паметта на компютъра.

#DSM-DSX Comfort Control II

Comfort Control II компютър
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Допълнителни ползи за оператора
Comfort Control II ви дава предимства, като:
•  Нормата на торене се контролира от кабината на 

трактора чрез електрически задвижващ механизъм. 
Колко лесно може да бъде?

•  Нормата на торене може да се настрои от кабината 
на трактора и може да се увеличава или намалява в 
движение.

•  Увеличен комфорт на потребителя чрез старт / стоп 
система! Софтуерът включва интуитивно 
ръководство за калибриране, което ви води стъпка 
по стъпка през процедурата за калибриране.

Знаете ли, че?  
      
Знаете ли, че нашите части са 
произведени при същите високи 
стандарти и строг контрол като 
машините Kubota? Оригиналните 
части винаги ще работят по 
предназначение и ще гарантират, 
че машината ще работи при 
максимална производителност.
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#DSC-DSM-DSX

Капацитет и контрол
съобразно вашите 
нужди нужди

Подходяща за средни по големина 
стопанства
Моделът DSM е със среден размер и обем, 
но се предлага със стандартната система 
на Kubota (с 8 лопатки на диск) и с работна 
широчина до 28 метра, което е много 
удобно в този сегмент на пазара. 
За да се увеличи удобството на 
потребителя, моделът DSM може да бъде 
оборудван с повечето от аксесоарите, 
както за по-големите модели, като 
например алуминиеви надстройки, 
TrimFlow система за окрайчване, паркинг 
стойка и LED светлини.

Капацитет в комбинация с контрол
DSC, DSM и DSX се предлагат и с 
хидравлично управление. 
DSC се предлага и в комбинация с ръчно 
управление.

Компактна и завършена
Моделът DSC се управлява ръчно или 
хидравлично. Той е най-компактният 
модел в гамата, но притежава всички 
елементи на линията за разпръскване 
на Kubota. Работната широчина се 
определя от дължината на лопатките. 
Четирите лопатки могат да се демонтират 
лесно, дори и при статично калибриране. 
Регулирането на нормата на торене е 
лесно достъпно.



 19 

Голям обем и капацитет
Моделът DSX е с голям обем до 3,900 литра и максимална 
работна широчина до 54 метра. Двоен редуктор за 
оптимална скорост на дисковете, в комбинация с 
бъркалка на ниски обороти, моделът DSX може да 
работи на високи обороти и оптимално разпръскване 
на тора върху полето.

Коефициентът на вариация (CV) за оптимална картина 
на торене трябва да бъде под 10%. Това е възможно в 
случаите, когата липсва недостиг или предозоране на 
тор и перфектна картина на торене.

Ко
ли

че
ст

во

Работна широчина
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#Гранично торене

Оптимално торене около
 границите на полето

Два различни метода
Съществуват два метода за торене около границата на 
полето: към границата на полето и от границата на 
полето. В зависимост от състоянието и формите на 
вашите полета, можете да използвате един от тези 
методи, за да оптимизирате торенето до или от границата 
на полето.

Кит за окрайчване се използва за оптимизиране на картината на торене от или към границата на полето. 
Максималното покритие до границата на полето осигурява по-добри добиви, а от друга странаминимална загуба 
около границата на полето и минимум въздействието върху околната среда.

Автоматична аларма при високи обороти
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Кит за разпръскване 
от граница

TRIMFLOW 

Оптимално торене около
 границите на полето

НАСТРОЙКИ ДОБИВ
  

ЕКО НАСТРОЙКИ
  

НАСТРОЙКИ ВОДОЕМ
  

НАСТРОЙКИ ДОБИВ 2м 
   
  

НАСТРОЙКИ ВОДОЕМ 0m
    
  

ДВУСТРАННО
  

Хидравличен 
цилиндър
За окрайчване към 
границата на полето. 
Разстоянието до 
границата е 
половината от 
работната 
широчина.

TRIMFLOW 
TrimFlow кит се използва за окрайчване към границата на полето. Може да 
бъде монтиран от ляво или от дясно в зависимост от начина на работа и 
вида на полетата. Настройки за всички видове торове и всички работни 
широчини. Три различни настройки на TrimFlow: Добив, Еко и H2O. 
Настройка добив за оптимална норма на торене към границата на полето. 
Настройка Еко за минимални количества тор към границата на полето според 
нормата EN-13739. Настройка H2O  се използва, когато искаме да не попадне тор 
след границата на полето. Всички настройки се извършват от кабината на трактора.

Кит за разпръскване 
от граница
Хидравлично 
управление от кабината 
на трактора. Ламелите 
предпазват от попадане 
на тор извън границата 
на полето.
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#Център за изпитване

Център за изпитване на торове
Център за изпитване на КУБОТА
Торачките на Kubota са известни в цял свят c тяхната надеждност, лекота на работа и изключителна точност при всякакви 
условия. Настройките на нормата и работната широчина могат да бъдат предоставен единствено и само от производителя. 
Центърът за изпитване използва най-модерната софтуер технология, позволявайки измерване на презастъпването в 3D модел. 
Вместо измерване на разпръскването в линия отговаряща на работната ширина, тази нова технология създава пълен модел и 
показва пълен 3D профил на разпръскването на тора.

Да удовлетвори всички изисквания
Този модел е постигнат чрез използване на торачка монтирана на тестово съоръжение, което я завърта на 280 градуса. 
Непрекъснатото измерване с честота 5Hz на 80-те кутии за събиране, които индивидуално са оборудвани с клетки, осигурява 
идеалната точност при измерване. Само един тест дава повече от 30 000 измервания! Резултатът е изключително прецизен 
анализ на модела на разпръскване с висока степен на предвидимост на промените в настройките, за да паснат на различните 
ширини и норми. Това позволява по-бързо тестване на различните видове тор и в същото време използване на по-малко 
количество тор и по-голямо качество за по-добра защита на околната среда. Дългата 60 метрова зала с подово отопление 
поддържа влага от 60%, което позволява тестване през цялата година и могат да бъдат извършвани тестове до над 54 м.

Подобрен добив в края на полето
Също така и точката  GEOPOINT®  се измерва в центъра за изпитване. Създава се триизмерен модел с формата на конус и 
центърът на това разпръскване на този конус се използва като GEOPOINT®.
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Изтеглете приложението с база данни от Google play.

Точен съвет за всеки модел торачка на Kubota при всяка работна ширина и скорост на движение.  
Директен достъп до последните резултати от тестовете на адрес:
www.kubotaspreadingcharts.com 

Изберете вида тор

Стъпки за прецизно 
торене

Ключът към прецизно торене е качеството 
на тора и относителното тегло в литри да 
съответстват възможно най-много с 
таблиците за разпръскване. Списъкът от 6 
стъпки ви помагат да осигурите най-висока 
точност при всички условия на полето.

Определете размера на гранулите Измерете хектолитъра
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#Променлива норма

Променлива норма върху работната широчина

Променлива норма на секции

Всички ISOBUS съвместими торачки на Kubota могат да работят с контрол на променливата норма. Това може да стане с карта на добива, 
където в комбинация с GPS, торачката автоматично променя нормата на разпръскване въз основа на предварително зададени 
параметри. Друга възможност е използването на ISOBUS торачките на Kubota в комбинация със сензори измерващи запасеността 
на почвата с азот в реално време. И за двата вида контрол на променлива норма може да се използват ISOBUS терминалите 
IsoMatch Tellus и IsoMatch Tellus GO. 

Торачките с електронна везна на Kubota могат да прилагат различни норми върху избраната работната широчина. Това означава 
по-точно прилагане на хранителни вещества за по-добра ефективност, добив и намаляване на разходите.
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IsoMatch
IsoMatch е допълнително софтуерно приложение в 
терминалите IsoMatch Tellus Go и Isomatch Tellus Pro, 
което контролира и управлява всички ISOBUS 
съвместими машини, като пръскачки, торачки, сеялки и 
др. В комбинация с GPS приемник то отговаря на 
бъдещите нужди от гледна точка на лесно, умно и 
ефективно земеделие.

Контрол на променлива норма
Автоматична настройка на нормата според картата на 
добива или сензори за отчитане на азотната 
запасеност. 

Само ползи
• Лесна и удобна работа, поради липсата на ръчно 

включване или изключване на секции или промяна 
на нормата на торене. Можете да се фокусирате 100% 
върху шофирането в полето.

• По-ефективната работа и избягването на 
припокриване води до намаляване на разходите от 
5-10%, напр. торове или пестициди. 
По-добри условия на отглеждане и повишен добив.

• С IsoMatch GEOCONTROL работата през нощта става 
много лесна.

Ръчно направление
• Препоръчителна позиция на водача с помощта на 

линиите за ориентиране (прави, извити или 
комбинирани) както на полето, така и на границите 
на полето.

• Допълнителен светодиоден дисплей за навигиране 
IsoMatch InLine (опция)

• Запис на граници на полето: без инвентар или 
независимо от работната ширина на инвентара

• Увеличаване или намаляване на граници: създаване 
на нови вътрешни граници чрез задаване на 
желаната ширина

• Ръчно управление независимо от инвентара като 
косачки, култиватори, дискови брани и др.

Секционен контрол
Автоматично включване и изключване на секции при 
презастъпване за минимално предозиране.

Данни и информация
Запазва информация за извършената работа и карти на 
полета и техния обмен към системи за управление на 
бизнеса.

IsoMatch GEOCONTROL 
ви носи печалба

AutosetApp ви дава възможност за промяна на настройките 
на торачката без да слизате от кабината на трактора!

AutosetApp е приложение интегрирано в софтуера на 
IsoMatch GEOCONTROL. Автоматично коригира настройките на 
разпръскване според предварително зададените 
параметри.® 

AutosetApp ще работи и в комбинация със стандартните
торачки с електронна везна на Kubota, с изключение на това,
че работната широчина на торачката трябва да се регулира 
ръчно.

Приложението AutosetApp може да се свърже към базата 
данни с торове по два различни начина. Можете да го 
свържете към онлайн базата данни чрез IsoMatch Wireless 
WIFI с USB адаптера или да изтеглите най-актуалната база 
данни от сайта www.kubotaspreadingcharts.com на USB 
устройство и да качите базата данни директно в IsoMatch 
Tellus GO или PRO терминала.
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Ефективно земеделие: 
открийте възможностите
Прецизното земеделие на Kubota е иновативно оборудване изработено по поръчка, 
предназначено да управлява вашата ферма с успех. Сега можете да извършите работата 
си по по-интелигентен, по-ефективен и по-лесен начин и да получите най-доброто от 
вашите машини и култури, както и да спестите време и пари в торове, химикали и семена.

#IsoMatch 

Бъдете професионалисти в повишаването на производителността
12-инчовият терминал IsoMatch Tellus PRO ви осигурява оптимално 
решение на системата за управление "всичко в едно" вътре в кабината 
на трактора, включително автопилот. Той е център за свързване на 
всички ISOBUS машини, приложения за прецизно земеделие и системи 
за управление на ферми. Той предлага всичко необходимо, за да 
извлечете максимума от вашите машини и култури, както и намаляване 
на разходите на торове, химикали и семена чрез автоматичен контрол 
на секциите и контрол на променливата норма. Функцията за двоен екран 
ви дава възможност да преглеждате и управлявате едновременно две 
машини и / или процеси.

Лесен контрол на управлението
IsoMatch Tellus GO е икономически изгоден 7-инчов терминал, специално 
разработен за управление на машината по лесен начин. Вие сте в пълен 
контрол над машината точно както искате. Лесно настройте машината с 
меките бутони през 7-инчовия сензорен екран и за оптимално управление 
по време на работа просто използвайте твърдите клавиши и въртящия 
се превключвател. Управлението на машината никога не е било толкова 
лесно.
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Ефективно земеделие: 
открийте възможностите

100% фокус, най-доброто представяне
Тъй като управлението на трактора с IsoMatch AutoDrive-E се 
управлява автоматично, вие имате свободата да наблюдавате и 
контролирате работата си по по лесен начин. Докато работата е 
по-ефективна и се избягват припокривания, можете напълно да се 
съсредоточите върху резултата на полето. (Само в комбинация с 
IsoMatch Tellus PRO).

Знаете ли, че? 
   
Знаете ли, че Kubota е пионер 
на ISOBUS технологията? 
Компанията Kverneland Group 
на Kubota изобретява 
технологията ISOBUS. 
И между другото: Kubota 
също така е водеща в 
индустрията в 
сертифицираните от AEF 
ISOBUS машини.

Софтуер за прецизно земеделие
IsoMatch GEOCONTROL е усъвършенствано софтуерно приложение в 
терминалите IsoMatch, което ви помага да контролирате всички 
съвместими с ISOBUS машини Kubota. В комбинация с GPS приемник 
той отговаря на бъдещите нужди по отношение на иновативното и 
ефективно земеделие! Приложението за прецизно земеделие 
IsoMatch GEOCONTROL включва безплатно ръчно навигиране и 
управление на данни. То също така включва и секционен контрол и 
променлива норма.

Подобрете успеха си с електронно обучение
IsoMatch Simulator е безплатна виртуална програма за обучение. 
Той симулира всички функции на IsoMatch Universal Terminals и Kubota 
ISOBUS. Обучете себе си и се запознайте с машините си, за да 
избегнете грешки и да подобрите производителността на машината.

IsoMatch Global антена
IsoMatch Global е GPS антена с  DGPS 
точност в гамата. Тя дава възможност за 
сателитна навигация за контрол на 
отделните секции, работа с променлива 
норма, ръчно водене и регистрация на 
полета и задачи.

IsoMatch InLine 
Дисплей за ръчно насочване, 
включително информация за 
състоянието на секциите. 
Управлявайте разстоянието от линията 
A-B и направете идеалната позиция.

IsoMatch (Multi)Eye камера
Свържете с до 4 камери към терминала  
IsoMatch. Това ви дава пълен контрол и 
преглед на цялата работа на машината.

IsoMatch Grip джойстик
Това спомагателно ISOBUS устройство е 
създадено за максимално управление на 
машината и ефективно земеделие. 
Работете с до 44 функции на една машина.
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#Решения за вашата ферма

Kubota Farm Solutions: 
360 ° изпълнение за 

100% успех
Ние разбираме нуждата за повече и по-мощни трактори и инвентари за да успеете: а именно, 

интегрирана система от продукти и услуги за повишаване на вашата конкурентоспособност и 

подготовка за бъдещето. С Kubota Farm Solutions (KFS), ние събрахме нашите решения в една 

система - и насочихме нашето предложение към вас. От интелигентните технологии до 

индивидуалните услуги, предимствата на KFS се допълват, формирайки кръг, който завършва 

там, където започва: с нашия ангажимент да ви подкрепим малко по-добре всеки път, сега и в 

бъдеще.

FINANCE 
MANAGEMENT

VALUE 
PROTECTION

OPTIMISATION

 

PERFORMANCE

KUBOTA
FARM

SOLUTIONS

CONTROL

ПРОИЗВДИТЕЛНОСТ

ФИНАНСИ КОНТРОЛ

ЗАЩИТЕНА 
СТОЙНОСТ

ОПТИМИЗАЦИЯ
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Производителност
Имате ясна цел: да вършите работата си продуктивно и успешно, докато сте 
спокойни. Kubota ви предлага оборудването, което може най-добре да ви подкрепи 
в това начинание. Какъвто и трактор да използвате, винаги можете да разчитате на 
доказано качество, отлично представяне и координирани характеристики. 
Накратко: интелигентна и надеждна технология, която ви дава решаваща стъпка към 
целта.

Контрол
Вие искате пълен контрол над това, което правите. Kubota ви осигурява перфектно 
интегрирани системи, които да ви помогнат да постигнете това. От оптимизацията 
на машината за осъществяване на мониторинг, можете да управлявате трактора и 
ресурсите лесно от един терминал. Това не само ви осигурява по-добър преглед на 
всички работни процеси, но и ви позволява да работите без стрес.

Оптимизация
Вие знаете точно как искате да свършите работата си: ефективно, прецизно и 
най-удобно. Kubota ви дава всичко необходимо, за да постигнете оптимални 
резултати, като същевременно останете спокойни. С нашата ISOBUS технология, 
решения за прецизно земеделие и автоматична система за управление, можете да 
прилагате семена, торове и пестициди с изключителна прецизност. Това намалява 
разходите и намалява натоварването.

Защитена стойност
Знаете какво е необходимо, за да бъдете успешни в търговията: най-добро 
изпълнение с всяка задача и най-добри условия в продължение на много години. 
Още веднъж Kubota предлага решения, които изпълняват това, което обещават. 
Нашите части са произведени по същите високи стандарти и строги спецификации 
като машините на Kubota.

Финансов мениджмънт
Искате да подобрите производителността си, но не на всяка цена. С Kubota Finance 
можете да направите планираната инвестиция с лекота, удобство и безопасност. 
Независимо дали се финансира или лизинг, вие се възползвате от професионални 
съвети и атрактивни условия. Всичко, от което се нуждаете, за да спечелите 
предимствата на една технология, която движи успеха ви напред. Независимо дали 
имате нужда от машини или услуги, имате пълен контрол върху разходите.
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Технически характеристики
Модел DSC DSM DSM-W DSM-W GEOSPREAD® Модел DSX DSX-W GEOSPREAD® DSXL-W GEOSPREAD® 

1. Вместимост на бункера 1. Вместимост на бункера

Вместимост на бункера (л) 700 - 900 - 1,400 1,100 - 1,550 - 2,000 1,100 - 1,550 - 2,000 1,100 - 1,550 - 2,000 Вместимост на бункера (л) 1,500 - 2,150 - 2,800 1,500 - 2,150 - 2,800 1,875 - 2,550

(л) 1,300 - 1,800 - 2,300 - 2,800 (л) 1,875 - 2,550 1,875 - 2,550

2. Работна широчина 2. Работна широчина

Работна широчина (м) 9-21▲1 10-28▲1 10-28▲1 10-33▲1 Работна широчина (м) 12-54▲1 12-54▲1 24-45▲1

Производителност (кг/мин) 10-230 10-320 10-320 10-230 Производителност (кг/мин) 10-320 10-320 10-540

3. Размери 3. Размери

Височина на пълнене (см) 96 - 108 - 128 100 - 119 - 138 100 - 119 - 138 108 - 127 - 146 Височина на пълнене (см) 110 - 129 - 148 110 - 129 - 148 123 - 142

(см) 113 - 132 - 151 (см) 120 - 139 120 - 139

Широчина (см) 154 - 154 - 176 220 220 220 / 245 Широчина (см) 275 / 290 275 / 290 290

Широчина на пълнене (см) 148 - 148 - 170 214 214 214 / 239 Широчина на пълнене (см) 269 / 284 269 / 284 269 / 284

4. Тегло 4. Тегло

Тегло празна (кг) 250 - 270 - 300 330 - 355 - 380 400 - 425 - 450 480 - 505 - 530 Тегло празна (кг) 500- 530 - 560 640 - 670 - 700 705 - 735

(кг) 496 - 521 - 547 (кг) 515 - 545 680 - 710

5. Управление 5. Управление

Ръчно управление ❍ - - - Ръчно управление - - -

Хидравлично управление ❍ ❍ - - Хидравлично управление ❍ - -

Comfort Control II - ❍ - - Comfort Control II ❍ - -

ISOMATCH TELLUS GO - - ❍ ❍ ISOMATCH TELLUS GO - ❍ ❍

IsoMatch Tellus - - ❍ ❍ IsoMatch Tellus - ❍ ❍

6. Стандартно оборудване 6. Стандартно оборудване

ВОМ със съединител ● ● ● ● ВОМ със съединител ● ● ●

Делтаобразни сита ● ● ● ● Делтаобразни сита ● ● ●

Бъркалка ● ● ● - Бъркалка - - -

Бъркалка на ниска скорост - - - ● Бъркалка на ниска скорост ● ● ●

Кит микроторове ❍ ● ● ● Кит микроторове ● ● ●

Сито за размера на гранулите ● ● ● ● Сито за размера на гранулите ● ● ●

Градусомер - - - - Градусомер ❍ ❍ ❍

7. Допълнително оборудване 7. Допълнително оборудване

7.1. Оборудване за безопастност 7.1. Оборудване за безопастност

Светлоотразителен триъгълник ❍ ❍ ❍ ❍ Светлоотразителен триъгълник ❍ ❍ ❍

Светлоотразителни стикери ❍ ❍ ❍ ❍ Светлоотразителни стикери ● ● ●

LED светлини ❍ ❍ ❍ ❍ LED светлини ● ● ●

7.2. Гранично разпръскване 7.2. Гранично разпръскване

Кит за окрайчване ❍ - - - Кит за окрайчване - - -

Tramline and topdressing kit ❍ ❍ - - Tramline and topdressing kit - - -

Кит за разпръскване от граница ❍ ❍ ❍ ❍ Кит за разпръскване от граница ❍ ❍ ❍

Хидравличен кит за разпръскване от граница - ❍ ❍ ❍ Хидравличен кит за разпръскване от граница ❍ ❍ ❍

TrimFlow кит за разпръскване към граница - ❍ ❍ ❍ TrimFlow кит за разпръскване към граница ❍ ❍ ❍

7.3. Аксесоари 7.3. Аксесоари

Кит за  20/21м ❍ - - - Кит за  20/21м - - -

Кит за  27/28м - ❍ ❍ - Кит за  27/28м - - -

Кит за  27/33м - - - ❍ Кит за 27/30м - ❍ ❍

Усилени лопатки  (L=285 мм) - - - - Усилени лопатки  (L=285 мм) ❍ ❍ ❍

Лопатки (L=330 мм) - - - - Лопатки (L=330 мм) ❍ ❍ ❍

7.4. Други 7.4. Други

Кит за калибриране ❍ ❍ ❍ ❍ Кит за калибриране ❍ ❍ ❍

Кит за изпразване ❍ ❍ ❍ ❍ Кит за изпразване ❍ ❍ ❍

Покривало ▲2 ❍ ❍ ❍ Покривало ❍(Възможност за ел. управление) ❍(Възможност за ел. управление) ❍

Стълба - ❍ ❍ - Стълба ❍ ❍ ❍

Странично стъпало - - - ❍ Странично стъпало ❍ ❍ ❍

Калобрани - - - ❍ Калобрани ❍ ❍ ❍

Паркинг количка - ❍ ❍ ❍ Паркинг количка ❍ ❍ ❍

1 или 2 двойно действащи хидр. маркучи - ❍ - - 1 или 2 двойно действащи хидр. маркучи ❍ - -

Хидравлично задвижване - - - - Хидравлично задвижване ❍ ❍ ❍

Сито за пелети - - - - Сито за пелети ❍ ❍ ❍

Ляв/десен сензор за ниско ниво - - - - Ляв/десен сензор за ниско ниво - ❍ ❍

Категория 3/4 - - - - Категория 3/4 ❍ ❍ ❍

● = стандарт    ❍ = опция    ▲1 В зависимост от тора и типа лопатки    ▲2 Само за DSC1400
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Модел DSC DSM DSM-W DSM-W GEOSPREAD® Модел DSX DSX-W GEOSPREAD® DSXL-W GEOSPREAD® 

1. Вместимост на бункера 1. Вместимост на бункера

Вместимост на бункера (л) 700 - 900 - 1,400 1,100 - 1,550 - 2,000 1,100 - 1,550 - 2,000 1,100 - 1,550 - 2,000 Вместимост на бункера (л) 1,500 - 2,150 - 2,800 1,500 - 2,150 - 2,800 1,875 - 2,550

(л) 1,300 - 1,800 - 2,300 - 2,800 (л) 1,875 - 2,550 1,875 - 2,550

2. Работна широчина 2. Работна широчина

Работна широчина (м) 9-21▲1 10-28▲1 10-28▲1 10-33▲1 Работна широчина (м) 12-54▲1 12-54▲1 24-45▲1

Производителност (кг/мин) 10-230 10-320 10-320 10-230 Производителност (кг/мин) 10-320 10-320 10-540

3. Размери 3. Размери

Височина на пълнене (см) 96 - 108 - 128 100 - 119 - 138 100 - 119 - 138 108 - 127 - 146 Височина на пълнене (см) 110 - 129 - 148 110 - 129 - 148 123 - 142

(см) 113 - 132 - 151 (см) 120 - 139 120 - 139

Широчина (см) 154 - 154 - 176 220 220 220 / 245 Широчина (см) 275 / 290 275 / 290 290

Широчина на пълнене (см) 148 - 148 - 170 214 214 214 / 239 Широчина на пълнене (см) 269 / 284 269 / 284 269 / 284

4. Тегло 4. Тегло

Тегло празна (кг) 250 - 270 - 300 330 - 355 - 380 400 - 425 - 450 480 - 505 - 530 Тегло празна (кг) 500- 530 - 560 640 - 670 - 700 705 - 735

(кг) 496 - 521 - 547 (кг) 515 - 545 680 - 710

5. Управление 5. Управление

Ръчно управление ❍ - - - Ръчно управление - - -

Хидравлично управление ❍ ❍ - - Хидравлично управление ❍ - -

Comfort Control II - ❍ - - Comfort Control II ❍ - -

ISOMATCH TELLUS GO - - ❍ ❍ ISOMATCH TELLUS GO - ❍ ❍

IsoMatch Tellus - - ❍ ❍ IsoMatch Tellus - ❍ ❍

6. Стандартно оборудване 6. Стандартно оборудване

ВОМ със съединител ● ● ● ● ВОМ със съединител ● ● ●

Делтаобразни сита ● ● ● ● Делтаобразни сита ● ● ●

Бъркалка ● ● ● - Бъркалка - - -

Бъркалка на ниска скорост - - - ● Бъркалка на ниска скорост ● ● ●

Кит микроторове ❍ ● ● ● Кит микроторове ● ● ●

Сито за размера на гранулите ● ● ● ● Сито за размера на гранулите ● ● ●

Градусомер - - - - Градусомер ❍ ❍ ❍

7. Допълнително оборудване 7. Допълнително оборудване

7.1. Оборудване за безопастност 7.1. Оборудване за безопастност

Светлоотразителен триъгълник ❍ ❍ ❍ ❍ Светлоотразителен триъгълник ❍ ❍ ❍

Светлоотразителни стикери ❍ ❍ ❍ ❍ Светлоотразителни стикери ● ● ●

LED светлини ❍ ❍ ❍ ❍ LED светлини ● ● ●

7.2. Гранично разпръскване 7.2. Гранично разпръскване

Кит за окрайчване ❍ - - - Кит за окрайчване - - -

Tramline and topdressing kit ❍ ❍ - - Tramline and topdressing kit - - -

Кит за разпръскване от граница ❍ ❍ ❍ ❍ Кит за разпръскване от граница ❍ ❍ ❍

Хидравличен кит за разпръскване от граница - ❍ ❍ ❍ Хидравличен кит за разпръскване от граница ❍ ❍ ❍

TrimFlow кит за разпръскване към граница - ❍ ❍ ❍ TrimFlow кит за разпръскване към граница ❍ ❍ ❍

7.3. Аксесоари 7.3. Аксесоари

Кит за  20/21м ❍ - - - Кит за  20/21м - - -

Кит за  27/28м - ❍ ❍ - Кит за  27/28м - - -

Кит за  27/33м - - - ❍ Кит за 27/30м - ❍ ❍

Усилени лопатки  (L=285 мм) - - - - Усилени лопатки  (L=285 мм) ❍ ❍ ❍

Лопатки (L=330 мм) - - - - Лопатки (L=330 мм) ❍ ❍ ❍

7.4. Други 7.4. Други

Кит за калибриране ❍ ❍ ❍ ❍ Кит за калибриране ❍ ❍ ❍

Кит за изпразване ❍ ❍ ❍ ❍ Кит за изпразване ❍ ❍ ❍

Покривало ▲2 ❍ ❍ ❍ Покривало ❍(Възможност за ел. управление) ❍(Възможност за ел. управление) ❍

Стълба - ❍ ❍ - Стълба ❍ ❍ ❍

Странично стъпало - - - ❍ Странично стъпало ❍ ❍ ❍

Калобрани - - - ❍ Калобрани ❍ ❍ ❍

Паркинг количка - ❍ ❍ ❍ Паркинг количка ❍ ❍ ❍

1 или 2 двойно действащи хидр. маркучи - ❍ - - 1 или 2 двойно действащи хидр. маркучи ❍ - -

Хидравлично задвижване - - - - Хидравлично задвижване ❍ ❍ ❍

Сито за пелети - - - - Сито за пелети ❍ ❍ ❍

Ляв/десен сензор за ниско ниво - - - - Ляв/десен сензор за ниско ниво - ❍ ❍

Категория 3/4 - - - - Категория 3/4 ❍ ❍ ❍



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, 
а не стандартно оборудване. Моля, консултирайте се с Вашия местен дилър на Kubota за гаранция, безопасност или информация за продукта. За вашата безопасност, Kubota силно препоръчва 
употребата на обезопасителен колан във всички приложения.

КББГ“ ЕООД (КУБОТА БЪЛГАРИЯ) 
изключителен вносител на нови 
японски трактори и прикачен инвентар Кубота 
София 1517, бул. „Ботевградско шосе“ №247 
тел: 359 2 8281302 
GSM: 0886 288 98 
e-mail: kubota@kubota-bg.com

www.kubota-bg.com


