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KUBOTA
WR СЕРИЯ

Новото
мислене е отговор
на
днешните

.

предизвикателства

Предизвикателствата пред селско стопанския сектор става все
по-големи. 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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WR SERIES
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#Kubota фолиращи
машини

WR1100-1850: осигуряват
максимално качество
на силажа
Фолиращити машини за бали на Kubota са проектирани така, че да
осигурят бързо и точно опаковане на вашите фуражни култури.
Инвестицията във фолиращи машини за бали Kubota е вашата гаранция за
рентабилно опаковане на балите. В производствената гама има модели,
които да отговарят на всякакви изисквания, от монтирания WR1100, който
е идеално подходящ за операции „увиване на стека“, до прикачения
двойно сателитен модел с голям капацитет WR1850.

Kubota WR1100
Въртящя се платформа,
максимален размер на
балата: 1,20х1,50м.
Възможност за обработка
на кръгли бали до 1200 кг.
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Kubota WR1400
Въртящя се платформа,
прикачена, максимален
размер на балата:
1,20х1,50м. Възможност
за обработка на кръгли
бали до 1000кг.

Kubota WR1600
Въртящя се платформа,
прикачена, максимален
размер на балата:
1,20х1,50м Възможност за
обработка на кръгли бали
до 1200 кг..

WR SERIES

Kubota WR1250
Сателинта, , максимален
размер на балата:
1,20х1,50м. Възможност за
обработка на кръгли бали
до 1000кг.

Kubota WR1850
Сателинта,прикачена,
максимален размер на
балата: 1,20х1,50м.
Възможност за обработка
на кръгли бали до 1500кг.
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#Общи черти

Въртяща се
фолираща машина:
лесна за
управление
Фолиращити машини за бали на Kubota са проектирани така, че да
осигурят бързо и точно опаковане на вашите фуражни култури.
Инвестицията във фолиращи машини за бали Kubota е вашата гаранция за
рентабилно опаковане на балите.

Двойно
фолиране
(double
prestretchers)

HSP (High
Speed
Хидравличен филм
cutte
4 ремъка и
система за двойно
задвижване на
ролките

Wrapping table
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Обръщач

Маса на ниско ниво
Две ролки с голям диаметър, и двете
самостоятелно задвижвани, осигуряват въртене на
балата дори при най-трудните условия. Четири
колана носят и въртят балата равномерно по време
на обвиването, без риск от повреда на фолиото.
Двете конусни странични опорни ролки с голям
диаметър гарантират, че балата се държи в
централно положение на въртящата се маса по
време на фопирането.
Лесно сменящи се ролки с фолио
Смяната на филмовата ролка е бърза и лесна.
Празната сърцевина се освобождава чрез
натискане с ръка на един лост, всичко с едно
движение. Поставете новата ролка фолио,
плъзнете дръжката обратно на място и ролката
незабавно се заключва. Малката височина на
повдигане на ролките фолио се постига благодарение на
нископрофилния дизайн на фолиращите машини Kubota.

За бързо
разтоварване
Low table height

Режещо устройство
Всички въртящи се фолиращи машини Kubota
разполагат с хидравлично задвижвано
устройство за отрязване и задържане на
фолиото.Напълно автоматичната работа
гарантира надеждна работа на много хиляди
бали.
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# Общи черти

Функция DuoWrap
Опцията DuoWrap представлява интеграция на устройства за дозиране
на двойно фолио. DuoWrap осигурява до 50% по-бързо работа в
сравнение с моделите с единично фолио, като същевременно намалява
риска от скъсване на фолиото по време на опаковането. Използвайки
66% припокриване на двата филма при нанасянето им върху балата,
DuoWrap осигурява равномерно покритие без прекомерно набръчкване
на фолиото. Обикновен лост за смяна на скоростта на ролката също е включен
като стандарт.
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Високоскоростен пакет (HSP)*

Високоскоростният пакет (HSP) доближава
капацитета на въртящите се фолиращи машини до
работната скорост на сателитните при най-добрите
условия на работа, но на по-разумна цена.
HSP е комбинация от две разработки. Първата,
DuoWrap позволява увиване с две филмови
ролки едновременно. Постигайки припокриване
на филма от 66%, времето за покриване на
балата се намалява с една трета. Втората
разработка, наречена OptiSpeed, е електронно
управление на скоростта на въртене на
опаковъчната маса. OptiSpeed оптимизира
скоростта на въртене на масата, за да позволи
възможно най-бързото опаковане при всякакви
условия, без да се ограничава до фиксирани
стойности.
* DuoWrap (само с M версии) и HSP (само с C
версии) са опционално достъпни за всички
фолиращи машини.

OptiSpeed

Ниският дизайн на машината осигурява бързо
и внимателно разтоварване на балата.

Внимателно разтоварване
Широкото разстояние между колелата позволява
изключително ниска позиция на монтиране на
масата за завъртване. Това позволява масата да
се накланя надолу, докато почти не докосне
земята, намалявайки височината на падане при
разтоварване на бали, осигурявайки възможно
най-внимателното боравене с увитата бала. Това
намалява вероятността от повреда на фопиото и
елиминира необходимостта от падащ амортисьор
или подложка при нормални условия.

Въртяща се машина може да бъде оборудвана с
комплект за обръщане на балата.
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#WR1100

Въртяща се фолираща машина с
триточкова връзка: опаковане на
мястото за съхранение
Монтираните фолиращи машини от серия Kubota WR1100 са идеални
за операции „увиване и подреждане“. Когато балата се транспортира
до мястото за съхранение, Kubota WR1100 е идеалното решение.
Машината може да се монтира на задната или предната част на
трактора или с добавяне на опционалната предна опорна стойка
може да се използва и като самостоятелна машина с външен
захранващ блок.
Лесна за работа
Kubota WR1100 има напълно компютъризирано
управление, включително мини джойстик за ръчно
управление, когато е необходимо. След като
процесът на фолиране е активиран, цикълът се
изпълнява автоматично и спира автоматично в края
на цикъла. Трябва само да натиснете отново един
бутон, за да разтоварите увитата бала.

Броя бали и увиването е стандартно.

Възможност за обработка на кръгли бали до 1200кг.
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Допълнително дистанционно управление за полесно боравене. Радиочестотно дистанционно
управление се предлага като опция, позволяваща
да се контролира работата от товарещия трактор.
Един оператор може лесно да управлява целия
процес на зареждане, опаковане и подреждане.
• Поставете балата върху обвивката, натиснете
бутона за възпроизвеждане на дистанционното
управление и процесът на опаковане започва.
• Увитата преди това бала се подрежда, а
следващата се вдига, докато машината
продължава да увива.
• Натиснете отново бутона за възпроизвеждане
и увитата бала се отклонява, а масата се
завърта на 90 °, за да получи следващата
бала.

WR SERIES

Знаете ли,че?

Версията Kubota
WR1100C с контролна
кутия и радиочестотно
дистанционно
управление предлага
напълно автоматична
работа.

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.

В стандартната
спецификация са
включени броячи на
бали, а като опция се
предлага сензор за
прекъсване на фолиото.
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#WR1400

Прикачени въртящи се фолиращи
машини: ефективни,лесни за
управление
Kubota WR1400 е прикачена въртяща се фолираща машина,
предназначена за по-малки трактори. Машината е много лесна за
работа; дори механичната версия предлага напълно автоматично
изрязване и задържане на филма.

12

WR SERIES

Товарното рамо се задвижва надолу, за да
повдигне колелата от земята за по-лесно
транспортиране.

Хидравлично задвижвано рамо за товарене, с
ниска товарна височина, осигурява бързо
прехвърляне на балата от рамото към масата.

Ителигентен дизайн за
максимално прехвърляне на
тегло
Интелигентният дизайн на рамката с
разтегателното рамо на колелото от
дясната страна позволява
увеличаване на ширината на
коловоза на полето за максимална
стабилност по време на товарене на
бали. Хидравлично задвижваното
рамо е разположено от дясната
страна и може да обработва бали до
1000 кг с диаметър 1,20 м до 1,50 м.
Въртяща се фолираща машина с две задвижвани
ролки, проектирана за висока стабилност на
балата и плавно равномерно въртене.

За да се постигне помалка транспортна
широчина, дясното
колело се завърта към
вътрешната страна на
опорното рамо.

1

2

3
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#WR1600

Ниско монтираната маса позволява висока
скорост на въртене.

Малката височина на повдигане осигурява бързо
прехвърляне на балата от рамото към масата.
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Регулируемото рамо за товарене със заден
ограничител и вътрешната опорна тръба,
позволява балата да бъде вдигната и натоварена в
движение.

Бързо и внимателно разтоварване в движение без
необходимост от падащ амортисьор.

WR SERIES

Професионалния избор:
тежки прикачени въртящи се
фолиращи машини
Прикачената Kubota WR1600 е идеална за потребители,
които обработват голям брой бали, но въпреки това
предпочитат простотата на въртящата системата на
фолиране. Машината е с висока производителност дори
при тежки или хълмисти терени. Kubota WR1600 има
здрава конструкция и е в състояние да обработва бали до
1200 кг.

Фолиране в движение
Kubota WR1600 се предлага с полуавтоматично
управление с джойстик или напълно автоматично
управление чрез компютър. Добрият дизайн
позволява втората бала да бъде носена на
товарещото рамо, докато първата се опакова.
Това значително увеличава ефективността и
капацитета.

Допълнителни противотежести могат
да бъдат монтирани от лявата страна
на машината, за да се осигури пълна
стабилност и за най-тежките бали.

Нископрофилен дизайн
Kubota WR1600 е проектиран с ниска височина на
масата и колела, разположени в самия заден край
на машината. Положението на задните колела
държи масата близко до земята, което осигурява
ниска височина на товарене и разтоварване.
Ниското окачване на шасито, комбинирано с малка
височина на повдигане, осигурява бързо
прехвърляне на балата от рамото към масата.
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#WR1250

Самозареждаща се сателитна
фолираща машина: фолиране в
движение
Новият Kubota WR1250 е оборудван със сателитно задвижване с ниска
поддръжка, осигуряващо бързо и ефективно опаковане. Тъй като балата се
върти само в една посока, може да се използва висока скорост на опаковане
без риск балите да бъдат изхвърлени от масата. Kubota WR1250 е в състояние
да обработва бали до 1000 кг с диаметър 1,20м-1,50м. Благодарение на
компактния дизайн на машината, балата се намира близо до трактора по време
на опаковане / транспорт. Това гарантира висока стабилност и равномерно
разпределение на теглото, което позволява използването на тази фолираща
машина и при трактори със средна мощност.
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Ново Компютърно
Управление за
програмиране и
контрол на пълния
цикъл на опаковане.

WR1250 има механизъм за
самозареждане, който внимателно
зарежда и разтоварва балите.

Лесна смяна на ролката фолио.

Сателитно рамо за висока мощност
Kubota WR1250, благодарение на големия
поддържащ валяк, позволява на оператора да
фолира в движение. Вземете една бала и я
опаковайте, докато се придвижвате до мястото за
съхранение или към следващата бала WR1250
осигурява лесно и внимателно самонатоварване на
балите..
Балата се повдига внимателно до опаковъчната
позиция от две водещи ролки. Носачът, монтиран на
сателита, осигурява бързо и точно увиване на балата.
WR1250 е в състояние да увие балата, докато се
транспортира до мястото за съхранение.

Силно сателитно
задвижване.

Лесно и внимателно самонатоварване на
балите - балата се повдига внимателно от
ролките.

Хидравлично режещо устройство

Лесна за управление
WR1250 се предлага с напълно програмирано
компютърно управление на основните функции.
Високо ефикасният хидравличен ножичен тип
резачка за фолио има пружинна скоба, за да държи
фолиото здраво и готово за следващата бала.
Смяната на ролка фолио е много проста и лесна.
Лесна смяна на ролката фолио
Смяната на филмовата ролка е бърза и лесна с
разтеглителите Kubota. Празната сърцевина се
освобождава чрез натискане с ръка на един лост,
всичко с едно движение. Поставете новата ролка
фолио, плъзнете дръжката обратно на място и
ролката незабавно се заключва.
Малката височина на повдигане на ролките фолио
се постига благодарение на нископрофилния
дизайн на всички машини за бали Kubota.
Хидравлична резачка за фолио
Ножичният тип с остри ножове е стандартен за
сателитните фолиращи машини и дава чист разрез
по цялата ширина на стреч фолиото.
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#WR1850

Бързо и внимателно разтоварване
на бали без необходимост от
падаща постелка.
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Kubota WR1850 може да бъде
оборудван с комплект краен обръщач
на балата.

Защитите от кал намаляват
натрупването на кал и мръсотия върху
носачите и ролките при работа в мека
почва и по време на транспорт.
WR SERIES

Прикачена сателитна фолираща
машина:кратко време на
фолиране
Kubota WR1850 е много подходящ за професионални оператори,
които търсят лесна за управление високо производителна машина.
Разпределението на теглото и дизайнът на серията Kubota WR1850 я
правят по-здрава и по-стабилна, което ви позволява да увивате в
движение. Вземете бала и я фолипайте, докато преминавате към
следващата.

Избор на потребителя
Kubota WR1850 използва прост и ефективен
сателитен задвижващ механизъм, осигуряващ
високоскоростно фолиране, намалено износване и
максимална надеждност. Напълно
автоматизираният процес на опаковане прави
нещата лесни за оператора. Електронното
управление от кабината на всички функции
позволява перфектно и много просто управление
при всякакви условия при максимална лекота на
работа.

Сателитна фолираща машина
Масата за опаковане с 4 колана и две задвижвани ролки, носи и
завърта балата равномерно по време на опаковането, без риск от
повреда на фолиото. Двойните предварителни носачи осигуряват
високоскоростно опаковане.

Внимателно боравене с фолиото
Компютърно управляемата версия на WR1850 C е
снабдена със сателитен контролен клапан, който
обезпечава леко ускорение / забавяне, което
осигурява внимателно боравене с фолиото и
премахва риска от скъсване на фолиото в началото
на опаковането. Предлага се опция за спиране на
края на ролката фолио / сензор за разкъсване на
фолиото.
След подмяна на макарата на фолиото цикълът
на опаковане може да завърши. Операторът
също така да изберете от таблото за
управление, активирането на единия или двата
предварителни носача.

Оформлението „Inline“ означава, че зарежда и разтоварва бали
в същата посока, в която ги оставя балиращата машина, за да се
избегне прекосяването на небалирани валове, а също така
позволява фолиращата машина да се тегли зад балираща
машина, ако е необходимо.

Внимателно вдигане на бали
Системата за товарене не изисква машината да повдига балата.
Вместо това, тя леко се търкаля балата на масата, която след
това се накланя до хоризонтално положение, за да започнете
опаковане.

Здрав и издръжлив дизайн
Kubota WR1850 е конструиран за опаковане с
голям капацитет и може да обработва дори на
най-тежките бали до 1500 кг.
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#Управление

Всичко под контрол:
въртящи се и сателитни
фолиращи машини

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.
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WR SERIES

Компютърно управление (C)
Машините, оборудвани с
компютърно (C) управление, имат
напълно автоматизиран цикъл на
опаковане, позволяващ
безпроблемна работа с висока
производителност за дълги дни в
полето.
Всички модели компютри са
оборудвани с компактен електронен
джойстик, който може да се монтира
на подлакътника на трактора, което
позволява иницииране с върховете
на пръстите на функциите за
опаковане, както и незабавно ръчно
заместване на други функции по
всяко време.

Ново компютърно управление
(C) (сателитни фолиращи
машини)
WR1250 се предлага с напълно
програмирано компютърно
управление за основните
функции.

Дистанционно управление (R)
Като опция се предлага версия на
радиочестотно дистанционно управление.
Поставете балата върху машината,
натиснете един бутон на дистанционното
управление и процесът на опаковане
започва. Опакованата преди това бала се
подрежда, а следващата се вдига, докато
машината продължава да увива.
Натиснете друг бутон, когато опаковката
приключи и балата е наклонена. Един
оператор контролира целия процес на
товарене, опаковане и подреждане.

Механично управление (M)
При ръчните версии (M) кабела се
управлява с лостове. За прецизен контрол
на слоевете фолио, както и броя на
увитите бали е монтиран брояч за
обвиване и бали.Стандартно се предлага
автоматичен ограничител монтиран на
масата, управляван от брояча на бали и
обвивки. Това превръща машината от
ръчна в полуавтоматична, тъй като
позволява функцията за опаковане да
спре автоматично при определено
зададения брой бали.
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#IsoMatch

Ефективно земеделие:
открийте възможностите
Предложението за прецизно земеделие на Kubota се състои
от иновативно и специално изработено оборудване,
предназначено да управлява вашата ферма с успех. Сега
можете да извършите работата по по-интелигентен, поефективен и по-лесен начин и да извлечете най-доброто от
вашите машини и култури, както и да спестите време и пари
от торове, химикали и семена.

Бъдете професионалист в увеличаването на производителността 12инчовият терминал IsoMatch Tellus PRO ви предоставя оптималното
решение за цялостна система за управление от кабината на трактора,
включително автоматично управление. Той е центърът за свързване на
всички машини ISOBUS, изпълняващи приложения за прецизно
земеделие и системи за управление на ферми. Той предлага всичко, от
което се нуждаете, за да извлечете максимума от вашите машини и
реколта, както и спестяване на разходи за торове, химикали и семена
чрез използване на автоматичен контрол на секциите и управление на
променливата скорост. С уникалната функционалност на двоен екран ви
дава възможност да преглеждате и управлявате две машини и / или
процеси едновременно.
Лесно управление
IsoMatch Tellus GO е рентабилен 7-инчов терминал, специално разработен
за лесно управление на машината. Вие контролирате машината напълно
по начина, по който искате. Лесно настройте машината с меките клавиши
чрез 7-инчовия сензорен екран, а за оптимално управление по време на
движение просто използвайте твърдите клавиши и въртящия се
превключвател. Управлението на прикачния инвентар никога не е било
толкова лесно.
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WR 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

100% фокусиране, най-добра производителност
Тъй като управлението на трактора с IsoMatch AutoDrive-E се извършва
автоматично, вие имате свободата да контролирате и наблюдавате
работата си по лесен начин. Когато работата е по-ефективна и се
избягват припокривания, можете напълно да се съсредоточите върху
други дейности. (Само в комбинация с IsoMatch Tellus PRO).
Усъвършенстван софтуер за прецизно земеделие
IsoMatch GEOCONTROL е усъвършенствано софтуерно приложение в
рамките на терминалите IsoMatch, което ви помага да контролирате
всички ISOBUS съвместими 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 Наръчник за
управление на данни. Възможно е това приложение да се разшири със
секционен контрол и / или контрол с променлива скорост.

IsoMatch Grip
Това спомагателно устройство ISOBUS
е създадено за максимално управление
на машината и ефективно земеделие.
Чрез него управлявайте до 44 функции
на прикачния инвентар.

IsoMatch Global
IsoMatch Global е GPS антената, с точност
DGPS, в продуктовата гама IsoMatch. Тя
дава възможност за сателитна навигация и
специфичен за обекта контрол на участъка,
приложение с променлива скорост, ръчно
насочване и регистрация на място.

Подобрете успеха си с електронно обучение
IsoMatch симулаторът е безплатна програма за виртуално обучение.
Той симулира всички функции на универсалните терминали
IsoMatch и машините Kubota ISOBUS. Тренираите се и се
запознайте с машината си, за да избегнете грешки и да подобрите
производителността на машината..

IsoMatch InLine
Светлинна лента за ръчно насочване,
включително информация за състоянието
на секцията. Управлявайте разстоянието
от линията A-B и заемете идеалната
позиция.

IsoMatch (Multi)Eye
Може да свържете до 4 камери към
универсалните терминали IsoMatch. Това
ви осигурява пълен контрол и поглед
върху цялата работа на машината.
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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

WR 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.

Опгимизация
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.
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Teхнически данни
Mодел

WR1100

WR1400

WR1600

WR1250

WR1850
4.82

Тегло и размери
Дължина

(м)

2.75

4.32

4.32

2.22

Транспортна широчина

(м)

1.62

2.52

2.66

1.41

2.53

Транспортна височина

(м)

1.75

1.95

2.05

2.58

2.90

Тегло

(кг)

750

1020

1900

620

1130

1.20 x 1.50

1.20 x 1.50

1.20 x 1.50

1200

1000

1500

Бала
Максимален размер на балата
(дължина x диаметър)
Максимално тегло на балата

(м)
(кг)

1.20 x 1.50
1200

1.20 x 1.50
1000

Маса
Монтирана фолираща машина

●

-

-

●

-

Прикачена фолираща машина

-

●

●

-

●

Въртяща се фолираща машина

●

●

●

-

-

Сателитна фолираща машина

-

-

-

●

●

2/4

2/4

2/4

2/-

2/4

●

●

●

●

●

Поддържащи ролки / ремъци

(nb)

Режещо устройство
Предварителен носач
1 предварителен носач 750мм

●

●

●

●

●

DuoWrap лредварителен носач 750мм (M версия)

◦

◦

◦

-

-

High Speed Pack (само за C версия)

◦

◦

◦

-

-

30

30

30

35

35

-

●

●

-

-

●

◦

◦

●

●

Максимална скорост на фолиране

(об/мин)

Operations
Ръчно управление на кабела (M)
Програмирано компютърно управление (C)
Дистанционно управление (R)

◦

◦

◦

-

-

28

28

28

26

40

10.0/80-12

-

●

-

-

-

10.0/75-15

-

-

-

-

●

320/55-15

-

◦

-

-

-

15.0/55-17

-

-

●

-

◦

Държач на ролката фолио

◦

◦

●

-

●

Комплект адаптер за 500 мм макара

◦

◦

◦

◦

◦

Брояч на балите

●

●

●

●

●

Автоматично спиране в края на цикъла на опаковане

●

●

●

●

●

Сензор за край / разкъсване на фолиото (C)

●

◦

◦

-

◦

Краен обръщач на балата

◦

◦

◦

◦

◦

Транспортни светлини

-

◦

◦

Консумация на масло

(л/мин)

Колела и оси

Опция

- липсва
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◦

●
опция ●

стандарт

WR SERIES

27

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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