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Новото мислене е 
отговор на 
днешните 

предизвикателства. 
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Предизвикателствата пред селско стопанския сектор стават 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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#Режеща греда 

 

 

Ефективност на косене в 
нови измерения 

Дисковите косачки Kubota са разработени с ясната цел да 

постигнат перфектни резултати при всякакви условия. 

Благодарение на тяхната надеждност, здравина и 

прецизност, можете да се концентрирате върху това да 

свършите работата си по най-добрия възможен начин.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Знаете ли? 

 
Знаете ли, че Kubota произвежда 

собствени двигатели и че Kubota е 

лидер на световния пазар за 

индустриални дизелови двигатели 

под 100 к.с.? Може да се изненадате 

да научите под кои капаци работят 

двигателите на Kubota. Най-високото 

качество и ефективността са 

основата на този успех. 
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Косачка с ниско ниво на шум  
Косачката Kubota е проектирана за лесна поддръжка и тиха работа. 

Операторите ще оценят ниския шум на новата косачка по време на дълъг 

и натоварен работен ден. Дългите извити зъбни колела се движат гладко 

в масло и осигуряват пренос на голяма мощност с малко отпускане.  

 
Ножове за тежък режим на работа  
Големият капацитет масло на режещата греда на Kubota осигурява много 

ниска работна температура за ефективно охлаждане на маслото и 

смазване по цялата греда. Напълно заварената греда с припокриващи се 

С-канали има много здрава конструкция, гарантираща много високо ниво 

на издръжливост. 

 
Дискове с три ножа    
Дисковете с три ножа на Kubota осигуряват непрекъснат режим на 

работа.Това означава една трета по-малко натоварване на острието; 
равномерно натоварване на задвижването; по-плавно използване на 

мощността осигуряваща добра коситба. Всяко стоманено острие е  под 

точния ъгъл, за да повдигне откоса нагоре от механичното действие и 

въздушния поток.   

 
Обратно въртящи се режещи дискове за по-добро 
припокриване 
Всички косачки Kubota имат четен брой обратно дискове. Освен 

незабавното пренасяне на откоса, тази система гарантира, че дори и в 

мокри условия на полето не остават необработени ивици. 
 

                 Обратно въртящите се дискове с три ножа на Kubota осигуряват по- 

                   широко припокриване на всеки диск в сравнение с решения с нечетен брой  

                   дискове. 

‘Експрес’ бърза смяна на ножове 
Всички дискови косачки от гамата на Kubota могат да 

бъдат снабдени със система ‘Express’ за бърза и лесна 

смяна на ножовете.Просто поставете лоста около болта, 

освободете пружината като завъртите лоста и ножът е 

готов за смяна с нов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Специално оборудваните зъбни колела с кръгъл дизайн и дълги зъби 
водят до ниски нива на шум и ефективно предаване на 
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мощност. Напълно заварената режеща греда с припокриващи се С-

канали има много здрава конструкция 





#Кондиционер
р 
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Ефективност: това, 
което отличава 
кондиционера 
SemiSwing 

Използването на центробежната сила е това, което прави SemiSwing 

кондиционера на Kubota открояващ се в сравнение с другите системи. 

Той предлага агресивен ефект с отлична защита на зъбците и 

практически без износване. 
 
 
 
 

За да персонализирате ефекта 

на кондициониране спрямо 

променящите се условия, 

плочата може да се настрои в  

3 различни положения.    

Агресивен ефект със 

стоманени зъби - зъбците 

ще останат във фиксирана 

позиция за пълен ефект на 

кондициониране.

Ефективен трансфер на 
масата.  Масата се повдига  
от ножа и се придвижва по 
протежение на плочата за 
ефективно  
кондициониране. 

 

 

Намалено износване - 

без постоянно движение 

на зъби - практически 

без износване на скоби 

или зъби. 

 
                        Отлична защита на зъбите. 
                        Големите препятствия могат  
                           да преминат, тъй като зъбците  

                           могат да се въртят назад. 
 
 
 

 
Ротор по цялата ширина на 

кондиционера  за 

ефективно преминаване на 

масата, пълен ефект на 

кондициониране и намален 

разход на гориво.  

Веднъж в работно 

положение при движение 

напред зъбите се 

заключват от ротора и ще 

останат в пълно работно 

положение. 
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Агресивно кондициониране - минимални 

задръствания 

SemiSwing ви дава агресивен и пълен ефект на 

кондициониране. Когато роторът стартира, зъбите 

SemiSwing незабавно ще се преместят в 

работното си положение и ще останат фиксирани.  
 

 
 
           По време на работа зъбците ще останат във   

                фиксирано положение, осигурявайки пълно   

                кондициониране с минимално износване. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Необходим е натиск от 22 кг върху зъбите за 

да завъртят назад. 

 

Ъгълът и положението на зъбите SemiSwing 

осигурява най-доброто възможно движение на 

масата. Тя се премества от ротора към плочата на 

кондиционера. Резултатът е намален риск от 

запушвания и оптимално използване на плочата на 

кондиционера.  

 
Отлична защита на зъбите - без поддръжка 
Когато ударят препятствие, стоманените зъби SemiSwing  
могат да се върнат назад и да пропуснат препятствията. 
Това позволява преминаването на голям обем маса 
(до 103 мм), без да се счупят зъбците. Няма счупени зъби и  
не е необходим ремонт на ротора на кондиционера.  
Необходим е натиск от 22 кг върху зъбите за да завъртят назад. 

      
Това означава, че зъбите ще останат във 

фиксирана позиция по време на работа. 
Предимството е че никакво движение на зъбите по 

време на въртене, което означава практически 

никакво износване на скобите и пълен ефект на 

кондициониране.  

 
Кондиционер с гумени валяци  

Машините са оборудвани с два шеврон 

профилирани валяци за кондициониране. Ролките 

са с почти същата ширина като режещата лента и  

се въртят на обратно, прехвърляйки бързо  

срязаната трева от режещите дискове. Валяците 

осигуряват нежно, но ефективно кондициониране на 

крехки култури като люцерна, като намаляват 

загубата на листа до абсолютен минимум. 
Интензивността на кондициониране варира чрез 

регулиране на минималната пролука и пружинното 

налягане, упражнявано между горния и долния 

валяк. Хидравлично управляваното разделяне на 

ролките прави настройката на налягането и 

разстоянието на ролките лесно (опция).  

Специалната конфигурация с горната ролка, 

разположена по-напред от долната ролка, 

осигурява по-добър поток на материала. 

 
 

 
Кондициониране с найлонови зъби 

Допълнение към системите за кондициониране на 

Kubota е изборът на найлонови зъби. Найлоновите 

зъбци са много твърди, издръжливи и се огъват без 

да се чупят, ако срещат препятствие.Това е 

идеалното решение при работа в хълмисти условия 

или с по-малки трактори, тъй като теглото на 

найлоновите зъби е по-малко в сравнение с 

традиционните стоманени зъби.
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По-високо ниво на 
комфорт на 
оператора: бърза 
смяна  
Производителност и максимален комфорт. Тази концепция съчетава и двете, за да 

отговори на взискателните изисквания на всяка работа в полето. Плочата на 

кондиционера може да се регулира независимо както отпред, така и отзад, за да се 

пригоди  според интензивността на косене  и за подобрен поток от трева и консумация  

на енергия. 
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Предният край (1) се регулира отделно, за да 

отговаря на интензивността на масата, дори при 

масивна реколта, за да се избегнат запушвания. 

 

 
 

Двойно регулируем кондиционер 

Плочата на кондиционера може да се регулира 

както отпред (1), така и отзад (2), за да се пригоди 

според интензивността на реколтата. 

Още по-ефективно кондициониране 

Предният край се настройва отделно, за да 

отговаря на интензивността на реколтата, дори при 

масивна реколта, за да се избегнат евентуални 

запушвания. Задният край се регулира, за да се 

осигури плавен и ефективен поток на откосите или 

широко разпространение.  

 
 
 

  
Предната и задната част са напълно затворени, за 

ефективно кондициониране при малка маса. 

Предният и задният край са отворени, което позволява 

безпрепятствено преминаване на голямо количество 

маса. 

 

 

 

 



#DMC8000-8500 
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Окачване Kubota 
за чисто косене: 
защита на земята 
и машината 
Сериите DMC8000 и DMC8500 са проектирани с уникалната 

концепция за окачване на Kubota. Цялата секция за косене, 

включваща кондиционера е окачена независимо от основното 

шаси чрез две или четири дълги регулируеми пружини за 

окачване, което позволява да се следват отблизо релефа на 

терена.  

 
 

Ако в полето се срещне препятствие,  секцията за 

косене ще се повдигне нагоре и назад, 

предпазвайки режещата лента от повреди. Когато 

се преодолее препятствието, секцията автоматично 

се връща в работно положение. 
 

Механизъм с лост регулира нагоре или надолу 

до желаната височина.Като опция се предлага и 

хидравлично регулиране на височината на 

косене. Предлагат се и допълнителни плъзгачи 

за увеличаване на височината на косене.  

 

 
 

 
Лесно регулиране на 

височината. 

 
 

 
Хидравлично регулиране 

на височината от 

кабината. 

 
 

 
Пружините на окачването позволяват на косачката 

да следи отблизо контурите на земята при неравни 

терени. Секцията за косене може да регулира 500 

мм нагоре и 150 мм надолу. 
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Точна адаптация встрани 

Дългата пружина позволява отлично копиране 

на терена. При неравни терени косачката може 

да се адаптира + 500mm / -150mm.  

 
Равномерно натоварване върху земята 

Пружините на окачването са поставени на 

възможно най-широката позиция на секцията за 

косене, за да се осигури равномерно натоварване 

върху земята. Теглото на земята е стабилно и 

само приблизително 50–60 кг от всяка страна. 

 
Ефективна защита срещу препятствия  

Щангата на окачването е разположена между  

секцията за косене и основната рама. Това  

гарантира, че разстоянието между щангата на 

окачване и бутащото рамо е постоянно. Когато се 

срещне препятствие в полето, секцията ще се 

премести назад и автоматично ще се повдигне, за 

да позволи на обекта да премине. Косачката 

автоматично ще се върне в работно положение, 

след като препятствието бъде преодоляно.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пружините на окачването осигуряват отлична 

странична адаптация на цялата секция за 

косене. 

 
 

Когато се срещне препятствие, секция за косене 

се навежда назад и щангата на окачване 

гарантира, че секцията автоматично се повдига 

нагоре и над препятствието. 
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Прикачни  кондиционери: 
съобразени с всякакви 
изисквания 

Включително функции като SemiSwing кондиционер, 

ножове за рязане с лесна поддръжка, независимо 

активно окачване, FlipOver разпръскване, машините 

от серията DMC8000 и DMC8500 са готови да 

отговорят на всяка заявка с изключителна 

производителност. 

 
 

 
Въртящата се теглителна глава с 

реверсивна скоростна кутия осигурява 

оптимална маневреност. 
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Здрава и надеждна във всяка ситуация 

Подготовката когато трябва да се коси е от 

съществено значение. Нашите машини са 

проектирани да осигуряват максимална 

производителност, а освен това разполагаме с 

глобална мрежа за поддръжка, която  да ви 

помогне да направите повече, така че да можете 

да се възползвате максимално от времето.  

 

 

Косачката може да се управлява от двете 

страни на трактора ..... 

 
 
 
 
 
 
 

 
Височината на повдигане от 500 мм, осигурява 

отличен просвет при транспорт и по време на 

завиване при синори. 
 

.... което спестява ценно време. 

 
 
 
 
 

  
 

 

Теглич с централно въртене 

Моделите DMC8500 са снабдени с централен шарнирен теглич както от дясната, така и от лявата страна 

на трактора.Това важно предимство в дизайна на косачките позволява косенето да се превърне в един 

непрекъснат процес, без да е необходимо постоянно отваряне на нови „пространства“. 

 
Следователно се елиминират кратките пробези и се увеличава капацитетът на косене. Като резултат 

можете да предотвратите създаването на триъгълници или добавяне на оформени участъци. Завиването 

на синори е много по-лесно, тъй като хидравлично задвижващото теглително устройство позволява 

значително намаляване на ъгъла на завъртане, спестявайки време и намалявайки броя на случаите, в 

които се прекарва окосеното. 

   1     2  

   3     4  
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При поставяне на първия откос 

коланът се повдига и хидравлично 

се спуска за втория откос. 

Окосеното се поставя навътре, 

далеч от неокосената площ. 

Знаете ли? 

 
Знаете ли, че нашите части 

се произвеждат по същите 

високи стандарти и строги 

спецификации като 

тракторите Kubota? 
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Подготвен 
независимо 
от времето 
Сериите Kubota DMC8000 и DMC8500 могат да бъдат снабдени 

с лента за да поставят два откоса в един. По този начин могат 

да бъдат подготвени по-големи количества и да се ускори 

косенето.  

Лентата за откос за по-добра производителност 
По време на работа коланът може да се повдига и спуска от седалката на трактора. Това ви 

позволява да се адаптирате към всяка отделна ситуация и изискване, без да губите ценно 

време.  

 
Регулируема скорост на колана 
Скоростта на колана се регулира безстепенно от кабината.По този начин откосите могат 

да се поставят или един до друг, или един върху друг, осигурявайки идеално 

съответствие с ширината на следващото захващане. 

 
Лесен за използване комплект за широко разпръскване 
Серията Kubota DMC8000 и DMC8500 могат да бъдат снабдени с лесен за използване 

комплект за широко разпръскване.Това позволява косенето и разпръскването на 

реколтата в една операция, спестявайки време и поне една операция на 

сенообразуване. 

 
Хидравлично разпръскваща плоча 
Когато се използват, разпръскващите лопатки са разположени възможно най-отзад на 

машината. Увеличеното разстояние от кондициониращият ротор до разпръскващите 

лопатки осигурява по-равномерно разпределение на материала по цялата работна 

ширина, което от своя страна осигурява по-добро съхнене.  

 
 

   
Настройването на 

косачките DMC8000 и 

DMC8500 за широко 

разпръскване е много 

лесно. 

Преминаването към 

широко разпръскване е 

много лесно. Просто 

завъртете задната плоча 

на 180 °. 

  

Свалете двете дефлекторни 

врати и сте готови за косене. 



#DMC7300 
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Оптимална 
комбинация от 
прецизност и лесна 
за използване 

Новите кондиционери за серията DMC7300 Kubota предлагат нови 

опции. Серията DMC7300 включва множество нови подобрения, за да 

повиши комфорта на оператора на по-високо ниво.Серията DMC7300 

се предлага с работна ширина 3,2 или 3,5 м и с избор от стоманени 

зъбци или ролков кондиционер. 
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Изключителна адаптация 

Дизайнът на окачването позволява напречно адаптиране от 24º заедно с общ вертикален работен 

обхват от 670 мм. Ако се срещне препятствие, ProLink автоматично ще повдигне косачката нагоре и 

назад, за максимална защита на ножoвете и машината.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Голям пътен просвет при завиване на синори от 420 

мм, за да се преминат големи откоси, без да се 

повредят. 

 
 

Хидравлично сгъване на предпазители FlexProtect 
(опция). 

Лост за паркиране с едно докосване, за 

заключване и подготовка на машината за 

демонтиране. 

 
 

Регулирането на височината на косене е удобно 

интегрирано директно в окачването.Няма нужда да 

се накланя A-рамката на трактора.
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Отлично способност за следване на релефа надолу и нагоре съответно 250мм and 420мм. 
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Съсредоточаване  
върху най-важното 

Кондиционерът от серия DMC7300 е проектиран за 

лесно обслужване и поддръжка. Силоотводният 

вал изисква само едно сезонно смазване. 

 
 

Лесна проверка 

За да направим бързо и ефективно рутинната поддръжка и ежедневната 

проверка, дизайнът на предния капак е подобрен, което позволява пълен 

достъп до ножовете. Когато се повдигне, предната плоча остава в позиция 

като се поддържа от хидравличен цилиндър. Когато сгънете покривалото то 

остава в горната част на предния капак. 

Двойно регулиране на капака на кондиционера 

Новият капак на кондиционера може да се регулира както отпред, така и отзад, за 

да се пригоди  според интензивността на реколтата. Вградените плочи на валяка 

се настройват лесно за косене или разстилане, без да е необходимо да се 

демонтират за широко разпръскване. 

Вградени плочи 

Преминаването от разпръскване към косене или коригиране на ширината на 

откоса се извършва за секунди. Плочите автоматично се разширяват, като се 

плъзгат навътре, за да поддържат ефективни и точни откоси и няма нужда да 

ги демонтирате, за да постигнете разстилане по цялата ширина. 

 
 
 
 

  
Двойно регулирана на плочите за 

да се пригодят  спрямо 

интензивността на косене. 

 
 

 
Вградени плочи са лесно регулируеми 

за коригиране на ширината на откоса. 

Предният капак се отваря във вертикално 

положение за по-лесен достъп. 

 

Кракът за паркиране се активира лесно и 

поддържа косачката в равно положение, 

при  паркиране. 
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Комбинираната 
косачка 

Машините от серията Kubota DMC7000T / R могат да се използват в 

комбинация с различни кондиционери, включително от серията DMC8000 

или DMC8500, DMC6000N, DMC6300T или самостоятелно, което ги прави  

изключително гъвкави машини. При работна ширина 2,8, 3,2 или 3,5 м, 

капацитетът на тези машини е значителен. 

 

 
Машини за професионалисти 
Серията Kubota DMC7000T / R се 

характеризира с отличен дизайн на 

окачването и точно следване релефа на 

терена. В допълнение на тези машини 

Kubota с изключителни характеристики 

може да се монтират по избор стоманени 

зъбци SemiSwing или шевронови ролки. 

 
Концепцията SemiSwing се основава на 

висококачествени стоманени зъбци с ниско 

износване и висока устойчивост и доказано 

намалява значително разходите за 

поддръжка. Освен това тези машини са 

снабдени с променлива скорост на ротора на 

кондиционера, за да се адаптират към 

променливите условия на реколта – Всички 

тези характеристики правят тази машина 

много професионално решение. 

 
 
 
 
 

 

 
Знаете ли? 

 
Знаете ли, че Kubota произвежда 

продукти в седем европейски 

държави? Тази близост до пазара е 

от основно значение за 

философията на компанията. Всяка 

фабрика се придържа към същите 

високи японски стандарти за 

качество, независимо дали се 

намира в Германия, Франция или 

Япония. 
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Дизайнът на окачването предпазва 

ножа от чужди препятствия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NonStop BreakAway 

За да се осигури максимална защита на ножа, внедрено е решението Kubota 

NonStop BreakAway. По време на нормална работа ножът е наклонен надолу, но ако 

се активира Break-Away, ъгълът на ножа се променя в хоризонтално положение, 

поради геометрията на машината. Това предпазва машината от повреди. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kubota DMC7032T е с работна 

ширина 3,2 м и тегло само 1230 кг. 

 
 
 
 
 

  
Компактен дизайн за отличен поглед 

по време на работа .... 
... и транспорт. 
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Изключителна способност за 
адаптация 

Дизайнът на окачването е проектиран да предлага изключителна 

флотация и равномерно налягане на земята. Двете големи 

пружини на окачването са преместени по-навън, за да осигурят 

отлична странична стабилност, което се отразява в оптимална 

защита на стърнището и далеч по-малко износване при 

буксуване. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Косачката реагира незабавно на неравни контури 

на земята и може да се движи с 250 мм надолу и 

450 мм нагоре. 
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Вертикална адаптация 

от 24 ° за настройка към 

неравни терени. 

 
 
 
 

 
 

 
Тежките пружини за окачване за отлична 

адаптация към земята. 

Превъзходно окачване, защитаващо земята и 

машината  

Моделът на движение на машините е 

изключително гъвкав, позволяващ движение 

надолу от 250 мм и нагоре от 450 мм. 

 
В допълнение иновативният дизайн на окачването 

позволява напречно адаптиране от 24 °. Това 

гарантира отлична адаптация към неравните 

контури на земята и по-висока скорост на движение. 

 
 

 

Лесен за работа 

Полагат се значителни усилия за максимално улесняване на ежедневната работа Интелигентният 

дизайн на окачването осигурява отличен поглед на цялата площ за косене и по време на 

транспортиране. По време на транспорт и завои при синори има клиърънс от 350 мм.  
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30° 

 
 

 

Косачки от серия 
DMC6300 и 63100: как 
ще се възползвате от 
QuattroLink® 

Вдъхновен от състезателните коли, Kubota създаде нова серия 

косачки с новаторска концепция за окачване - QuattroLink®. Новата 

серия DMC6300 и 63100 е проектирана за още по-голяма 

производителност и за справяне с по-тежки условия.Със своята точна 

способност за приспособяване и изключително гъвкав работен обхват, 

това окачване осигурява ненадмината производителност на косене.
 
 
 

Постоянен 

натиск върху 

земятя 

Странично 

преместване - 400 

мм (само 

DMC6336T  Vario и 

DMC63100 Vario) 

 
 
 

Хидравлично 

регулиране на 

налягането върху 

земятя 
 

Окачване с четири 

рамена  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

NonStop BreakAway 

 
 
 
 
 

напречен 

работен  

   обхват 

 
700 мм вертикален 

работен обхват 

e 
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Като при състезателна кола, вие искате по-добро 

проследяване, способност да се движите с по-висока скорост 

и да се приспособявате незабавно към променящите се 

условия на терена когато работите с вашата косачка. Това са 

основните предимства, които ще имате при работа с тези 

косачки. 

Четирите рамена на окачването осигуряват  

изключителна гъвкавост и незабавно адаптиране към 

контурите на земята, което способства за по-висока 

скорост и по-голяма производителност. 

 
Нова иновативна концепция на окачване за 

точно следване на релефа на терена 

Какво прави окачването QuattroLink® уникално? 

Косачният възел се тегли от четири окачващи рамена, 

монтирани върху неподвижно носещо рамо, което му 

позволява да плава независимо над земята, като се 

приспособява изключително точно и незабавно към 

всякакви промени в контурите на земята. 

 
Без компромиси по отношение на гъвкавостта 
Моделът на косене е изключително гъвкав с вертикален 

работен диапазон от 700 мм нагоре и надолу и напречен 

работен диапазон от 30 °. Концепцията за окачване с 

четири рамена осигурява постоянен натиск върху земята 

по време на работните операции. 

 
Пълна защита на ширина чрез BreakAway  

Нашата система NonStop BreakAway  стана още по-добра. 

С новото окачване QuattroLink® тази система вече 

предлага защита по цялата работна ширина на косачката, 

включително частта, която е най-близо до трактора. Във 

вътрешната част на косачката няма ограничаващи 

фактори, които дават на водача истинско спокойствие. 

При удар в препятствие устройството за косене се връща 

назад и нагоре, след което възстановява първоначалното 

си положение. 

  

 

 

 

Натискът върху земята се настройва лесно от 

седалката на трактора, хидравлично с лесна за 

отчитане скала на натиска на косачката. 

 

 
 

Изключителна система за следене контурите на земята. 
Четирите окачващи рамена осигуряват диапазон на 

адаптация от 400 мм нагоре и 300 мм надолу за точно 

проследяване. 

 
 
 
 
 

 
Отлична настройка към неравен терен с напречен работен 

диапазон от 30 °. 

 
 
 

 

BreakAway Protection – Когато срещне препятствие в 

полето, устройството за косене ще се завърти назад и 

над препятствието, дори от вътрешната страна на 

косачката и след това ще се върне в първоначалното 

работно положение. Няма нужда да спирате - няма 

загуба на време. 
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Ефективно управление при 
синори: косенето е лесно 

Серията DMC6300 и 63100 осигурява голям просвет по дължината на цялата 

режеща лента, включително вътрешната зона. При повдигане на косачката при 

синори, устройството за косене се повдига и носещото рамо се накланя под ъгъл 

10 °. Това осигурява на тези машини пътен просвет от минимум 500 mm по цялата 

работна ширина. При спускане на косящия блок носещото рамо се спуска 

равномерно, без едната страна да докосва земята преди останалата част от 

косачката, като се избягва ненужно напрежение и износване на косачката.  
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Минимален пътен просвет от 500 мм през целия агрегат за косене по 

време на завоите на синори. Косачката е повдигната и носещото 

рамо е наклонено под ъгъл 10 °. 

 
 
 

 

Плочите за откоси автоматично се разширяват 

Плочите за откоси автоматично се разширяват, когато се плъзгат 

навътре на ръка, за да поддържат ефективно и точно косене. 

 
 

 

Преминаването от откоси към широко разстилане е на практика една 

минута работа. Плочите за откоси се плъзгат лесно настрани.Не са 

необходими инструменти.

Знаете ли? 

 
Гонширо Кубота основа компанията, 

тъй като вече не можеше да търпи 

хората да умират от замърсена 

питейна вода. Той започва с 

производството на продукти 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“. 
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Интелигентно инженерство: 
реагиране на постоянно 
променящи се условия 

Тези модели се предлагат с множество интелигентни функции, които 

ви позволяват да свършите работата по-бързо, по-гладко и по-

ефективно. Когато трябва да свършите дадена работа, вие се 

нуждаете от кондиционер, който лесно се пригажда към конкретните 

условия, пред които сте изправени днес. 
 
 

 

Променящи се условия 

Настройването на интензивността на кондициониране 

спрямо плътността и условията на реколтата, 

превключването между откосите и широкото 

разстилане и проверката на дисковете и ножовете се 

извършва лесно и бързо, като премахва 

необходимостта от ежедневната оптимизация на 

работата. 

 
Натискът върху земята остава постоянен 

По време на косене носещото рамо винаги остава 

равномерно на земята, като дава на косачката 

свободата незабавно да компенсира и да следва  

контурите на земята. 

 
Истинската полза от концепцията за окачване е, че 

въпреки промененото припокриването, избрания 

натиск върху земята остава същия. Няма нужда да 

спирате и пренастройвате, нулирате и 

контролирате натиска върху земята, преди да 

можете да продължите. Просто настройте 

косачката на желаното припокриване и косете. 

Паркиране - безопасно и сигурно 

С интегрираното устройство за паркиране 

съхранението става лесно и удобно, което изисква 

минимално пространство по време на зимно 

складирате. Косачката е стабилно паркирана на 

здрав и стабилен крак за паркиране, като общата 

височина е под 4,00 м. 

Когато е паркирана, в работно положение или по 

време на вертикално съхранение, повдигащите 

рамена винаги са в хоризонтално положение, което 

улеснява монтирането или демонтирането на 

косачката от трактора. 

 

Лесно монтиране и 
регулиране - лесно 
изравняване на рамото на 

окачването, за да се 
противопостави на всякакви 
странични наклони на 

трактора. 

Страничните капаци на 

FlexProtect, здрави, но 

гъвкави  когато срещнат 

препятствия 

 

Лесен и бърз достъп до 

ножа за ежедневна 

проверка на дискове и 
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остриета. 
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Хидравлично регулиране 
на препокриването: 
уникални решения 

DMC6336T Vario & DMC63100T / R Vario е снабден с хидравличен 

SideShift(странично преместване), интегриран в носещото рамо, позволяващ на 

всяка косяща част да се движи на 400 мм. За лесно компенсиране на 

променящите се полеви условия, регулируемото припокриване е проектирано 

като телескопично рамо, директно в окачването.  

 

 
Хидравлично регулиране на 

припокриването 

Хидравличното регулиране на 

припокриването се извършва бързо  

от кабината на трактора и избраното 

припокриване лесно се регистрира 

от скалата на рамото на окачването. 

 
Увеличете припокриването, когато 

косите полета с неправилни размери, 

заобикаляте ъглите или работите по 

склонове, за да сте сигурни, че няма 

оставени ивици. Намалете 

припокриването на равни и правилни 

полета за да подобрите  

производителността и ширината на 

косене до 10%. 

 
ComfortControl 

Допълнителният джойстик 

ComfortControl осигурява 

допълнителен комфорт на 

електрохидравличното сгъване за 

транспорт. Лесно и просто. 
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Did you know? 

 

 

recognised brands in Japan, but 

also one of the largest tractor 

manufacturers in the world? In 

2014 alone, Kubota produced 

more than 180,000 tractors. 

 
 
 
 

 
 

 
                                                                                                                    Транспортна височина под 3,70 м 

Косачката се сгъва хидравлично за 

транспорт и рамото на телескопичната 

рамка се придвижва до най-ниското 

положение на припокриване, за да 

достигне транспортна височина от 

само 3,70 м. И няма нужда да 

напускате трактора преди потегляне, 

външният страничен предпазител 

хидравлично се сгъва в транспортно 

положение. 

 
Изравнен  баланс на теглото за 

високоскоростен транспорт 

Цялото тегло се разпределя 

равномерно върху двете задни гуми, с 

50/50% баланс на теглото. Това 

означава, че тракторът не се плъзга 

настрани по време на 

транспортиране, осигурявайки 

изключително стабилни 

експлоатационни характеристики на 

трактора и косачката по време на 

транспортирането,  
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Това е ефективност: косете 
повече - правете повече 

Със своите 10,2 м работна ширина новият DMC63100 Vario е пригоден за 

продуктивни работни дни. Взискателни терени, дълги предизвикателни 

работни дни - новият DMC63100 Vario е проектиран да се справи с по-

тежки условия. Снабден с нови иновативни функции като окачването 

QuattroLink®, регулиране Vario на припокриването и защита BreakAway с 

пълна ширина DMC63100 Vario е направено по поръчка за повишаване 

на ефективността. 
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Компактен по време на транспорт 

Косачката се сгъва хидравлично за транспорт и 

телескопичното рамо на рамката се придвижва 

до най-ниското положение на припокриване, за 

да достигне транспортна височина от само 3,9 м 

и ширина под 3,0 м. И няма нужда да напускате 

трактора преди потегляне, външният 

предпазител на FlexProtect хидравлично се сгъва 

в транспортно положение (опция). 

 
Товаросензорна хидравлика за 

намалена консумация на енергия 

Хидравличните вериги на DMC63100 Vario 

разполагат със система за чувствителност на 

натоварване, която ефективно използва потока 

масло, което води до намалени изисквания за 

мощност. Това означава, че изискването за 

мощност на DMC63100 Vario започва само от 

200 к.с., което значително подобрява 

икономията на гориво. 

 
Паркиране- безопасно и сигурно 
С интегрираното устройство за паркиране 
съхранението става лесно и удобно, което изисква 
минимално пространство по време на зимно 
складиране. Косачката е стабилно паркирана на 
здрав и стабилен крак за паркиране, като общата 
височина е под 4,00 м. 
 

 
Ефективно управление при синори 

DMC63100 Vario осигурява висок просвет по 

цялата режеща лента, включително вътрешната 

част. При повдигане на косачката при синори, 

устройството за косене  се повдига и носещото рамо се 

накланя под ъгъл 10 °. Това осигурява серията DMC63100 

Vario с  пътен просвет от минимум 500 мм по цялата 

работна ширина. 

При спускане на косящия блок носещото рамо се 

спуска равномерно, без едната страна да докосва 

земята преди останалата част от косачката, като се 

избягва ненужно напрежение и износване на 

косачката. При слаба реколта височината на 

повдигане  може да бъде намалена за още по-

бързи операции при синори.  

 
 

Минимум пътен просвет от 500 мм през целия 

агрегат за косене по време на завивани при синори. 

Устройството за косене  се повдига и носещото рамо 

се накланя под ъгъл 10 °.  
 

Носещото рамо се накланя назад, за да приведе 

косящата част в изравнено положение преди да я 

спусне. 

 
 

Косящият блок се спуска равномерно без едната 

страна да докосва земята преди останалата част 

от косачката.  

   1  

   2  

   3  



#DMC63100T/R Vario 
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GEOMOW®: прави косенето 

по-интелигентно 

GEOMOW® превръща Kubota 63100T / R Vario в лесна за експлоатация 

косачка и прави косенето много по-интелигентно. Приложението 

GEOMOW® осигурява автоматично повдигане при синори чрез 

управление на секцията. * 
 
 
 

Регулиране на 

препокриване 
 

Автоматично управление 

при синори 

 
 

 
SideShift функция 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Настройка на 

натиска върху 

земята 

 

 
Хидравлично 

повдигане на 

страничните 

предпазители 

(опция) 

 
 

 
               Индивидуално повдигане 

 

                  на косящите части 

 
 

* GEOMOW® е приложение, базирано на 

лиценз, и изисква лиценз за машината и 

лиценз за управление на раздела за 

терминала.
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Portus джойстик 

 
 
 

 
Секционно управление – управление при синори 

GEOMOW® осигурява управление на секциите за автоматична работа при синори. 
Той елиминира необходимостта от синхронизиране на повдиганията при синори и 

осигурява още по-ефективна работа при косене. GEOMOW® намалява риска от 

грешки при повдигане на косящите части твърде рано и спускането им твърде късно.  

 
Когато стигнете до края на полето, предната косачка се повдига автоматично, тъй 

като достига до синора, а в точното време задните блокове също се повдигат 

автоматично. Водачът може да се концентрира изцяло върху завиването възможно 

най-бързо и ефективно. Същото важи и при достигане до неокосената трева, 

предните и задните косачки се спускат точно на време.  

 
Терминал Portus - лесна експлоатация за дълги работни дни 

Терминалът Portus осигурява удобно и ергономично управление, което опростява 

работата на машината. С вградения джойстик Portus се предлага в компактни 

размери, което улеснява поставянето точно до оператора, така че е ергономично 

добре позициониран за дълги дни работа. Малък екран, интегриран в джойстика, 

винаги информира водача на трактора за избраната операция. Основните функции, 

като повдигане, регулиране на припокриването и настройка на натиска върху земята 

се управляват лесно като се движи джойстика нагоре и надолу.  

 
Portus може да се използва като отделен терминал за трактори, различни от 

ISOBUS или в комбинация с терминала ISOBUS за лесна и удобна работа. 

 
Как работи GEOMOW®  

Косене на равни площи 

Когато косите на равен терен, 

косачките работят при минимално 

припокриване, за да достигнат до 

10,2 метра ефективна ширина на 

косене. 
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#DMC6024N-6028N-6028R-6032N-6087N 

 

Точна и проста 
концепция за 
окачване 

Серията DMC6000 е снабдена с високоефективна система за 

окачване, която включва централно окачени агрегати за 

косене, ефективно пружинно окачване и NonStop BreakAway. 

Косящите агрегати се държат в центъра чрез окачена 

пружина, за да осигурят равномерно разпределение на 

теглото по цялата ширина на косачката. Предимството е по-

малко износване при плъзгане, оптимална защита на 

стърнището и по-малък разход на гориво.  
 
 
 
 
 

 
Защита на ножа 
Машините от серията Kubota DMC6000 са оборудвани 

със системата Kubota NonStop BreakAway за защита 

на ножа. Интегрираната система за автоматично 

настройване NonStop BreakAway ще предпази 

режещата лента от чужди препятствия. 

Ако по време на работа се удари препятствие, 

косачката ще се люлее назад и нагоре. Това дава 

максимална защита на ножа. 

 
 

Защита без усилие 

Не е необходимо да спирате - или дори да 

обръщате трактора, за да върнете отново косящият 

блок в работно положение. Когато се включи, 

натоварването на пружините гарантира, че 

системата Kubota NonStop BreakAway автоматично 

връща косящия блок в първоначалното му работно 

положение. 

 
Отлична адаптация спрямо терена 

По-бързо и точно приспособяване към контурите на 

земята се постига и благодарение на централното 

окачване. Окачването може да бъде снабдено и с 

хидравлично регулиране на натиска върху земята, 

лесно за регулиране, дори в движение. 

 

 
Две опции за монтаж. 

 
 
 

 
Централно окачване за 

равномерно 

разпределение на 

теглото по цялата 

работна ширина. 

 

 
Достатъчен просвет 

по време на завоите 

при синори. 

 
 

Голямата 

компенсираща пружина 

осигурява отлична 

флотация по цялата 

ширина на косачката.
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Две опции за монтаж 

Серията DMC6000 може да се регулира за оптимална 

работа в зависимост от различни обстоятелства, като 

контурите на земята или работната ширина на предно 

монтираната косачка. За да се осигури оптимално 

припокриване между предните и задните агрегати, те 

могат да бъдат монтирани в две положения на рамото 

на окачването. 

Настройка в движение 

Тази функция осигурява лесно и просто 

настройване на натиска върху земята при серията 

Kubota DMC6000. За по-голям комфорт на 

оператора натиска върху земята на голямата 

пружина на окачването се настройва хидравлично 

от кабината на трактора. Лесно се настройва, дори 

в движение.  

Всъщност това е много просто и умно решение на 

важно предизвикателство при оптимизирането на 

работата на косене. При хидравличната версия 

напрежението на голямата пружина на окачването, 

която контролира натиска върху земята, се 

регулира хидравлично, за да се увеличи или 

намали налягането. Избраното ниво на натиск се 

регистрира от лесно четимата скала. Точната 

настройка на натиска допринася за значително по-

добър работен резултат и намаляване на разхода 

на гориво, тъй като косачка с правилен натиск е 

по-лесна за изтегляне, изисквайки по-малко 

енергия и гориво.  
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#DMC6024N-6028N-6028R-6032N 

Умни характеристики: 

масивни и компактни по 

размер   
Kubota предлага 4 централно монтирани кондиционери, DMC6024N, 

DMC6028N, DMC6028R и DMC6032N, в работни ширини от 2,40, 2,80 и 

3,20 метра. Те са снабдени с нож за рязане Kubota с дизайн за 

подобна ефективност на косене. Всички те предлагат две скорости на 

ротора на кондиционера, 600 и 900 об / мин, които могат лесно да се 

променят чрез просто превключване на ролки, за да се адаптират 

към различни изисквания за кондициониране. При ниска скорост на 

кондиционера разходът на гориво е сведен до минимум. 
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Повдигнете при синори с достатъчно свободно  

разстояние до съществуващите откоси. 

 
 

Двустепенна скоростна кутия - превключва се чрез 

завъртане на основната скоростна кутия на 180 °. 

Леки машини с агресивно кондициониране 

Поради найлоновите зъбци, монтирани на 

кондиционира, общото тегло на машините е сведено до 

минимум, като същевременно се поддържа агресивна 

кондиция. Фиксираните пръсти са изработени от 

висококачествен найлон, което ги направят много 

твърди. Това означава отлична защита от камъни и 

други препятствия.Перфектно решение за по-малки 

машини. 

DMC6028R предлага нежно, но ефективно ролково 

кондициониране. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Допълнителна стойка за паркиране 

       за   лесно, компактно съхранение. 

   Въртяща се скоростна кутия 

Машините предлагат и голяма степен на оперативна 

адаптивност, тъй като са фабрично оборудвани с опция за 

работа с 540 или 1000 об / мин. Не изискват 

допълнителни аксесоари. Необходимо е само да 

завъртите основната скоростна кутия на 180 °. 

Оборудването за широко разстилане също е монтирано 

стандартно на машините.  

Интелигентно решение за транспортиране 

Ниската точка на тежестта по време на 

транспортиране, близките тегла на косачката и 

трактора, осигурява отлично разпределение на 

теглото, дори при високоскоростен транспорт, а 

машината е фиксирана от хидравличното повдигащо 

рамо. Освен това транспортната височина е 

ограничена, така че преминаването през тесни места 

или под мостове не е проблем. Друго предимство е, 

че хидравличният цилиндър също така поддържа 

косачката повдигната при синори. 

 

 
Effective 600/900 nylon 

tine conditioning. 

Easy changeover 

from swathing to wide 

spreading. 



#DMC6087N 
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Лесно за управление: 
увеличена 
ефективност 

DMC6087N е проектиран така,че да улеснява работата. Всъщност 

това е комбинация, създадена да намали оперативните разходи 

по отношение на мощността и разхода на гориво, като 

изискванията за мощност започват само от 150 к.с. 
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Лесно управление – по-висока ефективност 

Оборудван с 2 x 3,18 м косящи блока и двата снабдени с 8 триъгълни диска 

и найлонови зъби DMC6087N е създаден за продуктивни работни дни. 

 
Характеристиките, които имат значение 

DMC6087N има важни функции, придаващи му професионалните 

характеристики, необходими за настройване на машината при променящи се 

условия. Широкото разстилане е стандартно и скоростта на кондиционира 

може да бъде настроена на 600 или 900 об / мин, като просто завъртите 

скоростната кутия. За да се осигури оптимално припокриване между предните 

и задните косящи блокове, те могат да бъдат монтирани в две положения на 

рамото на окачването.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ефективно кондициониране 

с найлонови зъбци . 

 
 
 

 

Вертикално транспортно положение 

При транспортиране косачката се сгъва в компактно положение зад 

трактора.Сгъваемият дизайн гарантира, че теглото се разпределя 

равномерно, тъй като теглото на косачката е близко до това на трактора. 

Транспортната височина е доста под 4,00м. 

                                      Паркиране - безопасно и сигурно 

                                        С интегрираното устройство за паркиране съхранението става лесно и  

                                        удобно, което изисква минимално пространство. 

                                        Косачката е стабилно паркирана на здрав и стабилен крак за  

                                        паркиране, като общата височина е под 4,00 м. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Косене само с едно 

задно тяло. 
 

Големи пружини на 

окачването, с 

хидравлично 

регулиране(опция) на 

натиска върху земята . 



#IsoMatch 
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Ефективно земеделие:  

открийте възможностите 

 

Предложението за прецизно земеделие на Kubota  

представлява иновативно и изработено по поръчка 

оборудване, предназначено да управлява вашата ферма с 

успех. Сега можете да извършите работата по по-

интелигентен, по-ефективен и по-лесен начин и да извлечете 

най-доброто от вашите машини и култури, както и да спестите 

време и пари от тор, химикали и семена. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бъдете професионалист в увеличаването на производителността 

12-инчовият терминал IsoMatch Tellus PRO ви осигурява 

оптималната система за управление "всичко в едно" в 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 необходимо, за да извлечете максимума от 

вашите машини и реколта, както и да направите икономии от 

торове, химикали и семена, като използвате автоматично 

управление на секциите и променлива норма. С уникалната 

функционалност на двойния екран ви дава възможност да 

преглеждате и управлявате две машини и / или процеси 

едновременно. 

 
Лесен контрол на управлението 

IsoMatch Tellus GO е рентабилен 7-инчов терминал, специално 

разработен за лесно управление на машини. Вие контролирате 

машината напълно по начина, по който искате. Лесно правите 

настройки на машината с меките бутони чрез 7-инчовия сензорен екран, 

а за оптимален контрол по време на движение просто използвайте 

твърдите клавиши и въртящия се превключвател.  
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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).  

 

                                                                                                                           

 
 
 

 
IsoMatch Grip 
Това спомагателно устройство ISOBUS е 

за по-ефективно управление на 

машината. Чрез него управлявайте до 44 

функции на прикачения инвентар. 

 

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 норма.  

 

   
 

IsoMatch Global 
IsoMatch Global е GPS антена, 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. 

 IsoMatch InLine 
Светлинна лента за ръчно насочване, включително 

информация за състоянието на секцията. 

Управлявайте разстоянието от линията A-B и 

заемете идеалната позиция. 

 

Знаете ли? 

 
Знаете ли, че Kubota е 

пионер на ISOBUS? 
Компанията Kubota 

Kverneland Group 

изобретява технологията 

ISOBUS. И между другото: 

Kubota също така е водеща 

в индустрията в AEF 

сертифицирана ISOBUS 

съвместимост 
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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. 

   

 
 

 

 

 

KUBOTA 
FARM 

SOLUTIONS 
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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. 
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Технически данни 
 

  Модел  

Кондиционер 

DMC 
6024N 

DMC 
6028N 

DMC 
6028R 

DMC 
6032N 

DMC 
6087N 

DMC 
6332T 

Найлон Найлон Валяк Найлон Найлон SemiSwing 

Размери и тегло      

Широчина на косене (м) 2.40 2.80 2.80 3.20 8.75 3.18 

Тегло, приблизително (кг) 1260 1340 1280 1420 2130 1400 

Транспортна широчина (м) 1.90 2.10 2.10 2.30 3.00 3.00 

Прикачени към трактора      

Връзка (КAT) II II II II II II 

Силоотводен вал  (об/м) 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 1000 1000 

Необходима мин.мощност      (кВ/ч) 50/70 60/80 60/80 65/90 110/150 66/90 

Експлоатация      

Брой дискове 6 8 8 8 2x8 8 

Брой ножове 18 24 24 24 2x24 24 

Височина на косене (мм) 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 

Обороти на ротора на кондиционера 900/600 900/600 950 900/600 900/600 1000/700 

Брой хидравлични изводи 1D 1D 1D 1D 2D 2D 

Гуми - - - - - - 

Теглич - - - - - - 

Оборудване      

Комплект за широко разстилане ● ● ● ● ● ◦ 

FlipOver - - - - - ◦ 

Колан за откосите - - - - - - 

Високи плъзгачи (+20/+40/+60/+80мм) ◦/◦/◦/◦ ◦/◦/◦/◦ ◦/◦/◦/◦ ◦/◦/◦/◦ ◦/◦/◦/◦ ◦/◦/◦/◦ 

Хвърлящи крила ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

Комплект светлини ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

Хидравлично сгъваеми странични 

предпазители 
- - - - - ◦ 

Двойно регулиращ се капак на кондиционера - - - - - ● 

Хидравлично регулиране височината на косене  - - - - - - 

Хидравлично отделяне на валяка - - - - - - 

      

  Модел  

Кондиционер 

DMC 
7036T 

DMC 
7332T 

DMC 
7332R 

DMC 
7336T 

DMC 
7336R 

DMC 
8028T 

SemiSwing SemiSwing Валяк SemiSwing Валяк SemiSwing 

 Размери и тегло      

Широчина на косене (м) 3.50 3.18 3.18 3.50 3.50 2.80 

Тегло, приблизително (kg) 1465 1250 1286 1380 1440 1975 

Транспортна широчина (м) 3.35 3.00 3.00 3.35 3.35 2.70 

Зкачане към трактора 

Теглич (КAT) II II II II II II 

Силоотводен вал  (об/м) 1000 1000 1000 1000 1000 540/1000 

Необходима мин.мощност     (кВ/ч) 65/90 55/75 55/75 60/80 60/80 50/70 

Експлоатация 

Брой дискове 10 8 8 10 10 8 

  Брой ножове 30 24 24 30 30 24 

Височина на косене (мм) 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 

Обороти на ротора на кондиционера 900/600 1000 1000 1000 950 900/600 

Брой хидравлични изводи 1S 1S 1S 1S 1S 1S 

Гуми - - - - - 380/55-17 

Теглич - - - - - Left Hand 

Оборудване 

Комплект за широко разстилане - - - - - - 

FlipOver - - - - - ◦ 

Колан за откосите - - - - - ◦ 

Високи плъзгачи (+20/+40/+60/+80мм) ◦/◦/◦/◦ ◦/◦/◦/◦ ◦/◦/◦/◦ ◦/◦/◦/◦ ◦/◦/◦/◦ ◦/◦/◦/◦ 

Хвърлящи крила ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

Комплект светлини ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ● 

Хидравлично сгъваеми странични 
предпазители 

- ◦ ◦ ◦ ◦ - 

Двойно регулиращ се капак на кондиционера - ● ● ● ● - 

Хидравлично регулиране височината на косене - - - - - ◦ 

Хидравлично отделяне на валяка - - - - - ◦ 

- липсва ◦ опция ● стандартно 
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DMC 
6332R 

DMC 
6336T 

DMC 
6336T Vario 

DMC 
63100T Vario 

DMC 
63100R Vario 

DMC 
7028T 

DMC 
7032T 

DMC 
7032R 

Валяк SemiSwing SemiSwing SemiSwing  Валяк SemiSwing SemiSwing  Валяк 

        

3.18 3.50 3.50 9.80-10.20 9.80-10.20 2.80 3.20 3.20 

1460 1495 1520 3070 3190 1155 1235 1305 

3.00 3.00 3.00 2.90 2.90 2.70 3.00 3.00 

        

II II II II II II II II 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

66/90 90/120 90/120 150/200 150/200 50/70 55/80 55/80 

        

8 10 10 2x10 2x10 8 8 8 

24 30 30 2x30 2x30 24 24 24 

30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 

950 1000/700 1000/700 1000/700 950 900/600 900/600 950 

2D 2D 3D LS LS 1S 1S 1S 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

        

◦ ◦ - - - - - - 

◦ ◦ ● ● ● - - - 

- - - - - - - - 

◦/◦/◦/◦ ◦/◦/◦/◦ ◦/◦/◦/◦ ◦/◦/◦/◦ ◦/◦/◦/◦ ◦/◦/◦/◦ ◦/◦/◦/◦ ◦/◦/◦/◦ 

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

◦ - ◦ ◦ ◦ - - - 

● ● ● ● ● - - - 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

        

DMC 
8032T 

DMC 
8032R 

DMC 
8036T 

DMC 
8036R 

DMC 
8532T 

DMC 
8532R 

DMC 
8536T 

DMC 
8536R 

SemiSwing  Валяк SemiSwing  Валяк SemiSwing  Валяк SemiSwing  Валяк 

        

3.20 3.20 3.50 3.50 3.20 3.20 3.50 3.50 

2005 2185 2150 2240 2370 2450 2450 2565 

3.00 3.00 3.40 3.40 3.00 3.00 3.40 3.40 

        

II II II II II II II II 

540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 

60/80 60/80 65/90 65/90 60/80 60/80 65/90 65/90 

        

8 8 10 10 8 8 10 10 

24 24 30 30 24 24 30 30 

30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 

900/600 950 900/600 950 900/600 950 900/600 950 

1S+1D 1S+1D 1S + 1D 1S+1D 1S+1D 1S+1D 1S+1D 1S+1D 

380/55-17 380/55-17 380/55-17 380/55-17 380/55-17 380/55-17 380/55-17 380/55-17 

От ляво От ляво От ляво От ляво Централно       Централно       Централно Централно 

        

- - - - - - - - 

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

◦/◦/◦/◦ ◦/◦/◦/◦ ◦/◦/◦/◦ ◦/◦/◦/◦ ◦/◦/◦/◦ ◦/◦/◦/◦ ◦/◦/◦/◦ ◦/◦/◦/◦ 

◦ ● ◦ ● ◦ ● ◦ ● 

● ● ● ● ● ● ● ● 

- - - - - - - - 

- - - - - - - - 

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 
 

 

 


	Косачка с ниско ниво на шум
	Ножове за тежък режим на работа
	Дискове с три ножа
	Обратно въртящи се режещи дискове за по-добро припокриване
	‘Експрес’ бърза смяна на ножове
	Ефективност: това, което отличава кондиционера SemiSwing
	Използването на центробежната сила е това, което прави SemiSwing кондиционера на Kubota открояващ се в сравнение с другите системи. Той предлага агресивен ефект с отлична защита на зъбците и практически без износване.
	Отлична защита на зъбите - без поддръжка
	Кондиционер с гумени валяци
	Кондициониране с найлонови зъби


	По-високо ниво на комфорт на оператора: бърза смяна
	Производителност и максимален комфорт. Тази концепция съчетава и двете, за да отговори на взискателните изисквания на всяка работа в полето. Плочата на кондиционера може да се регулира независимо както отпред, така и отзад, за да се пригоди  според ин...
	Двойно регулируем кондиционер
	Още по-ефективно кондициониране


	Окачване Kubota за чисто косене: защита на земята и машината
	Сериите DMC8000 и DMC8500 са проектирани с уникалната концепция за окачване на Kubota. Цялата секция за косене, включваща кондиционера е окачена независимо от основното шаси чрез две или четири дълги регулируеми пружини за окачване, което позволява да...
	Точна адаптация встрани
	Равномерно натоварване върху земята


	Прикачни  кондиционери: съобразени с всякакви изисквания
	Включително функции като SemiSwing кондиционер, ножове за рязане с лесна поддръжка, независимо активно окачване, FlipOver разпръскване, машините от серията DMC8000 и DMC8500 са готови да отговорят на всяка заявка с изключителна производителност.
	Здрава и надеждна във всяка ситуация
	Теглич с централно въртене


	Подготвен независимо от времето
	Сериите Kubota DMC8000 и DMC8500 могат да бъдат снабдени с лента за да поставят два откоса в един. По този начин могат да бъдат подготвени по-големи количества и да се ускори косенето.
	Лентата за откос за по-добра производителност
	Регулируема скорост на колана
	Лесен за използване комплект за широко разпръскване
	Хидравлично разпръскваща плоча


	Оптимална комбинация от прецизност и лесна за използване
	Новите кондиционери за серията DMC7300 Kubota предлагат нови опции. Серията DMC7300 включва множество нови подобрения, за да повиши комфорта на оператора на по-високо ниво.Серията DMC7300 се предлага с работна ширина 3,2 или 3,5 м и с избор от стомане...
	Изключителна адаптация


	Съсредоточаване  върху най-важното
	Кондиционерът от серия DMC7300 е проектиран за лесно обслужване и поддръжка. Силоотводният вал изисква само едно сезонно смазване.
	Лесна проверка
	Двойно регулиране на капака на кондиционера
	Вградени плочи


	Комбинираната косачка
	Машините от серията Kubota DMC7000T / R могат да се използват в комбинация с различни кондиционери, включително от серията DMC8000 или DMC8500, DMC6000N, DMC6300T или самостоятелно, което ги прави  изключително гъвкави машини. При работна ширина 2,8, ...
	Машини за професионалисти
	NonStop BreakAway


	Изключителна способност за адаптация
	Дизайнът на окачването е проектиран да предлага изключителна флотация и равномерно налягане на земята. Двете големи пружини на окачването са преместени по-навън, за да осигурят отлична странична стабилност, което се отразява в оптимална защита на стър...
	Лесен за работа


	Косачки от серия DMC6300 и 63100: как ще се възползвате от QuattroLink®
	Вдъхновен от състезателните коли, Kubota създаде нова серия косачки с новаторска концепция за окачване - QuattroLink®. Новата серия DMC6300 и 63100 е проектирана за още по-голяма производителност и за справяне с по-тежки условия.Със своята точна спосо...
	Нова иновативна концепция на окачване за точно следване на релефа на терена
	Без компромиси по отношение на гъвкавостта
	Пълна защита на ширина чрез BreakAway


	Ефективно управление при синори: косенето е лесно
	Серията DMC6300 и 63100 осигурява голям просвет по дължината на цялата режеща лента, включително вътрешната зона. При повдигане на косачката при синори, устройството за косене се повдига и носещото рамо се накланя под ъгъл 10  . Това осигурява на тези...
	Плочите за откоси автоматично се разширяват


	Интелигентно инженерство: реагиране на постоянно променящи се условия
	Тези модели се предлагат с множество интелигентни функции, които ви позволяват да свършите работата по-бързо, по-гладко и по-ефективно. Когато трябва да свършите дадена работа, вие се нуждаете от кондиционер, който лесно се пригажда към конкретните ус...
	Променящи се условия
	Натискът върху земята остава постоянен
	Паркиране - безопасно и сигурно


	Хидравлично регулиране на препокриването: уникални решения
	DMC6336T Vario & DMC63100T / R Vario е снабден с хидравличен SideShift(странично преместване), интегриран в носещото рамо, позволяващ на всяка косяща част да се движи на 400 мм. За лесно компенсиране на променящите се полеви условия, регулируемото при...
	ComfortControl
	Транспортна височина под 3,70 м
	Изравнен  баланс на теглото за високоскоростен транспорт


	Това е ефективност: косете повече - правете повече
	Със своите 10,2 м работна ширина новият DMC63100 Vario е пригоден за продуктивни работни дни. Взискателни терени, дълги предизвикателни работни дни - новият DMC63100 Vario е проектиран да се справи с по-тежки условия. Снабден с нови иновативни функции...
	Компактен по време на транспорт
	Товаросензорна хидравлика за намалена консумация на енергия
	Паркиране- безопасно и сигурно
	С интегрираното устройство за паркиране съхранението става лесно и удобно, което изисква минимално пространство по време на зимно складиране. Косачката е стабилно паркирана на здрав и стабилен крак за паркиране, като общата височина е под 4,00 м.
	Ефективно управление при синори


	GEOMOW®: прави косенето по-интелигентно
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