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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 
изображение. За трактор, който може да се справи с най-трудната работа  
с най-висока производителност при постоянно напрежение. И всичко това на 
разумна цена. Тракторът Kubota е правилната алтернатива в такива моменти.
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Нов стандарт  
в пръскането

#XMS210-XMS213-XMS216-XMS218 

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.

За съвременните земеделски производители 
оптималното пръскане означава да защитят посевите 
си от болести, зарази и плевели с възможно 
най-малко химикали. Искаме достатъчно храна за 
света, с по-ниско въздействие върху околната среда. 
Полевите пръскачки Кубота позволяват прецизно 
отглеждане и пръскане в точния момент, на 
правилното място. Те са средство, чрез което 
фермера получава по-високи добиви, има по-ниски 
разходи и по-малко отпадъци.
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XMS2 
Навесната пръскачка XMS2  
е разработена с фокус върху 
удобството за потребителя и 
опазването на околната среда.  
С обем на резервоара от 1000, 1300, 
1600 и 1800 литра и алуминиева 
щанга HOSA 15 метра и стоманена 
HC от 18 до 30 метра. В комбинация  
с 1100-литровия преден резервоар 
XFT211, който предлага много 
повече от просто допълнителен 
обем на резервоара.
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Безопасно, чисто  
и лесно пълнене

#Лесен достъп

С иновативните функции iXspray, iXclean® и iXflow-E®, XMS2 се гарантира по-лесната операция, по-добрата 
рабора и по-добрата защита.

Смесител на препарата
Градуираната индукционна купа с 
вместимост 30 литра е монтирана на 
релси и е напълно интегрирана в рамата. 
Въртящата се дюза за почистване на 
контейнера освобождава водата при 
натискане надолу. Кръглата система за 
изплакване е част от дизайна!

Паркинг количка
Количка за лесно съхранение на 
пръскачката.

Лесно агрегатиране 
Системата Easy Hitch за бързо свързване  
на пръскачката XMS2 улеснява живота на 
оператора. Гениалната заключваща 
система обезопасява машината и показва 
на оператора когато е свързана правилно.
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Стандартно разбъркване 
Специална тръба за 
разбъркване поддържа 
сместа на резервоара 
винаги разбъркана.  
За пълно изпразване на 
основния резервоар той 
може да бъде електрически 
изключен по време на 
пръскането.

Капак за пълнене на резервоара  
или за проверка
Напълно интегрираните стъпала и ръка 
позволяват безопасен достъп до капака на 
резервоара дори до резервоара от 1800 литра. 

Пълнене от хидрант
Пълнене от хидрант с 2 цола 
за високо налягане (опция).

Резервоар с вода за миене                              
Всичко е на разположение, 
за да поддържате ръцете си 
чисти. Лесен достъп за 
пълнене на 18-литровия 
резервоар чрез отвора на 
капака. Можете да миете 
ръцете си чрез крана за 
ръчно измиване, който е 
вграден във вратата.  
За да се предотврати 
замърсяването, в индукци- 
онната купа могат да се 
налеят измиващи течности.

Кутия за инструменти
Кутията за инструменти е 
вградена под резервоара 
за чиста вода и ви служи за 
съхранение на ръкавици, 
препарати и т.н.

Резервоар за чиста вода                                   
Пръскачката може да се 
почиства на полето с вода 
от 180-литровия резервоар 
за чиста вода. Лесен достъп 
за пълнене на резервоара 
чрез отвора на капака.

Пълнене с маркуч
Външната аспирирана вода се филтрира първо от 
филтъра на маркуча и след това от смукателния филтър. 
Успоредно с това вече можете да използвате смесителя за 
добавяне и предварително смесване на прах и течни 
продукти. Опционалният възвратен клапан избягва 
обратния поток към водоизточника.

Кит за измиване (опция)
15 метра маркуч, четка с 
вложка за сапун, всички 
свързани към напорната 
страна на помпата, 
позволяват почистване на 
полето с вода от 180 литровия 
резервоар за чиста вода.

Система за "турбо" смесване ( опция )
Позволява бързо смесване по време на приготвянето на сместа. Това е особено полезно, 
когато се използват твърди препарати. Цялото количество от помпата спомага за турбо 
смесването с 6 дюзи.

Система за филтриране
И двата филтъра за засмукване и налягане са лесно 
достъпни за проверка и всяко последващо почистване, 
осигурявайки минимален контакт с течностите за пръскане. 
Всмукателният филтър с голям капацитет филтрира 
пълния поток преди течността да попадне в помпата. 
Самопочистващият се филтър под налягане предотвратява 
блокирането чрез непрекъснат поток, поддържайки 
мрежата на филтъра чиста. Неразтворените частици се 
връщат в основния резервоар, докато се разтворят напълно.
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С грижа за околната 
среда

iXflow-E® и iXclean® са характеристиките, които се грижат за по-малко въздействие върху околната среда 
по време на пръскане и за повишаване на комфорта на потребителя.

#iXclean®-iXflow-E® 

iXflow-E® 
iXflow-E® е системата за рециркулация на разтвора в пръскащата линия с електрическо управление на дюзите. Има свободно циркулиране 
на химикали с връщане на течността за пръскане обратно в резервоара след спиране на пръскането. Това означава, че няма утаяване в 
пръскащите линии и няма задънени тръби за пръскане или почистване, дори когато стрелата е във вертикално положение. Всяка секция се 
подлага на натиск от двата края на тръбопроводите за пръскане, така че операторът може незабавно да започне пръскането без спад на 
налягането. iXflow-E® се предлага при навесната пръскачка XMS2 в комбинация със щанга HC от 24 до 30 метра. Така че за оператора е 
лесно да определи броя и размера на секциите, които най-добре отговарят на техните изисквания и полеви ситуации. Комбинацията от 
IsoMatch GEOCONTROL® и GPS позволява на оператора да намали припокриването и прекомерното дозиране, да увеличи качеството  
на реколтата и да спести разходи. Всичко това в комбинация с високи скорости на потока, тъй като няма влияние върху дължината на 
участъка, няма загуба на налягане или неравен поток между секциите. iXflow-E® също е напълно съвместим с iXclean® Pro функцията за 
автоматично почистване и изплакване. Остатъчната течност не се връща в резервоара в резултат на минимизиране на техническия 
обем в резервоара и се избягва замърсяване на място във фермата или на полето.

Надеждността е гарантирана
Електрическият сферичен кран Kubota iXflow-E® се отличава със здрав, електрически 
сферичен кран, който е много надежден в сравнение с електромагнитен или бутален 
вентил без износващи се части и със самопочистващ се ефект. Сферичният кран временно 
използва изключително ниско количество мощност и осигурява поток с голям капацитет 
в компактна конструкция на клапана. Електрическите клапани на Kubota са съвместими 
с CANbus / ISOBUS за управление на секциите (дюза по дюза) или за пръскане на място.

iXflow-E® - За повишено качество на реколтата 
и спестяване на разходи
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iXclean® Pro 
iXclean® Pro е усъвършенствано решение с напълно автоматично, 
електрическо управление на клапаните на пръскачки с ISOBUS 
контрол. Това означава, че всички функции могат да се управляват 
от кабината. Превключването между пълнене, разбъркване, 
пръскане, разреждане, смесване, изплакване и почистване на 
резервоара е изключително лесно: просто натиснете бутона!  
В допълнение към автоматичното пълнене, iXclean® Pro предлага 
и напълно автоматична програма за изплакване и почистване с 
много стъпки или за цялата пръскачка. Натискането на един 
бутон ще започне цялостен процес на почистване, включващ 
всички линии. Толкова е задълбочено, че нивата на остатъци след 
автоматично почистване са под 1%. iXclean® Pro за пълнене или 
почистване: изчисляване на всеки литър!

iXclean ® Comfort 
iXclean® Comfort е полуавтоматична система за управление на 
клапаните. Комбинацията от електрически индикатор за ниво и 
смукателен клапан осигурява комфорт и точност на оператора; 
автоматичното пълнене спира при достигане на програмираното 
ниво, а дистанционното управление на всички функции за 
изплакване и пълнене ENFO® се извършва от кабината!  
Просто напълнете пръскащите линии преди да започнете да 
пръската и ги изплакнете след това. ENFO® е включен като част от 
стандартната спецификация на всички компютри за пръскане Kubota.

Електрически нивомер
Индикаторът за електрическо ниво (наличен по избор) предоставя 
действителния обем на резервоара за пръскащия компютър, 
както и чрез дисплея Focus 3 на контролния панел Easy Set. 
iXclean ® Comfort и iXclean® Pro включват електрически индикатор 
за ниво като стандартно оборудване

Focus 3 

iXclean® Pro iXclean® Comfort 

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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#Boom Guidance 

Контрол на височината 
на щангата
Boom Guide е нашата автоматична система за контрол на височината на щангата, която ви помага да поддържате 
избраната височина на пръскане. Ултразвуковите сензори контролират хидравликата на пръскачката, за да насочват 
стрелата над растенията или повърхността на почвата или комбинация от двата режима, така нареченият хибриден 
режим. Тази специална сензорна технология осигурява отлични насоки в много различни и предизвикателни полеви 
условия, улесняващи оператора да остане фокусиран върху пръскането.

Предимства на Boom Guide
•  По-малко отклонение: по-постоянна и правилна височина на дюзата.
•  Повишен капацитет: позволява по-бързи скорости на пръскане, също и на тъмно.
• Комфорт на водача: по-малко умора с по-лесно фокусиране върху пръскането.
•  Избор на режим на култура, почва или хибрид: следвайте внимателно върха на посевите, следвайте почвата при неравномерно, 

отворено покритие или ред на културата или комбинация от двете ситуации.
•  Безопасен транспорт: ултразвуковият сензор автоматично се сгъва със стрелата в транспортното му положение.
•  Съвместим с ISOBUS: лесно включване към терминали съвместими с ISOBUS (трактор).

Boom Guide Comfort 
Двата ултразвукови сензора на щангата контролират височината 
на пръскане чрез системата за копиране на терена и автоматично 
коригират наклона. Boom Guide Comfort е подходяща за 
по-малки наклони и неравни терени.

Boom Guide Pro 
Тази усъвършенствана система използва три ултразвукови 
сензора, които контролират независимо секциите на стрелата от 
лявата и дясната страна и в най-трудните условия на полето. 
Може да задвижвате нагоре и надолу всяка страна на стрелата,  
за да следва контурите на терена!

Boom Guide Pro Boom Guide Comfort 
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#iXspray софтуер

Удобство и комфорт за потребителя 
•  100% съвместимост с ISOBUS
•  Интуитивен сензорен интерфейс
•  Ясно оформление на екрана - лесно за използване  

и разбиране
•  Бърз достъп до различни нива на екрана
•  Само няколко щраквания на различни функции
•  Интуитивно и логично - подходящо за всеки фермер
•  Лесен за програмиране и работа благодарение на 

функционалността AUX-N

Ясно, интуитивно 
и лесно
Иновативният софтуер iXspray с интуитивен интерфейс гарантира лесна за употреба работа на пръскачката.  
iXspray е пълен с приятни функции, за да максимизира нивото на комфорт за оператора, да спести време и да избегне 
грешки в натоварения сезон на пръскане, като предварително зададени задачи за пръскане и лесни програмируеми 
конфигурации на щангата. Джойстикът IsoMatch Grip добавя лесен контрол на върха на пръстите.

IsoMatch Grip джойстик
•  Работа заедно с терминалите ISOBUS IsoMatch Tellus PRO 

или IsoMatch Tellus GO +
•  44 функции на машината могат да се контролират  

и задават
•  Поддържа до четири режима на работа

AEF и ISOBUS
Навесната пръскачка XMS2  
е съвместима с ISOBUS и 
сертифицирана по AEF за 
гарантирана съвместимост.

Различни нива за работа по лесен начин
Главното меню iXspray е разделено на три различни нива 
на потребителя, за да има ясен преглед, лесна структура 
за навигация и оптимална удобство за потребителя. 
Първото ниво е дефинирано за всички функции, свързани с 
пръскането, което означава пълнене, смесване, почистване 
и т.н. Второто потребителско ниво е предварително 
зададеното ниво, където можете да съхранявате задания 
за пръскане и конфигурации на стрели. Третото ниво е 
сервизното и диагностичното ниво за извършване на 
калибриране и персонализиране на пръскачката.
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Много повече от обем
Иновативната концепция XFT211 предлага много повече от просто 
допълнителен обем на резервоара. В комбинация с монтираната 
пръскачка XMS2, предният резервоар XFT211 осигурява общ обем 
от около 3000 литра, което прави комбинацията XMS2 и XFT 
сериозна алтернатива на самоходната пръскачка.

#XFT211 

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.

XFT211 Pro версия

12 XMS СЕРИИ
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XFT преден резервоар
Предният резервоар XFT се предлага в две различни версии. XFT211 Comfort с ръчно управление на контролния панел EasySet на 
пръскачката XMS2, както и контролния панел на XFT211. Втората версия е XFT211 Pro. Това е версията на ISOBUS на предния резервоар, 
операторът получава пълен контрол върху всички функции от седалката на трактора, включително автоматично управление на нивото. 
След това предните и задните резервоари ще се изпразнят в еднаква пропорция за оптимално разпределение на теглото.

XFT211 механична версия



14 XMS СЕРИИ

Мултифункционално 
приложение
Концепцията XFT211 с комбинирани функции ви дава по-голяма гъвкавост.

# Управление с два резервоара

Можете лесно да изберете кой резервоар искате да използвате от кабината на трактора, докато пръскате. С предния резервоар XFT211 
са възможни три различни комбинации:
•  Подход с един резервоар: двата резервоара са пълни с течност за пръскане, което увеличава капацитета на резервоара с 60%.
•  Подход с два резервоара: изпълнени с две различни смеси от резервоари, предните и задните резервоари могат да се използват 

като два независими резервоара за пръскане.
•  Подход към резервоара: напълнен с чиста вода или концентриран продукт, предният резервоар XFT може да се използва като 

резервоар за по-късна употреба, например в друга нива или култура.
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Нисък и компактен дизайн
Ниският и компактен дизайн на предния 
резервоар XFT211 дава на водача на 
трактора отлична видимост по пътеките  
на полето. До това XMS2 и XFT211 ще дадат 
оптимален баланс на тази комбинация. 
При тракторите, способни да носят много 
по-големи товари на задните си връзки, 
необходимостта от баластно тегло отпред 
на трактора е от съществено значение.  
С номинален обем над 1100 литра, XFT211 е 
това предно тегло, придаващо стабилност на 
вашия трактор, но само когато е необходимо.

Бързо закачване, лесно откачване
Без преден карданен вал или хидравлични 
маркучи, закачането и откачването на 
XFT211 е изключително просто:  
той използва само два маркуча с връзки 
CAMlock и електрически кабел - наистина 
е толкова просто!

Без допълнителни разходи
Предният резервоар XFT211 използва 
функциите на XMS2 при пълнене и 
пръскане. Това избягва необходимостта 
или допълнителни разходи за отделен 
бункер или помпа за предния резервоар. 
Всички необходими органи за управление 
са разположени удобно на пръскачката  
и се управляват от панела на клапана 
EasySet на XMS2.

Бързо закачване, лесно откачване
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Удобство при работа
XMS1 прави пръскането лесно и удобно. Затова улеснете живота 
си с пръскачката XMS1.

#XMS18-XMS110-XMS112 

Знаете ли, че? 
  
Гонширо Кубота основа 
компанията, защото вече не 
може да търпи хора, умиращи от 
замърсена питейна вода.  
Той започна 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“.

XMS СЕРИИ



XMS1 
Навесната пръскачка XMS1 има ниско тегло, близка 
гравитационна точка към трактора и лесна за работа 
едновременно. С обем на резервоара от 800, 1000 и 1200 
литра и възможности за пръскаща стрела от алуминий 
HOSA 12 и 15 метра и HC от стомана 18 - 21 метра.

17
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#Интуитивно управление

Лесно агрегатиране
XMS1 улеснява живота:
1  Достатъчно място за свързване на 

карданния вал, хидравлични и 
електрически кабели.

2  Движете се назад, за да се свържете  
с пръскачката.

3  Повдигнете пръскачката.
4  Натиснете краката за съхранение и 

XMS1 е готов за работа!

Безопасно, чисто  
и лесно пълнене
Лесно е да управлявате пръскачката XMS1 с контролния панел, смесителят, резервоара за ръчно измиване и шкафчето 
с чиста кърпа от една и съща страна на пръскачката. По-добрата защита и интеграция просто не са възможни. 
Оборудван стандартно със системата за пълнене и изплакване ENFO®.

1

3

4

2

Предлага се количка за паркиране за лесно 
прикачване и съхранение на пръскачката.



 19 

Резервоар с вода за миене                              
Всичко е на разположение, за 
да поддържате ръцете си чисти. 
Лесен достъп за пълнене на 
18-литровия резервоар чрез 
отвора в капака. Можете да 
миете ръцете си с помощта на 
крана за ръчно измиване, който 
е интегриран във вратата. За да 
се предотврати замърсяването, 
в индукционната купа могат да 
се хванат измиващи течности.

Кутия за инструменти
Кутия за  защитната и почистваща 
техника или инструменти със 
себе на пръскачката.

Комплект за почистване 
отвън (по избор)
Външен комплект за почистване 
(опция), който включва 15-метров 
маркуч, четка с вложка за сапун, 
всички свързани към напорната 
страна на помпата.

Смесител на препарата
Градуираният смесител на 
препарата с капацитет от  
30 литра е монтиран на точка на 
въртене и напълно интегриран 
в рамката. Въртящата се дюза 
за измиване може да изпуска 
вода при натискане надолу. 
Кръглата система за изплакване 
не се добавя: тя е част от дизайна!

Пълнене през 1,5 инчов 
смукателен маркуч
Първоначално водата се 
филтрира от филтъра на маркуча 
и след това от смукателния 
филтър. В същото време можете 
да използвате премиксера за 
добавяне и миксиране на прах 
и течни продукти. Като опция 
се предлага адаптер CAMlock 2 
цола за пълнене. 

Филтър за налягане
Филтърът под налягане 
предотвратява запушвания, като 
поддържа мрежата на филтъра 
чиста. Можете да използвате  
50 или 80 мрежест филтър.

Резервоар за чиста вода / 
стълба
Пръскачката може да се почиства 
на полето с вода от резервоара 
за чиста вода от 130 литра. 
Манометърът за нивото зад 
стълбите показва количеството 
вода в резервоара за чиста вода. 
Напълно интегрираните 
ръкохватки за стъпала и ръце 
позволяват безопасен достъп 
за пълнене или проверка на 
капака на резервоара дори на 
1200-литров резервоар.

Пълнене от хидрант
Допълнителното устройство  
2 цола за пълнене на хидранта 
позволява пълнене под налягане 
при голям капацитет. Като опция 
се предлага адаптер GEKA 1 цол.
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#HOSA boom 

Предимства на HOSA щангата
•  Z-сгъваема алуминиева щанга
•  Едностранно пръскане е възможно
•  Транспортна ширина 2,50 метра
•  Здрава конструкция, леко тегло
•  Профилна интегрирана защита на дюзите
•  Гладка повърхност за лесно почистване
•  Единични или тройни дюзодържачи
•  Централно заключване на люлката на щангата

HOSA 15 м - 5 секции вар.1

HOSA 12 м - 7 секции вар.2

HOSA 15 м - 5 секции

HOSA 12 м - 5 секции

HOSA 15 м - 5 секции

HOSA 12 м - 7 секции вар.1

Иновации които 
улесняват живота

HOSA е алуминиева щанга с усъвършенстван принцип на Z-сгъване: страничното движение ви позволява 
бързо да намалите ширината на стрелата и да преминете препятствия в полето. Алуминиевият профил е 
проектиран за максимална устойчивост. Никое заваряване не осигурява забележителна здравина, 
анодизираната втвърдена повърхност предпазва от надраскване и корозия.
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„Z'' сгъване
Системата за сгъване  “Z” на алуминиевата 
щанга е полезна при бързо преминаване 
на препятствия. Не е необходимо място 
отзад за сгъване навътре и навън.

Едностранно пръскане
С пръскащата стрела HOSA е възможно да се направи пръскане от едната страна, което 
дава по-голяма гъвкавост в полетата покрай живите плетове и препятствия.

Интегрирана защита на дюзите
Дюзите са напълно интегрирани в 
конструкцията на стрелата за оптимална 
защита.
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6 6 6 6 666 66

69664 9 6 6 4

69666 9 6 6 6

4 6 5 5 6556 6

6 9 6 6966

4 6 4 4 54 645

6 6 6 6666

8 8 989

4 5 7 7577

4 6 4 4 44 644 4 6 4 4 44 644

8 8 4 4844

6 6 6 56 65

8 8 888

4 6 5 55 65

6 9 696

Универсална щанга

#HC щанга

HC 27 9 секции

HC 28 9 секции

HC 30 9 секции

HC 20 7 секции

HC 20 7 секции

HC 20 9 секции

HC 21 5 секции

HC 21 7 секции

HC 21 7 секции

HC 21 9 секции

HC 24 7 секции

HC 24 9 секции

HC 18 5 секции

HC 18 7 секции

HC 20 5 секции

Щангата HC е професионалистът в семейството Steel-Liner. Триъгълната стоманена конструкция и специалната система 
против разклоняване позволяват високоскоростно пръскане в много трудни условия. Стрелата е изключително 
здрава и надеждна. Балансиращата система с професионални стоманени ролки осигурява перфектно окачване при 
всякакви обстоятелства.
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Мултифункционално сгъване:
HC щангата може да се сгъва едностранно, 
симетрично или асиметрично в зависимост 
от избора на електро-хидравличната 
управление.

Безопастност при 
транспорт
Транспортната ширина от 
2,50 метра означава, че дори 
тесните пътища и врати не 
са пречка.

Леко тегло, максимална здравина
HC стрелата е проектирана за 100% интегрираност на тръбопроводите и дюзите, за леко тегло и максимална якост.
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#Терминали

Бъдещето се превръща 
в реалност
Kubota предлага лесен за работа, FMC компютър, за да управлява пръскачката XMS от серията до ISOBUS съвместими 
терминали IsoMatch Tellus за лесно включване и управление на гамата пръскачки XMS2.

FMC контролер
•  До 9 секции и 2 ел. крайни дюзи
•  Функции ENFO®
•  Полева памет до 25 полета
•  Интегрирани съвети за дюзи
•  Индикатор за корекция на наклона 
•  Хидравлични и пръскащи функции в едно!

Контролер
Управление на функциите на щангата и 
пръскането за максимален комфорт и 
минимално време за реакция.

Starguide IV 
•  Интуитивен 5,7-инчов цветен 

сензорен екран
•  Изглед на поле с покрити площи  

и припокриване
•  Единично и двойно припокриване 

в различни цветове
•  GPS предупреждения за състоянието
•  USB слот за експортиране на данни 

в различни формати
•  Възможно и в комбинация с 

навесната пръскачка XMS1

IsoMatch Global 2 
•  Позволява ръчно насочване, 

автоматично управление на секциите 
и променлива скорост в комбинация 
с IsoMatch GEOCONTROL®

•  DGPS точност без допълнителни 
абонаментни такси

•  Лесно се монтира с включени 
монтажни скоби.

ISOBUS несъвместими

ISOBUS съвместими

IsoMatch Tellus GO+ 
•  Универсален  ISOBUS терминал
•  Допълнителен джойстик (IsoMatch Grip) 

или превключвател за специални 
функции на пръскачката

•  Показване на цялата съответна 
информация за състоянието на машината

•  Приложението включва ръчно насочване
•  Поддръжка на външни системи с 

променлива скорост
•  Две USB връзки
•  Вход за камера

IsoMatch Tellus PRO 
•  Два ISOBUS екрана за интерфейс 
•  Допълнителен джойстик (IsoMatch Grip) 

или превключвател за специални 
функции на пръскачката

•  Показване на цялата съответна 
информация за състоянието на машината

•  Приложението включва ръчно насочване
•  Поддръжка на външни системи с 

променлива скорост
•  Четири USB връзки
•  Интегриран уеб браузър
•  Вход за камера
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#IsoMatch  

Пръскане през нощта

IsoMatch GEOCONTROL® 
IsoMatch GEOCONTROL® е допълнително софтуерно 
приложение от терминалите IsoMatch Tellus GO + и 
IsoMatch Tellus PRO, което ви помага да контролирате 
всички ISOBUS съвместими машини на Kverneland Group, 
като пръскачки или торачки. В комбинация с GPS приемник, 
той отговаря на бъдещите нужди по отношение на лесно, 
интелигентно 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 скоростта на приложение. 
Можете да се съсредоточите на 100% върху шофирането в полето.

•  По-ефективната работа и избягването на припокриване води до 
спестяване на разходи от 5-10% напр. тор или пестициди. 
По-добри условия за отглеждане и увеличен 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 предимства
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Ефективно земеделие: 
открийте възможностите
Предложението за прецизно земеделие на Kubota се състои от 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 да извлечете най-доброто от вашите машини и култури, както и да спестите 
време и пари за тор, 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 рентабилен 7-инчов терминал, специално разработен 
за лесно управление на машината. Вие имате пълен контрол върху машината 
точно по начина, по който искате. Лесно настройте машината с меките 
клавиши чрез 7-инчовия сензорен екран и за оптимално управление по 
време на шофиране просто използвайте твърдите клавиши и въртящия се 
превключвател. Управлението на машината никога не е било толкова лесно.
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100% фокус, най-доброто представяне 
Тъй като управлението на трактора с IsoMatch AutoDrive-E се обработва 
автоматично, вие имате свободата да контролирате и наблюдавате 
работата си 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).

Did you know? 
   
Did you know that Kubota  
is an ISOBUS pioneer?  
The Kubota company 
Kverneland Group invented 
the ISOBUS technology. 
And incidentally: Kubota is 
also leading the industry 
in AEF certifified ISOBUS 
compatibilites.

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 ръчно насочване и управление на данни.  
Възможно е това приложение да се разшири с контрол на раздела и / или 
контрол с променлива скорост.

IsoMatch Global 2 
Основният аксесоар за IsoMatch GEOCONTROL® 
е GPS антената IsoMatch Global 2, с DGPS 
точност. Той дава възможност за сателитна 
навигация за специфичен за сайта контрол 
на участъка, приложение с променлива 
скорост и регистрация на място.

IsoMatch InLine 
IsoMatch InLine е светодиоден навигатор, 
който позволява лесно ръчно насочване. 
Това е идеалният асистент, за да ви 
приближи възможно най-близо до 
желаната от вас линия A-B

IsoMatch (Multi) eye камера 
IsoMatch MultiEye е аксесоар за свързване 
на до четири камери към терминалите 
IsoMatch. Можете лесно да превключвате 
между камерите с дистанционното 
управление, което е стандартно включено.

IsoMatch Grip джойстик 
Това спомагателно ISOBUS устройство е 
създадено за максимално управление на 
машината и ефективно земеделие. 
Управлявайте до 44 функции на машината 
на 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

ИЗПЪЛНЕНИЕ

ФИНАНСИ КОНТРОЛ

ЗАЩИТЕНА 
СТОЙНОСТ

ОПТИМИЗАЦИЯ



 29 

Изпълнение
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.

Защита на инвестицията
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.

Управление на финансите
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 XMS1 XMS2 
1. Обем на резервоара
Номинален (л) 800 1000 1200 1000 1300 1600 1800 
Максимален (л) 965 1185 1395 1100 1450 1800 2000 
Резервоар за чиста вода                                   (л) 130 130 130 180 180 180 180 
Резервоар с вода за миене                              (л) 18 18 18 18 18 18 18 
Смесител на препарата 40х40 см (л) 30 30 30 30 30 30 30 
2. Тегло празна (включително щанга)
… с щанга HOSA 12m (кг) 889 kg 901 kg 913 kg - - - - 
с щанга HOSA 15 м (кг) 952 кг 964 кг 976 кг 1048 кг 1060 кг 1073 кг 1082 кг
… с щанга HC 18м (кг) 1207 кг 1219 кг 1231 кг 1371 кг 1383 кг 1396 кг 1405 кг
… с щанга HC 20м (кг) 1287 кг 1299 кг 1311 кг 1415 кг 1427 кг 1440 кг 1449 кг
… с щанга HC 21м (кг) 1293 кг 1305 кг 1317 кг 1421 кг 1433 кг 1446 кг 1455 кг
… с щанга HC 24м (кг) - - - 1459 кг 1471 кг 1484 кг 1493 кг
… с щанга HC 27м (кг) - - - 1619 кг 1633 кг 1647 кг 1670 кг
… с щанга HC 28м (кг) - - - 1634 кг 1648 кг 1662 кг 1675 кг
… с щанга HC 30м (кг) - - - 1647 кг 1661 кг 1675 кг 1898 кг
3. Размери
Широчина (с щанга) (м) HOSA = 2.35 м / HC = 2.50 м HOSA + HC 18-30 = 2.50 м

Височина (с щанга) (м) HOSA 12 = 2.56 м / HOSA 15  
= 2.85 м / HC = 3.30 м HOSA = 2.85 м - HC = 3.30 м

Дължина (с щанга) (м) HOSA = 1.36 м / HC 18 м  
= 1.45 м / HC 20-21 = 1.65 м

HOSA + HC 18 м = 1.45 м / HC 20-24 м  
= 1.65 м/ HC 27-30 м = 2.10 м

4. Помпа
Бутално-мембранна помпа (л/мин) 100, 150, 200 150, 200, 260 
5. Електроника
5.1 Основен компютър за пръскане
FMC 5,7 или 9 секции двупътни хидравлични клапани 
(вкл. FMC контролна кутия)(вкл. FMC контролна кутия) ▲ 1  ▲ 1  

FMC 5,7 или 9 секции двупътни хидравлични клапани 
(вкл. FMC контролна кутия) ▲ 2 ▲ 2 

5.2 Електроника / софтуер ISOBUS
FMA 5-секции, за хидравлични функции с ISOBUS - ▲ 3 

FMA 7-секции, за хидравлични функции с ISOBUS - ▲ 4 

FMA 9-секции, за хидравлични функции с ISOBUS - ▲ 5 

iXspray хидравлика ISOBUS (5,7,9 секции или до 60 секции с iXflow-E® ) - ▲ 6 

5.2.1 ISOBUS контрол
IsoMatch Tellus GO+ or IsoMatch Tellus PRO - ❍ 
Разпределителна кутия - ▲ 1  

IsoMatch Grip джойстик - ▲ 2 

6. Стандартно оборудвне
Смесител на препарата ▲ ▲ 
PTO вал 6-шлица ▲ ▲ 
Резервоар за чиста вода, резервоар за ръчно измиване, манометър, 
механичен индикатор за нивото, резервоар вътре в почистващия 
препарат

Стандартно Стандартно

7. Опции
Електрически нивомер - ❍ FMC / FMA / iXspray електроника)
iXclean ® Комфорт (вкл. Индикатор за електрическо ниво) - ❍ FMC / FMA електроника
iXclean ® Pro (вкл. Индикатор за електрическо ниво) - ❍ FMA / iXspray електроника
Boom Guide Comfort или Pro (възможно само в комбинация с 
терминал ISOBUS, IsoMatch Tellus GO + или PRO) - ❍ FMA / iXspray електроника

iXflow-E ® система за рециркулация - ❍ FMA / iXspray електроника
8. Аксесоари 
Бъркалка под високо налягане - ❍ 
Защитна завеса ❍ ❍ 
Връзка за пълнене на хидрант 2 цола ❍ ❍ 
GEKA адаптер за пълнене 1 цол от хидрант ❍ - 
Маркуч за пълнене 8м 1,5 цола(за засмукване от външен) ❍ ❍ 
Адаптер Camlock 1,5 цола ❍ - 
Възвратен клапан 1,5 или 2 цола на маркуча за пълнене ❍ ❍ 
Поплавък за маркуча за пълнене ❍ ❍ 
 Клапан за пълнене на резервоара за вода 1 цол - ❍ 
Водоструйка ❍ ❍ 
Сито за гранулиран тор ❍ ❍ 
Връзка за изпомпване ❍ ❍ 
Паркинг количка ❍ ❍ 
Кабел на батерията 3-пинов 
(само за FMC, ако в трактора няма конектор за захранване) ❍ ❍ 

Starguide IV ❍ ❍ 
LED светлини на щангата ❍ ❍ 
CAN удължителен кабел 6 м (само за FMC) - ❍ 
Теглич - ❍ 
Защита на върха на щангата - ▲ с iXspray електроника и HC щанга

▲ 1  - ▲ ..... = трябва да бъде избран един от тези варианти    ▲ = трябва да бъде избрано    ● = standard    ❍ = опция
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2. Хидравлика на пръскащата щанга
Хидравличен пакет HOSA Basic 1 (FMC).  
Предварително изберете с 1SA & 1DA тракторен клапан
1. Повдигане на щангата 
2. Заключване на стрелата 
3. Симетрична сгъваема щанга на пръскачката

❍ ❍ 

Хидравличен пакет HOSA Basic 2 (FMC).  
Предварително изберете с 1SA & 1DA тракторен клапан
1. Повдигане на щангата от трактора  
2. Заключване на стрелата 
3. Симетрична сгъваема щанга на пръскачката 
4. Корекция на наклон

❍ ❍ 

Хидравличен пакет HOSA Basic 3 (FMC).  
Предварително изберете с 1SA & 1DA тракторен клапан
1. Повдигане на щангата директно от  трактора (SA) 
2. Заключване на щангата 
3. Симетрична сгъваема щанга 
4. Асиметрично сгъване на щангата 
5. Корекция на наклон

❍ ❍ 

Хидравличен пакет HOSA Comfort 3 (FMC, FMA, iXspray). 
Циркулация на маслото с 1 DA тракторен клапан:
1. Повдигане на щангата директно от  трактора (SA) 
2. Заключване на щангата 
3. Симетрична сгъваема щанга 
4. Асиметрично сгъване на щангата 
5. Корекция на наклон

❍ ❍ 

Хидравличен пакет HC Basic 1 (FMC). 
Предварително изберете с 1SA и 1DA тракторен клапан:
1. Повдигане на щангата директно от клапана на трактора (SA) 
2. Заключване на щангата 
3. Симетрична сгъваема щанга на пръскачката 
4. Корекция на наклон

❍ ❍ 

Хидравличен пакет HC Comfort 1 (FMC, FMA, iXspray))
Циркулация на маслото с един двоен клапан 1DA:
1. Повдигане на щангата 
2. Заключване на сщангата 
3. Симетрична сгъваема щанга 
4. Корекция на наклон

❍ ❍ 

Хидравличен пакет HC Comfort 2 (FMC, FMA, iXspray)
Циркулация на маслото с един двоен клапан 1DA:
1. Повдигане на щангата 
2. Заключване на щангата 
3. Симетрична сгъваема щанга на пръскачката 
4. А-симетрична сгъваема щанга на пръскачката 
5. Корекция на наклон 
6. Независима корекция на наклон 
4. Корекция на наклон

❍ ❍ ❍ ❍ 

Хидравличен пакет HC Comfort 2 : управление на 
щангата (iXspray)
HC Comfort 2 + Boom Guide Pro

❍ ❍ ❍ 

Модел XMS1 XMS2 
Видове щанги HOSA HC HOSA HC HC HC 

1. Основни параметри на щангата
Работна широчина  (максимална) 12/15 м 18/20/21 м 15 м 18/20/21 м 24 м 27 / 28 / 30 м
Материал Алуминий Стомана Алуминий Стомана Стомана Стомана
Транспортна позиция Вертикална Вертикална
Сгъване Хидравлично Хидравлично
2. Брой секции
Стандартна секция за пръскане (без iXspray) 5/(7) 5/7/(9) 5/(7) 5/7/(9) 7/9 7/9 
iXflow-E® индивидуално управление на дюзата - - - ❍ ❍ ❍ 
3. Държач на дюзи
Единичен ▲ 1  ▲ 1  ▲ 1  ▲ 1  

Троен ▲ 2 ▲ 2 ▲ 2 ▲ 2 

Петорен дюзодържач(само за FMA / FMC) - - ▲ 3 ▲ 3 

4. Аксесоари
Електрическа или ръчна крайна дюза за управление ● ● 
Електрическа или ръчна дюза на ръба ● ● 

Модел XFT211 
1. Модели на предни резервоари XFT211 Comfort XFT211 Pro 
Номинален (л) 1100 1100 
Максимален (л) 1300 1300 
Капацитет на резервоара за чиста вода (л) 2x65 2x65 
Тегло празна 221 кг 223 кг
Предна навесна система Cat II 
Капацитет на електрическата помпа 12V (л / мин) 25 (за измиване и смесване)
Автоматично спиране на процеса на измиване ● 
2 въртящи дюзи за измиване ● 
2 дюзи за смесване под налягане ● 
Всмукателен филтър ● 
Нивомер Механично Електрически
Панел за управление Ръчно Електрически (ISOBUS)
2. Аксесоари (налични и свободни)
Светлини ❍ ❍ 
Транспортен кит ❍ ❍ 
Светлоотразителни стикери ❍ ❍ 
IsoMatch Eye камера - ❍ 
3. Съвместимост на XMS2 с адаптационен комплект
FMC ❍ ❍ 
FMA-ISO (IsoMatch Tellus GO + или Tellus PRO) ❍ ❍ 
iXspray - ❍ 
iXclean® Комфорт ❍ ❍ 
iXclean® Про - ❍ 



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 
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 K-1000-006-BG. XFXMS - 07.2021


