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Предизвикателствата пред селско стопанския сектор става все по-

големи. А когато времето е трудно, едно нещо помага: нов начин на 

мислене – търсене на алтернативни варианти и вземане на 

интелигентни решения. Закупуването на нов трактор означава избор 

на ефективност вместо имидж. Трактор, който може да извършва 

тежка работа с най-висока производителност при постоянно 

натоварване. Тракторът КУБОТА е правилната алтернатива. 

 

Новото мислене е 
отговор на 
днешните 

предизвикателства. 
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#Акценти 

 
 

TE4000-10000:  

Машини с  

голям капацитет 
За да се осигури възможно най-добрата продукция 

по най-ефикасния начин, е необходим 

сенообръщач, създаден за работа при всякакви 

условия. Имате нужда от лесна за управление , но 

и здрава машина, която да свърши работата 

така,че да бъдете удовлетворени. 
 
 

 

 
 

 
Навесни сенообръщачи 

– CompactLine 

Модел TE4046-4052-

6060- 8080. 

Работна ширина между 4.60 и 

8.05м. 

 
Прикачни сенообръщачи 

– CompactLine 

Модел TE4052T.  

Работна ширина от 

5.20м. 

 
Прикачни сенообръщачи 

– ProLine 

Модел TE4555-6568-

6576- 8590-10511. 

Работна ширина от 5.50 

до 9.00м. 
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Транспортни сенообръщачи  

– ProLine 

Модел TE6576CD-8590C/CD. 

Работна ширина от 7.60 

до 9.00м. 

 
Прикачни сенообръщачи 

– ProLine 

Модел TE6583T-1134T. 

Работна ширина от 8.05м.  

 
Сенообръщачи с носещи 
рами – ProLine 

Модел TE8511C-10511C- 

10514C. 

Работна ширина межде 11.00 

до 13.30м.  
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рама. 

 

Двойни зъбни лагери 

Компактна скоростна 
maintenance- 

Без натоварване/ 
/ усукване на 
скоростната 
кутия. 

#Скоростна 
кутия/основана рама 

 

CompactLine: лесна за 
поддръжка скоростна 
кутия 

 

Стабилно, твърдо сдвояване на зъбни  

колела в един корпус. 

Скоростната кутия не е част от основната 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  усукване на скоростната кутия . 

 
 
 
 
 

кутия с една точка на  

смазване. 

 
 

осигуряват голяма стабилност. 
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of 27 mm.  

. 

Двоен лагер от двете 
страни на задвижващия вал 

за най-голяма издръжливост, 
за да издържи на най-
тежките условия. 

 

Скоростна кутия 
уустойчива на 
прах 

ProLine: скоростна кутия без 
поддръжка 

Скоростната кутия не служи  

като част от основната рама,  

а е закрепена с болтове.Не се 

предава натоварване към нея.                                   Солиден и здрав вал 27мм. 

 

 
 
 

Постоянна маслена баня 

– няма нужда от 

поддръжка на 

скоростната кутия  

 
 
 
 
 
 
 
 

на задвижващия вал за 

по-голяма издръжливост 

и при най-тежки условия.  

 
 

Зъбен венец и пиньон 

разположени е един 

корпус за по-надеждно 

задвижване. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                       устойчива на  

прах и вода.Няма корозия. 

 

 
Здрава и надеждна сърцевина 
Сенообръщачките ProLine разполагат с уникално 

проектирана самостоятелна роторна скоростна кутия. 

Скоростната кутия ProLine не се нуждае от поддръжка и е 

разположен в затворена маслена баня, настроена да 

осигурява постоянно смазване. Не е необходимо 

обслужване или поддръжка на скоростната кутия ProLine. 

Редукторите не са  част от рамата, а са закрепени с 

болтове към напълно заварената основна рама. Това 

гарантира, че  няма да се предават натоварване и 

вибрации от зъбните рамена, което значително удължава 

живота. 

Редукторите ProLine се отличават с надеждно задвижване 

на зъбния венец и пиньона, разположени в един корпус. 

Основният зъбен венец във всяка скоростна кутия е 

монтиран директно към корпуса посредством двоен лагер. 

Двойните лагери от двете страни на шестоъгълния 

задвижващ вал поддържат вала сигурно на мястото му, 

дори когато се работи в мокри култури с тежък режим на 

работа. 

 
 

Ролков лагер, неизискващ 

поддръжка, за по-висока 

производителност и по-

голяма остатъчна 

стойност. 

Дизайн на основната рама за тежка работа  
Сенообръщачките Kubota са изградени около здрава 

нова основна рама на кутията, изработена от едно парче 

метал само с един заваръчен шев - за максимална 

твърдост. Дизайнът на рамата е изцяло затворен в 

горната част за максимална здравина - изключително 

солиден дизайн, който позволява сенообръщачите 

Kubota да издържат  и на най-тежките натоварвания 

 . 

 
 

 
Големите задвижващи 

валове и двойните U-

връзки осигуряват плавен, 

ефективен трансфер на 

мощност през рамата, 

позволявайки на всеки 

ротор да следва точно 

контурите на полето. 



8 TE SERIES  

angle can be chosen. 

Made from 10mm shot- 

#Зъби Super-C  

 

Зъби ProLine Super-C: 
равномерно разпределени - 
чиста работа 

Сенообръщачките Kubota ви помагат да произвеждате висококачествена 

реколта, дори при трудни метеорологични условия.  Винаги променящите 

се метеорологични условия често оставят много тесен времеви прозорец 

за подготовка на реколтата. Когато времето се окаже променливо, 

жизненоважно е вашата екипировка и оборудване да са също толкова 

гъвкави. 

 

Изработени от  стомана, 

рамената на зъбите 

образуват много компактен 

възел с роторната плоча и 

използват силата на 

роторната плоча за по-

голяма издръжливост на 

рамото на зъбците. Това 

прави рамото на зъбците 

Kubota далеч по-устойчиво 

на всякакъв вид товар.   

 
 
 
 
 
 

Изработени от 10мм 

закалена стомана с 

диаметър на 

намотките 80 

мм,зъбите Super-C са 

едни от най-

издръжливите и 

гъвкави . 

 
                                                                               Зъбите Super-C могат да  

                                                                               се заключат в три  

                                                                               различни позиции за да се 

                                                                               определи ъгъла на  

                                                                               повдигане tпри различни  

                                                                                    условия. За тежки силажи   

                                                                               ъгъла може да агресевен. 

 

 
Super-C със симетрични 

пружинни зъби осигурява 

ефективно прибиране и 

обръщане на реколтата. 

Зъбите с еднакви дължини 

имат допълнителното 

предимство, че 

натоварването се 

разпределя равномерно 

върху двата зъба, което 

осигурява по-дълъг живо



9 
 

 

 
Поемете водеща роля в побеждаването на времето 

Сенообръщачите Kubota са правилните машини за 

постигане на равномерно и бързо изсъхване на 

културата. Зъбите на Kubota Super-C, работещи с голямо 

припокриване благодарение на конструкцията на ротора, 

винаги оставят въздушна и равномерно разпръсната 

реколта, ускорявайки процеса на сушене, за да можете 

да нарязвате или балирате реколтата навреме. 

Сенообръщачките Kubota ви позволяват незабавно да 

реагирате на непредсказуемите метеорологични условия. 

Зъби Super-C  

За да се получи висококачествен силаж или сено, 

реколтата трябва да се разпредели равномерно по 

полето, за да се улесни равномерният процес на 

сушене. В допълнение замърсяването на почвата не се 

забравя. 

Симетричните зъби Kubota Super-C с еднаква дължина 

осигуряват ефективна работа. Реколтата се разпределя 

равномерно и се разхвърля на голямо разстояние, за да 

се гарантира, че мократа реколта се поставя върху суха 

реколта. Зъбите с еднаква дължина имат 

допълнителното предимство, че натоварването се 

разпределя равномерно върху двата зъба, осигурявайки 

по-дълъг живот.  

Зъбите на Kubota Super-C са изработени от 10 мм  

пружинна стомана. Намотките с пружинен диаметър 

имат 20% по-голям диаметър от конвенционалните 

конструкции за допълнителен експлоатационен живот, 

дори когато се обработват големи количества реколта. 
Предлагат се и допълнителни защитни клипсове за  

зъби. 

 
Конвенционални системи. 

 
 

Амортисьори за вибрации Kubota. 

 
 
 
 

 
Амортисьори за вибрации 

 Амортисьорите за вибрации Kubota осигуряват отлично 

следване на контура на земята и флотация на 

сенообръщача. Това води до плавно и равномерно 

разпределение на тревата, поради постоянното 

разстояние на зъбите от земята. 

 
Отдалечената точка на свързване означава, че тя 

предлага по-добри характеристики на движение в 

сравнение с конвенционалните амортисьори. Фактът, 

че връзката е позиционирана ниско върху барабана, 

води до по-ефективно амортисиращо действие по 

време на транспортиране.

 
 
 
 
 
 
 

  
Сенообръщачките ProLine имат  най-

трайните и гъвкави зъби от 10 мм 

закаленана пружинна стомана, 

комбинирана с диаметър на намотката от 

80 мм,. 

Лесно регулиране на ъгъла на 

разпръскване чрез отвори за щифтове, 

не са необходими инструменти. 

Незадължителното трето колело води 

до още по-точно проследяване на 

коловоза и по-добро сенообръщане.

3 

2 

1 
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#TE8511C-10514C 
 
 
 
 
 
 

Сенообръщачи  

с голям капацитет: 
лесни за управление 
Тези машини предлагат ново измерение в ефективността и 

стабилността. До 10 ротора с по 7 зъбни рамена, могат да разпръснат 

добре четири 3.00 метрови откоси. Солидният дизайн е вашата 

гаранция за дълъг живот на машината, дори когато работите в най-

тежките условия. Големите предавки, здравите устойчиви на удари 

лагери и потопената в масло задвижваща система изискват нулево 

смазване. 
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Бързо и ефективно 

привеждане от 

транспортно в работно 

положение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

По време на 

транспортирането 

двата сенообръщача 

имат височина от 3,35 

м и ширина под 3,00 

метра. 

 
 
 
 
 

 

Чиста ефективност 

Тези лесни за използване машини се управляват 

изцяло хидравлично от кабината на трактора. 

Високият пътен просвет и широкото междуосие 

осигуряват абсолютна стабилност на пътя при 

високи транспортни скорости. Механизмът за 

сгъване и преобразуването при сенообръщане е 

хидравлично и се управлява от седалката на 

трактора. 

Минимална поддръжка 

Всички жизненоважни части са затворени в 

постоянна маслена баня осигуряваща 

изключителна издръжливост и стабилност. 

Лагерите предлагат допълнителна иновация, с 

която са свързани отделните конструктивни 

блокове. Сферичните лагери се смазват 

непрекъснато. Този абсолютно необслужван вид 

съхранение гарантира максимална стабилност и 

продължителност на живота.  

Уникално транспортно решение 

И двете сенообръщачки предлагат уникално 

транспортно решение, което подобрява цялостната 

работа на сенообръщачката. В транспортно 

положение външните ротори се сгъват напред 

върху носещата рама. По този начин се постига 

транспортна височина от само 3,35 м и транспортна 

ширина под 3,00 м. Носещата рама позволява на 

сенообръщачите да се движат бързо и лесно 

напред, когато преминават от едно поле в друго

 
 

    
Здрави и стабилни 

колела за транспорт.  

Отлична адаптация към 

контурите на земята, 

заедно с изключителна 

маневреност. 

За полагане на граници 

външните ротори се 

въртят, за да осигурят 

равномерно разстилане 

навътре. 

80 ° ъгъл на завъртане 

осигурява отлична 

маневреност.
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#TE8590C-10511C 

 
 

Динамичен и мощен: 

максимална ефективност 

TE8590C с 9 м, 8-ротора и TE10511C с 11,2 м, 10-ротора 

са сенообръщачи с носещи рами, предназначени за 

използване с по-малки трактори. Голямата ширина на 

коловоза осигурява стабилни характеристики на 

движение по време на транспорт.
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Умно транспортно решение 

Поради концепцията за носещата рама, товароподемността на 

трактора не е ограничаващ фактор и може да работи с трактори, 

започващи от 60 к.с. 

При транспорт тежестта на сенообръщача ляга върху ходовата част, 

а не върху задната ос на трактора.Оптимизираната задвижваща 

линия има ниски изисквания за мощност, така че лесно можете да  

                                             използвате малък трактор и да постигате голяма работна 

                                             ширина – идеалното решение, което спестява гориво и  

                                             текущи разходи.  

Носещата рама поема напрежението 
Концепцията на носещата рамка на TE8590C и TE10511C позволява да 

се управляват с помощта на по-малки трактори. И двете предлагат много 

компактна височина за съхранение и транспортиране благодарение на 

внедряването на системата за пръстови съединители HexaLink в двата 

външни ротора. Останалите ротори се задвижват от необслужваеми 

универсални шарнири, за силен и ефективен трансфер на мощност, 

включително възможност за работа в сгънато положение.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Ново опционално трето 

колело с тандемен мост 

за висока точност при 

следене на земята. 

 

 
Стандартните ходови колела и на двата 

модела са с изключително широки гуми 

10.0 / 75 - 15.3 с ширина от 2.45м. 
 

Пръстовият съединител Kubota HexaLink 

позволява сгъване на 180 ° на роторите 

за транспорт. 

 Две колела -   

опция. 
Задвижваща линия 

и  ProLine скоростна 

кутия-без поддръжка 

Централно регулиране 

на границите-от 

кабината на трактора 

NC Рама със само 

един заваръчен шев. 

Ходови 

съоръжения за 

по-малки трактори 

Надеждна 

задвижваща линия с  

универсални връзки 

и пръстов 

съединител HexaLink. 

Широчина  2.45 м 

осигурява висока 

стабилност. 

Хидравлично-опция O
p 

 

 
R 

C 
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#TE4555-6568-6576-8590-10511 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Като опция се предлага 

хидравличен комплект за гранично 

разхвърляне. 

Нови алуминиеви релсови 

предпазители , които са леки, но  

изключително устойчиви на удар. 

 
 Дръжте реколтата вътре 

в границите на полето, като я 

поставяте далеч от 

граничната линия. 

Знаете ли? 

 
Оригиналните части винаги 

ще работят и се вписват по 

предназначение и 

гарантират, че поддържат 

машината ви с максимална 

производителност. 

Оригиналните части винаги 

ще работят и се вписват по 

предназначение и 

гарантират, че поддържат 

машината ви с максимална 

производителност. 
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Производителност в 
основата 

Най-новото поколение прикачени сенообръщачи на 

Kubota са проектирани да работят перфектно при 

всякакви условия на културите, с минимална 

необходима непроизводителна поддръжка и с 

намалени транспортни размери. 

 

 
Увереност при тежка работа 

TE4555 осигурява работен обхват от 5,5 метра, 6-роторните TE6568 и 6576 

предлагат 6,8 и 7,6 метрова работна ширина, докато 8-роторният TE8590 

обхваща 9,0 метра. Отличаваща се с изцяло затворена глава и здрав V-

образен централен блок, тази машина ще се впише идеално в работата на 

професионални фермери, търсещи здрава, ефективна и гъвкава 

сенообръщачка. 

 
Лесна поддръжка 

Оборудван със задвижваща линия и скоростни кутии, които не се нуждаят от 

поддръжка, фокусът може да бъде насочен към най-важното, за да се увеличи 

производителността. Не се губи време за смазване. Освен това шарнирите са 

свързани със здрави ролкови лагери, които не се нуждаят от поддръжка за 

удължен живот и стабилност на точките на свързване.  

 
Висококачествено сенообръщане при всякакви условия 

Плоският дизайн на стоманените зъбни рамена, гарантира, че  могат да поемат 

големи натоварвания, без да се огъват, което води до перфектно покриване дори 

на най-тежката култура. В допълнение, здравите амортисьори за вибрации 

осигуряват стабилни и точни характеристики на движение, което води до 

равномерно разпределение по цялата работна ширина Всички стандартни 

настройки, като настройка на ъгъла на ротора и зъбите и настройката за граници, 

се правят лесно.   

 
 

   
Пръстенният 

съединител на  

Kubota HexaLink 

позволява сгъване на 

180 ° на роторите за 

транспорт. 

Всички сенообръщачки 

могат да бъдат 

оборудвани с трето 

колело, за да се осигури 

правилна настройка на 

обръщачката.  

Солиден и здрав 

дизайн на главната 

рама с V-образен 

централен блок. 
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#TE4555-6568-6576-8590-10511 

 
 
 

Явно предимство: намалена 
транспортна височина 

Сенообръщачките ProLine 

предлагат много компактни 

транспортни размери с новото 

си интелигентно решение за 

сгъване. 

Компактни транспортни размери 

Възможна е височина на паркиране от само 

3,45-3,52 м, благодарение на внедряването 

на новата система за пръстови 

съединители HexaLink в  двата външни 

ротора. Останалите ротори се задвижват от 

двойни универсални съединения, които не 

се нуждаят от поддръжка и осигуряват 

силен и ефективен трансфер на мощност. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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Компактен при 

съхранение и транспорт 

благодарение на 

                                        новия умен механизъм 

                                        за сгъване. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

TE6576 при транспортиране. 

TE8589

0. 
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#TE4046-4052-6060-8080 
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     Истински изпълнител:  

         здрав и лесен за поддръжка 

Всички модели са снабдени с централно устройство за 

настройка на машината под правилния ъгъл за граничене. 

Това се прави механично от кабината на трактора и става за 

секунди. Като опция се предлага и хидравлично задвижване. 

Всички модели се предлагат  стандартно със стабилизатор, за 

да се гарантира перфектно следене на машината. 
 

 
Ниска поддръжка 

С работни ширини от 4,60м до 8,05м, Kubota 

предлага гамата CompactLine  с ниска поддръжка 

на скоростната кутия на ротора. Роторите на тези 

машини се задвижват от скоростна кутия с ниска 

поддръжка само с един нипел за смазване. 

Двойните лагери на пиньона и зъбния венец 

гарантират максимална дълготрайност на 

задвижващата линия. Ниското тегло на тези 

модели е идеално за приложение с малки трактори 

или в хълмисти райони. 

 
Невероятни размери 

Дори и най-малките модели са превъзходни - 

диаметърът на роторната плоча е 500 мм! Всички 

сенообръщачи Kubota имат редуктори свързани с 

фланец към рамата, като нямат опорна функция и 

следователно не са подложени на никакво 

натоварване. Тази система определя еталона по 

отношение на стабилността, безпроблемното 

функциониране, качеството на работа и 

ефективността. Сравнете сами! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kubota TE4052 с 

работна ширина 5,20м. 

 
 

   Централната настройка за граници  
   е стандартна за всички модели. 
 

Много компактен при транспортиране. 

 
 
 

Стандартните амортисьори за 

вибрации на TE6060 осигуряват 

равномерно разпределение. 



20 TE SERIES  

#TE6060-8080 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Големи размери: 
постигнете повече 
TE6060 и TE8080 предлагат значителна работна ширина с 

тяхната комбинация от 6/8 ротори и 6.05m / 8.05m работна 

ширина. Много малките ротори са специално проектирани 

за оптимизирана производителност при сухо сено. 

Компактните ротори, в комбинация с голямо припокриване, 

осигуряват цялостно събиране на тревата и равномерно 

разпределение по цялата работна ширина.  
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С опционалната редукторна скоростна кутия е 

възможно да се поставят нощни откоси. 
 

Пръстовият съединител HexaLink позволява на 

роторите да се сгънат на 180 ° за транспорт. 

 
 
 

Лесно регулиране на ъгъла на разпръскване. 

 
 
 
 
 

 

Компактно сгъване за транспорт 

Въпреки работната си ширина от 8,05 м, TE8080  

се сгъва в много компактен транспортен модул и 

постига транспортна ширина под 3,00 м. Двата 

външни ротора са снабдени с новия пръстов 

съединител HexaLink, проста, но ефективна 

задвижваща система, която позволява роторите 

да се сгънат на 180 ° за транспорт. Останалите 

ротори се задвижват от двойно универсално 

съединение, осигуряващо силен и ефективен 

трансфер на мощност.  

 
Произведен да издържа - минимална 
поддръжка 

Превъзходната издръжливост на TE8080 и 

лесната поддръжка осигуряват максимално 

време на работа на машината. Kubota е 

проектиран с пакет от функции, като 2 

амортисьора срещу вибрации, здрава V-образна 

централна рама за стабилни и точни 

характеристики на движение и централна 

настройка за гранична обработка. Роторната 

скоростна кутия е проектирана така, че просто да 

работи и изисква само еднократно смазване 

веднъж на сезон само в една точка.  

 

 
TE8080 се сгъва в много компактна позиция за 
транспортиране. 
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#IsoMatch 

 

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 променливата скорост. 

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 машината. 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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Усъвършенстван софтуер за прецизно земеделие 

IsoMatch GEOCONTROL е усъвършенствано софтуерно приложение в 

рамките на терминалите IsoMatch, което ви помага да контролирате 

всички ISOBUS съвместими машини Kubota. В комбинация с GPS 

приемник той отговаря на бъдещите нужди по отношение на 

иновативното и ефективно земеделие!    Приложението за прецизно 

земеделие IsoMatch GEOCONTROL включва безплатно Наръчник за 

управление на данни. Възможно е това приложение да се разшири със 

секционен контрол и / или контрол с променлива скорост.   

 

 
 

 

IsoMatch Grip 
Това спомагателно устройство ISOBUS е за по-ефективно  

управление на машината. Чрез него управлявайте  

до 44 функции на прикачения инвентар. 

 
 

IsoMatch Global 

IsoMatch Global е GPS антената, с точност 

DGPS, в продуктовата гама IsoMatch . Тя 

дава възможност за сателитна навигация и 

специфичен за обекта контрол на 

участъка,приложение за променлива 
скорост,ръчно управление 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. 

  

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.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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).   

  

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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# Фермерски решения 
 

Фермерски решения на 
Kubota: 

360° производителност 
за 100% успех 

Разбираме, че имате нужда от по-мощни трактори и машини, за да успеете: за това е 

необходима интегрирана система от продукти и услуги за повишаване на вашата 

конкурентоспособност и подготовка за бъдещето. С фермерски решения на Кубота (KFS) 

събрахме всичко това в една система,която ви предлагаме. От интелигентната технология 

до отделните услуги, предимствата на KFS се допълват, образувайки кръг, който 

завършва там, където започва: с нашия ангажимент да ви подкрепяме малко по-добре 

всеки път, сега и в бъдеще. 

   

 
 
 

PERFORMANCE 

FINANCE 
MANAGEMENT 

KUBOTA 
FARM 

SOLUTIONS 

CONTROL 

VALUE 
PROTECTION 

OPTIMISATION 
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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  

CompactLine 

 
TE4046 TE4052 TE4555 TE6060 TE6576 TE6576 

 

● ● - ● - -  

ProLine - - ● - ● ●  

Размери и тегло       

Работна ширина* (м) 4.60 5.20 5.50 6.05 6.80 7.60  

Ширина, работно положение (м) 5.00 5.40 5.80 6.40 7.15 7.90  

Транспортна ширина (м) 2.85 2.90 2.98 2.75 2.92 2.96  

Транспортна дължина (м) 2.15 2.10 2.30 1.86 2.20 2.26  

Височина при съхранение (м) 2.45 2.65 2.80 3.10 3.52 3.46  

Тегло приблизително (кг) 500 530 640 650 900 990  

Капацитет теоритично (хек/час) 3.7 4.2 4.4 4.8 5.4 6.1  

Принадлежности       

Триточкова връзка Cat. I+II Cat. I+II Cat. I+II Cat. I+II Cat. II Cat. II  

Теглич за свързване - - - - - -  

Двуточкова връзка, свързващи рамена - - - - - -  

Амортисьори срещу вибрации ● ● ● ● ● ●  

Ротори/Зъби/Защита       

Брой ротори 4 4 4 6 6 6  

Брой зъбни рамена / на ротор 5 6 7 5 6 7  

Регулиране на ъгъла на разпръскване ● ● ● ● ● ●  

Система за определяне на граници, механич. ● ● ● ● ● ●  

Система за определяне на граници, хидрав. ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦  

Редукторна скоростна кутия за нощни откоси ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦  

Гуми/Оси/Светлини       

  Колела 16x6.5-8 16x6.5-8 16x6.5-8 16x6.5-8 16x6.5-8 16x6.5-8  

Гуми на централната част - - - - - -  

Предно колело (16x6.50-8) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦  

Двойни оси - - ◦ - ◦ ◦  

Предупредителни панели  ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦  

Предупредителни панели със светлини ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦  

       

  Модел  

CompactLine 

TE8080 TE8590 TE8590C TE8511C TE10511 TE10511C TE10514C 

● - - - - - - 

ProLine - ● ● ● ● ● ● 

Размери и тегло       

Работна ширина* (м) 8.05 9.00 9.00 11.00 11.20 11.20 13.30 

Ширина, работно положение (м) 8.35 9.45 9.45 11.30 11.70 11.70 13.80 

Транспортна ширина (м) 2.90 2.94 2.94 2.98 2.94 2.96 2.98 

Транспортна дължина (м) 1.90 2.16 4.21 5.90 2.37 4.26 6.20 

Височина при съхранение (м) 3.15 3.49 3.74 3.30 3.80 3.94 3.35 

Тегло приблизително (кг) 920 1260 1700 1760 1600 2225 2300 

Капацитет теоритично (хек/час) 6.4 7.2 7.2 8.8 9.0 9.0 10.7 

Принадлежности       

Триточкова връзка Cat. II Cat. II - - Cat. II - - 

Теглич за свързване - - - - - - - 

Двуточкова връзка, свързващи рамена - - Cat. II Cat. II - Cat. II Cat. II 

Амортисьори срещу вибрации ● ● - - ● ● - 

Ротори/Зъби/Защита       

Брой ротори 8 8 8 8 10 10 10 

Брой зъбни рамена / на ротор 5 6 6 7 6 6 7 

Регулиране на ъгъла на разпръскване ● ● ● ● ● ● ● 

Система за определяне на граници, механич. ● ● - - ● ● - 

Система за определяне на граници, хидрав. ◦ ◦ ● ● ◦ ◦ ● 

Редукторна скоростна кутия за нощни откоси ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

Гуми/Оси/Светлини       

  Колела 16x6.5-8 16x6.5-8 16x6.5-8 16x6.5-8 16x6.5-8 16x6.5-8 16x6.5-8 

Гуми на централната част - 18.5x8.5-8 18.5x8.5-8 18.5x8.5-8 18.5x8.5-8 18.5x8.5-8 18.5x8.5-8 

Предно колело (16x6.50-8) ◦ ◦ ◦ (Tandem) - ◦ ◦ - 

Двойни оси - ◦ ◦ - ◦ ◦ - 

Предупредителни панели  ◦ ● ● ● ● ● ● 

Предупредителни панели със светлини ◦ ● ● ● ● ● ● 

   *(DIN 11220) - липсва ◦ опция ● стандарт 
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Преглед на сенообръщачи Kubota  
 

Model    
Раб.ширина 

1.6 m 2.0 m 2.4 m 2.8 m 3.2 m 3.5-3.6 m 4.0 m 8.7 m 9.0 m 9.5 m 10.2 m 

TE4046 

TE4052 

TE4555 

TE6060 

TE6568 

TE6576 

TE8080 

TE8590 

TE8590C 

TE10511 

TE10511C 

TE8511C 

TE10514C 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The company reserves the right to change the above specifications without notice. This brochure is for descriptive purpose only. Some of the items pictured in this brochure are optional and not 

standard equipment. Please consult your local Kubota dealer for warranty, safety or product information. For your safety, Kubota strongly recommend the use of a seat belt in all applications. 

® = trademark protection in the EU. 
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