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Новото мислене е 
отговор на 
днешните 
предизвикателства. 
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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. 
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#Акценти 
 
 

RA1000-4500: Създаден  

да работи - ден след ден 

Правилното регулиране на сеносъбирача спрямо 
конкретните работни условия, пред които сте 
изправени днес, е това, което повишава качество на 
вашия фураж като гарантира, че мръсотията остава 
извън откосите и не оставя никаква остатъци след 
себе си. Задаването на височината на ротора, 
регулирането на ширината на откоса и фината 
настройка на гърбичната пътека (ProLine) се 
извършва лесно и интуитивно на всички 
сеносъбирачи Kubota, премахвайки проблема за 
ежедневната оптимизация на работата.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Серия RA1000  
За по-малки гребени операции 
Kubota предлага няколко 
модела CompactLine, 
предназначени за използване 
на трактори с по-ниска 
мощност. С въртящите се 
триточкови връзки, както и с 
две прикачени версии, това е 
модел, който отговаря на 
всякакви нужди. 

 
Серия RA1500 
Единични ротори ProLine с 
отличен работен резултат. 
Машините са базирани на 
технологията ProLine  скоростна 
кутия. Моделите  са с работна 
ширина от 4,2 до 4,6 метра. 

 
Серия RA2000  
Две икономични роторни гребла 
CompactLine със  
здрава конструкция. Роторите 
правят равномерен централен 
откос с работна ширина между 
6,2 и 7,8 метра 
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Серия RA2500  
Здравите и яки ротори ProLine 
с регулируема работна 
ширина, варираща от 7.0m до 
9.0m. 

 
Серия RA4000  
Версията CompactLine е 
лесна за използване 
машина със значителна 
работна ширина 10-12,5м. 

 
Серия RA4500  
Проектиран за висока 
производителност и тежка 
работа. Четири ротора, 
скоростна кутия ProLine и до 
15 м работна ширина. 
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Работа без поддръжка 
• Безстепенно регулируема гърбица за 

лесно приспособяване към различни 
количества и видове култури. 

 
• Инжекционно формованите алуминиеви 

опорни корпуси на зъбците осигуряват 
здравина и намалено тегло.  

 
• Всички зъбни рамена, включително 

корпуса, могат да се свалят поотделно, като 
се махнат само 3 болта. 

 
• Потопените в масло зъбен венец и 

пиньон намалява износването до 
минимум. 

• Водещото зъбно колело с два лагера, 
отделени от основната задвижваща линия, 
поддържа зъбния венец и пиньона на 
място. 

• Плоска 400-милиметрова чугунена гърбица 
с оптимизирана форма, за гладко 
управление на раменете на зъбците и 
намалена скорост на движение. 

• Уникалният 4-точков сачмен лагер на 
зъбния венец осигурява ефективен 
трансфер на мощност към зъбците 

• Водещите ролки с втвърдена 
повърхност свеждат до минимум 
износването на гърбицата. 

 
• Тежки сачмени лагери с голямо 

разстояние за отлична опора на валовете 
на зъбците. 

#Скоростна кутия 
 
 

Постоянство по пътя към 

успеха:   

пример за стабилност 

Надеждна и солидна технология, която ви помага да направите повече! 
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CompactLine 
Сеносъбирачите на Kubota CompactLine разполагат с потопени 
в масло гърбични дискове и водещи ролки. Освен това лагерите 
на зъбците са напълно смазани и следователно абсолютно не 
се нуждаят от поддръжка.  
Високо опънните държачи на рамената на зъбите и двата 
лагера от двете страни на задвижващия вал осигуряват на 
компактния агрегат здравина и надеждност.  
Разработените от Kubota гърбици са специално съобразени с 
индивидуалните диаметри на ротора, за оптимално накланяне 
при всяка работна ширина и за всеки модел.  
Всички гребла CompactLine са снабдени с извити рамена на 
зъбците, за да осигурят правилно и равномерно образуване на 
откоси.  
Освен това извитата форма предотвратява изтласкването на 
материала по посока на ротора и позволява по-високо 
повдигане от откоса. 

 
 

 
 

Лесна за поддръжка 
роторна глава 
CompactLine в 
напълно затворен 
корпус. 

 
 
 
 
 

ProLine 
Сеносъбирачите на Kubota ProLine се отличават с уникална 
задвижваща система, която включва потопени в масло пиньон и 
зъбен венец. Изцяло затвореният дизайн осигурява пълно и 
постоянно смазване и отпада необходимостта от обслужване. 

 
Нашият богат опит гарантира добре доказана технология от 
най-висок стандарт. Закалената  гърбица е регулируема и с 
изключително голям диаметър от 400 мм и осигурява сигурност 
на стоманените ротори и тихата работа на машината. 

 
Оптимизираната форма на кривия диск позволява на зъбците да 
се повдигат по-високо, оставяйки по-равномерно образуване на 
откоси, което осигурява по-бърз процес на сушене. 
Алуминиевите корпуси на лагерите с два вградени сачмени 
лагера и широка опора, осигуряват стабилно и не изискващо 
поддръжка  зъбно рамо. Освен това всички зъбни рамена, 
включително корпуса се отстраняват чрез просто сваляне на 3 
болта. Бързо и лесно! 

 
 
 
                                                                                                                                                                                         Ротор ProLine - напълно  
                                                                                                                                                                                         затворена и постоянно  
                                                                                                                                                                                         смазана роторна предавка.  
                                                                                                                                                                                         Не изисква поддръжка.  
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#TerraLink Quattro 
 
 

Отлично 
следване на 
терена 

 
 
 

Въртящите се ротори Kubota са проектирани да 
произвеждат добре оформени и чисти откоси, 
постигнати чрез прецизност във всяка част на 
събирането. Способността за следване на земния контур 
е важна, за да се избегне замърсяването в откосите - 
особено при неравни полеви условия. 

 
 
 
 

TerraLink Quattro 
Системата TerraLink се състои от две части. Първо повдигащото 
рамо и второ ходова част. Рамото е с прорез от долната страна. 
Това, заедно със специално качество на стоманата, прави 
възможно рамката да се огъва, без да се чупи.  
Ходовата част с минимум 4 (Quattro) колела насочва ротора 
перфектно по земята. TerraLink е проста система без сложна и 
изискваща поддръжка карданна система. Благодарение на 
предварителното налягане върху предните гуми по време на 
работа, работните характеристики са много добри и при много 
неравномерни условия. 

TerraLink предлага 4-кратни предимства: 
Системата TerraLink предлага ясни предимства пред 
въртящите се свързващи системи: 
• Система, която не изисква поддръжка - няма 

шарнири или съединения за износване. 
• Автоматично окачване на ротора, осигуряващо 

безпроблемна работа. 
• Вграденото отклонение под налягане на предните 

колела предотвратява повдигането и отскачането 
на зъбите. 

• Оптимално следване на терена за чисто 
гребане при високи скорости напред. 
Всички колела са разположени близо до зъбците. 

 
 
 
 
 
 

 
Роторите са напълно гъвкави във всички посоки, 
което означава, че зъбците имат изключителна 
способност за следване на терена…
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Адаптация в 3 измерения 
Тези високоефективни сеносъбирачи са оборудвани с 
колесна система TerraLink Quattro за превъзходно 
следване на контура на земята. Системата TerraLink 
Quattro управлява ротора в 3 измерения, с уникална 
комбинация от ходова част с 4 колела и специално 
проектирана система за окачване на ротора. Това 
осигурява превъзходни характеристики на събиране, 
дори при по-високи скорости напред. 

 
 
 
 
                                                                 TerraLink Quattro е  
                                                                  система, която не се  
                                                                  нуждае от   
                                                                  поддръжка - няма  
                                                                  шарнири или  
                                                                  съединения за   
                                                                  износване. 
 
 

... осигуряване на чист резултат на събиране 
без замърсяване в реколтата. 

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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#RA4515 
 
 
 
 
 

Това е ефективност: 
работна ширина 15 
метра  
Kubota RA4515 е проектиран за висока производителност при 
тежка работа. Четири ротора, скоростна кутия ProLine, която не 
се нуждае от поддръжка, работна ширина 15 метра и тежък 
дизайн на основната рама подчертават неговия потенциал за 
най-взискателния клиентски сегмент.
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Уникалната конструкция с предни ротори близо до 
водача за отлична видимост. 

 
Тръбната конструкция прави разликата 
Специалният тръбен дизайн на предните роторни 
рамена е уникалната характеристика на RA4515. 
Ширината на гребло може да бъде съчетана с 
различни характеристики на културата, за да се 
получи равномерно оформен и еднакво широк 
откос по цялата ширина.  
Дизайнът позволява и бързо регулиране на 
работната ширина. В случай на контакт с 
препятствие, защитата от претоварване на 
външното рамо гарантира, че се сгъва обратно при 
определен натиск, като предпазва основната 
конструкция на рамката от повреди.  
Също така при събиране по границите, бързо 
движещите се предни рамена могат да се 
използват за насочване по огради и др., без да се 
забавят. Особено при събиране в ъгли е възможно 
да ги почистите с едно движение, тъй като 
предният ротор може да бъде избутан вътре в 
ъгъла. Най-голямата полза от системата обаче е, 
че следващият откос ще бъде прав, тъй като 
роторът в зоната в която не извършвате гребене 
остава в позиция. При преминаване на 
препятствия в полето, предните ротори могат 
бързо да бъдат преместени навътре, като се 
гарантират прави откоси. 
Изключителна маневреност 
2-точковата задвижваща глава позволява ъгъл на 
завъртане до 80 °, а опционалните управляеми оси 
на колелата гарантират, че тези гребла на Kubota 
имат несравнима маневреност. Въпреки общата 
дължина от 9,20 м, дори тесни проходи или 
подходи са лесно преодолими.  
За лесно управление на носа е възможно да се 
приспособи последователността на повдигане и 
спускане на предните и задните ротори, за да се 
оптимизира закъснението във времето помежду им. 
Могат да бъдат избрани три различни възможности. 
Всичките 4 ротора могат да бъдат повдигнати 
поотделно, което ви позволява да гребете всякакъв 
размер или форма на полето по професионален и 
ефективен начин.  

    Спирачки и гуми 
Широките гуми не само осигуряват нежна 
обработка на земята, но и осигуряват отлична 
стабилност както на полето, така и на пътя. 
Хидравличните или пневматичните спирачки 
позволяват пътна скорост до 40 км / ч. 
Всички ротори са оборудвани с 3 двойни колела, 
въртящи се на 360 °, за перфектно насочване и 
без проблем в остри завои с нарушени тревни 
полета. 

    Справяне  с терена 
Предните ротори са снабдени с хидравлично 
управление на натиска върху земята за 
постоянно регулиране на налягане върху 
почвата. Независимо от избраната работна 
ширина, земното налягане остава равномерно, 
което позволява на ротора незабавно да реагира 
на неравни полеви условия за точно следване на 
терена. 
Предимствата са очевидни, тъй като това води до 
по-малко вреди и по-бързо възстановяване от 
стърнището и минимално замърсяване в 
реколтата. Особено при мокри условия ниското 
тегло на ротора е голямо предимство за 
получаване на чиста реколта. 

 

Всеки ротор може да бъде независимо и 
хидравлично настроен за височина. Освен това 
минималната височина може да се регулира 
механично, за да се осигури правилна настройка. 

 

Всичките 4 ротора могат да се повдигат индивидуално. 
 

Високото повдигане на роторите осигурява 
голям просвет по време на завоите. 
Височината на просвет може да се регулира. 
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Знаете ли? 
 

 
Знаете ли, че Kubota не е само 
една от 50-те най-признати 
марки в Япония, но и един от 
най-големите производители 
на трактори в света? Само 
през 2014 г. Kubota 
произвежда над 180 000 
трактора. 
 

#RA4515 
 

Абсолютно адаптивни 
 
 

Ширината на греблото може да се променя непрекъснато в движение 
между 9,80 м и 15,00 м. Ширината на гребло може да бъде 
съобразена с плътността на реколтата, за да се получи равномерно 
оформен и еднакво широк откос по цялата дължина. Можете 
самостоятелно да управлявате външните ротори около препятствие 
като стълб или дърво, без да се налага да променяте посоката на 
движение с цялата машина.  

 
Всичко под контрол с ISOBUS 
технология 
Kubota RA4515 е изцяло ISOBUS. 
Това означава, че ще се включи и 
работи със съвместим с ISOBUS 
трактор, без да е необходим отделен 
терминал. 
Kubota RA4515 се предлага с 
терминалите за управление IsoMatch 
Tellus или IsoMatch Tellus GO. 
IsoMatch Tellus GO е специално 
разработен за лесно управление на 
машините. Просто свържете вашата 
машина, влезте в кабината на 
трактора, включете бутона за 
захранване и GO. Терминалът 
автоматично ви показва машината. 
За да се  максимално удобството на 
потребителя, всички бутони са 
разположени в дясната страна на 
терминала. Няма нужда да гледате 
сензорния екран, когато работите с 
машината.  
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Поемете пълен контрол 
Следните функции могат да се управляват с терминалите: 
• Откос и работна ширина. 
• Програмируема височина на повдигане на ротори. 
• Автоматичен избор на транспортна или работна позиция чрез натискане на икона. 
• Отделно повдигане на четирите ротора. 
• Настройка на височината на ротора. 
• Регулиране на работната ширина, лява и дясна страна. 
• Активно и избираемо хидравлично окачване на предните ротори. 
• Кормилно управление на транспортната ос. 
• Активиране на управлението на носа. 
• Регулиране на времето на закъснение / метри или ръчно управление на носа. 
• Специален персонализиран потребителски интерфейс, разработен с 

изпълнители, за много лесно управление на функциите. 
• По избор с джойстик. 

 
 

   
Двата външни ротора 
могат да се регулират 
индивидуално, за да 
съответстват на 
работната ширина 
между 9,50-15,00м. 

Хидравлично 
окачване на 
предното повдигащо 
рамо и Break-Back 
система. 

Отлична маневреност  

 

 
С интелигентния си механизъм за сгъване общата височина остава под 4,00 
м - въпреки диаметъра на ротора от 3,85 м. И няма нужда да се махат 
зъбните рамена при транспортиране. 
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#RA4515 
 
 

GEORAKE®:  

опростете бизнеса си 
С решението Kubota GEORAKE®, точната работа 
с гребла и с добре оформени откоси, никога не е 
била по-лесна. След като насочването е 
направено, всичко, което трябва да правите, е 
да управлявате трактора. Тъй като GEORAKE® 
автоматично повдига всеки ротор в точното 
време, факторът на стрес за правилното 
завършване на откосите, преди завъртане на 
носа или в парцели с неправилни форми е 
напълно елиминиран. 

 
GEORAKE® е пътят към прецизността 
За да се максимизира 
производителността и качеството на  
събиране, са необходими умения и 
прецизност. Особено по време на 
завъртане на носа. Всички ротори 
трябва да бъдат повдигнати  в 
точното време, за да се събере 
реколтата по най-ефективния начин и 
да се подготви перфектно оформени 
откоси за вдигане.  
Тази съществена операция вече е 
напълно автоматизирана, тъй като 
всеки от четирите ротора се 
управлява индивидуално чрез 
управление на секциите, без да е 
необходимо внимание от страна на 
водача на трактора. 

 
Открийте тези нови възможности 
с решението Kubota GEORAKE®.  
Автоматично повдигане на всеки ротор  
в точното време. 

 
Тъй като вече са регистрирани обработените зони, 
всеки отделен ротор автоматично ще се повдига при 
завои и неравности.
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GEORAKE®  означава пълна 
подкрепа на водача 
GEORAKE® регистрира вече 
обработената площ, така че след като 
ротор влезе в такава зона, той 
автоматично ще се повдигне. Всеки 
ротор работи поотделно и действа 
като една от четирите секции. При 
повторно навлизане в необработена 
зона, роторът автоматично ще се 
спусне  в точното време, за да се 
осигури пълно гребене.  
При гребене на неправилно оформени 
полета GEORAKE® избягва да  
натрупва във вече подготвени откоси, 
като автоматично повдига включените 
ротори, без да е необходимо  
управление от водача. Той може да се 
съсредоточи върху шофирането и 
перфектния резултат на събиране. 
Не се оставя реколта и не се 
нарушават откоси от намеса на 
роторите. Събирането се извършва с 
висока степен на прецизност. 
GEORAKE® е приложение, основано 
на лиценз и изисква лиценз за 
машината и лиценз за секционно 
управление на терминала. Лицензът 
на терминала може да се използва и 
за управление на други машини като 
сеялки, разпръсквачи и пръскачки. 

#RA4012-4513 
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ProLine или CompactLine: 

опростена ефективност 

12-метровото гребло Kubota се предлага с избор между скоростна кутия ProLine 
или CompactLine. И двете машини са сходни по конструкция. Те са произведени 
на база на една и съща концепция за рамата. Версията RA4012 CompactLine е 
лесна за използване машина със значителна работна ширина и е предназначена 
за професионалисти, търсеща надеждна машина, която да гарантира стабилност 
в цялостния процес на прибиране на реколтата. За тежки условия на работа е 
разработена машината RA4513 ProLine.  
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Увеличете капацитета си 
RA4012 и RA4513 са насочени към по-лесна работа 
при тежки и взискателни операции. Възможността за 
точно захранване на машината, която следва и поддържа 
ефективността на цялостната система за събиране, е 
съществена част от работата на. Със своя впечатляващ 
капацитет от 12,50 м работна ширина, директен дизайн и 
възможност за регулиране както на работната, така и на 
широчината на откосите, тези машини са проектирани да 
ускорят цялостния процес на събиране и прибиране, при 
променящата се интензивност на културите през сезона. 

 
Лесно боравене – по-висока производителност 
И двете гребла са проектирани за опростяване на 
работата. Забравете за усъвършенстваните 
сензори и контролни функции, всичко 
проектирано около оператора с мисъл за 
простота, фокусирайки се върху елементите, 
които добавят реална стойност. Вземете 
например контролния блок. Той се предлага с 
доста удобен дизайн, включващ предварително 
избрани функции за множество лесни операции. 
За да работят RA4513 и RA4012, са необходими 
само един двойно и един единично действащ 
бобинен клапан.  

 
Повече време на работа с максимална транспортна 
височина от 4 м 
Няма причина да губите време, дори когато се 
движите между полетата. Просто вдигнете 
роторите и тръгвайте, безопасна под 4,00 м 
транспортна височина - няма нужда да слизате от 
трактора за отстраняване на рамената на зъбите. 
Големите транспортни колела и хидравличните 
спирачки са стандартни. При складиране всички 
рамена на зъбците на RA4012 могат да се свалят, 
за да позволят височина на съхранение до 3,40 м. 
Силното и стабилно краче за съхранение осигурява 
бързо и безпроблемно прикачване и откачване. За 
RA4513 рамената на зъбите обикновено са 
фиксирани, но горните 4 са подвижни, за да 
достигнат същата ниска височина на съхранение.  

 
Отлично формирани откоси 
Задните ротори са проектирани с по-малък 
диаметър от предните ротори и се въртят с по-
висока скорост, за да осигурят по-точно 
формиране на откосите. Това, в комбинация с 
извитите рамена на зъбците, осигурява точни и 
равномерно оформени откоси. Системата за 
окачване на ротора TerraLink Quattro, работеща в 3 
измерения за отлично проследяване е в тясна 
комбинация с 4-колесния ротор, за да осигури 
висока точност и стабилност на склонове.Тя няма 
нужда от поддръжка и не се износва.  
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. 

#RA4012-4513 
 

Явно предимство:  
компактен, но ефективен 

Хидравличното регулиране на работната ширина и ширината на откоса 
ви позволява да конкретизирате интензивността и ширината на откоса 
според възможностите на следващата машина. Всичко това удобно за 
работа и управление от седалката на трактора. Работната ширина може 
да се настрои между 10-12.50м, а ширината на откосите може да се 
регулира между 1.20-2.20м, добавяйки необходимата гъвкавост. 

 
 

Лесна работа с всички 
функции чрез опростено 
управление. Не са 
необходими сензори за 
управление. 

 
 
                       RA4513 е снабден със 
                       скоростна кутия ProLine, 
                       докато RA4012 е оборудвана 
                       със скоростна кутия  
                       CompactLine. 

 
TerraLink Quattro - Абсолютно 
триизмерна адаптация без поддръжка и 
износване за изключително качество на 
събиране.

 
 
 
 
           Индивидуално  
             двойно повдигане на  
            преден и заден ротор.   
  Стандартно оборудван с   
  регулируемо времево  
  закъснение за положение     
  на носа. 

 
 
 
 
 
 
 
               Хидравлично регулиране на 
               работната ширина и  
               ширината на валяка, 
               съответно 10,0-12,5 и 1,2-2,2 м.

 
 
 

Компактен, но 
ефективен - може да се 
работи с трактори от 80 
к.с.  

Транспортна 
височина под 4 м, 
дори без да се 
сваляте рамената 
на зъбите. 

 

Опростен дизайн - 
необходим е само един 
единичен и един 
двойнодействащ клапан. 

 
3.35 м предни ротори и 
3.0 м задни ротори, 
всеки с по 12 рамена 
на зъбите и 4 зъба на 
рамо.По-бързо 
въртящите се задни 
ротори осигуряват 
еднакви откоси. 
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Лесна и интуитивна 
функция, управлявана 
от кабината на 
трактора. 

Лесно управление на носа 
Тези машини се предлагат с подобрено управление 
на носа. В допълнение към високия пътен просвет на 
роторите при завиване, е възможно да се адаптира 
закъснението във времето между повдигането / 
спускането на предните и задните ротори според 
скоростта на движение и полевите условия. Това се 
прави механично по много лесен начин.  

 
RA4513 и RA4012 могат да правят остри завои до 
80 °, както при работа на полето, така и по време 
на транспорт при преминаване през тесни 
проходи. 
Роторите могат като стандартна функция да 
се повдигат по двойки, удобно за гребене на 
реколтата далеч от линиите на оградата или 
при гребене в ниски полета. По желание 
предните ротори могат да се повдигат 
индивидуално.

 
 

  
Работната ширина може да се регулира 
хидравлично между 10-12,5м. Ширината на 
откосите също се настройва хидравлично между 
1,2 и 1,9 метра. 

Високото повдигане на роторите осигурява голям 
просвет по време на завоите на носа. 
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#RA2580-2584-2590 HYDRO-2590 Pro 
 
 
 

Здрави и яки 
гребла 

 
 
 

С регулируеми работни ширини, вариращи от 7,00м 
до 9,00м, тези гребла със специални изисквания 
осигуряват способността за образуване на откоси, 
поддържат операциите по прибиране на реколтата 
с оптималната си производителност. В основата на 
всички модели е система с тежка роторна глава. 
Доказано в годините при работа в тежки условия, 
той е превъзходно проектиран, като зъбния венец 
и зъбното колело работят в напълно затворена 
маслена баня.  

 
 
 

RA2580 - дизайн, оптимизиран за транспортиране 
RA2580 има както обширна работна ширина, така и 
компактни транспортни размери. Новият дизайн на 
осите на колелата позволява добавянето на  колела 
380/55 като стандарт, като същевременно предлага 
тясна външна ширина на коловоза, което го прави 
идеален за тесни пътища и проходи. Транспортната 
височина е под 4,00 м, дори с всички прикрепени 
рамена на зъбите. Няма нужда да напускате 
трактора, просто сгънете и тръгнете.  

 
 

Зъби ProLine с 
диаметър 10 мм. 

 

 
 

 
 
 
 
Гъвкава работна ширина 
RA2580: работна ширина 7,00-8,00м. 
RA2584: работна ширина 7,60-8,40м. 
RA2590 Hydro: работна ширина 8,00-
9,00м.  
RA2590 Pro: работна ширина 8,00-9,00м. 

 
С 9,00 m работна ширина и транспортна височина под 4,00 m, 
дори без отделяне на зъбните рамена, RA2590 Hydro предлага 
забележителна производителност без престой. 

 
 

Kubota RA2584 се преобразува хидравлично в транспортно 
положение от кабината на трактора. 
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Регулиране на височината на ротора в движение 
По избор се предлага ComfortKit за RA2580 и 
стандартно за RA2590 Pro. Това включва ръчен 
джойстик, който обединява всички функции за 
управление в едно. Височината на всеки ротор се 
контролира по електронен път, а действителната 
височина на всеки ротор се показва на екрана на 
контролната кутия. По този начин фината настройка 
на височината на ротора, подобряването на 
резултатите от работата ви се извършва лесно в 
движение. 
Индикаторът на екрана показва действителната 
височина в проценти. Възможно е да зададете 
лична нулева точка, за да предотвратите прекалено 
дълбоко гребене. Комплектът включва 
индивидуално повдигане на ротора. Възможно е да 
регулирате роторите заедно или индивидуално във 
всички позиции.  
Отлична маневреност 
Задната носеща рама с контролирано кормилно 
съоръжение придава на тази гребла отлични 
характеристики на следене, позволяваща плътни 
завои и изгубване без загуби дори в неправилно 
оформени полета. Дори ако роторите са 
повдигнати на стръмен наклон, кормилната 
система надеждно противодейства на всяко 
отклонение. По време на завоите на носа роторите 
се повдигат на височина до 45 см от земята, за да 
се предотвратят нарушаване на откосите. 

 
• Активно управлявани колела за отлично проследяване. 
• Възможност за извършване на остри завои до 80 °. 
• Високото повдигане на роторите до 45 см 

осигурява голям просвет по време на завой 
на носа. 

• Едностранно повдигане: Гребене само с един 
ротор (стандартно за RA2590 Hydro, опция за 
RA2580 и RA2584). 

 
 

RA2590 Hydro - голям капацитет в полето, компактен 
на пътя 
RA2590 Hydro достига до 9,00 м по време на 
работа с двойните си ротори и предлага гъвкавост 
за регулиране на работната ширина между 8,00-
9,00 м. По време на транспортиране той ще 
остане под 4,00 м, дори при монтирани всички 
зъбни рамена.   

 
Благодарение на хидроосите, които са уникална 
характеристика на Kubota, греблата може да 
бъдат спуснати хидравлично за транспорт, като се 
гарантира транспортна височина под 4,00 м. Друго 
предимство е, че гравитационната точка се 
премества към земята и в комбинация с широкия  
коловоз и големите гуми 380 / 55-17 се създава 
отлично разпределение на теглото и стабилност 
по време на транспортиране.  
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#RA2064-2072-2072 HYDRO-2076 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Висока 
производителност: 
компактни централни 
ротори 

 
 
 

Kubota предлага гама от две ефективни роторни гребла със 
здрава конструкция. Греблата правят равномерен 
централен откос от ширините между 6,20 и 7,80 метра. Те са 
монтирани на здрава и стабилна рама, за да осигури дълъг 
живот. Характеристики като активно управлявани колела, 
системата TerraLink Quattro и хидравличното регулиране на 
работната ширина са стандартни - с изключение на евтиния       
стартов модел RA2064.  

 

 
           Лесна настройка на  
височината на греблото.
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Уникална маневреност 
Задната носеща рамка с контролирано кормилно 
съоръжение позволява плътни завои, без загуби, 
дори в неправилно оформени полета. 
Изключителната височина на повдигане от 45 см, 
предотвратява повредите на откосите. 
Възможността да се правят остри завои до 80 ° и 
напречният стабилизатор в барабана са 
характеристиките на Kubota. Тези двойни роторни 
гребла са с хидравлично регулируема работна 
ширина. Това позволява да се променя ширината 
на откоса от 1,20-1,90 м, като се гарантира 
перфектно съвпадение с ширината на поемане от 
товарни ремаркета, балиращи машини и фуражни 
машини.  

 

 
Възможността да се правят остри завои до 80 ° и 
напречният стабилизатор в барабана са 
характеристиките на Kubota.

 
 

  
Хидравличните регулируеми ротори на RA2076 
могат да бъдат настроени между 7,00 м… 

... и 7,80 м работна ширина. 

 
RA2072 Hydro - преразглеждане на стандарта 
RA2072 Hydro е снабден с хидравлично задвижвани 
оси на основната рама, за да се повдига и спуска 
машината по време на транспортиране и 
експлоатация. Тази функция значително намалява 
транспортната височина с 40 см, позволявайки 
транспортна височина до 3,45 м. Добавете функции 
като регулируема работна ширина от 6,20-7,20 м, 
TerraLink Quattro следване контур на земята и тежка 
носеща конструкция - резултатът е ниска 
поддръжка, по-висока производителност и 
максимален комфорт при работа. 

 
 
 
 
 

 
За да се ограничи допълнително 
транспортната височина на RA2076 
рамената на зъбите  могат да бъдат 
свалени.Следва автоматично сгъване. 

Всички основни функции, като повдигане и 
спускане на основната рама и роторите, се 
управляват от кабината на трактора, като се 
използва електрохидравлично ръчно управление. 
Възможно е също така предварително да се 
активира повдигането на роторните блокове чрез 
терминала. Такова интегрирано решение 
предлага само Kubota. 

 

 

Опция - активиране на единичен ротор. Стандартно 
за Hydro версията. 
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#RA2064M 
 
 

Висока маневреност: удобни 
размери 
Новият Kubota RA2064M с компактната си конструкция в комбинация с 
триточковата връзка показва висока маневреност при тесни пътища и преходи. 
Монтажната арматура прави RA2064M идеален за овладяване на по-малки и 
неправилно оформени полета. Със своята работна ширина от 6,4 м и 3,05 м 
диаметър на ротора, той е подходящ за гребене на откоси 2х 3,2 м в един ред. 
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Въртяща се глава за 
перфектно следване при 
неравности криви. 

Удобна за 
поддръжка маслена 
потопена кутия. 

 
 
 
 

Удобна позиция 
на носа. 

 
 
 
 
 
 

Сгъваемите 
цилиндри с двойно 
действие спестяват 
допълнителни 
въжета. 

Компактна позиция за 
транспортиране и 
съхранение. 

 
 
 
 
 

 
Двойна ос (опция). 

 
 

Регулиране на 
височината. 

Настройката на Kubota RA2064M е с проста 
технология: 
• Няма въжета за блокиране при транспорт. 
• Само две позиции, сгънати или разгънати 

(цилиндри с двойно действие). 
• Без грешки при работа. 
• Няма нужда да използвате с хидравличен 

клапан по време на работа. 
• Лесно повдигане  с триточковата връзка. 
• Изключителен просвет на носа. 
• Въртяща се глава за свободно водене на 

машината по контура на полето. 
• Могат да се използват неподвижни колела. 
• С помощта на стабилизаторите се гарантира 

перфектна работа и на склонове. 
• Допълнителните тандемни колела могат 

дори да създадат по-меко движение. 

 

 
Тясно и ниско транспортно 
положение, без да напускате 
кабината. 

По-добра адаптация на земята в сравнение с по-
големите гребла с един ротор. 

 
 
 
 
 
 
 

Повече гъвкавост при 
паркиране, тъй като не 
е необходимо да се 
свалят зъбците. 

 
 

Висока гъвкавост на пътя и на полето, 
тъй като нищо не пречи. 
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#RA2577 
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Отлична гъвкавост и очевиден 
страничен ефект 

Двойното роторно гребло RA2577 ProLine осигурява работна ширина 
от 7,70 м. Концепцията за странично гребенене добавя отлична 
гъвкавост при формиране на откоси и ви позволява да събирате 
реколтата от работна ширина до 15,00 м в един откос. Концепцията за 
високо вградена основна рама предлага отличен просвет от земята 
при носа (40 см). Активно управляваните колела позволяват остри 
завои, както при работа в полето, така и по време на транспортиране 
при преминаване през тесни пътища.  

 
RA2577 е оборудван със скоростна кутия ProLine  с 
маслена баня, която не изисква поддръжка. 
Формата на масивния 400-милиметров крив диск 
позволява на зъбците да обработват по-бързо 
реколтата, оставяйки откоси с по-равномерна 
форма.В допълнение,предния ротор има 12 зъбни 
рамена всеки с по 4 зъба, а задния ротор 13 зъбни 
рамена всеки с по 5 зъба. Това гарантира по-точно 
гребене и позволява по-висока скорост на 
движение.  
Задната носеща рама е с по-ниска позиция. 
Роторните колела на ходовата част са разположени 
по-близо до задната част на ротора за подобряване 
следването на контура на земята при трудни 
условия. В допълнение RA2577 е снабден със 
система за колела Kubota TerraLink Quattro за 
превъзходно проследяване на земния контур. Тази 
система управлява ротора в 3 измерения. 

 

 
 

Концепцията за странично гребене ви позволява да 
събирате реколтата от 15,00 м в един откос. 

 
Активно управление на колелата за подобрена 
маневреност в комбинация с големи колела за 
намалено уплътняване на земята. 

 
 
 

Ниското положение на задната рамка 
осигурява отлична стабилност.
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#RA2070 EVO-2070 VARIO 
 
 
 
 
 

Странична гребене: проактивно 
изпълнение 

Новият Kubota RA2070 Evo + Vario, с 
носещи странични гребла, осигурява 
гъвкавост при гребене, повече комфорт 
при работа и по-високо качество на фуража 
благодарение на новата приставка за 
карданен ротор TerraLink Plus. 

 
 

Ефектът Touch-Down, сравним с 
ъгъла на подход при кацане на 
самолета, осигурява гладко и чисто 
накланяне, но също така с 
повдигането на пътен просвет от 
около 500 mm, предпазва откосите от 
повреди. 

 
По-високо качество на фуража 
С актуализираната функция “Terralink PLUS”, приспособлението 
за карданен ротор се облагодетелства с допълнителна 
усъвършенствана адаптация към земята от 8 °. 

 
Допълнително се поддържа от Touch-Down-Effect. TerraLink Plus 
осигурява по-малко замърсявания в реколтата и по-гладко 
движение. Поради това повишено качество на фуража, 
допълнително се подобрява млечността и здравето на 
животните. За да се поддържа и пасището в добра форма, 
машината е стандартно оборудвана с 380 мм защитни колела.  
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Vario два откоса. 

 
 

Тандемни оси (опция). 
 
 

Хидравлично 
заключване при 
транспорт (опция). 

 
Гъвкавост при събиране: 
• уникална  настройка на по-малък ротор отзад, в 

комбинация с още едно зъбно рамо, осигурява 
перфектно покритие при всякакви условия 

• подобрена геометрия на кормилното управление 
• управляемите тандемни оси отпред и фиксирани 

отзад осигуряват плавно движение и при трудни 
условия 

• перфектен изглед към лявата страна на 
разпределението на откосите 

• автоматично формиране на откосите 
• Vario дава възможност за поставяне на два 

откоса един върху друг, или за използване 
намалки преси при голям обем на реколтата, 
или за нощни откоси, за да се повиши 
качеството на сеното 

Повече комфорт при работа се осигурява от: 
• удобно свързване на машината 
• автоматично сгъване на дъската  
• хидравлично заключване при транспорт (опция). 
• подобрено управление, което ви 

осигурява по-добра маневреност в 
полето 

• опции като тандемни оси дават възможност 
машината да изпълнява индивидуални 
изисквания

 

  
Автоматична сгъваема дъска  със стойка 
за паркиране 

 

Транспортна височина под  4.0м. 
 
 

Земен просвет >500мм. 
 

 
 
 

Лесна за поддръжка 
скоростна кутия 
CompactLine с 
напълно затворен 
дизайн на маслена 
баня. 

Vario Model. Възможност 
за  "два" откоса. Един 
голям единичен откос 
или два по-малки нощни 
откоса. 

 
 
 
 

Автоматизирайте 
сгъването на дъската 
чрез гравитация без 
хидравлично 
управление 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terralink PLUS означава 
карданно закрепване на 
ротора, което  
облагодетелства 
усъвършенствана 
адаптация към земята, 
поддържана от “Touch-
Down-Effect”. 

Новата геометрия на 
кормилното управление 
позволява по-остри 
завои от предишния 
модел с ъгъл на 
завиване от близо 80 °. 
Пътният просвет при 
носа> 500 мм. 

 
   

Тандемни оси 
(опция). Управляеми 
за преден и 
фиксирани за заден 
ротор. 
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Знаете ли? 
 

Знаете ли, че нашите 
резервни части се 
произвеждат по същите 
високи стандарти и строги 
спецификации като 
тракторите Kubota? 
Оригиналните части винаги 
ще работят и се вписват по 
предназначение и гарантират, 
че поддържат машината ви с 
максимална 
производителност. 
 

RA2071T EVO-2071T VARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
С височина на 
повдигане 50 см, 
откосите се пресичат 
лесно. 

SideShift вдясно - 
удобно преминаване 
край дървета. 

SideShift вляво - гребене 
без преминаване върху 
необработени площи. 

И двете гребла са в 
състояние да поставят 
малки нощни откоси за 
сено.
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Голям на поле, малък при 
транспортиране 

RA2071T EVO и RA2071T VARIO са проектирани за максимална 
гъвкавост на събиране при различни условия. Двойните 
ротори, работещи независимо един от друг, позволяват да се 
съберат или един голям, или два по-малки откоси. Като 
алтернатива греблата могат да поставят две големи откоси в 
един, което позволява общо събиране на реколта до 12,50 м в 
един откос. 

 
Спецификация VARIO 
Версията VARIO предлага и патентованата 
система SideShift, която включва 
електрохидравлично управление на всички 
функции. 
Kubota SideShift 
Специална характеристика на RA2071T VARIO е 
възможността за странично преместване на двата 
ротора - както отпред, така и отзад - от кабината на 
трактора. С тази патентована система гребенето 
по границите на полето или около дърветата не е 
проблем - тъй като тракторът може да работи на 
безопасно разстояние от препятствията. Също 
така е възможно да се движите с трактора по вече 
ограбена зона. 
Лесно преобразуване от работеща в транспортна 
позицияция 
Не е необходимо да сваляте рамената на зъбите. 
Преобразуването на RA2071T в транспортно 
положение изисква само една проста операция на 
контролния блок. Дефлекторът за откос се 
повдига хидравлично, а транспортната ширина се 
ограничава до само 3,00 м (за да достигне 2,45 м, 
рамената на зъбите могат да бъдат свалени). 

Машината се предлага стандартно с Evo с 
тандемен мост отпред. При версията Vario 
машината е оборудвана стандартно и със земно 
колело (опция за EVO)  
По избор машината може да бъде оборудвана с 
до 13 колела с тандемни оси на задния ротор и 
два комплекта вътрешни тандемни оси на 
предната ходовата част. 11 рамена отпред и 12 
рамена отзад осигуряват равномерен наклон и 
добър поток на реколтата. 

 
Kubota TerraLink – 5-кратни предимства 
• Абсолютно без поддръжка и без износване. 
• Превъзходно проследяване при транспорт.  
•   Конфигурацията на прикачната ос подобрява тихото  

движение и намалява входящата мощност на трактора, 
особено при мокри условия. 

• 18.5”гуми и широката настройка на коловоза  
позволяват перфектно следене на земята и 
стабилност на склоновете. 

• Автоматичното овлажняване осигурява тиха работа на 
машината.

 
 
 

   
И двата модела са 
оборудвани с двоен, 
силоотводен вал - за 
повишена маневреност. 

Изтеглени оси за плавни 
характеристики на 
работа и намалено 
изискване за мощност. 
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#RA1542-1546 
 
 
 
 
 

Надеждна, здрава 
конструкция: висока 
производителност 

Единичните ротори на Kubota ProLine включват дизайн на скоростната кутия с 
отличен работен резултат. Характеристики като амортисьори за вибрациите, 
тандемни оси и регулиране на височината HydroLift са отличителен белег на тези 
гребла с единичен ротор. 

 
 

ProLine скоростна кутия 
Тези модели ротационни гребла на 
Kubota са базирани на технологията на 
скоростната кутия ProLine и предлагат 
работни ширини съответно 4,20 м и 
4,60 м и са оборудвани с редуктор 
Kubota ProLine с маслена баня - не 
изисква поддръжка. 

 
Скоростната кутия ProLine осигурява 
отлично образуване на откоси. 
Формата на масивния 400-милиметров 
извит диск е усъвършенствана, за да 
позволи на зъбците да пропускат 
реколтата по-бързо, оставяйки по-
равномерна форма на откоса. 

 
И двете гребла са стандартно 
оборудвани с двете двойни оси на 
колелата и амортисьори за 
вибрации, предлагайки отлично 
проследяване на контура на 
земята, свеждайки до минимум  
замърсяването в откоса. 

 
 
 

Скоростната кутия с маслена баня 
ProLine осигурява работа без 
поддръжка. Раменете на зъбците 
могат лесно да бъдат свалени. 
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За транспортиране или съхранение, защитните 
рамки на ротора се сгъват близо до основната 
рама, като се заключват автоматично на място. 
Помощна пружина, свързана с дъската за откос, 
намалява необходимото усилие. 

 
 
 
 

HydroLift концепция 
Уникална характеристика на RA1542 и RA1546 е 
концепцията HydroLift. Това е хидравлична система 
за регулиране на височината, която позволява на 
водача бързо да регулира работната височина 
спрямо различните условия на земята от кабината 
на трактора. С уникалната възможност за задаване 
на минимална височина.  

 
 
 
 

   
Като опция тези гребла 
могат да бъдат 
снабдени с трето 
колело, за да осигурят 
още по-добра 
флотация. 

Безстепенно регулиране 
на трасето на гърбицата 
позволява фина 
настройка, за да се 
постигне оптимално 
накланяне и образуване 
на откос според 
състоянието на 
културата. 

Стандартните 
амортисьори за вибрации 
осигуряват отлични 
експлоатационни 
характеристики. 
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#RA1032-1035-1039-1042T-1043-1047T 
 

Компактната гама: машини 
за по-малки трактори 

За по-малки гребени операции Kubota предлага няколко модела, 
предназначени за използване на трактори с по-ниска мощност, 
като същевременно осигуряват подобни характеристики на 
гребене в сравнение с машините от по-висок клас. С въртящите 
се триточкови връзки, а също и две прикачени версии, има 
модел, който отговаря на всякакви нужди - от земеделските 
производители в равнинните райони до потребителите, 
работещи на стръмни склонове. 

 
 
 

Kubota ‘Compact’ роторна глава 
Главата на ротора се смазва с грес. В напълно 
затворен корпус, релсов път и приспособленията за 
гърбици работят постоянно смазвани в маслена 
баня. Валът на ротора и вала на пиньона са 
монтирани на два лагера за максимална здравина 
и дълъг експлоатационен живот.  

 

Извити рамена на зъбците 
Всички гребла Kubota CompactLine разполагат с 
колянови зъбци за значително по-чиста 
производителност на гребене и оптимизирано 
образуване на откоса. Този дизайн гарантира, че 
редът на зъбите на рамото има по-ефективен 
ъгъл на приближаване към идващата реколта, а 
също така осигурява по-чист откос. 

Всички гребла могат да 
бъдат настроени за 
намалена ширина на 
транспортиране и 
съхранение като се 
свалят зъбните рамена  
и поставянето им върху 
рамката на носача. 

 
 

Като опция тези гребла 
могат да бъдат 
снабдени с трето 
колело, за да се осигури 
още по-добра 
флотация. 

Въртящата се 3-точкова 
връзка осигурява 
перфектна работа при 
проследяване на земята 
и при завиване. 
Амортисьори за вибрация 
се предлагат като опция.  

 

Прикачените машини 
могат удобно да се 
повдигнат на височина 
50 см . 
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RA1032 - компактно 3,20-метрово 
гребло с тегло само 320 кг. 

RA1043 - 4,30 м работна ширина с тегло 
490 кг. 

 
 

  
RA1039 - работна ширина 3,90 м, 
тегло 460 кг. 

RA1047T - 4,70 м работна ширина и 
тегло само 665 кг.
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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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 

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 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. 
 

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.  

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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PERFORMAN
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E 

 

KUBOTA 
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CONTR

 

VALUE 
PROTECTION 

OPTIMISATI
 

# 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. 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* = Двоен откос 

 
◦ option  ● standard 

** = Със свалени зъбни рамена  *** = Хидравлично сваляща се главна рама                                                                              

  Модел  
CompactLine 

RA1032 RA1035 RA1039 RA1043 RA1042T RA1047T 
● ● ● ● ● ● 

ProLine - - - - - - 
Размери и тегло      

Работна широчина (м) 3.20 3.50 3.90 4.30 4.20 4.70 
Транспортна широчина (м) 1.60 1.75 1.75 2.10 2.00 2.40 
Транспортна височина (м) 3.10 3.35 3.60 3.85 3.90 4.80 
Височина при паркиране (м) 1.60 1.70 1.85 2.00 2.30 2.65 
Тегло (кг) 315 420 460 480 570 665 
Ширина на откоса прибл. (м)       

Капацитет                                                   (хек/час) 3.5 3.9 4.3 4.7 4.6 5.2 
Система за закачане      

Въртяща се 3-точкова връзка (CAT) 1/2 1/2 1/2 1/2 - - 
Долна връзка (2-точкова) - - - - - - 
Теглич - - - - ● ● 

Измервателно колело 16 ° ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

Ротори/Рамена на зъбите/Зъби      

Диаметър на ротора (м) 2.60 2.80 3.05 3.35 3.35 3.65 
Подаване на откоса ляво ляво ляво ляво ляво ляво 
Брой ротори 1 1 1 1 1 1 
Брой рамена на ротор 9 10 11 12 11 12 
Брой двойни зъби/рамо 3 4 4 4 4 4 
Диаметър на зъбите (мм) 9 9 9 9 9 9 
Непрекъсното следване на терена - - - - - - 
Свалящи се рамена на зъбите ● ● ● ● ● ● 

Регулиране на височината механично механично механично механично механично механично 
Колела и оси      

Гуми (на роторите) 15x6.00-6 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6 18.5x8.50-8 18.5x8.50-8 
Фиксирана тандемна ос ◦ ◦ ◦ ◦ ● ● 

  Въртяща се тандемна ос - - - - - - 

Стандартни гуми (носеща рама) - - - - - - 

Гуми- опция (носеща рама) - - - - - - 

Опционално оборудване      

Компенсиращо носещо рамо ◦ ◦ ◦ ◦ - - 
Заключване при склонове ◦ ◦ ◦ ◦ - - 
Предпазни аксесоари      

Warning panels ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

Пътни светлини ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 
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RA1542 RA1546 RA2064 RA2064M RA2070 
VARIO 

RA2070 
EVO 

RA2071T 
VARIO 

RA2071T 
EVO 

- - ● ● ● ● ● ● 

● ● - - - - - - 
        

4.20 4.60 6.35 6.40 6.65/7.85 6.65 6.60/7.10* 6.60/7.10* 
1.75 2.15 2.80 2.85 2.80 2.80 2.20**/3.00 2.20**/3.00 
3.15 3.35 5.90 3.85 8.65 8.65 7.40**/8.20 7.40**/8.20 
2.60 2.75 3.85 3.81 3.5**/3.99 3.5**/3.99 - - 
640 670 1510 1200 2240 2300 1400 1350 

  1.20 1.20     

4.6 5.1 6.9 6.9 7.6/8.7 7.6 7.3 7.3 
        

2 2 - - - - - - 
- - ● ● ● ● - - 
- - - - - - ● ● 

◦ ◦ - - - - ● ◦ 
        

3.35 3.65 3.00 3.05 3.35/3.23 3.35/3.23 2.95 2.95 
ляво ляво централно централно ляво ляво ляво ляво 

1 1 2 2 2 2 2 2 
12 13 10 10 11/12 11/12 11/12 11/12 
4 4 4 4 4 4 4 4 

10 10 9 9 9 9 9 9 
● ● - - - - - - 
● ● - - ● ● ● ● 

хидравлично хидравлично механично механично механично механично механично механично 
        

16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6 18.5x8.50-8 18.5x8.50-8 
● ● ◦ ◦ - - ◦ ◦ 

◦ ◦ - - - - - - 

- - 10.0x75-15.3 10.0x75-15.3 380/55-17 380/55-17 - - 

- - - - - - - - 
        

● ● - - - - - - 
● ● - - - - - - 

        

◦ ◦ ● ● ● ● ● ● 

◦ ◦ ● ● ● ● ● ● 
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Технически данни 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◦ option  ● standard 
                      * = Double swath  ** = With detached tine arms and lowered headstock  *** = Hydraulically lowered main frame 

 Модел   
CompactLine 

RA2072 RA2072 
HYDRO RA2076 RA2577 RA2580 RA2584 

● ● ● - - - 
ProLine - - - ● ● ● 

Размери и тегло     

Работна широчина (м) 6.20/7.20 6.20/7.20 7.00/7.80 7.70 7.00-8.00 7.60-8.40 
Транспортна широчина (м) 2.80 2.80 2.80 2.85 2.80 2.98 
Транспортна височина (м) 5.90 5.90 5.90 8.90 5.95 6.25 
Височина при паркиране (м) 3.85 3.45***/3.95 3.45***/4.10 3.70***/4.10 3.41/3.90 3.45***/4.10 
Тегло (кг) 1640 1680 1640 2160 2065 1950 
Ширина на откоса прибл. (м) 1.20-1.90 1.20-1.90 1.30-1.90  1.20-2.20 1.40-2.10 
Капацитет                                                   (хек/час) 7.5 7.5 8.4 8.5 8.8 9.2 
Система за закачане     

Въртяща се 3-точкова връзка (CAT) - - - - - - 
Долна връзка (2-точкова) ● ● ● ● ● ● 

Теглич - - - - - - 
Измервателно колело 16 ° - - - - - - 
Ротори/Рамена на зъбите/Зъби     

Диаметър на ротора (м) 3.00 3.00 3.35 3.65 3.35 3.65 
Подаване на откоса    централно централно централно ляво централно централно 
Брой ротори 2 2 2 2 2 2 
Брой рамена на ротор 11 11 11 12/13 2x12 2x12 
Брой двойни зъби/рамо 4 4 4 4/5 4 4 
Диаметър на зъбите (мм) 9 9 9 10 10 10 
Непрекъсното следване на терена - - - ● ● ● 

Свалящи се рамена на зъбите - - ● ● (4) ● 

Регулиране на височината     механично механично механично механично мехн./хидр. ◦ механично 
Колела и оси     

Гуми (на роторите) 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6 
Фиксирана тандемна ос ◦ ◦ ◦ - ◦ ◦ 

  Въртяща се тандемна ос - - - - - - 

Стандартни гуми (носеща рама) - 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 380/55-17 380/55-17 380/55-17 
Гуми - опция (носеща рама) - - - - - - 

  Опционално оборудване     

Компенсиращо носещо рамо - - - - - ◦ 

Заключване при склонове - - - - - - 
Safety accessories     

Warning panels ● ● ● ● ● ● 

Road lights ● ● ● ● ● ● 
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RA2590 
HYDRO Pro RA4012 RA4513 RA4515 

    

- - - -     

● ● ● ●     
        

8.00-9.00 10.00-12.50 10.00-12.50 9.80-15.00     

2.98 2.99 2.99 2.99     

6.25 8.75 8.75 9.85     

3.50***/3.98 3.45/3.99 3.45/3.99 3.45**/4.00     

2350 4300 4700 6000     

1.40-2.40 1.20-1.90 1.20-1.90 1.40-2.50     

9.9 13.8 13.8 6.9     
        

- - - -     

● ● ● ●     

- - - -     

- - - -     
        

3.85 3.05/3.35 3.05/3.35 3.85     

   централно    централно    централно       централно     

2 4 4 4     

2x14 4x12 4x12 13/15     

4 4 4 4/5     

10 9 10 10     

● - ● ●     

(4) ● (4) (4)     

механ./Pro 
el. 

механично механично хидравлично     

        

16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6     

◦ - - Terra     

- ◦ ◦ Contact     

380/55-17 500/50-17 500/50-17 560/60-22.3     

- - - -     
        

● ◦ ◦ ●     

- - - -     
        

● ● ● ●     

● ● ● ●     



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The company reserves the right to change the above specifications without notice. This brochure is for descriptive purpose only. Some of the items pictured in this brochure are optional and not 
standard equipment. Please consult your local Kubota dealer for warranty, safety or product information. For your safety, Kubota strongly recommend the use of a seat belt in all applications. 
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	#Акценти
	Правилното регулиране на сеносъбирача спрямо конкретните работни условия, пред които сте изправени днес, е това, което повишава качество на вашия фураж като гарантира, че мръсотията остава извън откосите и не оставя никаква остатъци след себе си. Зада...
	CompactLine
	ProLine


	#TerraLink Quattro
	Въртящите се ротори Kubota са проектирани да произвеждат добре оформени и чисти откоси, постигнати чрез прецизност във всяка част на събирането. Способността за следване на земния контур е важна, за да се избегне замърсяването в откосите - особено при...
	TerraLink Quattro
	TerraLink предлага 4-кратни предимства:
	Адаптация в 3 измерения


	#RA4515
	Kubota RA4515 е проектиран за висока производителност при тежка работа. Четири ротора, скоростна кутия ProLine, която не се нуждае от поддръжка, работна ширина 15 метра и тежък дизайн на основната рама подчертават неговия потенциал за най-взискателния...
	Тръбната конструкция прави разликата
	Изключителна маневреност
	Справяне  с терена


	#RA4515
	Ширината на греблото може да се променя непрекъснато в движение между 9,80 м и 15,00 м. Ширината на гребло може да бъде съобразена с плътността на реколтата, за да се получи равномерно оформен и еднакво широк откос по цялата дължина. Можете самостояте...
	Всичко под контрол с ISOBUS технология
	Поемете пълен контрол


	#RA4515
	С решението Kubota GEORAKE®, точната работа с гребла и с добре оформени откоси, никога не е била по-лесна. След като насочването е направено, всичко, което трябва да правите, е да управлявате трактора. Тъй като GEORAKE® автоматично повдига всеки ротор...
	GEORAKE® е пътят към прецизността
	Открийте тези нови възможности
	GEORAKE®  означава пълна подкрепа на водача


	#RA4012-4513
	12-метровото гребло Kubota се предлага с избор между скоростна кутия ProLine или CompactLine. И двете машини са сходни по конструкция. Те са произведени на база на една и съща концепция за рамата. Версията RA4012 CompactLine е лесна за използване маши...
	Увеличете капацитета си
	Лесно боравене – по-висока производителност
	Повече време на работа с максимална транспортна височина от 4 м
	Отлично формирани откоси


	#RA4012-4513
	Хидравличното регулиране на работната ширина и ширината на откоса ви позволява да конкретизирате интензивността и ширината на откоса според възможностите на следващата машина. Всичко това удобно за работа и управление от седалката на трактора. Работна...
	Лесно управление на носа


	#RA2580-2584-2590 HYDRO-2590 Pro
	RA2580 - дизайн, оптимизиран за транспортиране
	Гъвкава работна ширина
	Регулиране на височината на ротора в движение
	Отлична маневреност
	RA2590 Hydro - голям капацитет в полето, компактен на пътя

	#RA2064-2072-2072 HYDRO-2076
	Kubota предлага гама от две ефективни роторни гребла със здрава конструкция. Греблата правят равномерен централен откос от ширините между 6,20 и 7,80 метра. Те са монтирани на здрава и стабилна рама, за да осигури дълъг живот. Характеристики като акти...
	Уникална маневреност
	RA2072 Hydro - преразглеждане на стандарта


	#RA2064M
	Новият Kubota RA2064M с компактната си конструкция в комбинация с триточковата връзка показва висока маневреност при тесни пътища и преходи. Монтажната арматура прави RA2064M идеален за овладяване на по-малки и неправилно оформени полета. Със своята р...
	Настройката на Kubota RA2064M е с проста технология:


	#RA2577
	Двойното роторно гребло RA2577 ProLine осигурява работна ширина от 7,70 м. Концепцията за странично гребенене добавя отлична гъвкавост при формиране на откоси и ви позволява да събирате реколтата от работна ширина до 15,00 м в един откос. Концепцията ...

	#RA2070 EVO-2070 VARIO
	Новият Kubota RA2070 Evo + Vario, с носещи странични гребла, осигурява гъвкавост при гребене, повече комфорт при работа и по-високо качество на фуража благодарение на новата приставка за карданен ротор TerraLink Plus.
	По-високо качество на фуража
	Гъвкавост при събиране:
	Повече комфорт при работа се осигурява от:


	RA2071T EVO-2071T VARIO
	Голям на поле, малък при транспортиране
	RA2071T EVO и RA2071T VARIO са проектирани за максимална гъвкавост на събиране при различни условия. Двойните ротори, работещи независимо един от друг, позволяват да се съберат или един голям, или два по-малки откоси. Като алтернатива греблата могат д...
	Спецификация VARIO
	Kubota SideShift
	Лесно преобразуване от работеща в транспортна позицияция
	Kubota TerraLink – 5-кратни предимства

	Единичните ротори на Kubota ProLine включват дизайн на скоростната кутия с отличен работен резултат. Характеристики като амортисьори за вибрациите, тандемни оси и регулиране на височината HydroLift са отличителен белег на тези гребла с единичен ротор.
	ProLine скоростна кутия
	HydroLift концепция

	#RA1032-1035-1039-1042T-1043-1047T
	За по-малки гребени операции Kubota предлага няколко модела, предназначени за използване на трактори с по-ниска мощност, като същевременно осигуряват подобни характеристики на гребене в сравнение с машините от по-висок клас. С въртящите се триточкови ...
	Kubota ‘Compact’ роторна глава
	Извити рамена на зъбците


	#IsoMatch
	Бъдете професионалист в увеличаването на производителността
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