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KUBOTA
SE СЕРИЯ

Новото мислене е
отговор на
днешните
предизвикателства

Предизвикателствата пред селскостопанския сектор стават все поголеми.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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#Мулчери

SE1001-8000:
универсален,
надежден,
ефективен!
Широката гама от мулчери Kubota гарантира, че
има модел, който да отговаря на всички
експлоатационни изисквания. Всеки модел
осигурява страхотни резултати в различни
условия на работа. Всички модели са
конструирани със стабилна скоростна кутия и
здрава „V” ремъчна трансмисия. Корпус с висока
якост с двойно покритие в критичните зони
осигурява допълнително сигурност.
Комбинацията от прецизно проектирани роторни
валове и неизносващи се лопатки осигуряват
надеждна работа, като същевременно
изискванията за поддръжка са минимални.

Серия SE1001 и SE3000
мулчери за зелени
площи и лозя с работна
ширина от 1,50-2,50м.
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Серии SE2000 и SE2000P
странично въртящи се
мулчери за поддръжка на
пътища с работни
ширини от 1,55-2,50 m.

Серия SE4000
многофункционални
леки мулчери с
работна ширина от
2,35-3,25м.

SE SERIES

Серия SE5000-SE6000
Моногофункционални
мулчери с работна ширина
от 2.35 до 3.20 м.

Серия SE7000L-SE7000
Мулчери с работна ширина
от 2.80 до 3.20 м.

Серия SE8000
Мулчери с работна ширина
от 3.20 до 4.00 м.
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#SE1001

Силен партньор:
специалистът за зелени
площи
Мулчерът за трева Kubota SE1001 е малка, средно
натоварена машина, подходяща за експлоатация на леко
неравни терени, зелени площи и поддържане на пасища.
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Компактен - лесен за работа
Kubota SE1001 се предлага в три
модела с работна ширина от 1,50 м
до 1,80 м, много е лесен за работа и
изисква минимална поддръжка.
Освен стандартно монтираните
универсални ножове, при поискване
могат да се монтират и ножов за
каменисти терени и чашковидни
ножове. Kubota SE1001 е подходящ за
трактори до 50 к.с. и е идеалният
избор за поддръжка на зелени площи.

Всички скоростни кутии в серията
чоптери Kubota стандартно включват
вградено свободно колело.

Същината на SE1001 е роторът:
бързата скорост на въртене
(2052 об / мин) в комбинация с
голям брой ножове дават на
SE1001 превъзходни
характеристики на рязане.
Стандартно SE1001 предлага
механично преместване: барабанът
може да бъде монтиран в центъра или
от лявата страна на модула за
нарязване.
SE1001 е оборудван стандартно със
заден валяк, който позволява надежден
контрол на височината на косене. Като
алтернатива може да бъде оборудван
чифт плъзгачи.

SE1001 е оборудван стандартно със
заден валяк, който позволява прецизен
контрол на височината на косене.
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#SE3000

Ненадминати:
ефективни
издържливи

и

Kubota SE3000 е компактна и тежка машина за умерено
трудни дейности в меки почви и високи овощни
градини, лозя и храсти. Също за поддържане на
пасища и други тревни полета, рязане на слама и
стърнища.

Компактна тежка машина
Благодарение на здравата си конструкция серията SE3000 има дълъг живот при
минимална поддръжка. Регулируемото отклонение на главата до 500 мм дава
допълнителна гъвкавост за достигане под плодни дървета и по-безопасна
работа в близост до канали.
Като опция може да има хидравлично регулиране на отместването.
Освен това стандартния валяк и плъзгачите поддържат чопъра и
осигуряват постоянна работна височина.
Дизайнът на серията SE3000 е модерен и гъвкав; роторът от последно
поколение може да бъде оборудван с различни видове лопатки, което прави
машината адаптивна към повечето условия. Високите скорости на ротора
(2160 об/мин) в комбинация с контранож и двойна обвивка, гарантират отличен
ефект на раздробяване с минимално изискване за мощност.
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Знаете ли,че?
Знаете ли, че Kubota
произвежда продукти в седем
европейски държави? Тази
близост до пазара е от
основно значение за
философията на компанията.
Всеки производител се
придържа към същите високи
японски стандарти за
качество, независимо дали се
намира в Германия, Франция
или Япония.

Серията Kubota SE3000 може да
бъде оборудвана с гребло, за да
се подобри нарязването.

Валяк с диаметър 160 мм с регулируем скрепер е
монтиран като стандартно оборудване и осигурява
добри полеви характеристики.
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#SE2000

Ефективна работа: при
всякакви условия
Серията Kubota SE2000 е нов многофункционален чопър за
поддръжка на пътища, почистване на полеви граници, канавки и
живи плетове. В допълнение серията SE2000 показва
експлоатационна гъвкавост при трева, малки дървета и храсти,
като по този начин е идеална за поддръжка на паркове, градини
и пътни платна.
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1950
930
1590 / 1890 / 2040mm
1090
1805 / 2105 / 2255mm

580

WORK WIDTH 1590 / 1890 / 2040mm

Рама
Солидна конструкция, силно защитена и
подсилена с двойна обвивка като стандарт.
Ротор
Високопроизводителният ротор с
висока скорост на въртене, съчетан с
голям брой чукообразни ножове (13
на метър) осигуряват превъзходни
характеристики на рязане при
всякакви условия. (универсални или
скални ножове също по избор).

Максимална г ъ в к а в о с тхоризонтално рязане

Трансмисия
Скоростната кутия със свободен ход
отвътре и четири ремъка с автоматичен
обтегач осигурява гладко и надеждно
предаване на мощността към ротора.
Валяк
Стандартен валяк с диаметър 195
мм с вградени лагери и лесно
регулиране на височината на
рязане.

Вертикално

Банкети под ъгъл от -65 градуса.
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#SE2000P

По-голямо
изместване:
повече гъвкавост
Поради възможността за различни позиции на работния ъгъл,
серията SE2000P е изключително универсално решение за
поддръжка на ферми и пътища. Компактен и здрав, той
предлага превъзходна маневреност и има високо ниво на
надеждност.
Компактен и лесен за работа
В сравнение със стандартния чопър SE2000,
версията plus предлага по-голямо отместване
(1255 мм) и достига позиции и работни ъгли,
невъзможни за достигане с други машини. В
допълнение SE2000P може да се комбинира с
предно монтиран чопър (серия SE4000 и
SE6000), за да се увеличи максимално
работната ширина.
Странична трансмисия
Предаването на мощност чрез скоростна кутия с
вграден свободен ход (до 150 к.с.) и пет ремъка, които
включват автоматичен обтегач, осигуряват стабилна
скорост на ротора дори при работа в тежки условия.
Силоотводният вал с широкоъгълен шарнир е
монтиран като стандартно оборудване.
Здрав и защитен
Съчленяване на основна рамка и паралелограм,
проектирано съгласно FEM анализ и изчисления;
щателно тествани в лабораторията на Kverneland
Klepp, за да осигурят надежден и дълъг живот.
Скоростната кутия и трансмисията са защитени
срещу неправилна употреба по време на
работа.
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Знаете ли, че?

1940

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

280
2040 / 2350 / 2500mm
772
2590 / 2900 / 3050mm

Отместване
Различни позиции на отместване могат
да бъдат достигнати чрез различни
работни ширини. Гъвкав във всякакви
условия благодарение на изключително
ефективното шарнирно коляно (-65 ° и +
90 °).

1255

WORK WIDTH 2040 / 2350 / 2500mm
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#SE4000

Многофункционалност:
отпред, отзад, отместване!

Многофункционалност - за рязане на трева, поддържане на пасища и
обработка на стърнища. Здрава двойна глава позволява монтиране на
машината отпред или отзад на трактора. Заедно с хидравличното съоръжение
за отместване придава многофункционална гъвкавост при почти всички условия,
напр.почистване границите на полето, при овощни градини, банкети.
Предлага се с чуковидни ножове или универсални Y-образни ножове в
комбинация с ножове на вентилатора.

Хидравлично отместване
Идеален за позчистване на границите на полето.
Универсално използване и за поддръжка на пътища.
Прецизно подравнената рама за изместване,
обработена след процеса на заваряване,
осигурява сигурно и надеждно управление.
Смазващи се найлонови втулки осигуряват дълъг
живот.

Автоматично подравняване
Централната скоростна кутия, монтирана на
главата, гарантира, че карданният вал остава под
същия ъгъл във всички работни положения. Дори
при макс. 500 mm отместване ъгъла на
силоотводния вал не се променя. Това гарантира
гладко задвижване, намалено износване и по-дълъг
живот на карданния вал и на цялата задвижваща
линия (кръстачки и скоби).
Заден валяк
Стандартно оборудване за надежден контрол на
дълбочината при всякакви условия. Ø 160 мм с
главина на лагер 45 мм и смазняващи сачмени
лагери. Сменяем вграден корпус на лагера. Валяк,
сменяем с плъзгачи.
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Главина
Тежката глава е добре
изпитана с дизайна, взет
от гамата на брани
Kverneland.

Странично задвижване
Задвижване от пет V-образни ремъка тип VX,
работещи на обръщаеми ролки, което позволява
адаптиране за 540 или 1000 оборота в минута. Колела
със свободен ходс и автоматична обтегателна
пружина винаги осигуряват стабилно и ниско
износване на ремъчното предаване.

Контра ножове и двойна обшивка
Един стандартен U-образен контра нож. Предлага
се втори U-образен контра нож (допълнително
оборудване) за по-интензивно раздробяване и
тежки условия. Комбинира се и с двойна
обшивка.

Чукообразни ножове

Y-образни ножове

15

#SE5000
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Явно предимство: гъвкав и
надежден
Серията Kubota SE5000 е многофункционална машина за
рязане на трева, поддръжка на пасища, обработка на земя и
стърнища. Хидравличното устройство за изместване на
SE5000 ви дава възможност да изчистите границите на
полето, овощните градини и банкети на пътя.

Рентабилна машина
Изборът на чуковидни ножове или универсални
Y-образни ножове на вентилатора произвеждат
перфектно качество на раздробяване при
всякакви условия. С офсетно съоръжение за
изместване до 52 см, гамата SE5000 е идеалното
решение за поддръжка на полето и фермата. В
допълнение големият диаметър на ротора (540
мм) гарантира отлично качество на рязане с ниска
мощност. Лесната и минимална поддръжка правят
серията SE5000 много рентабилна машина.
Рама
Главата е проектирана и тествана за работа при
тежки условия. Цялото натоварване е
концентрирано върху триточковата връзка.

1

2

Трансмисия
Централна скоростна кутия с мощност до 160 к.с. с
вграден свободен ход като стандарт. Задвижващите
ролки са реверсивни, позволяващи работа на 540
или 1000 об / мин. Пет клиновидни ремъка в
комбинация с автоматичен обтегач осигуряват плавно
предаване на мощността. Не се изисква поддръжка.
Производителност
Масивно здрава тръба с размери 245 х 10 мм
формира основата на ротора. Големият общ
работен диаметър на ротора (540 мм) гарантира
отлично рязане с ниско изискване за мощност.
Контра ножът и двойната обвивка се препоръчват за
по-фино раздробяване на остатъци и по-дълъг живот
на рамата. Плъзгачите и валяка са стандартно
оборудване и осигуряват точен контрол на работната
височина. Ролката е с диаметър 245 мм и се
самопочиства (лопатките се движат много близо до
профила на ролката - 15 мм).

3

1. Рама.
2. Трансмисия.
3. Ротор.
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#SE6000

Ненадминато: гъвкавост,
съчетана с ефективност
Двойната глава позволява монтира на SE6000
отпред или отзад. Плъзгаща се тръба,
интегрирана в барабана; всички сили са
съсредоточени върху тройната връзка.
Стандартно 52см хидравлично управлявано
съоръжение за отместване.

Двойна глава.

Монтиране отпред.

Здрава трансмисия
Централна скоростна кутия с мощност до 160 к.с. с двойно вграден свободен
ход като стандарт. Задвижващите ролки са реверсивни, позволяващи работа
на 540 или 1000 об / мин. Пет клинови ремъка, комбинирани с автоматичен
обтегач на, осигуряват плавно предаване на мощността, предотвратявайки
приплъзване и при най-тежките условия на работа. Не се изисква поддръжка.
Двойната глава позволява монтира на SE6000 отпред или отзад. Плъзгаща се
тръба, интегрирана в барабана; всички сили са съсредоточени върху тройната
връзка. Стандартно 52см хидравлично управлявано съоръжение за
отместване.
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#SE7000L

Отлична
производителност: ниски
експлоатационни разходи
Отличната производителност, както и много ниските изисквания за
мощност и дейности по поддръжката (ниски експлоатационни
разходи) правят чопъра SE7000L идеалният избор за фермери и
предприемачи.
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Шредер подходящ за различни култури
Kubota 7280L е селскостопански мулчер, подходящ
за обновяване на тревни площи, рязане на
царевица, слънчоглед и сорго. Рамата на модула за
рязане е проектирана с извит профил, като задният
капак може да се отвори за обработка на големи
количества остатъци от реколта. В допълнение,
високата камера за рязане гарантира безпроблемна
работа дори при най-тежките условия.
Лагерите на валяка са интегрирани и защитени и не
се нуждаят от редовно смазване. Комплектът полувъртящи се колела също не изисква поддръжка.
Двойна обшивка и втори контра нож могат да
бъдат добавени като аксесоари, за да се удължи
живота на шасито и за по-фини нарязване на
остатъците.

Роторът на SE7820L може да бъде оборудван с
универсални или чуковидни ножове. Стандартно са
монтирани странични плъзгачи.

SE7280L може да бъде оборудван със заден валяк
(диаметър 195 mm) или 2 полу-въртящи се колела
(размер 155 SR13) за постоянен контрол на работната
височина.
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#SE7000

Голяма гъвкавост
при всякакви
условия: чопърът за
специалисти

Гамата SE7000 на Kubota обхваща най-големите и тежки машини за
рязане на трева и слама, създадени за работа при трудни условия
върху земи под угари и обработваеми полета. Но също така
подходящи за овощни градини, почистване на шубраци и поддържане
на пасища. Серията SE7000 се предлага в 4 работни ширини,
покриващи всички експлоатационни изисквания.
Уникална гъвкавост и висока
производителност
Чоптърите Kubota SE7000 предлагат уникална
оперативна гъвкавост. Високата скорост на ротора,
комбинирана с големия брой лопатки, увеличава
ефективността на рязане, като същевременно
намалява необходимата входна мощност. Роторът е
произведен прецизно и е динамично балансиран
след монтирането на лопатките; това осигурява
работа без вибрации.
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Гама от аксесоари
Серията SE7000 може да бъде оборудвана с
различни видове ножове, за да изпълни всички
експлоатационни изисквания. Плъзгачите са
включени в стандартната конфигурация. Колелата
се предлагат по избор. Освен това по избор се
предлагат двойна обвивка и втори контра нож.
Всички модели обаче са добре конструирани със
здрава скоростна кутия и много силно предаване на
мощността към "V"-образните ремъци, задвижващи
ротора. В допълнение, подсиленото шаси включва
двойно покритие в зоните, подложени на най-голямо
напрежение. Комбинацията от прецизно
произведените роторни валове на Kubota и
неизносващи се лопатки прави моделите SE7000
изключително надеждни.

SE SERIES

1

2

1. Странична трансмисия
Пет клиновидни ремъка в комбинация с автоматичен обтегач на колана осигуряват плавно предаване на мощността,
предотвратявайки приплъзване дори при най-тежките условия на работа. Не се изисква поддръжка.
2. Ротор
Масивна, здрава тръба с размери 245 х 10 мм формира основата на ротора.
Възможност за избор на универсални или чуковидни ножове. Големият
диаметър на ротора (650 мм) гарантира отлично качество на рязане при
ниска мощност.
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#SE8000

Най-добрият изпълнител:
кралят на мулчерите
Гамата Kubota SE8000 е проектирана да отговаря на найвзискателните изисквания. Мулчерите от серия SE8000 са
проектирани да осигурят цялостно нарязване на остатъци от
култури за по-ефективно разлагане.

Знаете ли,че?

Знаете ли, че Kubota е не 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.
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Стандартно оборудвани полувъртящите се колела (10 / 8,0 x 12,8)
осигуряват добра стабилност и
постоянна работна дълбочина на
SE8000 по време на полеви операции.

Полуавтоматичното свързване (Кат
III) позволява бързо свързване на
SE8000. В допълнение, монтирането на
плаваща горна връзка позволява лесно
управление на работната височина, без
да се натоварва главата.

SE8000 е винаги оборудван с двойна
странична трансмисия. Външните и
централизирани места за смазване на
ротора осигуряват по-лесна поддръжка.

Повече от 40 години опит
Разработването на мулчерите от серията SE8000 е
фокусирано върху изискванията на интензивните
потребители. Те са идеални за много взискателни и
специализирани доставчици. SE8000 е отличен за
раздробяване на остатъци от култури, нарязване
на слама, царевица и стъбла от слънчоглед, както
и обработка на земи под угар.
Ротор
Роторът може да бъде
оборудван с Y-образни
или чуковидни лопатки;
във всички конфигурации
специални лопатки на
вентилатора повдигат
материала нагоре за подобър ефект на
раздробяване. Големият
диаметър (760 мм)
гарантира отлично рязане
с ниска мощност.
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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
VALUE

PROTECTION
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CONTROL

OPTIMISATION

SE SERIES

Производителност

Имате ясна цел: да свършите работата си продуктивно и успешно,
без напрежение. Kubota ви предлага оборудването, което може найдобре 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: найдобро 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

SE1001
Зелени площи

SE2000

SE2000P

Странично завъртане

Странично завъртане

SE3000
Зелени площи и лозя

Размери и тегло
Работна ширина

(см)

150

180

155

185

200

200

230

250

155

185

200

230

250

Транспортна ширина

(см)

170

200

180

210

225

255

285

305

177

207

222

252

272

Тегло

(kg)

300

335

740

780

820

900

960

985

475

540

572

620

655

Прикачени към трактора
Обороти на карданния вал
Min-Max. мощност

(об/м)
(к.с.)

540

540

540

540

25 - 50

45 - 100

70 - 130

35 - 80

Експлоатация
Брой универсални ножове
Брой чуковидни ножове

80

96

40

48

52

52

60

64

40

48

52

60

64

-

-

20

24

26

26

30

32

20

24

26

30

32

Скорост на ротора

(об/м)

2052

1800

1858

2160

Скорост на ножа

51

(м/сек)

40

43

44

Диаметър вала на ротора

(мм)

40

50

50

50

Диаметър на ротора

(мм)

102

169

169

169

Диаметър на рязане

(мм)

396

452

452

452

3

5

5

Брой ремъци
Натягане на ремъка

чрез настройка

автомотично

5

автомотично

автомотично

Оборудване
Отместване

(мм)

-

580

1250

500

Заден валяк

(мм)

135 ●

195 ●

195 ●

160 ●

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

I контра нож

-

-

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

II контра нож

-

-

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

Двойна обшивка

-

-

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Задни колила
Плъзгачи

- липсва

Модел

◦

опция ●

SE1001

SE2000

SE2000P

Зелени площи

Странично завъртане

Странично завъртане

●

●

●

●

●

●

●
стандарт

SE3000
Зелени площи и лозя

Ножове
Чашкообразни ножове

●

Y- образни ножове

●

Y със средни ножове за
вентилатора
Y с дълги ножове за вентилатора
Y с къси ножове за вентилатора
Y - образни ножове
Чуковидни ножове
Чуковидни ножове
Чуковидни ножове
Чуковидни ножове
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SE4000

SE5000

Многофункционални

Многофункционални

SE6000

SE7000L

SE7000

SE8000

Многофункционални

Agri чопъри

Agri чопъри

Agri чопъри

235

280

325

235

280

320

280

320

280

280

320

320

255

300

345

255

300

345

300

345

300

302

342

352

400
432

863

980

1080

1025

1135

1225

1220

1380

940

1174

1302

1750

2200

540 or 1000

540 or 1000

540 or 1000

540 or 1000

540 or 1000

1000

60 - 140

70 - 160

90 - 160

65 - 110

55 - 160

100 - 260

40

48

56

56

72

80

72

80

68

72

80

120

20

24

28

28

36

40

36

40

34

36

40

60

152
78

1730 - 1828

1844 - 1949

1844 - 1949

1789 - 1887

1844 - 1949

1603

46 - 48

52 - 55

52 - 55

56 - 59

63 - 66

64

60

60

60

45

60

60

220

245

245

194

245

273

503

541

541

600

651

767

5

5

5

5

5

2x4

автоматично

автоматично

автоматично

чрез настройка

автоматично

500

550

550

540 ◦

-

195 ●

245 ●

245 ●

245 ◦

245 ◦

чрез настройка
-

◦

◦

◦

-

-

-

-

-

◦

◦

◦

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

◦

SE4000
Многофункционални

SE5000
Многофункционални

SE6000

SE7000L

SE7000

SE8000

Многофункционални

Agri чопъри

Agri чопъри

Agri чопъри

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●
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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.
® = trade mark protection in the EU.
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