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Wszechstronne rozwiązanie dla kukurydzy i innych nasion

PP1000



PRECYZYJNY SIEW KUKURYDZY, BURAKÓW, FASOLI, SŁONECZNIKA, ITP.

2



PRECYZYJNY SIEW KUKURYDZY, BURAKÓW, FASOLI, SŁONECZNIKA, ITP.

Dla wszystkich roślin uprawianych w rzędach, Kubota oferuje 
sprawdzoną technologię spełniającą wszystkie wymagania 
precyzyjnego siewu.

Dzisiaj Precyzyjne Rolnictwo staje sie coraz bardziej istotne. Bardziej 
precyzyjnie i równomiernie zasiane nasiona, tym większe możliwości 
większego plonu. Z GEOCONTROL i GEOSEED® Kubota oferuje dwie 
aplikacje, które maksymalizują wydajność maszyn
i zapobiegają obsianiu tego samego pola podwójnie. Nawet w 
całkowitych ciemnościach wyniki siewu będą wyjątkowe.

Modele PP1000 mogą służyć do siewu konwencjonalnego lub siewu w 
mulcz (w zależności od wyposażenia). Maszyny są dostępne z różnymi 
rozstawami między rzędami oraz szerokim wyborem wyposażenia 
dodatkowego.
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APARAT WYSIEWAJĄCY

Aparat wysiewający bez 
uszczelki
Opatentowany aparat wysiewający 
to nowoczesna konstrukcja, która 
gwarantuje zredukowane do minimum 
koszty obsługi i eksploatacji.

• Bez tarcia - bez zużycia
• Niski moment napędowy
• Minimalna konserwacja

W aparacie wysiewającym tarcza 
obraca sie razem z komorą próżniową. 
Ten ”bęben wysiewający” jest 
połączony z dmuchawą za pomocą 
tulei. Dzięki zastosowaniu takiego 
systemu wysiewającego nie ma spadku 
podciśnienia, a jednocześnie jego 
wartość nie musi być wysoka. Górny 
grzebieniowy zgarniacz pojedynkuje 
nasiona na tarczy wysiewającej. W 
zależności od wielkości i rodzaju nasion 
możne on być dowolnie regulowany 
przy pomocy skali znajdującej sie na 
obudowie aparatu wysiewającego. 
Regulowany dolny zgarniacz eliminuje 
podwójny wysiew (np. słonecznik) 
i oddziela od otworów na tarczy 
nadmierną ilość nasion. Poprawność 
wybranych nastaw można sprawdzić 
poprzez specjalne okienko kontrolne.
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1. Za pomocą podciśnienia nasiona są 

zasysane ze zasobnika i transportowane 

bezpośrednio do tarczy wysiewającej. 

Podczas obracania się tarczy nasiona są 

przydzielane do każdego z otworów.

2. Regulowany grzebieniowy górny zgarniacz 

pojedynkuje nasiona na każdym otworze.

3. Ogranicznik wysokości napełnienia reguluje 

strumień małych nasion.

4. Regulowany dolny zgarniacz eliminuje 

podwójny wysiew dużych nasion.

5. Czujnik optoelektroniczny (opcja dla 

napędu mechanicznego, standard dla 

napędu elektrycznego e-drive II) kontroluje 

umieszczanie nasion na tarczy wysiewającej. 

W przypadku braku nasion w otworach, 

czujnik wysyła sygnał do komputera. Czujnik 

spełnia także funkcję czujnika rezerwy 

nasion w zbiornikach.

6. Tarcza wysiewająca idealnie dolega do 

obudowy aparatu i obraca się razem z 

komorą próżniową. Bez uszczelki, tylko 

na łożysku, co sprawia, że nie ma spadku 

podciśnienia. Opatentowany aparat 

wysiewający jest jedynym na rynku, 

gdzie nie ma konieczności stosowania 

zużywającego się podczas eksploatacji 

uszczelnienia. Taki system minimalizuje 

tarcie i siłę potrzebną do obrotu aparatu.

7. Rotacyjny przerywacz podciśnienia 

(wyposażenie standardowe) zamyka 

od tyłu otwory na tarczy wysiewającej. 

Podciśnienie w odpowiednim momencie 

zostaje przerwane i nasiona odrywają się od 

tarczy wysiewającej.

8. Dodatkowy mechaniczny skrobak oczyszcza 

tarczę wysiewającą z pozostałości nasion, 

zaprawy i kurzu.

9. Klapka spustowa znajduje się w najniższym 

punkcie aparatu wysiewającego. To 

gwarantuje całkowite i łatwe opróżnianie oraz 

czyszczenie aparatu wysiewającego. 

10. Wąż jest podłączony bezpośrednio 

do dmuchawy lub specjalnej tuby 

dystrybucyjnej. To zapewnia w każdym czasie 

stałe podciśnienie. Wartość podciśnienia jest 

zawsze pokazywana na manometrze, który 

jest dobrze widoczny z kabiny ciągnika.
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Precyzyjne pojedynkowanie nasion:
małych, dużych, okrągłych i płaskich.
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Sekcja do siewu 
konwencjonalnego
Sekcja wysiewająca - podobnie jak 
cała maszyna - jest skonstruowana w 
systemie  modułowym. Podstawowe 
elementy sekcji są zawsze takie same, 
natomiast dodatkowe wyposażenie 
można dobrać w zależności od 
przeznaczenia siewnika.

Rolka dociskowa
Rolka dociskowa jest osadzona na 
łożyskach kulkowych bezobsługowych. 
Głębokość siewu jest regulowana 
bezstopniowo za pomocą wrzeciona. 
Odpowiednia podziałka ułatwia 
jednakowe ustawienie dla wszystkich 
sekcji wysiewających.

Redlica wysiewająca
Redlica wysiewająca jest wyposażona w 
wysokie blachy osłonowe. Dzięki temu, 
przy siewie np. fasoli lub w przypadku 
suchych gleb, możne być wprowadzona 
głęboko w glebę, bez nadmiernego
zużycia elementów obudowy.

Uchwyt równoległoboczny
Zastosowanie specjalnych podkładek 
zapewnia ochronę dla połączeń 
obrotowych równoległoboku przed 
dostaniem się kurzu i ziemi. Uchwyt 
zbudowany jest z elementów tylko 
najwyższej jakości dla zapewnienia jak 
najmniejszych kosztów eksploatacji.       

SEKCJA ZWYKŁA DO SIEWU 
KONWENCJALNEGO

Sekcja wysiewająca Tandem
Sekcja wysiewająca Tandem jest dobrym 
rozwiązaniem dla gleb lekkich i grząskich. 
Przednie koło połączone jest belką z tylną rolką 
dociskową. Głębokość pracy jest kontrolowana 
przez przednie i tylne koła. Regulacja 
głębokości odbywa się za pomocą centralnie 
regulowanego uchwytu z tyłu sekcji.
1. Zbiornik na nasiona 30 l (standard)
2. Usuwacz brył (opcja)
3. Przednia rolka o szerokości 100 mm 

(standard)
4. Redlica wysiewająca (standard)
5. Pośrednie kółko dociskowe (standard)
6. Zaganiacz (standard)
7. Tylna rolka dociskowa Monoflex (standard)
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Standardowe wyposazenie:
• Redlica do kukurydzy i rolka 

dociskowa Farmflex 370 mm      
(500 mm opcja)

• Dwustronne zagarniacze bruzdy 
redlicznej z dociskiem

• Podnoszenie sekcji jako standard
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SEKCJA TALERZOWA HD-II

• Waga standardowej sekcji talerzowej 
HD-II w kombinacji z dodatkowym 
naciskiem (100 kg) na pojedynczą 
sekcję, za pomocą sprężyn zapewnią 
optymalne dociążenie dla idealnej 
kontroli głębokości nawet w 
ekstremalnych warunkach glebowych.

• Skuteczne kopiowanie terenu, dzięki 
dużym kołom kontrolującym głębokość 
(ø 400 mm, szerokość 120 mm) oraz 
precyzyjny wysiew nasion, dociśnięcie 
i przykrycie nasion za pomocą 
pośredniego kółka dociskowego. 
Ostatnim elementem jest nacisk 
regulowanej rolki dociskowej typu 
V zapewniającej idealne dociśnięcie 
nasiona, a także wschody roślin.

• Sekcje wysiewające HD-II mogą 
być montowane na ramie sztywnej, 
teleskopowej, składanej hydraulicznie 
PH lub ciąganej warunkiem wstępnym 
jest minimalny rozstaw rzędów  
37.5 cm.

Tylna rolka dociskowa

typu V z regulacją

docisku i kąta

Zestaw sprężyn

dociążających sekcję

Łatwa regulacja

głębokości siewu

Pośrednie kółko 

dociskowe ogumione

Pośrednie kółko 

dociskowe stalowe ze 

skrobakiem
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WYPOSAŻENIE DLA WSZYSTKICH WYMAGAŃ

1. 55 l zbiornik na nasiona (standard)

2. 30 l zbiornik na nasiona (opcja)

3. Równoległobok ze stałym dociążeniem 

20 kg (standard)

4. Równoległobok z regulowanym 

dociążeniem sekcji 100 kg (standard)

5. Koła gwiaździste (opcja)

6. Usuwacz brył (opcja)

7. 25 mm tylna rolka dociskowa V 

(standard) z regulowanym kątem i 

naciskiem

8. 50 mm tylna rolka dociskowa V (opcja)

9. 120 mm przednie koła kopiujące 

gumowe (opcja)

10. Koła kopiujące gumowe szprychowe 

(standard)

11. Wrzeciono do bezstopniowej regulacji 

głębokości siewu z czytelną podziałką

12. Pośrednie kółko dociskowe stalowe ze 

skrobakiem (opcja)

13. Pośrednie kółko dociskowe ogumione 

(opcja)

Specjalny tunel (opcja)
Specjalny tunel został specjalnie 
zaprojektowany dla płytkiego siewu 
małych i drobnych nasion takich jak: 
rzepak, burak cukrowy czy kukurydza 
(TGW poniżej 325 g). Perfekcyjne 
umieszczenie nasion gwarantuje 
specjalna konstrukcja tego kanału.

Przetoczenie się nasion w bruździe 
lub odbijanie sie od dna bruzdy 
zabezpieczone prawie w 100 %. 
Specjalny tunel można również 
zamontować w istniejącej już sekcji 
talerzowej HD-II. 7



ZESTAW DO SIEWU RZEPAKU

Zestaw do siewu rzepaku
Do siewu rzepaku tym siewnikiem
został opracowany specjalny zestaw.
Tarcza wysiewająca, która posiada 96
otworów jest na bieżąco czyszczona
przez specjalne kółko zębate. Kółko
to wypycha z otworu tarczy nasiona
lub ewentualne zanieczyszczenia,
które się zablokowały. Zestaw ten jest
dostępny do wszystkich siewników
PP wyposażonych w sekcję talerzową
HD-II.
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Ciężkie pośrednie kółko

dociskowe ze stali

nierdzewnej

Specjalny tunel Rotacyjny przerywacz

podciśnienia

Dodatkowe dociążenie sekcji
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DLA WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI

Urządzenie do transportu wzdłużnego Aplikator mikrogranulatuNapęd elektryczny e-drive II jako opcja

SERIA PP1000 RAMA SZTYWNA
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DLA WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI

Ramy sztywne są prostszą i tańszą 
alternatywą przeznaczoną dla każdej 
wielkości gospodarstw. 

Seria PP1000 z ramą sztywną dostępna 
jest w szerokościach roboczych 3.0, 4.5 
i 6.1 m z rozstawem rzędów od 30 do 
80 cm w zależności od rodzaju sekcji 
wysiewającej oraz wyposażenia. 

Szerokość robocza (m) 3 4.5 6

Liczba rzędów 4-8 6-10 8-12

Sekcja talerzowa HD-II • •* •
Sekcja zwykła • • •
Sekcja Tandem • • •

e-drive – – •
e-drive II / GEOSEED® • • –
Napęd mechaniczny • • •

Nawożenie • • •
SH1150 / SH1650 • • •
Aplikator mikrogranulatu • • •

*maksymalnie 8 rzędów

Wszystkie maszyny w szerokościach 
roboczych 4.5 i 6.1 m mogą być 
wyposażone w urządzenie do trans-
portu wzdłużnego.

Wszystkie ramy sztywne serii PP1000 
mogą być wyposażone w mecha-
niczny lub elektryczny napęd sekcji 
wysiewającej. Dostępne są różnego 
rodzaju sekcje - zwykła, tandem lub 
talerzowa HD-II.
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SERIA PP1450V

MAKSIMUM ELASTYCZNOŚCI ZE ZMIENNYM ROZSTAWEM RZĘDÓW

Kompaktowa i przejrzysta konstrukcja: 

szerokość transportowa poniżej 3 m

Prosta i szybka regulacja rozstawu rzędów Hydrauliczne dociążenie ramy (opcja)
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MAKSIMUM ELASTYCZNOŚCI ZE ZMIENNYM ROZSTAWEM RZĘDÓW

PP1450V jest doskonałym siewnikiem 
punktowym dla rolników i usługodawców, 
którzy potrzebują maszyny o różnych 
rozstawach rzędów. Z siewnikiem 
PP1450V rozstaw rzędów jest zmieniany 
w mgnieniu oka, co gwarantuje szybką 
reakcję na zmieniające się wymagania. 
Twoje korzyści - wysoki poziom 
elastyczności i mniej straconego czasu.

Rama PP1450V jest kompletnie nowym 
projektem. Głowica jest wykonana z 
rury, która redukuje wagę i zwiększa 
sztywność. Rama teleskopowa główna 
składa się z profilu kwadratowego 160 
mm. W środku tej rury teflonowe ślizgi 
gwarantują długą żywotność tej maszyny.  

Wszystkie środkowe sekcje montowane 
są na 8 bezobsługowych rolkach 
plastikowych, za pomocą których 

Koła szerokie 26x12.00 w standardzie

 *nie w połączeniu z aplikatorem mikrogranulatu

uzyskujemy różne skokowe rozstawy. 
Siewnik PP1450V może być wyposażony 
w zbiornik na nawóz 1000 l nabudowany 
z tyłu lub rozwiązanie ze zbiornikiem 
przednim. Opcjonalnie dostępny jest 
również aplikator mikrogranulatu. 
Wszystkie maszyny PP1450V są 
dostarczane z napędem elektrycznym 
e-drive II przystosowanym do GEOSEED!

• PP1450V jest dostępny w wersji  6, 
6+1 lub 8 rzędów.

• Z 6 rzędami umożliwia elastyczną 
regulację rozstawu rzędów, np. dla 
siewu buraka cukrowego na 45 cm lub 
dla kukurydzy na 75/80 cm.

• W układzie 6+1 daje możliwość 
pracy 6 lub 7 sekcjami w różnych 
rozstawach rzędów.

• Z 8 rzędami jest przystosowany do 
siewu wąskiego np. kukurydzy. 

PP1450V z 6 rzędami i rozstawem międzyrzędzi 45 lub 80cm.

PP1450V - SIEWNIK PUNKTOWY ZE ZMIENNYM ROZSTAWEM RZĘDÓW

Szerokość robocza (m) 2.7 - 4.8 3.15 - 4.8 2.64 - 4.4

Liczba sekcji 6 6 + 1 8

Rozstaw rzędów (cm) 45-80 (6rz.) 75+80 
(7rz.) 45-65 33-55

Sekcja talerzowa HD-II   

e-drive II / GEOSEED®   

Napęd mechaniczny   

Nawożenie   

Żmijka załadowcza *  

SH1150   

Aplikator mikrogranulatu   
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SERIA PP1600F

DLA PERFKECYJNEJ WYDAJNOŚCI NA WSZYSTKICH WIELKOŚCIACH PÓL

Dostępna z napędem elektrycznym e-drive II, 

przystosowanym do GEOSEED®

Centralna dmuchawa dla stałego podciśnienia 

na wszystkich rzędach

Opcjonalnie hydrauliczne dociążenie ramy
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DLA PERFKECYJNEJ WYDAJNOŚCI NA WSZYSTKICH WIELKOŚCIACH PÓL

PP1600F 6.0 m z hydraulicznie składaną 
ramą przykuwa uwagę rolników dzięki 
wysokiej wydajności, szybkiemu 
składaniu się do transportu i przejrzystej 
konstrukcji.

W zależności od potrzeb rolników rama 
może być wyposażona w 8 rzędów dla 
kukurydzy, maksymalnie do 16 rzędów 
wykorzystywanych w siewie buraka 
cukrowego, kukurydzy, słonecznika, soi, 
rzepaku lub wąskiego siewu kukurydzy.
Nawożenie rzędowe nabudowane z tyłu 

Bezpieczny transport (poniżej 3.0 m) oraz kompaktowa i przejrzysta konstrukcja 

Opcjonalnie hydrauliczny napęd dmuchawy

Szerokość robocza (m) 6 6 6

Liczba rzędów 8 12 16

Rozstaw rzędów (cm) 70/75/80 45/50 37.5

Sekcja talerzowa HD-II • • •
Sekcja zwykła • • •
Sekcja Tandem • • •

e-drive II / GEOSEED® • • •
Napęd mechaniczny • • •

Nawożenie nabudowane z tyłu • – –
SH1150 / SH1650 • • •
Aplikator mikrogranulatu • • -

PP1600F RAMA SKŁADANA HYDRAULICZNE PH 6.0 M 

siewnika jest najłatwiejszym sposobem 
stosowania nawozów. Wyższa wydajność 
jest możliwa w połączeniu ze zbiornikami 
zamontowanymi z przodu ciągnika. Dla 
większości opcjonalnie dostępny jest 
także aplikator mikrogranulatu.

Seria PP1600F dostępna jest z mecha-
nicznym lub elektrycznym napędem 
sekcji wysiewających w zależności 
od wymagań klientów. Napęd elektry-
czny e-drive II jest przystosowany do          
GEOSEED®.
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SERIA PP1601TF

MAŁE ZAPOTRZEBOWANIE MOCY PRZY DUŻEJ WYDAJNOŚCI

Kompaktowa i przejrzysta konstrukcja Łatwy dostęp do zbiornika nawozowego System ważący dla precyzyjnego kontrolowa-

nia wysiewanego nawozu (opcja)
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MAŁE ZAPOTRZEBOWANIE MOCY PRZY DUŻEJ WYDAJNOŚCI

Model PP1601TF to doskonałe 
połączenie wysokiej wydajności z 
niskim zapotrzebowaniem mocy 
ciągnika. Rama ciągana składana z 
ośmioma rzędami może być także 
wyposażona w zbiornik na nawóz o 
pojemności 2000 l. 

Siewnik PP1601TF może 
współpracować z ciągnikami o mocy 
100 KM - i nie wymaga udźwigu. 

Opcjonalny napęd elektrohydrauliczny do 

wysiewu nawozu. Możliwość zastosowania 

zmiany dawki w czasie pracy z kabiny 

ciągnika.   

Wyposażona w napęd dmuchawy 
od wałka WOM lub hydrauliczny, ta 
maszyna może również współpracować 
z ciągnikami o mniejszym wydatku 
hydrauliki.

Zbiornik nawozowy można łatwo 
napełnić używając łyżki ładowarki 
teleskopowej lub żmijki załadowczej 
(opcja). Dostępne są różne rodzaje 
redlic nawozowych. Aplikator 
mikrogranulatu występuje jako opcja. 

Bardzo kompaktowa w pozycji transportowej

PP1601TF RAMA CIĄGANA Z SEKCJAMI TALERZOWYMI HD-II

Inteligentne i indywidualne kopiowanie terenu dzięki dwuczęściowym siłownikom hydraulicznym

Szerokość robocza (m) 6

Liczba rzędów 8

Rozstaw rzędów (cm) 70/75/80

Sekcja talerzowa HD-II 

e-drive II / GEOSEED® 

Napęd mechaniczny 

Pojemność zbiornika na 
nawóz 2000 l

Aplikator mikrogranulatu 

Inteligentny dwuczęściowy siłownik 

hydrauliczny dla lepszego kopiowania terenu.
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37,5 cm

SIEW WĄSKI

Wysiłki zmierzające do optymalnego 
wykorzystania przestrzeni, nawet 
podczas siewu szerokiej gamy roślin, 
zawsze były celem rolników.

W odniesieniu do kukurydzy proces
zbioru determinuje wymagane
odległości miedzy rzędami 75 cm.
Siew wąski możliwy jest tylko, jeżeli
rozdrabniamy tę masę przygotowując
np. kiszonkę, wtedy jesteśmy niezależni
od standardowych rozstawów. Badania
wykonywane w różnych miejscach i
w ciągu kilku lat z odległością między
rzędami od 30 do 37.5 cm wykazały,
że wraz ze wzrostem przestrzeni,
przy większym wskaźniku fotosyntezy
możemy osiągnąć wzrost wydajności o
10%.

W praktyce siew wąski przy odległości
między rzędami 37.5 cm zapewnia
idealne warunki do wzrostu, ponieważ
wszystkie rośliny jednakowo rozwijają
sie w tym samym tempie.

GEOSEED® zapewnia wzrost wydajności

Model 37,5cm 45cm

PP1300 • •
PP1450 • •
PP1600 – •
PP1450V • •
PP1600F • •
PP1601TF – –
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OPTYMALNA APLIKACJA NAWOZU

Harmonia nawożenia i siewu

• Stabilna konstrukcja
• Niskie koszty obsługi
• Wysoka odporność na zużycie
• Optymalna głębokość umieszczenia   
   nawozu w glebie

Dla nawożenia Kubota dostarcza różne 
typy zbiorników dla różnych ram - 
zawsze odpowiednio dopasowane do 
szerokości roboczej.

Siewniki serii PP1000 można 
wyposażyć w zbiorniki nawozowe 
nabudowane z tyłu na ramie - te 
systemy w standardzie są napędzane 
mechanicznie.

Precyzyjne odmierzanie odbywa się za 
pomocą systemu rolek wysiewających z 
uszczelką gumową.

Istnieje możliwość wysiewu dawki od 
100 do 390 kg/ha (w zależności od 
rozstawu rzędów).

Dla modeli PP1000 możliwa jest 
również kombinacja ze zbiornikiem na 
nawóz zawieszanym z przodu ciągnika.

Przedni zbiornik SH1150 (1150 l) dla 
6 lub 8 rzędów może być napędzany 
mechanicznie lub elektrycznie. 
Rozwiązanie z przednim zbiornikiem 
nawozowym gwarantuje bardzo dobry 
rozkład wagi.

Redlica nawozowa HD-II z pod-
wójnym karbowanym talerzem do 
siewu w mulcz

• Podwójna redlica talerzowa o 
profilu karbowanym i średnicy o 
350 mm dla pracy bez blokowania

• Bezobsługowe łożyska kulkowe
• Zabezpieczenie przeciążeniowe 

za pomocą podwójnej sprężyny i 
skokowa regulacja głębokości

• Precyzyjne umieszczenie nawozu 
w glebie podczas siewu w mulcz

Redlica nawozowa
zwykła do siewu
konwencjonalnego

• Wąski kształt 
redlicy

• Stabilna i 
niezawodna 
konstrukcja

• Profil sprężynowy 
dla łatwego 
omijania przeszkód 
przez odchylenie 
boczne 

• Nie wzrusza gleby 
w sąsiednich 
rzędach

Model Nawożenie 
nabudowane z tyłu SH1150 / SH1650

PP1300 • –
PP1450 • –
PP1600 •* •
PP1450V • •
PP1600F •* •
PP1601TF • –

* maksymalnie 8 rzędów
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Większa ilość szkodników upraw i
większa dostępność mikronawozów
powoduje zwiększone zapotrzebowanie
na aplikatory mikrogranulatu.

Modele PP1000 mogą być wyposażone 
w aplikatory mikrogranulatu. Zbiorniki 
wykonane są ze specjalnego tworzywa 
sztucznego o pojemności 35 litrów.

W zależności od szerokości roboczej
zbiornik może zasilać 2 lub 3 rzędy.

Alternatywne koła dozujące są
dostępne w zależności od wielkości
aplikacji i rodzaju stosowanego
materiału.

Opcjonalnie dostępny jest specjalny
adapter dla bezpiecznego procesu
napełniania oraz elektryczne wyłączenie
wysiewu mikrogranulatu na przykład na
uwrociach.

APLIKATOR MIKROGRANULATU

W JEDNYM PRZEJEŹDZIE
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Główne zalety napędu elektrycznego:
• Możliwość włączania/wyłączania 

poszczególnych sekcji 
wysiewających

• Ustawianie odległości miedzy 
nasionami w rzędzie za pomocą 
komputera

• Możliwość zmiany obsady nasion 
podczas siewu

• Duży wybór rytmów ścieżkowania
• Kontrola optoelektroniczna sekcji 

wysiewających w standardzie

Z systemem e-drive II każda sekcja 
wysiewająca jest indywidualnie 
napędzana przez silnik elektryczny. 
Wszystkie dane są wprowadzone 
i czytane za pomocą terminali 
kompatybilnych z ISOBUS np.  
IsoMatch Tellus PRO. Odległości 
rozstawu nasion i ilości wysiewu 
mogą być regulowane podczas siewu. 
Wszystkie sekcje wysiewające mogą być 
wyłączane indywidualnie.

IsoMatch Tellus GO
IsoMatch Tellus GO jest pierwszym 
krokiem rolników w kierunku 
Precyzyjnego Rolnictwa. Z łatwą 
w obsłudze aplikacją IsoMatch 
GEOCONTROL jest możliwe zwiększenie 
wydajności oraz zaoszczędzenie czasu 
i pieniędzy. Oprogramowanie zawiera 
kontrolę sekcji, możliwość zmiennego 
dawkowania, manualne prowadzenie. 
Niezależnie, czy ta aplikacja jest 
używana z rozsiewaczem nawozu, 
opryskiwaczem lub siewnikiem, 
Precyzyjne Rolnictwo jest tylko za 
jednym kliknięciem.

Takie rozwiązanie oszczędza nasiona 
i pieniądze! W połączeniu z wąskim 
siewem przy szerokości rzędów 
mniejszej niż 50 cm kolejny argument dla 
e-drive II wchodzi w grę: indywidualne 
wyznaczanie ścieżek technologicznych. 
Ścieżki przejazdowe można ustawić 
dla każdej szerokości opryskiwacza. 
Napęd elektryczny e-drive II oferuje 
kompletne elektroniczne monitorowanie 
wszystkich funkcji maszyny, łącznie 
z monitorowaniem nasion przez 
czujniki optoelektroniczne, sterowanie 
funkcjami hydraulicznymi, takimi jak 
znaczniki śladów lub procesu składania 
maszyny. Jedynie taka budowa 
aparatu wysiewającego bez uszczelki 
umożliwia kontrolę wszystkich funkcji 
bez dodatkowego zasilania. Wszystkie 
funkcje dla każdego komputera mogą 
być dostępne bez dodatkowego 
generatora lub akumulatora. To 
oszczędza pieniądze i wrażliwe elementy 
elektroniczne maszyny.

e-drive II: pełna kontrola i monitorowanie maszyny z kabiny ciągnika 
zgodnie ze standardem systemu ISOBUS

PP1000 E-DRIVE II - NAPĘD ELEKTRYCZNY

ELEKTRONICZNY TERMINAL DLA ELEKTRYCZNEGO NAPĘDU

E-DRIVE II
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KUBOTA – PRECYZYJNE ROLNICTWO

Maksymalna wydajność z 
precyzyjnym rolnictwem
IsoMatch GEOCONTROL może
być używany w rozsiewaczach
nawozu, opryskiwaczach, siewnikach
zbożowych i siewnikach punktowych.
Może to zwiększyć dokładność i
skuteczność, jednocześnie umożliwiając
bezproblemową integrację z rolnictwem
precyzyjnym. IsoMatch GEOCONTROL
zawiera następujące funkcje:

ELEKTRONIKA

• Automatyczna kontrola sekcji
• Zmienna aplikacja dawki
• Dokumentacja
• Manualne prowadzenie
• Kontrola na uwrociach
• Zapisywanie granicy pól

Te zaawansowane aplikacje 
zainstalowane na IsoMatch Tellus PRO 
lub IsoMatch Tellus GO, sprawiają, że 
możliwe jest automatyczne zarządzanie 
sekcjami maszyny wł. / wył. 

To ułatwia pracę, zwłaszcza podczas 
wykonywania zabiegów w nocy. Można 
używać zmiennego dawkowania 
wprowadzając mapy zasobności gleby 
do terminala, który następnie jest 
kontrolowany przez system GPS.

IsoMatch GEOCONTROL automatycznie 
dostosowuje dawki, odpowiednio 
przestawiając maszynę. Oszczędności te 
wpływają na koszty zużywania nawozów, 
środków chemicznych i nasion.

Seria ciągników Kubota M7001 jest w pełni
kompatybilna z systemem ISOBUS 11783.
To oznacza, że siewnik punktowy może
być bezpośrednio podłączony do ciągnika
i obsługiwany za pomocą K-monitora bez
żadnych dodatkowych sterowników.
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Następna generacja uniwersalnego
terminala ISOBUS –  
IsoMatch Tellus PRO:
• Dwa interfejsy ISOBUS w jednym
• terminalu
• Wielofunkcyjny ergonomiczny
• projekt
• ISOBUS Shortcut Button (ICB)

Solidnie zaprojektowana 
aluminiowa obudowa i gumowy
ergonomiczny uchwyt
IsoMatch Tellus PRO jest pierwszym 
terminalem ISOBUS na świecie 
mogącym obsługiwać dwie różne 
maszyny jednocześnie na jednym 
wyświetlaczu podzielonym na dwie 
części.

Kubota koncentruje się na rozwoju 
i produkcji nowych rozwiązań 
elektronicznych dla ciągników rolniczych 
i maszyn. Wszystko po to, aby praca 
rolników była łatwiejsza zarówno teraz, 
jak i w przyszłości.

Podejmowane są wszelkie inicjatywy w
rozwoju technologii ISOBUS:
• Aby zwiększyć korzyści klienta w 

związku ze stosowaniem technologii 
ISOBUS w maszynach

• Aby poprawić kompatybilność 
produktów ISOBUS na całym 
świecie (”plug & play”)
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GEOSEED® 

PERFEKCJA PRECYZYJNEGO SIEWU

GEOSEED® jest następnym rozdziałem 
precyzji wysiewu. Rozwiązanie to 
jest w stanie znacznie zwiększyć 
plony z upraw rzędowych. Więc jeśli 
jesteś zainteresowany maksymalną 
wydajnością - GEOSEED® jest właśnie 
dla Ciebie. 

Główną ideą opracowania tej 
aplikacji jest to, że nasiona mogą być 
idealnie umieszczane w linii, a także 
perfekcyjnie w stosunku do siebie na 
całej szerokości roboczej siewnika.

Więc Ty decydujesz, czy chcesz 
nasiona we wzorzec równoległoboczny 
lub trójkątny. Największą zaletą jest to, 
że każda roślina ma optymalny dostęp 
do składników pokarmowych, światła 
i wody. Mniejsze są także problemy z 
erozją wietrzną i wodną.

Dla gospodarstw ekologicznych ten 
system może przynosić korzyści, 
ponieważ umożliwia międzyrzędową 
mechaniczną kontrolę chwastów 
poprzecznie do kierunku siewu bez 
uszkadzania roślin. Zmniejsza to koszty 
i zwiększa plon.

Kubota pokazuje swoją wiedzę w 
najwyższym stopniu dzięki koncepcji iM 
Farming. Dzisiaj jesteśmy przygotowani 
do tej technologii. Z dokładnością do 
2.5 cm wzrastają nam plony.

Funkcjonowanie siewników 
punktowych z GEOSEED® jest 
łatwe. Elektrycznie napędzane sekcje 
wysiewające są podłączone do 
terminala ISOBUS IsoMatch Tellus. 
Połączenie specjalnego czujnika w 
aparacie wysiewającym ze specjalnym 
oprogramowaniem steruje obrotami 
aparatu wysiewającego w maszynie. 
Jeśli chcesz, możesz podłączyć 
do tej maszyny system RTKGPS i 
synchronizację pracy maszyny wykonać 
na całym polu.

Nie ma znaczenia, czy są uprawiane
buraki cukrowe, kukurydza, dynia lub
fasola. Możesz wybierać pomiędzy
wzorcem równoległobocznym a
trójkątnym. Na przykład: jeśli są
zasiane buraki cukrowe z GEOSEED®
w trójkątny wzorzec, podczas zbioru
buraków zawsze jeden po drugim
jest podbierany przez kombajn, praca
jest płynna. To oszczędza energię i
umożliwia wzrost prędkości roboczej
kombajnu do 20%.

2424



GEOCONTROL
Oszczędności z natychmiastowym 
zwrotem kosztów
Większa precyzja zapewnia bardziej 
dokładny i równomierny wysiew nasion, 
łatwiejszą pracę i zbiór oraz możliwość 
uzyskania większego plonu. Siew w oparciu 
o GPS i GEOCONTROL w połączeniu z 
e-drive II siewników PP1000 jest ważnym 
krokiem w kierunku mniejszych kosztów 
i precyzji. Maszyny wyposażone w 
technologię ISOBUS mogą być w łatwo 
kontrolowane przy pomocy terminali 
IsoMatch Tellus. Każdy elektryczny napęd 
sekcji wysiewającej, w połączeniu z GPS 
i GEOCONTROL, jest automatycznie 
włączany i wyłączany dokładnie we 
właściwym miejscu, co pozwala 
wyeliminować nakładanie się rzędów 
w miejscach, które zostały już zasiane 
wcześniej. Jest to szczególnie przydatne w 
pracy na polach z duża ilością klinów lub o 
nieregularnych kształtach oraz daje
możliwość kontynuowania siewu w nocy.
Dostępne dla wszystkich maszyn z 
e-drive II.

PERFEKCJA PRECYZYJNEGO SIEWU

ZALETY GEOSEED®
Siew we wzorzec 
równoległoboczny lub trójkątny 
– korzyści ze stosowania 
GEOSEED®:
• Optymalne wykorzystanie przez 

rośliny składników pokarmowych, 
światła i wody

• Mniejsze problemy z erozją (woda 
& wiatr)

• Możliwość mechanicznej kontroli 
chwastów poprzecznie do kierunku 
siewu

• Łatwe sterowanie na uwrociach z 
technologią ISOBUS i IM Tellus
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DANE TECHNICZNE

 Standard     Opcja    - Niedostępne

1) w zależności od ilości rzędów
2) przy rozstawie rzędów 80 cm szerokość 3.40 m
3) opcjonalnie ucho zaczepowe K80

Li
cz

ba
 rz

ęd
ów

PP1450V rozstaw rzędów z różnymi ustawieniami

Typ Rzędy 1 2 3 4 5 6 7 Transport 

6 6 80cm  75cm  70cm  65cm  60cm  55cm  50cm 45cm

6+1 6 80cm  75cm 

6+1 7  65cm  60cm  55cm  50cm  45cm 

8 8 55cm  50cm  45cm  40cm  37.5cm  35cm 33cm

Model PP1300 PP1450 PP1600 PP1450V PP1600F PP1601TF

Rama sztywna teles-
kopowa

hydraulicznie 
składana ciągana

Szerokość robocza (m) 3.00 4.50 6.10 2.70 - 4.50 6.00 6.00

Liczba sekcji talerzowych HD-II 4-8 6-9 8-12 6 / 6+1 / 8 8-16 8

Rozstaw rzędów przy sekcjach HD-II (cm) 37.5-80 45-80 45-80 33 - 80 1) 37.5-80 70 - 80

Liczba sekcji zwykłych / sekcji tandemowych 4-9 6-11 8-16 - 8-16 8 (tylko sekcje zwykłe)

Rozstaw rzędów przy sekcjach zwykłych / przy 
sekcjach tandemowych 35-80 35-80 35-80 - 37.5-80 70-80

Szerokość transportowa (m) 3.00 2.85 2.85 3.00 3.00 3.00 2)

Sekcje wysiewające
Zintegrowany napęd łańcuchowy -

e-drive II, przygotowany do GEOSEED®    4)

Napęd dmuchawy 1000 obr/min

Napęd dmuchawy 540 obr/min -  - 

Hydrauliczny napęd dmuchawy  

Hydrauliczne podnoszenie sekcji - - -   (6+1) - -

Rama

Zaczep Kat. II Kat. II Kat. II Kat. II Kat. II Ucho zaczepowe 40 mm 3)

Koła 7.00-12AS - -  - 

Koła 26x12.00STG  - 

Koła12.5/80-18 - - -  - -

Znaczniki ze zmiennikiem hydraulicznym - - - -  - 

Znaczniki śladów składane hydraulicznie

Hydrauliczne dociążenie ramy  -

Nawożenie
Nawożenie nabudowane z tyłu

Max. liczba rzędów z nawożeniem 
nabudowanym z tyłu 8 8 8 8 8 8

Mechaniczny napęd dla nawożenia

Elektrohydrauliczny napęd dla nawożenia - - -

Pojemność zbiornika nawozowego (l) 440-770 440-770 880 1000 900 2000

Żmijka załadowcza - - -

System ważący - - - - -

Liczba rzędów przy kombinacji z przednim 
zbiornikiem 6/8 6/8 8/12 6/8 8/12/16  - 

Mikronawożenie

Aplikator mikrogranulatu  

1) W zależności od ilości rzędów
2) Przy rozstawie rzędów 80 cm szerokość 3,40 m 
3) Opcjonalnie zaczep kulowy K80
4) Napęd e-drive bez GEOSEED®
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Zamontowana w kabinie ciągnika
kontrola opto-elektrniczna Visus,
stale monitoruje funkcjonowanie
maszyny i alarmuje operatora
o wszelkich usterkach aparatu
wysiewającego.
Visus monitoruje wysiew nasion. Jeśli
są przerwy w dostawie materiału
siewnego, natychmiast zostanie
wywołany alarm dźwiękowy i wizualny.
Visus wskazuje zasiany obszar, czas
pracy i prędkość pracy. Odpowiedni
dla większości rodzajów nasion.
Szczególnie przydatny dla rolników i
firm siejących usługowo.

ELEKTRONICZNY TERMINAL DLA MECHANICZNEGO NAPĘDU

 Standard      Opcja    - Niedostępne

Model PP1300 PP1450 PP1600 PP1450V PP1600F PP1601TF

Rama sztywna teles-
kopowa

hydraulicznie 
składana ciągana

Szerokość robocza (m) 3.00 4.50 6.10 2.70 - 4.50 6.00 6.00

Liczba sekcji talerzowych HD-II 4-8 6-9 8-12 6 / 6+1 / 8 8-16 8

Rozstaw rzędów przy sekcjach HD-II (cm) 37.5-80 45-80 45-80 33 - 80 1) 37.5-80 70 - 80

Liczba sekcji zwykłych / sekcji tandemowych 4-9 6-11 8-16 - 8-16 8 (tylko sekcje zwykłe)

Rozstaw rzędów przy sekcjach zwykłych / przy 
sekcjach tandemowych 35-80 35-80 35-80 - 37.5-80 70-80

Szerokość transportowa (m) 3.00 2.85 2.85 3.00 3.00 3.00 2)

Sekcje wysiewające
Zintegrowany napęd łańcuchowy -

e-drive II, przygotowany do GEOSEED®    4)

Napęd dmuchawy 1000 obr/min

Napęd dmuchawy 540 obr/min -  - 

Hydrauliczny napęd dmuchawy  

Hydrauliczne podnoszenie sekcji - - -   (6+1) - -

Rama

Zaczep Kat. II Kat. II Kat. II Kat. II Kat. II Ucho zaczepowe 40 mm 3)

Koła 7.00-12AS - -  - 

Koła 26x12.00STG  - 

Koła12.5/80-18 - - -  - -

Znaczniki ze zmiennikiem hydraulicznym - - - -  - 

Znaczniki śladów składane hydraulicznie

Hydrauliczne dociążenie ramy  -

Nawożenie
Nawożenie nabudowane z tyłu

Max. liczba rzędów z nawożeniem 
nabudowanym z tyłu 8 8 8 8 8 8

Mechaniczny napęd dla nawożenia

Elektrohydrauliczny napęd dla nawożenia - - -

Pojemność zbiornika nawozowego (l) 440-770 440-770 880 1000 900 2000

Żmijka załadowcza - - -

System ważący - - - - -

Liczba rzędów przy kombinacji z przednim 
zbiornikiem 6/8 6/8 8/12 6/8 8/12/16  - 

Mikronawożenie

Aplikator mikrogranulatu  

Rodzaj sekcji Zwykła Tandem Talerzowa HD-II

Zbiornik na nasiona 55l

Zbiornik na nasiona 30l

Zawieszenie na równoległoboku

Dodatkowe dociążenie sekcji do 100 kg - -

Usuwacz brył -

Koło gwiaździste typu V - -

Rolki dociskowe typu V 25mm - -

Rolki dociskowe typu V 50mm - -

Rolka dociskowa Farmflex 370 mm - -

Rolka dociskowa Farmflex 500 mm -

Rolka dociskowa Monoflex - -

Koła kopiujące pełne 120 mm - -

Koła kopiujące szprychowe - -

Pośrednie kółko dociskowe stalowe ze skrobakiem - -

Pośrednie kółko dociskowe ogumione -

Napęd elektryczny

Zintegrowany napęd łańcuchowy

Urządzenie do podnoszenia

Zestaw do siewu rzepaku - -

Waga sekcji (kg) 60 75 129
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