CU

KULTYWATO RY ŚC IE RN ISKO W E KU B O TA

CU2000-CU3000-CU3000C
Efektywna uprawa ścierniska

NIEZALEŻNIE OD GLEBY, KULTYWATOR
CU2000

CU3000
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RY CU ZAWSZE DOBRYM WYBOREM!
CU3000C

TWORZYMY RÓŻNICĘ!
Warunki pogodowe mogą się różnić
dość znacznie z roku na rok i również
różne płodozmiany sprawiają, że
jeden rodzaj maszyny nie jest w stanie
spełnić wszystkich wymagań. To
dlatego Kubota oferuje szeroki wybór
kultywatorów i wyposażenia w celu
sprostania różnym wymaganiom i
zmiennym warunkom glebowym.

2 rzędy

3 rzędy

üüü
ü
üüü
ü
üü
ü

ü
üü
ü
üü
üüü
üüü

Zapotrzebowanie na udźwig
Zapotrzebowanie na uciąg
Ciężkie wyposażenie dodatkowe
Praca solo
Praca z wyposażeniem
Przepływ ziemi

ü= dobrze

üü= bardzo dobrze

üüü= doskonale

Ten duży wybór oraz popyt na
rozwiązania ekonomiczne wymagają
elastycznych i wszechstronnych
maszyn. Kultywator CU stał się
bardzo dobrze cenionym agregatem
ze względu, na jakość pracy, jego
niezawodność i dużą uniwersalność.
2 lub 3 rzędy zębów?
Wybór między 2 lub 3 rzędami
zębów zależy od warunków
glebowych, dostępnej mocy ciągnika i
dodatkowego wyposażenia. Najlepiej
poradzi sobie ze spełnieniem tych
wymogów Kubota, oferując obydwa
rozwiązania.
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PODSTAWA DOBREJ MASZYNY - O
Zwiększona moc
Bardzo wszechstronne kultywatory CU
moga spełnić wiele wymagań. Mogą
pracować jako głębosz do głębokosci
40cm (przy pracy solo bez wyposazenia
tylnego) lub z wyposażeniem tylnym.
Ponieważ kultywatory CU mają
byćprzygotowane na wielkie moce
ciągników, Kubota przeprojektowała
ramę, która jest głównym elementem
maszyny. Kubota opracowała szereg
nowych ram, które są przygotowane
do pracy z ciągnikami 240 KM przy
maszynie 3 m i 300 KM przy maszynach
składanych 4 m. Kubota wyznaczyła
nowe standardy maksymalnej
mocy ciagników dla kultywatorów
śceirniskowych zawieszanych.

Obróbka materiału
CU2000 : dwa rzędy zębów

Rodzaj wykorzystanego materiału
determinuje czas życia maszyny.
Podobnie jak w pługach słabość
zawieszanych kultywatorów ujawnia
się nie tylko w pracy, ale również
podczas transportu i na uwrociach.
Od etapu koncepcji różne badania
wykazują punkty, które są narażone
na największy stres. Użyty materiał
musi byś odpowiednio dobrany, aby
optymalizować stosunek niezawodności
do wagi. Dlatego używamy rur, które są
poddane obróbce cieplnej. Ze względu
na obróbkę cieplną uzyskujemy materiał
wytrzymały, elastyczny i lekki. Redukcja
wagi maszyn transportowanych przez
ciągnik przyczynia się do redukcji
zużycia paliwa i oszczędności.

Bezpieczeństwo
Automatyczna blokada hydrauliczna dla
maksymalnego bezpieczeństwa modeli
składanych podczas transportu i w
pozycji parkingowej. Podpory postojowe
są również częścią wyposażenia
standardowego.
CU3000 – trzy rzędy zębów z ramą główną 100 x 100mm
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ODPOWIEDNIA STRUKTURA RAMY
TRZY FAZY KONSTRUOWANIA RAM
Kultywator zawieszany musi sobie
poradzić z dużymi siłami nie tylko
podczas pracy, ale również podczas
transportu. Wszystkie siły, które
struktura ma wytrzyamać muszą
być odpowiednio zarządzane i
rozmieszczone po całej strukturze ramy.
Określiły to różne badania.

Kalkulacja FEM

Kalkulacja FEM odbywa się równolegle
z testem niezawodnosci za pomocą
specjalnego urządzenia, które symuluje
odpowiednie warunki polowe i
transportowe. Analizuje dane, czynniki
są sprawdzane co do możliwości
obciążeń struktury ramy. Umożliwia to
określenie max. mocy ciągnika np. 240
KM dla kultywatora 3 m.

Test niezawodności

Kultywator jest zaczepiony do
urządzenia, które trzęsie maszynę w
danym okresie czasu i jest w stanie
odwzorować warunki stresu jakim
poddawana jest maszyna w transporcie
w ciągu jej użytkowania. Ten test
jest przeprowadzony w ciągu paru
tygodni i dostarcza informacji na temat
wiarygodności wszelkich konstrukcji.
To jest najlepszy sposób sprawdzenia
przed wprowadzeniem na rynek
nowych produktów i aby upewnić się o
niezawodności naszych maszyn.

Test polowy tensometryczny
Czujniki są umieszczone w strategicznych punktach maszyny. Siły zarejestrowane są zapisywane na komputerze,
który następnie zgłasza poziom stresu
w tych punktach. Podstawowe dane
będą również służyć do przygotowania
następnej fazy testów. Ta wiedza okazała
się bardzo przydatna przy tworzeniu
oferty kultywatorów. Inwestujemy dużo,
aby zagwarantować naszym klientom jak
najwięcej korzyści z naszych maszyn.
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TECHNOLOGIA WYSOKI
Wysoka elastyczność

Specjalny kąt zęba

Jedną z głównych zalet zęba kultywatora
z rury pustej w środku o profilu
prostokątnym jest możliowść odchylenia
bocznego od 14 cm (CU3000) do
20cm (CU2000) , co pomaga ominąć
przeszkody umieszczone w ziemi. Pola
rzadko są w 100% kwadratowe i nie
da rady uniknąć naprężeń bocznych. W
przypadku konstrukcji zęba wykonanego
z pełnego materiału dużo obciążeń jest
przenoszonych na uchwyt zęba, a w
konsekwencji na ramę. Dla uniknięcia
tych naprężeń wszystkie elementy Kubota
produkuje lekkie, ale jednocześnie
mocne i wytrzymałe stosując wysokiej
jakości stal drobnoziarnistą i specjalną
technologię obróbki cieplnej. Wszystkie
te cechy czynią ząb kultywatora wysoce
elastycznym i jednocześnie wytrzymałym
narzędziem, które jest w stanie sprostać
bardzo dużym obciążeniom.

Specjalny profil zęba z dwoma kątami
roboczymi zapewnia efektywną penetracje gleby. Pierwsza strefa podrywa
ziemię i gwarantuje dobre jej spulchnianie. Druga strefa o małym zapotrzebowaniu mocy zapewnia skuteczne
i intensywne wymieszanie resztek
pożniwnych z ziemią.
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Brak punktów smarowniczych

)α

Ząb kultywatora CU nie ma punktów
smarowniczych. Wszystkie elementy
są wykonane z wysokiej jakości stali
w technologii ”heat-treated”. To
gwarantuje, że te części są w stanie
wytrzymać bardzo duże obciążenia i
nie wymagają smarowania, które jest
kosztowne i czasochłonne. Dlatego w
trakcie procesu konstruowania i rozwoju
narzędzi stawiamy na maksymalne
zmniejszenie wymaganej liczby punktów
smarowniczych.

F = 640
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Kubota oferuje szeroki wybór elementów
roboczych, w tym opatentowany
system Knock-On. Kultywator CU
dzięki unikalnej konstrukcji słupicy ”C”
może być przystosowany do potrzeb
wszystkich roślin co sezon, co roku!
Ząb “C“ z odwracalnym dłutem pługa
60 mm
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Odwracalne dłuto
60 mm w kombinacji ze skrzydełkami
podcinającymi 300
mm dla płytkiej pracy.

Quantum lemiesze 345 mm
- zawsze w kombinacji z Knock-on lub dłutem
wzmocnionym carbidem Tiger 80 mm. Zostały
zaprojektowane w szczególności dla zwięzłych
i suchych warunków. Praca z dłutem 80 mm
w kombinacji z lemieszami bocznymi 345 mm
gwarantuje doskonałą penetrację gleby oraz
podcięcie na całej szerokości roboczej dla
jednorodnych wschodów chwastów.

IEJ JAKOŚCI ZĘBA
Zabezpieczenie zębów non-stop
(resorowe)

Vibromat zabezpieczenie zębów w
postaci kołków ścinających

Zabezpieczenie non-stop (resorowe) Kubota
gwarantuje wysoką niezawodność i małe
koszty eksploatacyjne. Non-stop jest prawdziwym 3D systemu bezpieczeństwa,
zabezpieczenie Kubota umożliwia podniesienie
zęba na maksymalną wysokość 25 cm i
gwarantuje perfekcyjne rezultaty kultywacji
nawet przy dużej głębokości roboczej.
Wysoki nacisk na dłuto nawet do 640 kg
zapewnia stabilne utrzymanie zębów w ziemi i
bezproblemową pracę nawet w bardzo ciężkich
glebach z dużą ilością kamieni. Efekt pianina,
gdzie ząb wykonuje ruch do tyłu i do przodu
minimalizuje zużycie paliwa do minimum.

Jako alternatywa dla zabezpieczenia zębów
non-stop (resorowego) dostępne jest również
zabezpieczenie zębów w postaci kołków
ścinajacych (śrubowe), które bazuje na tych
samych komponentach. Resor jest zastąpiony
przez dwie płyty przykręcone do uchwytu
zęba oraz śrubę bezpiecznikową 12 mm, która
przechodzi przez otwór w słupicy. Ponadto
elastyczna słupica ma mozliwość odchylenia
do tyłu 10 cm zanim śruba bezpiecznikowa
zostanie ścięta (siła nacisku musi być większa niż
2000 kg). Efekt ten nazywa się Vibromat i unika
szybkiego ścinania się śrub, oszczędzając czas.

Force N

Release characteristic

CU2000

kg

Duży prześwit pod
ramą 870 mm

CU3000

Release height

Profil słupicy
70x40 mm

2 nowe typy karbidowych dłut
80 mm i 150 mm. Specjalna konstrukcja zapewnia progresywną i intensywną
penetrację gleby przy małym zapotrzebowaniu na uciąg. Specjalny kształt płytki z
węglika zapewnia bezproblemową pracę w
glebach z dużą ilością kamieni.

Opatentowany uchwyt zęba
Opatentowany uchwyt zęba w kształcie litery
”U” o profilu kwadratowym 100 mm mocowany
jest do ramy za pomocą jednej śruby. Jedną z
głównych zalet takiego rozwiązania jest zmniejszenie naprężeń i brak osłabiania materiału, jak ma
to miejsce w przypadku połączenia spawanego.
Z lekką wagą zęba (38kg) i mocowaniem uchwytu na jedną śrubę bardzo łatwo i szybko można
zdemontować ząb dostosowując kultywator do
indywidualnych warunków pracy i mocy ciągnika.

Wykres pokazuje redukcję siły po podniesieniu
się zęba na wysokość 10 cm, aby zapobiec
przeniesieniu stresu na ramę

Szerokość dłuta (mm)

320

Głębokość robocza (cm)

3-15

250

150

80

3-15
8-25
10-35
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SZYBKA I ŁATWA WYMIANA
Przyjazny glebie
System Knock-on oferuje 6 możliwości
szerokości elementów roboczych 80,
150, 250, 320 mm i 345 mm skrzydełka
boczne (Quantum ) w zalezności od
rozstawu zębów i wymaganej głębokości
pracy.
Kombinacja dłuta 80 mm ze skrzydełkami
bocznymi Quantum 345 mm jest
stosowana głównie do płytkiej uprawy.
Skrzydełka boczne Quantum mogą być
szybko zdemontowane przez odkręcenie
2 śrub, kiedy jest konieczność głębszej
pracy. Nie jest łatwe wykonanie uprawy
w idealnych warunkach każdego
roku. Maszyna powinna zapewnić
najlepszy możliwy efekt i powodować
jak najmniejsze szkody dla struktury
gleby. Dlatego system Knock-On
oferuje szeroka gamę deflektorów i
zabezpieczeń zębów, które powodują
mniejszy lub bardziej aktywny proces
mieszania i podnoszenia gleby.

Z systemem Knock-On sekundy zastępują minuty!
Zmiana dłut w maszynie 3 metrowej z 10 zębami trwa około
1 minuty 30 sekund - podczas gdy z tradycyjnymi dłutami
przykręcanymi na śruby potrzebujemy 20 minut.
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W wilgotnej glebie nie należy używać
szerokich deflektorów. Wąskie ochronne
płyty będą produkować mniejsze bryły
utrzymując strukturę gleby. Dodatkowo
pozwoli to zaoszczędzić paliwo. Jednak
w optymalnych warunkach dobry efekt
”gotowania” mieszania ziemi będzie
możliwy z szerokim deflektorem. W celu
zapewnienia łatwej i szybkiej wymiany,
deflektory są mocowane za pomocą tylko
jednej śruby.

99 % OSZCZĘDNOŚCI CZASU!

Opłacalny i przyjazny

Ekonomiczny …

… i Ekologiczny

Knock-On jest opatentowanym systemem szybkiej i łatwej wymiany elementów roboczych w kultywatorach oraz
dostosowania maszyny do pracy. Ten
przyjazny dla użytkownika system jest
w stanie pracować na głębokosci od 3
do 35 cm w sposób bardzo ekonomiczny w odniesieniu do niskiego zapotrzebowania na uciąg i kosztu elementów
roboczych, na tym samym poziomie
co przy dłutach przykręcanych. Kubota
zawsze korzysta z najwyższej jakości
stali. Umożliwia to systemowi KnockOn używać prosty system blokowania.
Knock-On dobrze pasuje do zębów,
potrzebujemy tylko młotek i specjalny
klin do wymiany elementu na następny.

Specjalne wybrzuszenie chroni uchwyt
elementu roboczego przed naciskiem
ziemi. Uchwyt powinien wytrzymać kilka
zmian elementów roboczych zanim się
zużyje i będziemy musieli go zmienić.
Jeśli gleba jest mokra lub sucha dłuta
nie zachowują się tak samo:

Jako porównanie, standardowe odwracalne dłuto (1300g) zużyło się po
tej samej liczbie hektarów (zostało
odwrócone ) jak dłuto Knock-On. Z
systemem Knock-On zużywamy do
75% oryginalnej części w porównaniu
do standardowych dłut gdzie możemy
zużyć tylko 60%. Oszczędza to więcej
niż 200g stali za każdym razem, gdy
wymieniamy dłuto.

1000g

1.

250g

1. W suchej glebie, dłuto zużywa się
redukujac swoją długość, wybrzuszenie
ciągle chroni uchwyt.
2. W wilgotnej glebie dłuto zużywa się
redukujac swoją grubość nie tracąc
kształtu. Kiedy pojawia się otwór w
dłucie, należy rozważyć jego wymianę.

2.

280g

Tysiące dłut Kubota przyczyni się do
oszczędności mnóstwa stali i energii!

500g
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DLA KULTYWACJI ŚCIERNISKA LUB
SPULCHNIENIA GLEBY

CU2000

Kultywatory CU2000 są wyposażone
w rozwiązania techniczne takie jak seria
maszyn CU3000 z 3 rzędami zębów.
To jest oparte na tej samej konstrukcji
ramy oraz równoległoboku do montażu
wyposażenia.
Kultywatory CU2000, w związku z tym,
odpowiadają tym samym wymaganiom
co maszyny 3-rzędowe. Może być on
wyposażony w urządzenie równające,
ciężkie wały uprawowe dla dobrego
zagęszczenia gleby i redukcji długości
maszyny. Ta zwarta konstrukcja
zmniejsza zapotrzebowanie na uciąg
CU2000 i optymalizuje połączenie
pomiędzy ciągnikiem i maszyną.
Zęby są zamocowane do ramy
za pomocą pojedynczej śruby, co
umożliwia zdjęcie zęba lub przestawienie
w zależności od dostępnej mocy
ciągnika lub przygotowania maszyny do
spulchnienia miejsc, gdzie były ścieżki
przejazdowe używając tą maszynę solo.

CU2000 W SKRÓCIE:
•
•
•

•

Rama : 2-belkowa
Zęby: długie
Wyposażenie równające :
Talerze typu ”Combi” lub podwójna brona talerzowa
Wały : cała oferta

CU2000:
TYLNE WYPOSAŻENIE
Przy wąskim rozstawie zębów 280mm,
najlepsze jest połączenie z podwójną
broną talerzową. Ząb jest przeznaczony
do głębokiej pracy, natomiast brona
talerzowa miesza resztki pożniwne z
ziemią i rozkrusza bryły. Maszyna
może być wyposażona w jeden rząd
talerzy ”Combi” w kombinacji z wałem
uprawowym lub podwójną bronę
talerzową dla intesywnego mieszania i
kruszenia gleby.
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Talerze typu ”Combi” + wał do wyboru

Podwójna brona talerzowa

DANE TECHNICZNE

Najlepszą kombinacją jest ząb w
połączeniu z pojedynczą lub podwójną
broną talerzową. Ze względu na
podnoszenie i intensywne rozkruszanie
gleby na mniejsze grudki uzyskujemy
dobry efekt mieszania z resztkami

Łatwa i szybka wymiana dłut

80 mm

150 mm

250 mm

PRZEDNIE KOŁA KOPIUJĄCE

pożniwnymi po przejeździe sekcji
talerzowej. Do płytkiej uprawy
ścierniska istnieje możliwość
zamontowania skrzydełek bocznych
320 mm lub 345 mm podcinających
całą szerokość roboczą maszyny.

Kiedy wyposażymy maszynę w
podwójną bronę talerzową lub
chcemy pracować solo na większych
głębokościach możemy zamontować
koła kopiujące do kultywtaorów
CU2000. Zwiększy nam to stabilność
pracy i zwiększy kontrolę głębokości pracy. (Koła 600 x 9 modele sztywne, 700
x 15 dla modeli składanych).

Dłuta przykręcane

dłuto pługa
60 mm

320 mm

skrzydełka
boczne 300 mm

Quantum lemiesze
345 mm

CU2000 sztywne i składane: Dane techniczne
Sztywny
Model
Liczba zębów / Szerokość robocza (m) CU2000

Szerokość transportowa (m)

CU2250

CU2300

CU2350

CU2400F

9 / 2.50

11 / 3.00

13 / 3.50

13 / 4.00

2.50

3.00

3.50

2.85

Odległość między sekcjami zębów (mm)

900

Profil ramy (mm)

Kat II i III

Prześwit pod ramą (mm)
Min. / Max. KM
Waga (kg) CU2000 AR* / talerze Combi + Actiring
Zapotrzebowanie na udźwig (t) talerze Combi + Actiring**

Centralna 200 x 200 boczna 100 x 100
Kat III i IV

100 x 100 x 8mm

Zaczep
Średni rozstaw zębów (mm) CU2000

Składany

870
265

265

265

280

65/210

80/240

95/270

110/300

1554

1805

1977

3015

4.4

4.8

5.4

7.4
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AR=non stop, SB=zabezpiezcenie kołkowe **Należy wziąć pod uwagę -15% jeśli wał rurowy i +15% jeśli wał Actipack lub podwójna brona talerzowa

NAJBARDZIEJ UNIWERSA
CU3000

Kultywator CU3000 jest przystosowany
do współpracy z ciągnikami o dużej
mocy. Maszyna o szerokości 3 m może
współpracować z ciągnikami o mocy
do 240 KM, a 4 metrowa maszyna
może współpracować z ciągnikami o
mocy do 300 KM. Kultywator może być
wyposażony w szeroką ofertę wałów i
akcesoriów równających, co czyni go
bardzo uniwersalną maszyną.
Kultywator może być wyposażone w
2 rodzaje zębów (z zabezpieczeniem resorowym i kołkowym) oraz różnego rodzaju dłuta. W zależności od wymagań
i warunków glebowych możliwa
jest praca na różnej głębokości. Od
płytkiej uprawy na głębokości 5 cm
do głębokiego spulchniania gleby na
głębokości 30 cm.
Duża uniwersalność modelu CU3000
sprawia, że jest to maszyna, która
spełni wszystkie twoje oczekiwania.

Różne opcje wyposażenia
tylnego
Tylną strefę roboczą mogą stanowić
karbowane talerze równające z wałem
uprawowym, talerze typu „Combi” z
wałem uprawowym,
lub podwójna brona talerzowa (dla ramy
sztywnej w kształcie litery „V”, dla ramy
składanej hydraulicznie w kształcie litery
„X”).
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Talerze typu ”Combi” + wał

Podwójna brona talerzowa

ALNA MASZYNA
INTENSYWNE MIESZANIE
Dobre pocięcie resztek pożniwnych i
głębokie spulchnianie gleby, to główne
cechy charakteryzujące ten kultywator.
CU3000 bardzo dobrze spulchnia
glebę, co jest bardzo ważne w uprawie
uproszczonej, kiedy przygotowujemy
glebę pod siew. 3-belkowa konstrukcja
kultywatora gwarantuje bardziej
intensywne pocięcie i wymieszanie
resztek pożniwnych z ziemią, a
tym samym szybszy rozkład masy
organicznej, a także efektowną głęboką
uprawę bez ryzyka tworzenia twardej
powłoki oraz lepiej doprawioną górną
warstwę gleby.

Łatwa i szybka wymiana dłut

80 mm

150 mm

Karbowane talerze równające + wał

250 mm

Dłuta przykręcane

320 mm

dłuto pługa
60 mm

skrzydełka
boczne 300 mm

Quantum lemiesze
345 mm
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DLA MNIEJSZYCH CIĄGNIKÓW
CU3000C

CU3000C - Wyposażenie tylne
W modelu CU3000C, dla uzyskania
bardzo kompaktowej konstrukcji i
maksymalnego zmniejszenia wagi,
równoległobok został zastąpiony
przez dwa zakrzywione ramiona dzięki
czemu maszyna jest krótsza. Sekcja
wyrównujących zębów jest bezpośrednio
podłączona do ramy wału. Lżejsze
niż sekcje talerzowe zęby zapewniają
znakomity efekt równający w każdych
warunkach glebowych. Głębokość pracy
i agresywność ustawienia zębów jest
regulowana bezstopniowo.
14

Dlatego model CU3000C jest o 50
cm krótszy od modelu CU3000; a
środek ciężkości jest bliżej ciągnika.
Cel stworzenia lżejszej maszyny dla
mniejszych ciagników został osiągniety.

Zęby równające

DANE TECHNICZNE
CU3000 i CU3000C modele sztywne i składane: Dane techniczne
Sztywne
Models

CU3300 / CU3300C

Składane

CU3350 / CU3350C

CU3400

CU3400CF

10

12

14

13

Szerokość robocza (m)

3.00

3.50

4.00

4.00

Szerokość transportowa (m)

3.00

3.50

4.00

2.85

Liczba zębów

Odległość między sekcjami zębów

810 mm

Profil ramy (mm)

Centralna 200 x 200 boczna 100x100
Kat III i Kat IV

100 x 100 mm

Zaczep

Kat II i Kat III

Prześwit pod ramą (mm)

870

Średni rozstaw zębów (mm)

280

280

280

290

Min. / Max. KM CU3000
Waga (kg) CU3000
AR* / Talerze typi ”Combi” + Actiring
Zapotrzebowanie na udźwig (t)
CU3000 AR* +zęby równające +
Actiring**

120/240

135/270

165/300

185/300

1780

1980

2210

2980

5,2

5,8

6,7

7,9

Min. / Max. KM CU3000C

85/160

100/200

–

130/230

Waga (kg) CU3000C
AR* / Talerze typi ”Combi” + Actiring

1420

1640

–

2400

Zapotrzebowanie na udźwig (t)
CU3000C AR* + zęby równające +
Actiring**

3,9

4,3

–

5,9

AR=non stop, SB=zabezpiezcenie kołkowe **Należy wziąć pod uwagę -15% jeśli wał rurowy i +15% jeśli wał Actipack lub podwójna brona talerzowa

Łatwa i szybka wymiana dłut

80 mm

150 mm

250 mm

Dłuta przykręcane

320 mm

dłuto pługa
60 mm

skrzydełka
boczne 300 mm

Quantum lemiesze
345 mm

Mądra koncepcja
Dla ciągników o małej lub średniej mocy,
rozszerzono asortyment produktów
CU3000 do nowego modelu CU3000C.
Wynik jest imponujący, zarówno
dotyczący zapotrzebowania na udźwig
oraz dotyczący jakości. Ciągnik o mocy
90 KM może pracować z modelem
3.0 m, a wersja 4.0 m może być
obsługiwana przez ciągnik od 130 KM.
Model CU3000C jest bardzo zwarty,
prosty i wydajny, może pracować aż do
głębokości 30 cm. Szczególnie nadaje się
do gospodarstw mających różne uprawy
polowe.
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PERFEKCJA DO KOŃCA
Zęby równające (tylko CU3000C):
• Dobrze wyrównuje powierzchnię
• Dobrze kopiuje teren
• Brak ryzyka zapychania się
• Łatwa regulacja
• Bardzo małe zapotrzebowanie na udźwig

Talerze typi ”Combi”
• Kombinacja pojedynczej sekcji talerzowej z wszystkimi rodzajami wałów
• Intensywnie miesza, dobre efekty pracy przy dużej ilości resztek pożniwnych
• Bardzo dobrze wyrównuje powierzchnię

Podwójna brona talerzowa Ø 510 mm:
• Kontrola głębokości za pomocą sworzni
• Łatwa regulacja kąta pracy
• Dobrze miesza
• Pozostawia szorstką powierzchnię gleby gotową do zimowania. Ostatni jesienny
zabieg przygotowujący glebę pod wiosenne uprawy.

90kg/m
Wał rurowy Ø 550 mm
• 10 mocnych prętów dla dobrego
przenoszenia obciążeń i pracy w mokrych warunkach
• Dobry efekt kruszenia
16

160kg/m
Podwójny wał rurowy 400mm
(rurowy/strunowy)
• Dobry efekt kruszenia
• Precyzyjna kontrola głębokości
• Dobry efekt równania
• Dobre rozłożenie nacisku

DRUGIE NARZĘDZIE
PRZYGOTOWANIA GLEBY!
Wał Actiflex Ø 580mm
Wał Actiflex został specjalnie zaprojektowany do pracy w różnych rodzajach gleby.
Jego intensywne mieszanie połączone z dobrym efektem zagęszczenia stawia go
jako idealne narzędzie przyczyniające się do wzrostu samosiewów i chwastów. Jego
duża średnica 580 mm zapewnia bezprobelmową pracę nawet na lekkich glebach.
Ten wał jest zdecydowanie dobrym kompromisem między jego wagą (160 kg/m), a
efektem pracy.

160kg/m
Actipack: Przygotowanie gleby!
Wał Actipack wyróżnia się doskonałą jakością pracy, zwłaszcza na średnich i
ciężkich glebach. Zintegrowane talerze tnące, rozkruszają większe bryły, podczas
gdy regulowane noże tnące rozkruszają pozostałe bryły dla uzyskania optymalnego
efektu. Nacisk na noże można ustawić, aby zapewnić równą pracę talerzy tnących
na całej szerokości roboczej. Pozycja ”Off” pozwala na całkowite podniesienie noży,
aby stworzyć chropowatą powierzchnię gleby i w ten sposób ograniczyć erozję.

220kg/m
Wał Actiring: Silny i lekki!

160kg/m

OFF

1

Wał Actiring jest lżejszym wariantem wału Actipack, przy użyciu tej samej ramy i
systemu noży. Tarcze zostały zastąpione przez profile ”V” pierścieni, zaoszczędza
to 50kg/m, co ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia zapotrzebowania na udźwig
dla zawieszanych maszyn. Ten nowy projekt będzie także tańszą alternatywą dla
wału Actipack zwłaszcza w lżejszych warunkach glebowych, gdzie nie są wymagane
dodatkowe cechy wału Actipack. Szerszy kąt profilu ”V” jest mniej agresywny niż
w przypadku konstrukcji talerzy wału Actipack skutkuje to lepszymi właściwościami
jezdnymi w średnich i lekkich glebach. Sprężyny i noże zostały zaprojektowane w
celu zapobiegania dostania się kamieni i blokowania wału.

2

4 różne ustawienia noży tnących w zależności od rodzaju gleby i spodziewanego efektu pracy
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KULTYWACJA I SIEW W JED
SIEWNIKI DO POPLONÓW SH200 LUB SH500
ZAMONTOWANE NA KULTYWATORZE ŚCIERNISKOWYM

Płytki rozsiewające (8 szt. niezależnie od
szerokości roboczej) są umieszczone przed
wałem. Ich pozycja i kąt są regulowane.
18

Dmuchawa dostosowana do rodzaju nasion, szerokości roboczej i prędkości pracy:
• Seria SH może być wyposażona w dwa rodzaje dmuchawy:
• Z napędem elektrycznym - zalecany dla drobnych nasion z możliwością wysiewu dawki
4 kg/min (50 kg/ha - dla maszyny w szerokości roboczej 4.0 m przy prędkości 12 km/h)
• Z napędem hydraulicznym z możliwością wysiewu dawki nawet do 14 kg/min

DNYM PRZEJEŹDZIE
Siewniki do poplonów:
Odpowiedź na dyrektywę UE
Dyrektywa Unii Europejskiej związana
z ekologią określa, że ilość azotu w
zasobach wodnych gleby nie powinna
przekraczać 50 mg/l. Celem tej
dyrektywy jest ustanowienie upraw
pośrednich takich roślin, jak gorczyca,
facelia, groch itp., które zapewniają
zatrzymanie azotu mineralnego w
glebie, jak również przekształcenie
azotu nieorganicznego, powstającego
podczas uprawy roślin strączkowych,
w azot organiczny. Gwarantują także
pokrycie gleby azotem i unikanie
jego wypłukiwania, dzięki czemu jest
większa ilość azotu dla następnych
roślin. Ponadto chronią glebę przed
erozją i znacząco poprawiają jej
strukturę. Siewniki do poplonów
Kubota SH200 (pojemność zbiornika

200 l) oraz SH500 (pojemność zbiornika
500 l) zostały zaprojektowane dla
szybkiego wykonania upraw pośrednich
podczas kultywacji ścierniska przy jak
najniższych kosztach. Ponadto można je
również wykorzystać do siewu rzepaku,
czy mieszanek różnej wielkości nasion.

Precyzja i wysoka wydajność
Dostępne są dwa modele SH200 lub
SH500 w zależności od dawki wysiewu,
szerokości roboczej i prędkości pracy.
Duże pojemności zbiorników gwarantują
wysoką wydajność, a 8 wyjść ze zbiornika
zapewnia równomierny wysiew nasion na
całej szerokości roboczej. Ponadto każdy
siewnik do poplonów posiada podest
załadowczy z antypoślizgowymi stopniami
oraz relingi, aby załadunek i pozostałe
operacje mogły być wykonywane
bezpiecznie.

Wałki dozujące dla różnego rodzaju
nasion
Modele SH200 i SH500 są dostarczane z
dwoma wałkami dozującymi w standardzie:
jeden dla siewu drobnych nasion (rzepak,
gorczyca, trawa, koniczyna itp.), drugi dla
siewu normalnych nasion (wyka, pszenica,
jęczmień, owies, słonecznik itp.). Mieszadło
umieszczone pod wałkiem dozującym i przez
niego napędzane zapewnia stały przepływ
nasion. Szczotka z możliwością regulacji
zamontowana u podstawy wałka dozującego
oczyszcza go oraz cele, w których znajdują
się nasiona. Dla siewu grubych nasion
(groch, fasola itp.) dostępny jest jako opcja
trzeci wałek dozujący.
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Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejszy folder ma wartość opisową. Niektóre elementy przedstawione w nim są opcjonalne
i nie należą do wyposażenia standardowego. Informacji na temat gwarancji, zasad bezpieczeństwa i produktu udzielają lokalni dealerzy Kubota. Dla bezpieczeństwa operatora, marka Kubota zaleca
zapinanie pasów bezpieczeństwa przy wykonywaniu wszelkich prac.
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