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SEMANATOARE CU PREGATIRE KUBOTA 

Incununarea preciziei si a confortului

SC1300 / SC1300C
SC1400 / SC1400C
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VITEZA SI PRODUCTIVITATE MARI

ACCELEREAZA LA MOMENTUL POTRIVIT 
Semanatul la momentul potrivit este una dintre deciziile critice pe 
care trebuie sa le ia un fermier. Solul trebuie pregatit cu grija iar 
momentul semanatului depinde de conditiile propice, cum ar fi vremea 
in zona respectiva. Pentru a avea succes, ai nevoie de o semanatoare 
eficienta. 

Odata ce ai configurat utilajul, vrei sa te bazezi pe o executie perfecta. 
Kubota SC1000 exceleaza in plasarea cu precizie a semintelor si 
fertilizantului. Nu prea adanc, nu prea superficial. Astfel incat sa 
germineze perfect si sa creasca intr-un lan minunat. 
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PUTERE MICA DE TRACTIUNE NECESARA

Pasul 1: Nivelarea solului
Pentru cea mai buna pregatire posibila, 
tavalugul packer frontal cu cauciuc 
niveleaza solul, zdrobeste bolovanii 
mari si creeaza conditiile necesare 
pentru un control optim al adancimii 
componentelor care il urmeaza. 
Tavalugul frontal are un diametru de 
800mm si poate fi ridicat hidraulic, doar 
apasand un buton, atunci cand nu este 
necesar.

Pasul 2: 
Pregatirea patului germinativ
Doua randuri de discuri crenelate – 
cunoscutul si apreciatul Kubota CD, cu 
forma conica a discurilor si suspensii 
individuale, asigura un pat germinativ fin 
si uniform pe intreaga latime de lucru. 
Gratie unui sistem hidraulic nou, adanci-
mea de lucru poate fi reglata cu cea mai 
mare precizie, din cabina. 

Pasul 3: Intai presati, apoi semanati 
Pentru un control de adancime perfect al 
sectiilor de semanat si contact optim intre 
samanta si sol ce va genera o activitate 
capilara excelenta, solul lucrat cu discurile 
este recompactat cu tavalugi mari cu 
cauciuc. Diametrul mare al cauciucului, 
de 900mm, reduce semnificativ puterea 
necesara pentru tractare si astfel asigura 
constant rezultate bune in munca. 
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PUTERE MICA DE TRACTIUNE NECESARA
Puternica, usor de folosit si uni-
versala

SC1000 este disponibila atat ca sema-
natoare cu pregatire standard, cat si in 
varianta combinata de seminte si ingra-
saminte SC1000C (vezi paginile 10-11).
Semanatoarea cu cadru fix SC1000 este 
disponibila in latimi de lucru de 3.00 si 
4.00m. 

Designul sau compact este un avantaj 
pentru lucrul pe camp si transportul 
pe sosele. Tavalugul posterior cu roti 
actioneaza de asemenea ca un accesoriu 
pentru transport. Sasiul principal in forma 
de V usureaza accesul si necesita forta 
de tractare mica, datorita greutatii mici. 

SC1000 poate lucra la viteze de inaintare 
de pana la 18km/h, mentinand in acelasi 
timp o adancime de lucru constanta. 
SC1000 este conforma standardului 
Isobus 11783, cu abilitatea de a controla 
toate elementele principale ale semana-
torii individual si din monitorul IsoMatch 
Tellus (sau alte monitoare compatibile 
ISO 11783). 

O intreaga gama de noi caracteristici 
electronice sunt disponibile in echiparea 
standard, precum sistemul de manage-
ment la capat de rand complet automat 
si GEOcontrol, inclusiv controlul normei 
variabile de insamantare.  

Pasul 4: Seamana si pre-
seaza pentru o adan-
cime de semanat garantata                                 
Profilul ingust al sectiilor de semanat cu 
discuri din otel usor decalate, permite 
penetrarea usoara a solului. In conse-
cinta, aceasta faza necesita o presiune 
de lucru mica si doar o cantitate mica 
de sol este deplasata. Presiunea de 100 
de kg a sectiei poate fi astfel folosita in 
primul rand pentru presare cu rotile de 
tasare integrate. Rezultatul: adancime 
uniforma de insamantare, chiar si la 
viteze mari de lucru! 

Adancimea de semanat si presiunea 
sectiei pot fi controlate centralizat, prin 
simpla apasare a unui buton din cabina 
tractorului – pentru economie de timp. 

Controlul constant al adancimii si 
presarea semintelor faciliteaza aparitia 
unui sistem capilar care asigura accesul 
la apa si germinarea excelenta. 

Pasul 5: Inchidere
Afanarea solului incheie semanatul. 
Grape in foma de S sau drepte asigura o 
acoperire optima a semintelor. Intensita-
tea apasarii poate fi setata din reglajele 
de presiune precise si la trei unghiuri 
diferite. Pentru a preveni deteriorarea 
grapei la mersul cu spatele, aceasta este 
echipata cu un sistem special conce-
put pentru acest tip de manevre, foarte 
eficient.
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REGLARE USOARA IN TIMPUL LUCRULUI

Sistemul de masurare este usor accesibil. 

Pentru schimbarea rotoarelor nu sunt nece-

sare scule. 

ELDOS
Sistemul de distributie a semintelor 
ELDOS este actionat electric si este 
perfect compatibil cu ISOBUS in versiunea 
e-com. Pornirea/oprirea automata 
folosind GEOcontrol si un semnal GPS 
ajuta la evitarea dublei insamantari la 
capatul de rand. Senzori speciali asigura 
functionalitatea perfecta si sunt monitorizati 
din cabina tractorului. Testul de calibrare 
este foarte simplu gratie afisarii pe ecran a 
tuturor setarilor pentru semanat. Operatorul 
doar introduce valorile dorite in terminal - 
niciun angrenaj nu trebuie reglat, doar se 
apasa un buton pentru a da startul calibrarii 
si aste este tot. 

O telecomanda permite ca procesul de 
calibrare sa poata fi efectuat direct la 
sistemul de distributie seminte, calibrarea 
facandu-se automat. In dotarea standard 
intra patru rotoare pentru seminte mici, 
medii si mari si pentru fertilizator. Daca 
operatorul selecteaza rotorul gresit din 
neatentie, sistemul recunoaste greseala 
si emite un semnal de avertizare. Este un 
sistem complet de independent si sigur. 
Schimbarea rotoarelor se face rapid si 
usor, fara a fi nevoie de scule. Normele de 
aplicare se situeaza intre 1 si 400kg/ha, 
in functie de viteza, inaintare si latimea de 
lucru. Rotorul nr. 5 (optional) este folosit 
pentru porumb, floarea-soarelui si culturi 
intermediare. 
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REGLARE USOARA IN TIMPUL LUCRULUI

Control electronic
Sistemul e-com ofera toate optiunile 
necesare fermierului profesionist. 
Cu sistemul e-com, SC este perfect 
compatibila ISOBUS si gata pentru Plug 
and Play! Folosind o priza standard 
ISOBUS, utilajul este conectat direct 
la terminalul ISOBUS al unui tractor 
conform ISO (DIN-ISO 11873). Toate 
informatiile despre utilaj si controlul 
functiilor sunt afisate in terminalul 
virtual al tractorului, nefiind necesar 
inca un monitor.

Functia pornit/oprit automat folosind 
GEOcontrol si un semnal GPS pentru 
a evita insamantarea dubla la capat de 
rand. Daca tractorul nu este echipat 
cu un sistem compatibil ISOBUS, 
SC1000 poate fi controlata de propriile 
terminale Kubota IsoMatch Tellus GO 
sau IsoMatch Tellus.

SC1000 este perfect compatibila ISOBUS 

si gata pentru Plug and Play!

1. Capac demontabil fara a fi nevoie de 
scule

2. Actionare electrica complet integrata
3. Senzor de calibrare
4. Buton pentru calibrare start/stop/

pauza
5. Software pentru controlul sistemului
6. Sistem de recunoastere a rotorului, 

pentru evitarea selectarii rotorului 
gresit

7. Rotoare diferite pentru seminte diferite
8. Carcasa antistatica
9. Clapa detasabila pentru seminte grele; 

nu necesita scule pentru demontare
10. Sistem de antrenare ce nu necesita 

reglare
11. Brat central pentru clapeta de 

calibrare
12. Sistem Venturi

Rotor 2 
pentru iarba 

si similar

Rotor 3 
pentru rapita si
seminte mici

Rotor 4 
pentru cantitate 

redusa 
de cereale

Rotor 5 (optional)
pentru porumb, 
floarea-soarelui 
si culturi inter-

mediare

Rotor 1 
pentru cantitate 
mare de cereale
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POZITIONARE PERFECTA A SEMINTEI

• Profil extrem de ingust – mai putina putere necesara penetrarii.

• Forta de tractare redusa – datorata miscarii reduse a solului.

• Ghidaj de adancime integrat si roti de tasare.

• Nu necesita intretinere, rulmenti de inalta performanta.

• Un singur tip de sectie – nu sectii dreapta/stanga, nici scurte/lungi.

Insamantarea cu sectiile de semanat cu 

discuri garanteaza precizia datorita distantei 

mici de cadere a semintelor.
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POZITIONARE PERFECTA A SEMINTEI
Sectie de semanat CD 
Sectie de semanat CD Kubota este 
perfectionista gamei. 
Sectie de semanat CD este alcatuita 
din doua discuri de otel (Ø410mm) cu 
12.5cm distanta intre randuri. Gratie 
profilului sau foarte ingust, miscarea 
solului este foarte mica, fapt ce duce la 
o mai mica presiune necesara pentru 
a obtine adancimea de insamantare. 
Astfel, mare parte din presiunea sectiei 
de pana la 100kg poate fi folosita la 
rotile de tasare atunci cand este nevoie. 
Presiunea sectiei poate fi reglata oriunde 
in intervalul 0-100kg
Discuri cu rulmenti protejati asigura o 

inaintare usoara.
Controlul perfect al adancimii este 
asigurat de rotile de tasare (Ø 380mm). 
Acestea sunt fabricate dintr-un cauciuc 
special cu efect de autocuratare. Astfel, 
in cele mai multe situatii nu este nevoie 
de razuitoare.  Decalajul sectiilor este de 
175mm. Ajustarea presiunii pe sectie se 
face centralizat si poate fi setata oriunde 
in intervalul 0-100kg. Reglarea adancimii 
de insamantare este actionata centralizat 
prin terminalul ISOBUS (echipare de 
serie). Sasiul sectiilor de semanat 
este fixat de semanatoare printr-un 
paralelogram in 3 puncte. Capul de 
distributie este montat pe sasiu.

Senzorul radar de viteza inregistreaza viteza 

de inaintare pentru a mentine o norma 

de aplicare corecta in intervalele de timp 

corecte. 99



EFICIENTA IN COMBINATIE

Incorporarea ingrasamantului 
cu discurile de pregatire
Elementele de localizare a 
ingrasamantului sunt plasate pe al 
doilea rand de discuri de pregatire, 
in asa fel incat ingrasamantul sa fie 
aplicat exact intre doua randuri de 
seminte.  Toate plantele sunt la exact 
aceeasi distanta fata de depozitul de 
ingrasamant incorporat.
Regland adancimea de lucru a 
discului, se controleaza adancimea de 
plasare a ingrasamantului. 
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EFICIENTA IN COMBINATIE
SC1000C este un utilaj combinat 
– seminte si ingrasamant. 
Capacitatea buncarului este de 3,000l. 
Buncarul este compartimentat pe 
lungime si doua sisteme de distributie 
sunt pozitionate de fiecare parte. 
Proportia seminte : fertilizator este         
40 : 60. 

SC1000C este special adaptata sa 
indeplineasca nevoia de plasare precisa 
a ingrasamantului la seminte. 
Culturile insamantate in acest 
mod prezinta cresteri substantiale 
ale randamentului atunci cand un 
ingrasamant cu un procent relativ 
mare de fosfat este aplicat odata cu 
insamantarea.

In Scandinavia si Tarile Europei de Est 
ingrasamant este plasat de obicei intre 
randuri, langa sau sub samanta, in 
timp ce in tari precum Scotia semintele 
si fertilizatorii sunt plasate pe acelasi 
rand. In loturile experimentale de culturi 
insamantate primavara, randamentele au 
crescut cu pana la 25%. 

Pentru a putea raspunde ambelor 
cerinte de mai sus, aveti doua optiuni de 
aplicare a ingrasamantului:
Pe de o parte, in acord cu nevoia de a 
plasa ingrasamant langa si sub samanta, 
acesta este aplicat din 25 in 25 de cm, 
pe cel de-al doilea rand de discuri.
Pe de alta parte, ingrasamantul poate 
fi aplicat printr-un tub aditional din fata 
tubului de seminte, deci in acelasi rand 
cu semintele. 
SC1000C poate aplica cantitati de 
ingrasamant de pana la 400kg/ha, 
in functie de viteza de inaintare si 
latimea de lucru. Turbina hidraulica 
este actionata de sistemul hidraulic al 
tractorului. 

Aplicarea ingrasamantului in 
acelasi rand cu semintele
Aplicarea ingrasamantului in acelasi 
rand cu semintele este realizata de 
catre un tub suplimentar de fertilizare. 
Ingrasamantul este plasat impreuna 
cu semintele. Aceasta metoda este in 
mod particular potrivita ingrasamintelor 
fosforice, pentru a sustine germinatia 
initiala si dezvoltarea cat mai eficienta 
a plantei. Designul special al sectiei, 
cu doua iesiri, permite insamantarea 
a doua culturi diferite intr-o singura 
trecere.
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CAPACITATE MARE

Treptele de incarcare si platforma asigura 

accesul in siguranta pentru umplerea si 

inspectarea buncarului. 

Treptele din interiorul buncarului asigura 

accesul sigur pentru a regla, de exemplu, 

senzorul de nivel scazut

Capacul buncarului protejeaza semintele de 

praf si apa. 
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CAPACITATE MARE
Convingator si puternic
Cel mai adesea utilajele mari ofera 
vizibilitate si manevrabilitate scazute. Nu 
si in cazul SC!

Din cabina tractorului, operatorul are 
vizibilitate asupra intregului utilaj, astfel 
incat procesul de lucru sa poata fi 
monitorizat constant.

Kubota SC1000 ofera echilibrul perfect 
intre marimea si forma sa compacta! 
Buncarul poate fi umplut cu usurinta 
folosind big bags si un incarcator frontal 
sau telescopic. 

Buncarul are o capacitate de 3,000l.  
Dispozitivul de masurare al modelului 
doar pentru seminte este pozitionat 
central, iar cele doua dispozitive de 
masurare ale modelului “C” sunt 
pozitionate lateral. 

Buncarul este pregatit cu o platforma 
de acces ideala pentru mentenanta 
si pentru monitorizarea operatiunilor 
de umplere. Treptele din interiorul 
buncarului sporesc siguranta. Lumini 
LED sunt disponibile optional. 

Geamurile de vizitare de pe peretele 
frontal al buncarului permit operatorului 
sa monitorizeze constant nivelul 
din buncar.  O prelata fixata strans 
protejeaza semintele de praf si apa si 
poate fi deschisa si inchisa cu usurinta 
cu ajutorul unei manete. 

Pozitionarea tuturor componentelor 
majore este atent organizata, toate fiind 
usor vizibile. 

Usurinta in exploatare nu este o arta – 
este o necesitate absoluta!

Deschidere si inchidere usoare ale capacului 

buncarului cu ajutorul manetei. 

Lumini de lucru (LED) in interiorul si in afara 

buncarului. 

Sacul si cantarul de calibrare sunt la inde-

mana si depozitate cu rotoarele, protejate 

de praf, in cutia cu scule. 
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PUTERE MICA DE TRACTARE NECESARA

Utilajul este conectat la tractor prin bratele de ridicare de CAT 3*. Sistemul de franare pneumatic (optional hidraulic), luminile de transport si 

semnele fixe de avertizare sunt cuprinse in pachetul standard, pentru a asigura respectarea regulilor de circulatie si deplasarea in siguranta a 

utilajului pe drumuri publice. 
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PUTERE MICA DE TRACTARE NECESARA
Sistem de management la capat 
de rand
SC1000 este dotata cu un sistem 
complet automat de management la 
capat de rand:

• pentru mai mare rapiditate!
• pentru mai multa precizie!
• pentru eficienta crescuta!

Prin simpla apasare a unui buton, 
operatorul initiaza sistemul de 
management la capat de rand, dand 
startul operatiunilor automate ale rotilor, 
discurilor si sasiului sectiilor de semanat. 
Astfel, SC1000 necesita un singur 
distribuitor hidraulic cu dublu efect.  

Dispozitivul de distribuire a semintelor 
se opreste de asemenea automat, atunci 
cand sistemul este activat. 

Astfel, nici o samanta nu este pierduta 
prin dubla insamantare. Cand pretul 
semintelor creste, acest sistem 
realmente economisteste bani. In plus, 
Sistemul de management la capat de 
rand economiseste timp si usureaza 
operatiunile ce trebuie efectuate de 
catre conducatorul tractorului, acesta 
putandu-se concentra doar la condus, 
iar erorile sunt astfel evitate. 

Pentru a asigura un control constant 
al adancimii, operatiunea de ridicare 
incepe cu segmentul de discuri de 
pregatire, urmate de tavalugul frontal 
packer si apoi de sectiile de semanat. In 
acelasi timp, sistemul de distribuire este 
oprit, astfel incat furtunurile de seminte 
sa fie goale la capatul randului. Aceasta 
caracteristica duce la o economie de 5% 
la seminte. 

Fara risc de supra-insamantare la capat de rand – pentru a asigura o adancime de insamantare uniforma, intai se ridica segmentul de discuri, 

apoi tavalugul frontal, apoi sectiile de semanat. 

Universal – Flexibilitatea SC permite folosirea sa dupa aratura, ca si in teren cu pregatire 

minima.
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KUBOTA – AGRICULTURA DE PRECIZIE

ELECTRONICA

Tractoarele din seria Kubota M7001 sunt 
compatibile ISOBUS 11783. Aceasta in-
seamna ca semanatorile pneumatice pot fi 
conectate direct la tractor si, acolo unde este 
disponibil, pot fi operate prin K-monitor, fara a 
fi nevoie de un terminal separat. 

IsoMatch Tellus GO 

IsoMatch Tellus GO este primul pas 
pe care  care il face un fermier catre 
Agricultura de Precizie. Cu IsoMatch 
GEOcontrol, aplicatie usor de folosit, 
eficienta creste si se realizeaza eco-
nomii de timp si bani. Aplicatia include 
Ghidaj Manual, Controlul Sectiilor si 
Norme de Aplicare. Indiferent ca este 
folosita la imprastietoarele de ingrasa-
minte, pulverizatoare sau semanatori, 
Agricultura de Precizie este la doar un 
click distanta. 
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Terminalul ISOBUS universal the ultima 
generatie – IsoMatch Tellus
• Doua interfete ISOBUS intr-un 

singur terminal
• Design multifunctional ergonomic
• Buton de Comenzi Rapide ISOBUS 

(ICB)

Cu un corp din aluminiu cu 
design robust si prindere ergo-
nomica din cauciuc,
IsoMatch Tellus este primul terminal 
ISOBUS din lume ce are capacitatea de a 
opera monitoarele a 2 utilaje diferite printr-
un singur terminal, fara a fi nevoie de a 
schimba permanent de la un ecran la altul. 

Eficienta maxima cu agricultura 
de precizie
Utilizat cu imprastietoare de ingrasamin-
te, pulverizatoare, semanatori si sema-
natori de precizie, IsoMatch GEOcontrol 
creste acuratetea si eficienta, permitand 
in acelasi timp integrarea fara probleme 
cu sistemele de agricultura de precizie. 
Isomatch GEOcontrol are urmatoarele 
functionalitati:
• Control automat al sectiilor
• Control al normei de aplicare
• Documentatie
• Ghidaj manual
• Sistem de control la capat de rand
• Inregistrare inteligenta a perimetrului

Kubota se concentreaza pe dezvoltarea 
si producerea de noi solutii electro-
nice pentru tractoarele si masinile 
agricole, in dorinta de a face viata 
fermierilor mai usoara si de a-i pregati 
pentru viitor. Toate ideile de la care 
s-a plecat in dezvoltarea ISOBUS 
sunt reafirmate zi de zi:

• Cresterea beneficiilor clientului 
rezultate din  aplicarea tehnologiei 
ISOBUS pe masinile ISOBUS.

• Imbunatatirea compatibilitatea pro-
duselor ISOBUS in lumea intreaga 
(plug & play).

Aceasta aplicatie de ultima generatie, in-
stalata pe IsoMatch Tellus sau IsoMatch 
Tellus GO, face posibila oprirea/porni-
rea automata a sectiilor utilajului. Este 
o operatiune simpla, mai ales in lucrul 
pe timp de noapte. Puteti folosi norme 
variabile de aplicare descarcand hartile 
parcelei in Terminal, care devine con-
trolat prin GPS. IsoMatch GEOcontrol 
va regla automat cantitatea de material 
folosita. Economiile sunt semnificative 
si se reflecta in costurile generate de in-
puturi (ingrasaminte, substante chimice, 
seminte). 17



ECHIPAMENT OPTIONAL

Frana hidraulica Frana pneumatica Lumini de lucru LED

Tavalug frontal central (Ø800mm)

Marcatori pentru pre-emergenta Sistem de agatare la bratele de ridicare cu 

suspensii

Marcatori repliabili hidraulic cu discuri cren-

elate

Grapa de nivelare cu degete drepte 12mmTavalug frontal pe toata latimea (Ø 800mm)

Rotorul nr. 5 pentru porumb, floarea-soarelui 
si culturi intermediare

Grapa de nivelare Sistem de cantarire pe buncar, cu monitor 
separat

Sectie cu doua iesiri: aplicarea ingrasaman-
tului pe acelasi rand cu semintele 

Scormonitor de urma (2 dinti pe urma) Bara de tractiune alungita1818



CARACTERISTICI TEHNICE

Model SC1300 SC1400 SC1300C SD1400C
Latime de lucru (m) 3.0 4.0 3.0 4.0
Latime de transport (m) 3.0 4.0 3.0 4.0
Nr. sectii de semanat CD 24 32 24 32
Nr. distribuitoare 1 1 2 2
Capacitate buncar (l) 3,000
Distribuitor hidraulic cu simplu efect+retur liber pentru pentru antrenare turbina l l l l

1 distribuitor hidraulic cu dublu efect pentru a controla masina l l l l

Necesar de putere 12V>70A l l l l

Sectii de semanat cu dublu disc l l l l

Presiune sectie pana la 100kg l l l l

Sistem electro-hidraulic de reglaj al adancimii de semanat prin terminalul ISOBUS l l l l

Roti de tasare (Ø 380 x 50mm) l l l l

Distanta intre randuri (12.5cm) l l l l

Decalaj sectii (17.5cm) l l l l

Reglaj electronic al cantitatii de seminte cu radar l l l l

Senzori de golire in buncarul de seminte/ingrasaminte l(1) l(1) l(2) l(2)

Senzor viteza turbina l l l l

Sistem de monitorizare a distributiei de seminte/ingrasaminte l l l l

Inchidere electronica pe jumatate din latimea de lucru - - l l

Tavalug fata paker central (Ø 800mm) m m m m

Tavalug fata pe toata latimea (Ø 800mm) - m - m

Reglare electro-hidraulica a adancimii de lucru a discurilor de 
pregatire via terminal ISOBUS l l l l

Discuri de pregatire (Ø 460mm) l l l l

Tavalug cu roti decalate (Ø 900mm) l l l l

Platforma pentru mentenanta, lumini transport pe drumuri publice, lumini in interiorul buncarului l l l l

Turbina hidraulica l l l l

Prindere pe brate de ridicare Cat. 3N (825mm) l l l l

Prindere pe brate de ridicareCat. 3 (965mm) m m m m

Grape in forma de S 10mm l l l l

Grape drepte 12mm m m m m

Set de calibrare l l l l

Marcatori repliabili hidraulic cu discuri crenelate m m m m

Scormonitori (2 dinti pe urma) m m m m

Frane pneumatice sau hidraulice m m m m

Bara de remorcare alungita pana la 4.5m pentru tractoare cu roti duble m m m m

Marcatori de pre-emergenta m m m m

Lumini de lucru LED m m m m

iM Tellus pentru tractoare non-ISOBUS m m m m

iM Tellus pentru tractoare ISOBUS m m m m

Sistem de cantarire buncar cu monitor separat m m - -

Sistem de management la capat de rand l l l l

Greutate (kg) (cu tavalug frontal+scormonitori de urma) 4,600 5,400 4,800 5,600
Putere minima necesara 70 / 95 90 / 120 70 / 95 90 / 120

l  echipament standard    m  Accesorii
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insistent utilizarea unei centuri de siguranta in toate aplicatiile.

AFUMAŢI 
Şos. Bucureşti-Urziceni Nr. 291, Jud. ILFOV
T.: 031 730 91 03
M.: 0752 061 125

DRAJNA
Intersectia DN 21 - DN 3A, Jud. CĂLĂRAŞI
Tel. / Fax: 0242 535 202
M.: 0752 262 591

Visitati site-ul nostru la: www.kubota.com

DRĂGĂNEŞTI VLAŞCA
Str. Alexandria Nr. 76, Jud. TELEORMAN
Tel. / Fax: 0247 460 349
M.: 0745 131 950

SECUIENII NOI
E 85, Km. 322, Jud. NEAMŢ
M.: 0752 093 113
M.: 0752 061 517

SATU NOU
Satu Nou, Nr. 1/A, Jud. BIHOR


