
SD
SEMANATORI PNEUMATICE DE CEREALE KUBOTA

Semanatorile de cereale cu latimi de lucru de la 2,5 la 4,5 m

MODELE SD1000 - SD3000 
SI MODELE SH1000



CALITATE CU O TRADITIE LUNGA !

Cresterea profitul 
dumneavoastra
Cea mai mare provocare cu care se 
confrunta in prezent producatorii agricoli 
este sa produca alimente in cantitati 
constante, la cel mai mic pret posibil 
si de o calitate superioara. Fermierii 
de astazi trebuie sa faca fata multor 
cerinte. Pentru ca un agricultor sa poata 
rezista, in ciuda cererii fluctuante, a 

cresterii costurilor, a situatiilor incerte 
de multe ori si conditiilor meteorologice 
imprevizibile, doua lucruri sunt esentiale: 
planificarea atenta si tehnologia fiabila.

Oferind tehnologie de avangarda, 
Kubota continua sa creeze standarde 
noi in tehnica agricola, pentru a ajuta la 
cresterea profiturilor dvs. Semanarea de 
precizie este primul pas spre o recolta 

bogata. Greselile facute in aceasta 
etapa timpurie sunt dificil de corectat, 
pentru ca semanarea precara reduce 
cantitatea ce va fi recoltata chiar inainte 
ca plantele sa rasara. Tehnologia de 
insamatare pneumatica KUBOTA face 
fata acestor provocari si garanteaza 
precizia operatiunii de semanare pentru 
o gama variata de plante, cu o densitate 
si distributie optime.
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SISTEMUL DE DOZARE SI 
DISTRIBUTIE IN DETALIU

Unitatea centrala de dozare masoara cu 
precizie orice volum dorit de seminte, de 
la 2 kg pe hectar pana la 380 kg pe 
hectar. 

Pentru semanarea semintelor mici, de 
exemplu rapita sau iarba, dispozitivul de 
dozare poate fi reglat intr-o infinitate de 
pozitii pentru seminte mici/micro dozare 
prin intermediul unui ax filetat, fara a fi 
nevoie de scule.

Rotorul central de dozare complet al 
unitatii de dozare masoara cu exactitate 
volumul necesar de seminte, dupa care 
il descarca in conul cu efect Venturi, 
unde este amestecat cu fluxul de aer si 
apoi transportat prin tubul distribuitor si 
furtunurile de seminte, catre sectiile de 
semanat ale semanatorii.

In functie de model, capul de distributie 
este localizat in interiorul sau in exteri-
orul buncarului. Indiferent de localizare, 
distributia semintelor prin acesta este 
excelenta.

Reglaj pentru semintele 

normale

Reglajul pentru seminte 

mici, cu ajutorului periei 

rotative

Calibrare exacta
Calibrarea nu a fost niciodata atat de 
simpla: reglarea usoara a cilindrului 
de dozare, precum si echipamentul de 
baza disponibil pentru cantarire (tava de 
calibrare, sac, scara) asigura o calibrare 
rapida si confortabila si un control optim 
al cantitatilor calibrate.

Inchiderea unei jumatati a latimii 
de lucru
Sistemul de distributie al masinii poate 
fi usor actionat pentru inchiderea unei 
jumatati din latimea de lucru. Pur si simplu 
slabiti suruburile clapetelor, glisati in jos 
clapetele de inchidere si schimbati pe mo-
dul de micro distributie. Nu este necesara 
nicio demontare a rotorului, distribuitorului 
sau a capacelor acestuia. Reechiparea 
sistemului este posibila prin schim-
barea placii capului de distributie.
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SECTII DE SEMANAT TIP COULTER     CXII: PRECIS - EFICIENT

Costuri reduse si precizie

Nou dezvoltata, sectia de semanat cu 
simplu disc CX - II combina avantajele 
vechii sectii de semanat CX cu cele mai 
recente rezultate ale cercetarii si opiniile 
clientilor.

Noua sectie de semanat CX - II este 
precisa si foarte usor de reglat. Aceasta 
garanteaza buna functionare si opune 
mai putina rezistenta la inaintare, 
necesitand astfel mai putina forta. 
Unghiul de taiere mai putin agresiv al 
discului de otel necesita putina presiune 
pe sectie pentru a ajunge la o adancime 
constanta de semanat de pana la 6 cm. 
Semanatul ramane perfect si cand se 
lucreaza la viteze mari de lucru, si cand 
exista cantitati mari de resturi vegetale 
pe suprafata campului. Sectiile de 
semanat cu un disc neobisnuit de mare, 
cu diametrul de 445 mm, garanteaza 
o garda la sol maxima si ajuta la 
prevenirea infundarii si blocajelor. Rotile 
de tasare standard asigura un contact 
optim al semintelor cu solul, in toate 
conditiile de lucru.

Sectia de semanat cu simplu disc CX 
- II este disponibila pentru urmatoarele 
modele de semanatori Kubota: 
SD2000M, SD2000MP, SD3000M, 
SH1150 si SH1650. 

Sectia de sema-

nat cu simplu 

disc CX-II

Sectia de 

semanat cu 

simplu disc CX

Sectia de semanat cu 

simplu disc CX cu roata de 

tasare ingusta (26 mm)

Sectia de semanat 

cu simplu disc CX cu 

roata de tasare lata   

(65 mm)

Sectia de semanat cu 

patine tip Suffolk 
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Dupa ce campul a fost pregatit utilizand 
o grapa, freza rotativa sau un cultivator, 
discul de otel cu diametrul de 325 mm 
traseaza precis o brazda ingusta. Discul 
cu profil plat are un unghi de taiere de 
numai 5,4°, ceea ce face ca sectia de 
semanat sa necesite putina forta la 
inaintare, reducand astfel necesarul de 
putere.
Nevoia de o apasare constanta pentru a 
se asigura o penetrare optima a discului 
este satisfacuta prin intermediul unui arc 
localizat in bratul de prindere a sectiei de 
semanat. Este posibil astfel ca presiunea 
pe disc sa ajunga pana la 35 kg. Datorita 
combinatiei intre un disc din otel si un 
disc din plastic flexibil, nu este nevoie de 

SECTII DE SEMANAT TIP COULTER     CXII: PRECIS - EFICIENT

Sectia de semanat cu simplu disc CX 
asigura pozitionarea exacta a semintelor 
atat in   conditii umede, cat si uscate. 
Datorita combinatiei unui disc de otel 
convex si a unui disc flexibil din plastic, 
nu este nevoie de razuitori separati pe 
fiecare disc, rezultand astfel o reducere 
a costurilor pentru piesele de uzura.

Discurile convexe din otel formeaza o 
brazda curata si precisa, cu o usoara 
recompactare. Profilul ingust permite 
viteza de lucru mai mare, iar forma 
convexa a discului asigura un bun 
control al adancimii.

Discurile flexibile din plastic pastreaza 
brazda deschisa pentru plasarea exacta 
a semintelor, ajuta la curatirea discul 
de otel si impiedica aderarea solului si 
blocarea.

Rotile de tasare inguste sau late sunt 
disponibile pentru conditii speciale de 
insamantare. Aceste roti de tasare pot 
fi complet suspendate cand conditiile 
meteorologice se schimba in timpul 
lucrului.

Sectia de semanat cu patine tip Suffolk 
de la Kubota este adecvata in special 
pentru insamantare dupa plug si poate 
avea distanta intre randuri de 9.4 sau 
15 cm. Varful patinei este turnat din aliaj 
special si poate fi schimbat atunci cand 
se uzeaza. 

Reglaj al adancimii prin 
bolturi limitatoare

Roata tasare Ø 250 
mm x 42 mm, razui-
torul este optional

Sectia de 
semanat cu 
presiune de 
pana la 35 kg

Disc cu unghiul de taiere 5,4 °

Rulmenti fara 
intretinere

Adancimea de semanat este afectata de doua ori atunci 
cand se confrunta cu obstacole pe sol, cu cat este mai mare 
distanta dintre disc si roata de tasare, cu este atat mai mare 
si influenta asupra preciziei adancimii de semanare. Distanta 
redusa dintre discul CX-II si roata de tasare reduce acest 
efect.

Comparativ cu pozitia rigida, adancimea de semanare este 
afectata doar o singura data, atunci cand exista obstacole pe 
sol, discul fiind mai liber sa urmeze denivelarile solului.

CX - II Disc cu reglaj flexibil al rotii de tasareSectia de semanat cu simplu disc CX – II cu 
roata de tasare cu reglaj rigid

razuitoare independente, economisind 
astfel costurile pentru piese de uzura. 
In plus, sectia de semanat este complet 
lipsita de nevoia de intretinere!
Rotile de tasare asigura un contact 
optim al patinei cu solului. Reglarea 
adancimii se face fara a folosi unelte. 
Pentru un sol nivelat si uniform, se 
poate alege pozitia rigida, iar in conditii 
de sol cu bulgari, denivelari sau pietros 
se poate alege pozitia flexibila pentru 
a asigura o functionare uniforma. In 
conditii extreme de umiditate, rotile 
de tasare pot fi suspendate complet. 
Pe solurile care tind sa adere la rotile 
de tasare se recomanda folosirea 
razuitoarelor optionale.
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CEL COMPACT

Modelele SD1000 sunt ideale pentru 
fermele mici si mijlocii, combinand un 
design usor si compact cu calitatea 
dovedita a produselor Kubota. Sunt 
disponibile latimi de lucru de la 3,0 la 
4,5 m. Datorita centrului de greutate 
apropiat de tractor, necesarul de putere 
de ridicare este mic, pana aproape de 
55 kW. 

Rotile semanatorii din gama SD1000 pot 
fi cu anvelope standard sau anvelope cu 
tasare redusa, care asigura un contact 
constant cu solul. Ecartamentul poate fi 
reglat cu usurinta in intervalul de la 1,65 
la 2,10 m.

Buncarul semanatorii din gama SD1000 
are o inaltime redusa, facilitand 
astfel umplerea cu seminte si ofera 
o capacitate de 750 de litri, care 
poate fi extinsa pana la 1000 litri. 
Pentru semanatori Kubota SD 1000 
sunt disponibile optional sisteme de 
monitorizare tip FGS, Signus si ESA.

SERIE KUBOTA SD1000

SD1300 3,0m in pozitia de transport rutier

Constructie compacta pentru cerinte minima 

de ridicare

Vizibilitate excelenta din cabina tractorului Pozitie centrala a unitatii centrale de dozare, 

cu acces usor sub buncar.
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Semanatoare usoara montata pe 
cultivatoare sau grape rotative (latimi de 
lucru: 2.5 si 3,0 m).
Semanatorile din gama Kubota SD1000M 
sunt in topul preferintelor utilizatorilor 
pentru orice combinatie cu alte utilajele de 
pregatire. Manevrarea usoara si constructia 
solida fac ca aceasta gama de semanatori 
sa fie o optiune atractiva ca model starter 
din gama profesionala. 

Multumita pozitiei favorabile a centrului 
de greutate si a constructiei de tip usor, 
semanatorile din gama Kubota SD1000M 
pot fi folosite chiar de tractoarele mai 
mici, cu putere de ridicare redusa. Aceste 
semanatori pot fi utilizat solo sau in 
combinatie cu o gama larga de utilaje de 
pregatire a solului.

Sistemul de dozare este actionat mecanic 
prin intermediul unei roti cu colti ce preia 
miscarea din deplasarea masinii. Unitatea 
de dozare este pozitionata central si usor 
accesibil sub buncar. Buncarul de 750 litri 
este prevazut cu o prelata tratata anti-UV si 
rezistenta la intemperii. Capul de distributie 
este montat in interiorul buncarului de 
seminte. Treptele de acces optionale la 
buncarul de seminte fac accesul usor si 
sigur pentru umplerea manuala. Varianta 
standard a semanatorii este echipata cu 
turbina cu actionare prin priza de putere si 
prin curele trapezoidale pentru 1000 rpm, 
sau poate fi actionata cu sistemul hidraulic 
al tractorului.

SEMANATOARE PNEUMATICA 
CLASICA
SERIE KUBOTA SD1000M

Folosirea continua si fara erori a cararilor 

tehnologice este asigurata prin utilizarea 

marcatorilor cu inchidere hidraulic.

Reglajul dispozitivului de dozare nu necesita 

scule.

Treapta de acces la buncar pentru umplerea 

in conditii de siguranta si securitate
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SERIE KUBOTA SD2000M

Golirea usoara a buncarului In functie de conditiile de sol, presiunea si 

unghiul de la grapa de acoperire pot fi aju-

state manual.

MAI MULT DECAT O 
SEMANATOARE

Semanatorile Kubota din gama 
SD2000M sunt versiunea Heavy-duty a 
semanatorii SD1000M. Disponibile cu 
latimi de lucru de 3,00, 3,50 si 4,00 m, 
sunt masini de inalta performanta pentru 
ferme si exploatatii agricole mari. 

Datorita volumului mare al buncarului, 
de 1050 litri, operatiunile de realimentare 
sunt reduse si performantele sporite. 
Buncarul este usor accesibil datorita 
treptelor de incarcare late. Semintele, 
precum si capul de distributie situat in 
interiorul buncarului sunt bine protejate 
impotriva prafului si a umiditatii, datorita 
capacului de otel. Capacul robust poate 

Roata de antrenare cu frana integrata pentru 

a preveni suprainsamantarea din cauza inertiei 

rotii, de exemplu la intoarcerea la capul 

locului.

fi deschis complet pentru a permite 
umplerea cu snec, incarcator frontal sau 
din saci mari. 

Multumita triunghiul de cuplare 
universal, semanatorile din gama 
SD2000M pot fi montate pe grapele 
rotative Kubota existente, precum si 
pe alte utilaje de pregatire a solului. 
Optional este disponibil un sistem 
hidraulic de ridicare a rampei de 
semanat. Sistemul de reglaj mecanic a 
presiunii pe sectia de semanat este in 
echiparea standard, iar cel hidraulic este 
optional. 

Bratele marcatorilor cu actionare 
hidraulica sunt ranforsate si sunt 
prevazute cu dispozitive de protectie la 
suprasarcina, asigurand astfel o trasare 
precisa chiar si in conditii dificile. 

Un sistem de frane integrat franeaza 
roata de antrenare, oprind astfel 
unitatea de dozare imediat ce masina 
este ridicata de pe sol, de exemplu la 
intoarcerea la capul locului. Constructia 
compacta si montarea aproape de 
tractor a semanatorilor din gama 
SD2000M reduc necesarul de putere al 
acestora. 

Sistem de cuplare universal cu triunghi

Protectia la suprasarcina a bratelor marca-
torilor.
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Interfata de cuplare hidraulica si electrica 

integrata in protapul grapei rotative.

Rampa de semanat este fixata direct pe cad-

rul tavalugului packer.

Reglajul mecanic al presiunii sectiei de 

semanat este o echipare standard, versiunea 

hidraulica fiind optionala.

Gama Kubota SD2000MP este 
construita in mod similar cu sora sa 
SD2000M, dar este complet integrata 
intr-o combinatie cu grapa rotativa 
Kubota. In plus, continutul buncarului 
poate fi extins la maxim 1.500 litri.

Rampa de semanat a gamei SD2000MP 
este conectata direct la cadrul de 
sustinere a tavalugului packer. Aceasta 
garanteaza un control constant 
al adancimii rampei de semanat, 
independent de adancimea de lucru a 

SOLID, SIGUR, DE SUCCES !

SERIE KUBOTA SD2000MP

Excelenta la lucru - sigura la transport

grapei rotative.
Pentru folosire solo a grapei sau frezei 
rotative, modelele SD2000MP pot fi 
demontate rapid si usor. Interfetele 
conexiunilor hidraulice si electrice sunt 
pozitionate in conditii de siguranta in 
interiorul sistemului de prindere in 3 
puncte a grapei sau frezei rotative.

Marcatorii sunt montati pe grapa 
sau freza rotativa. Ajustarea facila 
a adancimii grapei rotative este, de 
asemenea, integrata.

Gama SD2000MP este disponibila in 
latimi de lucru de 3,0 , 3,5 si 4,0 metri. 
Pentru transportul rutier in conditii de 
siguranta, semanatoarea poate fi rapid 
schimbata in pozitia de transport si 
este dotata cu echipamente de iluminat 
conform reglementarilor actuale ale 
traficului rutier. 
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INTEGRATA , INOVATOARE, INTELIGENTA

Incarcare usoara a buncarului cu incarcator 
frontal sau din saci de mare volum.

Calibrare usoara datorita asezarii patentate de 
Kubota a sistemului de dozare.

Daca este necesar ca grapa sau freza rotativa sa fie 
utilizata solo in timpul insamantarii, rampa de sema-
nat si roata de antrenare a untitatii de dozare pot fi 
ridicate complet prin intermediul celor doi cilindri 
hidraulici inclusi in sistemului optional de ridicare a 
rampei de semanat. Acest lucru este deosebit de 
util atunci cand se doreste lasarea unei suprafete 
nesemanate, doar lucrata la capul locului.

SERIE KUBOTA SD3000M
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INTEGRATA , INOVATOARE, INTELIGENTA

Daca este necesar ca grapa sau freza 
rotativa sa fie utilizata solo in timpul 
insamantarii, rampa de semanat si 
roata de antrenare a untitatii de dozare 
pot fi ridicate complet prin intermediul 
celor doi cilindri hidraulici inclusi in 
sistemului optional de ridicare a rampei 
de semanat. Acest lucru este deosebit 
de util atunci cand se doreste lasarea 
unei suprafete nesemanate, doar 
lucrata la capul locului.

Buncarul de seminte este montat 
direct pe cuplajul in trei puncte al frezei 
rotative PH Kubota (modelele PH2000 
si PH3000). Capul de distributie este 
montat direct pe rampa de semanat, 
permitand astfel cresterea capacitatii 
buncarului pana la 1800 de litri, cu 
utilizarea unei extensii optionale a 
acestuia.

Capacul buncarului permite o 
deschidere completa pentru o incarcare 
usoara cu seminte atunci cand se 
foloseste un incarcator frontal, saci de 
volum mare sau snec de alimentare. 
Platforma pozitionata intre buncar si 
capul de distributie asigura accesul in 
siguranta in scopuri de umplere si de 
intretinere.

Lumini de lucru montate in interiorul si 
la exteriorul buncarului permit utilizarea 
in conditii de siguranta, chiar si in 
intuneric.

Unitatea de dozare este montata pe 
partea stanga a masinii. Acest design al 
buncarului patentat de Kubota permite 
accesul sigur si usor pentru calibrarea 
semanatorii. Echipamentul de baza 
pentru cantarire (tava de colectare, sac 
de calibrare si cantar) este furnizat ca 
standard cu utilajele Kubota din gama 
SD3000M. 

Senzorul de nivel scazut al semintelor 
din buncar este protejat sub o fereastra 
de vizualizare, care poate fi deschisa 
pentru lucrari de reglaj si intretinere. 
Acesta permite operatorului sa observe 
direct nivelul semintelor din buncar.

Cele mai grele elemente ale utilajului (buncarul 

si grapa rotativa) sunt pozitionate direct 

in spatele tractorului. Aceasta dispunere 

optimizeaza centrul de greutate, astfel 

fiind nevoie de mai putina forta de ridicare, 

asigurand totodata o mai buna manevrabilitate 

a tractorului. Luminile de drum sunt standard, 

asigurand transportul rutier in conditii de 

siguranta in orice moment din zi sau noapte.

Controlul inovator si precis al 
adancimii de semanat
Tavalugul Packer al frezei rotative 
este acum montat intr-un sistem tip 
paralelogram, dezvoltat recent de 

Kubota. Exactitudinea adancimii de 
semanat a rampei de semanat care este 
fixata direct pe sasiului tavalugului poate 
fi setata independent fata de adancimea 
de lucru a frezei rotative, in functie de 
uzura dintilor acesteia. Paralelogramul 
poate fi reglat usor in trepte de cate 2,5 
cm fara a fi nevoie de scule. Reglarea 
se face pe ambele parti ale grapei 
rotative, asigurandu-se astfel adancimea 
constanta de semanat.

Simplitate la atasarea masinii! 
In cateva minute semanatoarea poate 
fi atasata la grapa rotativa. Rampa de 

semanat care este atasata direct la 
cadrul tavalugilor se poate cupla rapid 
si usor datorita interfetei hidraulice si 
electronice usor accesibile. 11



SERIE KUBOTA SH1150

VERSATILA DAR TOTUSI 
COMPACTA

Structura modulara a buncarului frontal 
Kubota SH1150 asigura o distributie 
uniforma a greutatii, oferind o echilibrare 
optima a ansamblului utilaj-tractor. Acest 
lucru imbunatateste atat siguranta, cat 
si manevrabilitatea, asigurand totodata 
operatorului o vizibilitate nerestrictionata 
asupra utilajului. 
Buncarul frontal Kubota SH1150 ofera 
mai multa flexibilitate fata de semanatorile 
conventionale. Utilajul poate fi folosit 
in regim de semanat de cereale sau de 
prasitoare. Pentru semanat de prasitoare 
buncarul frontal este prevazut cu sistemul 
de dozare special si cu un sistem 
corespunzator de distributie pe rand a 
fertilizantului.
Capacitatea standard a buncarului este 
de 1150 litri. Acesta poate fi marit pana la 
1700 litri, cu ajutorul extensiilor de buncar 
optionale.
Buncarul poate fi alimentat folosind saci 
mari, un incarcator frontal sau un snec. 
Accesul la buncar pentru umplere manuala 
este mult usurat datorita platformei 
rabatabile disponibila optional. Tot optional, 
buncarul poate fi de asemenea montat 
pe un tavalug cu roti pentru a reduce 
sarcina pe puntea din fata a tractorului. 
Kubota SH1150 este dotata cu o unitate 
de dozare amplasata sub buncar, usor 
accesibila prin partea din fata a utilajului. 
Turbina buncarului frontal poate fi actionata 
hidraulic in cazul in care tractorul nu este 
prevazut cu priza de putere frontala. Cerinta 
minima de putere pentru utilajul Kubota 
SH1150 este de 80 kW.

Un senzor radar masoara viteza reala a 

utilajului asigurand astfel sistemului de dozare 

o referinta corecta pentru a mentine precisa 

cantitatea de seminte.

Un dispozitiv de golire este montat deasupra 

sistemului de dozare, pentru o golire rapida a 

acestuia.

Optional, buncarul poate fi montat in com-

binatie cu un tavalug packer cu roti pentru a 

reduce sarcina pe puntea de fata a tractorului.

Rampa de semanat este fixata la grapa prin 

un sistem de cuplare rapida. Acest lucru 

asigura mentinerea unei adancimi constante 

de semanat. Sistemul de cuplare-decuplare 

rapida permite ca grapa sau freza rotativa sa 

fie gata de utilizat solo intr-un timp scurt.
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SERIE KUBOTA SH1650

Interfata de cuplare electrica si hidraulica este 

usor accesibila.

Rampa de semanat are un sistem de cuplare 

rapid (care se potriveste cu toate sistemele de 

cuplare rapida a sasielor tavalugilor Kubota)

Sectie de semanat cu simplu disc CX-II cu 

intrare dubla pentru aplicarea de ingrasaminte 

(tub rosu) si seminte (tub negru), intr-o singura 

trecere

Ca si in cazul buncarului frontal Kubota 
SH1150, constructia modulara a Kubota 
SH1650 ofera o echilibrare maxima a 
ansamblului utilaj-tractor. 

Sora mai mare a gamei Kubota SH1150 
este prevazuta cu buncare cu 2 
compartimente, pentru a alimenta cele doua 
unitati de dozare. Aceste dozatoare sunt 
actionate mecanic de o roata de antrenare, 
roata care ruleaza in partea dreapta a 
masinii. Actionarea hidraulica a turbinei 
precum si sistemul de suspendare a rotii de 
antrenare sunt acum disponibile ca optiuni.

Buncarul Kubota SH1650 poate contine 
pana la 1650 de litri de seminte sau 
ingrasaminte. Aceasta cantitate poate fi 
marita prin montarea unei extensii de pana 
la 2200 de litri.

Echipata cu sectii de semanat cu 
alimentare dubla, rampa de semanat 
aplica ingrasaminte si seminte intr-o 
singura trecere. Atunci cand este folosita in 
combinatie cu o semanatoare de precizie, 
buncarul poate alimenta cu ingrasaminte un 
numar de pana la 12 randuri.

Cerinta minima de putere pentru Kubota 
SH1650 este in jur de 130 kW, iar atunci 
cand este prevazuta cu unitatea de dozare 
electronica tip ESA, buncarul frontal Kubtoa 
SH1650 este, de asemenea, compatibil 
cu sistemele GPS. Pozitionarea la vedere 
a tuturor valvelor si elementelor electrice 
faciliteaza reglarea si intretinerea.
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KUBOTA PH1000

KUBOTA PH2000

KUBOTA PH3000

Tehnologie robusta, fiabilitate si o 
valoare ridicata de revanzare, cu 
latimi de lucru de la 2,5 pana la 4,0 
metri
Dispunand de trei modele rigide, PH1000, 
PH2000 si PH3000 potrivite pentru tractoare 
de 140, 180 si 250 CP, Kubota ofera astfel 
fermierului modern solutia tehnica de care 
are nevoie pentru afacerea sa de succes.
Pinioanele si angrenajele solide sunt 
gandite pentru a face fata suprasarcinilor, 
fiind realizate din materiale tratate de inalta 
calitate, rezistente in cele mai grele conditii 
de lucru. Spatiul mare intre suportul de 
prindere a coltilor grapei si partea de jos a 
carcasei angrenajelor nu permite resturilor 
si pietrelor sa se acumuleze si sa genereze 
blocaje. Constructia speciala a avut in vedere 
reducerea intretinerii la minimum. Toate 
modelele pot fi echipate cu colti cu montare 
rapida. Acest avantaj face ca timpul de 
inlocuire si intretinere sa fie scurt, asigurand 
astfel o eficienta maxima in exploatare.

Pozitionarea in spirala a coltilor frezei 
reduce efortul angrenajelor in momente de 
suprasarcina, rezultand astfel o functionare 
lina, fara socuri. Coltii sunt montati in 
unghiuri diferite, astfel incat sa fie asigurata 
o nivelare uniforma si sa se previna de 
asemenea defectiunile cauzate de pietre. 
Aceasta solutie de montare asigura totodata 
si un consum mai mic de combustibil. O 
lucrare optima este asigurata si de efectul 
de tractiune descendenta a solului de catre 
coltii grapei. Coltii speciali Kubota ”Pro-
Fit” genereaza angajarea mai buna in sol a 
intregului utilaj, asigurand astfel o adancime 
de lucru constanta. Coltii sau cutitele ridica 
solul si il amesteca cu materialul de la 
suprafata, generand astfel conditii de top 
pentru insamantare. Sunt optionali coltii cu 
tungsten, care asigura o durata lunga de 
utilizare, cu uzura minima.

GRAPE ROTATIVE KUBOTA

Carcasa de constructie tip autopurtat asigura o 

buna stabilitate. Sectiune model a gamei PH30001414



 Carcasa autoportanta a angrenajelor este 

complet sudata, asigurand astfel o mare 

rezistenta la torsiune si indoire atunci cand se 

lucreaza in conditii dificile. Totodata, distanta 

mare intre partea de jos a carcasei si suportul 

coltilor impiedica infundarea cu sol, resturi 

vegetale si pietre.

Aranjamentul cu cate patru rulmenti conici si 

opt dinti dispusi elicoidal pe metru asigura o 

pregatire optima a patului de seminte.

Carcasa de tip autoportant a angrenajelor 

este robusta, asigurand astfel rigiditatea nece-

sara folosirii fara probleme.

Cap de prindere robust si fiabil pentru conec-

tarea usoara la toate modelele de tractoarele 

si atasarea unitatilor de semanat grele.

Bara posterioara de nivelare cu reglare infinita 

si cu securitate non stop cu arc asigura o 

suprafata lucrata nivelata uniform.

Deflectoarele laterale cu prindere protejata la 

supraincarcare asigura o lucrare neteda, fara 

a avea sol imprastiat pe laturile masinii.

Mecanismul de reglare a adancimii este pozi-

tionat in apropierea capului de cuplare, astfel 

incat se reduce incarcarea intregului ansamblu 

si se permite cuplarea usoara a tuturor tipurilor 

de tavalugi Kubota.

Colti tip Quick- Fit (cuplare rapida) sunt blo-

cati in pozitia de lucru printr-un bolt cu clema. 

Coltii pot fi rapid inlocuiti, fara a fi nevoie de 

scule.

Doua lagare cu rulmenti conici de mari di-

mensiuni ofera rigiditate si o durata lunga de 

utilizare.

Posibilitatea de a alege diferite tipuri de ta-

valugi: cilindrici cu bare tip colivie, packer cu 

colti sau packer tip Flex-Line.

Transmisia robusta cu roti dintate inlocuibile 

este oferita standard. Seturi suplimentare de 

roti dintate sunt disponibile.
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Controlerul electronic de 
insamantare SIGNUS
Controlerul SIGNUS pentru semanat 
si carari tehnologice ofera informatii 
complete, este simplu de utilizat si de 
introdus date, fiind dotat o multitudine 
de functii, precum si un control precis, 
ideal la trasarea cararilor tehnologice 
necesare la lucrarile urmatoare. 
SIGNUS ofera multe alte functii (cum 
ar fi sucesiunea aleasa a cararilor 

tehnologice, modificarea in mers a 
cantitatii semanate, monitorizarea 
turatiei turbinei etc.), care pot fi usor 
stabilite in conformitate cu cerintele 
si vizualizate direct in timpul lucrului. 
Signus este de asemenea dotat cu 
o functie de diagnosticare completa, 
pentru verificarea functionarii senzorilor 
utilajului si testarea comenzilor si 
actionarilor.

Sistem de control electronic FGS
Controlerul pentru carari tehnologice 
FGS permite operatorului sa selecteze 
dintr-o varietate de combinatii de carari 
tehnologice preprogramate. In timpul 
functionarii, numarul marcatorului si 
starea valvei de obturare a debitului 
de seminte sunt afisate printr-o 

KUBOTA - AGRICULTURA DE PRECIZIE

ELECTRONICA

Tractoarele din gama Kubota M7001 sunt 
compatibile ISOBUS 11783. Acest lucru in-
seamna ca semanatoarea pneumatica poate fi 
conectata direct la tractor, iar in cazul in care 
este disponibil, aceasta poate fi controlata 
prin intermediul monitorului K-monitor, fara 
nici un alt monitor separat.

serie de LED-uri amplasate in partea 
superioara a cutiei de comanda. 
Sistemul are o functie de corectie, 
care permite operatorului sa modifice 
sucesiunea cararilor. Controlerul FGS 
avertizeaza de asemenea, atunci cand 
nivelul de seminte din buncar este 
scazut (optional) si nivelul tensiunii de 
alimentare (standard).
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Ultima generatia de monitor universal 
ISOBUS - IsoMatch Tellus
• Doua interfete ISOBUS intr-un singur 

terminal 
• Design ergonomic multifunctional
• Comanda rapida prin butonul ICB

Carcasa robusta de aluminiu 
cu suprafete de prindere 
cauciucate si ergonomice
Monitorul IsoMatch Tellus este primul 
terminal ISOBUS din lume cu capacita-
tea de a comanda si controla 2 masini 
afisate simultan pe acelasi ecran, fara a 
fi nevoie de a comuta in mod constant 
intre ecrane.

Eficienta maxima in agricultura 
de precizie
IsoMatch GEOcontrol este utilizat la 
imprastietoare de ingrasaminte, masini 
de erbicidat, semanatori standard si 
de precizie, pentru a spori precizia si 
eficienta, permitand in acelasi timp o in-
tegrare perfecta cu sistemele electronice 
pentru agricultura de precizie. Isomatch 
GEOcontrol ofera urmatoarele functio-
nalitati :
• Controlul automat al sectiunilor
• Control variabil al cantitatilor
• Documentatie
• Ghidare manuala
• Manevre de iesire si reintrare in 

brazda la capul locului (Headland)
• Inregistrarea inteligenta a perimetre-

lor lucrate

Kubota pune un accent puternic pe 
dezvoltarea si productia de noi solutii 
electronice pentru tractoare si utilaje 
agricole, toate pentru a face activitatea 
fermierilor mai usoara si a-i pregati 
pentru dezvoltarile viitoare. Sunt 
preluate toate initiativele de dezvoltare a 
tehnologiei ISOBUS:

• Pentru a mari profiturile clientilor 
in ceea ce priveste aplicarea 
tehnologiei ISOBUS pentru masini 
dotate deja cu tehnologie ISOBUS.

• Pentru a imbunatati compatibilitatea 
produselor ISOBUS la nivel mondial 
(interconectare compatibila si facila 
de tip ”plug & play”).

IsoMatch Tellus GO 
IsoMatch Tellus GO este primul pas al 
fermierilor catre agricultura de precizie 
- Precision Farming. Cu aplicatii usor 
de utilizat, IsoMatch GEOcontrol, este 
posibila cresterea eficientei si economi-
sirea de timp si costuri. Aplicatia include 
ghidare manuala, controlul sectiunilor 
si controlul normei variabile. Indiferent 
daca este utilizata cu imprastietoare de 
ingrasaminte, masini de erbicidat sau 
semanatori, Agricultura de precizie - 
Precision Farming - este doar la un click 
distanta.

Aceasta aplicatie avansata instalata pe 
terminalele IsoMatch Tellus sau Iso-
Match Tellus GO permite comutarea 
automata a opririi si pornirii sectiunilor. 
Operarea este foarte simpla si ajuta 
la lucru mai ales pe timp de noapte. 
Se poate lucra in regim de aplicare cu 
norma variabila in functie de hartile 
cantitative ale campului respectiv, prin 
introducerea acestora in terminalul con-
trolat prin GPS. Dupa aceea, terminalul 
IsoMatch GEOcontrol va ajusta automat 
norma de aplicare a utilajului. Economi-
ile sunt semnificative asupra costurilor 
pentru ingrasaminte, seminte, produse 
chimice si erbicide.
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ECHIPAMENT OPTIONAL

Marcator de pre-emergenta
• Carari tehnologice sistematice pentru 

a economisi semintele
• Functionare automata in combinatie 

cu rabatarea hidraulica a marcatorilor 
de brazda

Functionarea cu jumatate din latimea de lucru 
• Aparatul de dozare poate fi comandat 

usor pentru insamantarea cu o jumatate 
din latimea de lucru

• Selectare simpla a modului de lucru cu 
micro dozare

• Operatiunile se fac fara demontarea apa-
ratului de dozare

• Este posibila modernizarea si reechiparea 

ESA
• Comanda si control electronic al ma-

sinii cu standard ISOBUS
• Ajustarea normei de insamantare sau 

aplicare in mers.

Actionare hidraulica a turbinei
• Actionarea hidraulica a turbinei 

permite folosirea turatiei variabile a 
motorului tractorului 

Extensie buncar
• Extensie buncar (450L) disponibila 

pentru seria SD2000MP (cu exceptia 
celor cu latimea de lucru de 4 m) si a 
celor cu buncar montat frontal.

• Reduce timpul de pauza pentru 
incarcare cu seminte, crescand astfel 
productivitatea.

Echipare standard combinatii de 
valve de obturare debit pentru 
carari tehnologice
• Valve obturatoare pentru seminte fara 

retur in buncar
• Valve obturatoare pentru seminte cu 

retur in buncar
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CARACTERISTICI TEHNICE

Purtata Purtata pe cultivator Modulara

Model SD1000 SD1000M SD2000M SD2000MP SD3000M SH1150 CB1000 SH1650 CB2000C

cu SH1150 cu SH1650

Volum buncar ( l ) 750 750 1050 1050 1200 1150 - 1650 -
Extensie buncar ( l ) ◦ - - ◦ (450)* - (550) - (550) -

Capac rabatabil buncar • • • • • • - • -

Actionare cu 1000 rpm ◦ • • • • • - • -
Actionare cu 540 rpm • ◦ - - - - - - -
Turbina actionata hidraulic ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ - ◦ -
Marcator cu schimbator hidraulic (simplu 
efect) • ◦ - - - - - - -

Marcator cu rabatare hidraulica - ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ - ◦ -
Numar unitate de dozare 1 1 1 1 1 1 - 2 -
Micro dozare • • • • • • - • -
Norma de semanat de 2 pana la 380 kg 
/ ha • • • • • • - • -

Contoar mecanic de hectare ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ - ◦ -

Inchiderea unei jumatati a latimii de lucru ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ - - - -

Sistemul FGS pentru carari tehnologice ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ - - - -

Sistemul Signus pentru carari 
tehnologice ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Actionare electrica cu IsoMatch Tellus / 
Tellus Go ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Marker de pre - emergenta ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ - ◦ - ◦
Sectie de semanat cu simplu disc CX ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ - ◦ - ◦
Sectie de semanat cu simplu disc CX - II 
inclusiv roti de tasare - - ◦ ◦ ◦ - ◦ - ◦

Sectie de semanat cu simplu disc CX 
- II cu alimentare dubla in asociere cu 
SH1650

- - - - - - - - •

Roti de tasare pentru sectie de semanat 
cu simplu disc CX • ◦ ◦ ◦ ◦ - ◦ - ◦

Reglaj central a presiunii pe sectie de 
semanat prin intinzator mecanic ◦ • • • • - • - •

Reglaj hidraulic a presiunii pe sectie de 
semanat ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ - ◦ - ◦

Grapa cu colti tip S ( 8 mm / 10 mm ) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ - ◦ - ◦
Treapta pentru alimentare / Platforma ◦ ◦ ◦ ◦ • - ◦ - ◦
Platforma rabatabila - ◦ ◦ ◦ - - ◦ - ◦
Dispozitiv de ridicare a rampei de 
semana - ◦ ◦ ◦ ◦ - ◦ - ◦

Echipamente de iluminat ◦ ◦ ◦ ◦ • - ◦ - ◦
Greutate (kg) 435 - 560 460 - 620 618 - 732 590 - 695 740 - 870 570 - 800 252 - 498 750-1440 407 - 906
Latimea de lucru (m) 3.0  4.0 4.5 2.5  3.0 3.0  3.5 4.0 3.0  3.5 4.0 3.0  3.5 3.0  3.5  4.0  3.0  4.0
Nr de sectiI 20   24   29 20   20 20   24   29 20   24   29 20   24 24  28   32 24   32

24   29   32 24   24 24   28   32 24   28   32 24   28
       32   36        29 29 29
       32        32

• echipament standard    ◦ Accesorii    - nu este disponibil pentru acest tip

* numai 3 si 3.5 m
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