
DS Rozsiewacze dyskowe o szerokości roboczej od 9 do 54 m

R O Z S I E W A C Z E  D Y S K O W E  K U B O T A

SERIA DS



ROZSIEWACZE DYSKOWE KUBOTA
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DSC / DSM / DSM-W / DSM-W GEOSPREAD / DSX / DSX-W / DSX-W GEOSPREAD



ROZSIEWACZE DYSKOWE KUBOTA
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Dla nowoczesnych rolników optymalne wysiewanie nawozów oznacza użycie 

odpowiedniej dawki nawozu bez podwójnych nałożeń. Rozsiewacze nawozu 

Kubota poza tym, że gwarantują dokładny wysiew są łatwe w obsłudze, a ich 

jakość zapewnia wiele lat bezproblemowego użytkowania.

DSC / DSM / DSM-W / DSM-W GEOSPREAD / DSX / DSX-W / DSX-W GEOSPREAD



OFERTA ROZSIEWACZY KUBOTA

POZIOM KOMFORTU- ŁATWOŚĆ OBSŁUGI
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Sterowanie mechaniczne Sterowanie hydrauliczne Sterowanie elektryczne System ważący GEOspread® system

Kompatybilny z ISOBUS Kompatybilny z ISOBUS

DSC
Szerokość robocza: 9-21 metrów 
Pojemność zbiornika: 700-1400 litrów

DSC
Szerokość robocza: 9-21 metrów  
Pojemność zbiornika: 700-1400 litrów

DSM 
Szerokość robocza: 10-28 metrów  
Pojemność zbiornika: 1100-2000 litrów

DSM Comfort Control II 
Szerokość robocza: 10-28 metrów  
Pojemność zbiornika: 1100-2000 litrów

DSM-W 
Szerokość robocza: 10-28 metrów  
Pojemność zbiornika: 1100-2000 litrów

DSM-W GEOspread 
Szerokość robocza: 10-30 metrów 
Pojemność zbiornika: 1100-2000 litrów

DSX
Szerokość robocza: 12-54 metrów  

Pojemność zbiornika: 1500-2800 litrów

DSX Comfort Control II
Szerokość robocza: 12-54 metrów

Pojemność zbiornika: 1500-2800 litrów

DSX-W
Szerokość robocza: 12-54 metrów 

Pojemność zbiornika: 1500-2800 litrów

DSX-W GEOspread
Szerokość robocza: 12-54 metrów  

Pojemność zbiornika: 1500-2800 litrów



OFERTA ROZSIEWACZY KUBOTA

POZIOM KOMFORTU- ŁATWOŚĆ OBSŁUGI
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Sterowanie mechaniczne Sterowanie hydrauliczne Sterowanie elektryczne System ważący GEOspread® system

Kompatybilny z ISOBUS Kompatybilny z ISOBUS

DSC
Szerokość robocza: 9-21 metrów 
Pojemność zbiornika: 700-1400 litrów

DSC
Szerokość robocza: 9-21 metrów  
Pojemność zbiornika: 700-1400 litrów

DSM 
Szerokość robocza: 10-28 metrów  
Pojemność zbiornika: 1100-2000 litrów

DSM Comfort Control II 
Szerokość robocza: 10-28 metrów  
Pojemność zbiornika: 1100-2000 litrów

DSM-W 
Szerokość robocza: 10-28 metrów  
Pojemność zbiornika: 1100-2000 litrów

DSM-W GEOspread 
Szerokość robocza: 10-30 metrów 
Pojemność zbiornika: 1100-2000 litrów

DSX
Szerokość robocza: 12-54 metrów  

Pojemność zbiornika: 1500-2800 litrów

DSX Comfort Control II
Szerokość robocza: 12-54 metrów

Pojemność zbiornika: 1500-2800 litrów

DSX-W
Szerokość robocza: 12-54 metrów 

Pojemność zbiornika: 1500-2800 litrów

DSX-W GEOspread
Szerokość robocza: 12-54 metrów  

Pojemność zbiornika: 1500-2800 litrów



STEROWANIE MECHANICZNE 
LUB HYDRAULICZNE

KUBOTA DSC
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Sterowanie mechaniczne lub hydrauliczneTrzy opcje pojemności zbiornika  
700 - 900 - 1400 litrów

Cztery wymienne łopatki na dysku 
określają szerokość roboczą

System RotaFlow

Kubota DSC jest kompaktowym 
rozsiewaczem, który można zaczepić do 
każdego ciągnika. W standardowym 
wyposażeniu dostarczany jest kalibrator 
nawozu umożliwiający  łatwe określenie 
właściwości i jakości nawozu. 
System RotaFlow z czterema łopatkami na 
dysku sprawia, że nawóz jest traktowany 
łagodnie i równomiernie rozmieszczany 
poprzez podwójne pokrywanie. 
DSC może pracować na szerokości do
21 metrów.



STEROWANIE HYDRAULICZNE
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Trzy opcje pojemności zbiornika 
1100 - 1550 - 2000 litrów

Sterowanie hydrauliczne

FlowPilot: dla dokładnego ustawienia i 
regulacji dawki

Łatwe w montażu 
aluminiowe nadstawki

System RotaFlow z ośmioma 
łopatkami na dysku

Kubota DSM jest rozsiewaczem średniej 
pojemności, ale może pracować na 
szerokości nawet do 28 metrów. 
System RotaFlow z ośmioma łopatkami 
na dysku osiąga taką sama jakość wysiewu 
jak większe rozsiewacze. 
DSM może być wyposażony w większość 
opcji stosowanych w naszych największych 
rozsiewaczach, jak np. aluminiowe 
nadstawki, wysiew graniczny TrimFlow, 
zestaw parkingowy czy światła ledowe. 

KUBOTA DSM



STEROWANIE HYDRAULICZNE

KUBOTA DSX
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Kubota DSX o pojemności 2800 litrów i 
maksymalnej szerokości roboczej do 
54 metrów jest perfekcyjnym wyborem 
do osiągnięcia wysokiej wydajności. 
Podwójne wyjście WOM z przekładni 
ułatwia jazdę z pożądaną prędkością  i 
w połączeniu z wolnoobrotowym 
mieszadłem umożliwia rozsiewaczowi 
DSX pracę z wysoką prędkością 
obrotową dysków gwarantującą 
równomierny obraz wysiewu.  

Dwie opcje podstawowej pojemności zbiornika 
1500 lub 1875 litrów mogą być łatwo powiększone 

za pomocą aluminiowych nadstawek

Sterowanie hydrauliczne

FlowPilot: dla dokładnego ustawienia 
i regulacji dawki

Oświetlenie 
drogowe LED

System RotaFlow z ośmioma 
łopatkami na dysku

Mieszadło 
wolnoobrotowe



STEROWANIE ELEKTRYCZNE

KUBOTA DSM - DSX 
COMFORT CONTROL II
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Kubota DSM i DSX są dostępne ze 
sterownikiem Comfort Control II 
umożliwiającym kotrolę rozsiewacza 
bezpośrednio z kabiny ciągnika. Panel 
sterujący pozwala na otwarcie i 
zamknięcie rozsiewacza, ustawienie 
właściwej dawki wysiewu oraz jej 
zmianę w trakcie pracy. Ostatnie 
wprowadzone ustawienia pozostają w 
pamięci urządzenia.

Możliwość zastosowania standardowych nadstawek 

Start & stop z kabiny ciągnika Możliwość wyłączenia połowy rozsiewacza w 
standardzie

Siłownik elektryczny do 
kontroli dawki wysiewu

Ustawienie właściwej dawki, zwiększenie i zmniejszenie w 
trakcie pracy, również niezależnie dla prawej i lewej strony 

Sterownik Comfort Control II



SYSTEM WAŻĄCY 
KOMPATYBILNY Z ISOBUS

KUBOTA DSM-W - DSX-W
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Kubota DSM-W i DSX-W dzięki wadze 
automatycznie dostosowują dawkę 
wysiewu do prędkości i charakteryzują 
się wysokiej częstotliwości automatyczną 
kalibracją.  DSM-W o  pojemności zbiornika 
od 1100 do 2000 litrów i szerokości 
wysiewu do 28 metrów wyposażony jest 
w jeden 10-cio tonowy czujnik wagowy 
współpracujący z czujnikiem referencyjnym. 
DSX-W dysponujący większą pojemnością 
zbiornika od 1500 do 2800 litrów i 
szerokością wysiewu nawet do 54 metrów 
bazuje na czterech 5-cio tonowych 
czujnikach oraz czujniku referencyjnym 
zapewniających najdokładniejsze ważenie.

Z uwagi na unikalny czujnik referencyjny 
w DSM-W oraz DSX-W wyeliminowano 
negatywny wpływ wstrząsów oraz 
przechyleń podczas pracy na nierównych 
polach. Efektem tego jest zawsze dokładny 
pomiar wagi, co zapewnia najwyższą 
dokładność wysiewu.

Kompatybilny z 
ISOBUS- certyfikat AEF 

Mieszadło 
wolnobrotowe

Oświetlenie 
drogowe LED

System RotaFlow z ośmioma 
łopatkami na dysku

4x 5-cio tonowe czujniki wagowe + 
czujnik referencyjny

Dwie opcje podstawowej pojemności zbiornika 
1500 lub 1875 litrów mogą być łatwo powiększone za 

pomocą aluminiowych nadstawek
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Trzy pojemności zbiornika 
1100- 1550- 2000 litrów

System RotaFlow z ośmioma 
łopatkami na dysku

Łatwe w montażu nadstawki z 
aluminium

10 tonowy czujnik 
wagowy + czujnik 
referencyjny

Kompatybilny z 
ISOBUS- certyfikat AEF

Dawkowanie niezależne od prędkości 
jazdy w połączeniu z automatyczną 
kalibracją sprzyja dostarczeniu 
optymalnej dawki składnika i w 
rezultacie skutkuje lepszą wydajnością 
oraz oszczędnością nawozu. 
Dla jeszcze wyższej oszczędności 
nawozu oraz większego komfortu 
istnieje możliwość użycia rozsiewacza 
w kombinacji z systemem GPS. 
Kontrolowany przez GPS rozsiewacz 
DSM-W lub DSX-W ma dwie sekcje i 
możliwość automatycznego "start/stop" 
na uwrociach. Możemy również 
zastosować zmienne dawkowanie w 
oparciu o mapy zasobności gleb.

Oba rozsiewacze są kompatybilne z 
systemem ISOBUS oraz dodatkowo 
posiadają certyfikat AEF gwarantujący 
kompatybilność z wszystkimi 
atestowanymi terminalami i maszynami. 
Intuicyjne menu czyni obsługę łatwą i 
przyjemną.



SYSTEM  GEOSPREAD® 

KOMPATYBILNY Z ISOBUS

KUBOTA DSM-W - DSX-W 
GEOSPREAD
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Kubota DSM-W GEOspread ma taką samą 
pojemność zbiornika jak DSM (-W). 
Dzięki zastosowaniu mieszadła  
wolnoobrotowego rozprowadza nawóz 
nawet do 30 metrów. Kolejną zaletą 
rozsiewacza DSM-W GEOspread są cztery 
czujniki wagowe powiązane z czujnikiem 
referencyjnym i możliwość zdalnej 
regulacji szerokości wysiewu.

DSX-W GEOspread także posiada 
cztery czujniki wagowe z czujnikiem 
referencyjnym oraz możliwość zdalnej 
regulacji szerokości wysiewu, ale 
oferuje również większą pojemność 
zbiornika od 1500 do 2800 litrów i 
maksymalną szerokość wysiewu nawet 
do 54 metrów.

Trzy opcje pojemności zbiornika 
1100 - 1550 - 2000 litrów

Kompatybilny z 
ISOBUS- certyfikat AEF

4x 2 tonowe czujniki 
wagowe + czujnik 

referencyjny

4x 5 tonowe czujniki wagowe 
+ czujnik referencyjny

Dwie opcje podstawowej pojemności 
zbiornika 1500 lub 1875 litrów mogą być 

łatwo powiększone za pomocą 
aluminiowych nadstawek

Oświetlenie drogowe LED

System RotaFlow z ośmioma 
łopatkami na dysku

Mieszadło 
wolnoobrotowe

Dwa siłowniki elektryczne do kontroli 
szerokości i dawki wysiewu

Kompatybilny z 
ISOBUS- certyfikat AEF

Dwa siłowniki elektryczne do 
kontroli szerokości i dawki 
wysiewu

System RotaFlow z ośmioma łopatkami na dysku
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Przykład: pełna szerokość robocza 54 m podzielona na 24 sekcje

Zmniejszenie szerokości roboczej z lewej strony o 10 m

Zmniejszenie szerokości roboczej z prawej strony o 6 m

Zmniejszenie szerokości roboczej z dwóch stron jednocześnie po 8 m

Wyłączenie sekcji od środka na zewnątrz

Wyłaczenie sekcji z jednej do drugiej strony również przez środek

GEOspread®

DSM-W GEOspread i DSX-W GEOspread kontroluje 
sekcje z podziałem na 2 metrowe odcinki. 
Podział szerokości roboczej nawet na 14 sekcji (DSM-W 
GEOspread) lub 24 sekcje (DSX-W GEOspread) oraz 
możliwość wyłączania sekcji od środka ograniczają 
niepożądane nakładanie się nawozu do absolutnego 
minimum.

Kontrola sekcji odbywa się zarówno poprzez zmianę 
punktu wyjścia nawozu na łopatkę jak i regulację dawki i 
nie wymaga zmiany prędkość dysków. W efekcie tego 
praktycznie nie wpływa na równomierność wysiewu, a 
poszczególne odcinki mogą być włączane i wyłączane 
bardzo szybko. Cztery czujniki wagowe oraz czujnik 
referencyjny  w DSM-W GEOspread i DSX-W GEOspread 
są istotnym atutem gdyż w przypadku systemu kontroli 
sekcji precyzyjne ważenie jest podstawą.

Całkowite korzyści wynikające ze stosowania systemu 
GEOspread, dawkowania niezależnego od prędkości 
jazdy i wyłączania wysiewu na uwrociach w oparciu o 
GEOpoint mogą wynosić nawet do 15%. Spowodowane 
jest to oszczędnością nawozu oraz lepszą wydajnością z 
powodu braku niepotrzebnego nakładania.

GEOpoint®

Rozsiewacz automatycznie włączy się lub wyłączy na 
uwrociu w oparciu o GEOpoint. Pozwoli to uniknąć 
nadmiernej lub niedostatecznej ilości wysianego nawozu 
na skraju pola. GEOpoint jest określany indywidualnie 
dla każdego nawozu. Parametr ten możemy znaleźć w 
tabelach wysiewu lub wczytywany jest automatycznie 
jeżeli korzystamy z aplikacji AutosetApp. 



Wysiew graniczny TrimFlow jest 
dostępny dla całej gamy rozsiewaczy 
Kubota (z wyjątkiem DSC). 
W DSX i DSX-W (GEOspread) TrimFlow 
można zamontować jednocześnie z 
prawej i z lewej strony maszyny. 
System umożliwia dokładną regulację 
dla każdego typu nawozu i szerokości 
roboczej. Sterowanie jest łatwe, nie 
wymaga opuszczania kabiny traktora.

Wskaźnik włączenia wysiewu granicznego

Opcja dostępna dla DSC i DSM

Wysiew graniczny z TrimFlow

Wysiew graniczny ze ścieżki technologicznej

Wysiew graniczny z płytą wysiewu jednostronnego

WYSIEW GRANICZNY

PŁYTA WYSIEWU 
JEDNOSTRONNEGO

SIŁOWNIK PRZECHYŁU

Płyta wysiewu jednostronnego 
załączana ręcznie lub hydraulicznie z 
kabiny ciągnika.

TRIMFLOW

Siłownik przechyłu umożliwia wysiew 
graniczny ze ścieżki technologicznej.
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Wzmocnione lub przedłużone łopatki

Oświetlenie drogowe LED

Osłony przeciwbłotne

Pokrywa zbiornika i aluminiowe nadstawki

Hydrauliczny napęd przekładni centralnej Hydrauliczne zamykanie połowy rozsiewacza

Kółka parkingowe z dodatkową ramąZestaw do próby kręconej Zestaw do opróżniania zbiornika

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
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IsoMatch GEOcontrol: Przynosi wyraźne korzyści

Zmienne dawkowanie
Automatyczna regulacja dawki 
wysiewu bazująca na mapach 
zasobności gleb lub czujnikach plonu.

ISOMATCH GEOcontrol
• Łatwa i komfortowa praca, z powodu 

braku konieczności ręcznego 
włączania i wyłączania sekcji i 
kontrolowania dawki. Możesz w 100% 
skupić się na prowadzeniu ciągnika.

• Wydajniejsza praca i unikanie 
nakładania prowadzi do zmniejszenia 
kosztów na poziomie 5-10% 
nawozów, pestycydów lub nasion. 
Lepsze warunki wzrostu roślin i 
zwiększona wydajność.

• Z IsoMatch GEOcontrol praca w nocy 
staje się bardzo łatwa.

IsoMatch GEOcontrol znacznie 
zmniejsza obciążenie pracą.

Wyznaczanie toru jazdy
• Zaleca tor jazdy przy użyciu linii 

orientacyjnych (proste, zakrzywione lub 
kombinowane) na polu i na uwrociach

• Z pomocą opcjonalnej listwy 
diodowej IsoMatch InLine równoległe 
prowadzenie staje się łatwiejsze

• Inteligentne zapisywanie granicy: 
niezależnie od szerokości roboczej, 
nawet bez zaczepionej maszyny

• Tworzenie nowych granic 
wewnętrznych poprzez ustalenie 
szerokości uwroci

• Manualne prowadzenie dla 
wszystkich operacji, również dla 
maszyn niesterowanych elektrycznie 
i bez ISOBUS, jak np. kultywatory, 
kosiarki, przetrząsacze itp.

IsoMatch GEOcontrol
IsoMatch GEOcontrol to dodatkowa 
aplikacja IsoMatch Tellus, która pomaga 
kontrolować wszystkie maszyny ISOBUS 
produkowane przez Kverneland Group 
takie jak rozsiewacze, opryskiwacze i 
siewniki! W połączeniu z odbiornikiem 
GPS spełnia wszystkie nadchodzące 
potrzeby w zakresie precyzyjnego, 
inteligentnego i wydajnego rolnictwa.

Kontrola sekcji
Automatyczne włączanie i wyłączanie 
sekcji na uwrociach, granicach i 
wcześniej obsianych obszarach 
minimalizuje niepożądane nakładki.

Dokumentacja
Zapamiętane raporty pracy oraz mapy 
pól można przekazać przez port USB do 
systemu zarządzania gospodarstwem.

Wszystkie kompatybilne z ISOBUS 
rozsiewacze Kubota z wagą pozwalaja 
na zastosowanie zmiennego 
dawkowania. Może być ono realizowane 
w oparciu o mapy zasobności gleb, 
gdzie w kombinacji z GPS, rozsiewacz 
zmienia automatycznie swój wydatek 
bazując na wcześniej określonych dla 
danego obszaru dawkach. Kolejną 
możliwością jest użycie maszyny w 
połączeniu z czujnikiem plonu, aby 
regulować dawkę wysiewu na bieżąco w 
oparciu o wskazania sensora. W obu 
powyższych przypadkach do kontroli 
zmiennego dawkowania możemy użyć 
komputera IsoMatch Tellus lub IsoMatch 
Tellus GO. Oba terminale ISOBUS są 
kompatybilne z większością czujników 
plonu i programów zarządzania 
gospodarstwem oraz obsługują pliki 
ISO-XML.

Zmienne dawkowanie

ISOMATCH PRECYZYJNE ROLNICTWO

16



Dodatkowe możliwości z aplikacją IsoMatch GEOcontrol:
• IsoMatch GEO-SC: Automatyczna Kontrola Sekcji
• IsoMatch GEO-VR: Zmienne Dawkowanie w oparciu o mapy zasobności gleb

IsoMatch Tellus

• Dwa ekrany  ISOBUS
• Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 12.1” 
• Intuicyjna obsługa
• Program do zapisywania podstawowych danych operacyjnych bezpośrednio 

do portu USB
• Cztery porty USB do łatwej wymiany danych (np. mapy polowe ISO-XML, pliki PDF)
• Wbudowany program do odczytu plików PDF, jak np. instrukcje obsługi
• Złącze RS232 do odbiorników GPS lub czujników
• Połączenie z internetem przez modem WiFi
• Zintegrowana przeglądarka internetowa

IsoMatch Tellus jest pierwszym uniwersalnym terminalem z możliwością obserwowania i sterowania dwoma różnymi 
interfejsami ISOBUS jednocześnie. Pozwala nam na bezpośrednią kontrolę dwóch maszyn, obsługę IsoMatch GEOcontrol lub 
widoku z kamery w tym samym czasie bez konieczności przełączania ekranów.

AutosetApp łączy terminal IsoMatch 
Tellus lub Tellus GO bezpośrednio z 
rozsiewaczem Kubota wyposażonym 
w wagę i pozwala automatycznie 
ustawić maszynę w oparciu o dane 
wprowadzone do aplikacji.

IsoMatch Tellus GO jest uniwersalnym terminalem ISOBUS. Ten wielofunkcyjny, 
jednoekranowy wyświetlacz został zaprojektowany do szybkiego i łatwego 
sterowania każdą maszyną z systemem ISOBUS, z uwagi na wygodę obsługi 
sprawia wrażenie  urządzenia wykonanego "na zamówienie".

AutosetAppIsoMatch Tellus GO

• Wielofunkcyjny, dotykowy, jednoekranowy terminal o przekątnej 7” 
• Szybkie i łatwe sterowanie aplikacjami za pomocą ekranu dotykowego, 

przycisku obrotowego i twardych klawiszy lub dodatkowego joysticka
• Wyświetlanie wszystkich istotnych  informacji o pracy maszyny, takich jak 

prędkość, szerokość robocza i dawka
• Program do dokumentacji danych operacyjnych takich jak czas pracy, ilość 

hektarów, litry cieczy roboczej, ilość bel, 
itp. oraz dodatkowych informacji takich 

 jak np. gospodarstwo, pole, operator
• Wsparcie dla zewnętrznych systemów 

zmiennego dawkowania
• 2 gniazda USB 2.0
• Podłączenie kamery
• Informacje diagnostyczne i serwisowe

IsoMatch Tellus jest Twoim fundamentem do 
precyzyjnego rolnictwa i przyszłego rozwoju.
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SYSTEM WYSIEWU KUBOTA

8 łopatek na dysku

2 łopatki na dysku

5. Gwarantowana dokładność na skłonach
Nawóz trafia na łopatki zawsze w tym samym punkcie, również 
na skłonach, i prowadzony jest przez całą długość łopatki.

2. Równomierny wysiew nawozów
Duży 8- łopatkowy dysk pozwala na wysiew w zakresie od 
9 do 54 m (w zależności od rodzaju nawozu). Podwójne 
pokrywanie zapewnia równomierny wysiew. 8 łopatek na 
dysku gwarantuje równomierne rozłożenie nawozu również 
przy dużych dawkach i wysokich prędkościach.

3. Minimalny wpływ wiatru
Płaskie dyski. Horyzontalny rozkład.

4. Stały rozkład
Wysiew poprzez podwójne pokrywanie.

1. Brak uderzenia łopatek w nawóz, brak 
rozdrobnienia i pylenia nawozu

Komora wstępnego zawirowania, w której siła odśrodkowa 
wyrzuca nawóz na zewnętrzną część talerza, gdzie znajdują 
się łopatki.

Inni producenci:
Dystrybucja nawozu na terenach pochyłych nie jest dokładna 
ze względu na zmieniający się punkt spadania nawozu na dysk.
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SYSTEM WYSIEWU KUBOTA

Ustawienie dawkiMikrodozowanie Ustawienie szerokości 
pracy

Inni producenciKubota DS

Nazwa RotaFlow określa 
system wysiewu Kubota; 
granule nawozu są wstępnie 
zawirowane zanim dotkną 
łopatek.

FlowPilot
Łatwe uastawienia i regulacja. 
Kompaktowy panel FlowPilot znacznie upraszcza dokładne ustawienie dawki i szerokości pracy maszyny. Dwie hydraulicznie 
sterowane płyty, każda z trzema otworami wylotowymi, zapewniają równomierny przepływ nawozu ze zbiornika do dysków 
wysiewających.

Początkowe płynne przyspieszenie 
nawozu zapobiega uszkodzeniu granulek 
przez łopatki. Regulowany punktu 
wyjścia umożliwia dostosowanie ustawień 
do fizycznych właściwościach produktu. 
Ze względu na łagodny transport nawozu 
zostaje utrzymywana jego charakterystyka 
rozprzestrzeniania się. System RotaFlow 
został zaprojektowany do osiągnięcia 
optymalnej równomierności wysiewu!
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* Kalibrator nawozu w standardowym wyposażeniu wszystkich rozsiewaczy Kubota DS

Szerokość wysiewu Dawka

*

6 KROKÓW POZWALA DOKŁADNIE USTAWIĆ ROZSIEWACZ KUBOTA

Kluczem do dokładnego ustawienia 
rozsiewacza jest określenie granulacji oraz 
ciężaru właściwego jednego litra nawozu. 
Lista 6 "gwiazdek" RotaFlow pomoże Ci 
uzyskać precyzję we wszystkich warunkach 
terenowych.

1. Wybierz typ nawozu
2. Określ rozmiar oraz procentową 

zawartość poszczególnych frakcji*
3. Określ ciężar właściwy
4. Wybierz tabelę wysiewu

5. Dobierz parametry wysiewu 
odpowiadające Twojej 
szerokości, prędkości pracy i 
dawce nawozu na hektar

6. Przenieś ustawienia na 
rozsiewacz

AutosetApp: Zawsze dostępne najbardziej aktualne tabele wysiewu dla Twojego rozsiewacza z wagą!
AutosetApp to aplikacja dostępna na terminalu IsoMatch Tellus i Tellus GO. AutosetApp 
jest standardowo zintegrowany z oprogramowaniem IsoMatch Tellus GEOcontrol. 
AutosetApp łączy terminal IsoMatch Tellus lub Tellus GO bezpośrednio z rozsiewaczem 
Kubota wyposażonym w wagę i pozwala automatycznie ustawić maszynę w oparciu o 
dane wprowadzone do aplikacji. AutosetApp będzie również działać w połączeniu z 
rozsiewaczami DSM-W i DSX-W, z tą różnicą, że szerokość robocza (dźwignia z podziałką 
literową) nadal musi być regulowana ręcznie na panelu maszyny. 

Baza najaktualniejszych tabel wysiewu dla rozsiewaczy Kubota jest zawsze dostępna 
online. Baza AutosetApp może zostać uaktualniona na dwa różne sposoby, poprzez 
modem IsoMatch Wireless i sieć WiFi lub poprzez ściagnięcie na komputer danych ze 
strony www.kubotaspreadingcharts.com i przeniesienie ich za pomocą pamięci USB 
bezpośrednio na terminal IsoMatch Tellus GO lub Tellus.
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6 KROKÓW POZWALA DOKŁADNIE USTAWIĆ ROZSIEWACZ KUBOTA

Kubota centrum testowe rozsiewaczy i nawozów
Rozsiewacze tarczowe Kubota są niezawodne, łatwe w obsłudze i mają wyjątkową 
dokładność w każdych warunkach. Rozsiewacz można precyzyjnie ustawić co do żądanej 
dawki oraz obrazu wysiewu za pomocą wytycznych dostarczonych przez producenta. 
Centrum testowe używa obecnie najnowocześniejszych technologii i 
oprogramowania pozwalającego na stworzenie w formacie 3D kompletnych 
wzorów rozprzestrzeniania dla konkretnego nawozu. Zamiast pomiaru wzorca 
rozprzestrzeniania tylko w jednej linii odpowiadającej szerokości roboczej, nowa 
technologia tworzy cały schemat rozrzutu w formacie 3D dla danego nawozu.

Wysiew 3D odbywa się za pomocą rozsiewacza, który jest zamontowany  na 
urządzeniu do badań obracającym się o 280°. Ciągły pomiar z częstotliwością 5 Hz 
w 80 zbierających tacach, które są indywidualnie wyposażone w wagę, zapewnia 
najwyższą dokładność. Pojedynczy test składa się z więcej niż 30 000 pomiarów! 
Wynik jest bardzo dokładna analizą wzoru rozprzestrzeniania z wysokim stopniem 
przewidywalności do ustawiania różnych szerokości i dawek aplikacji. Pozwala to na 
szybsze testowanie różnych rodzajów nawozu, przy mniejszym ich zużyciu i lepszej 
ochronie środowiska. Hol testowy o długości 60 m, z ogrzewaniem podłogowym, 
utrzymuje wilgotność na poziomie 60%, co pozwala wykonywać badania przez cały rok. 
Ponadto badania mogą być wykonywane dla szerokości roboczych nawet powyżej 54 m.

Najnowsze wyniki badań dostępne są  bezpośrednio na stronie: 
www.kubotaspreadingcharts.com 
lub w aplikacji na App store i Google Play Store.
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Modele DSC DSM DSM-W
1. Pojemność zbiornika
Pojemność zbiornika (l) 700 - 900 - 1400 1100-1500-2000 1100 - 1500 - 2000

2. Szerokość robocza
Szerokość robocza (m) 9-21▲1 10-28▲1 10-28▲1

Wydajność (kg/min) 10-230 10-320 10-320

3. Wymiary
Wysokość załadunku (cm) 96 - 108 - 128 100 - 119 - 138 100 - 119 - 138

Szerokość (cm) 154 - 154 - 176 220 220

Szerokość załadunku (cm) 148 - 148 - 170 214 214

4. Waga
Waga pustego (kg) 250 - 270 - 300 330 - 355 - 380 400 - 425 - 450

5. Sterowanie
Sterowanie mechaniczne ❍ - -

Sterowanie hydrauliczne ❍ ❍ -

Comfort Control II - ❍ -

IsoMatch Tellus GO - - ❍

IsoMatch Tellus - - ❍

6. Wyposażenie (montowane fabrycznie)
Wałek WOM ze sprzęgłem ● ● ●

Sita ● ● ●

Mieszadło ● ● ●

Mieszadło wolnoobrotowe - - -

Zestaw do mikrodozowania ❍ ● ●

Kalibrator nawozu ● ● ●

7. Wyposażenie opcjonalne
7.1. Zestaw bezpieczeństwa
Trójkąt ostrzegawczy ❍ ❍ ❍

Naklejki odblaskowe ❍ ❍ ❍

Oświetlenie drogowe LED ❍ ❍ ❍

7.2. Wysiew graniczny
Zestaw do siewu pogłównego ❍ - -

Siłownik przechyłu ❍ ❍ -

Płyta wysiewu granicznego ❍ ❍ ❍

Hydrauliczna płyta wysiewu granicznego - ❍ ❍

System TrimFlow - ❍ ❍

7.3. Zestawy do zwiększenia szerokości roboczej
Zestaw do siewu na 20/21m ❍ - -

Zestaw do siewu na 27/28m - ❍ ❍

Zestaw do siewu na 27/30m - - -

Wzmocnione łopatki (L=285 mm) - - -

Przedłużone łopatki (L=330 mm) - - -

7.4. Pozostałe
Zestaw do próby kręconej ❍ ❍ ❍

Zestaw do opróżniania zbiornika ❍ ❍ ❍

Plandeka ze stelażem ▲2 ❍ ❍

Drabina - ❍ ❍

Stopnie - - -

Osłony przeciwbłotne - - -

Kółka parkingowe z dodatkową ramą - ❍ ❍

Zamykanie połowy rozsiewacza - ❍ -

Napęd hydrauliczny - - -
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PARAMETRY TECHNICZNE

Informacje zawarte  w niniejszej broszurze służą jedynie do celów poglądowych i światowego obiegu. Błędy, nieścisłości lub niedopowiedzenia, które mogły się pojawić w treści publikacji nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych 
wobec Kverneland Group. Dostępność modeli, dane techniczne oraz wyposażenie dodatkowe mogą różnioć się w zależności od kraju. W celu uzyskania dokładnych informacji proszę skontaktować się ze swoim lokalnym sprzedawcą. Kverneland Group 

● = standard    ❍ = opcja   ▲1 W zależności od typu nawozu i rodzaju łopatek    ▲2 Dostępne tylko dla DSC1400



Modele DSM-WGEOspread DSX DSX-W(GEOspread)
1. Pojemność zbiornika
Pojemność zbiornika (l) 1100 - 1500 - 2000 1500 - 2150 - 2800 1500 - 2150 - 2800

1875 - 2550 1875 - 2550

2. Szerokość robocza
Szerokość robocza (m) 10-30▲1 12-54▲1 12-54▲1

Wydajność (kg/min) 10-320 10-320 10-320

3. Wymiary
Wysokość załadunku (cm) 108 - 127 - 146 110 - 129 - 148 110 - 129 - 148

120 - 139 120 - 139

Szerokość (cm) 220 275 / 290 275 / 290

Szerokość załadunku (cm) 214 269 / 284 269 / 284

4. Waga
Waga pustego (kg) 480 - 505 - 530 500- 530 - 560 640 - 670 - 700

515 - 545 680 - 710

5. Sterowanie
Sterowanie mechaniczne - - -

Sterowanie hydrauliczne - ❍ -

Comfort Control II - ❍ -

IsoMatch Tellus GO ❍ - ❍

IsoMatch Tellus ❍ - ❍

6. Wyposażenie (montowane fabrycznie)
Wałek WOM ze sprzęgłem ● ● ●

Sita ● ● ●

Mieszadło - - -

Mieszadło wolnoobrotowe ● ● ●

Zestaw do mikrodozowania ● ● ●

Kalibrator nawozu ● ● ●

7. Wyposażenie opcjonalne
7.1. Zestaw bezpieczeństwa
Trójkąt ostrzegawczy ❍ ❍ ❍

Naklejki odblaskowe ❍ ● ●

Oświetlenie drogowe LED ❍ ● ●

7.2. Wysiew graniczny
Zestaw do siewu pogłównego - - -

Siłownik przechyłu - - -

Płyta wysiewu jednostronnego ❍ ❍ ❍

Hydrauliczna płyta wysiewu jednostronnego ❍ ❍ ❍

System TrimFlow ❍ ❍ ❍

7.3. Zestawy do zwiększenia szerokości roboczej
Zestaw do siewu na 20/21m - - -

Zestaw do siewu na 27/28m - - -

Zestaw do siewu na 27/30m ❍ - -

Wzmocnione łopatki (L=285 mm) - ❍ ❍

Przedłużone łopatki (L=330 mm) - ❍ ❍

7.4. Pozostałe
Zestaw do próby kręconej ❍ ❍ ❍

Zestaw do opróżniania zbiornika ❍ ❍ ❍

Plandeka ze stelażem ❍ ❍ ❍

Drabina - ❍ ❍

Stopnie ❍ ❍ ❍

Osłony przeciwbłotne ❍ ❍ ❍

Kółka parkingowe z dodatkową ramą ❍ ❍ ❍

Zamykanie połowy rozsiewacza - ❍ -

Napęd hydrauliczny - ❍ ❍

23zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji i parametrach technicznych, dodawania lub usuwania wyposażenia w stosunku do przedstawionego w niniejszej informacji w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia 
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