
SD
PNEUMATYCZNE SIEWNIKI ZBOŻOWE KUBOTA

Siewniki w szerokościach roboczych od 3.0 do 4.0 m.

SD2000M / SD2000MP



JAKOŚĆ I DŁUGA
TRADYCJA

Zmaksymalizuj Swój Zysk
W dzisiejszych czasach największym 
wyzwaniem dla producentów rolnych 
jest to, jak produkować żywność w stałej 
ilości, po możliwie najniższych kosztach 
i wysokiej jakości. Dziś przed rolnikiem 
stoi wiele wyzwań. Żeby rolnicy mogli 
przetrwać na rynku pomimo wahań 
popytu, rosnących kosztów, niepewnej 

sytuacji prawnej oraz zmiennych 
warunków pogodowych, dwie rzeczy są 
istotne: staranne planowanie i niezawod-
na technologia. 

Oferując pionierską technologię, Kubota 
ciągle wyznacza nowe standardy w 
technice rolniczej - pomoc w Zmaksy-
malizowaniu Twoich Zysków ! Perfek-

cyjny siew jest pierwszym krokiem do 
osiągnięcia wysokich plonów. Błędy 
popełniane na tym wczesnym etapie są 
trudne do naprawienia, źle wykonany 
siew może zmniejszyć wydajność już na 
etapie wschodów. Pneumatyczny sy-
stem wysiewu Kubota spełnia te wyzwa-
nia i gwarantuje precyzyjne wykonanie 
siewu różnych nasion, a w szczególności 
kładzie nacisk na optymalne rozłożenie 
nasion w rzędzie.
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APARAT WYSIEWAJĄCY I 
SYSTEM DYSTRYBUCJI

Centralny aparat wysiewajacy pozwala 
dokładnie odmierzyć dowolną ilość na-
sion i wysiać dawkę w zakresie 2 kg do 
380 kg  na hektar. 

Do siewu nasion drobnych, np. rzepaku 
lub traw, aparat wysiewajacy może być 
szybko przestawiony za pomocą trzech 
czynnosci bez konieczności użycia 
narzędzi.

Koło dozujące aparatu wysiewającego 
dokładnie odmierza wymaganą ilość 
materiału siewnego i zrzuca go do 
stożka Venturiego, gdzie miesza się 
ze strumieniem powietrza, a następnie 
nasiona są przekazywane przez rurę o 
profilu falistym do głowicy rozdzielającej 
i dostarczane wężami do redlic.

W zależności od modelu, rura o profilu 
falistym z głowicą rozdzielającą znajduje 
się wewnątrz lub na zewnątrz zbiornika.

Ustawienia dla siewu

normalnego

Ustawienia dla 

nasion drobnych, ze 

szczoteczką

Dokładna kalibracja
Kalibracja nigdy nie była tak prosta :na 
wyposażeniu korba oraz w zależności 
od modelu podajnik kalibracji, torba, 
waga, zapewniają szybkie i wygodne 
ustawienie dla precyzyjnego ustalenia 
dawki!

Mechaniczne zamykanie połowy 
siewnika
Głowica rozdzielająca może być 
wyposażona w stalową zasuwę dla 
wyłączania połowy siewnika w przy-
padku niektórych rytmów ścieżkowania. 
Czynność wykonana jest bez potrzeby 
otwierania głowicy rozdzielającej i bez 
użycia narzędzi. 33



REDLICA TALERZOWA CX-II: NIEZAWODNA - PRECYZYJNA - WYDAJNA

Efektywna i dokładna

Nowo opracowana talerzowa redlica 
wysiewająca  CX-II łączy zalety poprzed-
niej redlicy CX z najnowszymi wynikami 
badań i opiniami rolników.

Nowa redlica wysiewająca CX-II jest 
precyzyjna i bardzo łatwa w ustawieniu. 
Wąski profil zapewnia lepszą penetrację 
gleby i mniejsze zapotrzebowanie na 
uciag w porównaniu do poprzedniej 
redlicy CX. Mniejszy kąt cięcia dysku 
metalowego gwarantuje mniejszy wy-
magany nacisk redlicy dla zachowania 
stałej głębokości siewu na poziomie  
do  6 cm. Płynna praca i wąska bruzda 
pozwala na większą prędkość roboczą, 
nawet na polu z dużą ilością resztek 
pożniwnych znajdujacych się na powier-
zchni gleby. Odległość miedzy redlicami 
wysiewającymi w pierwszym i drugim 
rzędzie wynosi  445mm, co gwaran-
tuje maksymalny prześwit i zapobiega 
blokowaniu. Rolka dociskowa, która jest 
w standardowym wyposażeniu zapewnia 
optymalny kontakt nasion z ziemią w 
każdych warunkach glebowych. 

Redlica talerzowa  CX-II jest dostępna 
dla wybranych modeli siewników 
zbożowych Kubota : SD2000M, 
SD2000MP, SD3000M, SH1150 i 
SH1650.

Redlica CX-II Redlica CX Redlica CX z 

wąskim kółkiem 

dociskowym 

(26mm)

Redlica CX 

z szerokim 

kółkiem do-

ciskowym 

(65mm)

Redlica

stopkowa
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Po uprawie i przygotowaniu gleby broną 
wirnikową lub biernym agregatem zębowym 
dysk metalowy o średnicy 325 mm formuje 
wąską i czystą bruzdę. Wąski profil i mały 
kąt cięcia talerza - tylko  5,4 ˚sprawia, że 
redlicę bardzo łatwo uciągnąć, co gwaran-
tuje mniejsze zapotrzebowanie mocy.
Stały nacisk redlicy dla zapewnienia 
optymalnej penetracji gleby jest uzyskany 
za pomocą sprężyny, która jest umieszc-
zona na ramieniu redlicy wysiewającej. 
Maksymalny nacisk redlicy, jaki możliwy 
jest do ustawienia wynosi 35 kg. Dzięki 
połączeniu dysku metalowego z ela-
stycznym talerzem plastikowym, nie 
ma konieczności stosowania żadnych 

REDLICA TALERZOWA CX-II: NIEZAWODNA - PRECYZYJNA - WYDAJNA

Redlica talerzowa CX zapewnia precy-
zyjne umieszczenie nasion zarówno w 
warunkach wilgotnych, jak i suchych. 
Dzięki połączeniu dysku metalowego z 
elastycznym talerzem plastikowym, nie 
ma konieczności stosowania żadnych 
dodatkowych skrobaków, co przekłada 
się na mniejsze koszty eksploatacji 
siewnika.

Dysk metalowy o  wąskim profilu formuje 
czystą i wąską bruzdę, pozwala to na 
większą prędkość roboczą oraz zapew-
nia precyzyjną kontrolę głębokości siewu.

Elastyczny talerz plastikowy utrzymuje 
otwarta bruzdę dla dokładnego umieszc-
zania nasion oraz oczyszcza dysk meta-
lowy, a tym samym zapobiega oklejaniu i 
blokowaniu się redlicy.

Dla redlic talerzowych CX jako opcja 
dostępne są rolki dociskowe wąskie 
lub szerokie w zależności od warunków 
glebowych. Rolki dociskowe mogą być 
całkowicie podniesione w przypadku 
nagłej zmiany warunków pogodowych.

Kubota oferuje również w pneumatycz-
nych siewnikach zbożowych tradycyjną 
redlicę stopkową, która jest zalecana 
dla siewu po orce. Redlice stopkowe 
dostępne są w różnych rozstawach od 
9.4 do 15.0 cm. Końcówka redlicy jest 
wykonana ze specjalnego odlewu i może 
być wymieniona po zużyciu.

Rgulacja 
głębokości 
za pomocą 
sworznia

Kółko dociskowe  
Ø 250mm x 42mm, 
skrobak jako opcja

Nacisk 
redlicy do 
35 kg

Kąt cięcia dysku 5,4°

Bezobsługowe łożyska

Głebokość siewu  dwa razy różni się od zakładanej, kiedy 
na polu występują przeszkody, im większa odległość 
między redlicą a rolką dociskową tym większe odległości 
z problemem dokładności wysiewu. Bliskość redlicy i rolki 
dociskowej zmniejsza ten efekt.

Głekokość siewu tylko raz różni się od zakładanej w 
porównaniu do  stałego  ustawienia rolki względem redlicy . 
Rolka dociskowa przy tym ustawieniu  lepiej kopiuje teren. 

Redlica CX-II z pływającym ustawieniem 
rolki dociskowej

Redlica CX-II ze stałym ustawieniem rolki 
dociskowej

dodatkowych skrobaków, co przekłada 
się na mniejsze koszty eksploatacji siew-
nika. Ponadto redlica CX II nie posiada 
punktów smarowniczych - jest całkowicie 
bezobsługowa! 
Rolki dociskowe zapewniają opty-
malny kontakt nasion z glebą. Regulacja 
głębokości pracy rolek dociskowych 
odbywa się bez użycia narzędzi i możliwe 
są trzy pozycje ich ustawienia: stała (dla 
równej powierzchni), pływająca (dla ni-
erównej powierzchni) lub parkingowa (dla 
ekstremalnie wilgotnych warunków). Dla 
bardzo lepkich i kleistych gleb zalecany 
jest skrobak, który jest dostępny jako 
opcja.
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WIĘCEJ NIŻ TYLKO SIEWNIK!
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KUBOTA SD2000M 

Komfortowe oprożnianie zbiornika W zależności od warunków glebowych 

możliwość mechanicznej  regulacji nacisku i 

kąta pracy zgrzebła zagarniającego.

MOCNY, BEZPIECZNY, SKUTECZNY!

Siewnik  Kubota SD2000M o mocnej 
konstrukcji oraz wysokiej wydajności jest 
dostepny w szerokościach roboczych 
3.0, 3.5 lub 4.0 m.

Dzieki dużej pojemności zbiornika 1050 
l redukujemy liczbę przestojów potrzeb-
nych na napełnianie zbiornika, a tym 
samym zwiększamy wydajność. Łatwy 
dostęp do siewnika dzięki szerokiemu 
podestowi załadowczemu. Nasiona 
i głowica rozdzielacza znajdująca się 
wewnątrz zbiornika są dobrze chronione 

Koło napędowe ze zintegrowanym hamulcem  

dla zabezpieczenia efektu przesiewania np. na 

uwrociach

przed kurzem i wilgocią dzięki mocnej 
stalowej pokrywie. Pokrywa zbiornika 
otwierana jest całkowicie dla prosts-
zego napełniania zbiornika za pomocą : 
ładowarek teleskopowych,”big-bagów” 
lub żmijek załadowczych.

Za pomocą uniwersalnego trójkąta zac-
zepowego możemy zamontować siewnik 
SD2000M  na istniejacych bronach ak-
tywnych  Kubota jak i innych agragatach  
uprawowych. Hydrauliczne podnoszenie 
szyny redlic dostępne jako opcja. 

Mechaniczna regulcja nacisku redlic  jest w 
wysposażaniu standardowym, podczas gdy  
hydrauliczna wersja występuje jako opcja. 
Wzmocnione, hydraulicznie składane znaczniki 
śladów zabezpieczone są przed przeciążeniem i 
mają zapewnić bezproblemową pracę maszyny 
nawet w trudnych warunkach.
Zintegrowany hamulec zatrzymuje koło ostro-
gowe podaczas podnoszenia maszyny na uwro-
ciach, dzięki czemu nie ma efektu przesiewania. 
Kompaktowa konstrukcja siewnika  SD2000M, 
a także usytuowanie go blisko ciągnika redukuje 
zapotrzebowanie na udźwig tej maszyny.

Uniwersalny trójkąt zaczepowy

Zabezpieczenie przed przeciążeniem ramienia 

znacznika
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Interfejs połączeń hydarulicznych i elektry-

cznych jest zlokalizowany w głowicy brony 

wirnikowej

Szyna redlic  jest bezpośrednio połączona z  

ramą wału uprawowego

Mechaniczna regulacja nacisku redlic jest w 

wyposażeniu standardowym, hydrauliczna 

wersja jest w opcji

Siewniki Kubota serii SD2000MP są zbu-
dowane podobnie jak seria siewników 
SD2000M, ale jest  całkowicie zinetgro-
wany z  brona aktywną  Kubota  tworząc 
kombinację uprawowo-siewną. W 
dodatku możemy rozbudować zbiornik 
do pojemności 1500 litrów. 

Szyna redlic siewników SD2000MP 
jest połączona bezpośrednio z ramą 
wałów uprawowych.Gwarantuje to stałą 
głębokość pracy szyny redlic niezaleznie 
od głębokości pracy brony aktywnej. 

MOCNY, BEZPIECZNY, SKUTECZNY!

KUBOTA SD2000MP 

Wielki w pracy - bezpieczny na drodze 

Dla pracy solo agregatem uprawowym, 
siewnik SD2000MP można łatwo i 
szybko zdemontować. Ponadto iterfejs 
połączeń hydraulicznych i elektrycznych 
jest zlokalizowany w jednym miejscu na 
głowicy agregatu uprawowego.

Znaczniki śladów składane hydraulicznie 
do pionu są zamontowane na biernym 
agregacie zębowym lub bronie wirni-
kowej. Regulacja głębokości pracy brony 
wirnikowej jest także zintegrowana na 
tym uchwycie.

Siewnik SD2000MP jest dostepny 
w szerokościach roboczych 3.0, 3.5 
lub  4.0 m. Można bardzo szybko 
przystosować tą maszynę do transportu  
i jest ona  wyposażona  w oświetlenie 
zgodnie z obowiązujacymi przepisami 
ruchu drogowego.
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KUBOTA PH1000

KUBOTA PH2000

KUBOTA PH3000

Solidna konstrukcja, niezawodność 
i wysoka  wartość odsprzedaży z 
szerkościami roboczymi od 2,5 do 4 m

Trzy modele bron wirnikowych sztywnych 
PH1000, PH2000 i PH3000 dla ciagników o 
max. mocy   140, 180 i 250 KM Kubota  jest 
zdolna zaoferować nowoczesnym rolnikom  
rozwiązania , które potrzebują w swoim   
gospodarstwie.

Bardzo mocne, samonośne wanny 
i specjanie utwardzane koła zębate  
gwarantują optymalną wydajność nawet w 
natrudniejszych warunkach. Duża przestrzeń 
miedzy uchwytem zęba, a dolną częścią 
wanny umożliwia przechodzenie dużej ilości 
resztek pożniwnych i kamieni bez zapychania 
się maszyny. Specjalna konstrukcja została 
zaprojektowana dla zminimalizowania 
potrzeby obługi tej maszyny. Wszystkie 
modele mogą być wyposazone w zęby 
”Quick-Fit”. To sprawia, że oszczędzamy czas 
i zapewniamy maksymalną efektywność. 

Sinusoidalne ustawienie zębów zmniejsza 
obciążenie układu napędowego ( brak 
wibracji) w rezultacie praca z agregatem 
jest płynna. Zęby ustawione są pod różnymi 
kątami w celu zapewnienia wyrównania 
gleby i zapobieganiu uszkodzeniom 
powodowanych  przez kamienie. 
Oszczędności są również pod względem 
zużycia paliwa.  Optymalną penetrację  nawet 
w ciężkich glebach zapewnia odpowiedni 
kształt zęba. Specjalne zęby o pozytywnym 
kącie “Pro-Fit” wyciągając ziemię na 
powierzchnię zapewniają stałą głębokość 
pracy. Zęby podnoszą glebę i mieszają ją z 
materiałem np. roślinnym znajdujacym się na 
powierzchni zapewniając doskonałe warunki 
do siewu w mulcz. Opcjonalnie dostepne są 
specjalnie utwardzane zęby gwarantujące 
długą żywotność i minimalne zużycie. 

BRONY WIRNIKOWE KUBOTA

Konstrukcja samonośna wanny  dla uzyska-

nia maksymalnej stabilności. Przekrój  modelu  

PH3000 
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Spawana obudowa wirnika zapewnia wysoką 

odporność na wyginanie  przy pracy w bardzo 

ciężkich warunkach. To również zabezpiecza 

optymalny odstęp między uchwytem zęba, 

a dnem wanny dla swobodnego  przepływu  

dużej ilości ziemi, resztek pożniwnych  i kami-

eni, a tym samym pracę bez blokowania. 

Cztery łożyska stożkowe z ośmioma zębami 

na metr roboczy zapewnia optymalne przygo-

townie gleby do siewu.

Mocna samonośna  konstrukcja wanny 

gwarantuje niezbędną wystrzymałość dla 

pracy w najcięższych warunkach glebowych.

Mocna konstrukcja głowicy daje możliwość 

nabudowy ciężkich siewników zbożowych 

i łatwe podłączenie do różnej wielkości 

ciągników. 

Tylna belka równająca zabezpieczona za 

pomocą sprężyn, z regulacją głębokości dla 

optymalnego wyrównania powierzchni

Pływające płozy boczne zabezpieczone 

sprężyną zapewniają optymalne dostosowy-

wanie się do nierówności gruntu i perfekcyjnie 

wyrównaną powierzchnię gleby.

Uchwyty do regulacji głębokości pracy są 

umiejscowione blisko głowicy, co zmniejsza 

obciążenia i naprężenia całej konstrukcji brony 

wirnikowej i umożliwia to łatwe zamontowanie 

wszystkich typów wałów uprawowych Kubota.

Zęby ”Quick-Fit”  są mocowane do uchwytu 

za pomocą specjalnego sworznia i zaw-

leczki co gwarantuje szybką wymianę bez 

konieczności użycia narzędzi.

Dwa duże łożyska stożkowe zapewniają 

wystrzymałość i długą żywotność.

Szeroka gama wałów uprawowych: rurowy, 

pełny zębaty, ogumiony ”Flexline”, talerzowy 

”Cracker”.

Mocna skrzynia przekładniowa z jedną parą 

kół zębatych w standardzie. Dla innych 

prędkości obrotowych wirnika są dostepne 

inne zestawy  kół.
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FGS 
Komputer FGS pozwala na wybór ope-
ratorowi zaprogramowanych rytmów 
ścieżkowania. W czasie pracy poszc-
zególne przejazdy są syganlizowane za 
pomocą szeregu diod w górnej części 
sterownika.  Ten system pozwala też 

SIGNUS 
Komputer Signus łączy kompleksowe 
informacje, wprowadzanie prostych 
danych, mnogość funkcji i precyzy-
jne sterowanie, idealny do kontroli 
zakładania ścieżek przejadowych na 
różnych polach. Signus oferuje także 
wiele innych funkcji (ustawianie rytmów 

specjalnych, zmianę dawki wysiewu, 
monitorowanie obrotów dmuchawy 
itp.), które można łatwo ustawić zgod-
nie z wymaganiami. Signus ma również 
funkcję  diagnostyki  do badania czuj-
ników maszyny. 

manualnie zmienić numer aktualnego 
przejazdu np. w czasie omijania pr-
zeszkody na polu.  FGS  ma możliwość  
podłączenia czujnika rezerwy nasion i 
kontroli napięcia pasków klinowych, a 
także kontroli napięcia  prądu zasilania . 

KUBOTA - PRECYZYJNE ROLNICTWO

ELEKTRONIKA

Seria ciągników Kubota M7001 kompaty-
bilna jest z systemem ISOBUS 11783 . To 
oznacza, że siewnik pneumatyczny może 
być bezpośrednio podłączony do ciągnika 
i obsługiwany za pomoca  K-monitor bez 
żadnych dodatkowych sterowników. 

12



Następna generacja uniwersalnego 
terminala ISOBUS – IsoMatch Tellus
• Dwa interfejsy ISOBUS w jednym 
   terminalu
• Wielofunkcyjny iergonomiczny projekt
• ISOBUS Shortcut Button (ICB)

Solodnie zaprojektowana alu-
miniowa obudowa i gumowy 
ergonomiczny uchwyt
IsoMatch Tellus jest pierwszym termi-
nalem ISOBUS na świecie mogacym 
obsługiwać dwie rózne maszyny 
jednocześnie na jednym wyświetlaczu 
podzielonym na dwie części. 

Maksymalna wydajność z precy-
zyjnym rolnictwem
IsoMatch GEOcontrol może być używany 
w rozsiewaczach nawozu, opryskiwac-
zach, siewnikach zbożowych i siewni-
kach punktowych. Można zwiększyć 
dokładnośc i skuteczność , jednocześnie 
umożliwiając bezproblemową integrację 
z rolnictwem precyzyjnym. IsoMatch 
GEOcontrol zawiera następujace funkcje 
:
• Automatyczna kontrola sekcji
• Zmienna aplikacja dawki
• Dokumentacja 
• Manualne prowadzenie
• Kontrola na uwrociach
• Zapisywanie granicy pól

Kubota skupia się na rozwoju i produkcji 
nowych rozwiązań elektronicznych dla 
ciągników rolniczych i maszyn, ws-
zystko, aby rolnicy żyli  spokojnie i byli 
gotowi  na przyszłość. Podejmowane są 
wszelkie inicjatywy w rozwoju technologii 
ISOBUS:  

•   Aby zwiększyć korzyści klienta w 
odniesieniu do stosowania technologii 
ISOBUS  

•   Aby poprawić zgodność ISOBUS pro-
duktów na całym świecie (plug&play).

IsoMatch Tellus GO 
IsoMatch Tellus GO jest pierwszym 
krokiem rolników do Precyzyjnego  
Rolnictwa. Z łatwymi w obsłudze apli-
kacjami , IsoMatch GEOcontrol, to jest 
możliwe, aby zwiększyć skuteczność,  
zaoszczędzić czas i pieniądze. Aplikacja 
zawiera kontrolę sekcji, możliowść zmi-
ennego dawkowania, manualne prowad-
zenie. Niezależnie, czy jest ona używana 
z rozsiewaczem  nawozu, opryskiwac-
zem lub siewnikiem, Rolnictwo Precyzy-
jne  jest tylko na kliknięcie. 

Te zaawansowane  aplikacje 
zainstalowane na IsoMatch Tellus lub 
IsoMatch Tellus GO, sprawiają , że 
możliwe jest  automatyczne zarządzanie 
sekcjami maszyny wł. / wył. To ułatwia 
pracę, zwłaszcza podczas wykonywania 
zabiegów w nocy. Można używać 
zmiennego dawkowania wprowadzając 
mapy zasobności pola do terminala, który 
następnie jest kontrolowany przez system 
GPS. IsoMatch GEOcontrol automatycznie 
dostosowuje dawki, odpowiednio 
przestawiając maszynę. Oszczędności te 
wpływają na koszty zużywania  nawozów, 
środków chemicznych  i nasion.
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WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Znacznik przedwschodowy
• Wykonuje ślady w glebie podaczas 

zakładania ścieżek technologicznych
• Automatycznie  opuszczany i 

podnoszony w kombinacji z 
hydraulicznym znacznikiem śladów

Zamykanie połowy siewnika
• Głowica rozdzielacza może być łatwo 

zamknieta na połowie siewnika
• Łatwe przestawienie na wysiew mikro 
• Bez otwierania rozdzielacza
• Możliwość założenia do istniejącej 

maszyny

ESA
• Elektryczny napęd aparatu 

wysiewajacego i kontrola maszyny w 
standardzie  ISOBUS 

• Możliwa zmiana dawki  podczas siewu

Hydrauliczny napęd dmuchawy
• Alternatywne  rozwiązanie pozwalajace 

na pracę niezależną  od obrotów 
silnika ciągnika

Nadstawka zbiornika
• Nadstawka zbiornika (450l)  dostępna 

dla modelu  SD2000MP  (z wyjątkiem 
4m) 

• Redukuje liczbę przestojów, a tym 
samymy zwiększa wydajność

Elektrozawory magnetyczne
• Standardowe  z efektem większego 

wysiewu po otwarciu elektrozaworu 
• ”Combi” z powrotem nasion do 

zbiornika podaczas zakładania ścieżek 
przejazdowych
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WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DANE TECHNICZNE

Nabudowane 

Model SD2000M SD2000MP

Pojemność zbiornika (l) 1050 1050

Nadstawka zbiornika (l) - ◦ (450)*

Składana pokrywa • •

Napęd dmuchawy 1000 obr/min • •

Napęd dmuchawy 540 obr/min - -

Hydrauliczny napęd dmuchawy ◦ ◦

Znaczniki ze zmiennikiem hydraulicznym - -

Znaczniki składane hydraulicznie ◦ ◦

Liczba aparatów wysiewających 1 1

Mikrodozowanie • •

Dawka wysiewu 2-380 kg/ha • •

Mechaniczny licznik hektarów ◦ ◦

Zamykanie połowy siewnika ◦ ◦

System ścieżkowania FGS ◦ ◦

System ścieżkowania Signus ◦ ◦

Elektryczny napęd z IsoMatch Tellus / Tellus Go ◦ ◦

Znacznik przedwschodowy ◦ ◦

Redlica talerzowa CX  ◦ ◦

Redlica talerzowa CX-II z rolką  dociskową ◦ ◦

Rolka dociskowa dla redlicy talerzowej CX ◦ ◦

Mechaniczna regulacja nacisku redlic • •

Hydrauliczna regulacja nacisku redlic ◦ ◦

Zgrzebło typu "S" (8mm/10mm) ◦ ◦

Podest załadowczy / Platforma ◦ ◦

Skladana platforma ◦ ◦

Hydrauliczne podnoszenie szyny redlic ◦ ◦

Oświetlenie drogowe ◦ ◦

Waga (kg) 618 - 732 590 - 695

Szerokość robocza (m)      3.0       3.5       4.0      3.0       3.5       4.0

Liczba redlic      20        24        29      20        24        29

     24        28        32      24        28        32

     29      29

• wyposażenie standardowe   ◦ wyposażenie opcjonalne    - dla tego modelu niedostępne

* tylko 3.0 i 3.5 m
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