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Z G R A B I A R K I K U B O TA

RA1000/RA1500/
RA2000/RA2500
Zgrabiarki o szerokościach roboczych od 3,2 do 8,4 m.

TRWAŁOŚĆ I WYTRZY

CompactLine
W zgrabiarkach Kubota CompactLine
krzywka oraz prowadzone po niej rolki
pracują w kąpieli olejowej. Również
łożyska ramion zgrabiarki są w pełni
smarowalne, a tym samym całkowicie
bezobsługowe.
Ramiona karuzeli o dużej wytrzymałości
oraz dwa łożyska po obu stronach wału
napędowego, zapewniają kompaktową
budowę o optymalnej wytrzymałości i
niezawodności.
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Krzywki sterujące ramionami w
zgrabiarkach Kubota są specjalnie
dostosowane do poszczególnych
średnic karuzel, zapewniając dokładne
zgrabianie w każdej szerokości.
Wszystkie zgrabiarki CompactLine są
wyposażone w profilowane ramiona,
pozwalające formować regularny oraz
kształtny pokos. Ponadto profilowany
kształt ramion zapobiega gubieniu
materiału do środka karuzeli oraz

umożliwia ich podnoszenie wyżej nad
pokosem.

ProLine
Zgrabiarki Kubota ProLine posiadają
unikalny system napędowy, w którym
koła zębate przekładni pracują w kąpieli
olejowej. Hermetyczna budowa zapewnia
stałe smarowanie i sprawia, że jest to
system bezobsługowy.

YMAŁOŚĆ
Prosta konserwacja przekładni ProLine –
hermetyczna budowa i koła zębate w kąpieli
olejowej.

Prosta konserwacja przekładni CompactLine
umieszczonej w hermetycznej obudowie.

Nasze duże doświadczenie zapewnia
sprawdzoną technologię na najwyższym
poziomie. Hartowana bieżnia posiada
regulację i bardzo dużą średnicę 400
mm, gwarantując płynne sterowanie
ramion oraz cichą pracę.
Odpowiedni kształt krzywki zapewnia
podnoszenie ramion nieco wcześniej,
pozwalające formować regularny oraz
kształtny pokos.

Aluminiowe obudowy łożysk, z
dwoma szeroko rozstawionymi
łożyskami kulkowymi zapewniają
solidne i wytrzymałe mocowanie oraz
bezobsługową pracę. Dodatkowo
wszystkie ramiona można indywidualnie
zdemontować odkręcając tylko 3 śruby.
Szybkie i proste!
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TERRALINK – DOKŁADN

Jazda w dół

Jazda na płaskiej
powierzchni

Jazda pod górę

Karuzele kopiują we wszystkich kierunkach, co oznacza, że palce posiadają wyjątkową zdolność kopiowania…
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NE KOPIOWANIE TERENU
TerraLink Quattro

Idealne kopiowanie terenu

TerraLink Quattro opiera się na dwóch
elementach: ramionach karuzel oraz
podwoziu pod karuzelami. Ramiona
karuzel posiadają w dolnej części
wzdłużnie wycięte otwory. Otwory te, w
połączeniu ze specjalną stalą sprężystą
sprawiają, że karuzele doskonale kopiują
teren za pomocą podwozia opartego na
4 kołach.

Zgrabiarki Kubota przeznaczone są do
formowania dobrze ukształtowanych i
równych pokosów, których osiągnięcie
możliwe jest dzięki precyzji wykonania
każdej z części. Idealne kopiowanie
terenu jest ważne, aby uniknąć
zanieczyszczenia pokosu ziemią zwłaszcza na nierównych łąkach.

System TerraLink jest bardzo prosty w
budowie, całkowicie bezobsługowy i nie
posiada elementów zużywających się.

Układ kół w systemie TerraLink Quattro
zapewnia doskonałe kopiowanie
terenu. System TerraLink Quattro
steruje karuzelą w 3 wymiarach, dzięki
unikalnej kombinacji z podwoziem na 4
kołach oraz specjalnie zaprojektowanym
systemem zawieszenia karuzeli.
Zapewnia to doskonałą jakość
zgrabiania, nawet przy dużych
prędkościach roboczych.

TerraLink to Cztery Zalety:
W porównaniu z system opartym na
punkcie obrotowym TerraLink zapewnia
same korzyści:
• system nie wymaga konserwacji - brak
połączeń oraz punktów obrotowych,
które ulegają zużyciu.
• zawieszenie karuzeli, zapewniające
płynną pracę.
• działająca na przednią oś siła nacisku,
zapobiega podnoszeniu się palców.
• doskonałe kopiowanie terenu
zapewniające czyste zgrabianie przy
wysokich prędkościach. Wszystkie koła
umieszczone są blisko palców.

Kopiowanie w 3 Wymiarach

TerraLink Quattro jest systemem
bezobsługowym - nie posiada punktów
obrotowych, które zużywają się.

Jazda pod górę

Jazda na płaskiej
powierzchni

Jazda w dół

… zapewniając zgrabianie pokosu niezanieczyszczonego ziemią.
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DO PRACY W NAJCIĘŻ
Kubota RA2584

Palce zgrabiarki ProLine o grubości 10 mm.

Zgrabiarka typu HD

Hydraulicznie regulowana szerokość robocza
w przedziale 7,6 do 8,4 m.
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Dzięki regulowanej szerokości
roboczej 7,6 do 8,4 m oraz bogatemu
wyposażeniu zgrabiarka ta formuje
obfite pokosy zapewniając dużą
wydajność. Sercem zgrabiarki RA2584
są bardzo wytrzymałe przekładnie.
Unikalnie zaprojektowana, sprawdzona
budowa przeznaczona do ciężkiej
pracy rok po roku z przekładnią kątową
umieszczoną w zamkniętej kąpieli
olejowej.

ŻSZYCH WARUNKACH
BEZOBSŁUGOWA PRACA
• Regulowany bezstopniowo kąt krzywki
pozwalający łatwo dostosować się do
pracy w każdych warunkach.

Składanie transport - praca odbywa się
hydraulicznie z kabiny ciągnika.

• Aluminiowe obudowy ramion karuzeli
zapewniają wytrzymałość i mniejszą
masę.
• Wszystkie ramiona można łatwo
wyciągnąć odkręcając jedynie 3 śruby.
• Umieszczenie w kąpieli olejowej kół
zębatych przekładni zmniejsza ich
zużycie do minimum.

• Płaska o 400 mm średnicy, wykonana
z żeliwa krzywka posiada optymalny
kształt, zapewniający płynne
sterowanie ramion.
• Cztery łożyska kulkowe zapewniają
efektywne przeniesienie mocy.
• Utwardzona powierzchnia rolek
sterujących ramionami minimalizuje ich
zużycie.
• Szeroko rozstawione łożyska kulkowe
HD zapewniają doskonałe podparcie
ramion.

• Dwa łożyska na dużym kole zębatym
zapewniają stabilne podparcie.
Kiedy ramiona są zdemontowane, wysokość
transportowa wynosi zaledwie 3,45 m.

Możliwość pokonywania ostrych zakrętów,
dzięki kątowi skrętu wynoszącemu do 80°
przy ramie zaczepowej.

Kubota Wyznacza Nowe
Standardy
Rama nośna z kierowanymi tylnymi
kołami jezdnymi zapewnia zgrabiarce
możliwość pokonywania ostrych zakrętów na nawrotach oraz dokładne zgrabianie masy na polach o nieregularnym
kształcie. Nawet kiedy pracujemy na
stromym zboczu, układ kierowniczy
niezawodnie przeciwdziała zsuwaniu
się maszyny. Podczas zawracania na
uwrociach karuzele są podnoszone do
45 cm od ziemi, aby zapobiec rozjeżdżaniu pokosów.
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ODKŁADANIE POKOSU
Kubota RA2072RA2072 HYDRO-RA2076

xxxxx

Unikalną cechą zgrabiarek Kubota jest
możliwość pokonywania ostrych zakrętów,
dzięki kątowi skrętu wynoszącemu do 80°
przy ramie zaczepowej.
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RA2076 – Z hydraulicznie regulowaną
szerokością roboczą w przedziale 7,0 m…

… a 7,8 m.

U DO ŚRODKA
Kompaktowa konstrukcja
– Duża Wydajność
Kubota ma do zaoferowania dwie,
dwukaruzelowe zgrabiarki z segmentu
maszyn przeznaczonych na większe
gospodarstwa. Zgrabiarki te składają
pokos do środka z szerokości
roboczej od 6,2 do 7,8 m. Są one
zbudowane na solidnej ramie, która
zapewnia długą żywotność maszyny.
Funkcje takie jak aktywne kierowanie
kołami, system TerraLink Quattro i
hydrauliczna regulacja szerokości
pracy są standardem. Zgrabiarki te
są idealne bez względu na to czy
posiadasz przyczepę samozbierającą,
prasę rolującą czy też samojezdną
sieczkarnię.

RA2072 HYDRO
RA2072 Hydro wyposażona jest w
hydrauliczne opuszczanie / podnoszenie
maszyny na czas transportu. Funkcja
ta zmniejsza wysokość transportową o
50 cm, co pozwala na transportowanie
zgrabiarki z wysokością 3,45 m.
Dodatkowe elementy takie jak:
regulowana szerokość robocza 6,2 7,2 m, system TerraLink Quattro oraz
masywna konstrukcja ramy nośnej,
zapewniają wyższą wydajność i
maksymalny komfort pracy.

Wszystkie główne funkcje, takie jak:
opuszczanie / podnoszenie ramy głównej
na kołach oraz sterowanie karuzelami
odbywa się z kabiny ciągnika, za pomocą
elektro-hydraulicznego joystick’a.
Możliwa jest również pre-selekcja
indywidualnego podnoszenia każdej z
karuzel. Takie zintegrowane rozwiązanie
jest oferowane tylko przez zgrabiarki
Kubota.

Wyjątkowa zwrotność
Rama nośna z kierowanymi tylnymi
kołami jezdnymi zapewnia zgrabiarce
możliwość pokonywania ostrych
zakrętów na nawrotach oraz dokładne
zgrabianie masy na polach o
nieregularnym kształcie. Nawet kiedy
pracujemy na stromym zboczu, układ
kierowniczy niezawodnie przeciwdziała
zsuwaniu się maszyny. Podczas
zawracania na uwrociach karuzele są
podnoszone do 45 cm od ziemi, aby
zapobiec rozjeżdżaniu pokosów.
Zgrabiarki dwukaruzelowe posiadają
hydraulicznie regulowaną szerokość
roboczą.

Regulacja wysokości pracy karuzel
zapewniająca dokładne zgrabianie.

Aby zmniejszyć wysokość transportową
w zgrabiarce RA2076, maszyna posiada
demontowane ramiona. Natomiast ekran
pokosu składa się automatycznie.

Indywidualne podnoszenie karuzel w RA2072
Hydro, zapewnia możliwość zgrabiania przy
pomocy tylko jednej karuzeli. W pozostałych
modelach dostępne jest to w opcji.
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WSZYSTKO DLA WYDAJ
Kubota RA2577

Nisko umieszczona tylna rama, przenosi
środek ciężkości blisko ziemi.

Odkładanie pokosu na bok pozwala zgrabiać
masę z 15 m w jeden duży pokos.

Wymuszony układ kierowniczy poprawia
zwrotność, natomiast duże koła zmniejszają
nacisk na podłoże.

RA2577
Zgrabiarka dwukaruzelowa RA2577
ProLine zgrabia pokos z szerokości
roboczej 7,7 m. Konstrukcja z odkładaniem pokosu na bok umożliwia szerokie
spektrum formowania pokosów, pozwalając zebrać masę z szerokości aż 15 m
w jeden duży wał.
Wysoko osadzona rama główna zapewnia duży prześwit wynoszący 40 cm w
pozycji na uwrociach. Wymuszone kierowanie kołami umożliwia wygodne zawra10

canie na uwrociach oraz w transporcie z
uwzględnieniem ostrych zakrętów przy
pokonywaniu wąskich bram.
RA2577 jest wyposażona w przekładnie ProLine w kąpieli olejowej. Kształt
masywnej 40 cm krzywki umożliwia podnoszenie ramion w nieco wcześniejszym
momencie, pozwalając uzyskać lepszy
kształt formowanego pokosu. Ponadto
12 ramienna przednia karuzela z 4 palcami oraz 13 ramienna karuzela z tyłu, z
5 palcami na każdym ramieniu zapewnia

lepszy odbiór dużej ilości masy oraz dokładne zgrabianie przy dużej prędkości.
W celu zwiększenia stabilności rama
nośna posiada profilowaną ku dołowi
tylną część ramy, przesuwając punkt
ciężkości bliżej podłoża. Aby zapewnić
lepsze kopiowanie terenu w trudnych
warunkach tylne koła podwozia karuzel
umieszczone są maksymalnie do tyłu.
Ponadto RA2577 jest wyposażona w
system Kubota TerraLink Quattro, który
pozwala kopiować teren w 3 wymiarach.

JNOŚCI
Kubota RA2069 EVORA2069 VARIO
Duże zachodzenie obydwu karuzel zapewnia
dokładne zgrabianie.

Zgrabiarka RA2069 VARIO może składać
dwa pokosy w jednym przejeździe.

Model RA2069 posiada ramę pozwalającą
na skręt do 80 stopni.

RA2069 EVO/VARIO
Model ten posiada solidną ramę i
dobrze sprawdzony system kopiowania
TerraLink Quattro. Obie karuzele
posiadają dużą powierzchnię
zachodzenia oraz krzywki zapewniające
odpowiedni transfer materiału z jednej
karuzeli na drugą. Prześwit pod
maszyną wynosi 40 cm gwarantując,
że podczas zawracania nie
rozrzucimy poprzednio uformowanych
poprzecznych pokosów.

Ponadto przy pomocy modelu VARIO
możemy zgrabiać na dwa oddzielne
pokosy. Szerokość robocza 6,9 m,
pozwala na zgrabienie podwójnego
pokosu z szerokości 13,2 m
uzyskanego w dwóch przejazdach.
Przednia karuzela posiada 11
zdejmowanych ramion wyposażonych w
4 palce każdy, tylna karuzela 12 ramion
z 5 palcami po to aby swobodnie
zgrabiać jednocześnie odbierając dużą
ilość materiału od pierwszej karuzeli.

Ciekawe szczegóły, takie jak ciągłość
układu napędowego sprawiają, że
RA2069 jest uniwersalną maszyną
przeznaczoną na szeroki zakres
zastosowań. Obie karuzele posiadają
dużą powierzchnię zachodzenia oraz
krzywki zapewniające odpowiedni
transfer materiału z jednej karuzeli na
drugą.
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DUŻA NA POLU, NIEWIE
Kubota RA2071T EVO-RA2071T VARIO
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Duże możliwości

Jaką wybrać EVO czy VARIO

RA2071T EVO i RA2071T VARIO są
zaprojektowane w sposób pozwalający
na dopasowanie się do każdych
warunków. Obie karuzele są względem
siebie niezależne, pozwala to zbierać
masę w jeden duży lub dwa mniejsze
pokosy. Dodatkowo możemy zgrabiać
masę z dwóch przejazdów z szerokości
12,5 m w jeden pokos. Żadna inna
zgrabiarka nie oferuje większych
możliwości zgrabiania.

Wersja VARIO posiada opatentowany
system SideShift, który zawiera elektrohydrauliczne sterowanie wszystkich
funkcji.

Kubota SideShift
Jest to specjalna funkcja w modelu
RA2071T VARIO dająca możliwość
przestawiania lewo-prawo przedniej
jak i tylnej karuzeli - z kabiny ciągnika.
Dzięki tej opatentowanej właściwości,

zgrabianie wzdłuż granic pól lub
pod drzewami nie stanowi żadnego
problemu – jako, że ciągnik porusza się
w bezpiecznej odległości od przeszkody.
Możliwe jest również prowadzenie
ciągnika po już zgrabionej części pola.

Proste składanie transport - praca
Nie ma potrzeby, aby zdejmować
ramiona. Składanie RA2071T do pozycji
transportowej wymaga jedynie prostych
operacji na panelu sterowania. Ekran

ELKA W TRANSPORCIE

jest podnoszony hydraulicznie i wówczas
szerokość transportowa wynosi zaledwie
3,0 m (jeżeli to nie wystarcza możliwe
jest osiągnięcie 2,45 m, kiedy ramiona
zostaną zdemontowane).

Kubota TerraLink – 5 oczywistych
korzyści:
• System nie wymaga konserwacji - brak
połączeń oraz punktów obrotowych,
które ulegają zużyciu.

Prześwit 50 cm pod karuzelami, zapewnia
swobodne pokonywanie pokosów.

Wleczona konstrukcja maszyny zapewnia
mniejsze zapotrzebowanie na moc.

SideShift z przednią karuzelą po prawej
stronie ciągnika.

SideShift z przednią karuzelą po lewej
stronie ciągnika.

Oba modele wyposażone są w dwustronnie,
szerokokątne wałki odbioru mocy –
zapewniając większą zwrotność.

Obie zgrabiarki mogą składać dwa mniejsze
pokosy w jednym przejeździe.

• Doskonałe prowadzenie w transporcie
drogowym.
• Wleczona konstrukcja zmniejsza
zapotrzebowanie mocy ciągnika,
szczególnie w podmokłych warunkach.
• Szeroki rozstaw osi z ogumieniem
18,5”, zapewnia dobre kopiowanie
terenu oraz stabilność na terenach
pochyłych
• Automatyczne tłumienie drgań
zapewnia cichą pracę maszyny.

13

MAŁE ALE WYTRZYM

Kubota RA1542-RA1546
Wytrzymała budowa
Zgrabiarki jednokaruzelowe Kubota
ProLine posiadają wytrzymałą
przekładnie zapewniającą doskonałe
rezultaty pracy. Elementy takie jak tłumiki
drgań, osie tandemowe i hydrauliczna
regulacja wysokości pracy Hydrolift to
cechy, które najlepiej opisują te maszyny.

Przekładanie ProLine
W segmencie zgrabiarek jednokaruzelowowych Kubota znajdziemy również
ofertę opartą na technologii przekładni
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ProLine. Maszyny te dostępne są w
szerokościach roboczych 4,2 oraz
4,6 m i co najważniejsze wyposażone
są w wytrzymałe przekładnie ProLine
pracujące w kąpieli olejowej.

Obie zgrabiarki są standardowo
wyposażone w osie tandemowe oraz
tłumiki drgań co zapewnia doskonałe
kopiowanie terenu, minimalizując ilość
ziemi w zebranym pokosie.

Przekładnie ProLine gwarantują równo
uformowany wał pokosu. Kształt masywnej 40 cm krzywki umożliwia podnoszenie ramion w nieco wcześniejszym
momencie, pozwalając uzyskać lepszy
kształt formowanego pokosu.

System HydroLift
Unikalną cechą RA1542 i RA1546 jest
Hydrolift. Jest to system hydraulicznej
regulacji wysokości pracy, który pozwala
operatorowi na szybką zmianę wysokości
roboczej z kabiny ciągnika.

MAŁE
Opcjonalnie zgrabiarki mogą być dostarczone z dodatkowym kołem kopiującym, montowanym do ramy zaczepowej.

Płynna regulacja mechanizmu krzywkowego
pozwala uzyskać optymalną jakość zgrabiania.

Dostępne w standardzie tłumiki drgań,
zapewniają znakomite właściwości jezdne.

Do transportu lub przechowywania, pałąki ochronne są składane do góry blisko ramy
głównej, zabezpieczając się automatycznie za pomocą blokady. Sprężyna odciążająca
zmniejsza wysiłek potrzebny do podniesienia osłony z ekranem.

Przekładnia ProLine w kąpieli olejowej jest
całkowicie bezobsługowa. Wszystkie ramiona mogą zostać zdemontowane na czas
transportu.
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MASZYNY DO MNIEJS
Kubota RA1032-RA1035-RA1039RA1042T-RA1043-RA1047T
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Gama zgrabiarek kompaktowych

Przekładnia Kubota CompactLine

Mniejszym oraz średnim gospodarstwom rolnym, Kubota oferuje kilka
modeli przeznaczonych do ciągników o
małej mocy. Są to modele zapewniające
wydajność zgrabiania podobną do modeli nieco bardziej wyposażonych. Dostępne są tu modele z trzypunktowym
układem zawieszenia oraz dwa modele
zaczepiane do belki na dolne ramiona,
które spełnią wszystkie oczekiwania.

W przekładni tej koła zębate są smarowane poprzez kalamitkę, natomiast
prowadnica sterująca ramionami pracuje w kąpieli olejowej. Dużą wytrzymałość zapewnia również zastosowanie
podwójnego łożyskowania w osadzeniu wszystkich elementów karuzeli.
Hermetycznie zamknięta konstrukcja
zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń do
środka przekładni, co przenosi się na
długowieczną oraz niezawodną pracę
zgrabiarki.

Ciągane zgrabiarki podnoszone są z kabiny
ciągnika uzyskując prześwit o wysokości
50 cm.

SZYCH CIĄGNIKÓW
Profilowane ramiona

Opcjonalnie zgrabiarki mogą być
wyposażone w dodatkowe koło podporowe,
zapewniające lepsze kopiowanie terenu.

Wszystkie zgrabiarki Kubota
CompactLine posiadają profilowane
ramiona zapewniające dokładne
zgrabianie oraz optymalne formowanie
pokosu. Uzyskany kształt ramion,

sprawia, że rząd palców posiada inny
kąt natarcia nie powodując gubienia
materiału oraz wyższe podnoszenie
palców nad formowanym pokosem.

RA1032 – szerokość robocza 3,2 m z masą
własną wynoszącą zaledwie 320 kg.

RA1039 – szerokość robocza 3,9 m z masą
własną wynoszącą 460 kg.

RA1043 – szerokość robocza 4,3 m z masą
własną wynoszącą 505 kg.

RA1043 – szerokość robocza 4,7 m z masą
własną wynoszącą 665 kg.

Szerokość wszystkich zgrabiarek można
zmienić na czas transportu lub przechowywania demontując ramiona i umieszczając je na
ramie nośnej.

Pływająca 3-punktowa rama zaczepowa
zapewnia doskonałe prowadzenie. Tłumiki
drgań do modeli CompactLine są dostępne
w opcji.
17

Dane techniczne
Modele Kubota

RA1032

RA1035

RA1039

RA1043

RA1042T

RA1047T

RA1542

RA1546

CompactLine

•

•

•

•

•

•

-

-

ProLine

-

-

-

-

-

-

•

•

Wymiary i masa
Szerokość robocza (m)

3,20

3,50

3,90

4,30

4,20

4,70

4,20

4,60

Szerokość transportowa (m)

1,60

1,75

1,75

2,00

2,00

2,40

1,75

2,15

Długość transportowa (m)

3,10

3,35

3,60

3,85

4,00

4,75

3,95

4,25

Wysokość w pozycji park. (m)

1,65

1,70

1,85

2,00

2,30

2,65

2,60

2,75

Waga (kg)

320

420

460

505

570

665

640

670

3,5

3,9

4,3

4,7

4,6

5,1

4,6

5,1

Szerokość pokosu (m)
Orientacyjna wydajność (ha/h)
Zaczepienie
1/2

1/2

1/2

1/2

-

-

2

2

Do belki na dolne ramiona

Pływająca 3-punktowa rama (kat.)

-

-

-

-

-

-

-

-

Do dolnego zaczepu

-

-

-

-

•

-

-

-

Koło podporowe

o

o

o

o

o

o

o

o

Karuzele/Ramiona/Palce
Średnica karuzeli (m)
Odkładanie pokosu

2,60

2,80

3,05

3,35

3,35

3,65

3,35

3,65

na lewo

na lewo

na lewo

na lewo

na lewo

na lewo

na lewo

na lewo

Liczba karuzel

1

1

1

1

1

1

1

1

Liczba ramion na karuzeli

9

10

11

12

11

12

12

13

Liczba palców na ramieniu

3

4

4

4

4

4

4

4

Średnica palca (mm)

9

9

9

9

9

9

10

10

Regulacja krzywki

-

-

-

-

-

-

•

•

Zdejmowane ramiona

•

•

•

•

•

•

•

•

na kołach

mech.

mech.

mech.

mech.

mech.

hydr.

hydr.

16x6.50-8

Regulacja wysokości pracy
Koła i osie

15x6.00-6

16x6.50-8

16x6.50-8

16x6.50-8

18.5x8.50-8

18.5x8.50-8

16x6.50-8

Oś tandemowa sztywna

•

•

•

•

•

•

•

•

Oś tandemowa skrętna

-

-

-

-

-

-

o

o

Ogumienie ramy nośnej

-

-

-

-

-

-

-

-

Tłumiki drgań

o

o

o

o

-

-

•

•

Blokada na tereny górzyste

o

o

o

o

-

-

•

•

Ogumienie pod karuzelami

Wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie drogowe
Tablice ostrzegawcze

o

o

o

o

o

o

o

o

Oświetlenie drogowe

o

o

o

o

o

o

o

o

• = Standard o = Opcja - = Niedostępne
* = przy odkładaniu dwóch pokosów ** = ze zdemontowanymi ramionami lub opuszczoną ramą

Kubota RA1032.
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Kubota RA1546.

Kubota RA2071T.

Kubota RA2069 VARIO.

RA2069
EVO

RA2069
VARIO

RA2071T
EVO

RA2071T
VARIO

RA2072

RA2072
HYDRO

RA2076

•

•

•

•

•

•

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

6,90

6,90/7,70

6,60/7,10*

6,60/7,10*

6,20-7,20

6,20-7,20

7,00-7,80

7,70

7,60-8,40

2,80

2,80

3,00

3,00

2,80

2,80

2,80

2,98

2,98

8,45

8,45

7,55**

7,55**

5,90

6,05

5,90

8,95

6,25

3,45/4,10

3,45/4,10

-

-

3,95

3,45**/3,95

3,45**/4,10

3,70**/4,40

3,45**/4,10

1750

1950

1350

1400

2290

7,6

7,6

7,3

7,3

1640

1650

1640

1,20-2,00

1,20-2,00

1,30-2,10

7,5

7,5

8,4

RA2577

RA2584

1950
1,40-2,20

8,5

9,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

-

-

•

•

•

•

•

-

-

•

•

-

-

-

-

-

-

-

o

•

-

-

-

-

-

3,35

3,35

2,95

2,95

3,00

3,00

3,35

3,65

3,65

na lewo

na lewo

na lewo

na lewo

do środka

do środka

do środka

na lewo

do środka

2

2

2

2

2

2

2

2

2

11/12

11/12

11/12

11/12

11

11

11

12/13

2x12

4/5

4/5

4

4

4

4

4

4/5

4

9

9

9

9

9

9

9

10

10

-

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

-

-

•

•

•

mech.

mech.

hydr./mech.

hydr./mech.

mech.

mech.

mech.

mech.

mech.

16x6.50-8

16x6.50-8

18.5x8.50-8

18.5x8.50-8

16x6.50-8

16x6.50-8

16x6.50-8

16x6.50-8

16x6.50-8

-

-

o

o

o

o

o

-

o

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.0/75-15.3

10.0/75-15.3

-

-

10.0/75-15.3

10.0/75-15.3

10.0/75-15.3

380/55-17

380/55-17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Kubota RA2072 HYDRO.

Kubota RA2577.

Kubota RA2584.
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Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejszy folder ma wartość opisową. Niektóre elementy przedstawione w nim są opcjonalne
i nie należą do wyposażenia standardowego. Informacji na temat gwarancji, zasad bezpieczeństwa i produktu udzielają lokalni dilerzy Kubota. Dla bezpieczeństwa operatora, marka Kubota zaleca
zapinanie pasów bezpieczeństwa przy wykonywaniu wszelkich prac.
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