
TH
BIERNE AGREGATY UPRAWOWE KUBOTA

Przygotowanie gleby pod siew tylko w jednym przejeździe

TH1000



TH1000

Głębokość pracy jest regulowana za pomocą 

sworznia na uchwycie standardowym lub 

równoległobocznym. Ten drugi system jest 

stosowany, kiedy szyna redlic jest mocowana 

bezpośrednio do ramy wału dla utrzymania 

stałej głębokości siewu niezależnie od 

głębokości pracy agregatu.

Dla modeli z 2 rzędami zębów jako 

opcja dostępna jest włóka przednia typu 

„Clod Board” regulowana hydraulicznie. 

Gwarantuje ona perfekcyjne wyrównanie 

oraz intensywne kruszenie większych brył 

ziemi. Istnieje także możliwość całkowitego 

podnieniesienia włóki. 

Istnieje szeroki wybór akcesoriów oraz 

wałów uprawowych o dużej średnicy, co 

zapewnia optymalne dostosowanie spe-

cyfikacji agregatu dla różnych siewników i 

warunków glebowych.

KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA



TH1000 może być wyposażony w 2 lub 3 

rzędy zębów wzmocnionych 45x10 mm. 

Z trzema rzędami zębów duża odległość 

pomiędzy pierwszym i drugim rzędem (200 

mm) zapewnia swobodny przepływ ziemi i 

resztek pożniwnych.

Model
Szerokość 

robocza 
(m)

Szerokość 
transpor-
towa (m)

Liczba 
zębów

Liczba 
rzędów

Max. 
moc 

ciągnika 
(KM)

Waga 
TH1000 rama 

(kg)

TH1300 3.00 3.00 19 2 lub 3 160 858

TH1350 3.50 3.50 22 2 lub 3 200 956

TH1400 4.00 4.00 25 2 lub 3 220 1054

Wszechstronne zastosowanie

Seria TH1000 jest właściwą alternatywą dla rolników oczekujących 
wysokiej wydajności przy niskich kosztach uprawy. Dzięki mocnej 
konstrukcji głowicy model ten może być agregatowany z ciężkimi 
siewnikami zbożowymi Kubota np. SD3000M lub siewnikami 
punktowymi serii PP.

Zarówno pneumatyczne siewniki zbożowe Kubota SD2000M, 
SD2000MP i SD3000M, jak i mechaniczny siewnik zbożowy Kubota 
MD1000MP są nabudowane na agregacie TH1000, co gwarantuje 
mniejsze zapotrzebowanie na udźwig nawet z dużym zbiornikiem o 
pojemności 1800 l.

Siewniki punktowe serii PP mogą być sprzężane z agregatem TH1000 
za pomocą hydropaku, aby umożliwić łatwe i szybkie odczepianie 
siewnika, jeśli jest taka potrzeba. 

Możliwość kombinacji z siewnikami: SD2000M, SD2000MP, SD3000M, 
MD1000MP, SH1150, PP1000.
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2 rzędy 

zębów wzmocnionych 45x10 mm

3 rzędy 

zębów wzmocnionych 45x10 mm
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