
RA RA1000/RA1500/
RA2000/RA2500

K u b o tA  c i R K e l h A R K e n

Cirkelharken met een werkbreedte van 3,20 m tot 9,00 m



CompactLine
De Kubota CompactLine harken zijn 
uitgerust met in oliebad lopende curve-
schijven en stuurrollen. Daarnaast zijn 
de lagers van de tandarmen volledig 
gesmeerd, dus volledig onderhoudsvrij.

De geharde tandarmdragers en aan 
beide kanten gelagerde aandrijvingen 
maken de compacte eenheid robuust en
betrouwbaar.

De door Kubota ontworpen curvebanen 
zijn specifiek gemaakt voor elke rotor-
diameter, voor optimaal harkresultaat op 
elke werkbreedte op alle modellen.

Alle harken zijn voorzien van bi-tangen-
tiale tandarmen voor een scherpe en 
gangbare zwadvorm. De bi-tangentiale 
tandarmen komen sneller en hoger uit 
het zwad, zodat knoeien wordt voorko-
men.

…CompaCtLine of proLine?

proLine
De Kubota ProLine harken zijn uitgerust 
met een unieke aandrijftechniek. Kroon- 
en pignonwiel lopen in een gesloten 
oliebad. De afgesloten constructie 
waarborgt een permanente, volledige 
smering. Door deze constructie is de 
complete aandrijving onderhoudsvrij!
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…CompaCtLine of proLine?

De speciaal geharde curvebaan is 
verstelbaar en bezit een vlak verloop 
en een extreem grote diameter van 
400 mm. Daardoor kunnen de stalen 
stuurrollen goed worden geleid en 
zorgen ze ervoor dat de machine rustig 
loopt.

Onderhoudsvriendelijke CompactLine 

rotor kop in een volledig gesloten 

oliebadaandrijving. 

Onderhoudsvrije ProLine rotor – volledig 

gesloten en permanent gesmeerde rotor.

De geoptimaliseerde vorm van de 
curvebaan zorgt ervoor, dat de 
tandarmen sneller en hoger uit het zwad 
worden getrokken. Hierdoor ontstaat 
een scherpe en egale zwadvorm. De 
aluminium behuizing met twee, op 
afstand geplaatste lagers, zorgen 
voor een sterke en onderhoudsvrije 
constructie van de tandarmen. Alle 
ProLine tandarmhouders, kunnen bij 
eventuele schade, eenvoudig met 
slechts 3 bouten worden verwijderd.

• Traploos verstelbare curvebaan voor 
eenvoudig aanpassen aan gewassoort 
en zwadgrootte.

• De gegoten aluminium tandarmbe-
huizing is een sterke constuctie, maar 
heeft een laag gewicht.

• Alle tandarmen, inclusief as en 
geleiderol, kunnen individueel worden 
uitgenomen door eenvoudigweg 3 
bouten los te draaien.

• De as van het pignonwiel is op twee 
plaatsen gelagerd, apart van de 
hoofdaandrijving, voor een sterke 
constructie van pignon- en kroonwiel.

• Gladde 400 mm gietijzeren curvebaan 
met geoptimaliseerde vorm, voor 
soepele geleiding van de tandarm en 
gereduceerd toerental.

• Unieke kogellagering op maar liefst 4 
punten op het kroonwiel garandeert 
efficiënte vermogensoverdracht naar 
de tandarmen.

 
• Geleiderollen met gehard oppervlak 

minimaliseren slijtage op curvebaan en 
stuurassen.

• In olie gedompeld kroon- en 
pignonwiel voor minimale slijtage.

• Heavy-duty kogellagers met grote 
onderlinge afstand voor uitstekende 
ondersteuning van de tandarm-assen.

onDerHoUDSVriJe WerKinG
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UitSteKenDe BoDemVoLGinG 

De rotoren zijn volledig flexibel in alle richtingen, waardoor de tanden een buitengewone 

bodemvolging hebben...

In talud omlaag neutraal BIj hellend terreIn omhoog
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terraLink Quattro
Het TerraLink systeem bestaat uit 
twee delen. Enerzijds de rotorarm en 
anderzijds het wielstel. Dit, tezamen met 
de specifieke staalkwaliteit, maakt het 
frame flexibel zonder dat het zal breken.

Het onderstel, met minimaal 4 (Quattro) 
banden, leidt de rotor perfect over de 
grond.

TerraLink is een eenvoudig systeem, 
zonder een gecompliceerde en 
onderhouds-intensieve ophanging.

Dankzij de voordruk op de voorbanden 
in het werk, is de bodemvolging 
zeer goed, zelfs bij zeer ongelijke 
omstandigheden.

terraLink biedt 4- voordelen:
Het TerraLink system biedt duidelijke 
voordelen ten opzichte van de draaibare 
koppelsystemen.
• Onderhoudsvrij systeem – er zijn geen 

draai- en scharnierpunten.
• Automatische rotorvering, welke zorgt 

voor een soepele werking.
• Ingebouwde vooroverhellende druk 

op de voorste banden voorkomt 
loskomen van de grond en stuiteren.

• Optimale bodemvolging voor het 
harken onder hogere snelheden. De 
banden zijn kort naast de tanden 
geplaatst.

perfecte bodemvolging
Kubota rotor harken zijn ontworpen om 
nette en schone zwaden af te leggen, 
bereikt door nauwkeurigheid in ieder 
deel van de hark. De bodemvolging 
is belangrijk om grond in het zwad te 
voorkomen – vooral in ongelijk grasland.

aanpassing in 3 dimensies
Deze high-performance harken zijn 
uitgerust met het TerraLink Quattro 
onderstel voor een uitstekende 
bodemvolging. Het TerraLink Quattro 
systeem controleert de rotor in 3 
dimensies, met een unieke combinatie 
van 4 banden en een speciaal 
ontworpen rotor ophanging systeem. Dit 
zorgt voor uitstekende prestaties, ook bij 
hogere rijsnelheden.

UitSteKenDe BoDemVoLGinG 

TerraLink is een eenvoudig systeem, zonder 
een gecompliceerde en onderhouds-
intensieve ophanging.

...en zorgen voor een schoon harkresultaat, zonder vuil in het zwad.

BIj hellend terreIn omhoog neutraal In talud omlaag
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KUBota ra2584-ra2590 HYDro

Hydraulische verstelling van werkbreedte

RA2584: 7,60-8,40 m werkbreedte.

RA2590: 8,00-9,00 m werkbreedte.

De Stoere en roBUUSte HarK

Voor grootse prestaties
Met verstelbare werkbreedtes van 
7,00 m tot 9,00 m zijn deze dubbele 
harken uit de ProLine serie dè 
machines die het maximale uit de 
oogstcapaciteit halen. Het hart van 
de hark is de sterke ProLine rotor-
aandrijving. Befaamd om z’n prestaties 
jaar na jaar in de zware eerste snedes, 
met een kroon- en pignonwiel dat loopt 
in een volledig gesloten oliebad.

ProLine tanden van 10 mm diameter.
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De Stoere en roBUUSte HarK

Kubota RA2584 wordt hydraulisch 
opgeklapt voor de transportstand vanuit de 
trekkercabine.

Met 9,00 m werkbreedte en een transporthoogte onder de 4,00 m, zelfs zonder een tandarm 
te hoeven demonteren...

... de RA2590 Hydro biedt opmerkelijk veel capaciteit, zonder stilstand tussen de 
verschillende percelen.

ra2590 Hydro – Groots in het 
veld, compact op de weg
De RA2590 Hydro gaat tot 9,00 m 
werkbreedte met z’n twee rotoren en 
biedt de flexibiliteit om te variëren 
tussen 8-9,00 m. De hark blijft onder 
de 4,00 m tijdens transport, zelfs met 
alle tandarmen gemonteerd.

Dankzij de hydraulische wielassen, 
welke een uniek Kubota kenmerk zijn, 
kan de complete hark hydraulisch 
zakken tot een hoogte onder de 
4,00 m. Een ander voordeel is dat 
het zwaartepunt dichterbij de grond 
komt te liggen. Dit in combinatie met 
de grote spoorbreedte en de brede 
380/55-17 banden, geeft dit een 
perfecte gewichtsverdeling en stabiliteit 
tijdens transport.
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KUBota ra2072-
ra2072 HYDro-ra2076

CompaCte miDDenafLeG HarKen

De RA2072, RA2072 Hydro en RA2076 

beschikt over een uitslaghoek van 80° en 

gedwongen bestuurde achterwielen, zodat de 

machine zeer wendbaar is op de kopakker.

De hydraulische verstelbare werkbreedte 

kann worden ingesteld op 7,00 m...

... en 7,80 m werkbreedte.

xxxxx
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ra2072 HYDro 
De RA2072 Hydro is voorzien van een
hydraulisch verstelbaar hoofdframe, 
zodat de machine een transporthoogte 
heeft van slechts 3,45 m. Dit wordt 
bereikt zonder dat de chauffeur de 
trekker hoeft te verlaten.

Ook de RA2072 Hydro is standaard 
voorzien van een hydraulische werk-
breedte verstelling (6,20-7,20 m), 
TerraLink Quattro wielstel en onder-
houdsvriendelijke rotor met oliebadaan-
drijving.

Alle hoofdfuncties, zoals het uitliften van 
het hoofdframe en de rotoren, wordt 
op de RA2072 Hydro bediend via een 
elektrisch voorkeuze ventiel. Optioneel is 
het mogelijk om via ditzelfde ventiel de 
rotoren eenzijdig uit te heffen.

CompaCte miDDenafLeG HarKen
Midden aflegharken
Kubota biedt twee instapmodellen 
harken met middenafleg. De harken 
leggen een scherp zwad af in de 
werkbreedtes van 6,20  tot 7,80 m. 
De machines zijn volledig uitgevoerd 
met onderhoudsvriendelijke 
oliebadaandrijving, hydraulische 
werkbreedte verstelling, TerraLink 
Quattro bodemvolgingsysteem en 
zwaddoek.

extreem wendbaar
De actieve wielbesturing zorgt voor een
perfecte spoorvolging, zodat er in 
bochten goed werk leverbaar is. In 
kopakkerpositie hebben de RA2072, 
RA2072 Hydro en RA2076 een  
bodemvrijheid van 45 cm, zodat het 
bestaande zwad niet geraakt wordt. 
Daarnaast zorgt de 80° wendbare 
aankoppelbok voor een extreme 
wendbaarheid op kopakker en bij het 
indraaien van percelen.

De RA2072, RA2072 Hydro en RA2076 
zijn standaard voorzien van een 
hydraulische werkbreedteverstelling. 
Hiermee kan de machine vanuit 
de trekkerstoel eenvoudig worden 
ingesteld voor de navolgende opraper.

aLtiJD op De JUiSte HooGte

Eenvoudig instellen juiste harkdiepte. De RA2076 is voorzien van afneembare 

tandarmen, zodat de maximale hoogte 3,45 m 

beslaat.

Eenzijdig heffen is optioneel beschikbaar. 

Dit is standaard op de Hydro versie.
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KUBota ra2577

DUBBeLe effiCiËntie

Capaciteit en efficiëntie
De RA2577 dubbele rotorhark heeft een 
werkbreedte van 7,70 m. Dankzij het zij-
afleg concept, is de hark extra efficiënt 
en maakt het mogelijk om 15,00 m op 
één zwad te leggen. 

Het zware en robuuste hoofdframe 
zorgt voor een stabiele en rustige loop 
van de machine in het werk en op 
transport. De actieve wielbesturing, 
maakt de machine extreem wendbaar 
op de kopakker en bij het indraaien van 
percelen.

Het zwaartepunt van het achterframe ligt 
laag, wat resulteert in een betere stabiliteit.

Gedwongen wielbesturing voor een betere 
wendbaarheid in combinatie met grote 
banden voor minder bodemdruk.

15,00 m werkbreedte op één zwad.

De RA2577 is voorzien van de 
onderhoudsvrije en vernieuwde ProLine 
robuuste aandrijving. De vernieuwde 
curvebaan maakt een scherper en 
uniformer zwad. Om capaciteit te 
behouden, is de achterste rotor 
voorzien van 13 tandarmen met elk 5 
tanden. De voorste rotor is voorzien van 
12 tandarmen met elk 4 tanden.

Het dragende transportframe heeft een
nieuw ontworpen achterzijde, waardoor 

het zwaartepunt van het frame lager 
komt te liggen wat resulteert in een 
betere stabiliteit. De achterste wielen 
van het Quattro wielstel onder de 
rotor zijn verder naar achter geplaatst 
voor een betere bodemvolging onder 
moeilijke omstandigheden. Verder is
de RA2577 uitgerust met het bekende
Kubota TerraLink Quattro onderstel 
voor een ongekende bodemvolging. 
Dankzij dit systeem kan de rotor in alle 
richtingen (3D) bewegen.
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KUBota ra2069 eVo-
ra2069 Vario

DUBBeLe effiCiËntie

Royale overlap tussen de rotoren zorgen 
voor net harkwerk.

Met de VARIO is het mogelijk om twee 
zwaden te maken.

De RA2069 beschikt over een uitslaghoek 
van 80° en gedwongen bestuurde 
achterwielen.

ra2069 eVo/Vario
Met de stabiele frameconstructie 
en de beproefde TerraLink Quattro 
bodemaanpassing biedt Kubota een 
erg makkelijk te manoeuvreren zij-afleg 
hark met veel capaciteit. Met de VARIO 
is het mogelijk om twee aparte zwaden 
te maken. Hoog uitheffen tot 40 cm op 
kopakkers voor veel bodemvrijheid.

Met de VARIO is het mogelijk om 
twee aparte zwaden te maken. Met 
6,90 m werkbreedte kan de machine 
op één zwad een werkbreedte aan 
van 13,20 m. Er zijn 11 afneembare 
tandarmen met 4 tanden gemonteerd 
op de voorste rotor en 12 afneembare 
tandarmen met 5 tanden op de 
achterste rotor, om de capaciteit te 
behouden.

De uitgekiende doorlopende aandrijflijn, 
maakt de RA2069 tot een universele 
oplossing voor een breed toepassings-
bereik. Zwenkwielen onder de rotoren 
maken scherpe bochten mogelijk, 
zonder dat de rotoren voorover vallen 
en in de grond duiken.
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KUBota ra2071t eVo-ra2071t Vario

Maximale flexibiliteit
De RA2071T VARIO is speciaal 
ontworpen voor een maximale 
capaciteit van harken in verschillende 
omstandigheden. Het maakt niet uit of 
u een groot zwad wilt maken met een 
werkbreedte van 12,50 m, een enkel 
zwad met maximaal 6,60 m werkbreedte 
of twee afzonderlijke zwaden met een 
werkbreedte van 7,10 m - met deze 
machine is dit allemaal geen probleem!

VARIO specificatie
De VARIO uitvoering biedt daarnaast 
het gepatenteerde SideShift systeem 
waarmee alle elektrische/hydraulische 
functies te bedienen zijn.

Kubota SideShift
Een uniek kenmerk van de RA2071T 
VARIO is de SideShift functie voor de 
voorste rotor. Met dit gepatenteerde 
systeem kan de eerste rotor naar links 
of rechts uit het trekkerspoor worden 

Groot in Het VeLD, KLein in tranSport

verzet. Hiermee is er een beter zicht 
op de eerste rotor, zodat er beter langs 
de afrastering gewerkt kan worden. 
Daarnaast zijn brede achterbanden op 
de trekker geen beperkte factor meer.

eenvoudig schakelen van 
werkstand naar transportstand
Het is niet nodig tandarmen te 
demonteren: om de RA2071T EVO en 
RA2071T VARIO naar transport positie 
te krijgen is kinderspel via de elektrische 
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Dankzij een hefhoogte van ruim 50 cm kan 
over een zwad worden gereden.

SideShift aan de linkerzijde - de trekker rijdt 
niet over het gemaaide gras.

Beide modellen zijn uitgerust met een 
dubbele groothoek aftakas – om een 
verhoogde wendbaarheid te garanderen.

Getrokken assen voor een soepele werking 
en vermindering van benodigd vermogen.

SideShift aan de rechterzijde - comfortabel 
om langs bomen of sloten te harken.

Beide harken zijn in staat smallere zwaden 
af te leggen voor hooi gewassen.

Groot in Het VeLD, KLein in tranSport

voorkeuze. Het zwaddoek wordt 
hydraulisch geheven en de transport 
breedte is slechts 3,00 m (om de 2,45 m 
te bereiken kunnen tandarmen worden 
verwijderd).

Kubota terraLink 
Onderhoudsvrije en slijtvaste techniek:
• Automatisch dempingssysteem voor 

een rustige loop van de rotorelementen.
• Grote spoorbreedte van de rotorwielas-

sen, voor een goede bodemvolging.

• Slepende stand van de rotorassen voor 
een rustigere loop en minder trekkracht 
behoefte.

• Perfecte volging tijdens transport.
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KUBota ra1542-ra1546

Hoge prestaties
De nieuwe generatie van de Kubota 
ProLine enkele rotor harken met de 
vernieuwde curvebaan zorgt voor een 
uitstekend werkresultaat. De machine 
is standaard compleet uitgevoerd met 
stabilisatoren, tandemas en hydraulische 
hoogteverstelling.

proLine robuuste aandrijftechniek
De Kubota enkele rotor harken, met 
werkbreedten van 4,20 m en 4,60 m, 

zijn voorzien van de robuuste ProLine 
aandrijftechnologie.

De onderhoudsvrije ProLine curvebaan 
zorgt voor nog betere prestaties. Door 
een verbetering aan de curvebaan, is het 
mogelijk om nog smallere en scherpere 
zwaden te maken.

Dankzij het standaard gemonteerde 
tandemstel en de zware stabilisatoren, 
lopen de RA1542 en RA1546 mooi rustig 

achter de trekker. Dit maakt werken met 
deze machines zeer comfortabel.

HydroLift hydraulische 
hoogteverstelling
Standaard zijn de RA1542 en RA1546 
voorzien van een hydraulische 
hoogteverstelling. Hiermee kan 
de chauffeur eenvoudig vanuit de 
trekkercabine de werkhoogte aanpassen 
aan de omstandigheden.

BetroUWBaar, roBUUSt ontWerp
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Het ProLine oliebad ontwerp zorgt voor een 

onderhoudsvrije werking. De tandarmen 

kunnen gemakkelijk worden verwijderd.

Tijdens transport en opslag, worden de beschermbeugels opgeklapt tegen het frame. 

Hierdoor wordt de machine erg compact. Een grote springveer maakt het opklappen 

comfortabel.

Optioneel kunnen de enkele harken worden
voorzien van een derde wiel voor een nog 
betere bodemvolging.

De standaard verstelbare curvebaan maakt 
optimale resultaten mogelijk onder alle
omstandigheden.

Twee zware stabilisatoren zorgen voor 
stabiel en rustig volgen van de trekker.

BetroUWBaar, roBUUSt ontWerp
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KUBota ra1032-ra1035-ra1039-
ra1042t-ra1043-ra1047t

maCHineS Voor KLeinere traCtoren

De machine kan heel gemakkelijk tot 50 cm 

uitheffen zonder van de trekker te hoeven 

afstappen.

De Compact serie
Met zes type enkele harken biedt 
Kubota  een hoogwaardige Compact 
serie voor kleine en middelgrote 
tractoren, in zowel gedragen als 
getrokken uitvoering. Ondanks de 
compacte uitvoering, bieden de 
Compacte enkele harken van Kubota  
betrouwbare, onderhoudsvriendelijke 
en slagvaardige resultaten.

Kubota ’CompactLine’ rotorkop
De rotorkop is stofdicht afgesloten en
voorzien van een vetbad. De curvebaan 
en de tandarmlagering bevinden zich 
onderhoudsvrij in het oliebad. De 
dubbele lagering van rotoras, kroonwiel 
en draaikrans staan garant voor een 
lange levensduur.

16



De CompactLine enkele harkenserie is zeer

compact in transport.

De drie-punts bok heeft een groot 

zwenkbereik en kan daardoor de trekker 

optimaal volgen, ook in scherpe bochten. 

Optioneel kan de machine worden uitgerust 

met schokdempers.

Alle Kubota CompactLine harken zijn uit-
gerust met gebogen tandarmen. Dit ver-
hoogt bij gelijkblijvende werkbreedte de 
harkcapaciteit aanzienlijk en optimaliseert 
tegelijkertijd de zwadvorm. Zelfs direct in 

maCHineS Voor KLeinere traCtoren

Optioneel kunnen de enkele harken worden

voorzien van een derde wiel voor een nog 

betere bodemvolging.

RA1043 – gedragen 4,30 m brede enkele 
hark met een gewicht van slechts 490 kg.

RA1039 – gedragen 3,90 m brede enkele 
hark met een gewicht van slechts 460 kg.

RA1032 – compact instapmodel 3,20 m hark 
met een gewicht van slechts 320 kg.

RA1047T – getrokken 4,70 m brede enkele 
hark met een gewicht van slechts 665 kg.

GeBoGen tanDarmen
de rijrichting staan de tanden daardoor 
altijd onder een hoek. Dat voorkomt dat 
het gras naar achteren van de tanden 
wordt geschoven. Bovendien komen de 
tanden hoger boven het zwad uit.
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teCHniSCHe GeGeVenS

Kubota RA1032. Kubota RA1546. Kubota RA2071T. Kubota RA2069 VARIO.

Kubota Modellen RA1032 RA1035 RA1039 RA1043 RA1042T RA1047T RA1542 RA1546 RA2069
 EVO

RA2069 
VARIO

RA2071T 
EVO

RA2071T 
VARIO

RA2072 RA2072 
HYDRO

RA2076 RA2577 RA2584 RA2590 
HYDRO

Compactline • • • • • • - - • • • • • • • - - -

Proline - - - - - - • • - - - - - - - • • •

Afmetingen/Gewichten

Werkbreedte (m) 3,20 3,50 3,90 4,30 4,20 4,70 4,20 4,60 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 8,00-9,00

transportbreedte (m) 1,60 1,75 1,75 2,00 2,00 2,40 1,75 2,15 2,80 2,80 3,00 3,00 2,80 2,80 2,80 2,98 2,98 2,98

transportlengte (m) 3,10 3,35 3,60 3,85 4,00 4,75 3,95 4,25 8,45 8,45 7,55** 7,55** 5,90 6,05 5,90 8,95 6,25 6,25

Parkeerhoogte (m) 1,60 1,70 1,75 2,00 2,30 2,65 2,60 2,75 3,45/4,10 3,45/4,10 - - 3,90 3,45** 3,45**/4,10 3,70**/4,40 3,45**/4,10 3,35**/3,99

gewicht (kg) 320 420 460 480 570 665 640 670 1750 1940 1350 1400 1580 1640 1640 2290 1950 2310

Zwadbreedte (m)  1,20-2,00 1,20-2,00 1,30-2,10 1,40-2,00 1,20-2,20

Capaciteit theorie (ha/u) 3,5 3,9 4,3 4,7 4,6 5,1 4,6 5,1 7,6 7,6 7,3 7,3 7,5 7,5 8,4 8,1 9,2 9,9

Aankoppeling

3-punt vast (cat) 1/2 1/2 1/2 1/2 - - 2 2 - - - - - - - - - -

2-punt hefarmen - - - - - - - - • • - - • • • • • •

trekhaak - - - - • • - - - - • • - - - - - -

meeloopwiel o o o o o o o o - - o • - - - - - -

Rotoren/tandarmen/tanden

rotor diameter (m) 2,60 2,80 3,05 3,35 3,35 3,65 3,35 3,65 3,35 3,35 2,95 2,95 3,00 3,00 3,35 3,65 3,65 3,85

Zwadafleg links links links links links links links links links links links links midden midden midden links midden midden

aantal rotoren 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

aantal tandarmen per rotor 9 10 11 12 11 12 12 13 11/12 11/12 11/12 11/12 11 11 11 12/13 12 14

aantal dubbele tanden/rotor 3 4 4 4 4 4 4 4 4/5 4/5 4 4 4 4 4 4/5 4 4

tanddiameter (mm) 9 9 9 9 9 9 10 10 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10

Curvebaanverstelling - - - - - - • • - - - - - - - • • •

afneembare tandarmen • • • • • • • • • • • • - - • • • •

hoogteverstelling mech. ring mech. mech. mech. mech. mech. hydr. hydr. mech. mech. hydr./mech. hydr./mech. mech. mech. mech. mech. mech. mech.

Wielen en assen

Banden (rotoren) 15x6.00-6 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6 18.5x8.50-8 18x8.50-8 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6 18.5x8.50-8 18.5x8.50-8 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6

Vaste tandemas o o o o • - o • - - • • o o o - o o

meelopende tandemas - - - - - o - o - - - - - - - - - -

Banden hoofdframe (std) - - - - - - - - 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 - - 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 380/55-17 380/55-17 380/55-17

Opties

hellingcompensatie o o o o - • - • - - - - - - - - - -

Vergrendeling voor hellingen o o o o - • - • - - - - - - - - - -

Veiligheids accessoires 

Waarschuwingsborden o o o o o o o o • • • • • • • • • •

Verlichting o o o o o o o o • • • • • • • • • •
• = Standaard   o = Optioneel  - = niet leverbaar
* = dubbel zwad   ** = met afgenomen tandarmen
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teCHniSCHe GeGeVenS

Kubota RA2072 Hydro. Kubota RA2590 Hydro.Kubota RA2577.

Kubota Modellen RA1032 RA1035 RA1039 RA1043 RA1042T RA1047T RA1542 RA1546 RA2069
 EVO

RA2069 
VARIO

RA2071T 
EVO

RA2071T 
VARIO

RA2072 RA2072 
HYDRO

RA2076 RA2577 RA2584 RA2590 
HYDRO

Compactline • • • • • • - - • • • • • • • - - -

Proline - - - - - - • • - - - - - - - • • •

Afmetingen/Gewichten

Werkbreedte (m) 3,20 3,50 3,90 4,30 4,20 4,70 4,20 4,60 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 8,00-9,00

transportbreedte (m) 1,60 1,75 1,75 2,00 2,00 2,40 1,75 2,15 2,80 2,80 3,00 3,00 2,80 2,80 2,80 2,98 2,98 2,98

transportlengte (m) 3,10 3,35 3,60 3,85 4,00 4,75 3,95 4,25 8,45 8,45 7,55** 7,55** 5,90 6,05 5,90 8,95 6,25 6,25

Parkeerhoogte (m) 1,60 1,70 1,75 2,00 2,30 2,65 2,60 2,75 3,45/4,10 3,45/4,10 - - 3,90 3,45** 3,45**/4,10 3,70**/4,40 3,45**/4,10 3,35**/3,99

gewicht (kg) 320 420 460 480 570 665 640 670 1750 1940 1350 1400 1580 1640 1640 2290 1950 2310

Zwadbreedte (m)  1,20-2,00 1,20-2,00 1,30-2,10 1,40-2,00 1,20-2,20

Capaciteit theorie (ha/u) 3,5 3,9 4,3 4,7 4,6 5,1 4,6 5,1 7,6 7,6 7,3 7,3 7,5 7,5 8,4 8,1 9,2 9,9

Aankoppeling

3-punt vast (cat) 1/2 1/2 1/2 1/2 - - 2 2 - - - - - - - - - -

2-punt hefarmen - - - - - - - - • • - - • • • • • •

trekhaak - - - - • • - - - - • • - - - - - -

meeloopwiel o o o o o o o o - - o • - - - - - -

Rotoren/tandarmen/tanden

rotor diameter (m) 2,60 2,80 3,05 3,35 3,35 3,65 3,35 3,65 3,35 3,35 2,95 2,95 3,00 3,00 3,35 3,65 3,65 3,85

Zwadafleg links links links links links links links links links links links links midden midden midden links midden midden

aantal rotoren 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

aantal tandarmen per rotor 9 10 11 12 11 12 12 13 11/12 11/12 11/12 11/12 11 11 11 12/13 12 14

aantal dubbele tanden/rotor 3 4 4 4 4 4 4 4 4/5 4/5 4 4 4 4 4 4/5 4 4

tanddiameter (mm) 9 9 9 9 9 9 10 10 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10

Curvebaanverstelling - - - - - - • • - - - - - - - • • •

afneembare tandarmen • • • • • • • • • • • • - - • • • •

hoogteverstelling mech. ring mech. mech. mech. mech. mech. hydr. hydr. mech. mech. hydr./mech. hydr./mech. mech. mech. mech. mech. mech. mech.

Wielen en assen

Banden (rotoren) 15x6.00-6 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6 18.5x8.50-8 18x8.50-8 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6 18.5x8.50-8 18.5x8.50-8 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6 16x6.50-6

Vaste tandemas o o o o • - o • - - • • o o o - o o

meelopende tandemas - - - - - o - o - - - - - - - - - -

Banden hoofdframe (std) - - - - - - - - 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 - - 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 10.0/75-15.3 380/55-17 380/55-17 380/55-17

Opties

hellingcompensatie o o o o - • - • - - - - - - - - - -

Vergrendeling voor hellingen o o o o - • - • - - - - - - - - - -

Veiligheids accessoires 

Waarschuwingsborden o o o o o o o o • • • • • • • • • •

Verlichting o o o o o o o o • • • • • • • • • •
• = Standaard   o = Optioneel  - = niet leverbaar
* = dubbel zwad   ** = met afgenomen tandarmen
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Het bedrijf behoudt zich het recht voor om specificaties in deze brochure te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Enkele van de items afgebeeld in deze brochure zijn optioneel en behoren 
niet tot de standaard uitvoering van de machine. Neem daarom contact op met uw lokale Kubota dealer voor garantie, veiligheid of product informatie. Voor uw eigen veiligheid, raadt Kubota aan 
ten alle tijde een veiligheidsgordel te gebruiken. ©2016 Kverneland Group Kerteminde AS

KveRnelAnd GRoup benelux bv
De Dommel 40
8253 PL Dronten
Tel.: +31 321 387100

bezoek onze website: www.kubota-werktuigen.nl
K-4101-NL. Printed 04.2016


