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SERIA SE1000 - SE8000
Kosiarko-rozdrabniarki dla każdych potrzeb i warunków pracy

WSZECHSTRONNE, WYT

2

TRZYMAŁE, WYDAJNE!

KOSIARKO-ROZDRABNIARKI DLA KAŻDYCH
WARUNKÓW

Cechą charakterystyczną kosiarko-rozdrabniarek Kubota jest ich zdolność
do radzenia sobie ze wszystkim, co jest wymagane. Każdy model, w
zależności od rozmiaru, jest zbudowany dla różnych zadań.

Wszystkie modele są solidnie wykonane i posiadają mocną przekładnię oraz
wytrzymałe przeniesienie napędu za pomocą zębatych pasków klinowych.
Dodatkowo są wyposażone w podwójną pokrywę, co wzmacnia konstrukcję
obudowy w miejscach narażonych na największe obciążenia i przedłuża
jej żywotność. Połączenie precyzyjnie wyważonego rotora z odpornymi na
zużycie nożami sprawia, że kosiarko-rozdrabniarki Kubota są ekstremalnie
wytrzymałe. Ponadto we wszystkich modelach wymagana jest minimalna
konserwacja.
Seria SE1000
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Seria SE2000P
Seria SE3000
Seria SE4000
Seria SE5000
Seria SE6000
Seria SE7000
Seria SE8000
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SPECJALISTA DO TEREN
KOSIARKO-ROZDRABNIARKA
KUBOTA SERIA SE1000

Tylny wał w wyposażeniu standardowym
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Mechanicznie przestawiany zaczep

Precyzyjnie wyważony rotor zapewniający
płynną pracę.

NÓW ZIELONYCH
Kosiarko-rozdrabniarka Kubota
SE1000 jest lekką i zwrotną maszyną o
niewielkich gabarytach przeznaczoną do
prostych prac na obszarach zielonych,
pastwiskach, w ogrodach, itp.
Dostępne są 4 modele o szerokościach
roboczych od 0.90 do 1.80 m. Seria SE
1000 jest bardzo prosta w obsłudze i
wymaga minimalnej konserwacji.
Na rotor mogą być zamontowane
różnego rodzaju noże w zależności od
warunków pracy.

Przekładnia ze zintegrowaną wolnobieżką

Rdzeniem kosiarko-rozdrabniarki
SE1000 jest rotor: wysoka prędkość
obrotowa (1993 obr/min) w połączeniu z
dużą liczbą elementów roboczych czyni
serię SE1000 unikalną maszyną.
W standardzie seria SE1000 posiada
mechanicznie przestawiany zaczep:
głowica może być zamontowana na
środku lub z lewej strony maszyny.
Seria SE1000 jest wyposażona w

standardzie w tylny wał, który zapewnia
precyzjną kontrolę wysokości pracy.
Alternatywnie maszyna może być
dostarczona z parą ślizgów zamiast
tylnego wału.
Kubota seria SE1000 - perfekcyjny
wybór dla obszarów zielonych.
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DOSKONAŁA W POLU I PR
KOSIARKO-ROZDRABNIARKA
KUBOTA SERIA SE2000
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RACACH KOMUNALNYCH
Kosiarko-rozdrabniarka Kubota SE2000
jest wszechstronną maszyną przeznaczoną
przede wszystkim do prac komunalnych,
jak wykaszanie rowów czy poboczy dróg,
przycinanie drzew czy żywopłotów. Ponadto
model SE2000 idealnie nadaje się do
prac na obszarach zielonych np. łąki i
pastwiska, w parkach, ogrodach i sadach.
Ponieważ zapotrzebowanie na profesjonalne
kosiarki bijakowe cały czas rośnie, Kubota
zdecydowała uaktualnić swoją gamę
kosiarko-rozdrabniarek. Seria SE2000 jest
jedną z najnowszych ostatnio opracowanych
modeli. Konstrukcja kosiarko-rozdrabniarki
SE2000 oparta jest na dobrze znanej i
sprawdzonej technologii, jak inne modele
SE. Jej cechą charakterystyczną jest mocne
ramię równoległoboczne oraz wytrzymała
głowica.

Seria SE2000 jest oparta na dużym
doświadczeniu i wiedzy Kuboty w
produkcji kosiarko-rozdrabniarek.
Przed rozpoczęciem seryjnej produkcji
została ona dokładnie przetestowana
we współpracy z uniwersytetami technicznymi. Dlatego SE2000 oferuje wszystkie
funkcje i zalety, które są wymagane przez
profesjonalnych użytkowników.
Kubota SE2000 łączy takie cechy, jak
prosta, ale wytrzymała konstrukcja dla
zapewnienia doskonałej wydajności. To
oznacza wysoki komfort podczas każdej
operacji i maksymalną niezawodność
w pracy. Dzięki wszystkim pozytywnym
opiniom naszych klientów, model SE2000
od samego początku odniósł sukces na
rynku.

Rotor

Przekazanie napędu

Tylny wał

Mocna konstrukcja rotora z dużą liczbą
elementów roboczych (14 na metr
szerokości) oraz wysoką prędkością
obrotową (2243 obr/min). Dostępny z
nożami uniwersalnymi , typu młoteczki
lub z mocowaniem ruchomym.

Przekładnia ze zintegrowaną
wolnobieżką i 5 zębatymi paskami
klinowymi z automatycznym
sprężynowym napinaczem zawsze
zapewnia płynne i niezawodne
przekazanie napędu na rotor.

Duża średnica 195 mm, efekt
samoczyszczenia, zintegrowane
łóżyskowanie oraz łatwa regulacja
wysokości pracy. Tylny wał jest w
wyposażeniu standardowym.

Rama
Mocna konstrukcja solidnie
zabezpieczona przed ewentualnym
uszkodzeniem oraz podwójną pokrywą w
standardzie.
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WIĘKSZE WYCHYLENIE BOCZNE Z
KOSIARKO-ROZDRABNIARKA
KUBOTA SERIA SE2000P

Przekazanie napędu
Napęd przekazywany jest za pomocą
przekładni ze zintegrowaną wolnobieżką
(max. moc ciągnika 150 KM) oraz 5
zębatych pasków klinowych.
Automatyczny sprężynowy napinacz
pasków zawsze zapewnia stabilną pracę
rotora bez wibracji.
Standardowo maszyna jest dostarczana
z wałkiem WOM z przegubem
szerokokątnym dla osiągnięcia
maksymalnej wydajności i komfortu
pracy podczas użytkowania.
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ZAPEWNIA PERFEKCYJNĄ PRACĘ
Wysoce wszechstronna maszyna
przeznaczona dla rolnictwa i
przdsiębiorstw komunalnych.
Dzięki możliwości pracy z różnymi
kątami roboczymi, seria SE2000P
jest niezbędnym narzędziem
dla codziennego użytkowania w
gospodarstwach rolnych.
W porównaniu do serii SE2000 wersja
P daje możliwość większego wychylenia

bocznego (1255 mm) oraz osiąga
takie same pozycje i kąty robocze w
podobnym wyposażeniu. Ponadto seria
SE2000P w kombinacji z kosiarkorozdrabniarką zawieszaną z przodu
ciągnika (seria SE4000 lub SE6000)
gwarantuje większy zakres szerokości
roboczej i optymalną pracę bez
nakładania się.

Wytrzymała konstrukcja
Rama i połączenie równoległoboczne
zostały zaprojektowane według analiz
i obliczeń FEM; intensywnie były
testowane w laboratorium w Klepp dla
zapewnienia niezawodności i długiej
żywotności.
Ponadto przekładnia jest zabezpieczona
przed ewentualnym uszkodzeniem
podczas pracy.
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WYDAJNA I WYTRZYMA
KOSIARKO-ROZDRABNIARKA
KUBOTA SERIA SE3000

Łatwa regulacja za pomocą siłownika
hydraulicznego (opcja)
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Przekładnia ze zintegrowaną wolnobieżką

Specjalne nylonowe płyty umieszczone
wewnątrz szyny ślizgowej gwarantują płynne
przesunięcia bez potrzeby smarowania, czy
konserwacji.

AŁA

Tylny wał o dużej średnicy 160 mm jest
wyposażeniem standardowym.

Kosiarko-rozdrabniarka Kubota SE3000
jest kompaktową, ale mocną maszyną
przeznaczoną dla średnich i ciężkich
prac w sadach, parkach, winnicach, itp.
Jest również idealna do uporządkowania
pastwisk i innych terenów zielonych oraz
do rozdrabniania słomy i ścierniska.
Dzięki swojej solidnej konstrukcji seria
SE3000 gwarantuje długą żywotność z
minimalną konserwacją. Mechanicznie
lub hydraulicznie przestawny zaczep
(500 mm) zwiększa wszechstronność
tego modelu oraz gwarantuje
bezpieczniejsze warunki pracy. Ponadto
w standardzie posiada ślizgi i tylny wał
dla precyzyjnego utrzymania stałej
wysokości pracy.

Konstrukcja serii SE3000 jest
nowoczesna i wszechstronna;
najnowszej generacji rotor może być
wyposażony w różnego rodzaju noże,
czyniąc maszynę odpowiednią dla
każdych warunków.
Wysoka prędkość obrotowa rotora (2243
obr/min) w połączeniu z zestawem
przeciwnoży i podwójną pokrywą,
gwarantuje doskonałą jakość cięcia
i rozdrobnienia materiału z minimalnym
zapotrzebowaniem mocy.
Dla ciągników o max. mocy 80 KM.

Podwójna pokrywa o grubości 4 mm
w standardzie jako integralna część
konstrukcji ramy.

Kubota SE3000 może być wyposażona
w zestaw noży roztrząsających dla
zwiększenia efektu rozdrabniania.
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NAJBARDZIEJ WSZECHSTRON
KOSIARKO-ROZDRABNIARKA
KUBOTA SERIA SE4000

Przekazanie napędu
Napęd jest przekazywany za pomocą
5 zębatych pasków klinowych, a koła
pasowe są wymienne, co pozwala
przystosować prędkość obrotową
wałka WOM na 540 lub 1000 obr/min.
Automatyczny sprężynowy napinacz
gwarantuje zawsze stabilną pracę
i małe zużycie pasków.

Głowica
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Mocna konstrukcja głowicy sprawdzonej
i testowanej w różnych sytuacjach w celu
zapewnienia maksymalnej
niezawodności.

NA W KAŻDYCH WARUNKACH
Wszechstronne zastosowanie
- do rozdrabniania trawy,
ścierniska czy wykaszania
poboczy dróg

Seria SE4000 jest uniwersalną maszyną
przeznaczoną do pracy na łąkach,
pastwiskach, ścierniskach, w sadach czy
przy utrzymaniu dróg.
Mocna podwójna głowica umożliwia
zawieszenie maszyny z przodu lub z
tyłu ciągnika. Razem z hydraulicznie
przestawnym zaczepem sprawia,
że model SE4000 jest maszyną
wielofunkcyjną i odpowiednią do
pracy w każdych warunkach np. przy
oczyszczaniu brzegów pola, rowów
czy poboczy dróg. Dostępny jest
z nożami uniwersalnymi lub typu
młoteczki.

Rotor

Mocna konstrukcja rotora, który
wykonany jest z rury o profilu 219x8
mm. Duża średnica oraz precyzyjnie
wyważony rotor gwarantują płynną pracę
bez wibracji.

Hydraulicznie przestawny zaczep
Idealne rozwiązanie przy oczyszczaniu
brzegów pola, rowów czy poboczy dróg.
Precyzyjne i łatwe przestawianie zaczepu
zapewniają specjalne nylonowe tuleje
ślizgowe, które dodatkowo
przedłużają żywotność elementów
ruchomych.

Automatyczne liniowanie

Przekładnia zamocowana do głowicy
sprawia, że wałek WOM w każdej pozycji
roboczej znajduje się w linii prostej.
Nawet przy max. przesunięciu zaczepu
500 mm kąt wałka WOM nie zmienia się.
To gwarantuje płynną pracę, mniejsze
zużycie oraz dłuższą żywotność wałka
WOM i innych elementów przenoszących
napęd (krzyżaki i przeguby).

Przeciwnoże i podwójna
pokrywa

Przekładnia

Jedne przeciwnoże w standardzie.
Drugie dostępne jako opcja dla bardziej
intensywnego rozdrabniania i ciężkich
warunków. Podwójna pokrywa dostępna
jako opcja dla wszystkich szerokości
roboczych.

Dla ciągników o max. mocy 140 KM.
Znajduje się w stałym miejscu przy
głowicy, nawet jak jest używany
hydraulicznie przestawny zaczep.
Przekładnia ze zintegrowaną wolnobieżką.
Napęd przekładni bocznej za pomocą
teleskopowego wałka, który jest chroniony
w specjalnej rurze.

Przednie koła

Tylny wał

Wyposażenie opcjonalne - zastosowanie
tylko z przodu.
Średnica Ø 580 mm.
Skrętne.

Wyposażenie standardowe dla precyzyjnej
kontroli wysokości pracy w każdych
warunkach. Średnica Ø 160 mm; łożyska
45 mm z dobrze dostępnymi punktami
smarowniczymi. Wymienne obudowy
łożysk. Wał zabezpieczony osłoną.
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ODPOWIEDNIA I WYDAJNA DLA
KOSIARKO-ROZDRABNIARKA
KUBOTA SERIA SE5000
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A PERFEKCYJNEGO CIĘCIA
Seria Kubota SE5000 jest wszechstronną
maszyną przeznaczoną do cięcia trawy,
porządkowania pastwisk i nieużytków
rolnych czy rozdrabniania ścierniska.
Hydraulicznie przestawny zaczep daje
możliwość łatwej pracy przy wykaszaniu
brzegów pola czy poboczy dróg, w sadach
itp.
Model SE5000 dostępny jest z nożami
uniwersalnymi lub typu młoteczki
dla zapewnienia perfekcyjnej jakości
rozdrobnienia w każdych warunkach.
Zaczep może być przesunięty hydraulicznie
max. 54 cm, co jest idealnym rozwiązaniem
dla omijania krzewów, drzew, słupów itp.
Ponadto duża średnica rotora (540 mm)
gwarantuje doskonałą jakość cięcia z
małym zapotrzebowaniem mocy. Prosta i
minimalna konserwacja sprawia, że seria
SE5000 jest kosiarko-rozdrabniarką tanią w
eksploatacji.

Rotor

Przekazanie napędu

Rama

Mocna konstrukcja rotora wykonanego
z rury o profilu 245x10 mm z możliwością
zamontowania noży uniwersalnych lub
typu młoteczki.
Duża średnica rotora (540 mm)
gwarantuje doskonałą jakość cięcia z
małym zapotrzebowaniem mocy. Zestaw
przeciwnoży i podwójna pokrywa są
zalecane dla lepszego efektu
rozdrobnienia i dłuższej żywotności
obudowy.

Przekładnia dla ciągników o max. mocy
160 KM ze zintegrowaną wolnobieżką w
standardzie.
Wymienne koła pasowe pozwalają
przystosować prędkość obrotową
wałka WOM na 540 lub 1000 obr/
min. 5 zębatych pasków klinowych,
w połączeniu z automatycznym
sprężynowym napinaczem,
zapewniają płynne przekazanie
napędu i zapobiegają poślizgowi
w ciężkich warunkach pracy.
Nie jest wymagana konserwacja.

Głowica zaprojektowana i przetestowana
dla najcięższych prac. Konstrukcja
głowicy taka sama, jak w bronach
wirnikowych.
Przesuwna rura zintegrowana z
głowicą; wszystkie naprężenia są
skoncentrowane na 3-punktowym
układzie zawieszenia. Hydraulicznie
przestawny zaczep 54 cm w standardzie.

15

NIEZAWODNA I WYTRZY
KOSIARKO-ROZDRABNIARKA
KUBOTA SERIA SE6000

Mocna przekładnia
Dla ciągników o max. mocy 160 KM ze
zintegrowaną podwójną wolnobieżką
w standardzie. Wymienne koła pasowe
pozwalają przystosować prędkość
obrotową wałka WOM na 540 lub 1000
obr/min. 5 zębatych pasków klinowych, w
połączeniu z automatycznym
sprężynowym napinaczem, zapewniają
zawsze płynne przekazanie napędu
i zapobiegają poślizgowi w ciężkich
warunkach pracy.
Nie jest wymagana konserwacja.
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YMAŁA!

Podwójna głowica
Podwójna głowica w serii SE6000
pozwala na zamocowanie maszyny
z przodu lub z tyłu ciągnika. Mocna
i wytrzymała konstrukcja głowicy,
podobnie jak w pozostałych modelach
kosiarko-rozdrabniarek.
Przesuwna rura zintegrowana z głowicą;
wszystkie naprężenia są koncentrowane
na 3-punktowym układzie zawieszenia.
Hydraulicznie przestawny zaczep 54 cm
w standardzie.
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PRZEZNACZONA DLA SP
KOSIARKO-ROZDRABNIARKA
KUBOTA SERIA SE7000
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PECJALISTÓW
Duża wszechstronnośc w
każdych warunkach

Seria Kubota SE7000 zawiera pełną
gamę modeli przeznaczonych do
rozdrabniania trawy i słomy w ciężkich
warunkach pracy np. na pastwiskach,
ścierniskach czy nieużytkach rolnych.
Kosiarko-rozdrabniarka SE7000 jest
niezastąpioną maszyną do cięcia trawy,
porządkowania pastwisk, rozdrabniania
słomy i innych resztek pożniwnych.
Seria SE7000 dostępna jest w 4
szerokościach roboczych w różnych
specyfikacjach w zależności od
wymagań i potrzeb rolników. .

Wyjątkowa wszechstronność i
wysoka wydajność

Seria SE7000 charakteryzuje się
wyjątkową wszechstronnością.
Dużej średnicy rotor w połączeniu z dużą
liczbą noży zwiększa efektywność cięcia,

Cechą kosiarko-rozdrabniarek Kubota
do trawy i słomy jest ich zdolność do
radzenia sobie ze wszystkim, co jest
wymagane. Niezależnie od wielkości,
każdy model jest zbudowany do różnych
zadań. Jednakże wszystkie modele są
solidnie wykonane oraz wyposażone
w mocną przekładnię, a napęd jest
przekazywany za pomocą zębatych
pasków klinowych. Dodatkowo posiadają
wzmocnioną obudowę w miejscach
narażonych na największe obciążenia.
Połączenie wysokiej jakości rotora i
trwałych noży odpornych na zużycie

czyni tę maszynę niezwodną nawet w
ekstremalnych warunkach. Ponadto
wymagana jest minimalna konserwacja.

Rotor

Mocna konstrukcja rotora wykonanego
z rury o profilu 245x10 mm z możliwością
zamontowania noży uniwersalnych lub
typu młoteczki. Duża średnica (650 mm)
gwarantuje doskonałą jakość cięcia z
małym zapotrzebowaniem mocy.

przy jednoczesnym zmniejszeniu
zapotrzebowania mocy. Duża liczba
noży redukuje ilość materiału, jaki musi
być pocięty przez każdy nóż, dzięki
czemu rotor obraca się łatwiej i bardziej
równomiernie.
Wysokiej jakości rotor jest precyzyjnie
i dynamicznie wyważany dopiero po
zamontowaniu noży; to gwarantuje
płynną pracę bez drgań i wibracji.

Szeroki zakres akcesoriów

Kosiarko-rozdrabniarka SE7000
może być wyposażona w różnego
rodzaju noże w zależności od potrzeb
i wymagań klientów. Ślizgi są zawarte
w wyposażeniu standardowym
natomiast tylny wał lub koła są dostępne
opcjonalnie. Ponadto podwójna pokrywa
i drugi zestaw przeciwnoży są dostępne
jako opcja.

Przekazanie napędu

Przekładnia dla ciągników o max.
mocy 140 KM ze zintegrowaną
wolnobieżką w standardzie.
Wymiennne koła pasowe pozwalają
przystosować prędkość obrotową
wałka WOM na 540 lub 1000 obr/
min. 5 zębatych pasków klinowych,
w połączeniu z automatycznym
sprężynowym napinaczem, zapewniają
płynne przekazanie napędu i
zapobiegają poślizgowi w ciężkich
warunkach pracy. Nie jest wymagana
konserwacja.
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KRÓL KOSIARKO-ROZDR
KOSIARKO-ROZDRABNIARKA
KUBOTA SERIA SE8000

Seria SE8000 posiada w wyposażeniu
standardowym skrętne tylne koła
(10/8x12.8), które gwarantują stabilną
pracę i precyzyjną kontrolę wysokości
20 roboczej.

Półautomatyczny zaczep (Kat. III)
zapewnia szybkie podłączenie kosiarkorozdrabniarki SE8000 do ciągnika.
Dodatkowo oscylacyjny 3-punktowy
zaczep sprawia, że obciążenia nie są
przenoszone na głowicę.

W serii Kubota SE8000 napęd
zawsze jest przekazywany za pomocą
dwóch przekładni bocznych. Punkty
smarownicze są scentralizowane i
wyprowadzone na zewnątrz obudowy
zapewniając szybką i łatwą konserwację.

RABNIAREK!
Seria kosiarko-rozdrabniarek SE8000
została zaprojektowana i przetestowana
dla spełnienia najwyższych wymagań
rolników oraz zapewnienia jak
największej wydajności i niezawodności.
Praca na ściernisku modelem SE8000
zawsze gwarantuje doskonałą jakość
pocięcia i rozdrobnienia resztek
pożniwnych, a tym samym ich szybszy
rozkład.

Rozwój tego modelu był wyraźnie
ukierunkowany pod duże gospodarstwa
rolne i usługodawców; seria SE8000
jest doskonałym rozwiązaniem dla tych,
którzy chcą intensywnie użytkować
kosiarko-rozdrabniarkę nawet w
najcięższych warunkach.
Model SE8000 jest idealną maszyną do
rozdrabniania resztek pożniwnych, cięcia
słomy, łodyg kukurydzy czy słonecznika
oraz porządkowania nieużytków rolnych.

Rotor

Mocna konstrukcja rotora wykonanego z
rury o profilu 273x12 mm z możliwością
zamontowania noży uniwersalnych
lub typu młoteczki dla lepszego efektu
rozdrabniania materiału. Duża średnica
rotora (760 mm) gwarantuje
doskonałą jakość cięcia z małym
zapotrzebowaniem mocy.
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DANE TECHNICZNE
Modele Kubota

Seria SE1000

Seria SE2000

Seria SE2000P

Seria SE3000

Wymiary i waga
Szerokość robocza (cm)

90

120

150

180

155

185

200

200

230

155

185

200

230

Szerokość transportowa (cm)

110

140

170

200

175

205

220

220

240

177

207

222

252

Waga (kg)

215

247

272

329

740

780

820

900

960

475

540

572

620

48
–

64
–

80
–

96
–

40
20

48
24

52
26

56
28

60
30

40
20

48
24

56
28

60
30

Noże
Liczba noży uniwersalnych
Liczba noży typu młoteczki
Wymagania ciągnika
WOM (obr/min)
Min. - Max. moc ciągnika (KM)

540

540

540

540

25 - 50

45 - 100

75 - 150

35 - 80

Rotor

1993

2243

1996

2243

Prędkość liniowa noża (m/s)

46

52

52

52

Średnica wałka rotora

40

50

50

50

Średnica rotora (mm)

129

170

170

170

Średnica cięcia (mm)

386

450

450

450

Prędkość obrotowa rotora (obr/min)

Przekazanie napędu
Liczba pasków
Napinacz pasków

2-3

5

5

5

za pomocą śruby

automatyczny

automatyczny

automatyczny

Wyposażenie
Przestawny zaczep (mm)
Tylny wał
Tylne koła
Ślizgi
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–

600

1200

500

Standard 135 mm

Standard 195 mm

Standard 195 mm

Standard 160 mm

–

–

–

–

opcja

standard

standard

standard

Seria SE4000

Seria SE5000

Seria SE6000

Seria SE7000

Seria SE8000

235

280

325

235

280

320

280

320

195

235

280

320

320

254

300

346

250

295

335

295

335

212

250

295

335

350

430

863

980

1080

1025

1135

1225

1220

1380

890

1750

2200

40

48

56

56

72

80

72

80

48

56

72

80

120

152

20

24

28

28

36

40

36

40

24

28

36

40

60

76

1050 1174 1302

400

540 lub 1000

540 lub1000

540 lub 1000

540 lub 1000

1000

60 - 140

70 - 160

90-160

65 - 140

120 - 260

1729 - 1828

1844 - 1949

1844 - 1949

1729 - 1828

1611

44 - 48

52 - 55

52 - 55

59 - 62

64

50

55

55

55

60

220

245

245

245

273

500

540

540

650

760

5

5

5

5

2x4

automatyczny

automatyczny

automatyczny

automatyczny

za pomocą śruby
–

500

540

540

–

Standard 160 mm

Standard 245 mm

Standard 245 mm

Opcja 245 mm

–

opcja (z przodu)

–

–

opcja

standard

standard

standard

standard

standard

standard
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Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych 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 dealerzy Kubota. Dla bezpieczeństwa operatora, marka Kubota
zaleca zapinanie pasów bezpieczeństwa przy wykonywaniu wszelkich prac.
© 2015 Kverneland Group Modena S.p.A.
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