
Kravene i landbruget er ikke bare høje, men også om-
fattende og forskelligartede. Kubota tilbyder dig den 
helt rigtige løsning til alle opgaver - året rundt.

Se hele produktprogrammet på:
http://www.kubota-eu.com#365

Året rundt 
med 
Kubota



#Forår
Naturen er i startblokken. Gødskning og plantebeskyttelse 
er vigtig nu -tiden er afgørende! Med et trænet øje og mas-
ser af erfaring ved du præcis, hvad dine afgrøder har brug 
for. Smart, intuitiv og brugervenlig teknologi fra Kubota 
hjælper dig med at arbejde hurtigt og præcist for at opnå 
det bedste resultat.

DS gødningsspredere
 ■ Altid et perfekt sprede- 
resultat

 ■ Let at betjene
 ■ årelang driftsikkerhed
 ■ Altid ensartet spredning - 
også på hældninger

 ■ Unik kantspredning
 ■ GEO funktionalitet optime-
rer gødningsplaceringen 

XTS trailersprøjter 
 ■ Fra 2600 - 4600 liter
 ■ Op til 40 m bomme
 ■ Sikker rengøring reducerer 
risikoen for miljøet

 ■ Spotsprøjtning - som kan 
give dig store besparelser 
på planteværnsmidler

XMS liftsprøjter
 ■ Fra 800 - 1800 L
 ■ Arbejdsbredder fra 12 - 30 m
 ■ Undgå sprøjteskader med 
iXclean Pro

 ■ Kombiner med fronttank for 
større fleksibilitet

Traktor M5001
 ■ Godt udsyn hele vejen rundt
 ■ Høj førerkomfort - rummelig og 
ergonomisk kabine

 ■ Høj frihøjde
 ■ Uovertruffen manøvredygtig - 
venderadius 3,80 m

 ■ Enkel og simpel betjening

TH Såbedsharver
 ■ Fra 3 - 8,1m
 ■ Det bedste såbed
 ■ Perfekt vægtfordeling
 ■ Optimal jævning af marken



Vidste du? 

GEOSPREAD gødningsspredernes 
teknologi kan give dig op til 15% 
teoretisk gødningsbesparelse! Din 
bundlinje øges med endnu mere 
ved at gødningen tildeles præcist 
på de steder i marken, hvor den 
giver det højeste merudbytte.

VP og MP præcisionsså-
maskiner

 ■ Specialiserede sårækker 
til såning af gulerødder, 
spinat, raps og roer

 ■ Højeste præcision på 
markedet

 ■ Giv afgrøderne de bedste 
vilkår med GEOSEED

PP enkornssåmaskiner
 ■ Så spinat, roer, raps eller 
majs med en skånsom 
frøhåndtering.

 ■ Individuelt opbyggede 
løsninger

 ■ Med eller uden elektrisk 
udsåning 

 ■ GEOSEED sikrer ensartet 
næringsoptagelse 

CU1000 fjedertandsharve
 ■ Fra 3 - 8 m arbejdsbredder
 ■ Såbedstilberedning
 ■ Forårsharvning
 ■ Stubbearbejdning
 ■ Dybdeharvning ned til 20 cm



#Sommer
Sommertid er høsttid, og det er nu du frem for alt har brug 
for pålidelig teknologi. Kubota tilbyder dig et stærkt udvalg 
af maskiner til både høst og opsamling af foder, så du er 
effektiv, når det gælder. Effektive og gennemtænkte koncep-
ter gør Kubota traktorerne til din pålidelige partner hele året 
rundt. 

DM skiveslåmaskiner
 ■ Arbejdsbredder fra 1,7 - 9,5 m
 ■ Nonstop påkørselssikring på alle 
modeller

 ■ 3 knive pr tallerken giver stort 
overlap

 ■ Altid lige antal tallerkner med skif-
tevis modsat omløbsretning sikrer 
mod striber

DMC skårlæggere med crimper
 ■ Fleksibel crimpningsgrad på alle 
modeller

 ■ Arbejdsbredder fra 2,4 - 10 m
 ■ Mulighed for GEO funktionalitet 
 ■ Altid 3 knive pr tallerken
 ■ Altid modsatrettet omløbsretning på 
tallerknerne

TE vendere
 ■ Vedligeholdelsesfrie 
højtydende vendere fra 
4,6 - 13,3 m

 ■ Fleksibel konstruktion 
med den bedste konturtil-
pasning sikrer den bedste 
spredning

 ■ Vedligeholdelsefri trans-
mission



Traktor M4003 serien
 ■ Lav egenvægt ca. 3 tons
 ■ Transmission 36 / 36 dual-
speed (std. i Danmark)

 ■ Høj frihøjde
 ■ Ekstremt manøvredygtig - 
venderadius 3,50 m.

RA rotorriver
 ■ CompactLine og ProLine serier
 ■ Arbejdsbredder fra 3,2 - 15 m 
 ■ Indstilleligt afleveringspunkt på ProLine 
øger din kapacitet

 ■ Terralink til to- og 4 rotores river sikrer den 
skarpeste rivningskvalitet.



WR rundballeindpakkere
 ■ Sikker ballerotation
 ■ Stor bæreevne
 ■ Spar 50% af indpaknings-
tiden med DuoWrap og 
OptiSpeed

Flexiwrap presser/indpakker kombination
 ■ Fast eller variabelt kammer
 ■ Enkel overgang mellem græs, hø eller halm
 ■ Højeste snittekvalitet
 ■ Hurtig dobbelt satellitindpakker
 ■ Op til 2 m halmballer

BV/BF rundballepressere
 ■ Ballestørrelse op til 2 m
 ■ Presning af græs, hø og 
halm

 ■ Perfekt balletæthed i 3 
trykzoner

 ■ Sikker ballerotation
 ■ Rotorsnitning med op til 
25 knive 

CD kompakte tallerkenharver
 ■ Arbejsbredder fra 2 til 7 m
 ■ Markedets mest effektive tallerken-
harver

 ■ Koniske tallerkner så jordbearbejd- 
ningen ikke påvirkes af sliddet på 
tallerknerne

 ■ 520 eller 600 mm tallerkner
 ■ Vedligeholdelsesfrie lejer og marke-
dets hårdeste tallerkner giver lave 
vedligeholdelsesomkostninger



Traktor M7003 serien
 ■ 3 motorstørrelser 
 ■ 130 - 150 - 170 hk. alle 
med ekstra boost.

 ■ 6-trins powershift trans-
mission

 ■ 30F / 15B, kan også leve-
res med krybegear (54F 
/ 27B) og alternativt med 
trinløs transmission.

 ■ ZF Transmission
 ■ Deluxe kabine, std. med 
aircondition og Grammer 
luftsæde.

 ■ Baglift kapacitet med en 
enestående løftekapacitet 
på 9.400 kg.

SC universal såkombination
 ■ Fra 3 - 6 m arbejdsbredde med 
jordbearbejdning

 ■ Vælg mellem ren kornsåmaskine eller 
kombisåning med gødningsplacering

 ■ Alle indstillinger via ISOBUS
 ■ Gradueret tildeling ud fra markkort 

Vidste du det? 

Vidste du, at Kubota producerer 
sine egne motorer og tilmed er 
markedsførende på verdensplan 
inden for industri-dieselmoto-
rer på op til 100 hk? Du vil blive 
overrasket over at se, hvor mange 
maskiner i verden, der er udstyret 
med Kubota motorer. Hovedårsa-
gen til denne succes er, at kvalite-
ten og effektiviteten ligger i top.



#Efterår
Høsten nærmer sig sin afslutning og nu gælder det primært 
etablering af de nye afgrøder. Kubota traktorerne er ikke kun 
stærke i marken, men også smidige i stalden eller ved de 
øvrige opgaver på gården. Det giver en stor fleksibilitet i det 
dagligt varierende arbejde.   

SE slagleklippere
 ■ Kraftig opbygning
 ■ Stærke hammerslagler
 ■ Højdestabile ved bæreval-
se eller hjul

 ■ Automatisk remstramning
 ■ Jævn ensartet afklipning 
med stort antal slagler pr 
meter

Traktor M6002 serien
 ■ Optimal til frontlæsser opgaver
 ■ Nyudviklet 6-trins powershift transmission 24F / 
24B

 ■ Baglift løftekapacitet 7 tons
 ■ Ergonomisk og god komfort
 ■ 123, 133 el. 143 hk (op til 163 hk med boost)

SD rotorharvemonteret såsæt
 ■ Gennemført kombination med 
mulighed for gødningsplace-
ring

 ■ Nem indstilling
 ■ Let tilgængelig indsåning
 ■ Op til 2100 liters beholderind-
hold



RM vendeplove
 ■ Innovativ helt ud til spidsen
 ■ Har bevist sit værd gennem årtier
 ■ En ideel plov til ethvert brug
 ■ Bredt udstyrsudvalg
 ■ Lavt løftekraftbehov
 ■ Lavt trækkraftbehov
 ■ Unik vending og genpakning af furen 

CU3001 dybdeharver
 ■ fra 3 - 5 m arbejdsbredde
 ■ Effektiv dybdeharvning 
ned til 35 cm

 ■ 19 cm tandafstand med 
effektiv gennemskæring

 ■ Hydraulisk indstilling fra 
kabinen



#Vinter
Stærk teknologi som er i stand til at modstå de hårdeste 
forhold. Kubota tilbyder også masser af løsninger til brug om 
vinteren. Med de stærke konstruktioner og store alsidighed 
kan maskinerne udnyttes fuldt ud -også om vinteren!

Elektronik
 ■ Kubotas ISOBUS løsninger kan eftermon-
teres alle traktorer

 ■ IM Tellus Pro har 12“ display
 ■ IM Tellus Go+ har 7“ display
 ■ Fuld GPS styret sektionskontrol af dine 
ISOBUS redskaber

 ■ Variabel tildeling af gødning, planteværns-
midler og udsæd ud fra doseringskort 
eller sensor.

BC Strømaskiner
 ■ Effektiv strøning i stald
 ■ Udfodring af ensilage
 ■ Dækning af markstak
 ■ Etablering af flydelag
 ■ Beholderindhold fra 
3-6 m3

 ■ Kastelængder op til 23 m



Vidste du? 

Vidste du, at Kubota er blandt 
ISOBUS-pionererne?
Kubota har gennem sit ejerskab 
af Kverneland Group opfundet 
ISOBUS standarden 11783, som 
alle ISOBUS redskaber certifice-
res efter. 
Den uafhængige organisation, 
AEF, sikrer kompatibiliteten og 
giver dig vished for, dit produkt er 
ISOBUS. 

VS pendulspredere
 ■ Arbejdsbredder fra 1 - 14 m
 ■ Stor alsidighed ved brug inden for land-
brug, frugtavl, grønne områder, golfbaner, 
vinproduktion samt vintertjeneste med 
salt- og grusspredning

 ■ Dobbelt overlap
 ■ Stærk og enkel konstruktion
 ■ Durocoat pulverlakering sikrer lang levetid
 ■ Enkel indstilling

RM 2000 vendeplove
 ■ 3-5 furer
 ■ Lavt løftekraftbehov
 ■ Passer til traktorer til 150 hk
 ■ Krop 28 sikrer den bedste ven-
ding og genpakning af jorden

 ■ Stort udvalg af underplove
 ■ Hurtigskift af spidser
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