
SD
П Н Е В М А Т И Ч Н И  С Е Я Л К И  K U B O T A

сеялки с работна ширина от 2,5 до 4,5 м.

СЕРИИ SD1000 – SD3000
СЕРИЯ SH1000



КАЧЕСТВО С ДЪЛГОГОДИШНИ 
ТРАДИЦИИ!

Максимална печалба
Най – голямото предизвикателство 

пред земеделските производители днес 

е как да поддържат високи добиви на 

възможно най – ниска цена, но с високо 

качество. В днешно време изискванията 

и нуждите на фермерите са много високи. 

Ако фермерите искат да оцелеят на 

пазара въпреки променливото търсене, 

нарастващите разходи, несигурността 

и непредвидимите метеорологични 

условия, то много важно е внимателното 

планиране и надеждната технология.

Kubota предлага нови стандарти в 

селскостопанската техника – да помогне 

за постигането на максимална печалба! 

Перфектното засяване е първата стъпка 

към високи добиви. Грешките допуснати 

на този ранен етап трудно могат да бъдат 

поправени, тъй като лошото засяване 

може да намали добивите още преди 

поникване на реколтата. Технологията на 

пневматичната сеялка на Kubota посреща 

тези предизвикателства и гарантира 

прецизно засяване за голяма част от 

културите с оптимално разпределение и 

полагане на семената.
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ДЕТАЙЛИ НА ИЗМЕРВАНЕ И 
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА СИСТЕМА

Изсяващият апарат измерва точно 

желаната норма на сеитба от 2 кг на 

хектар до 380 кг на

хектар.

При сеитбата на дребни семена, като 

рапица или тревни смески, изсяващият 

апарат може да се настрои без специални 

инструменти.

Централното задвижващо колело 

на изсяващия апарат измерва точно 

желаната норма на сеитба и пропуска 

семената в тръбата на Вентури, където 

се смесва с въздушната струя и по 

маркучите семената се транспортират до 

изсяващите ботуши.

В зависимост от модела, дистрибуторът е 

разположен в бункера или извън него за 

правилното разпределяне на семената, 

независимо от двата метода.

Настройка за нормални 

семена

Настройка за фини 

семена с въртяща се 

четка

Точно калибриране
Калибрирането никога не е било 

толково просто: с лесното регулиране на 

дозиращия апарат, както и с основното 

оборудване за теглене / тава за семена, 

торба и кантар/ бързото и удобно 

калибриране осигурява оптимален 

контрол.

Полузатворен дистрибутор
Главата на разпределителя може лесно да 

се затвори наполовина. Просто освободете 

от болтовете, завъртете и променете за 

микро семена, без да има нужда от сваляне 

на дистрибутора.
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керамичен 

анкерен ботуш

ИЗСЯВАЩ БОТУШ CX-II: ПОВЪРХНОС

Икономически изгодно и 
точно
Новоразработеният ботуш CX-II съчетава 

предимствата на стария модел CX 

с последните научни постижения и 

обратната връзка с клиентите. Новият 

CX-II ботуш е точен, и се настройва 

много лесно. Той ви гарантира спокойна 

работа и изисква по-малко усилие  да се 

тегли. Ъгълът на диска изисква по-малко 

усилие при работа, което ви гарантира 

постоянната дълбочина на изсяване 

до 6 см. Гладкото функциониране е 

гарантирано при работа с висока скорост 

и при големи количества растителни 

остатъци. Ботушът се повдига 445 мм, 

което ни гарантира максимален просвет 

и предотвратява от задръстване с 

растителни остатъци.

Стандартните притъпкващи колела  

осигуряват максимален контакт на 

семената с почвата при всички условия.

Дисковият ботуш CX-II  е наличен за 

следните модели сеялки на Kubota : 

SD2000M, SD2000MP, SD3000M и SH1150.

дисков ботуш 

CX-II

дисков ботуш 

CX

дисков ботуш с 

притъпкващо 

колело 26 мм

дисков ботуш с 

притъпкващо 

колело 65 мм

анкерен ботуш
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След обработката на полето с палцова 

фреза или култиватор, назъбеният 

диск с диаметър 325 мм отваря 

бразда, а наклонът от само 5,4 градуса 

на правия диск позволява по-леко 

усилие при дърпане, което намалява 

съпротивлението при работа.

Натискът на диска е до 35 кг, което се 

определя от пружини, монтирани на 

рамото на ботуша. Благодарение на 

стоманения и гъвкавия пластмасов диск, 

ние постигаме максимална скорост 

без нужда от чистач, което ни спестява 

средства. В допълнение, ние нямаме 

допълнителни разходи от поддръжка на 

изсяващия ботуш.

ХНОСТНИ – ТОЧНИ – ЕФЕКТИВНИ

CX-II осигурява точно полагане на 

семената при сухи и влажни почви. 

Благодарение на комбинацията от 

стоманения и гъвкавия пластмасов диск, 

ние постигаме максимална скорост 

без нужда от чистач, което ни спестява 

средства и време.

Изпъкналата форма на стоманения диск 

образува чиста бразда и рохкав горен 

слой за засяване  на семената. Формата на 

семенното легло ни осигурява оптимална 

скорост по време на сеитбата при еднаква 

дълбочина.

Гъвкавият пластмасов диск поддържа 

браздата отворена за еднаква сеитба. 

Същевременно почиства и изсяващия 

диск от натрупването на растителни 

остатъци.

Избор от тесни или широки притъпкващи 

колелета за различни почви и климатични 

условия.

При тежки почви и условия, колелата 

могат да се повдигнат без да имат контакт 

с почвата.

Анкерните ботуши на сеялката Кубота са 

подходящи за сеитба след оран и работят 

на междуредово разстояние от 9,4 см и 

15 см. Върхът на ботуша е от специална 

отливка, която може да се сменя когато се 

износи. Като опция се предлагат и високо 

устойчиви на износване керамични 

отливки.

Регулиране на 

дълбочината 

чрез щифт

притъпкващо 

колело Ø 250мм x 

42мм, опция-чистач

натиск на 

ботуша до 

35кг

Ъгъл на диск 5,4 грaдуса 

капсулован лагер

Дълбочината на изсяване зависи от разстоянието между 

диска и притъпкващото колело, колкото по-голямо е 

разстоянието, толкова  точността на сеитбата е по-малка.

Това е избегнато при CX-II

При плаващо положение на диска и притъпкващото колело е 

избегнато задръстването с растителни остатъци. Копирането 

на терена е много по-добро, което ни осигурява еднаква 

дълбочина  при сеене.

CX-II в плаващо положениеCX-II диск с твърда настройка

Притъпкващите колела осигуряват 

оптимален контакт на семето с 

почвата. Регулирането на дълбочината 

се извършва без допълнителни 

инструменти. При работа в обработени 

участъци, те се регулират твърдо, при 

каменисти почви  се регулират в плавно 

положение, а при влажни условия, 

се повдигат и остават в неутрално 

положение. При лепкави и глинести 

почви се препоръчват чистачи.
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КОМПАКТНОСТ

Серията SD1000 е подходяща за малки 

и средни стопанства, комбинирайки 

компактен, олекотен дизайн с доказаното 

качество на Kubota. Моделите са с рабона 

ширина от 3 до 4,5 м. Изисква се мощност 

по – малка от 55 kW заради ниския 

център на тежеста.

Колелата на серия SD1000 са снабдени 

със стандартни или широки гуми, които 

движейки се в коловоз осигуряват 

постоянен контакт с почвата. Колеята 

може да се регулира от 1,65м до 2,10м.

Бункерът на серия SD1000 е с ниска 

височина на пълнене и се предлага с 

обем 750 литра, който може да бъде 

увеличен до 1000 литра. Електронния 

контрол на Kubota серия SD1000 е с 

въжможност за опциите FGS,Signus и ESA.

KUBOTA СЕРИЯ SD1000

SD1300 – 3 м при транспортна позиция

Компактна конструкция с минимално 

повдигане

Отлична видимост от кабината на 

трактора

Централно разположен изсяващ апарат с 

лесен достъп
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Серията SD1000M са най – 

продаваните пневматични сеялки  

на Kubota. Улесненото използване, 

здравината и изчистения дизайн 

правят този модел много атрактивен.

Благодарение на центъра на тежестта 

и малкото си тегло, серията SD1000M 

на Kubota дори може да се използва от 

трактори с по-малка мощност.

Изсяващият апарат се завдижва 

механично и е централно раположен 

под бункера с добра видимост и достъп. 

750 литровият бункер е с непромокаемо 

покривало с UV защита от слънцето. 

Дистрибуторът е монтиран в бункера 

на сеялката. Предлага се и стълба като 

опция за ръчно пълнене. Задвижването е 

на 1000 об./мин, като опция се предлага и 

хидравлично задвижване.

КЛАСИЧЕСКА ПНЕВМАТИЧНА 
СЕЯЛКА

KUBOTA СЕРИЯ SD1000M

Хидравлично сгъване на маркиритеРъчно регулиране на дозатора без 

инструменти

Стъпало за ръчно пълнене
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KUBOTA СЕРИЯ SD2000M

Лост за изпразване на бункера Механично регулиране на изсяващата секция

МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ СЕЯЛКА!

Серията на Kubota SD2000M е усилен 

вариант на SD1000M и е с работни 

широчини от 3.00, 3.50 и 4.00 метра за 

по-големи стопанства. Благодарение 

на по-големия бункер от 1050 литра тя 

ни спестява разходи в дългите работни 

дни. Поради големия обем на бункера 

ние увеличаваме производителността 

си и намаляваме разходите. Той е лесно 

Колело с вградена спирачка

достъпен от централно разположената 

стълба и е оборудван с метален капак за 

защита на семената.

Здравият капак може да се отвори 

напълно при пълнене с товарач, 

шнек или с чували. Благодарение на 

универсалната навесна система, сеялката 

може да работи в съчетание с вертикална 

палцова фреза и др. Механичното 

регулиране на изсяващия ботуш е 

стандарт, а хидравличното – опция.

Раменете на усилените хидравлично 

сгъваеми маркири са добре защитени. 

При повдигане на сеялката в края на 

полето, изсяващият апарат спира и 

предотвратява от натрупване на семена. 

Стандартна навесна система

Усилени рамена на маркирите
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Защитени хидравлични и електронни връзки Изсяващите ботуши са монтирани директно 

на рамата на притъпкващите колела

Механично регулиране, хидравлично-опция

Серията SD2000MP на Кубота  е 

конструирана подобно на SD2000M, но 

е в комбинация с интегрирана палцова 

фреза, като бункера за зърно е с обем до 

1500 литра. При нея работните органи 

са монтирани директно на рамата на 

притъпкващите колела, за да може 

двете секции-на палцовата фреза и на 

ЗДРАВА, СИГУРНА, УСПЕШНА!

KUBOTA СЕРИЯ SD2000MP

Удобни при транспорт

изсяващите органи да се настройват 

индивидуално на съответните работни 

дълбочини. 

За самостоятелна работа на предната 

част, задната може да бъде лесно и бързо 

демонтирана или повдигната.

Хидравличните маркири са монтирани 

отстрани на фрезата, както и 

регулирането на работната дълбочина. 

Моделите от серията са с работна 

широчина от 3,00м,3,50м и 4,00м.

Оборудвани със светлини, комбинираните 

сеялки от серията SD2000MP са удобни за 

транспорт.
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ИНТЕГРИРАНА, ИНОВАТИВНА

Лесен достъп до бункера за зърно със стълба Лесно калибриране с патентования изсяващ 

апарат

В случай на необходимост, изсяващите 

органи могат да бъдат лесно повдигнати от 

кабината на трактора.

KUBOTA СЕРИЯ SD3000M
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ТИВНА, ИНТЕЛИГЕНТНА

Интегрирани  решения на 
Кубота за сеитба

Моделите от серията SD3000M на Кубота 

са комбинация от палцова фреза и 

сеялка. Независимо от тази интегрирана 

концепция, сеещата задна част може 

да бъде монтирана или демонтирана 

в случай на необходимост. Бункерът 

за семена е монтиран директно върху 

триточковата навесна система на 

активната брана за всички модели от 

сериите PH2000 и PH3000. Дозиращият 

механизъм е централно монтиран 

върху рамата на изсяващите дискове, 

позволявайки  капацитета на бункера да 

достигне до 1800 литра.

Металният капак на бункера може да 

се отвори напълно, което улеснява 

пълненето му с шнек, биг багове или 

товарач. Платформата разположена 

между бункера и дистрибутора ни 

дава възможност за лесен достъп при 

обслужване.

Светлините монтирани отзад и 

отстрани ни осигуряват спокойствието 

при транспорт дори и през нощта. 

Механичният брояч е монтиран отляво 

на сеялката. Патентованият дизайн 

на бункера за зърно от Кубота ни 

позволява безопасен и лесен достъп за 

калибриране. Основното оборудване 

за теглене, като кантар и тарелка се 

предлага като стандарт при серията 

SD3000M.

Датчикът за следене на нивото в бункера 

е защитен под прозорец, който се 

отваря за лесен достъп за регулировки. 

Той ни позволява и да следим нивото на 

семената в бункера.

Тежките модули – бункер за семена и брана са 

разположена непосредствено зад трактора. 

Това оптимизира центъра на тежестта, 

което означава по-малко усилие при повдигане 

и по-добра маневреност. Стандартно 

монтираните светлини осигуряват 

безопастността при транспорт през деня и 

вечерта.

Иновативен и прецизен 
контрол на дълбочината.
Уплътняващият валяк на активната 

брана е монтиран на новоразработения 

паралелограм. Сеещата дискова секция 

може да се регулира по дълбочина 

независимо от вертикалната фреза. 

Валякът може да се настрои на стъпки 

от 2,5 см без необходимостта на 

инструменти. По този начин, ние можем 

да постигнем оптимален резултат при 

работа.

Модулен дизайн.
В рамките на няколко минути, соло 

фрезата може да бъде превърната в 

комбинирана сеялка.
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KUBOTA СЕРИЯ SH1150

ГЪВКАВИ И КОМПАКТНИ

Модулният вариант на Кубота SH1150 

осигурява равномерно разпределение 

на товара осигурявайки по-добър 

баланс и сцепление на трактора. 

Това подобрява безопастността и 

маневреността, като в същото време 

дава на водача по-добър поглед и достъп 

до самата машина. Стандартият обем на 

бункера е 1150 л., като достига 1700л. 

с допълнителни разширения, които са 

опция. Разположен отпред, той лесно 

може да се пълни с товарач или шнек. 

Лесно достъпна сгъваема платформа се 

предлага като опция за ръчно пълнене. 

Алтернативно, предния бункер може да 

бъде оборудван с колесар. Механичният 

брояч е монтиран под бункера и е 

лесно достъпен. Опция с хидравлично 

задвижване на вентилатора може да се 

поръча за трактори без преден ВОМ. 

Минималната необходима мощност на 

трактора за модела е 80 kW.
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Равномерно разпределение на товара и добра 

видимост от кабината.

Радар за скоростта Отвор за бързо изпразване на бункера

Алтернативно, предния бункер може да бъде 

оборудван с колесар.
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KUBOTA СЕРИЯ PH1000 Здравина, надеждност и 
яка технология с работна 
широчина от 2,50 до 4,00 м

С трите  си серии PH1000, PH2000 и 

PH3000, за трактори с мощност съответно 

140, 180 и  250 к.с., Кубота предлага на 

своите клиенти подходящи решения за 

техните стопанства.

Със здравата си конструкция и 

закалените зъбни колела, Кубота 

гарантира оптимална работа дори 

и в най-трудните условия. Големият 

просвет на палцовата фреза позволява 

да преминават растителни остатъци и 

камъни, без да я задръстят.

Специалната конструкция е разработена 

и конструирана така, че да минимизира 

разходите.

Всички модели могат да бъдат 

оборудвани със сменяеми работни 

органи, което прави поддръжката лесна 

и осигурява максимална ефективност.

Цилиндричната спираловидна форма 

на ножовете осигурява плавна работа 

и намалява пиковите натоварвания. 

Ножовете са разположени под различни 

ъгли, за да се гарантира изравненост 

при работа и предотврати увреждане от 

камъни.

Максималната дълбочина на работа, 

дори и в най-твърдите почви е осигурена 

от специално конструираните активни 

ножове “Pro-Fit”. Остриетата на ножовете 

повдигат почвата, смесвайки я с 

растителните остатъци и осигурявайки 

най-добрите условия за сеитба след това. 

Като опция се предлага и карбоново 

покритие на ножовете за дълъг живот и 

минимално износване.

ПАЛЦОВА ФРЕЗА KUBOTA

Самоносеща конструкция за максимална 

стабилност. Разрез на модела PH3000 

KUBOTA СЕРИЯ PH2000

KUBOTA СЕРИЯ PH3000

1414



Напълно затворени легла на ножовете, 

осигуряващи устойчивост при работа в 

тежки условия.

Четири конични лагера с по осем ножа 

на метър в спираловидна конструкция, 

гарантиращи оптимална подготовка на 

семенното легло.

Здрава конструкция за безпроблемна работа

/ Здрава и надеждна конструкция за 

комбиниране със сеялка

Независима настройка на задния валяк

Плаващи странични дефлектори, без гребени 

и натрупване на растителни остатъци

Скобата за регулиране дълбочината на валяка 

е монтирана в близост до главата

Сменяеми ножове, без необходимост от 

инструменти

Два големи конични лагера, осигуряващи 

устойчивост и дълъг експлоатационен 

живот.

Избор на различни видове валяци

Изключително надежден редуктор със 

скорости
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ЕЛЕКТРОНЕН ТЕРМИНАЛ FGS 

Системата за релсова сеитба FGS позволява 

на оператора да избира от предварително 

зададените програми за междуредия. По 

време на работа ние следим точността 

ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛ SIG-
NUS 
Електронният контрол SIGNUS 

предоставя пълна информация. 

Въвеждането на данни, множеството 

функции и изходящата информация 

е идеална при релсова сеитба и 

последващи операции на полето. 

Също така той следи за оборотите 

на вентилатора и сеитбената норма, 

която лесно може да бъде променена 

по време на сеитба. SIGNUS следи и 

за диагностичните функции на всички 

датчици.

на зададената програма на светодиоди, 

разположени в горния край на дисплея. 

Системата има функция, която позволява 

на оператора да коригира позицията си по 

време на работа.

KUBOTA – ПРЕЦИЗНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

ЕЛЕКТРОНИКА
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Следващо поколение ISOBUS 
терминал - IsoMatch Tellus.

• Два ISOBUS интерфейса в един 
терминал

• Мултифункционален ергономичен 
дизайн

• ISOBUS бутон (ICB)

Здраво проектирано 
алуминиево тяло  и гумен 
предпазител. 
IsoMatch TELLUS е първият ISOBUS 

терминал в света с възможност да 

управлява две различни машини 

(екрани), без да е необходимо 
непрекъснато да превключвате между 

тях.

Максимална ефективност за 
прецизно земеделие.
Електронният контрол IsoMatch GEOcon-

trol е съвместим с торачки, пръскачки и 

сеялки за точна сеитба. Той е съвместим 

с GPS системи, което допринася за по-

голяма точност и прецизност при работа и 

същевременно ви спестява средства. Той 

предлага следните функции:

• Автоматичен контрол на секциите
• Контрол на сеитбената норма
• Ръководство за експлоатация
• Информация
• Контрол при окрайчване
• Запис на границите на полето
Това усъвършенствано софтуерно 

Кубота се фокусира върху 

производството на нови електронни 

решения за селскостопанската техника 

за да улесни работата на фермерите, 

пестейки време и разходи. Всички 

инициативи в развитието на ISOBUS 

технологиите са за увеличаване ползите 

на клиентите във връзка с тяхното 

прилагане в земеделието

IsoMatch Tellus GO
IsoMatch Tellus GO е първата стъпка на 

фермерите в прецизното земеделие. С това 

лесно за използване приложение, IsoMatch 

GEOcontrol ви спестява време и разходи. 

Дали се използва с пръскачки, сеялки или 

торачки, то е само на една ръка разстояние 

от вас.

приложение, инсталирано на IsoMatch 

Tellus и

IsoMatch Tellus GO, ни дава възможност 

за изключване на секциите при 

презастъпване на определен инвентар. 

Вечер ни дава спокойствие при работа, 

без допълнителни усилия. Зареждайки 

картите на полето на терминала, вие 

можете да работите с различни норми при 

различните машини. IsoMatch GEOcontrol 

автоматично ще контролира зададените 

параметри, при което ще постигнете 

икономия на гориво, време, химикали тор 

и др.
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ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

Защитен маркир, директно свързан към 

хидравличните маркири 

Изключване на лява или дясна секция

• Дистрибуторът може да се изключи 
наполовина

• Лесна настройка при сеитба на  микро 
семена

• Напълно затворен дистрибутор

ESA 

• Електрическо задвижване на 
изсяващия апарат

• Бърза и лесна настройка на нормата

Хидравлично задвижване на вентилатора

• Хидравличното задвижване на 
вентилатора позволява променливи 

обороти на двигателя на трактора

Допълнително разширение на бункера

• Допълнителни разширения от 450 л на 
серията SD2000M(с изключение на 4м)

Стандартни и комбинирани клапани при 

релсова сеитба

• Стандартните клапани изключват при 
релсова сеитба

• Комбинираните клапани връщат 
семето обратно в бункера
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Навесна Навесна с култиватор Модулна

Model SD1000 SD1000M SD2000M SD2000MP SD3000M SH1150

Вместимост на бункера /л/ 750 750 1050 1050 1200 1150

Допълнително разширение на бункера ◦ - - ◦ (450)* - (550)
Сгъваемо покривало на  бункера • • • • • •
Задвижване 1000 оборота ◦ • • • • •
Задвижване 540 оборота • ◦ - - - -

Вентилатор с хидравлично задвижване ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Хидравличен маркир(еднодействащ) • ◦ - - - -

Хидравлични маркири - ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Дозиращ апарат 1 1 1 1 1 1

Микро семена • • • • • •
Изсяваща норма 2-380 кг/ха • • • • • –

Механичен брояч на хектарите ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Изключване на половината секции ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ -

Релсова сеитба  FGS ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ -

Релсова сеитба Signus ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Ел.задвижване с IsoMatch Tellus / Tellus Go ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Защита на маркира ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
CX-диск ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ -

CX-II с притъпкващо колело - - ◦ ◦ ◦ -

Притъпкващо колело за CX-диск • ◦ ◦ ◦ ◦ -

Механично регулиране на натиска на диска ◦ • • • • -

Хидравлично регулиране на натиска на диска ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ -

S-образни разрохвачи (8mm/10mm) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ -

Стълба/платформа ◦ ◦ ◦ ◦ • ◦ (само бункер)

Сгъваема платформа - ◦ ◦ ◦ - -

Хидравлично повдигане на изсяващата секция - ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Solo кит - ◦ - - - -

CBS система • ◦ - • • -

Светлини ◦ ◦ ◦ ◦ • ◦
Тегло /кг/ 435 - 560 460 - 620 618 - 732 590 - 695 740 - 870 570 - 800
Работна ширина /м/ 3.0  4.0  4.5 2.5  3.0 3.0  3.5  4.0 3.0  3.5   4.0 3.0  3.5
Брой работни органи 20   24   29 20   20 20   24   29 20   24   29 20   24

24   29   32 24   24 24   28   32 24   28   32 24   28
       32   36        29 29 29

       32        32

• Стандартно оборудване    ◦ Аксесоари   –  не са налични за съответния модел

* само 3 и 3,5 м
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”КББГ” ЕООД - ИЗКЛюЧИТЕЛЕН ВНОСИТЕЛ НА НОВИ ЯПОНСКИ
ТРАКТОРИ И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР КУБОТА

СОФИЯ 1517, БУЛ.”БОТЕВГРАДСКО шОСЕ” № 247;

ТЕЛ.: +359 2 8281302;

GSM: +359 886 305 241;

E-MAIL: KUBOTA@KUBOTA-BG.COM; 

WWW.KUBOTA-BG.COM
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