
DS Тороразпръсвачки с работна ширина  от 9 до 54 м.

Т О Р О Р А З П Р Ъ С К В А Ч К И  K U B O T A

DSC/DSM/DSM-W/DSX/
DSX-W/DSX-W GEOSPREAD



1. Без прах, без удари и без 
раздробяване
Централната точка на освобождаване, 

бавното ускорение и центробежното 

задвижване ускоряват плавно потока 

на тора към диска преди да достигне 

перката.

2. Модел за точно 
разпределение
8 големи лопатки на диск позволяващи 

ширина на разпръскване от 9 до 54 

м. Моделът на двойно препокриване 

осигурява ненадмината точност. 

8-те лопатки на диск осигуряват 

непрекъснат поток на разпръскване 

на тора на полето. Това е важно за 

правилното разпределение на тора при 

висока скорост осигуряващо висока 

производителност.

3. Минимално влияние 
на вятъра, максимална 
допустимост.
Плоски дискове. Равномерно 

разпръскване.

4. Пълно презастъпване при 
разпръскване
Двойно препокриване

До 24 м. работна ширина 

Над 24 м. работна ширина

8 лопатки на диск

2 лопатки на диск

ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ ЗА  Т
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Конкурентни машини без 
RotaFlow система
Неправилното разпределение на тор при 

хълмист терен се дължи на постоянната 

промяна на контакта с перките.

 ТОРОРАЗПРЪСКВАНЕ KUBOTA

5.Гарантирана точност при 
хълмисти терени
Дори и при хълмист терен, торта е винаги 

в контакт с перките и минава по цялата й 

дължина.

Името Rotaflow описва най-
точно системата за торене на 
Kubota;
Гранулите ускоряват преди 
достигането им до перките за 
разхвърляне.

FlowPilot
Лесна настройка и регулиране.

Системата  Flow Pilot  осигурява бърза и 

точна настройка на нормата на торене.

Двете хидравлично управляеми плочи, 

всяка с по три отвора, осигуряват равно 

количество тор от бункера до дисковете за 

разпръскване.

RotaFlow Competitive spreaders

Плавното ускоряване и завъртане на 

дисковете на торачката  предпазват 

от разпрашаване   на тора. Лесната 

настройка на разпределителния  

отвор предотвратява от начупване на 

тора и осигурява равномерното  му 

разпределение върху диска. Системата 

Rotaflow е проектирана за оптимални 

резултати.

ДозиранеФино дозиране Tочка на 

падане
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Моделът „DSX-W GEOspread” е оборудван със система за теглене(електронна везна) и контрол на 
секциите за да осигури оптимално разпределение на хранителните вещества от тора върху 
растенията. Системата за теглене постоянно следи и контролира нормата на торене независимо от 
скоростта и вида тор.
Със системата GEOspread  ние може да определим нормата на торене и широчината на разпръскване 
индивидуално за всеки диск директно от кабината на трактора чрез терминала ISOBUS! Торачката е 
оборудвана с два електрически мотора, монтирани на всеки дозатор. Единият управлява отварянето и 
пускането на тора върху диска, а другият нормата на торене.

Предимствата:
Бързо и точно разпръскване на тора ,благодарение на ел.мотори ,които са свързани директно с дозиращите мханизми.

Постоянната скорост на диска в комбинация с дозиращите механизми определят равномерното и правилно разпръскване на тора.

Лесно управление:определяне на работната широчина от кабината на трактора

100% съвместим с ISOBUS

Когато работите заедно с IsoMatch GEOcontrol, вие може да управлявате модела DSX-W GEOspread още по-лесно. Въз основа на 

вашите карти и граници на полето, заедно с GPS система за позициониране, автоматичният контрол на секциите определя работната 

широчина и норма предотвратявайки презастъпвания на границите на полето. Пример: При работа в полета с неправилни форми и 

граници, системата  GEOspread автоматично ще намали работната широчина стъпка по стъпка. GEOspread може да работи с контрол 

на секциите на терминала IsoMatch Tellus с GEOcontrol софтуер или с всеки друг ISOBUS терминал, който е оборудван с опцията 

контрол на секциите.
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ТОРЕНЕТО НЕ Е бИЛО НИКОГА 
ТОЛКОВА ТОчНО!

KUBOTA DSX-W GEOSPREAD 
®



Прецизно торене при полета с неправилна форма

Два ел.мотора на всеки дозиращ механизъм за 
контрол и правилно разпределение на тора
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Торене на 54 м при 24 секции

Намаляване на работната широчина с 10 м отляво

Намаляване на работната широчина с 6 м отдясно

Намаляване от двете страни с по 8 м

Изключване на секциите по средата

Работа със секциите вдясно 

IsoMatch Tellus с GEOcontrol софтуер



DSX-W 1875

DSM-W 1550 DSM-W 2000DSM-W 1100

DSX-W 2150DSX-W 1500
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W ЗА ТЕГЛЕНЕ!

1.Измервателни модули в комбинация с уникален 
контролен сензор

Автоматично калибриране и система за постоянно теглене

Автоматична корекция при наклони

Автоматична корекция при вибрации на неравен терен

Автоматично дозиране обвързано със скоростта

Без тест за калибриране

2.Система за точно разпръскване RotaFlow
Плавно ускоряване: без прах, без натрошаване на гранулите тор

Хоризонтално разпръскване: минимално влияние на вятъра

Прецизно препокриване: при хълмисти и равни терени

3.Комфорт по време на работа
ISOBUS стандарт

Терминал с интуитивно меню за управление

Автоматично калибриране пестящо време

Лесна настройка и регулиране с FlowPilot

Автоматично спиране / стартиране с GPS при препокриване

Непрекъснато  калибриране с високочестотен 
сигнал.
Уникална технология на Kubota с контролен датчик: всички 

негативни влияния са коригирани и отстранени осигурявайки 

максимално точно разпръскване, дори и при хълмисти терени.

DSM-W и DSX-W / DSX-W GEOspread:
Уникални предимства, които само моделите 
на Kubota могат да ви дадат!

Предимства:
Висока прецизност и точност на торене 

във всякакви условия: гарантирано 

качество на торене! Спестява разходи и 

повишава качеството.

KUBOTA DSM-W/DSX-W/DSX-W 
GEOSPREAD



Kubota DSX-W / DSX-W GEOspread
Обем на бункера: 1,500 – 2,800 литра

Работна ширина: 12-45(54)м

Kubota DSM-W
Обем на бункера: 1,100 – 2,000 литра

Работна ширина: 10-24(27/28)м
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DSM-W: Торачка с електронна везна за средни по големина стопанства

DSX-W / DSX-W GEOspread: високотехнологично теглене за големи 

стопанства

4 х 5 тона контролни датчика  (DSX-W / DSX-W GEOspread) Датчик за измерване до 10 тона

Стандартните функции на моделите DSM-W , DSX-W и DSX-W GEOspread
са едни и същи с моделите DSM и DSX.

Контролен сензор  (DSX-W/DSX-W 
GEOspread)
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ЛЕСНА НАСТРОЙКА НА РАБОТНАТА ШИРОЧИНА
Разпръскването на тора към полето е под формата на 

триъгълник, като настройката за това е бърза и лесна. При 

работа над 24 метра, ъгълът на разпръскване се променя от 4 

до 8 градуса посредством датчик. Двата диска могат да бъдат 

изключени независимо един от друг при наближаване на 

границите на полето.

Кит за изпразване на 
бункера(опция)

Редуктор за ниска и висока скорост

Kubota DSX
Обем на бункера: 1,500 – 2,800 литра

Работна ширина: 12-45(54)м

X ЗА ПО-ГОЛЯМ ОБЕМ
Моделът DSX е с по-голям обем в гамата торачки на Kubota. 

Максималният обем с две надстройки е 2550 л. или 2800 л. в 

зависимост от широчината на бункера. Торачката може да работи 

на всички стандартни широчини, без смяна на дискове или 

перки. Работната широчина се настройва посредством скоростта 

на ВОМ-а и двете предавки на редуктора. 

Иновативното задвижване на всеки диск осигурява бавно 

бъркане, благодарение на системата „бавно въртене”, при което 

бъркалките се въртят на 15 % от скоростта на диска.

Х ЗА МОдЕЛИ С ПО-ГОЛяМА   
НА РАЗПРЪСКВАНЕ

KUBOTA DSX



DSX 2150DSX 1500 DSX 2800

Бъркалка

Стандартното оборудване 
включва:

•	 Неръждаеми предпазни плочи 

•	 Комплект за фина настройка

•	 2 сита 

•	 Светлини

•	 Съединител с устройство за 

претоварване

•	 Бъркалки с ниска скорост

•	 Накрайници на маркучите от 

неръждаема стомана 

•	 Кит за тестване качеството на тора
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Кит за калибриране(опция)

Освобождаване на диска Задвижване с два гумени тампона Стойка с колела (опция)

  РАбОТНА шИРИНА 

DSX2800



Бъркалка

НадстройкиDSM2000
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ИдЕАЛНА ЗА СРЕдНИ ПО  

KUBOTA DSM



DSM 1550 DSM 2000DSM 1100

Предпазни решетки

Заключване на предпазните решетки
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Kubota DSM
Капаците на бункера : 1.100 - 2.000 литра

Работна широчина: 10 - 24 (27/28) м

Стандартното оборудване включва:
•	 Всички перки за 10-24 м (27/28 м опция)

•	 Комплект за фина настройка

•	 2 предпазни решетки

•	 Съединител с устройство за претоварване

•	 Накрайници на маркучите от неръждаема стомана 

•	 Кит за тестване качеството на тора

За да осигури разпръскването на малки количества, системата Rotaflow е оборудвана с кит за 

микроторове и гранули. Тази система е подходяща и за семена.

Всеки диск е оборудван с осем перки, 

които определят работната широчина. 

Осемте перки осигуряват точното и 

прецизно разпръскване на тора от 10 до 

24 м. Двата диска могат да бъдат 

изключени независимо един от друг при 

наближаване на границите на полето.

Накрайник от неръждаема стомана

  ГОЛЕМИНА СТОПАНСТВА
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КОМПАКТЕН   

4 перки на диск за определяне на работната широчина Бърза и лесна настройка на нормата на торене

KUBOTA DSC



DSC 900 DSC 1400DSC 700

DSC700
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   МОдЕЛ

Моделът DSC може да се управлява 

ръчно или хидравлично. Това е най-

малкия модел от гамата, но включва 

всички функции на системата RotaFlow, 

резултатът от което е разпръскване 

в триъгълна форма на 21 м работна 

широчина.

Kubota DSC
Капацитет на бункера:700-1400 литра

Работна широчина: 9-18 м (20/21м)

Стандартното оборудване включва:
•	 Всички перки за 9-18 м (20/21 м опция)

•	 Съединител с устройство за претоварване

•	 Накрайници на маркучите от неръждаема стомана 

•	 Стоманени сита

•	 Изключване на десен диск

•	 Кит за тестване качеството на тора

С за компактност
Работната широчина се определя от 

дължината на перките. Четирите перки се 

монтират лесно дори и при калибриране. 

Настройката на нормата е леснодостъпна 

и бърза.
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IM Tellus  е вашата силна основа за прецизно 
земеделие и бъдещо развитие

IsoMatch TELLUS е първият универсален терминал, който ви дава възможност да управлявате два 
различни ISOBUS интерфейса заедно. Това позволява директен контрол на две машини по едно и 
също време, да използвате GEO Control или да видите картина от камерата без да сменяте екрана.

•	 Два ISOBUS интерфейс екрана 

•	 Голям 12,1 инча цветен тъчскрийн  

дисплей

•	 Интуитивно управление

•	 Възможност за съхранение на 

информация на флаш памет

•	 4 USB слота за обмен на данни и 

информация

•	 Вграден PDF четец на данни и обмен на 

информация

•	 RS232 връзка за GPS устройства

•	 Интернет връзка чрез USB или рутер

•	 Вграден интернет браузър

Специални уплътнения против 
корозия

ПРЕцИЗНО   

ISOMATCH GEOCONTROL 
ВИ НОСИ дОПЪЛНИТЕЛНИ 
ПОЛЗИ

ISOMATCH TELLUS
ТЕРМИНАЛ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ



15

С монитора Comfort Control II, на 

моделите DSM и DSX, вие можете да 

управлявате директно от кабината на 

трактора. Монитора предлага всички 

функции като: старт и стоп, настройка на 

нормата на торене, увеличаване и 

намаляване на нормата по време на 

работа.

Също така можете да изключите и двата 

диска независимо един от друг.

   ЗЕМЕдЕЛИЕ

IsoMatch GEOcontrol е допълнително 

приложение в IsoMatch Tellus, което ви 

помага да контролирате всеки прикачен 

инвентар на Kubota съвместим с ISOBUS, 

като пръскачки, торачки и сеялки. В 

комбинация  с GPS приемник, този 

софтуер допълва всички нужди от гледна 

точка на лесно, интелигентно и ефективно 

земеделие.

Контрол на секциите

Автоматично включване и изключване на 

секциите на торачката при граници, 

окрайчване в края на полето и вече 

отработените площи за да се намали 

препокриването.

Документи

Съхраняване на данни и карти от 

полето и прехвърлянето им чрез USB 

за управление на информационните 

системи в земеделието. 

Контрол на нормата
Автоматично регулиларане на нормата 

въз основа на въведеното описание на 

полето.

ISOMATCH GEOcontrol

•	 Лесно	и	удобно	управление	без	да	се	

налага да включвате или изключвате 

секции или да променяте нормата. Така 

вие може да се съсредоточите на 100 % 

върху управлението на трактора.

•	 По-ефективната	работа	и	избягването	

на презастъпване води до спестяване 

на разходи от 5-10 %, тор, семена и др. 

По-добри условия, по-висок добив и 

по-добра-доходност.

•	 С	ISOMATCH	GEOcontrol,	работата	през	

нощта е много по-лесна.

ISOMATCH TELLUS GO
COMFORT 
CONTROL II

Автоматична настройка

Автоматичното приложение свързва 

терминала IsoMatch Tellus с торачката 

с електронна везна на КUBOTA и 

автоматично ще настрои зададените вече 

параметри за работа.

Ръчно управление

•	 Препоръчителна	позиция	на	управление	

при прави, криви или комбинирани 

полета 

•	 IsoMatch	InLine	светлодиодна	лента	

(опция)

•	 Интелигентно	съхранение	на	данни	за	

границите на полето, независимо от 

работната широчина

•	 Свиване	на	границите	на	полето.	

Създаване на нови граници, в зависимост 

от работната широчина.

•	 Ръчно	управление	на	всички	операции,	

дори при култиватори, косачки и др.

Мониторът  IsoMatch Tellus GO е универсален 

ISOBUS терминал. Този екран е проектиран 

за бърз и удобен контрол на всеки прикачен 

инвентар съвместим с ISOBUS, давайки на 

фермера система, която е проектирана 

изцяло за неговите нужди.

•	 Мултифункционалният терминал с тъчскрийн екран

•	 Бърз и удобен контрол на всеки инвентар с ISOBUS

•	 Приложения включващи ръчно управление, контрол на секциите и регулиране на 

нормата

•	 Екран с обема на бункера, настройките на торачката и индикатор при окрайчване

•	 Програмирана и реална норма, настройка на работната широчина

•	 Звуков сигнал при празен бункер

•	 Брояч на хектарите (3 различни вида)

букса за връзка с 
приемник



* Кутия за окачествяване на тора

Точка на 
освобождаване

Калибриране (норма)

*

6 СТЪПКИ НА ТОРАчКИТЕ 
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Ключът към прецизно торене е качеството на тора и относителното тегло в литри да съответстват  възможно най-много с 

таблиците за разпръскване. Списъкът от 6 стъпки на RotaFlow ви помагат да осигурите най-висока точност при всички условия.

1. Изберете вида тор

2. Определете размера на гранулите

3. Измерете хектолитъра

4. Изберете таблица за разпръскване

5. Изберете настройки на полето

6. Настройте RotaFlow FlowPilot



Е   КУбОТА ЗА ПРЕцИЗНО ТОРЕНЕ
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Център за изпитване на КУБОТА

Торачките на Кубота са надеждни, лесни за експлоатация и са с висока точност при 

работа в различни условия. Машините могат да бъдат настроени точно за норма и 

препокриване, чрез настройките на производителя.

Центърът за изпитване използва най-модерната софтуер технология, позволявайки 

измерване на презастъпването в 3D модел. Вместо измерване на разпръскването в 

линия отговаряща на работната ширина, тази нова технология създава пълен модел 

и показва пълен 3D профил на разпръскването на тора. Този модел е постигнат чрез 

използване на торачка монтирана на тестово съоръжение, което я завърта на 280 

градуса.

Непрекъснатото измерване с честота 5Hz на 80-те кутии за събиране, които 

индивидуално са оборудвани с клетки, осигурява идеалната точност при измерване.

Само един тест дава повече от 30 000 измервания!

Резултатът е изключително прецизен анализ на модела на разпръскване с висока 

степен на предвидимост на промените в настройките, за да паснат на различните 

ширини и норми. Това позволява по-бързо тестване на различните видове тор и 

в същото време използване на по-малко количество тор и по-голямо качество за 

по-добра защита на околната среда. Дългата 60 метрова зала с подово отопление 

поддържа влага от 60%, което позволява тестване през цялата година и могат да бъдат 

извършвани тестове до над 54 м.

Точни съвети за всяка торачка на Кубота при всички работни широчини, норма на 

торене и скорост. Директен достъп до последните тестове може да разгледате на:

www.kubotaspreadingcharts.com или да свалите приложението от App store или Google 

Play Storе.



Моделите DSM, DSM-W, DSX, DSX-W и DSX-

W GEOspread са оборудвани с TrimFlow 

система за разпръскване към граница. 

Той може да настрои точно за всички 

видове тор и всички работни широчини. 

Използването му е лесно,без да напускате 

кабината на трактора.

Индикатор за разпръскване към граница

Опция за моделите DSC и DSM 

Разпръскване към граница с TrimFlow

Разпръскване  към граница

Разпръскване с ограничител от граница

РАЗПРЪСКВАНЕ ОТ И КЪМ 

ГРАНИцА НА ПОЛЕТО

BORDER SPREADING PLATE

TILT CyLINDER

Ограничителната планка може да се 

настрои ръчно или хидравлично от 

кабината на трактора.
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TRIMFLOW

Хидравличен цилиндър за разпръскване 

към граница.
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ТЕХНИчЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



”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

R

Фирмата си запазва правото да променя горните спецификации без предупреждение. Тази брошура е само с описателна цел. Някои от елементите, изобразени в тази 
брошура са допълнително и не а стандартно оборудване. Моля, консултирайте се с Вашия местен дилър Kubota за гаранция, безопасност или информация за продукта. 
За вашата безопасност, Kubota силно препоръчва употребата на обезопасителен колан във всички приложения.                              © 2016 Kverneland Group Nieuw-Vennep B.V.


