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Предизвикателствата пред селско стопанския сектор става все по-
големи. А когато времето е трудно, едно нещо помага: нов начин на 
мислене – търсене на алтернативни варианти и вземане на 
интелигентни решения. Закупуването на нов трактор означава избор 
на ефективност вместо имидж. Трактор, който може да извършва 
тежка работа с най-висока производителност при постоянно 
натоварване. Тракторът КУБОТА е правилната алтернатива. 
 

Новото мислене е 
отговор на 
днешните 
предизвикателства. 
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#Акценти 
 
 

DM1000-5000: Позволява  да се 

съсредоточите върху важното 

Точно изпълнение! 
Всички дискови косачки Kubota са създадени за 
работа дори при най-тежките условия. С 
разнообразието от модели са покрити всички 
изисквания, за да сте сигурни, че ще можете да се 
възползвате максимално от наличното време. 

 
 
 
 
 

 
 

 
Серия DM1000  
Нова здрава косачка. 
Компактна конструкция за по-
малки трактори и с работна 
ширина от 1,7-2,4м. 

 
Серия DM2000   
Леки, прости косачки с 
компактен, с издръжлив 
дизайн за максимална 
мощност. Работна 
ширина 2,4, 2,8 и 3,2 м. 

 
Серия DM3000  
Машина монтирана отзад с 
работна ширина 2,8-4,0м. 
Машините могат да се 
използват при трактори с 
ниска мощност. 
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Серия DM3087-3095  
Обикновени дискови косачки с 
централно окачване и 
работна ширина 8,7-9,5 м, 
задвижвани от трактори, 
започващи от 140 к.с. 

 
Серия DM3300  
Косачка с обикновени дискове 
с централно хидравлично 
окачване. Работни ширини от 
3,2, 3,6 и 4,0 м. 

 
Серия DM4000  
Изключителна способност за 
следене контурите на земята, 
лесна за работа и ниско тегло 
са сред основните 
характеристики на тази 
машина. Работни ширини от 
2,8 до 3,2 м. 
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Знаете ли? 
 

Знаете ли, че Kubota произвежда 
собствени двигатели и че Kubota е 
лидер на световния пазар за 
индустриални дизелови двигатели под 
100 к.с.? Може да се изненадате да 
научите под кои капаци работят 
двигателите на Kubota. Най-високото 
качество и ефективността са основата 
на този успех. 
   

#Режеща греда 
 
 

Ефективност на косене в 
нови измерения 
Дисковите косачки Kubota са разработени с ясната цел да 
постигнат перфектни резултати при всякакви условия. 
Благодарение на тяхната надеждност, здравина и 
прецизност, можете да се концентрирате върху това да 
свършите работата си по най-добрия възможен начин.  
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Косачка с ниско ниво на шум 
Косачката Kubota е проектиран за лесна поддръжка и тиха работа. 
Операторите ще оценят ниския шум на новата косачка по време на дълъг 
и натоварен работен ден. Дългите извити зъбни колела се движат гладко 
в масло и осигуряват пренос на голяма мощност с малко отпускане.  

 
                Ножове за тежък режим на работа 

Големият капацитет масло на ножа на Kubota осигурява много ниска 
работна температура за ефективно охлаждане на маслото и смазване на 
цялата фреза. Напълно заварената косачка с припокриващи се С-канали 
има много здрава конструкция, гарантираща много високо ниво на 
издръжливост. 
 
Дискове с три остриета 
Дисковете с три остриета Kubota осигуряват непрекъснат режим на 
работа.Това означава една трета по-малко натоварване на острието; 
равномерно натоварване на задвижването; по-плавно използване на 
мощността;и осигурява една добра коситба. Всяко стоманено острие е  
под точния ъгъл, за да пренесе веднага откоса нагоре в комбинация от 
механично действие и въздушен поток.   

 
Обратно въртящи се режещи дискове за подобрено припокриване 
Всички косачки Kubota имат четен брой обратно въртящи се дискове. 
Освен незабавното пренасяне на откосите отзад, тази система гарантира, 
че дори и в мокри условия на полето не остават необработени ивици. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Обратно въртящите се дискове с три остриета на Kubota осигуряват по- 
широко припокриване на всеки диск в сравнение с решения с нечетен брой  
дискове. 
 

‘Express’ бърза смяна на ножове 
Всички дискови косачки от гамата на Kubota могат да 
бъдат снабдени със система ‘Express’ за бърза и лесна 
смяна на ножовете. Просто поставете лоста около болта, 
освободете пружината, като завъртите лоста и ножът е 
готов за смяна с нов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Специално оборудваните зъбни колела с кръгъл дизайн и дълги зъби 
водят до ниски нива на шум и ефективно предаване на мощност. 

Напълно заварената косачка с припокриващи се С-
канали има много здрава конструкция 
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#Режеща греда 
 
 

Нон стоп защита: 
поддържа 
режещата лента 
работеща 
Сериите Kubota DM2000, DM3000 и DM3300 са снабдени със системата Kubota 
NonStop BreakAway за защита на ножа. Интегрираната система NonStop BreakAway 
е проектирана да предпазва ножа от различни препятствия. При удар в  
препятствие по време на работа, косачката се люлее назад и нагоре. Това 
осигурява максимална защита на ножа. Не е необходимо да спирате - или дори да 
обръщате трактора - за да приведете косачката отново в работно положение. 
Когато включите косачката, пружинната конструкция гарантира, че системата 
Kubota NonStop BreakAway автоматично връща режещия блок в първоначалното 
му работно положение. 

 
 
 

 

 

Kubota DM2000, DM3000 и DM3300 са оборудвани 
със системата NonStop BreakAway. 
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   1     2  

   1     2  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
При задействане на пружината дизайнът 
гарантира, че системата Kubota NonStop 
BreakAway автоматично връща режещия блок в 
първоначалното му работно положение. 
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Ненадминати: 
висока ефективност 
в комбинация с 
ниско тегло 

#DM3087-3095 

Kubota представя нова косачка с обикновени дискове, новата 
DM3087 и DM3095  с обикновени дискове. Комбинация, която 
осигурява ефективно косене със своите 8,70 и 9,50 м работна 
ширина, съчетана с дизайн с ниско тегло.  

 
 
 

Коси 8,70 м със само 140 к.с. 
DM3087-DM3095 е екологично, енергоспестяващо решение, 
специално създадено за ниски експлоатационни разходи по 
отношение на мощност и разход на гориво, като изискванията за 
мощност са само 140 к.с. Теглото от само 1327 и 1500 кг, заедно с 
идеалното разпределение на тежестта, дава оптималната 
комбинация от ниски изисквания за мощност, ниско тегло и висока 
ефективност. 

 
Проектирани да отговарят на нуждите на мащабното косене, 
DM3087 и DM3095 са с много функции, които отговарят на тези 
изисквания. Централно окачените агрегати за косене в 
комбинация с дискове с три остриета предлагат несравнимо 
висока производителност. 

 
Системата Kubota NonStop BreakAway предпазва ножа от чужди 
тела и автоматично връща косилния агрегат в работно положение. 
Косачката Kubota предлага плавна работа с много ниско ниво на 
шум, удобна по време на дълъг работен ден. 

 
Паркиране – безопасно и сигурно 
С новото интегрирано устройство за паркиране съхранението на 
DM3087-DM3095 става лесно и удобно, като изисква минимално 
пространство по време на зимно складиране. DM3087-DM3095 е 
стабилно паркирана на здрав и стабилен крак за паркиране, като 
общата височина е под 4,00 м. 
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Работете по-умно в движение 
Тази функция осигурява лесна и проста настройка на натиска 
върху земята на DM3087 и DM3095. За по-голямо улеснение на 
оператора, натиска върху земята можи да се настройва 
хидравлично от кабината на трактора.Дори в движение 
регулирането е много лесно. 

 
Всъщност това е много просто и умно решение за 
оптимизиране на работата при косене. При хидравличната 
версия напрежението на голямата пружина на окачването, 
която контролира натиска върху земята, се регулира 
хидравлично. Избраното ниво на натиск върху земята  е 
удобно регистрирано на скалата. 

 
 
 

 
Kubota серия DM3087-3095 : 
• 8.7-9.5м работна широчина 
• Управлява се от трактори с 140к.с. 
• Малко тегло – ниски изисквания за мощност 
• Централно окачване 
• Нон стоп система против удари 
• Вертикално транспортно положение 
• Напълно заварена с триъгълни дискове 
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#DM3087-3095 
 
 

Характеристики 
осигуряващи перфектни 
резултати 
DM3087-DM3095 може да се регулира за оптимална работа в 
зависимост от различни обстоятелства, като контури на 
полето или работна ширина на предно монтираната косачка. 

Две опции за монтиране 
За да се осигури оптимално припокриване 
между предните и задните агрегати, 
косящите агрегати могат да бъдат 
монтирани в две положения на рамото на 
окачването. Това също ви дава 
възможност за по-широко припокриване в 
хълмисти условия, намалявайки нуждата 
от оборудване SideShift. 
 
Вертикално транспортно положение 
За транспортиране косачката се сгъва в 
компактно положение зад трактора. 
Сгъваемият дизайн гарантира, че тежеста 
се разпределя равномерно, като теглото на 
косачката е близо до трактора. Крайните 
предпазители са сгъваеми до по-нататъшно 
ограничаване на транспортната височина, 
която е под 4,0 м и транспортна широчина 
до 3,0м. 

 Знаете ли? 
 

Знаете ли, че Kubota не е само 
една от 50-те най-признати 
марки в Япония, но и един от 
най-големите производители 
на трактори в света? Само 
през 2014 г. Kubota 
произвежда над 180 000 
трактора. 
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Две опции за монтиране. 

 
 

Вертикално транспортно положение. 
 
 

Централно окачване. 

NonStop BreakAway. 
 
 

Отлична адаптация към земята. 
 
 

Завиване при синори. 
 
 
 

Централно окачване 
Косящите агрегати са централно окачени и тежестта е равномерно 
разпределена по цялата широчина на косачката.Благодарение на 
централното окачване се постига също така по-бързо и прецизно 
адаптиране към контурите на земята. Предимството е по-малко износване 
на плъзгача и оптимална защита на стърнището.  

 
NonStop BreakAway система 
Системата Kubota NonStop BreakAway предпазва ножа от чужди тела. Ако 
ударите препятствие, системата BreakAway ще завърти машината назад и 
над препятствието, като автоматично върне косачката в работно положение, 
след като препятствието бъде преминато. 

 
Отлична адаптация към земята 
DM3087-DM3095 е снабден с две регулируеми пружини за натиск върху 
земята, което прави лесна настройката на възможно най-доброто налягане на 
земята, за да отговаря на нуждите на всяка конкретна операция на косене. 

 
Завиване при синори 
При завиване на синори хидравличният цилиндър, който се използва и при 
преминаване в транспортно положение, осигурява достатъчен просвет.  
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#DM3028-3032-3036-3040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екстензивна работна ширина: 
всичко е свързано с 
производителността 

 
 
 
 
 
 
 

Монтираната отзад Kubota DM3000 с обширен 
работен обхват от 2,8-4,0 м и съответно тегло в 
диапазона от 805-1045 кг означава, че машините 
могат да се управляват от трактори с ниска мощност.  
Това прави тези машини много привлекателни за 
фермери с по-малки трактори, който трябва да косят 
значителни площи. В съчетание с DM4028 или 
DM4032 монтирана отпред, работната ширина 
достига до невероятните 6,8 метра.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стойка за паркиране за лесно и 
компактно съхранение (опция). 
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Дизайнът с централно окачване 
позволява бързо и прецизно 
адаптиране към контурите на 
земята. 

Голямата компенсираща пружина 
осигурява отлично плаване по 
цялата ширина на косачката. 

 
 
 
 
 
 
 

Централно шарнирно окачване 
Серията DM3000 е с централно окачване, 
осигуряващо равномерно разпределение на 
тежестта по цялата ширина на косачката. 
Благодарение на централното окачване се постига 
също така по-бързо и прецизно адаптиране към 
контурите на земята. Предимството е по-малко 
износване на плъзгача и оптимална защита на 
стърнището.  

 
Чисто косене 
Най-новото поколение ножове Kubota са 
монтирани на тези машини, предлагайки 
несравними производителност благодарение на 
триъгълните дискове с три остриета. 

 
Голямата компенсираща пружина в комбинация с 
централното окачване осигурява перфектно 
плаване на косящата част. 

Работете по-умно в движение 
Тази функция осигурява лесна и проста 
настройка на натиска върху земята на серията 
Kubota DM3000. За по-голямо улеснение на 
оператора, натиска върху земята може да се 
настройва хидравлично от кабината на 
трактора. Дори в движение регулирането е 
много лесно. 

 
Всъщност това е много просто и умно решение за 
оптимизиране на работата при косене.  При 
хидравличната версия напрежението на голямата 
пружина на окачването, която контролира натиска 
върху земята, се регулира хидравлично. Избраното 
ниво на натиск върху земята  е удобно 
регистрирано на скалата.   
Точната настройка на натиска допринася за 
значително по-добър работен резултат и 
намаляване на разхода на гориво, тъй като 
косачка с правилен натиск е по-лесна за теглене, 
изисквайки по-малко мощност и гориво. 

 
 

Kubota DM3028-3032-3036- 
3040: 
• 2.8-3.2-3.5-4.0м работна ширина  
• Централно окачване 
• До 125 ° вертикален 

транспортен разтвор 
• NonStop BreakAway 
• Скоростна кутия 540/1000 об/мин 
• Напълно заварена косачка с 

триъгълни дискове 
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Знаети ли? 
 

Знаете ли, че нашите 
резервни части се 
произвеждат по същите 
високи стандарти и строги 
спецификации като 
тракторите Kubota? 
Оригиналните части винаги 
ще работят и се вписват по 
предназначение и 
гарантират, че поддържат 
машината ви с максимална 
производителност. 

#DM3028-3032-3036-3040 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Когато се сблъска с 
препятствие системата 
NonStop Break-Away 
защитава косящата 
част, като я завърта 
назад и нагоре. 

Две опции на монтаж за 
оптимално припокриване 
с предно монтирана 
косачка. 

Тези машини могат да 
работят с 540 или 1000 
об/ мин без 
допълнителен аксесоар. 

За да се избегне 
движение върху 
окосена реколта, като 
опция се предлага 
комплект за формоване 
на откоси за 3036 и 
3040. 

1 2 
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До 125 ° вертикално 
транспортно положение 
за отлично 
разпределение на 
теглото. 

Удивително 
просто 
Свързващите щифтове на серията DM3000 могат да се 
регулират на четири различни позиции, осигурявайки 
съвместимост с всеки трактор. Друго предимство е, че 
припокриването в комбинация с предно монтирана 
машина като DM4028 или DM4032 може да бъде 
оптимизирано, за да се гарантира, че се използва цялата 
работна ширина и на двете машини. Освен това косящият 
агрегат може да бъде монтиран в две различни позиции 
на окачването за лесно настройване на оптималното 
припокриване. 
Вертикално транспортно положение 
Тези машини от серия DM3000 се сгъват хидравлично във вертикално 
транспортно положение до 125 ° в зависимост от модела. Ниската точка на 
гравитация гарантира отлично разпределение на тежестта, като теглото на 
косачката е близо до трактора. 
 
NonStop BreakAway system 
За да предложат максимална защита на ножа, машините от серия DM3000 са 
оборудвани с решението Kubota NonStop BreakAway. Когато срещне препятствие, 
BreakAway ще завърти машината назад и над препятствието, връщайки се в 
първоначалното си работно положение, след като препятствието бъде преминато. 
 
Регулиране на оборотите на силоотводния вал 
Серията Kubota DM3000 се произвежда фабрично с опция за работа с 540 или 
1000 об/мин. Необходимо е само да завъртите основната скоростна кутия на 
окачването на 180 °. 
 
Повдигане на носа 
Повдигане на носа чрез хидравличен цилиндър - достатъчно пътен просвет. 
Хидравличният цилиндър се използва за повдигане при синори и завиването е лесно 
благодарение на достатъчен пътен просвет. Същият цилиндър се използва при 
преминаване в транспортно положение. 
 
 
 

Повдигане при синори през хидравличен цилиндър - достатъчно пътен просвет. 
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#DM4028-4032 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отлична 
адаптация към 
земята: готова за 
всякакъв терен 
Изключителна способност за следене на релефа на терена, лесна работа и 
ниско тегло са сред акцентите на тази машина. DM4028-DM4032 се 
характеризират с отлични показатели на косене и способност за следване 
контурите на земята. Осем дискове, въртящи се обратно, гарантират, че 
качеството на рязане остава изключително, насърчавайки бързото 
израстване от чисти стърнища. Това е перфектната машина за осигуряване 
на ежедневна паша в комбинация с товарен фургон, свързан със задно 
монтирана машина или като част от комбинация от две задни косачки.  
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Kubota DM4028-4032: 
• 2.8-3.2м работна ширина. 
• BreakAway решение. 
• Гъвкава ширина на откоса. 
• Скоростна кутия 540/1000 об/мин . 
• Отлична адаптация към земята. 
• Напълно заварена косачка с триъгълни 

дискове 
 

 
 
 
 

Проектирана за всякакви терени 
С работна ширина от 2,8-3,2 м и работно тегло от 
само 670-710 кг, DM4028 и DM4032 изискват  
мощност от едва 45 к.с. В комбинация с 4,0 м 
отзад, ще имате възможност да косите без усилия 
до 6,8 метра реколта. 
Чувствително косене 
Много чувствителна кинематика, свързана с 
дизайна на косачката, ще се намеси, когато 
срещне и най-малките препятствия по време на 
работа.За да предложи максимална защита и 
да намали ударните натоварвания на цялата 
машина, ножът ще се движи назад и нагоре, 
пропускайки всяко препятствие без риск от 
повреда. 
Отлични възможности за сервиз 
Серията DM4000 има изключителен сервизен 
достъп до ножа, което е предимство в сравнение 
с повечето други машини с гъвкаво окачване. 
Дори когато машината е повдигната, можете да 
отворите целия преден капак. 

 
Двускоростна задвижваща линия 
Стандартно силоотводния вал е с 1000 об/мин. 
За намален разход на гориво могат да бъдат 
постигнати 750 об/мин чрез просто превключване 
на задвижващите ролки Това прави възможно 
поддържането на правилните обороти на СВ, но 
използвайки намалени обороти на двигателя 
създава възможност за по-ниска консумация на 
гориво.  

   Иновативно решение, решаващо проблема с предния  
   СВ, който не предлагат икономична скорост. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
            Добра видимост към машината от кабината на трактора.     Лесен достъп до ножа със сгъваеми предни и странични   
                                                                                                                 предпазители. 

 

  
Машината е стандартно оборудвана с два  диска, 
позволяващи ширина на косене от 2,2-2,4м. 

Чрез превключване на задвижващите ролки е 
възможна промяна от стандартните обороти на 
СВ от 1000 об / мин на 750 об / мин. 
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#DM4032S 
 

Преосмисляне на косенето: 
DM4032S обхваща всичко 

Това е първата косачка с предни дискове с активно задвижвани  валяци, 
проектирана както за тесни откоси, така и за широко разпръскване.Смяната 
между различните ширини на откосите се извършва интуитивно за много 
кратко време - не са необходими инструменти! Просто освободете ключалките 
на плочите на валяка и ги плъзнете до желаната ширина на валяка. За широко 
разпръскване плочите се освобождават и се поставят в горната точка на 
косачката. 

 
 
 
 

Машина за всякакво приложение 
DM4032S ще работи добре с редица различни 
настройки.В комбинация с монтирани отзад 
косачки, като единична машина или съединени с 
ремарке. 
С ширина до 1,00 м, откосите ще преминават 
между колелата на по-малки трактори, оставяйки 
недокоснати и лесно се товарят на ремаркето. 
Регулируемата ширина на откоса ви позволява да 
зададете правилната ширина в съответствие с 
различните култури и метеорологичните условия.A 
Тъй като реколтата изсъхва по време на дълъг ден 
на косене, ширината на откосите може да се 
регулира от тясна в началото на деня до по-широка 
през деня, за да се осигури правилно и равномерно 
ниво на влага в реколтата. 
Подготвяне на чист и проветрив откос 
Активно задвижваният шнек насочва дори 
големи количества реколта към центъра на 
косачката, оставяйки хубава и добре оформена  
кутия.Окосеното незабавно се отдалечава от 
дисковете.Всяка страна на шнека работи в 
комбинация с направляваща плоча,която 
транспортира окосеното до средата,без загуби 
 

и замърсявания, което често се наблюдава при 
системи използващи валиращи колела. DM4032S 
не просто премества два откоса един до друг като 
традиционните барабанни косачки, но поставя 
реколтата в една равномерна и въздушна 
подложка, ускорявайки значително процеса на 
сушене. 
Отличен обхват на адаптация 
Подобно на стандартния DM4032, DM4032S показва 
впечатляващ диапазон на адаптация от 430 mm 
нагоре и 210 mm надолу, осигурявайки отлично 
качество на рязане дори при много трудни 
обстоятелства. 
Ефективно решение за консумация на гориво 
DM4032S се задвижва отгоре от прост, но 
ефективен задвижващ механизъм. Малка 
скоростна кутия, свързана с основната 
скоростна кутия, задвижва шнека чрез 
клиновиден ремък.Този дизайн, съчетан с 
дизайна на шнека, означава, че е необходима 
допълнителна мощност от само 5 к.с., за да 
работи шнека.Като цяло шнекът, включително 
задвижващата система, добавя приблизително 
150 кг към косачката и общото тегло достига до 
855 кг и изискване за мощност от само 60 к.с. 
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Регулируеми ширини на откоса 
С опцията за 3 различни ширини вал (1,00, 1,15 и 
1,30 м) и широко разстилане до 2,20 м, тази 
машина предлага точно гъвкавостта, която търсят 
повечето фермери. Тесни откоси, които ще 
минават добре между колелата на трактора, или 
широко разстилане за бързо изсъхване. 

 
 
 
 
 

    
Ширината на откосите се 
променя лесно, като 
просто отключите  плочите 
на валяка и ги плъзнете до 
желаното положение. 

Шнекът се задвижва 
от малка скоростна 
кутия с допълнителна 
мощност от само 5к.с. 

Двускоростната трансмисия 
е стандартна.Стандартно 
1000об/мин.B Чрез 
превключване на 
задвижващите ролки 750 об 
/ мин, за намален разход на 
гориво, е възможно. 

Активно задвижван  
шнек формира 
равномерни откоси с 
форма на кутия. 
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#DM4028-4032-4032S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Забележителен диапазон на 
адаптация: прогресивен 
дизайн на окачването 
Машините от серията DM4000 и DM4000S са изключително добре 
адаптирани към различни полеви условия и контури.При 
стандартните настройки косачката има забележителните 430 мм 
нагоре и 210 мм надолу диапазон на адаптация, в комбинация с 
напречен обхват на завъртане от 17 °.Този широк спектър 
позволява на машината да следва земята при всякакви условия, 
без да претоварва режещата лента.
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17o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неограничено движение 
Няма износване на предната връзка на трактора, 
тъй като интегрираният дизайн на окачването не 
изисква гъвкава предна връзка - относителните 
движения се извършват от самата машина.Това 
също означава, че няма ограничаване на 
гъвкавостта, която обикновено се определя от 
предната връзка. 

 
17o 

 
 
 
 
 
Косящият агрегат се движи независимо от 
предния връзка, осигурявайки възможно най-
добрия модел на движение, а напречната 
адаптация задава стандартите в този сегмент.

Лесно управление на машината 
Правилната настройка на машината е много 
удобна за потребителя. Предният връзка е 
настроен на определена височина и косящият 
агрегат се задвижва от отделен хидравличен 
цилиндър, интегриран в окачването.Натискът 
върху земята се осигурява от две пружини и 
качеството на рязане винаги е отлично 
благодарение на триъгълните дискове на Kubota. 

 
Две пружини 
осигуряват отлична 
способност за 
проследяване 
контурите на земята. 

 
Решението BreakAway, 
интегрирано в косачката, 
помага при препятствията. 

 

 
Обхватът на адаптация от 430 мм нагоре и 210 мм 
надолу осигурява безпроблемно следване на земята. 

Kubota ground following system 
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#DM3332-3336-3340 
 
 
 
 
 
 

Подобрена адаптация към 
земята: висока 
производителност 

Kubota предлага централно монтирана обикновена дискова 
косачка с хидравлично окачване в три работни ширини 3,2, 3,6 и 4,0 
метра. Всички модели DM3300 са снабдени с напълно заварена 
фреза Kubota, с четен брой контра въртящи се дискове за по-
широко припокриване и отлични резултати на рязане при всякакви 
условия. Полагат се специални усилия, за да се направи 
ежедневната работа възможно най-лесна, ясна и ефективна.  

 
 
 

Очевидни предимства 
Машините са централно окачени, предлагайки 
няколко предимства. Предимствата включват 
еднакво налягане върху земята и бърза 
адаптация към различни контури на полето. Тези 
характеристики улесняват рязането, осигуряват 
по-добра защита на стърнищата, а в допълнение 
подобрена икономия на гориво, както и по-малко 
износване на плъзгачите. 

 

NonStop защита 
Серията DM3300 е оборудвана с автоматична 
система NonStop BreakAway за защита на ножа. 
Ако в полето се удари препятствие, косящата 
секция ще се люлее назад и нагоре. Това дава 
максимална защита на ножа. Не е необходимо 
да спирате или да обръщате трактора, за да 
върнете отново косящия агрегат в работно 
положение - режещата секция автоматично ще 
се върне в първоначалното си работно 
положение.  

 
 

За транспорт косачката се завърта 
хидравлично в хоризонтално положение зад 
трактора. Бързо и лесно преобразуване, без 
да е необходимо да напускате трактора. 

 

Отлично предаване на мощност 
Машините от серия DM3300 са оборудвани със 
система за директно задвижване от скоростната 
кутия до първия диск. Това осигурява ефективно 
предаване на мощност и ви позволява да се 
възползвате изцяло от цялата ширина на ножа. 

 
За да се избегне движение върху окосена реколта, 
по избор се предлага комплект за оформяне на 
откоси за 3336 и 3340. 

 
 
 
 
 
Директно задвижване от  
скоростната кутия към 
първия диск за ефективно 
предаване на мощността. 

 
 
 
 
 
 

NonStop BreakAway.
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Хидравлично окачване 
Гамата DM3300 е проектирана с хидравлично окачване, 
което предлага подобрена адаптация към земята. 
Налягането върху земята на косящия агрегат се регулира 
лесно, за да позволи адаптиране към променливите 
полеви условия, осигурявайки равномерна височина на 
косене. Адаптирането е непрекъснато и бързо, като се 
използва лостът на окачването.  
 
Превъзходна адаптация към земята 
Перфектното налягане към земята се настройва с 
помощта на двукамерен хидравличен цилиндър и 
хидравличен клапан.Текущото налягане върху земята е 
показано на манометъра, който е монтиран на машината. 
 
Гъвкаво косене на склонове 
Дизайнът на окачването, с допълнителна точка на 
въртене, позволява по-голяма гъвкавост в работния 
диапазон и работа на косачката под ъгъл 15 ° нагоре или 
надолу. Това предлага големи предимства при работа на 
склонове или по канавки, а също така улеснява 
маневрирането на машината при синори.  

 

 
 

 
Централно окачване за 
равномерно 
разпределение на теглото 
и бързо адаптиране към 
контурите на земята. 

 
 

 
Хидравлично регулиране 
на налягането върху 
земята. 

Лесно повдигане на носа 
Повдигането при серията DM3300 се извършва лесно 
чрез хидравличен цилиндър, което означава, че няма 
нужда да се задейства триточковата връзка. Тъй като 
СВ остава в същото положение, вибрациите в 
трансмисията се елиминират, което означава по-малко 
износване на трактора и машината. 

 
Kubota DM3332-3336-3340: 
• 3.2-3.5-4.0м работна ширина. 
• Хидравлично окачване 
• Централно окачване за равномерно 

разпределение на теглото и бързи 
реакции при промени в контурите. 

• Интегрирана NonStop BreakAway  
система  предпазваща  ножа. 

• 15º нагоре и надолу диапазон на косене. 
• Напълно заварена фреза Kubota с 

триъгълни дискове. 
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Kubota DM2024-2028-2032: 
• 2.4-2.8-3.2м работна ширина. 
• Косене на склонове +/- 35°. 
• NonStop BreakAway. 
• Пружинно задвижване с клинови 

ремъци. 
• Лесно регулиране на натиска върху 

земята. 
• Напълно заварена фреза 

Kubota с триъгълни дискове. 
  

#DM2024-2028-2032 
 

Отлично съотношение 
цена / производителност 

Моделите Kubota DM2000 са леки, прости косачки с компактен, но 
издръжлив дизайн, за максимална производителност и на конкурентна 
цена. Предлагат се в работни ширини от 2,4, 2,8 и 3,2 м. Косачката Kubota с 
триъгълни дискове осигурява непрекъснато, висококачествено рязане, 
особено при трудни условия.  

 
 

Мощно задвижване 
На косачки са оборудвани с мощно и 
гъвкаво пружинно устройство 
задвижвано от V-образен ремък. 
Когато ремъкът се разхлабва, 
пружината изтласква задвижващото 
колело навън, като автоматично 
опъва ремъка. 

 
Гъвкаво окачване 
Моделите Kubota DM2000 предлагат 
много гъвкаво окачване, осигуряващо 
оптимално следване на контура на 
земята. Поради гъвкавото окачване 
косачките са изключително 
подходящи за работа на склонове и в 
хълмисти условия, с работен ъгъл от 
35 ° нагоре и надолу. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Дискът 
се 
предлага 
като 
опция. 
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Серията Kubota DM2000  може да се върти на 
35 ° нагоре и надолу, без никаква настройка. 

 

Четири клинови ремъка осигуряват отличен трансфер на мощност. 
 
 

Повдигане на носа чрез хидравличен цилиндър - 
не е необходимо използване на 3-точкова връзка. 

 

Щифтовете за свързване се регулират лесно в 
съответствие с ширината на трактора, което 
позволява на косачката да намали пълната си 
работна ширина. 

 

При транспорт машината се сгъва хидравлично от 
кабината на трактора до вертикално положение до 
зад трактора, осигурявайки стабилен транспорт. 
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#DM1017-1022-1024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Производителност в 
обикновен пакет 

Новата серия Kubota DM1000 се отличава с нова режеща машина 
Kubota, която е проектирана за ниска поддръжка и тиха работа. 
Напълно заварената фреза с припокриващи се С-канали има 
твърда и здрава конструкция, осигуряваща много високо ниво на 
издръжливост. Фрезата Kubota има висок капацитет на маслото, 
осигуряващ ниска работна температура. Дългите извити зъбни 
колела се движат гладко в масло и осигуряват оптимално 
предаване на мощността с малко отпускане.  



29 
 

 
 
 
 
 
 
 

Пружинна BreakAway система 
Когато се срещне препятствие, косачката 
се люлее назад, за да предпази ножа. Чрез 
заден ход косачката се връща в работно 
положение. 

 
Бързо повдигане на носа 
Косачката се повдига лесно чрез 
хидравличен цилиндър, без да се 
задейства 3-точковата връзка на 
трактора. Предимството е по-малкото 
износване на трактора и машината, тъй 
като СВ остава в същото положение, 
минимизирайки вибрациите в 
трансмисията. 

 
Транспортиране 
При транспорт косачките са сгънати във 
вертикално положение зад трактора. 
Центърът на тежестта е близо до 
трактора, което осигурява отлично 
разпределение на теглото и транспортна 
стабилност. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лесно повдигане на носа. 
 
 
 

Безопасно и точно транспортно решение. 
Не е необходимо да вдигате брезента за 
транспортно положение. Просто сгънете и 
тръгнете! 

 
 
 
 

Kubota DM1017 - 
1.7м работна ширина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kubota DM1022 – 
2.2м работна 
ширина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kubota DM1024 – 
2.4м работна 
ширина. 

 
 
 

Пружинна BreakAway система. 
 
 
 

Тегличът е много лесен за закрепване. 
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#IsoMatch 
 

Ефективно земеделие: 
   открийте възможностите 

 
Предложението за прецизно земеделие на Kubota  
представлява иновативно и изработено по поръчка 
оборудване, предназначено да управлява вашата ферма с 
успех. Сега можете да извършите работата по по-интелигентен, 
по-ефективен и по-лесен начин и да извлечете най-доброто от 
вашите машини и култури, както и да спестите време и пари от 
тор, химикали и семена. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бъдете професионалист в увеличаването на производителността 
12-инчовият терминал IsoMatch Tellus PRO ви осигурява 
оптималната система за управление "всичко в едно" в кабината 
на трактора, включително автоматично управление.Той е 
центърът за свързване на всички машини ISOBUS, изпълняващи 
приложения за прецизно земеделие и системи за управление на 
ферми.Той предлага всичко необходимо, за да извлечете 
максимума от вашите машини и реколта, както и да направите 
икономии от торове, химикали и семена, като използвате 
автоматично управление на секциите и променливата 
скорост.С уникалната функционалност на двойния екран ви 
дава възможност да преглеждате и управлявате две машини и 
/ или процеси едновременно. 
Лесен контрол на управлението 
IsoMatch Tellus GO е рентабилен 7-инчов терминал, специално 
разработен за лесно управление на машината. Вие контролирате 
машината напълно по начина, по който искате. Лесно правите 
настройки на машината с меките бутони чрез 7-инчовия сензорен 
екран, а за оптимален контрол по време на движение просто 
използвайте твърдите клавиши и въртящия се превключвател.  
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Усъвършенстван софтуер за прецизно земеделие 
IsoMatch GEOCONTROL е усъвършенствано софтуерно приложение в 
рамките на терминалите IsoMatch, което ви помага да контролирате 
всички ISOBUS съвместими машини Kubota. В комбинация с GPS 
приемник той отговаря на бъдещите нужди по отношение на 
иновативното и ефективно земеделие!   Приложението за прецизно 
земеделие IsoMatch GEOCONTROL включва безплатно Наръчник за 
управление на данни. Възможно е това приложение да се разшири със 
секционен контрол и / или контрол с променлива скорост.   

 

 
 
 

IsoMatch Grip 
Това спомагателно устройство ISOBUS е 
за по-ефективно управление на 
машината. Чрез него управлявайте до 44 
функции на прикачения инвентар. 

Повишете квалификацията си чрез електронно обучение 
IsoMatch Simulator е безплатна програма за виртуално обучение. 
Той симулира всички функции на универсалните терминали 
IsoMatch и машините Kubota ISOBUS. Обучете се и се запознайте с 
машината си, за да избегнете грешки и да подобрите нейната 
производителност.   

 

   
 

IsoMatch Global 
IsoMatch Global е GPS антената, с точност 
DGPS, в продуктовата гама IsoMatch. Тя 
дава възможност за сателитна навигация и 
специфичен за обекта контрол на 
участъка, приложение с променлива 
скорост, ръчно насочване и регистрация на 
място. 
 

IsoMatch InLine 
Светлинна лента за ръчно насочване, 
включително информация за състоянието 
на секцията. Управлявайте разстоянието 
от линията A-B и заемете идеалната 
позиция. 
 

IsoMatch (Multi)Eye 
Може да свържете до 4 камери към 
универсалните терминали IsoMatch. Това 
ви осигурява пълен контрол и поглед 
върху цялата работа на машината. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% фокусиране, най-добра производителност 
Тъй като управлението на трактора с IsoMatch AutoDrive-E се извършва 
автоматично, вие имате свободата да контролирате и наблюдавате работата 
по лесен начин. Когато работата е по-ефективна и се избягват 
припокривания, можете напълно да се съсредоточите върху други дейности. 
(Само в комбинация с IsoMatch Tellus PRO).   

Знаете ли ? 
 

Знаете ли,че Kubota е пионер 
на ISOBUS ? 
Компанията Kubota Kverneland 
Group изобретява технологията 
ISOBUS . И между другото: 
Kubota също така е водеща в 
индустрията в AEF 
сертифицирана ISOBUS 
съвместимост 
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PERFORMANCE 

FINANCE 
MANAGEMENT 

KUBOTA 
FARM 

SOLUTIONS 
CONTROL 

VALUE 
PROTECTION 

OPTIMISATION 

# Фермерски решения 
 

Фермерски решения на 
Кубота: 
360 °производителност за 
100% успех  

 
Разбираме, че имате нужда от по-мощни трактори и машини, за да успеете: за това е 
необходима интегрирана система от продукти и услуги за повишаване на вашата 
конкурентоспособност и подготовка за бъдещето. С фермерски решения на Кубота (KFS) 
събрахме всичко това в една система,която ви предлагаме. От интелигентната технология 
до отделните услуги, предимствата на KFS се допълват, образувайки кръг, който 
завършва там, където започва: с нашия ангажимент да ви подкрепяме малко по-добре 
всеки път, сега и в бъдеще. 
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Производителност 
Имате ясна цел: да свършите работата си продуктивно и успешно, без 
напрежение. Kubota ви предлага оборудването, което може най-добре да ви 
подкрепи в това начинание. Който и трактор или инвентар да изберете, винаги 
можете да разчитате на доказано качество, отлична производителност и 
координирани функции.Накратко: интелигентна и надеждна технология, която 
ви довежда с решителни стъпки по-близо до целта ви.  
 

 
 
 

Контрол 
Искате да имате пълен контрол над това, което правите Kubota ви предоставя  

                                                               перфектно интегрирани системи, които да ви помогнат да постигнете това. От  
                                                               оптимизацията на машината до прилагането на мониторинг, можете лесно да  

управлявате трактора и ресурсите от един терминал. Това не само ви осигурява 
по-добър поглед върху всички работни процеси, но също така ви позволява да  
работите без стрес. 
 

 
 
 

Оптимизация 
Вие добре знаете точно как искате да свършите работата си: ефективно, точно и 
най-удобно. Kubota ви дава всичко необходимо за постигане на оптимални 
резултати без никакво напрежение. С нашата ISOBUS технология, решенията за 
прецизно земеделие и автоматичната система за управление можете да използвате 
семена, торове и пестициди с изключителна прецизност. Това снижава разходите 
Ви и намалява натоварването Ви..  
 

 
 
 

Защита на инвестицията 
Знаете какво е необходимо, за да постигнете търговски успех: най-добро 
изпълнение на всяка задача при най-добрите условия в продължение на много 
години. За пореден път Kubota предлага решения, които водят до изпълнение на 
това, което е обещано. Нашите резервни части се произвеждат по същите високи 
стандарти и строги спецификации като тракторите Kubota.   
 

 
 
 

Управление на финансите 
Искате да подобрите производителността си, но не на всяка цена.С услугата 
Kubota финансиране можете да направите планираната си инвестиция с лекота, 
удобно и безопасно. Независимо дали финансирате или наемате, вие се 
възползвате от професионални съвети и атрактивни условия.Ние предлагаме 
всичко, от което се нуждаете, за да се възползвате от предимствата на 
технология, която движи вашия успех напред. Независимо дали имате нужда от 
машини или услуги, вие имате пълен контрол върху разходите. 
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Технически данни 
 

  Модел  
 

DM1017 DM1022 DM1024 DM2024 DM2028 DM2032 
Размери и тегло      

Ширина на косене (м) 1.7 2.2 2.4 2.4 2.8 3.2 
Тегло, приблизително (кг) 395 455 470 606 666 680 
Транспортна широчина (м) 1.2 1.2 1.2 1.4 1.4 1.4 
Транспортна височина (м) - - - - - - 
Закачане към трактора      

Теглич (КAT) 2 2 2 2 2 2 
Силоотводен вал (об/мин) 540 540 540 540 540 540 
Мин. необход.мощност на СВ (кВ/ч) 26/36 31/42 34/46 33/45 37/50 40/55 
Експлоатация      

Брой дискове/ножове 4/12 6/18 6/18 6/18 8/24 8/24 
Брой хидравлични изводи 1S 1S 1S 1S 1S 1S 
Ъгъл на косене ˚ -45/+15 -45/+15 -45/+15 -35/+35 -35/+35 -35/+35 
Височина на стърнището (мм) 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 
Други характеристики      

BreakAway ● ● ● - - - 
NonStop BreakAway - - - ● ● ● 

Съединител за превишаване ● ● ● ● ● ● 

Съединител за триене - - - - - - 
Оборудване      

Плочи за откоси (от ляво / от дясно) ● / - ● / - ● / - ◦ / ◦ ◦ / ◦ ◦ / ◦ 
Дискове за откоси (от ляво / от дясно) ◦ / - ◦ / - ◦ / - ◦ / - ◦ / - ◦ / - 

Високи плъзгачи +20/+40/+80мм ◦/◦/◦ ◦/◦/◦ ◦/◦/◦ ◦/◦/◦ ◦/◦/◦ ◦/◦/◦ 

Комплект светлини ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

Регулиране налягането върху земята - - - - - - 

Комплект за формиране на откосите - - - - - - 
      

  Модел  DM3332 DM3336 DM3340 DM4028 DM4032 DM4032S 
Размери и тегло      

Ширина на косене (м) 3.2 3.6 4.0 2.8 3.2 3.2 
Тегло, приблизително (кг) 805 1020 1060 670 710 875 
Транспортна широчина (м) <3.0 <3.0 <3.0 2.6 3.0 3.0 
Закачане към трактора      

Теглич (КAT) 2 2 2 2 2 2 
Силоотводен вал (об/мин) 540 1000 1000 750/1000 750/1000 750/1000 
Мин. необход.мощност на СВ (кВ/ч) 40/55 44/60 50/70* 33/45 40/55 45/60 
Експлоатация      

Брой дискове/ножове 8/24 10/30 10/30 8/24 8/24 8/24 
Брой хидравлични изводи 1D 1D 1D 1S 1S 1S 
Ъгъл на косене ˚ -15/+15 -15/+15 -15/+15 -17/+17 -17/+17 -17/+17 
Височина на стърнището (мм) 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60 
Други характеристики      

BreakAway - - - - - - 
NonStop BreakAway ● ● ● ● ● ● 

Съединител за превишаване ● ● ● ● ● ● 

Съединител за триене ● ● ● - - - 
Оборудване      

Хидравлично регулиране налягането към 
земята 

- - - - - - 

Плочи за откоси (от ляво / от дясно) -  / - -  / - -  / - -  / - -  / - -  / - 

Дискове за откоси (от ляво / от дясно) ● / ◦ ● / ◦ ◦ / ◦ ◦ / ◦ ◦ / ◦ ◦ / ◦ 

Високи плъзгачи +20/+40/+80мм ◦/◦/◦ ◦/◦/◦ ◦/◦/◦ ◦/◦/◦ ◦/◦/◦ ◦/◦/◦ 

Комплект светлини ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ 

Комплект за формиране на откосите - ◦ ◦ - - - 
 * Изискване за минимално тегло на трактора - липсва ◦ опция ● стандарт 
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DM3028 DM3032 DM3036 DM3040 DM3087 DM3095 
  

        

2.8 3.2 3.5 4.0 8.7 9.5   

805 870 915 1045 1327 1500   

2.3 2.3 2.3 2.3 <3.0 <3.0   

2.8 3.3 3.7 3.7 <4.0 <4.0   
        

2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3   

540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 1000 1000   

37/50 40/55 44/60 51/70 105/140 110/150   
        

8/24 8/24 10/30 10/30 16/48 16/48   

1S 1S 1S 1S 2D 2D   

-15/+15 -15/+15 -15/+15 -15/+15 -15/+15 -15/+15   

30-60 30-6 30-60 30-60 30-60 30-60   
        

- - - - - -   

● ● ● ● ● ●   

● ● ● ● ● ●   

● ● ● ● ● ●   
        

- / - - / - - / - - / - - / - - / -   

● / ◦ ● / ◦ ● / ◦ ● / ◦ ● / ◦ ● / ◦   

◦/◦/◦ ◦/◦/◦ ◦/◦/◦ ◦/◦/◦ ◦/◦/◦ ◦/◦/◦   

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦   

◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦   

- - ◦ ◦ - -   
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The company reserves the right to change the above specifications without notice. This brochure is for descriptive purpose only. Some of the items pictured in this brochure are optional and not 
standard equipment. Please consult your local Kubota dealer for warranty, safety or product information. For your safety, Kubota strongly recommend the use of a seat belt in all applications. 
® = trade mark protection in the EU. ©2020 Kverneland Group Kerteminde AS 
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	Косачка с ниско ниво на шум
	Ножове за тежък режим на работа
	Големият капацитет масло на ножа на Kubota осигурява много ниска работна температура за ефективно охлаждане на маслото и смазване на цялата фреза. Напълно заварената косачка с припокриващи се С-канали има много здрава конструкция, гарантираща много ви...
	Дискове с три остриета
	Обратно въртящи се режещи дискове за подобрено припокриване
	‘Express’ бърза смяна на ножове
	#Режеща греда
	Сериите Kubota DM2000, DM3000 и DM3300 са снабдени със системата Kubota NonStop BreakAway за защита на ножа. Интегрираната система NonStop BreakAway е проектирана да предпазва ножа от различни препятствия. При удар в  препятствие по време на работа, к...

	Ненадминати: висока ефективност в комбинация с ниско тегло
	#DM3087-3095
	Kubota представя нова косачка с обикновени дискове, новата DM3087 и DM3095  с обикновени дискове. Комбинация, която осигурява ефективно косене със своите 8,70 и 9,50 м работна ширина, съчетана с дизайн с ниско тегло.
	Коси 8,70 м със само 140 к.с.
	Паркиране – безопасно и сигурно
	Работете по-умно в движение


	#DM3087-3095
	DM3087-DM3095 може да се регулира за оптимална работа в зависимост от различни обстоятелства, като контури на полето или работна ширина на предно монтираната косачка.
	Централно окачване
	NonStop BreakAway система
	Отлична адаптация към земята
	Завиване при синори


	#DM3028-3032-3036-3040
	Монтираната отзад Kubota DM3000 с обширен работен обхват от 2,8-4,0 м и съответно тегло в диапазона от 805-1045 кг означава, че машините могат да се управляват от трактори с ниска мощност.  Това прави тези машини много привлекателни за фермери с по-ма...
	Централно шарнирно окачване
	Чисто косене
	Работете по-умно в движение


	#DM3028-3032-3036-3040

	Удивително просто
	Свързващите щифтове на серията DM3000 могат да се регулират на четири различни позиции, осигурявайки съвместимост с всеки трактор. Друго предимство е, че припокриването в комбинация с предно монтирана машина като DM4028 или DM4032 може да бъде оптимиз...
	Вертикално транспортно положение
	NonStop BreakAway system
	Регулиране на оборотите на силоотводния вал
	Повдигане на носа

	Изключителна способност за следене на релефа на терена, лесна работа и ниско тегло са сред акцентите на тази машина. DM4028-DM4032 се характеризират с отлични показатели на косене и способност за следване контурите на земята. Осем дискове, въртящи се ...
	Проектирана за всякакви терени
	Чувствително косене
	Отлични възможности за сервиз
	Двускоростна задвижваща линия

	#DM4032S
	Това е първата косачка с предни дискове с активно задвижвани  валяци, проектирана както за тесни откоси, така и за широко разпръскване.Смяната между различните ширини на откосите се извършва интуитивно за много кратко време - не са необходими инструме...
	Машина за всякакво приложение
	Подготвяне на чист и проветрив откос
	Отличен обхват на адаптация
	Ефективно решение за консумация на гориво
	Регулируеми ширини на откоса


	#DM4028-4032-4032S
	Машините от серията DM4000 и DM4000S са изключително добре адаптирани към различни полеви условия и контури.При стандартните настройки косачката има забележителните 430 мм нагоре и 210 мм надолу диапазон на адаптация, в комбинация с напречен обхват на...
	Неограничено движение
	Лесно управление на машината


	#DM3332-3336-3340
	Kubota предлага централно монтирана обикновена дискова косачка с хидравлично окачване в три работни ширини 3,2, 3,6 и 4,0 метра. Всички модели DM3300 са снабдени с напълно заварена фреза Kubota, с четен брой контра въртящи се дискове за по-широко прип...
	Очевидни предимства
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