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KUBOTA EKÉK

RM2000/RM3000 SZÉRIA
Függesztett váltvaforgató ekék

MINDEN IGÉNYT
FORDÍTÓMŰVEK

Két különböző fordítómű

A Kubota paletta két különböző
fordítóművet tartalmaz 150 és 200
megnevezéssel. Valamennyi a legjobb
minőségű acélból készül és a Kubota
speciális hőkezelési eljárásának vetik
alá, így még erősebbek és keményebbek
lesznek. Az erős tömített csapágyak
probléma- és karbantartásmentesen
működnek éveken át.

Egyenletes és biztonságos
fordítás

Mindkét fordítóművön masszív 80 mm-es
fordító-munkahenger található a torony mögött,
amely biztosítja a megfelelő és biztonságos
fordítást.
A szerkezet megtartotta a már bizonyított
Kubota-koncepciót, miszerint az eke súlypontja
közel van a traktorhoz, így minimalizálható az
emelőerő-igény és fokozható a stabilitás.

A tömlők megfelelő elhelyezése
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Annak érdekében, hogy fordításkor ne
sérüljenek a tömlők, a többségük a
fordítócsapon van keresztülvezetve – egyik
sem halad át a fordítómű fordítópontján. A
szeleptömb is integrált.

Szállítási pozíció rögzítő

A fordítóművek rendelkeznek integrált
pozíciórögzítővel, így szállításhoz
„pillangó” állásban rögzíthetők.

Első eketest
fogásszélességének állítása
Az első eketest fogásszélessége
standard módon csavarorsó
segítségével állítható. Külön kérésre
hidraulikus munkahengerek is
választhatók.

KIELÉGÍT

150-es fordítómű

Szekvenciális szelep

A szekvenciális szelep a fordítás
folyamatát vezérli. Automatikusan
aktiválja a vázbehúzó munkahengert,
amely átfordítás előtt behúzza az ekét a
fordítás tengelyére. A fordítás után az eke
visszatér a munkahelyzetbe. Ez a
rendszer az eketestek egyenletesebb
fordítását eredményezi.

200-as fordítómű

A Kubota RM2000 ekesorozathoz,
traktorokhoz 150 LE-ig. Kat II. és
III. vonótengellyel szerelhető.
Masszív, 110 mm-es hőkezelt
csőtengely egy darabból
megmunkálva.
Pormentes golyóscsapágy.

Intenzív ekehasználatra,
traktorokhoz 200 LE-ig.
Problémamentes 120 mm-es
hőkezelt monoblokk csőtengely
szigetelt görgőscsapággyal. Kat II.
és III. vonótengely.

Memóriaszelep

Gyors csatlakoztatás

A memóriaszelep a memóriaszekvencionális szeleppel együtt
aktiválódik az átfordítás során, és az
átfordítás előtt a fogásszélességet a
legkisebb értékre (30 cm vagy 12”)
húzza össze. Amint a fordítás
megtörtént, automatikusan visszaáll az
előzetesen beállított
munkaszélességre.

Valamennyi fordítómű felszerelhető
gyorscsatlakozó vonótengellyel.

Vonótengely

A Kubota ekék II. vagy III. kategóriával
érhetők el.

A memóriaszelep az RM2000/RM3000
sorozat 4-, 5- és 6-fejes Variomat®
rendszerrel rendelkező ekéihez tartozik,
de országonként eltérő lehet.
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VÁLTOZTATÁS
VARIOMAT ®
A Kubota Variomat ® rendszer biztosítja a
traktor, a munkagép és a talajállapot optimális
összhangját a maximális eredmény érdekében.
A Kubota szabadalmazott Variomat ® rendszere
a legmegbízhatóbb a piacon. A szántás során
biztosítja a folyamatos párhuzamos
vonalvezetést. A vontatási vonal beállítása
ezért automatikus. Előnyei a jó kezelhetőség,
alacsony vonóerő, kisebb kopás és avulás.
A fogásszélesség változtatásával egyenesebb
vonalban haladhat a munka. Továbbá könnyebb
sövények vagy bármilyen akadály mellett
dolgozni.
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50 cm/20"

30 cm/12"

MUNKA KÖZBEN
Auto-line:

A Kubota Auto-line rendszer
standard eszköz, amely
folyamatosan biztosítja a megfelelő
vontatási vonalat. A fogásszélesség
változtatásakor az első ekefej
fogásszélessége és a vontatási vonal
is ennek megfelelően módosul. A
Kubota Auto-line rendszere
automatikusan elvégzi a módosítást.
A fordítómű pozíciója állandóan a
traktor középvonalában marad,
biztosítva a hárompontos
csatlakozás megfelelő és egyenletes
geometriáját. Így elkerülhető az
oldalirányú húzás és csökkenthető az
ekenádra ható nyomás. Ennek
köszönhetően a Kubota Auto-line
rendszer hatékony szántást tesz
lehetővé alacsonyabb üzemanyagfogyasztás mellett.

Minimális kopás:

A hőkezelt keret, a csavar, távtartó
és a két kúp, illetve persely biztosítja
az egyedülálló kopásálló
csatlakozást a gerendelyek és a
keret között.

Két különböző rendszer

A Kubota Variomat® két változatban
létezik – hidraulikus vagy mechanikus
fogásszélesség-állítással. A hidraulikus
változat lehetővé teszi a fogásszélesség
állítását a vezetőülésből munka közben.
A mélység mellett a fogásszélesség
meghatározásának lehetősége
elengedhetetlen a legjobb eredményhez.
Az Auto-line rendszernek köszönhetően
a vontatási vonal automatikusan
igazodik.

Takarítson meg időt és
üzemanyagot

A fogásszélesség 35 cm-ről 45 cm-re való
állításával ugyanazon eke teljesítménye
30%-kal növekszik. Így jobb eredmény
érhető el alacsonyabb költséggel. Részben
a Kubota eketestek alacsony vontatási
igényeinek köszönhetően az üzemanyagfogyasztás 18%-kal csökken.
A Variomat® a tavaszi szántási időszakra
is ideális megoldás, amikor az időjárási
viszonyok kiszámíthatatlanok. A
hatékonyság és a minőségi szántás is
megvalósul.

Fogásszélesség állítás jelző
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HATÉKONYSÁG
NON-STOP

Megbízható rendszer

Az egyszerű, több rugólapból álló
rendszer lehetővé teszi, hogy az
ekeszárak zökkenőmentesen és
hatékonyan oldjanak kövek vagy más
akadály esetén. Ezzel elkerülhetőek a
hirtelen rántások, illetve az esetleges
károsodás.

Minőségi szántás

A Kubota non-stop rendszer garantálja a
minőségi szántást. Az ekeszárak
egymástól függetlenül engednek ki.
Amikor az akadály megszűnik, az
eketest automatikusan visszatér a
megfelelő szántási mélységbe.

Gyorsabb, mint valaha

Napjainkban mindenki nagyobb
teljesítményre törekszik, a traktornak
és az ekének is gyorsabban kell
dolgoznia, mint korábban bármikor.
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Egyszerű és könnyű

A Kubota non-stop rendszere rendkívül
egyszerű konstrukció, ám képes éveken
át ellenállni a viszontagságoknak
minimális karbantartás mellett.

KÖVES TALAJBAN
A diagram három különböző nonstop rendszer (hidraulikus,
rugóköteges és az egyedülálló
Kubota rugólapos rendszer)
különbségét mutatja, valamint azt,
hogy hogyan növekszik a nyomás az
eketest méretének függvényében (1
cm).

Előnyök

A Kubota rugólapos non-stop
rendszer alkalmazása fokozottan
ajánlott. Amikor akadálynak ütközik,
csökken a pontra, keretre, és az eke
alkatrészeire eső nyomás.

Kioldási nyomás az ekevason (kp)

Kioldási jellemzők
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Hidraulikus rendszer

Rugós rendszer

Non-stop

Így csökken az eke igénybevétele,
amely garantálja a hosszabb
élettartamot és a jobb teljesítményt.

Szükség esetén extra rugók

A standard non-stop rendszer hét Kubota
hőkezelt rugót tartalmaz (640 kp).
A kötöttebb és extrém talajállapot esetén
további rugólapokkal bővíthető, egészen
1400 kp-ig.

HD csomag 9 lappal (900 kp)

Dupla rugóköteg csomag: 14 rugólappal (1400 kp)

7

NAGY TELJESÍT
EKETESTEK

No. 9 eketest

No. 8 eketest

•
•
•
•
•

No. 28 eketest

•
•
•
•
•
•
•
•

univerzális eketest – könnyű vontatás
bármilyen talajhoz
szélesebb gumizású traktorokhoz ajánlott
laposabb profil a jobb talajszerkezetért.
a barázdaszelet tökéletes fordítása
munkamélység: 15-30 cm
munkaszélesség: 35-50 cm
ekenád / kormánylemez: 40°

Nagy teljesítményre tervezve

A Kubota-testek kitűnő konstrukciójuknak
köszönhetik a magas agronómiai
teljesítményt és a csekély mértékű
kopást.
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•
•
•
•
•
•

általános felhasználású
lazától a kötött talajig
munkamélység: 15-28 cm
munkaszélesség: 30-50 cm
ekenád / kormánylemez: 40°

univerzális eketest
laza és középkötött talajhoz
könnyű vontatás
munkamélység: 18-30 cm
munkaszélesség: 30-50 cm
ekenád / kormánylemez: 40°

No. 30 eketest

• réselt kormánylemez négy
cserélhető szalaggal
• műanyag távtartók
• bármilyen talajhoz
• intenzív barázdaomlás
• munkamélység: 18-35 cm
• munkaszélesség: 30-55 cm
• ekenád / kormánylemez: 46°

Alacsony vontatási igény

Újabb egyetemi kutatások (FH Köln és
Wilsmann, 2012) bizonyítják, hogy a
Kubota modellek a piacon elérhető
eketestek közül az egyik
legalacsonyabb vontatási erőt igénylik:
-20% és -42% között 20 cm
munkamélységnél, és -11% és -24%
között 30 cm mélységnél. Emiatt még
egy Kubota eketest hozzátehető, így
tovább javul a teljesítmény a
versenytársakhoz képest. Az
üzemanyag-fogyasztás pedig 19-28%kal csökken Kubota ekék használatával.

No. 14 eketest

• univerzális eketest műanyag
kormánylemezzel
• tapadós kőmentes talajhoz
• könnyű vontatás
• munkamélység: 18-35 cm
• munkaszélesség: 30-55 cm
• ekenád / kormánylemez: 46°

No. 34 eketest

• műanyag kormánylemez
• hosszú és vékony (hasonló a No.
28 eketesthez)
• magas humusztartalmú kőmentes
talajhoz
• szélesebb gumizású traktorokhoz
ajánlott
• könnyű vontatás
• munkamélység: 12-35 cm
• munkaszélesség: 30-55 cm
• Ekenád / kormánylemez:40°

Eketestek széles választéka

A Kubota olyan eketesteket tervezett,
amelyek bármilyen talajhoz alkalmazhatók.

MÉNYRE TERVEZVE

Barázdaprofil No. 9 eketest
Munkamélység 28 cm, barázdafenék 23 cm, profilszélesség 62 cm

Barázdaprofil No. 28 eketest
munkamélység: 26 cm, barázdafenék: 30 cm, profilszélesség 73 cm

No. 28 eketest:
Megoldás a szántáshoz
széles gumizással
Széles üres barázda

A No. 28 eketest alakjának
köszönhetően eltávolítja a földet
az ekenádtól, és a No. 9
eketesthez képest akár 25%-kal
növeli a barázdafenék
szélességét. Így szélesebb
gumizású traktorok, például a
710-es típus, az előző barázda
megbontása nélkül dolgozhatnak
a barázdában.

No. 28 eketest

Alacsony vontatási erő

A No. 28 eketest 15-30 cm (6-12
hüvelyk) mélységre és 35-50 cm
(14-20 hüvelyk) szélességre alkalmas.
A No. 8 eketestnél hosszabb test
laposabb profilt eredményez. A
barázda jól átforgatott. A No. 28
eketest kitűnő konstrukciójának
köszönhetően mindössze annyi
vontatóerőt igényel, mint a No. 8 vagy
9 eketest.

Előnyök:

• széles üres barázda
• könnyű vontatás, ezért alacsony
üzemanyag-fogyasztás
• jó fordítás
• ideális szármaradványok beforgatásához
• tökéletes univerzális eketest valamennyi
talajtípushoz
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TÖKÉLETES LAZA ÉS
RM2000/RM2005

Kubota RM2005

Köves talajhoz tervezve.
Fokozatos munkaszélesség-állítás.

Kubota RM2000 sorozat

Robosztus, könnyen emelhető és vontatható.
Ezért az RM2000 sorozat gazdaságosan
működtethető. Ezek az ekék könnyű és
közepes talajállapotnál nyújtanak maximális
teljesítményt.
Az RM2000 sorozat speciális tervezése
garantálja az alacsony emelőerő-igényt és a
könnyű vontatást. Ez utóbbi tulajdonság
azzal is magyarázható, hogy kompakt
konstrukciójának köszönhetően könnyebb az
eke, üreges, de robosztus az ekeszár, és a
RM2005/RM2005V hatékony non-stop rendszer hőkezelt acélszerkezethez kevesebb acél
szükséges, mint a versenytársaknál. Az eke
kis súlya és a kormánylemez ideális
tervezése biztosítják a könnyű vontatást és
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az alkatrészek minimális kopását.

Eltérések a modellek között:

Az RM2000-RM2000V modelleken az
ekeszárak megbízható nyírócsapos
védelemmel rendelkeznek (3400 kp).
Az RM2005-RM2005V modellek nonstop ekeszárvédelmi rendszerrel
rendelkeznek köves talajhoz.

RM2000 ekeszárak

A hőkezelt, szögletes ekeszárak és a
magas ekefejosztás lehetővé teszik
szántás során a nagy mennyiségű
szalma és szármaradvány kezelését.

KÖZÉPKÖTÖTT TALAJHOZ

Rendkívül erős, mégis rugalmas. Az
ekeszár láthatatlan vibrációja a
barázdaszelet jobb megomlását
eredményezi.

Könnyű és robosztus ekeszár nyírócsapos
védelemmel

Robusztus 150-es fordítómű

Robusztus vázszerkezet

150-es fordítómű

A 150 x 150 mm-es gerendely
indukciósan hőkezelt, egy darabból
készült. Így a legmostohább
körülmények között is elegendő erőt
és támaszt biztosít. A gyenge pontok
kiküszöbölése érdekében nincsenek
hegesztések.

Maximum 150 LE-s traktorokhoz
tervezett 150-es fordítómű, egy darabból
megmunkálva, speciálisan hőkezelt 110
Ø fordítótengely a maximális szilárdság
érdekében. Választható II. és III.
kategóriájú vonótengellyel.

11

VÁLTOZTATHATÓ
RM2000V/RM2005V

Kubota RM2000V (V = Variomat®)
Variomat®
RM2000 sorozatú ekék

Az RM2000V-RM2005V modellek
kialakítása megegyezik az RM2000RM2005 ekékével. Az egyetlen
különbség a Variomat®. A rendszer
segítségével a munkaszélesség munka
közben könnyen módosítható.
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Különböző lehetőségek állnak
rendelkezésre a munkaszélesség
változtatására:
• fogásszélesség és első ekefej
manuális beállítása csavarorsó
segítségével
• fogásszélesség hidraulikus
beállítása
• és az első ekefej manuális beállítása
csavarorsó segítségével
• fogászélesség és az első ekefej
hidraulikus állítása

MUNKASZÉLESSÉG
Egyszerű használat

Egyszerű működtetés

A fogásszélesség állítása nemcsak javítja
a szántási teljesítményt, hanem
arányosan csökkenti az üzemanyagfogyasztást is.
RM2000-RM2005 modellek: egyszerű
fokozatos fogásszélesség-állítás. Csak
egy csavart kell áthelyezni.
• 30, 35, 40, 45 cm (12, 14, 16, 18“) 85
cm ekefejosztáshoz.
• 35, 40, 45, 50 cm (14, 16, 18, 20“) 100
cm ekefejosztáshoz

Könnyű manuális szélességállítás az
RM2000-RM2005 modelleken. Csak egy
csavart kell áthelyezni.

Variomat® RM2000V-RM2005V
modellekhez párhuzamos kapcsolódás
memóriahengerrel és hidraulikus első
ekefej-állítással

A Variomat® RM2000 VRM2005V
modelleknél munka közben egyszerűen
állítható a szélesség 30 cm-ről 50 cm-re
(12-20“)

A Kubota auto-line rendszer
folyamatosan biztosítja a megfelelő
vontatási vonalat.

Könnyű állíthatóság

Az első ekefej könnyen állítható
különböző típusú traktorokhoz és
kerékszélességhez. A beállítást egy
paralelogramma elrendezésen alapuló
karos mechanizmussal, manuálisan
csavarorsóval vagy opcionálisan
hidraulikusan lehet megvalósítani. A
keret memóriával vagy hidraulikus
állítással is beállítható.

Valamennyi modell elérhető 85 cm
vagy 100 cm ekefejosztással. Az
RM2000 sorozat 3-5 ekefejes
szántást tesz lehetővé, kivéve a 100
cm ekefejosztású RM2005-RM2005V
modelleket, amelyek 3-4 ekefejes
kivitelben elérhetőek. A legtöbb
modell kiegészíthető egy eketesttel,
figyelembe véve a fent említett
korlátozásokat.
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NAGYOBB
RM3000V/RM3005V
Variomat® Ekék

Kubota RM3000 sorozat

Kompakt ekék, könnyen emelhetőek, a
Variomat® rendszernek köszönhetően
minden talajtípushoz alkalmasak.

Variomat® ekék

Az RM3000V-RM3005V modellek
rendelkeznek Variomat® rendszerrel, így
a fogásszélesség könnyen állítható.
Ezzel idő takarítható meg, a
körülményekhez optimalizálható a
teljesítmény és csökkenthető a
hektáronkénti üzemanyag-fogyasztás.
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Például az RM3005V modellen a 85 cmes ekefejosztással a szélesség 30 és 50
cm (12-20“) között változtatható.
20-40% teljesítménynövekedés érhető
el még alacsonyabb hektáronkénti
üzemanyag-fogyasztás mellett. 100 cmes ekefejosztással is elérhető.

Fokozott kényelmet jelent, hogy az
RM3000V–RM 3005V modellek
felszerelhetőek szekvenciális
hidraulikával, amely fordítás előtt
automatikusan behozza az ekét a
legszűkebb munkaszélességre.

Variációk munka közben

Az RM3005V modell a Kubota jól bevált
non-stop rendszerével van felszerelve a
köves talajtípusokhoz, míg az RM3000V
modell nyírócsapos védelemmel
rendelkezik (4200 kg kioldási nyomás).

A Variomat® egyszerűen működtethető
csavarorsóval vagy hidraulikusan. Az
első ekefej ugyanígy külön állítható. A
hidraulikus változattal a szélesség
munka közben változtatható.

Különböző modellek

IGÉNYBEVÉTELHEZ

RM3000V: Nyírócsapos eke, Variomat®

Fogásszélesség állítás jelző

Alacsony emelőerő-igény,
jobb stabilitás

A szerkezet megtartotta a már bizonyított
koncepciót, miszerint az eke súlypontja
közel van a traktorhoz. Így a többi
márkához képest jelentősen alacsonyabb
az emelőerő-igény. Ez az átgondolt
kialakítás továbbá hozzájárul a traktor és
az eke jobb stabilitásához, ami különösen
hasznos lejtős területen.

Nagy teljesítmény évről évre

A maximális szilárdság és élettartam
érdekében az eke váza egy darab,
indukciósan hőkezelt, 150 x 150 mm-es
profilú zártszelvényből készült (nincsenek
hegesztések, amelyek gyengíthetnék a
szerkezetet).

A forgatható ekék megbízhatósága és
élettartama jelentősen függ a fordítóműtől.
Az ekének ez az alapvető fontosságú
eleme mind munka, mind szállítás közben
hatalmas igénybevételnek van kitéve. Az
RM3000V-RM3005V modellek ezért a
robosztus 200-as Kubota fordítóművel
vannak ellátva.

Ekefejtoldat

Bármelyik 3-, 4- és 5-fejű modell
kiegészíthető egy ekefejjel (egy
modellen legfeljebb 6 eketest lehet).
Az RM3000 sorozat hátsó vagy vázra
szerelt kerékkel rendelkezik.

Minden traktorhoz illeszkedik

A 200-as fordítómű könnyű
állíthatóságának köszönhetően
valamennyi traktortípushoz alkalmas,
függetlenül a kerékszélességtől vagy a
csatlakozás geometriai korlátozásaitól.

15

GYORS ÉS

Átgondolt

A Knock-on® rendszer mindössze két
részből áll: egy tartó a hagyományos
Kubota ekevashoz rögzítve és egy
Knock-on® betét.

Ügyes

A Kubota Knock-on® univerzális
rendszer. Az eke Knock-on® betétei a
kultivátorokhoz is használhatók.
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Tartós

A Knock-on® rendszer is rendelkezik a
Kubota acéltechnológiájának tartóssági
jellemzőivel. A minőségi acél és az
átgondolt tervezés biztosítja a Knock-on®
rendszer hosszú élettartamát. Ennek
köszönhetően a Knock-on® betétek
bármilyen talajállapothoz használhatók.

Gyors

A Knock-on® betétek néhány másodperc
alatt cserélhetők. A cserére fordított idő
90 %-os megtakarítása akkor nyer
értelmet, mikor agresszív talajon dolgozik
(gyorsabb a kopás) vagy ha több,
mint 5 fejes ekét használ.

EGYSZERŰ
TARTOZÉKOK: KUBOTA KNOCK-ON ®

Egyszerű

Mindössze véső és kalapács (2 kg)
szükséges. Szántóföldi próbák alapján
átlagosan három betét kapcsolható egy
Knock-on® tartóra. Nem kell csavart
használni, így időt takaríthat meg.
Ráadásul amikor a tartó elkopik,
általában ideje az ekevasat is cserélni,
és nem kell kicsavarozni a tartót. Igazán
praktikus!

Agronómiai előnyök

A Knock-on® rendszert különböző
talajállapotoknál teszteltük. A betétek
még a legkötöttebb talajban is megfelelő
penetrációt biztosítanak. Ennek
köszönhetően az eke stabil marad
munka közben, biztosítva a minőségi
szántást.

Talajáramlás-védelem

A Knock-on® rendszer kivitelezésének
köszönhetően védi a test többi részét,
miközben hatékony talajáramlást tesz lehetővé.

Alacsony vontatási erő

A Kubota-testek jellemzően rendkívül
alacsony vontatási erőt generálnak. A
Knock-on® rendszerrel a vontatási erő,
és így az üzemanyag-fogyasztás is
alacsony marad.
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TARTOZÉKOK
Ekeszárvédelem

RM2000-RM2000V

Kukorica előhántó

RM3000V
Trágyabeforgató

Nyírócsapos ekeszár
Kioldási nyomás:
• 3400 kp az RM2000-RM2000V modelleknél
• 4200 kp az RM3000V modellnél

Egyszerűen állítható előhántó
Az előhántó megfelelő pozicionálása érdekében minden modellben
gyors, beépített állítórendszer található.

Folyamatos ekeszárvédelem
• kioldási nyomás 640 és 1400 kp között
• Modellek: RM2005-RM2005V és RM3005V

Az előhántó állítása rendkívül egyszerű és minden irányba
mozgatható, hogy megfeleljen a körülményeknek. Az előhántó karon
található speciális fogazat biztosítja a megfelelő helyzetet és
mélységet. Mivel a rögzítő konzol és szár az ekeszárhoz van rögzítve,
az előhántó egyetlen csavar meglazításával könnyen állítható lefelé
és felfelé. Ha megtörtént a beállítás, húzza meg és rögzítse a csavart,
így biztosítható a megfelelő és merev szerkezet.
Az előhántó két változatban érhető el: standard trágya és kukorica
előhántó nehéz körülményekhez, sok szármaradványhoz.
Előhántó használata javasolt tarló, fű, szalma és gyomnövények
hatékony beforgatásához, hogy tiszta terepet biztosítson a
magágykészítéshez.

Hidraulikus kővédelem
• állítható kioldási nyomás 600-tól 2100 kp-ig
• Modellek: RM2005V és RM3005V
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Ekevasak fordítható
orrbetéttel

Beforgató lemez

Késes orrbetét

Szeletelőkés

Késes ekenád

Gyorskapcsolású
vonótengely

A leginkább költséghatékony ekevasrendszer kötött és koptató talajhoz,
illetve általánosan nehéz
körülményekhez.

A kormánylemez vagy az ekevas
bármely részéhez rögzíthető
szeletelőkés átvágja a kötött talajt,
megkönnyítve ezzel a későbbi
munkálatokat.

Különösen hasznos nagy mennyiségű
felszíni maradvány (trágya, szalma,
stb.) esetén.

A tárcsás csoroszlya alternatívája a
súlycsökkentéshez vagy ha szeretné
elkerülni a hulladék vagy kövek okozta
elakadást. Előhántókkal jól
kombinálható.

A tárcsás csoroszlya alternatívája a
súlycsökkentéshez vagy ha szeretné
elkerülni a hulladék vagy kövek okozta
elakadást. Csak fordítható orrbetéttel
ellátott ekékhez használható.

Gyors és könnyű csatlakoztatás és
kioldás.

Tárcsás csoroszlya: sima vagy csipkés

Tárcsás csoroszlya 45, 50 és 55 cm (18, 20 vagy 22“) átmérővel. Egykaros
szerelés. Könnyen állítható bármilyen körülményhez.
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KEREKEK

Hátsó mélységhatároló és szállító kerék 320/60x12

6.00 x 9
20

200 x 14,5

320/60 x 12

Hátsó mélységhatároló kerék
teleszkópos karral

• keretre szerelhető mélységhatároló
kerékként is elérhető
• 6,00 x 9, 200 x 14,5 vagy 320/60 x 12
• opcióként: sárkaparók

Hátsó mélységhatároló kerék
• 6,00 x 9 gumikerék

Hátsó mélységhatároló kerék

• 200 x 14,5 vagy 320/60 x 12 gumikerék
• hidraulikus lengéscsillapítóval
• opcióként: sárkaparók

Hátsó mélységhatároló és szállító
kerék

• gumikerék méretek: 200 x 14,5 vagy
320/60 x 12
• opcióként: sárkaparók

Vázra szerelt dupla kerék

• 400 x 250 acél kerék vagy 18 x 8,50-8
gumikerék
• elérhető az RM2000, RM2000V RM2005,
RM3005V és RM3000V modellekhez
• nagyobb teljesítmény, 40 cm-től (16“)

Keretre szerelt mélységhatároló és
szállító kerék

• 200 x 14,5 vagy 320/60 x 12 gumikerék
• opcióként: sárkaparók

Hátsó mélységhatároló és
szállító kerék hidraulikus
mélységállítóval
• 200 x 14,5 vagy 320/60 x 12 gumikerék
• ideális területhatáron végzett sekély
szántáshoz
• opcióként: sárkaparók

Szántásmélység könnyű és
gyors állítása Y-csavarral
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TÖKÉLETESSÉG

RM2000
22

RM2005

RM2000V

MŰSZAKI ADATOK
RM2000

RM2005

RM2000V

RM2005V

RM3000V

RM3005V

85/100

85/100

85/100

85/100

85/100

85/100

150

150

150

150

200

200

nyírócsavaros

laprugós

nyírócsavaros

laprugós

nyírócsavaros

laprugós

80

70/75

80

70/75

70/80

70/75

30-45/35-50

30-45/35-50

30-50

30-50

30-50

30-50

3-5

3-5/3-4*

3-5

3-5/3-4*

3-6

3-6

3-fejes

820

990

890

1050

1060

1200

4-fejes

1050

1185

1120

1275

1200

1360

5-fejes

1165

1390**

1235

1500**

1570

1700

6-fejes

–

–

–

–

1800

1950

3-fejes

1700

1850

1800

2800

2260

2700

4-fejes

3100

3250

3250

3650

3300

3900

5-fejes

3700

3900

3850

4200

4200

5200

6-fejes

–

–

–

–

6000

6500

Kubota Modell
Ekefejosztás (cm)
Fordítómű
Ekefej védelem
Gerendelymagasság (cm)
Fogásszélesség (cm)
Ekefejek száma
Súly (kg)

Emelőerő-igény (kg)

A legtöbb modell toldható egy ekefejjel.
Minden súly opcionális kiegészítők nélkül
értendő (nettó súly).
Az emelőerő-igény a következő
kiegészítőkkel értendő: mélységhatároló
kerék, egy vágótárcsa, előhántó minden
ekefejen.

RM2005V

Az ekék tömegét és emelőerő-igényét 85
cm ekefejosztással állapítottuk meg.
A 100 cm-es ekefejosztású ekék tömegét a
következő korrekciós tényezőkkel kell
kiegészíteni: Súly +15 kg/ekefej emelőerőigény +50 kg/ekefej.

RM3000V

A legtöbb fokozatmentes fogásszélességállítású eke 85 cm-es osztással 30-45 cm
munkaszélességű, míg a 100 cm-es
osztású 35-50 cm munkaszélességű.
* csak 100 cm ekefejosztással
** csak 85 cm ekefejosztással

RM3005V
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2118. Dány, Zöld út 20.
Telefon: 06 28/465-053
E-mail: kubota@ketkata.hu

www.ketkata.hu

A Két-Kata Kft-nél mindent megtettünk annak érdekében, hogy a kiadványban szereplő információk pontosak és aktuálisak legyenek, azonban előfordulhatnak
pontatlanságok. A felszereltségek és előírások előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak, ezért vásárlás előtt mindig forgalmazói specifikáció megerősítés szükséges.
A magyar nyelvű kiadványt a Két-Kata Kft. szerkesztette.

