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Výzvy,
ktorým
čelí
poľnohospodársky sektor, stále
narastajú a keď sú časy ťažké, pomôže
len jedna vec: nový spôsob myslenia. Zohľadnenie
alternatívnych možností a prijímanie inteligentných rozhodnutí.
To pre Váš ďalší nákup traktora znamená rozhodnúť sa pre efektívnosť
namiesto imidžu. Rozhodnúť sa pre traktor, ktorý môže vykonávať ťažkú prácu so
špičkovým výkonom pod neustálym tlakom. A to všetko za rozumnú cenu. Traktory značky
Kubota predstavujú v časoch, ako sú tieto, presne tú správnu alternatívu.

www.kubota.sk

B 1220
výkon 12 HP

mechanická prevodovka 6 x 2
ľahké ovládanie
pohon 4x4 permanentný
spotreba paliva od 1,2 do 2,5 l

8 325,- € bez DPH

Akciová cena

6 250,- €

bez DPH

10 500,- € bez DPH

Akciová cena

7 490,- €

bez DPH

set traktor, pluh, rotavátor

MK 5000

4- valcový turbo motor Kubota
výkon 49 HP
prevodovka 8x8
synchronizovaný reverz
zdvih zadných ramien 1300 kg
zadný vývodový hriadeľ 540 ot/min
Vedeli ste že?
  
Vedeli ste, že spoločnosť Kubota vyrába svoje vlastné motory
a je globálnym trhovým lídrom
v oblasti priemyselných dieselových motorov pod 100 koní ?
Asi vás prekvapí, pod akými
všelijakými kapotami pracujú motory značky Kubota.
Hlavnými prvkami tohto úspechu
je špičková kvalita a efektívnosť.

radenie pod zaťažením

22 500,- € bez DPH

Akciová cena

18 990,- €

bez DPH

Obrázky sú ilustratívne, neručíme za chyby vzniknuté v procese predtlačovej prípravy a tlače. Ceny sú v € a bez DPH.
Akcia platí od 1.4.2017 do 30.7.2017 alebo do vypredania zásob.

B 3150

4- valcový turbo motor Kubota
výkon 31 HP
3 stupňová hydrostatická prevodovka
zadný vývodový hriadeľ 540 ot/min
radenie pod zaťažením
zdvih zadných ramien 970 kg
polomer zatočenia 90 cm

25 000,- € bez DPH

29 000,- € bez DPH

Akciová cena

Akciová cena

18 990,- €

23 990,- €

bez DPH

bez DPH

traktor, nakladač,
lyžica 122 cm

traktor, nakladač,
lyžica 122 cm
trávny zakladač 130 cm

BX 2350
Vedeli ste že?
  
Vedeli ste, že Kubota zastáva v Európe vedúcu pozíciu v oblasti stavebných strojov a kompaktných traktorov
už mnoho rokov ? Získajte rovnaké
skúsenosti a objavte kľúč k úspechu,
aký sa vzťahuje na trh profesionálnych
poľnohospodárskych strojov.

3 – valcový motor Kubota
výkon 23 HP
2 stupňová hydrostatická prevodovka
ľahké ovládanie
malý polomer zatočenia
veľký výkon/malý traktor

13 300,- € bez DPH

Akciová cena

11 290,- €

bez DPH

L 3200

výkon 34 HP

mechanická prevodovka 8x4
pevná liatinová prevodovka
výška zdvihu nakladača 2420 mm
zdvih zadných ramien 906 kg
nosnosť nakladača 518 kg
záruka 36 mesiacov

21 100,- € bez DPH

Akciová cena

16 990,- €

bez DPH

traktor, nakladač,
lyžica 153 cm

B 1620
výkon 16 HP

mechanická prevodovka 6 x 2
pohon 4x4
zadné PTO 540/1000 ot/min
medzinápravové PTO 2 500 ot/min

11 675,- € bez DPH

Akciová cena

9 083,- €

bez DPH

B 2420

výkon 24 HP

mechanická prevodovka 9 x 3
posiľnovač riadenia
zdvih zadných ramien 615 kg
zadné PTO 540/1000 ot/min
výkon čerpadla 16,6 l/min

12 488,- € bez DPH

Akciová cena

10 825,- €

bez DPH

GR 1600
výkon 15,5 HP

diesel, 2-valec
spotreba 1,25 l/motohodina
záber 107 cm
výška kosenia 25-102 mm
pohon kosy od prevodovky
pomocou kardanového hriadeľa
zberný kôš 350 l

8 258,- € bez DPH

Akciová cena

6 990,- €

bez DPH

Vedeli ste že?
  
Vedeli ste, že Kubota je nielen
jednou z top 50 najznámejších
značiek v Japonsku, ale tiež jedným
z najväčších výrobcov traktorov
na svete? Len v roku 2014 vyrobila
Kubota viac ako 180 000 traktorov

GR 2120

výkon 21 HP

3-valec diesel
spotreba 1,35 l/motohodina
záber 122 cm
pohon 4x4
hydropojazd
pohon kosy od prevodovky pomocou
kardanového hriadeľa
zdvih kosy pomocou hydrauliky
zberný kôš 450 l

12 904,- € bez DPH

Akciová cena

9 990,- €

bez DPH

GZD 15 HD
nulový polomer otočenia
výkon 15 HP
2-valec diesel
záber 107 cm
výška kosenia 25-102 mm
pohon kosy od prevodovky
pomocou kardanového hriadeľa
vysýpanie koša do 175 cm výšky
zberný kôš 400 l

14 940,- € bez DPH

Akciová cena

12 290,- €

bez DPH

Vedeli ste že?
  
Vedeli ste, že Kubota vyrába svoje
výrobky v siedmych krajinách?
Blízkosť k trhu je pre filozofiu
spoločnosti ústredná. Každá továreň
sa riadi rovnakými štandardmi
vysokej japonskej kvality, či už sa
nachádza v Nemecku, vo Francúzsku
alebo v Japonsku.

G 23 HD

výkon 23 HP

3-valec diesel
hydrostatický pohon
pohon 2WD s uzávierkou diferenciálu
priemer zatočenia 1,70 m
medzinápravová kosačka záber 1220 mm
hrúbka noža 90 mm
výška kosenia 25-102 mm, max. 180 mm
pohon kosy od prevodovky pomocou
kardanového hriadeľa
vysýpanie koša do 185 cm výšky
zberný kôš 640 l

18 236,- € bez DPH

Akciová cena

15 290,- €

bez DPH

