DMC

K U B O T A M aa i e r k n e u z e r s

DMC6000/DMC7000/
DMC8000/DMC8500
Gedragen en getrokken schijvenmaaiers met kneuzer in werkbreedtes
van 2.4-3.5m

ECHTE PRESTATIES

Alle Kubota schijvenmaaiers zijn ontwikkeld om te presteren onder
de zwaarste omstandigheden. Met een zeer complete reeks maaiers
komen we tegemoet aan de wensen uit de markt, waarbij er altijd een
model is die past bij uw bedrijfsvoering.
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VOLLEDIGE LIJN VAN

Waarom Kubota maaierkneuzers ?

Kubota’s reeks van maaierkneuzers is ontwikkeld om altijd iets extra‘s te
bieden vergeleken met andere maaiers - in feite is het onze ambitie om
de standaard van de maaierkneuzers te verhogen - extra prestaties en
eigenschappen om de werkdag iets makkelijker te maken.
• Driehoekige maaischijven met 3 mesjes per schijf.
• Kubota ophanging voor de best mogelijke bodemvolging.
• De 3-in-1 oplossing van de getrokken serie:
zwadmaaien, breedspreiden of zwaden verzamelen.
• Stalen, slijtvaste SemiSwing kneuzertanden.
• Rollenkneuzer voor een zachte maar effectieve kneuzing
van bladgevoelige gewassen.

DMC6000N Series – Gedragen middenophanging schijvenmaaier met nylon kneuzertanden.
Werkbreedtes van 2.4, 2.8 en 3.2m.
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DMC6132T – Gedragen schijvenmaaier met
stalen kneuzertanden.
Werkbreedte 3.2m.

DMC7000T/R series – front schijvenmaaier
met stalen kneuzertanden of rollenkneuzer.
Werkbreedtes van 2.8-3.5m.

MAAIKNEUZERS

DMC8000T/R series – linker dissel
aanspanning getrokken schijvenmaaiers met
stalen kneusvingers en rollenkneuzer.
Werkbreedtes van 2.8-3.5m.

DMC8500T series – getrokken
schijvenmaaier met stalenkneusvingers en
centrale dissel aanspanning.
Werkbreedte 3.2-3.5m.

Kubota maaibalk technologie.
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NIEUWE DIMENSIE M
Drie mesjes per
schijf snijden meer.

De balk is voorzien
van een ruime hoeveelheid olie, waardoor de temperatuur
aanzienlijk lager kan
worden gehouden.

Paarsgewijze
draairichting voor
betere overlap.

Getordeerde messen
voor een scherpe
snede onder alle
omstandigheden.

De volledig gelaste
maaibalk verzekert
een oerdegelijke
constructie.
Uitstekend
maairesultaat door
uitgekiende glijslof.

Gemakkelijke toegang tot de maaibalk voor
inspectie en onderhoud.
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Kubota gebruikt ter bescherming van de
tandwielen en het aandrijfsysteem een
spiebeveiliging, die zal breken in het geval
van grote piekbelasting.

Door toepassing van
een nieuwe generatie tandwielen wordt
het geluidsniveau
aanzienlijk gedempt.

Elke maaischijf is individueel beveiligd tegen
overbelasting van de aandrijving.

AAIPRESTATIE
PAARSGEWIJZE DRAAIRICHTING
Stille maaibalk

achteren afgevoerd wordt. Dit voorkomt
dat het gemaaide gras, de maaiwerking
van de schijven verstoort.

De constructie van de Kubota maaibalk
maakt een opvallend stille maaibalk mogelijk. De ruime hoeveelheid olie in combinatie met de speciale Kubota tandwielen dragen hier onder meer aan bij.

‘Express’ snelwissel systeem van
de maaimessen

De robuste Kubota maaibalk
De basis van de Kubota maaibalk wordt
gevormd door twee in elkaar gelaste
U-profielen. Door deze oerdegelijke
constructie bent u verzekerd van
een lange levensduur. Ook is de balk
voorzien van een ruime hoeveelheid olie,
waardoor de temperatuur aanzienlijk
lager gehouden kan worden. Dit
garandeert een efficiënte overbrenging
van de krachten en geeft bovendien
minder slijtage.

De driehoekige Kubota maaischijven
geven extra overlap tussen de schijven en
garanderen een streep loos maairesultaat.

Alle Kubota schijvenmaaiers kunnen
worden uitgerust met het ‘Express’
snelwissel systeem voor snel en
makkelijk wisselen van de maaimessen.

Drie messen snijden meer
Met drie messen per schijf is er
altijd minimaal één mes dat maait en
ontstaat er een ruime overlap tussen
de maaischijven. Vooral bij een hogere
rijsnelheid is dit uw garantie voor een
streeploos maaibeeld. Daarnaast geeft
de toepassing van driehoek schijven
ook 30% minder belasting per mes, wat
automatisch ook minder slijtage van de
messen oplevert.

Volledig gelaste maaibalk met twee
U-profielen voor een sterke en stevige
constructie.

Paarsgewijze draairichting voor
een betere overlap
Alle Kubota schijvenmaaiers hebben
een even aantal paarsgewijs draaiende
maaischijven. Dat betekent dat elk paar
maaischijven altijd tegen elkaar in werkt.
Het grote voordeel hiervan is, dat het
gemaaide gras direct over de balk naar

Zeer stille maaibalk, dankzij de afgeronde
lange tandwieltanden.

7

OPTIMAAL KNEUZEN
Waardoor blinkt semiswing uit
Door gebruik te maken van de
centrifugaalkracht, blinkt Kubota
SemiSwing uit ten opzichte van
andere kneussystemen. Het biedt
een agressief kneuseffect met daarbij
toch uitstekende bescherming van de
kneuzertanden met nauwelijks slijtage.

Aggressive Conditioning –

De kneuzerplaat is in drie
verschillende standen
verstelbaar, zodat u met
de juiste instellingen altijd
het gewenste kneuseffect
bereikt.

Efficiënte gewasdoorvoer het gras wordt efficiënt van
de maaibalk opgenomen
en tegen de kneusplaat
geduwd, voor een intensief
kneuseffect.

Tijdens het maaien blijven de kneustanden
in vaste positie, waardoor maximaal
kneuseffect en minimale slijtage.

Er is een gewicht van 22kg nodig om de
tand naar achteren te bewegen.

Agressief kneuzen
– minimale verstopping
Kubota’s SemiSwing kneust
intensief over de hele breedte. Als
de rotor begint te draaien, bewegen
de SemiSwing tanden meteen in
werkpositie en blijven dan vast staan.

8

Uitstekende bescherming
van de vingers. De stalen
kneustanden maken
het mogelijk om grotere
obstakels door te laten
zonder beschadiging aan
de tanden, omdat de
tanden naar achteren
kunnen wegklappen.

De hoek en positie van de SemiSwing
tand zorgen voor de best mogelijke
gewasdoorvoer. Het gras wordt van de
rotor af naar de kneusplaat gebracht.
Hierdoor ontstaan geen verstoppingen
en wordt de kneusplaat maximaal
gebruikt.

De brede kneusrotor
zorgt voor gelijkmatig
kneuseffect en lager
brandstofverbruik.

Uitstekende tandbeveiliging
– onderhoudsvrij
Indien een obstakel in de kneuzer
komt, kunnen de stalen SemiSwing
tanden achterwaarts bewegen en kan
het obstakel (tot 103mm) passeren,
zonder dat tanden zullen breken. Dit
betekent minder stilstand voor de
chauffeur en het vermindert de kans op
gebroken tanden in het gewas.

De stalen tanden blijven
in hun vaste positie
voor een intensief
kneuseffect.

Verstelbaar
kneuseffect
Nog efficiënter kneuzen

Minimale slijtage - geen
constante beweging van
kneuzertanden - nauwelijks
slijtage van bouten of
tanden.

De kneuzerplaat is af te stellen in 3
verschillende posities, afhankelijk
van gewenste kneuseffect voor elk
gewastype en -lengte. Hoe nauwer
de doorgang, des te intensiever het
kneuseffect.
Tijdens droge omstandigheden is het
mogelijk om het kneuzertoerental te
verlagen om zo brandstof en gewas
te kunnen sparen. Het toerental kan
afgesteld worden op 600 of 900 tpm
door eenvoudig de poelies te
verwisselen.

Eenvoudige verstelling van kneuzerplaat in
3 posities.

Schakelbare kneuzer toerental aandrijving,
levert brandstofbesparing op en behoud van
het gewas.

Eenmaal in werkpositie
blijft de tand
vaststaan dankzij de
centrifugaalkracht.

Een gewicht van 22kg is nodig om de
tand achterwaarts te laten bewegen.

Rollenkneuzer –
kneuzen van bladgevoelige
gewassen

Dat betekent dat de tand op dezelfde
positie blijft staan tijdens het kneuzen.
Dit ontwerp zorgt ervoor dat de tand
niet meer beweegt tijdens het draaien,
waardoor er geen slijtage meer
plaatsvindt op de bouten, terwijl er
maximaal gekneusd wordt.

Maaiers met rollenkneuzer zijn uitgerust
met uit twee opgebouwde segmenten
kneusrollen. De kneusrollen hebben
dezelfde breedte als de maaibalk
en draaien tegen elkaar in. Met zo
min mogelijk bladverlies worden ook
bladgevoelige gewassen als luzerne en
klaver zo effectief mogelijk gekneusd.

De kneusintensiteit wordt
gevarieerd door het
aanpassen van de minimale
afstand en de veerdruk tussen de
bovenste en onderste rollen.
De geometrie van de rollen is zo
geconstrueerd,dat de bovenste rol
iets verder naar voren staat, dan de
onderste. Dit garandeert een optimale
gewasstroom.
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Bescherming van de
KUBOTA DMC8000-DMC8500

Kubota ophanging voor een
schoon maairesultaat
De DMC8000 en DMC8500 series zijn
ontworpen met het unieke Kubota
bodemdruk systeem. De volledige
maaiunit, met inbegrip van de kneuzer
wordt onafhankelijk opgehangen aan
het frame door twee of vier lange
verstelbare bodemdrukveren wat zorgt
voor een perfecte bodemvolging.
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Wanneer er een obstakel wordt
geraakt, zwenkt de machine omhoog
en tegelijkertijd wijkt deze naar
achteren, waardoor de maaier over
het obstakel heen gaat. Vervolgens
keert de maaier automatisch in de
oorspronkelijke positie terug, zonder te
stoppen.
Een eenvoudige hendel past de gehele
maaihoogte omhoog of omlaag aan
voor een gewenste stoppelhoogte.
glijsloffen zijn beschikbaar om de
maaihoogte verder te vergroten.

Eenvoudige instelling van de maaihoogte.

bodem en machine
Accurate zijwaarts aanpassing
De lange veer ontwerp zorgt voor een
uitstekende bodemvolging. In glooiende
percelen is de maaier in staat om
+500mm / -150mm uit te wijken.

Gelijke bodemdruk
De veren zijn gemonteerd op een
zo breed mogelijke positie van de
maaiunit om gelijkmatige bodemdruk te
verzekeren. Het gewicht op de grond is
stabiel en slechts ca. 50 - 60 kg aan elke
zijde.

De veren zorgen voor een uitstekende
zijdelingse aanpassing van de complete
maaiunit.

Uistekende bescherming tegen
obstakels
De gesleepte ophanging is gemonteerd
tussen de maaiunit en het frame. Dit
zorgt ervoor dat de afstand tussen
ophanging en trekboom constant is.
Wanneer er een obstakel wordt geraakt,
zwenkt de machine omhoog en
tegelijkertijd wijkt deze naar achteren,
waardoor de maaier over het obstakel
heen gaat. Vervolgens keert de maaier
automatisch in de oorspronkelijke positie
terug, zonder te stoppen.

Bij het raken van een obstakel zwenkt de
maaier uit en keert vervolgens automatisch
terug in werkpositie.

Het verenpakket van de maaier zorgt voor een perfecte bodemvolging in
ongelijke omstandigheden. De maaier kan 500mm naar boven en 150mm
naar beneden uitwijken.
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Getrokken schijvenmaaier
KUBOTA DMC8000-DMC8500

Afgestemd op elk verzoek
Functies zoals SemiSwing kneuzer,
onderhoudsarme maaibalk, onafhankelijke actieve vering, afvoerband
en FlipOver breedspreidinrichting,
DMC8000 en DMC8500 serie machines
zijn klaar om aan ieder verzoek met uitzonderlijke prestaties te kunnen voldoen.
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Sterk en betrouwbaar in elke
situatie
Goed voorbereid zijn voor het
maaien is van essentieel belang.
Onze machines zijn ontworpen om
maximale productiviteit te behalen en
daarnaast hebben we een wereldwijde
ondersteunend netwerk die ons
bijstaat. Gewijd aan het helpen om uw
productiviteit te behalen.

Standaard op alle getrokken maaiers is de
omkeerbare Pivot-Star zwenkkop.

schijvenmaaier met kneuzer
1

2

3

4

Trekboom met midden
aanspanning
De DMC8500, is voorzien van een in het
midden aangespannen trekboom. Dit
biedt de mogelijkheid om zowel links
als rechts van de trekker te maaien,
waardoor een perceel heen en terug
gemaaid kan worden.

Het uitheffen van de schijvenmaaier, tot
wel 50 cm boven de grond, geeft een goede
bodemvrijheid tijdens transport en voorkomt
ook nog eens dat de maaibalk onnodig het
gemaaide zwad raakt.

verhoogd. Zoals bij het uitvoeren van de
volgende manoeuvres, bij driehoekige of
gevormde percelen.

Tijdrovende draaimanoeuvres worden
voorkomen en de maaicapaciteit wordt

Draaien op de kopakker is nog eens
gemakkelijker worden, omdat met de
hydraulische cilinder van de trekboom
de draaicirkel nog kleiner gemaakt kan
worden.

De maaier kan zowel links als rechts van de
trekker maaien, waardoor een perceel heen
en terug gemaaid kan worden.

Vooral bij grote, brede percelen levert
dit een aanzienlijke tijdsbesparing op de
kopakker.
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VOORBEREID ONGEAC
KUBOTA DMC8000-DMC8500

Flexibel inzetbaar met afvoerband
Een echte luxe oplossing voor het
verzamelen van het gras op één zwad
is de hydraulische afvoerband. Naar
keuze is de Kubota DMC8000-8500
serie namelijk uit te rusten met de
nieuwe zwadband, waarmee twee
zwaden bij elkaar of op elkaar gelegd
kunnen worden. De zwadband is
volledig instelbaar vanaf de trekker.
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Regelbare snelheid van de
afvoerband
Ook de snelheid van de band is traploos regelbaar vanuit de trekkercabine.
Hiermee kan de gewenste breedte van
het zwad bepaald worden: zij-aan-zij of
op elkaar.

Bij de eerste werkgang wordt een normaal
zwad gemaaid en is de afvoerband hoog. Bij
de volgende werkgang wordt de afvoerband
gebruikt door de band hydraulisch in de
gewasstroom te zetten.

HT HET WEER
Instellen van de DMC8000 en 8500
maaimachines voor brede verspreiding is
zeer eenvoudig.

Het wisselen van zwad afleggen naar breed
spreiden kan eenvoudig door de spreidplaat
te ontgrendelen en 180º te draaien.

Demonteer de twee zwaddeuren en je bent
klaar om te maaien zijn.

Snel en handig: Flip-Over
breedspreidset
De Kubota DMC8000-8500 serie kan
worden uitgerust met een FlipOver
breedspreidset. Hierdoor kan het
gewas in één bewerking gemaaid,
gekneusd en volledig over de gehele
breedte gespreid worden.

Hydraulische zwaddeur
De spreidplaat wordt zo ver mogelijk
achterin de gewasstroom geplaatst.
Dit geeft de grootst mogelijke afstand
tussen de kneusrotor en spreidvinnen,
waardoor een mooie egale spreiding
over de gehele werkbreedte wordt
gekregen.
Het gewas wordt naar binnen gericht, weg
van het nog te maaien gewas.
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DE MAAICOMBINATIE

KUBOTA DMC7028T-DMC7032TDMC7032R-DMC7036T
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Ideaal voor een combinatie

Non-Stop obstakelbeveiliging

Kubota DMC7000T / R serie maaiers
kunnen gebruikt worden in combinatie
met verschillende schijvenmaaiers
met kneuzer, waaronder DMC8000
of DMC8500 series, DMC6000N,
DMC6100T of op zichzelf, maakt dit een
extreem veelzijdige machine. Met een
werkbreedte van 2.80, 3.20 of 3.50m,
is de capaciteit van deze machines
aanzienlijk.

Voor een optimale beveiliging van de
maaibalk, zijn de frontmaaiers voorzien
van een NonStop obstakelbeveiliging.
Op het moment dat de maaibalk een
obstakel zal raken, wordt de maaier
horizontaal naar achteren weggeklapt
en komt deze automatisch in de juiste
werkpositie weer terug. Door het naar
achter wegklappen van de frontmaaier,
voorkomt deze ook schade aan de
bodem en graszode.

De pro-actieve ophanging beschermt de
maaibalk tegen obstakels.

Machines voor de professional
Kubota DMC7000T / R-serie wordt
gekenmerkt door een uitstekend
ontwerp van de ophanging en
nauwkeurige bodemvolging. Daarnaast
is de Kubota maaibalk, met uitstekende
maaiprestaties en een keuze uit
SemiSwing stalen tandkneuzer of rollen
kneuzer.
Het SemiSwing concept is een
combinatie van de voordelen van alle
bekende kneuzingssystemen, en biedt
dezelfde agressieve kneuzing als bij
vaste tanden. Het resultaat: maximaal
kneuseffect en een minimale slijtage van
de scharnierpunten.

Kubota DMC7032T met
3.20m werkbreedte en
een gewicht van slechts
1230kg.
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UITZONDERLIJK AANP
KUBOTA DMC7028T-DMC7032T-DMC7032RDMC7036T
KUBOTA. Kubota bodemvolgingsysteem

De maaier reageert direct op oneffen
ondergrond contouren en kan 250 mm naar
beneden en 450 mm omhoog uitwijken.

Actieve bodemvolging beschermt
machine en graszode
De ophanging is ontworpen voor
uitstekende bodemvolging en een
constante bodemdruk. De twee grote,
naar buiten geplaatste veren, zorgen
voor een betere stabiliteit en het goed
volgen van oneffenheden. Dit zorgt voor
een optimale bodemaanpassing, een
goede bescherming van de graszode en
minder slijtage aan de maaibalk.
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De frontmaaier is erg flexibel, de
machine kan 250 mm naar beneden en
450 mm omhoog uitwijken.
Het ontwerp van de nieuwe ophanging
maakt het bovendien mogelijk, dat de
maaier zijdelings 24° omhoog en omlaag
kan bewegen. Door deze constructie
kan er met een grotere snelheid gewerkt
worden.

Zwaar uitgevoerde bodemdruk veren voor
een uitstekende bodemvolging.

ASSINGSVERMOGEN

Zijdelingse uitwijking van 24° voor oneffen
ondergrond.

Compact design voor een perfect overzicht
tijdens het werk.

Eenvoudig werken
Het ontwerp van de machine is zodanig,
dat het dagelijkse werk zo gemakkelijk
mogelijk kan worden uitgevoerd. Het
slimme ontwerp van de ophanging zorgt
voor een uitstekend overzicht tijdens het
werk en transport. Daarnaast zorgt een
ruime kopakkerstand van 350 mm voor
een prettige werking en is het optioneel
mogelijk om het snelwisselsysteem van
de messen te monteren.
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LAAG GEWICHT – HO
KUBOTA DMC6024N-DMC6028N-DMC6032N

Effectieve kunststof kneuzervingers met een
keuze voor toerental van 600/900 tpm.
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Middenophanging schijvenmaaier
met kneuzer

Licht gewicht machine met
agressieve kneuzer

Kubota biedt 3 middenophanging
schijvenmaaiers met kneuzer,
DMC6024N, DMC6028N en DMC6032N,
in werkbreedtes van 2.4, 2.8 en 3.2m.
Ze zijn allemaal uitgerust met de Kubota
maaibalk met een slank design voor
betere maaiprestaties.

De DMC6000N is uitgerust met nylon
kneuzertanden. Hierdoor wordt het
gewicht van de machines tot een
minimum beperkt, terwijl de agressieve
kneuzing behouden blijft. De vaste
kneuzertanden zijn gemaakt van
hoge kwaliteit nylon. Dit betekent de
uitstekende bescherming van stenen
en andere obstakels. Een perfecte
oplossing voor elke veehouder!

Middenophanging
De maaiunit is bevestigd in het
midden en voorzien van een grote,
snel reagerende bodemdruk veer. Dit
ontwerp zorgt voor een gelijkmatige
gewichtsverdeling over de gehele
maaibreedte, evenals een constante,
snelle en meer precieze aanpassing
aan de contouren van de grond.
Bijkomende voordelen zijn, een optimale
bescherming van de stoppel en minder
brandstofverbruik.

GE PRODUCTIVITEIT
SNEL SCHAKELEN

Snel veranderen van zwadmaaien naar breed
af eggen.

Machine is standaard uitgerust met keuze
voor 540 of 1000 tpm maaien.

Deze functie biedt een gemakkelijke en
eenvoudige instelling van de bodemdruk
op de Kubota DMC6000N serie. Voor
meer gebruikersgemak is de bodemdruk
eenvoudig te verstellen vanuit de cabine.
Zelfs tijdens het maaien.

kan de de bodemdruk-veer hydraulisch
langer of korter gemaakt worden. Op
de maaier is duidelijk zichtbaar of de
bodemdruk toe- of afneemt.

Het is in feite een zeer eenvoudige en
slimme oplossing voor een belangrijke
uitdaging in het optimaliseren van
het maaibeeld. Met de optionele
hydraulische bodemdruk verstelling,

Nauwkeurige instelling van de
bodemdruk draagt aanzienlijk bij
aan betere werkomstandigheden
die leiden tot vermindering van het
brandstofverbruik. Een maaier met de
juiste bodemdruk is gemakkelijker te
trekken en kost minder vermogen.

Bescherming van de maaibalk

Met 540 of 1000 tpm maaien

Eenvoudige aanpassen

Om de maaibalk maximaal bescherming
te kunnen bieden, zijn deze machines
uitgerust met een NonStop obstakelbeveiliging. Op het moment dat de
maaibalk een obstakel raakt, zal de
gehele maaier naar achteren wegklappen en over het obstakel worden getild.
Vervolgens zal de machine automatisch
in de werkstand terugkeren.

De machines bieden een grote mate van
flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid.
De DMC6000N is namelijk standaard
uitgerust met de mogelijkheid om met
540 of 1000 tpm te werken. Op deze
manier kunt u altijd werken met de voor
u juiste snelheid. Ook standaard op de
machines is een breedspreidset.

Met de DMC6000N is het ook mogelijk
om eenvoudig het toerental van de
kneuzer te wijzigen in 600 of 900 tpm.
Op deze manier kan de machine
eenvoudig worden aangepast aan de
omstandigheden en kan er brandstof
worden bespaard.

Uitheffen op de kopakker met voldoende
afstand tot het gemaaide zwad.
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transport
KUBOTA DMC6024NDMC6028N-DMC6032N

Slimme transport oplossing
Kubota 6000N-serie machines zijn
gevouwen in een 125 ° verticale
transportpositie doormiddel van een
hydraulische cilinder
Het lage zwaartepunt tijdens het vervoer,
met het gewicht van de maaier dicht
bij de trekker, biedt een uitstekende
gewichtsverdeling.
De trekker en maaier zijn goed in balans,
zelfs bij hoge snelheid tijdens transport
over de weg. Bovendien is de maaier
tijdens het transport geblokkeerd door
de hydraulische cilinder.
Daarnaast is de transporthoogte
beperkt, dus passeren van smalle
doorgangen of onder viaducten
doorrijden is geen probleem. Een ander
voordeel is dat de hydraulische cilinder
ook wordt gebruikt als kopakkercilinder.

De DMC6000N modellen zijn compact
gevouwen in een 125° doorgeklapte
transportpositie.

Kubota DMC6032N met 3.2m
werkbreedte en een gewicht van
slechts 1090kg.
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Techn. gegevens
Kubota Model
Kneuzer

DMC
6024N

DMC
6028N

DMC
6032N

Nylon

Nylon

Nylon

DMC
7028T

DMC
7032T

SemiSwing SemiSwing

DMC
7032R

DMC
7036T

Rollen

SemiSwing

Afmetingen & gewicht
Werkbreedte (m)

2.40

2.80

3.20

2.80

3.20

3.20

3.50

Gewicht (kg)

920

1025

1090

1145

1230

1267

1290

Transportbreedte (m)

1.90

2.10

2.30

2.70

3.00

3.00

3.40

Bevestiging aan de tractor
Hefkogel (CAT)
Aftakas (tpm)
Aftakas benodigd vermogen (kW/pk)

II

II

II

II

II

II

II

540/1000

540/1000

540/1000

1000

1000

1000

1000

50/70

55/80

65/90

50/70

55/80

55/80

65/90

Maaiunit
Aantal schijven
Aantal maaimessen
Stoppelhoogte (mm)
Toerental kneuzer
Benodigde hydr. aansluitingen

6

8

8

8

8

8

10

18

24

24

24

24

24

30

20-50

20-50

20-50

20-50

20-50

20-50

20-50

900/600

900/600

900/600

900/600

900/600

900

900/600
1EW

1xDW

1xDW

1xDW

1EW

1EW

1EW

Banden

-

-

-

-

-

-

-

Trekdissel

-

-

-

-

-

-

-

Breedspreidset

•

•

•

-

-

-

-

Zwadbanden

-

-

-

-

-

-

-

o/o/o

o/o/o

o/o/o

o/o/o

o/o/o

o/o/o

o/o/o

o

o

o

o

o

o

o

DMC
8032T

DMC
8032R

DMC
8036T

DMC
8036R

DMC
8532T

DMC
8532R

DMC
8536T

DMC
8536R

Rollen

SemiSwing

Rollen

SemiSwing

Rollen

SemiSwing

Rollen

Optionele uitrusting

Hoge glijsloffen (+20/+40/+80mm)
Verlichtingsset

• = Standaard o = Optioneel - = Niet beschikbaar

Kubota Model
Kneuzer

DMC
8028T

SemiSwing SemiSwing

Afmetingen & gewicht
Werkbreedte (m)

2.80

3.20

3.20

3.50

3.50

3.20

3.20

3.50

3.50

Gewicht (kg)

1820

1975

2061

2160

2247

2320

2426

2160

2515

Transportbreedte (m)

2.70

3.00

3.00

3.40

3.40

3.00

3.00

3.40

3.40

Bevestiging aan de tractor
Hefkogel (CAT)
Aftakas (tpm)
Aftakas benodigd vermogen (kW/pk)

II

II

II

II

II

II

II

II

II

540/1000

540/1000

540/1000

540/1000

540/1000

540/1000

540/1000

540/1000

540/1000

50/70

60/80

60/80

65/90

65/90

60/80

60/80

65/90

65/90

Maaiunit
Aantal schijven
Aantal maaimessen
Stoppelhoogte (mm)
Toerental kneuzer
Benodigde hydr. aansluitingen
Banden
Trekdissel

8

8

8

10

10

8

8

10

10

24

24

24

30

30

24

24

30

30

20-50

20-50

20-50

20-50

20-50

20-50

20-50

20-50

20-50

900/600

900/600

900

900/600

900

900/600

900

900/600

900

1EW

1EW+1DW 1EW+1DW 1EW+1DW 1EW+1DW 1EW+1DW 1EW+1DW 1EW+1DW 1EW+1DW

380/55-17

380/55-17

380/55-17

380/55-17

380/55-17

380/55-17

380/55-17

380/55-17

380/55-17

Links

Links

Links

Links

Links

Midden

Midden

Midden

Midden

Optionele uitrusting
Breedspreidset

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Zwadbanden

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o/o/o

o/o/o

o/o/o

o/o/o

o/o/o

o/o/o

o/o/o

o/o/o

o/o/o

o

o

•

o

•

o

•

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Hoge glijsloffen (+20/+40/+80mm)
Breedspreidv. voor vers. gewassen

•
• = Standaard o = Optioneel - = Niet beschikbaar

Verlichtingsset

23

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om specificaties in deze brochure te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Enkele van de items afgebeeld in deze brochure zijn optioneel en behoren
niet tot de standaard uitvoering van de machine. Neem daarom contact op met uw lokale Kubota dealer voor garantie, veiligheid of product informatie. Voor uw eigen veiligheid, raadt Kubota aan
ten alle tijde een veiligheidsgordel te gebruiken.
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