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V Ý H R A D N Í  D O V O Z C E  P R O  R

NOVINKY PRO SEZÓNU 2008

ada L40:
L3540 (35,2 HP) ROPS
L4240 (43,1 HP) Cab.
L5040 (48,9 HP) Cab.
L5240 (52,6 HP) Cab.
L5740 (58,6 HP) Cab.

ada Super B30:
B1830 (18 HP)
B2230 (22 HP)
B2530 (25 HP)
B3030 (30 HP)
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Kubota Demo 2008

Informace o komunální, zahradnické a zemědělské technice je dnes 
snadné získat z tištěných i digitálních zdrojů. Nenahraditelná je 
však  možnost vidět tyto stroje v akci, vyzkoušet je a podebatovat 
s odborníky. To byl i záměr předváděcí akce KUBOTA DEMO 2008, 
kterou připravila nedávno v Ostrovačicích u Brna společnost Bonas, 
spol. s r. o., výhradní dovozce techniky značky Kubota do ČR. 
Základní komponenty strojů společnosti 
Kubota jsou z vlastní dílny. Jak motor, tak 
převodovky, nápravy či hydrauliku si firma 
vyvíjí a vyrábí sama. Tak je zajištěna kvalita 
a vzájemná ideální kompatibilita mezi stro-
jem a přídavným zařízením. Nově zahájila 
Kubota i výrobu vlastních kabin, původně 
dodávaných jinými výrobci a v současné 
době kompletní výrobu čelních nakladačů. 
Ve svých výrobních závodech v Japonsku 
a USA společnost vyrobí 300 000 trak-
torů a 1,2 milionu motorů do výkonu 
130 HP ročně. Traktory a komunální 
stroje přichází do Evropy jako „polotovary“ 
a jejich finální montáž probíhá pro východ-

ní část Evropy v Německu. Dodací lhůty se 
pohybují mezi 10 až 40 dny.
Na předváděcí akci v Ostrovačicích se 
představily novinky připravené pro letošní 
sezónu. Modely řady Super B30 a řady L40. 
Traktory použitelné jak pro komunální 
práce, tak pro zimní údržbu nebo přípravu 
půdy v zahradnictví a zemědělství. Jsou 
dodávány v provedení s ochranným rámem 
(ROPS) nebo s plně integrovanou klima-
tizovanou kabinou. Tyto traktory nabízejí 
mnohostranné stupňovité převody a větší 
zvedací sílu zadní tříbodové hydrauliky. 
S ohledem na to můžete dosáhnout větší 
produktivity práce a využijete-li možnosti 

instalace čelní vývodové hřídele, můžete 
obohatit i možnosti využití široké nabídky 
příslušenství. Navíc máte možnost výběru 
mezi čtyřmi  modely traktorů řady Super 
B30 a šesti modely traktorů řady L40.
Možnost správného výběru - to je nutné 
zdůraznit. Například čelní nakladače 
Kubota, od loňského  roku vyráběné ve 
vlastním závodě, dosahují vynikajících 
parametrů jednak proto, že při jejich kon-
strukci byly zúročeny zkušenosti získané 
v oblasti  kompaktních stavebních strojů 
Kubota, jednak proto, že traktory Kubota 
jsou konstruovány tak, aby tyto zkušenosti 
využily. To klade nároky na výkon a typ 
motoru, konstrukci převodovky a obsluhu 
příslušenství. Parametrů je celá řada, ale 
jejich kompatibilitu a vzájemné vyladění si 
uvědomíte při praktické zkoušce. O to šlo 
i při předváděcí akci KUBOTA DEMO 
2008 , která poskytla prostor pro vnímání 
kvality osobní zkušeností. -em-


