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Narrow M40

Tato nová řada traktorů se sada-

řům a vinařům představila v po-

lovině loňského roku. Traktory 

byly vyvinuty speciálně pro zá-

kazníky, kteří pracují ve vinicích 

a sadech nebo tam, kde je třeba 

kompaktního traktoru s výko-

nem standardní série M. Cel-

ková šířka traktoru s běžnými 

koly je 1220 m. Sklopná světla, 

zaoblení rohů umožňuje průjezd 

pod nízkými větvemi. Traktory 

jsou vybaveny hydraulickým ří-

zením Kubota, které umožňuje 

lehké ovládání stroje a usnad-

ňuje zatáčení ve vinicích, sadech 

a ostatních úzkých prostorách. 

Pro vhodnost traktorů do vinic 

a sadů přispělo také snížení tě-

žiště, zvýšení výkonu hydrauliky 

a motoru. Patentovaný systém 

pohonu předních kol BI-Speed 

umožňuje při natočení o více 

jak 30 stupňů dvakrát rychlejší 

otáčení předních kol oproti zad-

ním. Traktor tak díky menšímu 

poloměru otáčení minimalizuje 

škody u podnoží, je lépe manév-

rovatelný v menším prostoru.

Silnější výkon

Synchronizovaná pětistupňová 

převodovka disponuje třemi re-

dukčními převody a  umožňuje 

tak volbu z 15 rychlostí vpřed 

i vzad včetně velmi pomalé rych-

losti, od 300 cm/h do 36 km/h. 

Systém přímého vstřikování 

představuje vyšší výkon, lepší 

spotřebu paliva, spolehlivost 

strojů. Tyto traktory jsou vyba-

veny hydraulickým čerpadlem 

o kapacitě 61 l/min se zlepšenou 

kapacitou zdvihu na 2300 kg, 

což umožňuje použití velkého 

množství příslušenství. Nezávis-

lý zadní vývod  (PTO) s brzdou 

zlepšuje efektivitu práce. Trakto-

ry jsou vybaveny hydraulickými 

okruhy pro čelní nářadí. K před-

ní pravé straně jsou připojeny 

dva přídavné hydraulické okruhy 

jako volitelné vybavení. Ovláda-

cí páka je umístěna vedle volan-

tu pro snadné ovládání. Dále je 

možné stroj vybavit ovládáním 

průtoku hydraulického oleje pro 

snadnější ovládání a připojování 

pracovního nářadí

Hlavní doménou Kuboty byly 

malotraktory pro soukromé 

zemědělce, školkaře a vinaře. 

V současné době připravuje-

me k uvedení na trh novou 

řadu malotraktorů řady B 20. 

Tyto modely nahradí v prů-

běhu prvního pololetí letošní-

ho roku velmi úspěšnou řadu 

traktorů B 1410 a B 1610

Nová řada B20    

    

Tyto traktory vychází z úspěš-

né řady B 10. Nabízeny budou 

3 modely B 1220, 1620 a 1820, 

s výkonem 12,16 a 18 koní. 

Všechny modely mají diesel 

motory Kubota, 1220 dvouválec, 

16 a 1820 tříválce. Pohon je 4x4, 

u modelů 1620 a 1820 s mož-

ností vyřazení pohonu přední 

nápravy. Všechny 3 modely mají 

standardní zadní tříbodový zá-

věs Kat 1 s výkonem od 430 kg. 

Modely B 1620 a 1820 budou 

vybaveny soupravou pro provoz 

na pozemních komunikacích. 

K dovybavení traktorů bude vel-

ké množství příslušenství – čelní 

závěs a kardanový vývod, vari-

antní pneu, kabina a přídavná 

hydraulická souprava.

Jsme přesvědčeni, že i tato 

nová řada traktorů naváže na 

do sadů a vinic
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nabízí traktory nejen pro 
zemědělskou a komunální 
sféru, ale v současné době 
má ve svém sortimentu také 
traktory pro sady a vinice. 
Jedná se o novou řadu traktorů 
M40 Narrow, speciály do 
vinic a sadů. Jejich velikost 
a konstrukce umožňuje, aby 
traktory mohly bez problémů 
pracovat v řádcích vinohradů 
a pod větvemi ovocných 
stromů.
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úspěchy předchozích modelů 

Kubota. 

Nové řady traktorů pro vinice 

a sady vám rádi představí zá-

stupci firmy BONAS spol. s r.o., 

která je výhradním certifikova-

ným dovozcem traktorů Kubo-

ta pro českou republiku. 


