
Regoor die wêreld maak Kubota 
sake makliker vir boere sodat hulle 

meer doeltreffend, makliker en wins-
gewender kan werk. Die Wes-Kaapse 
appelplaasbestuurder, Neil Reid van 
Elgin Orchards, is een van die boere 
wat op Kubota-oplossings reken.
 “Ons gebruik die voorgemonteerde 
opsie grootskaals om ons appelkratte 
te vervoer,” sê Neil, “en Kubota het ’n 
tasbare verskil aan my bedrywghede 
gemaak ten opsigte van doeltreffend-
heid en wesenlike besparing. Hierdie 
trekkers is aangekoop hoofsaaklik 
vir hulle nat koppelaars en vorentoe-
truskakelingtegnologie, want ander 
soorte trekkers het nie die unieke 
tegnologie nie, wat onnodige staantyd 
tydens die oesseisoen meebring.
 Kubota se tegniese spesialis, Mike 
Heath, verduidelik hoekom Kubota 
– en meer spesifiek die M7040N en 
M8540N – so uitnemend geskik is vir 
voormonteringtoepassings. “Dit is 
basies toe te skryf aan die uniekheid 
van Kubota se vooras en kragoordrag-
stelsel,” sê hy.
 Die unieke Kubota-kenmerke in 
hierdie twee opsigte sluit in:

Vooras
• Keëldryfrataandrywing – geen kruis-

skakels
• Verseëlde oliesmering vir alle ratte
• Baie sterk gietysterhulse
• Gebuste skarnierpunte met maklike 

verstellings
• Tweespoedstelsel vir knap 

draaiwerk, selfs in vierwieltrek
• Veelplaat-natskyfaandryfkoppeling

• Voorasmonteerraam aan die unieke 
Kubota-silinderblokgietstuk geheg

• Baie robuuste en goed-ontwerpte 
voorstegewigrak vir montering van 
die vervoerhaak

• Drie voorbandspesifikasies om van 
te kies

• Presiesheid en vinnige maneuvre-
ring word moontlik gemaak deur 
die heen-en-weerstelsel met nat 
veelplaatkoppelaars, wat ook ’n veel 
langer lewe as gewone, droë kop-
pelaarplate het.

Kragoordrag
Kubota se unieke nat veelplaatkoppe-
laar bied:
• Vorentoe- en truskakeling koppel 

sonder om die koppelaarpedaal te 
trap

• Die aandryfstelsel werk met af-
sonderlike nat veelplaatkoppe-
laarstelsels vir vorentoe- en trube-
weging, wat beter werkverrigting en 
’n langer koppelaarlewe meebring as 
met die konvensionele droë koppe-
laars

• Sentrale rathefboom kies alle ratte 
met sinkroskakelingstelsels

• Agt versnellings – identies vir voren-
toe of tru

• ’n Aparte nat veelplaatkoppelaarstel-
sel koppel en ontkoppel vierwieltrek 
in die ry.

Neil sê benewens die uitmuntende 
gehalte van die trekkers, kry hy ook 
uiters professionele diens van Kubota. 
“Dit gee ons gemoedsrus, omdat die 
betroubaarheid van trekkers en diens 
die sleutel tot ons produktiwiteit is, sê 
hy.
 Kubota word in Suid-Afrika ver-
sprei deur Smith Power Equipment se 
handelaar-netwerk regoor die land.

Vir meer inligting en om uit te 
vind wie en waar jou naaste agent 
is, kontak asseblief Smith Power 
Equipment by 011-284-2000 of 
besoek www.kubotasa.co.za.
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Kubota hard aan die werk op die appelplaas, in Elgin.

Paul Martin en Steve Moorcroft by die span Kubotas wat met hulle 
vernuftige voormontering ’n groot verskil op Elgin gemaak het.

Kubota en stootwa maak appelboerdery maklik


