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Nuwe Kubota-modelle gaan 
produsente se lewens vergemaklik

K
ubota het by Graan SA se NAMPO 
Oesdag twee nuwe modelle bekend 
gestel wat beloof om produsente se 
lewens aansienlik makliker te maak.

Die B2650 is ‘n hidrostatiese trekker wat 
mnr Deon Engelke, Kubota-bemarkingsbe-
stuurder, glo die toekoms van landbou in Suid-
Afrika drasties gaan verander. Dit is reeds ‘n 
groot gunsteling in lande soos Ierland. 

Hierdie trekker word deur hidroulika aange-
dryf en het geen koppelaar of ratte nie. Die 
voordeel is dat dié trekker teen enige spoed 
kan werk. Die B2650 is uiters operateurs-
vriendelik en is veral geskik vir vrugtepro-
dusente. Die trekker rem vanself en kan baie 
vinniger vorentoe en agtertoe beweeg. Dit 
is ideaal geskik vir klein spasies, soos binne 
kwekerye. 

Omdat die trekker “sagter” wegtrek en stop, 
is daar minder kans dat vrugte tydens die 

vervoerproses kan beskadig. Hierdie is ‘n 
probleem wat ondervind word met tradisio-
nele trekkers wat oor ‘n koppelaar beskik en 
dikwels rukkerig beweeg. 

Die B2650-trekker is ‘n rapsie duurder as 
soortgelyke modelle, maar die onderhouds-
koste is baie laag. Daar is nie ‘n koppelaar 
wat teen opdraandes en afdraandes verniel 
nie. Bestuurders hoef ook nie intensiewe 
opleiding te ondergaan om die trekker te 
bestuur nie. 

Die M9540
Hierdie model het ook ‘n hidrouliese kop-
pelaar en is met of sonder ‘n kajuit beskik-
baar. Die groot voordeel van hierdie high 
clearance-model is dat dit besonder kort 
kan draai. Dié trekker kan draaityd met tot 
die helfte verkort. Die grondvryhoogte is 
600 mm en sy kajuit is luuks en beskik oor 
lugreëling wat ‘n groot pluspunt is wanneer 

gif gespuit word. Die dryfkas is buite sig, 
wat beteken dat dit nie sommer beskadig 
kan word nie. Die M9540 is toegerus met 
‘n hidrouliese koppelaar asook ‘n sterk hy-
serstelsel wat tot 1 000 liter gif met gemak 
kan lig. Die trekker verlig ook die areas aan 
weerskante van die trekker, wat dit ideaal vir 
nagwerk maak.

Gaan maak dus ‘n draai by jou naaste 
Kubota-handelaar en maak kennis met hier-
die nuwe modelle.  

  Deon Engelke, bemarkingsbestuurder: Kubota.


