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Traktorek wielozadaniowy to maszyna marki Kubota stanowi wyraz japońskiej
filozofii kaizen. Oznacza to dążenia do doskonałości przez ciągły rozwój.
Właśnie dlatego pojazdy z logo „K” na masce reprezentują najwyższą jakość.
Genialnie proste rozwiązania konstrukcyjne dowiodły swojej bezawaryjności w różnych warunkach.
Traktorek wielozadaniowy Kubota znajduje szerokie uznanie wśród polskich przedsiębiorców i to nie
tylko w obszarze rolnictwa. Zawdzięcza to głównie ogromnej żywotności i wysokiej precyzji
wykonania maszyn, które znajdują zastosowanie w różnych branżach.

Pomysł na życie
Stanisław Kuczyński postawił wszystko na jedną kartę. W roku milenijnym założył firmę VAX.
Wkrótce minie dwadzieścia lat odkąd priorytetem stały się usługi związane ze sprzątaniem. Konikiem
działalności jest kompleksowe utrzymaniem czystości. Wliczając w to dezynfekcję, dezynsekcję
i deratyzację.
– Na początku mojej firmowej drogi zacząłem pozyskiwać obiekty do sprzątania. Najczęściej były to
niewielkie biura. Dziś obsługujemy centra handlowe i magazyny wielkopowierzchniowe. Czyścimy
tereny zewnętrzne, tam, gdzie jest potrzeba ciągłego utrzymania porządku i czystości. Zatrudniam
około 80 osób. Na terenie firmy Sonac porządkujemy teren o obszarze 3 ha. Dlatego zadbałem, by
sprzęt stacjonował właśnie tam – mówi pan Kuczyński.
Spółka Sonac tworzy wyspecjalizowane komponenty wykorzystywane podczas produkcji karmy. Są
to produkty dla zwierząt domowych, hodowlanych, futerkowych i ryb. Dodatkowo Sonac jest
największym w Polsce producentem mączki drobiowej i produktów z krwi wieprzowej. Wytwarza się
z nich produkty takie jak suszona plazma czy hemoglobina.
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Traktorek wielozadaniowy pomaga przy porządkowaniu terenów wielkopowierzchniowych

Dlaczego Kubota?
Markę Kubota wśród konkurencji odznacza nie tylko wysoka jakość produktów. Wyróżniające jest
przede wszystkim nastawienie na dobre relacje z klientami. Ponadto współpraca oparta jest na
zaufaniu i zaangażowaniu. Obsługa serwisowa, a także łatwy dostęp do części zamiennych to duży
atut. To wszystko uatrakcyjnia ofertę. – Początkowo robiłem rozeznanie rynku. Pytałem również
innych użytkowników tej marki. Każdy z nich wysoko oceniał maszyny Kubota – mówi pan
Stanisław.
– Długo zastanawiałem się nad wyborem. Potrzebowałem silnego ciągnika. Chcę bez problemu
podpinać myjkę ciśnieniową o mocy 200 barów. Wbrew pozorom to wcale nie takie proste. Trzeba
wziąć pod uwagę parametry przepływu oleju, co nie ułatwia sprawy. Kubota wygrała pod względem
wielofunkcyjności i prostoty wykonania. Serwis też jest świetny – stwierdza na koniec.
Pan Stanisław traktorek wielozadaniowy Kubota L2421 kupił jesienią 2018 roku. Było wiele pytań.
Jednak wyczerpujących odpowiedzi udzielał Jarosław Poznański. Reprezentuje on firmę Amatech
w Czarlinie koło Tczewa. – Przed zakupem miałem możliwość przetestowania maszyny. Co prawda
nie był to model, który teraz stoi w moim parku maszynowym. Mogłem jednak zaznajomić się
z marką. Przed odbiorem ciągnika od dealera przeszedłem szkolenie. Udzielono go również moim
pracownikom. Uzyskaliśmy pełen zakres informacji dotyczący obsługi. Ogólnie, uważam że serwis
działa w myśl zasady: akcja-reakcja – dodaje użytkownik maszyny.

Traktorek wielozadaniowy
Traktorek wielozadaniowy L2421 wyposażono w czterocylindrowy silnik wysokoprężny Kubota ETVCS. Moc 42 KM zapewnia wiodącą w swojej klasie wydajność. Dodatkowo jest wyjątkowo
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oszczędny w spalaniu paliwa. Z kolei trzypunktowy układ zawieszenia zapewnia standardową pracę
z podwójnymi zaworami pomocniczymi.
Tylny układ odbioru mocy posiada innowacyjny, elektrohydraulicznym włączniki WOM.
Skonstruowany jest dla łatwego użytkowania narzędzi. Traktorek wielozadaniowy Kubota cechuje
przede wszystkim wielka uniwersalność. Solidna konstrukcja kabiny podnosi komfort pracy. Joystick
umożliwia precyzyjne operowanie osprzętem.
Do wersji standardowej pan Kuczyński dobrał przedni TUZ. Dealer zwiększył parametry ciśnieniowe
w odniesieniu do napędu olejowego na przekładnie.
Pod maszynę podpinane są również inne osprzęty:

Model L2421 posiada silnik wysokoprężny Kubota E-TVCS

pług odśnieżający,
rozsiewacz soli,
zamiatarka,
widły.
– Ciągnik Kubota L2421 cechuje bardzo dobra zwrotność. Operuje się nią intuicyjnie. Dzięki temu
można dotrzeć do w każde miejsce. Dokładne czyszczenie zakamarków jest znacznie łatwiejsze.
Maszyna doskonale sprawdza się podczas przenoszenia ładunków, np. palet. Ciągnikiem zajmuje
się jeden operator. Jednak na tzw. wszelki wypadek mam dwóch przeszkolonych – mówi
przedsiębiorca.

Jak się dba, to się ma
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Traktor wielozadaniowy posiada bardzo intuicyjne operowanie

– Japońscy konstruktorzy idą w uniwersalizm. Traktują maszyny swojej marki jako nośnik narzędzi.
Jest to więc de facto baza do dalszego rozbudowania. Do ciągnika Kubota L2421 można podpiąć
różnego rodzaju sprzęt. Prosta maszyna i obsługa, żadnej elektroniki. Marzenie każdego
użytkownika. Produkowanie ciągnika dla Japończyków to nie lada wyzwanie. Bardzo poważnie
podchodzą do tematu produkcji. Chętnie słuchają klientów na temat nowych rozwiązań. Każda
maszyna jest na tyle mądra, na ile operator jest w stanie ją wykorzystać – podkreśla operator, pan
Karol Osowski.
Traktorek wielozadaniowy L2421 jest małoinwazyjny. Wystarczy w nim tylko wymienić olej,
filtry i maszyna pracuje pełną parą.

– Sami wprowadziliśmy pewnego rodzaju udogodnienie. Dotyczy ono dźwigni przesuwni stopniowej
do włączania hydrauliki. Stworzyliśmy swego rodzaju blokadę, która doskonale sprawdza się
podczas wykonywani wielu prac. Wcześniej wyglądało to nieco inaczej. Gdy operator nie trzymał
fizycznie ręką dźwigni, hydraulika automatycznie opadała. Działo się tak np. przy podpiętej
zamiatarce. Stąd moja drobna sugestia dla konstruktorów – mówi Stanisław Kuczyński.

Traktor uniwersalny to opłacalna inwestycja
Przedsiębiorca podkreśla swoje zadowolenie z niskiego poziomu spalania paliwa. W znacznej mierze
obniża to koszty. Wie, że wytrwałość, solidność i upartość to główne cechy w dążeniu do sukcesu. –
W dzisiejszych czasach, jak ktoś chce pracować i odbiera telefony to nie ma możliwości, żeby być
bezrobotnym.
Traktorek wielozadaniowy Kubota L2421 jest lekkim ciągnikiem. Jednak w każdej chwili można go
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dociążyć. Najważniejsze, że maszyna sprawnie wykonuje swoją pracę.

Mimo swojej lekkości Kubota L2421 wykonuje wymagające prace

Trzeba być jednak solidnym. Ważne, aby w pełni odpowiadać za swoje usługi. Myślę, że za dwa
lata będę mógł powiedzieć więcej o silniku i innych komponentach ciągnika. Na dziś jestem bardzo
zadowolony. Absolutnie nie żałuję decyzji o zakupie tego sprzętu. Uważam, że opłaca się
inwestować w markę Kubota. Według mnie to bardzo lojalny partner. Koszty utrzymania są
relatywnie niskie. Widać, że poważnie traktują klienta. W przyszłości planuję z pewnością zakup
kolejnych pomarańczowych maszyn – przekonuje Stanisław Kuczyński.

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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