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Veľké Kostoľany, 13.11.2017

Vec: Cenová ponuka na traktor.

Traktor Kubota L5240 HST s kabínou, klíma, kúrenie, ventilácia, osvedčenie o evidencii 
Celková cena bez DPH 43 454,00
Akciová cena 32 900,00

Technická špecifikácia KUBOTA L5240:

• Tichý, úsporný, tur bo diesel, vodou chladený 4 -  valcový motor Kubota E-TVCS 
s vírivou komôrkou

• Objem motora 2434 ccm
• Otáčky motora 2600 ot/min
• Výkon motora 38,70 kW/ 52,6 HP max. výkon 40,3 kW/54,0 HP
• Vysoký krútiaci moment
• Nízka hladina splodín
• Spotreba paliva od 3,5 do 4,0 l podľa zaťaženia
• Obsah palivovej nádrže 54 l s plniacim systémom upozorňujúcim na plnú nádrž
• 3 stupňový e-hydrostatický pohon -  automat

- 3 mechanické predvoliteľné prevody ( L - pomalý do záťaže 0- 3,6- 6 km/hod 
, M -stredný 0- 7,3-12,2 km/hod, H -rýchly 0- 18,4 -  30,7 km/hod)

- 2 elektronické prevody na každý mechanický prevod páčkou pod volantom 
radené pod zaťažením H-DSL a H-DSH

- otočný spínač na reguláciu dojazdu traktora pri pustení pedálu hydropojazdu 
-  rýchla reakcia a okamžité brzdenie a pomalá reakcia s plynulým brzdeným 
bez poškodenia trávnika

- mikrospínač na 3 programy regulácie e- hydrojojazdu
• Manual — chová sa ako klasický hydropojazd, pri plnom zošliapnutý pedála 

hydropojazdu a traktor ide do záťaže tak motor pri preťažený zhasne
• Kontrola otáčok motora -priplnom zošliapnutý pedála hydropojazdu a traktor ide 

do záťaže tak uvedený systém zabráni preťaženiu a motor ide v konštantných 
otáčkach

• Automatická kontrola —pri plnom zošliapnutý pedála hydrojojazdu, pri zaradení 
prevodu H-DSH a traktor ide do záťaže tak uvedený systém zabráni preťaženiu 
motora a automaticky sám preradí do nižšieho prevodového stupňa H-DSL, ako 
náhle zaznamená pokles záťaže na traktor sám systém automaticky zaradí naspäť 
vyšší prevodový stupeň H-DSH

• Uzávierka diferenciálu, 4 WD možnosť prepínania 2 WD
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• Systémom accelerator-cooperativ je  možné pedálom hydrostatickej prevodovky 

riadiť automaticky aj počet otáčok motora -  automatická prevodovka ako u auta
• Progresívne brzdenie cez hydrostatickú prevodovku
• Mechanická prevádzková brzda v olejovej náplni — kotúčová
• Ručná parkovacia brzda
• Max. íýchlosť 30,72 km/hod
• Pracovná rýchlosť od 0,00 do 30,72 km/hod podľa druhu a podmienok práce
• Predná kapota, mriežka chladiča s čistiacim účinkom
• Trojbodový záves vzadu kat. 1, zdvih 1750 kg
• Pracovné svetlá vpredu
• Zadná vývodová hriadeľ 540 ot/min
• Vývodové hriadele je  možné zapnúť všetky súčasne
• Nezávislé vývodové hriadele -  zaradenie pod záťažou hydraulicky
• Brzda nezávislého vývodového hriadeľa
• Štandardný hydraulický systém -2  hydraulické čerpadlá -  1 pracovné čerpadlo 37 

l/min, 1 čerpadlo pre posilovač riadenia 18,6 l/min, 2 hydraulické okruhy vzadu ( 4 
hydraulické spojky ) a Yoistick predný 4 hydraulické okruhy ( 8 hydraulických 
spojok )

• Posilňovač riadenia
• Polomer otočenia vnútorný 3,2 m
• Výškovo nastaviteľný volant
• Sedadlo s plynulou reguláciou posuvu -  vzduchom odpružené
• Rovná platforma vodiča -  bez stredového tunela — komfort obsluhy a nastupovania
• Výbava pre komunikácie
• Kabína uložená na silenblokoch, tónované sklá, stierač, vykurovanie a ventilácia, 

tepelný a zvukový obklad, orbové pravítko, tachometer, otáčkomer, teplomer, 
počítadlo, otvárateľné predné a zadné sklo, klimatizácia

• Intellipanel -  interaktívny prístrojový panel, kontrola efektívnosti a bezpečnosti 
práce s traktorom, kontrola produktivity, kontrola motohodín, počet kilometrov,
o stave jazdy, zaradenom vývodovom hriadeli, plánovaný interval údržby pomocou 
senzorov a výstražné ukazovatele

• Výmena náradia je  veľmi jednoduchá a rýchla, trojbodový záves a kardanové 
hriadele, ktoré nestrácajú pracovnú účinnosť v letnom období ( ako hydraulické 
pohony)

• Konštrukcia traktora je  od jedného výrobcu ( motor, prevodovka, riadenie, rám, 
hydraulika ), všetko vyrába firma KUBOTA

• Veľká priechodnosť terénu vďaka svetlej výške 400 mm — vynikajúca priechodnosť 
cez obrubník chodníka

• Šírka stroja na komunálnych pneumatikách 1 690 mm
• Výška stroja s kabínou 2 3 75 mm
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Kubota
• Dĺžka 3460 mm
• Hmotnosť traktora 1995 kg
• Životnosť stroja cca 12 500 motohodín

Marián ŠUPA 
J. Hollého 164 
922 07 Veľké Kostoľany 
tel.: 033/7781 170 
fax.: 033 / 7782 867

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa Trnava 
IČO:11906022 Číslo účtu: 0045555173/0900

IČ DPH:SK1020327209 IBAN: SK92 0900 0000 0000 4555 5173
BIC: GIBASKBX

Marián Šupa: č. j. Zo 12312/1992 sp. c. Zo-98/08000/003, reg. č. 2048/98



š U £ á  Kubota

Obchodné, dodacie a servisné podmienky:

1, Uvedené ceny sú bez 20 % DPH.
2, Doprava do miesta používania a zaškolenie obsluhy je  v danej cene.
3, Termín dodania podľa dohody, stroje skladom.
4, Platba na faktúru alebo na leasing.
5, Záručná doba na traktor je  36 mesiacov, garantovaná výrobcom.
6, Platnosť danej ponuky je  do 31.12.2017.
7, Záručný a pozáručný servis ako i dodávku náhradných dielov zabezpečuje naša firma 

Marián Šupa.
8, Servisné posúdenie vady vykonáme do 24 hodín od nahlásenia poruchy písomnou 
formou faxom alebo emailom.

Veríme, že budete s našou ponukou spokojní a sme pripravení na základe osobných 
konzultácií túto ponuku ďalej prispôsobiť Vaším požiadavkám a potrebám.

S pozdravom

Roman Polčík
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