
 

 

Kubota M108S: 1000 godzin rocznie  

W gospodarstwie hodowlanym o pogłowiu 30 sztuk zwierząt i areale około 40 ha przeciętny 

przebieg głównego ciągnika z wynosi 300-400 motogodzin rocznie. Zwykle też do dyspozycji 

gospodarza jest kilka traktorów. Jednak Pan Wiesława Kirpsza z Ostrówka koło Sokółki 

wykorzystuje w swoim gospodarstwie praktycznie tylko ciągnik Kubota M108S. Stąd imponujący 

jak na średniej wielkości gospodarstwo hodowlane przebieg 1000 mth rocznie. Dodajmy do tego 

trudne warunki pracy na podmokłych łąkach i mamy powód, dlaczego warto zapytać użytkownika 

o opinię na temat traktora marki Kubota.  

Zakup z polecenia  

Myśl o wyborze japońskiego ciągnika rolniczego podsunął Panu Wiesławowi znajomy, który traktor 

Kubota ME 9000 użytkuje już od 2005r. Maszyna ta pracuje w lesie, a według naszego rozmówcy „las 

zabija ciągniki”. Nic dziwnego więc, że opinia przedsiębiorcy leśnego stanowiła najlepszą 

rekomendację, po której Pan Kirpsza poprosił jeszcze lokalnego dilera o możliwość wypróbowania 

ciągnika Kubota w swoim gospodarstwie. Gdy pokazowy „Kubuś” M105S stanął na jego podwórku, 

rolnik zapiął do niego pługi łąkowe i pojechał na swoje najbardziej podmokłe pastwiska. Testowana 

maszyna pozytywnie zaskoczyła go niskim spalaniem, doskonałą trakcją i zwrotnością. W porównaniu 

z konkurencją szalę na stronę marki Kubota przeważyła również przejrzysta oferta dystrybutora: brak 

dopłat za elementy wyposażenia, które w japońskiej marce stanowią standard, a dilerzy innych 

marek ciągników każą sobie słono płacić.  

 

Niezawodny pomocnik w codziennej prac 



Za wyborem marki Kubota przemawiał też fakt wcześniejszego, bezproblemowego użytkowania 

japońskiego samochodu przez naszego rozmówcę. Skoro cały ciągnik pochodził z jednej fabryki w 

Kraju Kwitnącej Wiśni i nie był „składakiem”, Wiesław postanowił po raz kolejny zaufać legendarnej 

japońskiej jakości.  

W końcu zapadła decyzja o zakupie ciągnika M108S z ładowaczem Quicke Q45. Odbiór nastąpił tuż 

przed Świętami Bożego Narodzenia 2009r. Obecnie ciągnik ma już przebieg 2500 mth, czyli właściciel 

„robi” maszyną dokładnie 1000 godzin w ciągu roku. W opisywanym gospodarstwie oprócz Kuboty 

pracują jedynie leciwe 60-tki i T-25. Według właściciela nic więcej nie jest potrzebne, ponieważ 

„Japończyk” radzi sobie świetnie z wszystkimi pracami, zarówno w uprawie jak i w hodowli, a 

mniejsze traktory służą jedynie do transportu implementów na miejsce pracy. Powodem dużego 

przebiegu ciągnika Kubota są też spore odległości dzielące poszczególne fragmenty łąk użytkowane 

przez gospodarza. W momencie zakupu model M108S o mocy 108 KM był nie tylko największym 

traktorem w obejściu Pana Wiesława, ale w całej wsi. Dlatego też służył i nadal służy także do 

odśnieżania drogi dojazdowej do wsi Ostrówek. To nie byle jakie zadanie, bo mówimy o 

dwukilometrowej, szutrowej drodze wśród pól. Wiosną wygląda ona niezwykle malowniczo, ale 

utrzymanie jej przejezdności zimą bez specjalistycznego sprzętu musi być naprawdę trudnym 

zadaniem.  

Liczne zalety 

Podstawowe zalety swojego ciągnika Pan Wiesław wymienia jednym tchem: niezawodność, łatwość 

obsługi i komfort pracy. Zadowolenie właściciela wywołuje seryjny, potrójny układ hamowania 

przyczep z jedno- i  dwuobwodowymi hamulcami pneumatycznymi oraz hamulcami hydraulicznymi. 

Na wygodę operatora ma wpływ montowany standardowo obracany fotel operatora, doskonała 

widoczność w każdym kierunku, dobre wyciszenie oraz wysoka ergonomia kabiny. Jedwabiście 

pracujący silnik sprawia, że po wielogodzinnej pracy ciągnikiem Kubota nie odczuwa się nadmiernego 

zmęczenia. Co więcej, rozbudowana skrzynia biegów pozwala, według użytkownika, dobrać 

odpowiednią prędkość do każdej maszyny, oszczędzając czas i pieniądze. Pana Wiesława cieszą też 

zalety ciągnika najczęściej podkreślane przez hodowców bydła: doskonała współpraca z ładowaczem 

czołowym dzięki rewersowi bezsprzęgłowemu oraz niezwykła zwrotność. Ta ostatnia cecha 

umożliwia gospodarzowi manewrowanie między belkami konstrukcji stodoły, co wcześniej udawało 

się jedynie znacznie mniejszym traktorom. Ogólnie, właściciel docenia uniwersalność swojego 

ciągnika, który świetnie sprawdza się zarówno w pracach uprawowych, jak i hodowlanych. Nasz 

rozmówca twierdzi, że ciągnikiem Kubota „wszędzie się dojedzie, każdą maszynę łatwo zapnie. 

Traktor jest dopasowany jak dobre ubranie.”  

Oszczędny charakter  

Jedną zaletę swojego ciągnika Pan Kirpsza podkreśla szczególnie mocno, twierdząc, że to główny 

powód jego niezmiennego zadowolenia z dokonanego wyboru : niskie zapotrzebowanie na paliwo. 

„jeszcze nie widziałem tak ekonomicznego traktora” – podkreśla. Na poparcie swoich słów podaje 

liczne przykłady: w orce pługiem czteroskibowym, resorowanym M108S potrzebuje poniżej 8 litrów 

oleju napędowego na godzinę; Podobne spalanie rolnik uzyskuje w pracy z ciąganą broną talerzową 

2,5m; Przy trzymetrowym agregacie uprawowo-siewnym traktor zużywa tylko 5 litrów ON na 

godzinę. Największą satysfakcję daje jednak praca z TUR-em: „ładowacz praktycznie nic nie zabiera, 

jakby ciągnik jechał na pusto” – cieszy się właściciel. Faktyczne pomiary pokazały spalanie na 



poziomie 5 litrów na godzinę, co dla właściciela jest świetnym wynikiem jak na ciągnik tej wielkości. 

Gdy na liczniku pokazało się 2000 mth znajomy sprzedawca paliw wyliczył Panu Wiesławowi, że na 

paliwie zaoszczędził już kilkanaście tysięcy złotych. Gospodarz jest przekonany o słuszności tej 

kalkulacji.  

Nieustraszony pogromca trudnego terenu 

W gospodarstwie Pana Kirpsza nieodzowny jest skuteczny napęd na cztery koła. Część łąk 

wykorzystywanych przez niego do przygotowania kiszonki bardziej przypomina grząskie, podmokłe 

torfowisko niż użytkowe pastwisko. Kubota M108S to według właściciela jedyny ciągnik, który radzi 

sobie w tych warunkach. Pracę na mokrych łąkach umożliwia wydajny napęd 4x4, łatwe w obsłudze 

blokady osi, niska masa własna ciągnika oraz szerokie ogumienie standardowe. Gospodarz specjalnie 

zabrał nas na jedną z takich łąk, aby pokazać, z czym Kubota radzi sobie na co dzień. Rzeczywiście, po 

wjechaniu na łąkę opony traktora natychmiast zamokły od nasiąkniętego wodą torfu, a przejazd 

maszyny pozostawił w podłożu głębokie koleiny. Miejscami traktor grzązł prawie po osie, a przecież 

właściciel prezentował nam ciągnik bez żadnej maszyny towarzyszącej. Możemy sobie tylko 

wyobrazić, z jakim obciążeniem Kubota zmaga się, gdy pracuje tu z belarką Metal-Fach o wielkości 

beli 125x125 cm. Imponujące jest to, że nawet wtedy spalanie  - według właściciela - nie przekracza 5 

litrów na godzinę. Mamy nadzieję wkrótce na własne oczy zobaczyć zbiór zielonki na tym pastwisku. 

Japońska jakość 

 „Ja z nim nie miałem żadnych problemów – ani przecieku, ani nic.” – tymi słowami Pan Kirpsza 

podsumowuje niezawodność swojego ciągnika. Pomimo drobnych zastrzeżeń do osprzętu 

montowanego w Polsce, właściciel podkreśla, że ciągnik nigdy go nie zawiódł. Życzyłby sobie, aby 

dystrybutor wyposażał ciągnik w ociekacze na tylnych szybkozłączach oraz aby dostępna była lepsza 

amortyzacja kabiny. Zaraz jednak dodaje, że w porównaniu do innych traktorów Kubota jest 

wystarczająco komfortowa, aby nie powodować zmęczenia po całodziennej pracy. Za godną 

pochwały uważa wysoką jakość japońskiej produkcji, ale podkreśla również swoje zadowolenie z 

doskonałego serwisu oferowanego przez swojego lokalnego Dilera. Wysokiej klasy specjaliści, znający 

ciągniki Kubota od wielu lat, potrafią doradzić użytkownikowi nawet przez telefon. Po wizycie rolnik 

ma pewność, że serwisant dołożył wszelkich starań, aby ciągnik mógł dalej niezawodnie pracować. 

Wszystko zgodnie z zasadą: pierwszy ciągnik sprzedaje handlowiec, następne – serwis. Co więcej, 

właściciel podkreśla też dobrą dostępność elementów eksploatacyjnych i części zamiennych w swoim 

rejonie. 

Traktor godny polecenia 

Pan Wiesław już wielokrotnie odwiedzali inni hodowcy bydła zainteresowani ciągnikiem Kubota. Dwa 

główne pytania, jakie od nich słyszał, dotyczyły spalania i zwrotności – od razu widać, co jest 

najważniejsze w pracy w hospodarstwie hodowlanym. Jego opinie o ciągniku M108S sprawiły, że kilka 

z tych osób już zdecydowało się na zakup traktora marki Kubota. Nasz rozmówca śmiało oświadcza, 

że gdy przyjdzie czas na kupno kolejnego ciągnika, zdecydowanie będzie to Kubota. Najważniejsze, 

aby był to nadal prosty ciągnik, bo prostota, zdaniem Pana Wiesława, stanowi klucz do 

niezawodności.  



 

Duża moc, napęd 4x4, szerokie standardowe opony  – Kubota radzi sobie w każdych warunkach 

 

Tylko Kubota potrafi wydajnie pracować na podmokłych łąkach Pana Wiesława  


