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Historia, znanej dziÊ na ca∏ym
Êwiecie, japoƒskiej firmy Kubo-
ta rozpocz´∏a si´ 120 lat temu
w Osace od... ˝eliwa. To w∏a-
Ênie w tym mieÊcie Gonshiro
Kubota za∏o˝y∏ w lutym 1890 r.
odlewni´, która ju˝ 3 lata póê-
niej produkowa∏a rury ˝eliwne
na szerokà skal´. W 1922 r. 
fabryka zacz´∏a wytwarzaç sil-
niki do zastosowaƒ przemys∏o-
wych i rolniczych. Rozwój pro-
dukcji fabryki Kuboty kszta∏to-
wa∏ si´ nast´pujàco:
– od 1947 r. – maszyny rolnicze;
– od 1953 r. – ∏adowarki i ma-

szyny budowlane;
– od 1960 r. – ciàgniki kom-

paktowe;
– od 1973 r. – minikoparki;
– od 1975 r. – oczyszczalnie

Êcieków.
Kubota zatrudnia w ponad
20 zak∏adach produkcyjnych
na ca∏ym Êwiecie ok. 25 tys.
pracowników. 
Dla uczczenia 120-rocznicy
dzia∏alnoÊci firmy Kubota wy-
kreowa∏a nowy slogan: „For
Earth – For Life” (Dla Ziemi –
Dla ˚ycia). Has∏o nawiàzuje do
zmagaƒ globalnej spo∏ecznoÊci

z problemami wy˝ywienia, nie-
doborów wody oraz ochro-
ny Êrodowiska. W ich rozwià-
zywaniu firma chce aktywnie
uczestniczyç.

Finansowanie 
fabryczne
Wydaje si´, ˝e taki jubileusz to
doskona∏a okazja, by wprowa-
dziç kolejne nowatorskie pomy-
s∏y – Kubota startuje z progra-
mem finansowania fabryczne-
go. Oferowany sprz´t dost´pny
b´dzie na raty w po˝yczce oraz
leasingu. Operatorem finanso-
wym zosta∏a firma BZ WBK Fi-
nanse & Leasing S.A.
Polscy rolnicy przyzwyczajeni
byli do inwestowania za gotów-
k´, ale coraz cz´Êciej chcà ko-
rzystaç tak˝e z innych rozwià-
zaƒ, takich jak po˝yczka czy 
leasing. Oferta finansowania
b´dzie dost´pna w blisko 30
punktach sprzeda˝y firmy Ku-
bota na terenie ca∏ego kraju. 
Rolnicy majà do wyboru kom-
pleksowà ofert´ po˝yczki lub
leasingu na specjalnych, atrak-
cyjnych cenowo warunkach.
Zadbano tak˝e o sprawnà ob-

s∏ug´ i komfort klienta: licz-
b´ wymaganych dokumentów
ograniczono do niezb´dnego
minimum. BZ WBK Finanse &
Leasing S.A. zapewni∏a tak˝e
dojazd doradcy leasingowego

do gospodarstwa lub firmy
klienta, co gwarantuje szybkie
i wygodne podpisanie umowy.
Informacje o finansowaniu do-
st´pne sà na stronach www.
traktorykubota.pl ❚

120 lat Kuboty

Produkcj´ maszyn dla rolnictwa japoƒski producent kontynuuje od
1947 r., choç wytwarzanie silników, m.in. dla tego sektora, Kubota
rozpocz´∏a çwierç wieku wczeÊniej. Od niedawna firma uruchomi∏a na
polskim rynku program finansowania fabrycznego.
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