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Model

M95GX-IV

M105GX-IV

M115GX-IV

M125GX-IV

M135GX-IV

MotRU
TtSXV

V3800-CR-TIEF4

/|NHWWpUIRJDWKHQJHUHNV]iPD

V6108-CR-TIEF4

3,769/4

cm3

6,124/4

)HOW|OWpV

Turbó feltöltő levegő visszahűtéssel

0D[PRWRUIRUGXODWV]iP

rpm

7HOMHVtWPpQ\ (97/68/EC)

Le (Kw)

0D[LPiOLVQ\RPDWpN

Nm

2,400

2,200

104 (77)

111 (81)

123 (90)

133 (98)

143 (105)

346

379

503

544

566

0D[Q\RPDWiNKR]WDUWR]yPRWRUIRUGXODWV]iP rpm
h]HPDQ\DJWDQN$GG%OXHWDUWiO\NDpacitás

1,500

l

190/16

SDFLWiV

Hajtómű
Típus

Csoport powershift

Fokozatok száma

E./H.

24/24

Fokozatok száma mászó sorozattal

E./H.

32/32

Végsebesség

km/h

M

KUBOTAMGX IV
S=e5,$
95 - 105 - 115 - 125 - 135

40

Terhelés alatt kapcsolható fokozatok

8 Powershift
3 tartomány szinkron kapcsolással, és kuplung nyomógombbal

Sebesség csoportok
Irányváltó

Elektrohidraulikus vezérlésű terhelés alatti

Fő kuplungok

Elektrohidraulikus , lamella soros olajfürdő
Nedves, olajfürdős, szervó rásegítéssel

Fék típusa
Összkerék hajtás kapcsolás

Elektrohidraulikus, lamellasoros, olajfürdős, automata funkciókkal

Differenciálzár (elöl/hátul)

Elektrohidraulikus, lamellasoros, olajfürdős, automata funkciókkal

TLT
Hátsó TLT fordulatszám

rpm

540/1,000; (540/540 Eco opció)

Mellső TLT fordulatszám

rpm

1,000 (opció)

Hidraulika rendszer
Szivattyú kapacitás

l/min

76.3

82.5
Automata horgos, "Cat III", teleszkópos stabilizátorok

Emelő berendezés
Vezérlő rendszer

Pozíció, Erő, Vegyes

Emelő erő a karok végén

kg

5,000

6,100

Kiadó szelepek száma

2 standard (3., 4. opció)

Kiadó szelepek típusa

1 DE FD (úszó helyzetes) + 1 DE SCD (reteszelt, átfolyás szabályozással)

Standard kerék méret
Elöl

380/85R24

420 / 70 R 24

Hátul

420/85R38

520 / 70 R 38

Méret és tömeg adatok
Hossz

mm

4,315

4,475

Magasság

mm

2,830

2,880

Szélesség (min. – max.)

mm

2,270 – 2,420

2,330 – 2,375

Tengelytáv

mm

2,440/2,540 (F-SUS)

2,685/2,680 (F-SUS)

Nyomtáv

elöl

mm

1,630; 1,675

1,830; 1,875

hátul

mm

1,755; 1,805; 1,905

1,605; 1,660; 1,755; 1,810

mm

4.1

4.5

4,700/4,960 (F-SUS)

5,245/5,465 (F-SUS)

Fordulási sugár (fék nélkül)
Tömeg

kg

Every effort has been made to ensure that the contents of this publication were accurate and up-to-date at the time of going to press.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form by any means, without prior permission of Kubota. Kubota
reserve the right as a manufacturer to amend and update any specification or performance information without notice, if required.
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#Előnyök (előnyös tulajdonságok?)

MGX IV: Sokoldalú és
termelékeny

Minden, ami átadja a kabinban
Az MGX IV vezetőfülke ergonómikus tulajdonságai lehetővé teszik a traktor
könnyed működtetését és irányítását. A kezelőszervek elrendezését úgy tervezték, hogy azokat a kabin jobb oldalán csoportosítsák. A műszerfal lehetővé teszi,
hogy gyorsan megtekinthesse az összes fontos traktor adatot (utazási sebesség,
üzemyanyagszint stb. AdBlue, motoradatok). Az MGX IV traktorok számos funkciót kínálnak a munkájának javítása érdekében. A kettős motorfordulatszám váltó
lehetővé teszi két gyakran használt motorfordulatszám mentését, így nem kell
csökkenteni a motor fordulatszámát a terepen. És az állandó fordulatszám managament funkció biztosítja az állandó motor és a TLT fordulatszámot.

Az MGX sorozat most már egy új generációs vontatóval is rendelkezik: az
MGX-IV. Új fejlesztésekkel ezek a traktorok tökéletesen megfelelnek a
működéséhez szükséges sokoldalúságnak. A mindennapi feladatok
meglepően egyszerűek lesznek ezen traktorok különféle jellemzőinek
köszönhetően.
Vezető fülke

Motor

Az MGX IV traktorok bőséges térrel és kiváló
kilátással bíró fülkével rendelkeznek. A
kezelőszervek és a hangszigetelt fülke
elrendezése lehetővé teszi, hogy produktív
munkát végezzen kényelmes környezetben.

Az MGX IV traktorokhoz két motor áll
rendelkezésre. A V3800 4 hengeres
motorja az M95GX-IV és az M105GXIV
modelleket látja el hajtó erővel. Az
M115GXIV, M125GX-IV és M135GX-IV
modelleket a V6108 4 hengeres motor
hajtja.

Hidraulika
Az MGX IV traktorok
nagy teljesítményű
hidraulikus rendszere
megkönnyíti az Ön
igényeinek való
megfelelést, legyen
szó akár függesztett
munkagépről, akár
homlokrakodó
használatáról. Adjon
magának lehetőséget,
hogy könnyen
végezhesse
különböző
feladatokat.

Új külső
Az új MGX IV traktorok új
motorháztetőt kapott. Az
opcionális új mellső emelő
berendezés integrálva lett
vontató alvázba.

Hidraulikus rendszer a z Ön szolgálatára
Az MGX IV traktorok hidraulikus kapacitása még nagyobb termelékenységet tesz
lehetővé, mivel képesek nagy munkagépekkel dolgozni. Valójában a 3 pont III.
kategóriájú, és az emelőkapacitás 6.100 kg (M115 GX IV, M125GX IV és M135GX
IV) és 5000 kg (M95GX IV és M105GX IV) esetében. Ezek a traktorok 2 db hidraulikus szelepekkel vannak felszerelve, és legfeljebb 4 szerelhető opcionálisan . Számos olyan eszközt csatlakoztathat, amelyek hidraulikus vezérlést igényelnek. Az
egyes szelepek mozgási sebessége közvetlenül a vezetőülésből állítható a munkához. Annak érdekében, hogy a rakodó használata során kiváló érzékenységet
biztosítsanak, az MGX IV modellek nagy térfogatáramú hidraulikus szivattyúval
vannak felszerelve.
Mindenre alkalmas
Az MGX IV traktorok kivételesen manőverezhetőek, így kényelmesen fordulnak a
tábla végén, és jól mozognak szűk helyeken is.Ezek a traktorok olyan új rendszerrel
vannak ellátva, amely automatikusan kikapcsolja a 4WD üzemmódot a kormányon
elhelyezett érzékelőn keresztül, amely észleli, hogy a fordulási sugar kissebb, lehet
2WD üzemmódban. A nagyméretű MGX IV modellek esetében a nagy tengelytáv
2 960 mm, nagy vonóerőt biztosít a nehéz munkák során. Minden MGX IV sorozatú
modellek opcionálisan mellső híd rugózással is felszerelhető.

Megoldások a precíziós gazdálokdás számára
A Kubota MGX IV felszerelhető olyan készlettel, hogy a traktor ISOBUS kompatibilis
legyen, vagy hogy lehetővé tegye a Precision Farming megoldásokat. Ezek a
modern megoldások lehetővé teszik számára új lehetőségeket a gazdaságodban a
növényvédő szerek, műtrágyák vagy vetőmaggok pontos alkalmazásával. A traktor
segít az erőforrásainak optimalizálásában csökkenteni az elhasznált időt, az
átfedéseket és a felhasznált nput anyagot. Az ISOBUS csatlakozón túl egy LED-es
vezető LED sor is használható, és javítja a pontosságot. Mindezek a megoldások
lehetővé teszik, hogy a munkát nagyobb pontossággal és nagyobb kényelem
mellett végezze el.

Hajtómű
Az MGX IV traktorok 3 csoportban
8 sebességes terhelés alatt
kapcsolható sebességváltóval
rendelkeznek, amely lehetővé
teszi, hogy a tengelykapcsoló
pedáljának használata nélkül
egyszerűen váltson fokozatot

Egyedi Powershift sebességváltó
Az MGX IV traktorok Powershift sebességváltóval rendelkeznek 8 sebességgel
terhelés alatt kapcsolható, 3 sebesség tartományban, így 24 előre és 24 hátrameneti sebességgel. Ez az intuitív sebességváltó lehetővé teszi, hogy a tengelykapcsoló pedáljának működtetése nélkül akár 8 fokozatot váltson. Így egyszerűen
megtalálhatja azt az áttételt, amely a leginkább megfelel az elvégzendő munkának.
Automatikus üzemmódban a traktort váltja a fokozatokat, hogy megtalálja a legmegfelelőbb sebességfokozatot. Ez az üzemmód nagyon hasznos olyan esetekben, amikor a talaj megváltozik, vagy a lejtőkön, ezért mindössze annyit kell tennie,
hogy irányítja a traktorot. A mászó sebességek opcionális tartománya összesen 32
előre és hátra sebességet biztosít.

Manőverező képesség
Kiváló manőverezhetőségük miatt az
MGX IV traktorok egyformán otthon
vannak a szántóföldön, közúton vagy
a telepen.
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