#Műszaki adatok
Modell

M4062
ROPS

M4072
FÜLKÉS

MOTOR

ROPS

FÜLKÉS

V3307-CRS-TE4

Összlökettérfogat/hengerek száma
Névleges motorfodulatszám
Névleges teljesítmény (97/68/EC)
Üzemanyag tartály térfogat

cm3

3331/4

1/perc

2400

Le (kW)
l

66 (48,8)
70

74 (54,6)
90

70

90

HAJTÓMŰ
Sebességváltó

6 fokozatú szinkron ; (Opció: "Dual-Speed")

Csoport váltó

3 főcsoport, (szállítás, szántóföld, mászó)

Fokozatok száma
Maximális sebesség

km/h

Irányváltó
Kuplungok

ág
Újdons

Fék rendszer

18/18
(36/36 "Dual-Speed)

ág
Újdons

18/18

40 "Eco-Drive"
Elektro-hidraulikus

M

KUBOTA
M4002 SZÉRIA
M4062-M4072

Többtárcsás olaj kenés-hűtés

Többtárcsás, olajfürdős, automatikus mellső hajtás kapcsolással

Mellső kerék hajtás

Elektro-hidraulikus kapcsolás, olajfürdős-lamellasoros

Differenciál zár

Mellső híd csúszás határolt, hátsó híd mechanikus

TLT
Fordulatszám

540/540E co; (Opció: 540/1000)

1/perc

Elektrohidraulikus

Működés mód
Hidraulika rendszer
Szivattyú kapacitás

l/perc

63

Emelő berendezés

Horgos Cat.II
Mechanikus, pozíció, és erő szabályozás

Szabályozás
Emelő erő:

kg

2500

Kiadószelepek
Standard kerék méret

2 pár, (3. opció)
Elöl/ hátul

320/85R20 ; 420/85R30

Méret és tömeg adatok
Hossz

mm

Magasság

mm

Szélesség min.-max.

mm

Tengelytáv

mm

2 135

Nyomtáv Elöl

mm

1 450 – 1 535

Hátul
Tömeg

3 700
2 090 *

2 580

mm
kg

2 090 *

2 580

2 570

2 785

1 850 – 2 150

1 430 – 1 730
2 570

2 785

*Avec arceau rabattu
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#Nouvelles caractéristiques

M4002: Könnyed kényelem
és hatékonyság

Tágas kabin
A Kubota M4002 traktor "Ultra Grand Cab II" vezetőfülkéje a hely és a kényelem
érzését nyújtja ebben a kategóriában. Ez a kabint úgy tervezték, hogy hozzájáruljon
mindennapi kényelmes munkához. A kezelőelemek elrendezése biztosítja az intuitív
és ergonómikus kezelőhelyet minden alkalmazáshoz. Az ajtók szélesre nyitása
lehetővé teszi a biztonságos és könnyű hozzáférést mindkét oldalon, ideális, a
rendszeresenbe és kiszálláshoz. Az M4002 kabinja tökéletes kilátást biztosít minden
irányba. Valójában a nagy üvegezett felület, a keskeny kezelő panelekkel kombinálva
kiváló munkagép felügyeletet, és munkakörnyezetet biztosít.

Új Kubota M4002 traktor a mindenesek a tartományában. Az új
funkciók révén ez a sorozat kényelmes és optimális használatot
tesz lehetővé, így sok mindennapi munkát végezhet.

Vezető fülke

Műszerfal

Az M4002 traktorok új, tágasabb fülkével
rendelkeznek, ahol a hangsúlyt fektettek a
kényelem és minőség finomítására. Az új
légrugós ülés tovább növeli az Ön kényelmét,
és opcionálisan egy utasülés is
rendelkezésre áll.

Az új digitális műszerfal egyértelmű és
pontos információ elrendezést mutat.
Könnyen olvasható, minden fontos adat
azonnal látható és elérhető.

Új hajtómű
A 18 előre, és 18 hátra fokozatú sebességváltó mellett, amely mindkét modellnél
elérhető, a Kubota 36/36 sebességes váltót is kínál az M4072 modelleken. A hat
szinkronizált fokozattal, és egy elektromos működtetésű "HI/LO" váltóval minden
feladat kompromisszum nélküli végzésére alkalmas. Az elektrohidraulikus irányváltó
lehetővé teszi nagy pontosságú manőverek elvégzését. A kormánykerék bal oldalán
elhelyezett irányváltó kapcsolót az ujjbegyével tudja mozgatni. A tengelykapcsoló
használata nélkül gyorsan és egyszerűen megváltoztathatja az menet irányt, ami
például egy homlokrakodó használata kényelmes, és többszörösére emeli a
teljesétményt.

Motor
Emelő berendezés

A V3307 4 hengeres, 3,3
literes motorja 66 vagy 74 LE
teljesítményű. A
kipufogógázok kezelésére
ezek a traktorok EGRszeleppel és
részecskeszűrővel vannak
felszerelve.

Az erőteljes Cat.II.
emelőberendezés, és a
2500kg-os emelési
kapacitás lehetővé teszi a
legigényesebbfeladatok
hatékonyelvégzését.

Ergonómikus kezelőszerv elrendezés
A kezelőszervek nagy része a vezetőfülke jobb oldalán található és könnyen elérhető
a vezető ülésből. Így a munkagépeket pontosan szabályozhatja és könnyebben
végezheti a munkáját. Az új kezelõszervek, például az elektrohidraulikus irányváltó
vagy a "HI/LO" kapcsoló a sebességváltókaron (csak a kettõs sebességes, fülkés
modellen) segítségével traktora páratlanul kezes lesz. Annak érdekében, hogy
felszabadítsa a helyet a fülkébe való be- és kilépéskor, a kormányoszlopot fel lehet
emelni vagy leengedni 40 ° -os szögben. A kormányoszlop meghosszabbításával
meghosszabbodott a kényelem. A kormánykerék szögét optimalizálták, hogy jobban
látható legyen az elülső tér és a műszerfal.
A nagy emelési kapacitás kiterjeszti az alkalmazhatóság körét
Az M4002 traktorok emelő berendezését úgy tervezték, hogy könnyedén felemelje
a nehéz szerszámokat. 2500 kg-os teherbíróképességgel és "Cat.II" horgokkal, a
különböző gépek egyszerűen csatlakoztathatók, így könnyedén és hatékonyan
elvégezheti a legigényesebb feladatokat. A helyzetszabályozó lehetővé teszi a
munkagép helyzetének szabályozását a kívánt vonó erőtől függetlenül. Az
erőszabályozó vezérli a szerszámhoz szükséges vonóerőt, és automatikusan
adaptálódik a munkakörülményeknek megfelelően, hogy fenntartsa a folyamatos
tapadást. A szerszámok rögzítésének és beállításának megkönnyítése érdekében
mindkét függesztő szár állítható.
Kiváló manőverezhetőség
A portál hajtásos mellső tengely az M4002-t rendkívül kezelhetővé teszi kivételes
bekormányzási szög mellett. Ez a traktor tökéletesen alkalmas arra, hogy szűk
helyeken dolgozzon. Több mint 30 éve a Kubota kúpkerekes melső tengelyeket
használ. Ez a fajta hajtómű lehetővé teszi a nagyon kicsi fordulási sugár elérését,
miközben csökkenti a karbantartást a kardánok hiánya miatt. Az M4002 portál melső
tengelye nagy hasmagasságot biztosít. Ezeknek a traktoroknak a cekély talajterhelése
lehetővé teszi az érzékeny növények kezelését, mnimális taposása miatt. Az M4002
traktorok is kiemelkednek kompakt méretük miatt, ami szűk helyeken való
munkavégzést megkönnyíti.

Új hajtómű
Az új 18/18 sebességváltó
lehetővé teszi az optimális
menet sebesség kiválasztást
az elvégzendő munka
jellegének megfelelően.

Fordulási sugár
Az M4002 traktorok mozgékonyságát
kompakt felépítésük , és portálhajtásos
mellső tengelyük biztosítja.
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