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5091 – 5111
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Friss
gondolkodás
a válasz
a mindennapi
kihívásokra.
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A kihívások a mezőgazdasági ágazatban is egyre nagyobbak. Amikor nehéz
idők jönnek, csak egy dolog segít: egy új gondolkodásmód. Tervezni az
alternatív lehetőségekkel, és így okos döntéseket hozni. A következő
traktorvásárlásnál ez azt jelenti, inkább válassza a hatékonyságot a
külsőségek helyett. Egy traktort, amely képes a kemény munkára a legjobb
teljesítménnyel, miközben folyamatos terhelést kap, és mindezt,
elfogadható áron. A Kubota traktor a legjobb választás ilyen esetekben.
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Szükség van
a legjobb
megoldásokra

Mikor egyre nehezebben elérhető a siker, akkor
elérkezett az idő egy kompromisszumok nélküli megoldáshoz.
Ez az igényes megkérdőjelezhetetlen minőséget és a
megbízhatóságot jelenti. A Kubota motorral megfelel azoknak a
követelményeknek, amikor a dolgok keményre fordulnak és
szembesülünk az elvárásokkal. Meg fog lepődni a Kubota motorok
által nyújtott élettartamon, teljesítményen és a hatékonyságon.
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Új szemlélet
egy globális
mezőgazdasági
gépgyártótól

2012
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A Kubota
megvásárolja a
Kverneland csoportot

2014

Az M7001 sorozat
és a Kubota
munkagépek piaci
bevezetése

2015

Franciaországban új
gyártóüzem
megnyitása
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Kubota bővíti a
munkaeszközök divízióját
a Great Plains
megvásárlásával

Legyen partnerünk, aki lehetővé tesz új utakat
a gondolkodásban valamint magas fokú
teljesítményt és komolyságot igényel. Tudta,
hogy a Kubota egy globális, gyorsan növekvő
vállalat a professzionális mezőgazdasági
szektorban? Elég csak egy pillantást vetni
elmúlt 5 évben hozott döntésekre és a megtett
lépésekre. Meglepődött?
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A jövőorientált
portfolió
nem ér véget a
traktorokkal
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A mezőgazdaságban támasztott követelmények nemcsak magasak, hanem
átfogóak és igen szerteágazóak. Szerencsére a Kubota egy kézből pontosan a
megfelelő megoldást kínálja minden feladatra. Egy hatalmas munkagép
palettával a piacon, valamint a Kubota ISOBUS rendszerrel, mi vagyunk az Ön
partnere, aki előre gondolkodik, és lehetővé teszi a megoldásokat mindenre.
Minden gép és folyamat tökéletesen kompatibilis egymással, így biztosítjuk a
legmagasabb szintű minőséget és a hatékonyságot, nem is beszélve a
jövőbeni átjárhatóságról.

9

#Főbb jellemzők
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M5001:
az okos
megoldás
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A Kubota M5001 az okos társ a maga kategóriájában.
Ez a nagyon mozgékony professzionális traktor bizonyítja,
hogy az igazi nagyság belülről fakad. A nagy teljesítményű
motor, a kiváló erőátvitel, a nagy hasmagasság, és a rendkívül
egyszerűen működtethető berendezések, gyorsan
nélkülözhetetlenné válnak a napi munkában. Álljon munkába
az M5001-es traktorainkkal, és gondoskodjon gyorsan a nehéz
feladatokról.

Rendkívüli erő
A 4 hengeres motorok
95 és 113 LE teljesítménnyel
(DIN 97/68 EK) lenyűgözően
megbízhatóak és magas
hatékonyságról tanúskodnak.
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Messzemenőkig
környezetbarát
Természetesen, a V3800
motor megfelel a szigorú
„Stage IV Final” káros anyag
kibocsátási
követelményeknek.

Bámulatos kényelem
A 36 előre és 36
hátramenettel rendelkező
M5001 rendkívül
könnyen és
kényelmesen vált.
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Rendkívüli mozgékonyság

Meglepő kényelem

Az első híd kúpkerekes
hajtóművel van ellátva.
A nagyobb has magasság
és jobb manőverezhetőség
teszi a M5001-et
rendkívül mozgékonnyá.

A tágas és kényelmes
fülke optimális panoráma
kilátást biztosít.
A kezelőelemek
letisztult elrendezésének
köszönhetően egy mozdulat
sem vész kárba.

Lenyűgözően pontos
Az M5001 sokkal több mint
egy traktor. Az utólag is
felszerelhető ISOBUS
terminállal és Kubota
munkagépekkel minden
kihívásra megoldást nyújt. Az
így elérhető precíziós
gazdálkodásnak
köszönhetően időt és pénzt
takarít meg.
11
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Piacvezető
technológia a
motorháztető
alatt
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Egy traktor mint, a Kubota M5001 különböző feladatok elvégzésére
lett tervezve, ami igényli a kiváló irányíthatóságot, valamint a finom
TLT üzemeltetést. A zseniális motortechnológiának köszönhetően
az M5001 az ilyen feladatokat könnyedén képes kezelni, miközben
környezetbarát is.

w

A két modell (M5091 és M5111) V3800 négyhengeres
motorjai erősek, megbízhatóak, tiszták és csendesek.
Korábban már beigazolódott, miszerint megbízható
teljesítményt és nagy hatékonyságot biztosít, valamint
óvják a környezetet. A Kubota globális vezető pozícióval
rendelkezik a dízelmotor technológiában.
Ez a kombináció teszi a különbséget
A Common Rail rendszer (CRS) optimalizálja az égést. A
motor rezgésmentes működését a speciális kiegyenlítő
tengelyek biztosítják ami a motor hosszú élettartamát
garantálja.
A KUBOTA motorok tartóssága és alacsony üzemeltetési
költsége világszerte ismert és elismert
A piacvezető technológia kombinációja
kiváló teljesítmény értékeket és optimális üzemanyag
hatékonyságot biztosít. Magától értetődik, hogy a 16
szelepes V3800 –as motor megfelel a legújabb szigorú
Euro emissziós követelményeknek.
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Egy teljesítményre és nyomatékra optimalizált motor
Az M5001 új motoroknál a Kubota javította a
teljesítmény és nyomaték értékeket, ezzel egyidejűleg
csökkentette a motor fordulatszám szintet. Így most
még csendesebben üzemel, nagyobb a kopásállósága
és alacsonyabb az üzemanyag
fogyasztása.
Hasznos fordulatszám-felügyelet
A motorokat új elektronikus fordulatszám-szabályozóval
szerelték: ez vezérli a motor fordulatszámát. Mikor a
rendszer működésbe lép, a sebesség állandó marad,
akkor is, ha a teljesítményigény változik. Ennek
eredményeként a TLT-hajtású gépek is nagyobb
hatásfokkal üzemeltethetőek.
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Tudta, hogy a Kubota
saját motort gyárt és, hogy globális
piacvezető a 100 LE alatti
dízelmotorok területén? Gondolta
volna, hogy milyen gépekben
dolgoznak Kubota motorok a
motorháztetők alatt?
A KUBOTA évi 1.800.000 motort gyárt
világszerte.
A siker fő összetevői a kiváló minőség
és hatékonyság.
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Tudta?

w

A traktor működtetése során néhány olyan ismétlődő
feladatot is el kell végezni, mint például egyes TLT
meghajtású munkák. Ilyenkor a belső fordulatszám
memória jut szerephez.
Minden beállítást egy gombnyomással előhívhat, így
készen áll a munkára.
Gyors, kényelmes és hatékony karbantartás
Tudja, hogy van fontosabb dolga is, mint
sok időt eltölteni a karbantartási munkákkal? A mi
meggyőződésünk, hogy az M5001 itt is mércét állított
fel. Az egy darabból álló motorháztető magasra nyílik,
így könnyű, akadálytalan hozzáférést biztosít az
összes karbantartási ponthoz. A tankolás ugyanolyan
könnyű mint a karbantartás. A 105 literes üzemanyag
tartály és a 12,3 literes AdBlue tartály biztonságosan a
talajszintről tölthető.
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#Hajtómű
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Könnyed váltás
magasabb fokozatba
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A felhasználóbarát M5001 hajtómű nagyon sima
és könnyű sebességváltást tesz lehetővé. 36 előre és 36 hátrameneti
fokozattal, ez megfelel minden követelménynek; legyen az
szántóföldi, állattartó telepi vagy kertészeti munka.
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Közvetlen, lágy sebességváltás
Az M5001 sebességváltója nem marad el a motor
teljesítményétől. Hat szinkronizált fokozat érhető el Dual
Speed technológiával három tartományban, így 36 előre és
36 hátrameneti fokozat közül lehet választani. A hajtómű
segítségével a fogaskerekek áttételét közvetlenül és
rendkívül könnyedén tudja változtatni.

Megfelelő fokozat minden feladatra
A teljesen szinkronizált sebességváltó
biztosítja az erőt és a hatékonyságot, amire szükség
van a mindennapi munkák során. Legyen szó gyors
és üzemanyag-hatékony szállítási munkákról, gyors
legelőn végzett feladatokról vagy szántóföldi
munkáról, az erőátviteli optimálisan illeszkedik
bármilyen feladathoz. Még a kertészeti gazdák is
biztosan megtalálják a megfelelő sebességet az
alapfelszereltségként elérhető mászó fokozat
csoporttal.

Érzékeny és pontos hidraulikus irányváltás
A váltó tengelykapcsoló nagyon pontosan
üzemeltethető munkaeszköz csatlakoztatásakor.
Az ilyen lassú műveleteknél, a pedált használhatja, ami
a hidraulikus szelepet működteti, ezáltal a kuplungot
simán és pontosan vezérli. Ez könnyebb
működtetést biztosít és kevésbé megterhelő a
vezetőnek.
Menjen gyorsan alacsonyabb fogyasztással
Az „EcoDrive” technológiának köszönhetően a traktor
sebességváltó szállító sebességfokozata alacsonyan
tartja a motor fordulatszámát a nagysebességű
szállítási műveletekhez. Ez a „40-ECO” sebességváltó
gyorsan eljuttatja a célállomásig mellyel egyidejűleg
üzemanyagot takarít meg.
Egyszerű irányváltás
A Kubota M5001 elektrohidraulikus irányváltó karjával
gyorsabban és könnyebben válthat haladási irányt,
mint bármikor, kuplung használata nélkül. Csak
mozgassa az irányváltó kart előre vagy hátra.
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Az irányváltó kar könnyen elérhető a kormánykerék bal
oldalán. Nem kell, hogy megálljon a traktor azért, hogy
végrehajtsa az irányváltást. Akár menet közben is válthat
irány. Amikor homlokrakodóval dolgozik, amely igényli a
gyakori irányváltást, igazi áldást jelent, hogy képes irányt
változtatni anélkül, hogy gyakran a kuplungpedált kellene
működtetnie. A megnövekedett termelékenység garantált.

Tudta, hogy a Kubota
iparágvezető pozíciót birtokol az
építőipari gépek és a
kistraktorok területén már sok
éve Európában? Meg fogja
találni ugyanazt az élményt,
megbizhatóságot és
a siker kulcsát a mezőgazdasági
területen is.

w

Fedélzeti biztonság
A Kubota a rögzítő féket a váltókar mellé jobb oldalra
helyezte el az M5001-nél.
Így kényelmesen behúzható és kiengedhető a kézifék,
anélkül hogy lehajolna.

Tudta?
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#Hidraulika
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Erős partner:
könnyedén emeli
a nehéz terheket
Az M5001 hidraulikus ereje és emelési kapacitása magáért beszél.
Könnyedén meg tudja emelni a mellső és hátsó tárcsás kasza
kombinációját, így tényleg a szó szoros értelmében mozgathatja a
munkagépeket.
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Emeljen hátsó munkaeszközöket könnyedén
Az erős Kat II-es 3 pont emelőmű lehetővé teszi a
M5001-nek könnyedén megemelni a nehéz
munkaeszközöket. Különféle gépeket tud gyorsan és
könnyen csatlakoztatni és eltávolítani. A külső
erősített 3-pont munkahengerekkel a legnagyobb
kihívások is nagy hatékonysággal teljesíthetőek.

Rendkívül hatékony TLT munka
Akár fűkaszálást, bálázást, vagy permetezést végez,
mindig számíthat a független kardántengelyre 540 vagy
540 Eco fordulaton bárhol és bármikor. A
kardántengely fék automatikusan bekapcsolódik, ha a
kardántengely nincs bekapcsolva, így lehetővé téve a
munkagép biztonságos álló helyzetét. A kardántengely
tengelykapcsolója elektro-hidraulikusan működtetett ki
és bekapcsolással rendelkezik. Ez teszi az olyan
feladatokat, mint a kaszálás vagy rendkezelés még
hatékonyabbá. Kérésre a traktor felszerelhető
540/1000 1/perc fordulatszámú kardánkihajtással is.
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Emeljen nehéz terheket könnyedén, ahol szükséges.
Az M5001 hidraulika rendszere rendkívül erős és
gyorsan reagál a műveletekre. Külső hidraulikus
munkahengerek vannak felszerelve a könnyű
karbantartás és a megnövekedett emelési kapacitás
végett. A nagy teljesítményű hidraulika szivattyú képes
garantálni a gyors és hatékony homlokrakodó
működtetést, növelve a termelékenységet
és a teljesítményt. Az alapfelszereltség magában foglal
két pár kiadó szelepet és egy további opcionális
hidraulikus szelepet.
Optimalizált gépműködés
Az M5001 függesztő rendszere lehetővé teszi a hátsó
munkaeszközök megfelelő használatát.
A helyzetszabályozó vezérli a kapcsolt berendezések
helyzetét vonóerőtől függetlenül. A vonóerő
szabályozás szabályozza a vontatáshoz szükséges
energiát a traktoron és automatikusan reagál a
különböző talajviszonyokra az állandó vontatási erő
fenntartása érdekében. Mindkét szabályzó rendszer
alkalmazható együtt vegyes vezérlésként.
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#Fülke
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Szokjon hozzá a
tágas térhez
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A Kubota M5001 Ultra Grand Cab II fülkéje tágasabb, mint bárki
várná e traktor osztály túlnyomó többségétől.
A kényelmes fülke nemcsak egyedülálló térérzetet nyújt, de
garantálja a kellemes belső környezetet, és az újonnan megtervezett
motorháztetővel kombinálva kiváló kilátást biztosít minden irányba.
Helyezkedjen el és érezze otthon magát!
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Könnyű, akadálymentes be- és kiszállás
A kényelem és a komfort az ajtókkal kezdődik. A
M5001 nagy, egyszárnyú üvegajtói szélesen és
nagyra nyílnak, mindkét oldalon.
Sík padlókialakítás, jól elhelyezett pedálok, és a
tetőablak segítí a biztonságos munkavégzést.

A teli üveg ajtóknak köszönhetően nagyon jó
a rálátás a munkagépekre is.

Biztonságos munkavégzés éjszaka is
A traktorok el vannak látva nagy teljesítményű
munkalámpákkal, így az M5001 kiváló látási
viszonyokat biztosít. Ennek eredményeként,
kevesbé fárasztó a munkavégzés éjszaka és a hosszú
munkanapokon.
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Szabad kilátás minden irányba
Nagyon kevés fülke létezik ebben az osztályban,
ahol ilyen kiváló kilátás nyílik a munkagépekre és a
közvetlen munkakörnyezetre. A Kubota
a vezetőfülkét ívelt üvegezéssel szerelte. Nem csak
kevesebb visszatükröződést okoz, de az üveg
biztosítja a kellemes tágasság érzetét és a
lenyűgöző láthatóságot minden irányban:
A nagyívű üvegfelületek, a keskeny vezetőfülke
oszlopok, és az elegánsan ívelő motorháztető mind
hozzájárulnak ehhez, csakúgy, mint
a kipufogócső elhelyezése a fülke sarkán.
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A traktor fülke az Ön "mobil irodája" lehet a nap nagy
részében. A Kubota tudja, milyen fontos a kellemes
munkakörnyezet, ezért az M5001 Ultra Grand Cab II-t
úgy tervezték, hogy a lehető legnagyobb kényelemben
és hatékonysággal segítsen elvégezni a feladatokat.
Alapfelszereltség a klímaberendezés, valamint a
napellenzővel ellátott tetőablak, így nagyfokú
kényelmet és termelékenységet biztosít egész évben.
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#Fülke
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A kényelmes
ülés garantált!
Állítsa be a párnázott vezetőülést saját ízlésének megfelelően. Magas
háttámlával és állítható karfával, magában foglalja a luxust és a kényelmet,
így biztosítja a fáradságmentes és koncentrált munkát mind a
szántóföldön, mind a telephelyen. Az M5001 ben elérhető légrugós ülés
nagy vezetési kényelmet biztosít.
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HATALMAS fülke
Kényelmes hely került kialakításra az utasnak,
amely opcionális felszereltség részét képezi. Ha a
pótülés nem szükséges, akkor az egyszerűen
lehajtható, hogy még több hely álljon rendelkezésre.
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Kiváló klimatizálás egész évben!
Az M5001 komplett klímakomfortot biztosít.
Alapfelszereltség a légkondicionáló és fűtési rendszer.
A hajlított üveg és a műszerfalon körkörösen
elhelyezett levegőbeömlők optimálisan keringetik a
levegőt az egész fülkében. Hideg fejjel a forró nyári
napokon, valamint kellemes melegben a hideg
reggeleken. Az Ön még nagyobb kényelme érdekében
a Kubota egy opcionális elektromos hátsóablakfűtést
ajánl, mely tiszta hátsó kilátást biztosít még durva
időjárási viszonyok között is.

Az Ultra Grand Cab II által kínált kényelem együtt
jár a kiváló kilátással. A kényelmes vezetőülés és a
kifinomult klimarendszerrel ellátott fülke biztosítja,
hogy kellemesen teljen munkideje.
Nézze meg saját szemével! Várjuk egy hosszú,
nyugodt munkanapra.
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Praktikus tetőablak napellenzővel
A hagyományos üveg tetőablaknak köszönhetően
még több fény jut be a fülkébe. A tetőablak különösen
hasznos, ha, teljesen felemelt homlokrakodóval
dolgozik. Nagyszerű kilátás nyílik a
rakodó eszközre annélkül hogy elhagyná a kényelmes
ülést. Abban az esetben, ha a nap szembetűz a
szántóföldi munka során, vagy az úton való
közlekedéskor, a tetőablak napellenző segít, hogy ne
vakítsa el Önt a nap.
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#Fülke
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Vegye kézbe az
írányítást az
M5001 ben
A Kubota M5001 működési elveit úgy tervezték, hogy abszolút termelékeny
legyen. Ennek eredményeként, Ön csak a kezelési feladatokra koncentrálhat
az optimális eredmény elérése érdekében. A kormánykerék úgy állítható,
hogy ne legyen útban.
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Tudta?
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Tudta, hogy a Kubota hét európai
országban gyárt termékeket? Ez a
piacokhoz való közelség központi
szerepet játszik a vállalat
filozófiájában. Minden gyár
ugyanúgy betartja a magas japán
minőségi előírásokat, függetlenül
attól, hogy Németországban,
Franciaországban, vagy
Japánban található. A KUBOTA 2012ben megvásárolta a Kverneland
csoportot.
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Dönthető kormányoszlop a kényelmes kiszállás
érdekében. Visszaülve az ülésbe, azonnal be tudja
állítani munka helyzetbe egyszerűen, pedál
megnyomásal. A Kubota optimalizálta a kormánykerék
szöget, amely ezáltal jobb láthatóságot biztosít a
műszerfalra és a traktor mellső irányába.
Funkcionális kezelői felület a nagyobb
hatékonyságért
A mindennapi használatban minden mozdulat számít.
Kubota ezért az M5001 újratervezett vezetőfülkéjében
magasabb szintű ergonómiát nyújt. Szinte az összes
központi vezérlő elem jobbra található, ergonomikusan
elrendezetten a vezetőfülke jobb oldalán, hogy könnyű
hozzáférést biztosítsanak. Üljön be a traktorba és
értékelni fogja az átlátható elrendezést és az egyszerű
kezelést. Lehetővé teszi, hogy precizen vezérelhetőek
legyenek a munkagépek vagy könnyebben
végrehajthatóak legyenek a rakodási munkák.
Más szóval, a munkanapja hatékonyabb lesz.

Minden fontos dolog első pillantásra
Pontos információkat azonnal - ez a ihlette az M5001
új, áttekinthető műszerfal kijelzőjét. Könnyen
leolvasható és azonos elrendezésű, mint
a "nagy testvéreké" - a Kubota M5001, M7001 és a
Kubota MGX III traktoroknak - minden fontos
működési adata egy pillanat alatt látható.
Bőséges tárolóhely
Kell hely a termosznak, pohárnak, mobiltelefonnak,
jegyzettömbnek, stb?
Vigyük mindet! Az M5001 tárolórekeszekben nem
szenved hiányt.
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A kezelőszervek a fülketetőben is könnyen
elérhetőek. A kezelőszerveket a személygépkocsik
ihlették, ezek könnyen használhatóak, és nincsenek
útban.
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#Vontatás

Szeretne egy
kicsit többet?
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Ami a manőverezhetőséget illeti, a Kubota M5001 önnáló traktor
kategóriát teremt. Megtapasztalhatja amikor igazán szűk helyeken
dolgozik. A traktor további előnyöket is rejt a talajfogás és hasmagasság
terén-további meggyőző okok, hogy a Kubota M5001-el dolgozzon.

Tudta?
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Gonshiro Kubota alapította a céget,
mert már nem nézte tovább, hogy
emberek halnak meg mert szennyezett
vizet isznak. Elkezdett
termékeket gyártani a tiszta
vízellátás érdekében. Azóta a Kubota
különféle termékeket kínál, melyek
segítenek életkörülményeink javításán.
Csakúgy az embereknek, mint a
társadalomnak.
Ez a "For Earth, For Life" jelentése.
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Az első tengely speciális hajtása az
M5001-et rendkívül fordulékonnyá teszi,
fantasztikus bekormányzási szöggel
rendelkezve. Ez teszi a traktort
nélkülözhetetlenné a szűk helyeken
való munkákban. Már több mint 30 éve
használ a Kubota mellső tengelyeken
portál hajtást. Jó okkal, mivel ez a
kombináció nem csak a nagyon szűk
fordulási sugarat eredményezi, hanem
lehetővé teszi a magassabb fenntartási
költségű kardáncsukló mellőzését is.
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Traktor bei schwerer Zugarbeit

Rendkívül gyengéd
Figyelembe véve az első tengely
kialakítását, az M5001 igazán nagy
hasmagasságot kínál, melyet nagyon
ritka ebben a kategóriában. Ezáltal
magasabb növénykultúrákban is
kiválóan alkalmazható. Ugyanez igaz,
széna vagy szalma kezelésekor, mikor
a nagy rendek sértetlenek maradnak.

ot
atr

Knopf für Zuschaltung des Allradantriebs
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Hatalmas vonóerő
Mikor a talajviszonyok szélsőségessé
válnak, akkor bizony számíthat az
M5001 első tengelyén alap
felszereltségként elhelyezett automata
differenciálzárra. Ez biztosítja
egyenletes haladási sebességet, még
abban az esetben is, ha csúszás lép fel.
Továbbá, nagyobb tömeget, lehet
vontatni, és jobb tapadás érhető el
nehéz talajmunkáknál.

Ellenőrzött csúszás fordulóknál. Nehéz
terepviszonyok esetén, a hátsó
differenciálzárat is használhatja.
Fékezés könnyedén
Minden M5001 felszerelhető egy plusz
kétkörös légfékkel, hogy kimagasló
teljesítményt nyújtson nehéz körülmények
között is, például egy nehezebb pótkocsi
esetén. Az M5001 lamellás olajfürdőben
futó fékkel ellátott traktor. Kevesebb
pedálerőt igényel, ami nagyban megkönnyíti
a biztonságos munkavégzést. Még az
ismétlődő nehéz munkaműveleteknél is
megtartják a nagy fékteljesítményt.
Könnyen bekapcsolható, és kioldható
összkerékhajtás
A négy kerék hajtásnak be- és kikapcsolása
egy egyszerű gombnyomással történik. A
traktorral nem kell megállni, még akkor
sem, ha át kell állni talajmunkáról a közúti
közlekedésre. Nagyban segíti a kezelőt az,
hogy a LED kijelző mindig az aktuális
állapotot jeleníti meg a műszerfalon. A fék
megnyomásakor a négy kerék hajtás
automatikusan bekapcsol, így minden kerék
fékezetté válik.
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#Homlokrakodó
Csatlakoztassa és távolítsa el
a homlokrakodót bármilyen
szerszám használata nélkül.
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Kiváló láthatóság előre és felfelé.
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Traktor és
homlokrakodó:
egyetlen forrás,
tökéletes
kompatibilitás

Az M5001 LA1854 rakodóval egy nyerő képlet; tökéletes kompatibilitás
a traktor és homlokrakodó között. Mindkettő ugyanazon Kubota forrásból
származik. Biztos lehet abban, hogy minden optimálisan illeszkedik. Képzelje el
magát valós életkörülmények között a saját gazdaságában.
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Tudta?

.k
ub

ot
atr

ak
to
ro
k.
hu

Tudta, hogy a Kubota
nem csak az egyike az 50
legismertebb márkának
Japánban, hanem a világ
egyik legnagyobb traktor
gyártója?
2016-ban a Kubota egyedül
több mint 210.000 traktort
állított elő.

w

w
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A modern kialakítású motorháztető
biztosítja a jó kilátást a homlokrakodóra,
illetve a mellső munkaeszközökre.
Biztosítja a jó összképet és a biztonságos
munkavégzést. A biztonság érdekében, a
zuhanásgátló szelepek tartják a
homlokrakodó pozícióját még abban az
esetben is, ha a hidraulikus nyomás
elveszne.
Gyorscsatlakozók, ahogyan a
névük is mutatja
Ha szükség van trágyavillára,
raklapvillára, bálatüskére vagy egy
kanálra mindegyiket gyorsan lehet
rögzíteni és eltávolítani az LA-sorozatú
homlok rakodón. Az Euro
gyorscsatlakozót ott használják, ahol a
nehéz terheket kell kezelni, nagy
emelési kapacitás szükséges,és ahol
Euro konzolos eszközök kapcsolódnak.
A választható Kubota gyorskapcsoló
rendszerrel, csatlakoztathat négy vagy
akár hat hidraulika kört is egyszerre, és
szétkapcsolhatja öket könnyedén.
Nagy kényelem a vezető számára
A KSR (Kubota Shockless Ride –
Kubota Lengéscsillapító Rendszer)
lényegesen minimalizálja a lengést,

amit a vezető tapasztalhat, ha
egyenetlen terepen dolgozik, vagy
hoszú utat kell megtennie teherrel.
Ez a funkció be- és kikapcsolható.
Az M5001 jobb oldalán elérhető
joystickkal könnyedén vezérelhető a
homlokrakodó. A homlokrakodóval
végzett munka gyorsabbá és
hatékonnyá válik.
Szerszám nélkül fel- és
lecsatlakoztatható homlokrakodó
A homlokrakodó felcsatlakozása, és
eltávolítása szerszám nélkül
lehetséges. Az integrált támaszték és
két összekötő csap teszik egyszerűvé a
műveleteket. Kettős előnnyel bír,
amellett, hogy nagyobb a
termelékenység, a traktor
alkalmazásának tartománya is kiterjed.

Ha szükség van
egy trágyavillára,
raklapvillára, bálavillára,
vagy egy kanálra - ezek
mindegyikét képes
gyorsan rögzíteni és
lecsatolni az LA1854
homlokrakodón.

A Kubota LA1854 homlokrakodó
számos rakodó opcióval érhető el,
amelyek biztosan tartalmaznak az Ön
számára is megfelelőt. A különböző
szelep lehetőségek az első, második,
harmadik, és negyedik hidraulikus
funkció, melyek számának növelése
lehetőséget biztosít az elülső
rakodó alkalmazások még további
bővítésére, például további
hidraulikusan vezérelt adapterek
alkamazására is.

27

#Precíziós gazdálkodás
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Az idő pénz:
takarítsa meg
mindkettőt az
M5001-gyel
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A mezőgazdasági szektorban semmi elvesztegetni való nincs. Ez
napjainkban még igazabb mint bármikor. Az M5001 es ISOBUS és
preciziós gazdálkodási megoldásokkal való felszerelésével hatékony
pontos és gazdaságos módon permetezhet, szórhat műtrágyát és vethet.
A traktor és a termelőeszközök opimálisan lesznek kihasználva.
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Tudta?
Tudta, hogy a Kubota az
ISOBUS úttörője?
A Kubota vállalatcsoport
Kverneland részlege
fejlesztette az ISOBUS
technológiát.
Napjainkban a Kubota
csakúgy iparágvezető az
AEF minősítésű ISOBUS
kompatibilitásban.
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A K-Monitor 12” kijelzőjén két különböző képernyő van
kijelezve egy időben, amely azt eredményezi, hogy
egyszerre két különböző információt tudjon kapni, vagy
két különböző ISOBUS berendezést tudjon vezérelni.
Széleskörű szolgáltatás
Az ISOBUS terminál kiegészítőjeként
vezetéssírányító ledsort lehet használni, amely a
hagyományos tájékozódás helyett növeli a gépkezelő
és az M5001 precizitását.
Hatékony felhasználás
A GEOcontroll funkciót tartalmazzák a Kubota
terminálok, a GNSS vevővel kombinálva lehetőséget
biztosít szakaszvezérlésre és számos egyéb
mennyiség szabályozására. Ezen funkciók olyan
ISOBUS os berendezéseknél használhatóak, mint
szemenkénti vetőgépek, permetezők, vagy
műtrágyaszórók. A funkciókkal költségeket és időt
tudunk megtakarítani, átfedést csökkenteni, műtrágyát
és vetőmagot spórolni. Valamennyi munka a
terminálról exportálható ezáltal biztosítva a későbbi
felhasználást és kielemzést.

ot
atr

Az M5001 ellátható utólagosan beépíthető szettel,
ami azt jelenti, hogy az Ön M5001 es berendezése
ISOBUS-os traktorrá válhat, amely bármely ISOBUSos munkagépet korlátozások nélkül képes
működtetni. Ezzel időt és pénzt takarít meg és
lehetőséget kap, hogy stresszmentesen végezze el a
feladatait.
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ISOBUS a fedélzeten
A terminálok ISOBUS alkalmazásra készek.
A csatlakozó lehetőséget biztosít az ISOBUS-os
eszköz kijelzésére az K-Monitor 12” vagy az KMonitorPro 7” monitoron. Valamennyi eszközbeállítás
elérhető az érintőképernyős vezérlő monitorokról,
amely a vezetőülésből kényelmesen elérhető,
valamint a monitort beállíthatja önnek legmegfelelőbb
helyzetbe.
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A két kezelői terminál ISO 11783-nak megfelelő
minősítéssel rendelkezik. Akár négy darab kamera
képet is láthat a monitoron. A termináloknak számtalan
kapcsolójuk van, amely gyors és könnyű váltást biztosít
a képernyők között.

Szakaszvezérlés
Az automatikus szakaszvezérlő licensszel a berendezés
alkalmas a szekció szelepek nyitására és zárására. Ez
további költséget csökkent és kezelői kényelmet biztosít.

Változtatható mennyiség
Az automatikus mennyiség licensszel a munkaeszköz
alkalmassá tehető, hogy függetlenül szabályozza a
mennyiséget a precíziós térképnek megfelelően.
Ez hozamnövekedést eredményez és költséget takarít meg
amellett, hogy a vezetőnek kényelmet biztosít.
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#Kubota Farm Solutions
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Kubota
gazdálkodási
megoldások: 360°
100% eredmény
Mi megértjük, hogy a sikeréhez nemcsak egy erőteljes traktorra van szüksége; egy beépített
integrált rendszer kell, amely a termékeket és azok szervizét jelenti, hogy fel tudjon készülni a
jövőre. A Kubota Farm Solutions (KFS)-el mi összehoztuk a megoldásokat és a rendszert- és
megcéloztuk Önt javaslatunkkal. Az intelligens technológiától az egyedi szervizmegoldásokig, a
KFS előnyei kiegészítik egymást egy kört formálva amely a kezdetében végződik: a mi
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kötelezettségünkkel, hogy támogassuk Önt egyre jobban napjainkban és a jövőben egyaránt.

KFS

PÉNZÜGY

ÉRTÉK
MEGŐRZÉS
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TELJESÍTMÉNY

ELLENŐRZÉS

OPTIMALIZÁCIÓ

Teljesítmény

Ellenőrzés
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Önnek tiszta elképzelése van: a munkáját produktívan és eredményesen
végrehajtani miközben kényelemben érzi magát. A Kubota azokat az eszközöket
kínálja, amelyek a legjobban tudják önt szolgálni ebben a törekvésében.
Akármilyen traktort vagy munkaeszközt is választ biztosan számíthat az elismert
minőségre, kiváló teljesítményre és az alaposan megtervezett jellemzőkre.
Röviden: intelligens és megbízható technológia, ami közelebb viszi önt a céljai
megvalósításához.

Ön teljes ellenőrzést akar a munkája felett. A Kubota teljesen integrált rendszert
biztosít, amely segít ezt elérni.A gép optimalizálásán keresztül a munkeszköz
felügyeletig, ön vezérelni tudja a traktort és kiegésszítőit egyetlen terminálon
keresztül.Ez nem csak jobb áttekithetőséget biztosít valamennyi folyamatra, hanem
nyugalmas és stresszmentes munkavégzést is eredményez.

Optimalizáció
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Ön pontosan tudja, hogyan szeretné elvégezni a munkáját: hatékonyan precizen
és kényelmesen. A Kubota mindent megad, ami szükséges ahhoz, hogy optimális
eredményt érjen el úgy hogy egyszerű marad a folyamat. ISOBUS technológiával
preciziós gazdálkodással és automata kormányzással Ön nagyon precízen
jutatthat ki magot, műtrágyát és vegyszert. Csökkenti költségeit és a
munkaterhelést.

Értékmegőrzés
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Ön tudja, hogy mi az, ami gazdaságilag sikeressé teszi: magas teljesítő képesség
minden feladatban és kimagasló kondíciók hosszú éveken át. A Kubota ezekre is
megoldásokat kínál, amik biztosítják az ígéreteket. Az ön Kubota Traktora 3 év
gyártói garanciával rendelkezik már a kezdetektől.

Pénzügy
Szeretné termelékenységét növelni, de nem minden áron. A finanszirozási
szolgáltatásainkkal tervezett beruházásait könnyebbé, kényelmesebbé és
biztonságosabbá teheti. Mindegy, hogy hitel vagy leasing ön élvezheti a
professzionális tanácsadást és vonzó kondíciókat. Annyi szükséges csak, hogy
ragadja meg azokat a technológiai előnyöket, amik további sikereihez vezetik,
Mindegy, hogy gépre vagy szervízre van szüksége teljes pénzügyi kontrol áll
rendelkezésére.
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#Műszaki adatok
Modell

M5091

M5111

Motor
Motor típus

3800-TIEF4 (StageIV / DPF+SCR)

Lökettérfogat/Hengerek száma

cm3

Maximális fordulatszám

rpm

Motorteljesítmény (97/68/EC)

hp(kw)

Üzemanyag tartály/"AdBlue" tartály térfogat

3,769 / 4
2,600
95 (71)

113 (84)

l

105 / 12

Hajtómű
Terhelés alatti irányváltó, három tartomány, 6 szinkron, nyomatékváltó

Típus
Fokozatok száma

36 / 36 nyomatékváltóval

Maximális menetsebesség

km/h

40

Tartomány váltó

3 tartomány (H-L-C)
6 fokozat szinkron "Hi/Lo" nyomatékváltóval

Szinkron váltó
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Elektrohidraulikus irányváltó terhelés alatti irányváltó

Irányváltó

Többtárcsás, olej kenés-és hűtés

Fő kuplungok
Fék

Hidraulikus működtetésű többtárcsás olaj kenés-és hűtés

4WD kapcsolás

elektro-hidraulikus

Mellső differenciálzár

lcsúszáskorlátozott
automata elektrohidraulikus

Hátsó differenciálzár
TLT
Fordulatszám

rpm

Hidraulika
Szivattyú kapacitás

l/min

Emelőberendezés

Mechanikus, ( helyzet, erő, és kevert szabályozás

Emelő erő a karok végén

kg

4,100
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Kiadó szelepek száma
Kerékméret

E/H

Méret, és tömeg adatok
Teljes hossz
Teljes magasság
Teljes szélesség
elől

hátul

4,045 súlyok nélkül
2,645 ( abroncsozás függő)

mm

2,195 (abroncsozás függő)

mm

2,250

mm

1,560 – 1,660

mm

1,440 – 1,790

m

Tömeg

kg

w
w

360/70R24-480/70R34;vagy 320/85R24/-420/85R34 alap, egyéb méretek opció

mm

Fordulási sugár ( fékrásegítés nélkül)
Homlokrakodó

2 alap; max. 4 opció

mm
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Tengelytáv

Modell

64 munka +35 kormány, és segédberendezések
"cat. II" horgos

Emelő berendezés vezérlés

Nyomtáv

540 / 540Eco; vagy 540 / 1,000

4.2
3,420kg súlyok,opciós tételek és feltöltés nélkül, abroncsozás függő

Magasság

Emelő erő

mm

3,700

3,350

Maximális emelő erő

kg

1,810

1,880

Maximális billentési szög

fok

52

64

24,470

28,780

w

Maximális emelési magasság, billentő csapnál

Szakítási erő

Eltolás a billentő csap, és a mellső híd között

N
mm

1,433

Kanál hátra billentés

fok

40

Emelési idő

sec

4.2

Leeresztési idő

sec

2.9

Kanál kibillenési idő

sec

2.2

Kanál hátra billentési idő

sec

2.4

2118. Dány, Zöld út 20.
Telefon: 06 28/465-053
E-mail: kubota@ketkata.hu

www.ketkata.hu
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A Két-Kata Kft-nél mindent megtettünk annak érdekében, hogy a kiadványban szereplő információk pontosak és aktuálisak legyenek, azonban előfordulhatnak
pontatlanságok. A felszereltségek és előírások előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak, ezért vásárlás előtt mindig forgalmazói specifikáció megerősítés szükséges.
A magyar nyelvű kiadványt a Két-Kata Kft. szerkesztette.

