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M7003 SZÉRIA
7133 – 7153 – 7173

Megoldás
napjaink
kihívásaira:
a friss
gondolkodás.

A mezőgazdasági ágazat előtt álló kihívások egyre nagyobbá válnak.
Nehéz időkben csak egy dolog segít: egy új gondolkodásmód. Alternatív
lehetőségek felkutatása és okos döntések meghozatala. A következő
traktorvásárlásakor ez azt jelenti, hogy az imázs helyett a hatékonyságot
választja. Olyan traktorhoz, amely kemény munkát végezhet kiváló
teljesítmény mellett folyamatos terhelés alatt. És mindezt elfogadható áron.
Ilyenkor a megfelelő választás egy Kubota traktor.
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A nehéz
időkben
a vártnál
nagyobb
teljesítményre
van szükség.

Amikor egyre nehezebben lesz elérhető a siker, eljön az idő, hogy
kompromisszumok nélküli megközelítést alkalmazzunk.
Ez megkérdőjelezhetetlen minőséget és megbízhatósági
követelményeket jelent. A Kubota motorjai megfelelnek mindezen
elvárásnak, hogy könnyen vegye az akadályokat. Meg fog
lepődni teljesítményükön, terhelhetőségükön és üzemanyaghatékonyságukon.
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Legyen a partnerünk, akinek új gondolkodásmódot, erőt és komolyságot
nyújtunk. Tudta, hogy a Kubota globális, gyorsan növekvő vállalkozás a
professzionális mezőgazdasági ágazat számára? Vessen egy pillantást az
elmúlt években hozott döntéseire és lépéseire. Meglepődött?

A gazdálkodás
új értelmet
nyer, amit
egy globális
szereplő
biztosít.

2012
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A Kubota megvásárolta
a 2012 Kverneland
Group-ot

2014

Új gyártóüzem
megnyitás 2014
Franciaországban

2015

Az M7001 széria és a
Kubota munkaeszköz
programjának piacra
dobása.

M7003

2016

A Kubota kibővíti
munkagép-divízióját
az Great Plains
megvásárlásával
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A jövőorientált
portfólió nem
ér véget a
traktorokkal.

A mezőgazdaság igényei nemcsak magasak, hanem szerteágazók és
változatosak is. A Kubota pontosan a megfelelő megoldást kínálja minden
feladathoz - és mindezt egyetlen forrásból. A piacon a legnagyobb
munkaeszköz-választékkal, a Kubota-ISOBUS kínálatunkkal és olyan
innovatív megoldásokkal, mint a TIM (Traktor Munkaeszköz-Kezelő, Tractor
Implement Management) rendszer, folyamatosan előre gondolkozunk, és
olyan megoldásokat kínálunk Önnek, amelyekkel Ön többet érhet el. Az
összes Kubota berendezés és eljárás optimálisan koordinált, és garantálja a
maximális minőséget. hatékonyságot és fenntarthatóságot.
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#Főbb elemek

TELJESÍTMÉNY

PÉNZÜGYI
MENEDZSMENT

KUBOTA
FARM
SOLUTIONS

ÉRTÉKVÉDELEM

Fülke

K-Monitor és TIM

Az M7003 tágas és csendes fülkéje lehetővé
teszi a tökéletes vezérlést. A magas szintű
kényelemnek, a kiemelkedő ergonómiának és a
felhasználóbarát tulajdonságának köszönhetően
koncentrált és kipihent maradhat a leghosszabb
munkanapokon is. Az opcionális automatikus
légkondicionáló berendezés és az elektromosan
állítható külső tükrök tovább növelik a kezelő
kényelmét.

K-Monitor és TIMAhogy egy minden-egyben terminál, a
traktor K-Monitora is a funkciók széles választékát egyesíti a
rutinszerű kezeléssel. Mi több, működőképességét továbbfejlesztették a „váltószelep” funkcióval és más új tulajdonságok
beépítésével. A TIM (Tractor Implement Management (Traktor-munkagép-vezérlés)) rendszer lehetővé teszi a munkagép
számára a traktor funkcióinak önműködő vezérlését, új
lehetőségeket kínálva a ezzel precíziós gazdálkodásban.
Motor
Az tökéletesített
teljesítménygörbének
köszönhetően a V6108
TIER 5 motorunk legújabb
változata nagyobb
teljesítményt biztosít
alacsonyabb üzemanyagfogyasztás mellett. A “Power
Boost” teljesítménynöveléssel
az M7003 összes modellje
bőséges erőtartalékkal
rendelkezik annak érdekében,
hogy mindig maximális
teljesítményt nyújtson.

VEZÉRLÉS

OPTIMALIZÁLÁS

Kubota Farm
Solutions
360° teljesítmény a 100%-os siker érdekében.
Mi megértettük, hogy az Ön sikeréhez több kell, mint egy erős traktor:
nevezetesen egy integrált termék-, szolgáltatási- és támogatási rendszer,
amely növeli jövőbeni élet- és versenyképességét. A Kubota Farm Solutions
segítségével szolgáltatásainkat egyetlen rendszerbe csomagoltuk,
amely valóban teljesíti az elvárásokat. Az intelligens technológiától az
egyedi szolgáltatásokig a Kubota Farm Solutions előnyei tökéletesen
összefonódnak és egy egységet alkotnak, amely ott végződik, ahol
kezdődik: azzal az igényünkkel, hogy mindig, így a jövőben is még jobban
tudjuk támogatni Önt.

Teljesítmény
Performance
The
A
Kubota
Kubota
M7003
M7003
a legnagyobb
is the top
performer among
teljesítményű
gép aprofessional
professziKubotaKubota
onális
tractors.
traktorok
Thanks
között.
to
its unparalleled
Páratlan
emelőképességének,
lifting power,
superior comfort,
kiemelkedő
kényelmének,
excellent
ease of
kiváló
kezelhetőségének
use and compreés
hensiveprecíziós
átfogó
Precision
gazdálkodási
Farming
solutions, top performance
megoldásainak
köszönhetőenis
guaranteed.
garantált
a legjobb teljesítmény.
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Vezérlés
Control
The
A
minden-egyben
all-in-one terminal,
terminál,
multi-function
a
multifunkcióslever
kar és
and new
“swap
az
új váltószelep
valve” function
funkció
make it
easy to controlvalamennyi
megkönnyítik
all implements.
The K-Monitor
munkagép
vezérlését.
quickly and
clearly
A
K-Monitor
supplies
gyorsan
you with
és all
relevant and important
egyértelműen
megadja operaz
ating data.
összes
lényeges és fontos
üzemeltetési adatot.

Optimisation
Optimalizálás
A modern
The
modern
M7003
M7003
traktorok
tractors
are ISOBUS-certiﬁed
minősített
ISOBUS rendszerrel
and
therefore support
rendelkeznek,
ezért the
támogattargeted
ják
useazoferőforrások
resources.célzott
With the
kihasználását.
possibilities ofAz
itsautomata
automatic
kormányzás
lehetőségének
steering systems,
the tractor
köszönhetően
ez a traktor
a megbecomes a precision
solution
oldás
a hatékony
gazdaságos
for effective
andés
economical
precíziós
farming. mezőgazdálkodásban.

Váltó

Multispeed többsebességű vezérlés

Akár 30F/15R sebességváltó a standard
változatban, akár 54F/27R sebességváltó a
prémium modelleken, az M7003 sebességváltói
a maximális hatásfokot biztosítják minden
üzemeltetési körülmény esetén. A powershift
váltóval felszerelt traktorok mostantól az új
„Xpress restart” funkcióval rendelkeznek,
amely lehetővé teszi a kezelő számára a
fő tengelykapcsoló közvetlen vezérlését a
fékpedál megnyomásával. A még nagyobb
kényelem érdekében a prémium M7003 KVT
modell fokozatmentes sebességváltója semmi
kívánnivalót nem hagy maga után.

A „Multispeed Control” funkció lehetővé teszi a
kezelő számára, hogy beállítsa az alkalmazáshoz
az optimális kormányzási áttételt. Az oldalkonzolon
található kapcsolóval akár három áttétel is könnyen
beállítható.

Értékvédelem
A Kubota traktorok bizonyított
minőséget és teljesítményt
nyújtanak. A karbantartási
szerződés hosszú távon segíti a
beruházás védelmét. A Kubota
2 éves gyártói garanciát kínál az
M7003-ra, amelyet opcionálisan
5 évre meghosszabbíthat a
Kubota care programban.

M7003

Pénzügyi menedzsment
Az M7003 a legkorszerűbb,
nagy teljesítményű traktortechnika. A Kubota Finance
segítségével beruházhat olyan
technológiába, amely jelentős
mértékben hozzájárul a sikeréhez.
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Erőteljes teljesítmény:
a legnagyobb motor a
saját kategóriájában
Az új Kubota 6,1 literes V6108 TIER 5 motor fejlesztésekor egyetlen
célt tartottak szem előtt: nagyobb teljesítmény. Ez a 4-hengeres
motor ugyanolyan teljesítményt nyújt, mint sok 6-hengeres motor
a kategóriájában, így kiválóan alkalmazható a kemény szántóföldi
körülmények között is. előremutató SCR technológiája csökkenti a
károsanyag kibocsátást. Más szavakkal: nem csak Ön élvezheti ezt az erős
és tiszta motort, hanem a környezet is.

Az M7003 motorházteteje alatt a Kubota Group, a világ egyik vezető
ipari dízelmotor gyártójának csúcstechnológiájú, nagy hatékonyságú
motortechnikáját fogja megtalálni. A három modell maximális teljesítménye 130, 150 és 170 LE, amik nagy hatékonyságú légszűrővel
vannak felszerelve.
Motorok hozzáadott értékkel
A Kubota korszerű 6,1 literes dízelmotorjai hengerenként négy szeleppel, hosszú lökettel, és a bevált Kubota E-CDIS Központi Közvetlen Befecskendező Rendszerrel folyamatos teljesítményt nyújtanak
hatékonyabb üzemanyag-fogyasztás mellett, kevesebb zaj és rezgés
kíséretében.

Tudta?
  
Tudta, hogy a Kubota saját maga
gyártja a motorokat, és a 100 lóerő
alatti ipari dízelmotorok globális
piacvezetője? Meglepődik, ha
megtudja, mely motorházak alatt
működnek Kubota motorok. A
kiváló minőség és a hatékonyság
a siker fő alkotóeleme.

A Common Rail Rendszer (CRS) elektronikusan vezérli a befecskendezés idejét és a magas nyomáson befecskendezett üzemanyag

38 L

AdBlue® tartály

330 L

mennyiségét, valamint az optimális égés szakaszát. Ez
jobb hatékonyságot, alacsonyabb üzemanyag-fogyasztást és alacsonyabb motorzajt biztosít. A waste-gate
rendszerrel ellátott nagy teljesítményű turbófeltöltő nagy
nyomatékkal és lenyűgöző vonóerővel rendelkezik.
Különösen nagy tartályok az üzemanyaghoz és az
AdBlue®-hoz
A Kubota M7003 extra nagy tartályokkal van felszerelve
a hosszú munkanapokhoz.

Üzemanyag
tartály
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Dinamikus és
erőteljes: Használja
ki legjobb előnyeit!
Nagyobb teljesítmény, kevesebb fogyasztás: erre számítanak a gazdák és
ezt az M7003 teljesíti is. Modern V6108 motorja egyesíti a 4 és 6 hengeres
motorok pozitív tulajdonságait hátrányok nélkül. A motor adatai és
karakterisztikája, rendkívüli dinamikája és teljesítménye lehetővé teszi, hogy
megfeleljen a motorral szemben támasztott összes követelménynek. Ezért
egy teljesen új referenciát alkot ebben a teljesítményszegmensben.

Optimalizált nyomaték
A továbbfejlesztett motor egyik eredménye a laposabb
nyomatékgörbe, aminek köszönhetően nagyobb
teljesítmény érhető el akár 7%-kal alacsonyabb
fogyasztás mellett. (Maximális nyomaték 1500 fordulat/
percnél, maximális teljesítmény 1900 fordulat/percnél
van.) Ehhez kapcsolódik az alacsonyabb zajszint és a
vezetési kényelem növekedése is.

Nagyobb teljesítmény a Power Boost segítségével
Az összes modell teljesítménynövelő M7003 kiegészítő
energiatartalékkal rendelkezik annak érdekében, minden
körülmény között maximális teljesítményt biztosítson. Az
M7003 Power Boost azonnal további energiatartalékot
biztosít rövid távú, rendkívül nehéz feladatokhoz, például
TLT működéshez vagy szállítási munkához.

Tiszta motor technológia
A robusztus V6108 TIER 5 motor SCR (AdBlue®)
katalizátorral van felszerelve. E technológia a dízel
részecskeszűrővel (DPF) és egy külső vízhűtéses
kipufogógáz-visszavezető rendszerrel (EGR) kombinálva
biztosítja, hogy az M7003 megfeleljen az Euro Stage V
kibocsátási szabvány szigorú követelményeinek.

Szervizbarát
Az egy darabból álló motorháztető és a könnyen
hozzáférhető karbantartási pontok az M7003-at
szervizbarát traktorrá teszik. Ez az előny még a felszerelt
homlokrakodóval is megmarad.
Robusztus félalváz
A motor önhordó, ezért csak az erőtermelő egység
funkcióját látja el. Az erőket egy félalváz továbbítja,
amely közvetlenül kapcsolódik a robusztus
hajtóműházhoz. Ez adja meg az M7003 tengelytávját,
amely általában csak a 6 hengeres traktoroknál található
meg. Ez jobb vontatási teljesítményhez vezet, amely
nem megy a manőverezhetőség rovására.

Alacsonyabb fogyasztás
Az M7003 négyhengeres motorja nagy teljesítménye
ellenére nagyon hatékony üzemanyag felhasználású. Az
alacsonyabb üzemanyag mennyiség és a csökkentett
AdBlue® fogyasztás hosszabb üzemidőt eredményez.

Bizonyított megbízhatóság
A Kubota ismert motorjainak megbízhatóságáról és
hosszú élettartamáról. Ez alól ez a motor sem kivétel.
Előnyeit hosszú távon élvezheti.

Teljesítmény és nyomaték
kW
140
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Egyértelmű előnye: Az
M7003 lehetővé teszi
a hatékony váltást
Az M7003 sokoldalú sebességváltója gondoskodik arról, hogy mindig a megfelelő
sebességfokozatban legyen és profitáljon a megnövelt hatékonyságból mind
a sebesség, mind a felhasználás szempontjából. Ha maximális vezetési
kényelmet keres, akkor az M7003 prémium KVT modelljének fokozatmentes KVT
sebességváltója minden alkalommal kifizetődik Önnek, amikor vezeti.

Az M7003 már korábban bizonyított
powershift sebességváltója hat
váltó fokozatot és öt szinkronizált
tartományt tartalmaz, ami 30 előreés 15 hátrameneti fokozatot biztosít
a standard változatban. Ezenkívül a
prémium traktorok alapkivitelben mászó
fokozattal is rendelkeznek, így összesen
54 előremeneti és 27 hátrameneti
sebességfokozatot képeznek a 0,25 és
50 km/h közötti sebesség tartományban.
A csoportok közötti nagyobb
átfedésekkel és a csoportonkénti további
két fokozattal a megfelelő sebesség
kiválasztása most még könnyebb. A
szántó vagy a szállítási feladattól függően
a 7003-as sebességváltóját manuálisan
vagy automatikusan is lehet használni.

Az új sebességváltó szoftver még
nagyobb vezetési kényelmet biztosít.
Az új „Xpress restart” funkcióval a kezelő
közvetlenül a fékpedál megnyomásával
vezérelheti a fő tengelykapcsolót. Ez
lehetővé teszi a traktor leállítását a
kuplung benyomása nélkül, ezáltal
garantálva a maximális kényelmet és a
termelékenységet.
Kényelem az automatikus
sebességváltónak köszönhetően
Automatikus módban a sebességváltó
a motor terhelésétől függően váltja
a sebességet. Csak a műszerfalon
vagy az elektronikus erőátviteli vezérlő
K-terminálján kell megadnia a szükséges
sebességtartomány-váltást. Most
már nem is kell gondolnia a váltásra,

koncentrálhat az Ön előtt lévő útvonalra.
A váltó viselkedését egyszerűen
beállíthatja a kartámaszról, ami hatalmas
előnyt jelent a termelékenység és a
kényelem szempontjából.
Takarítson meg üzemanyagot ECO
módban
Az ECO mód automatikusan növeli a
hatékonyságot például szállítás közben.
ECO üzemmódban az áttételi arány
úgy van megtervezve, hogy a végső
50 km/h sebességet csökkentett
motorfordulatszám mellett érjük el.
További pozitívum a csendesebb
fülke, mivel a motor fordulatszáma
alacsonyabb, mint 2000 ford/perc ECO
üzemmódban.rpm in ECO mode.

Sebességek
km/t
50
45

45

40

40

35

35

30

30

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

16

M7003

km/t
50

1 2 3 4 5 6
A

1 2 3 4 5 6
B

1 2 3 4 5 6
C

1 2 3 4 5 6
D

1 2 3 4 5 6
A

1 2 3 4 5 6
B

1 2 3 4 5 6
C

1 2 3 4 5 6
D

1 2 3 4 5 6
E

0

17

#Váltó

Végtelen lehetőségek:
ezzel a sebességváltó
rendszerrel kényelmesen
ér el úticéljához

Tudta?
  
Tudta, hogy a Kubota évek
óta vezető szerepet tölt be az
építőipari gépek és a kompakt
traktorok területén Európában?
Ugyanezt a tapasztalatot és
a sikereinek kulcsát fogja
megtalálni a professzionális
mezőgazdasági piacon is.

Ha minden helyzetben a legtöbbet szeretné kihozni traktorából, a KVT
(Kubota fokozatmentes sebességváltó) tökéletes választás az Ön számára.
Az M7003 prémium KVT modell fokozat nélküli sebességváltója a tökéletes
sebességet biztosítja minden munkafeladathoz. Szintén előny a biztonság
szempontjából: ha nehéz rakományt szállítunk lejtmenetben, az áttételi
arány egy gombnyomással beállítható úgy, hogy a motor motorfékként
működjön és megakadályozza a traktor veszélyes túlfékezését.
Az M7003 Premium KVT modell csúcsminőségű KVT
sebességváltóval van felszerelve. A teljesen automatikus motor és sebességváltó vezérlés tökéletes haladási
sebességet biztosít a lehető legalacsonyabb üzemanyagfogyasztás mellett. A KVT-vel a traktor mindig ideális
teljesítménytartományban halad a munkagéptől és az
üzemi körülményektől függően. Így első osztályú munkát
végezhet, mivel a traktort mindig az ideális motorfordulatszámmal használják, a munkateljesítményt optimalizálják és az üzemanyag-fogyasztást minimalizálják.
A KVT szoftver lehetővé teszi a többfunkciós joystick
még jobb reagálását, valamint a traktor nagyobb gyorsulását és lassítását. A széles sebességtartomány (0,05
és 50 km/h közötti) és az elektrohidraulikus irányváltó
fejlesztései még vonzóbbá teszik a traktort.
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Különböző módok és lehetőségek
Az úton vezetve a KVT a multifunkciós karon vagy a
gázpedálon keresztül is működtethető. Emellett a gyorsulási jellemzők és a motor karakterisztikája a K-Monitor
segítségével beállíthatóak.
A sebességtartó automatika állandóan tartja a traktor
sebességét. Az előre beállított értékek két előremeneti
és két hátrameneti sebességre alkalmazhatóak.
Egyszerű és intuitív
A Kubota speciális vezérlőszoftvert fejlesztett ki az
inteligens hajtómű vezérlés számára, amely növeli a termelékenységet és az üzemanyag hatékonyságot. Nem
számít, könnyű munka vagy nehéz: a DROOP beállítás
biztosítja a sebességváltó és a motor fordulatszáma
közötti optimális illesztést. A traktor és a munkagép
vezérléséről a rendszer gondoskodik, így a vezető a még
jobb minőségű munkára összpontosíthat.

M7003
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#Hidraulika

Igazi művész:
sokat kérhet az
M7003-tól

Az M7003 prémium modelljei zárt hidraulika rendszerrel
és terhelés érzékeny, változó szállítású (110 l/perc),
axiáldugattyús szivattyúval vannak ellátva. Négy
elektronikusan vezérelt hidraulikus kiadó szelep tartozik
az alapfelszereltségbe. Opcionálisan akár két további
szelep is elérhető. A Power Beyond csatlakozás
is elérhető a munkagépek magas literteljesítmény
igényének vezérlésére.
A Kubota traktor standard modellje nyitott hidraulika
rendszerrel, 80 literes fogaskerék szivattyúval, három
mechanikus vezérlésű hidraulika szeleppel rendelkezik
és a negyedik hidraulikus szelep vállasztható opcióként
érhető el. A 110 L / perc CCLS technológia opcióként
minden M7003 standard modellhez elérhető.

Függetlenül attól, hogy nagy munkagépes vagy pontos homlokrakodós munkát
végezne - nagy szüksége lesz az M7003 hidraulika rendszerére. Két különböző
kivitel közül választhat, azonban nem számít, hogy melyik modell mellett dönt: a
hatékonyság és a teljesítmény garantált.
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Kényelmes kezelni
Az elektronikus függesztőmű vezérlő ergonomikusan
van beépítve a többfunkciós karba, ezáltal a hidraulika
könnyen működtethető és kezelhető. A külső távirányító
megkönnyíti a munkaeszközök fel- és leszerelését.
A praktikus „swap valve” funkció beépítésre került a
K-Monitor 7” és a K-Monitor Pro 12” készülékekbe.
Az új „swap valve” funkció lehetővé teszi a traktor
különféle szelepeinek és a vezérlő karjainak könnyed
összehangolását, s hozzájárul a kezelő kényelméhez.
Egy másik gyakorlatias tulajdonság az új „Multispeed
Control” funkció, amely a kormányzási áttételek
beállításával sokkal könnyebbé teszi az olyan irányítási
manővereket, mint a fordulók vagy a homlokrakodós
munkák.

Nem számít, melyik modellt választja: Mindkét hidraulika
változat garantálja a maximális sokoldalúságot.

M7003
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#Hidraulika

Az erő uralása: Ön
lesz minden feladat
irányítója

Az M7003 9400 kg-os hatalmas teherbírása lehetővé teszi
gyors munkavégzést vetőgép kombinációkkal vagy más
nehéz munkagépekkel, például ekékkel, kultivátorokkal
stb. A mellső emelő berendezés 3900 kg teherbírása
további emelőkapacitást biztosít a nehéz gépeket igénylő
feladatok könnyű kezeléséhez. A stabil elülső függesztés
még sokoldalúbbá teszi az M7003 máris lenyűgöző
képességeit.

1

A prémium és a KVT modellek CCLS (“Closed-Center
Load-Sensing”) hidraulika szivattyúval rendelkeznek,
amelyek hatalmas 110 l / perc teljesítményt nyújtanak.
Standard modellek a 80 l / perc szállítással működő
főszivattyú mellett opcionálisan felszerelhetőek 110 l-CCLS
hidraulikus szivattyúval is. Egy másik rendkívül praktikus
tulajdonság a hidraulikus kormányzás új, többsebességű
kormányberendezéssel, amelyet a felhasználáshoz és a
szükséges munkasebességhez igazíthatunk. A kezelő
számára az így elért időmegtakarítás nagyobb kényelmet
és hatékonyságot jelent.
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Az M7003 emelési képessége le fogja nyűgözni: Még a nagyon nehéz
munkaeszközöket is könnyen fel lehet emelni a traktorral. Függetlenül
attól, hogy hátulra vagy előre van szerelve - a hidraulika és a függesztőkar
optimálisan illeszkedik e nagy teljesítményű gép egyedi teljesítményéhez.

Mindig a megfelelő választás
A kardántengely esetében a négy sebesség közül
választhat (540 / 540E / 1.000 / 1.000E), hogy a
munkagépek széles skáláját üzemanyag-hatékonyan
tudja kezelni. Ez az M7003-at rendkívül flexibilissé teszi
a feladatokat tekintve. A kardántengely kényelmesen és
biztonságosan be- és kikapcsolható a sárvédőből is.
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Automatikus kardántengely-váltás
Valóban értékelni fogja az automatikus kardánhajtás
kényelmét és pontosságát (prémium modellek esetén),
amikor a területek végén a fordulót végzi. Az automatikus
TLT automatikusan kikapcsolja a kardántengelyt a
fordulón, amikor a hárompont függesztőmű felemelkedik,
majd automatikusan újra bekapcsol, amikor leereszkedik.
22
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Első függesztőmű és TLT, ha szükséges
Opcionálisan az M7003 felszerelhető mellső
kardántengellyel, 1000 fordulat / perc kardánfordulattal.
Az mellső függesztési hely így számos alkalmazásra
használható, például a front kaszára vagy az első tartályra
műtrágya és vetőmag adagoláshoz.

4

Óriási emelőerő
Az M7003 hátul 9400 kg teherbírásra képes. Ez teszi a
Kubota M7003at kategóriájának legjobbjává.
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#Kabin

A tökéletes
vezérlő központ:
Itt Ön veszi át az
irányítást
Azok, akik az M7003-al dolgoznak, rendkívül kényelmes munkahellyel
rendelkeznek, mivel az M7003 tágas fülkéjét a vezető igényeihez mérten
tervezték. Rendkívül kényelmes, felhasználóbarát és ergonómiailag
átgondolt – ennek köszönhetően koncentráltan és nyugodtan dolgozhat. A
fülke tehát nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy kihasználhassa a traktor
óriási potenciálját.

Az M7003 kényelmes munkakörnyezetet jelent
még a leghosszabb munkanapokon is. Ezt a tágas
és ergonómiailag átgondolt fülke biztosítja, hogy
megfeleljen az üzemeltető igényeinek, emellett
osztályának egyik legnagyobbika. Kiemelkedő helyet
és kényelmet biztosít, valamint jól átgondolt kezelési
rendszert és kiváló kilátást kínál. Az eredmény egy

Tudta?
  
Tudta, hogy a Kubota hét európai
országban gyárt termékeket? A
piachoz való közelség központi
szerepet játszik a vállalat
filozófiájában. Minden gyár
ugyanazon magas japán minőségi
előírásoknak felel meg, függetlenül
attól, hogy Németországban,
Franciaországban vagy Japánban
található.
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kellemes munkakörnyezet, amely lehetővé teszi, hogy
a munkára összpontosítson, miközben csökkenti
a fáradékonyságot - még akkor is, ha már régen
besötétedett. A sötétségről beszélve, az új, teljes
LED-es munkafényszórókkal éjszaka is rendkívül
eredményes munkát végezhet. A fülke belsejében az új,
nagy teljesítményű fedélzeti lámpák teljes láthatóságot
biztosítanak a karon és a joystickon.
A fülke különböző változtatásokon ment keresztül a
kényelem emelése érdekében. Ez a kiváló minőségű
anyagból készült belsővel kezdődik, és folytatódik az
új légkondicionáló rendszerrel, amely 25% -kal növeli a
levegő mennyiségét, és a Grammer legújjabb prémium
ülésével - ez jobb felfüggesztést és kárpitozást nyújt,
valamint nagyobb kartámaszokat kínál. Ezenkívül
a jobb illesztések és a hanszigetelés alacsonyabb
zajszintet eredményeznek a fülkében. Az opcionálisan
elektromosan állítható két külső visszapillantó tükör
fűthető, hogy esős körülmények között, nulla alatti
hőmérsékleten vagy havazáskor is tiszta képet kapjon
hátulról. Természetesen a fülke rendszer- és FOPStanúsítással rendelkezik biztonság érdekében (opció).
Könnyű megközelítés
Az M7003 kabinjába egyszerűen lehet belépni,
köszönhetően az egyszerű fellépőnek és a széles
ajtónak.

Az ülés kényelmes a vezető és az utas számára is.
A vezető kényelme érdekében az új, kényelmesebb prémium ülés
mostantól alapfelszereltség. Az utas szintén széles és kényelmes ülésre
ülhet.
M7003
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#Kabin

Az M7003
fülke: optimális
kényelem hosszú
munkanapokon
A kiemelkedő vezetési kényelem elengedhetetlen a hosszú,
fárasztó munkanapokon. Az M7003 kabinját úgy fejlesztettük,
hogy a lehető legjobban megkönnyítsük a kezelő munkáját. A
kényelmes vezető-és utas ülés, a különféle rugózási beállítások
és az alacsony zajszint a vezetőfülkében egész nap garantálják a
megfelelő teljesítményt.

Az első tengely és a fülke rugózott felfüggesztése egyaránt védi a kezelőt és a gépet, és kiemelkedő termelékenységet eredményez. Az első tengelyhez viszonyítva: Nagy teherbírású kivitelben az M7003 rendkívül
robusztus első tengellyel van felszerelve. A traktor fülke
rugózás nélkül is kapható, vagy két különféle rugózási
rendszerrel is szerelhető: mechanikus vagy pneumatikus
felfüggesztéssel.

lemes munkakörnyezetet biztosít a fülkében. A rendszer
érzékelővel felszerelve automatikusan szabályozza a
ventilátor sebességét és a levegő hőmérsékletét.
Pihentető vezetés
Az M7003 nagyon kényelmes vezető ülése - garantáltan
kényelmes utazást biztosít.
Kényelem az utas számára is
Az alap felszereltséghez tartozó utasülés kényelmes,
tágas és jó kilátású ülőhelyet biztosít az utas számára.

A fülke felfüggesztése, amelynek rugó mozgási tartománya +/- 45 mm, megbízhatóan elnyeli a kemény
ütéseket, műúton is ugyanolyan megbízhatósággal mint
földúton. Védi a vezetőt, biztonságot nyújt, és tovább
emeli a kényelmet. A vezetőfülke felfüggesztése sok
órán át biztosítja a kellemes utazást és a stresszmentes
munkát.
Fokozat nélkül állítható első tengely felfüggesztés
Az első tengely felfüggesztése csökkenti a nyomást egy
hosszú munkanap során. Ha ekével vagy homlokrakodóval dolgozik, lehetséges az első tengely automatikus
és intelligens vezérlése. Ez kiküszöböli az első tengely
felfüggesztésének negatív jellemzőit, és növeli a kényel-
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Csendes fülke
A jól szigetelt vezetőfülke (72 dB [A]) kellemes zajszintet biztosít a fülkében. Tehát egész nap nyugodtan és
koncentráltan dolgozhat.
Sokoldalú fellhaszálás
A traktor megnövelt megengedett össztömege akár 11
500 kg így nagy hasznos teherrel közlekedhet.

met és a hatékonyságot. Az első tengely felfüggesztése
manuálisan is kikapcsolható.
Opcionális automatikus légkondicionáló
Az opcionális automatikus légkondicionáló rendszer kel-

M7003

Az elektronikus indításgátló növeli a biztonságot
Teljes nyugalomban lehet, amikor a biztonságról van
szó, mivel az M7003 rendelkezik egy jelszóval felszerelt
immobilizerrel.
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#Fülke

Új
perspektívák:
Ezt élvezni
fogja
Az M7003 négyoszlopos kabinját úgy tervezték,
hogy mindig, mindent láthasson. A nagyszerű
panorámaüvegeken keresztül kiválóan láthatja traktor
elejére felszerelt munkagépeket és a homlokrakodó
területét. Ezt tökéletesen kiegészíti a rendkívül intuitív
felhasználóbarátság: Az összes kezelőszerv úgy van
elrendezve, hogy könnyen elérhetőek és használhatóak.
Röviden: ezen a munkahelyen mindent elintézhet.

Mindössze négy oszlop, lekerekített
sárvédő és az előre-lejtő motorháztetővel
az M7003 kiváló láthatóságot biztosít
előlre, hátulra és mindkét oldalon.
Mivel nincsenek holtterek, az M7003
biztonságosan manőverezhető.
A vezérlőelemek egronomikus kialakítása
tovább támoagatja a munkára való
összpontosítást. A fülke összes
vezérlőkarja, kapcsolója és gombja
logikusan van elrendezve, könnyen
megkülönböztethető és könnyedén
elérhető. A műszerfal nagy LCD kijelzője
egyértelmű és pontos áttekintést nyújt a
traktor működéséhez szükséges összes
információról. Még egy új sofőr is azonnal
megtalálja a helyét.
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Az összes szükséges információ
Testreszabhatja az LCD-kijelzőn
megjelenő információkat, így csak az
Önnek szükséges adatokat láthatja.
Ennek köszönhetően könnyű működtetni,
valamint nagyfokú rugalmasságot és
termelékenységet eredményez.
Tökéletes a felső munkavégzéshez is
Annak érdekében, hogy a fülkéből a
kilátás felfelé ne legyen akadályozva,
mellőzztük a tetőre szerelt
szellőztetésvezérlőket és a légfúvókákat.
Az üvegezett tetőablak kinyitható és tiszta
képet nyújt a felemelt homlokrakodóról,
miközben szükség esetén friss levegőt
enged a fülkébe. Az M7003 hatalmas
halogen lámpája vagy a teljes LED-es
munkafényszórója elég erős ahhoz, hogy
az éjszakai kilátást nappalivá alakítsa.

M7003
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#Működtetés

Kényelem a hosszú munkanapon
A kevesebb karmozgás könnyebb irányítást és kevesebb fáradtságot
jelent. Más szavakkal: Több munkát végezhet el rövidebb idő alatt, ami
kevesebb erőfesztést igényel. Egy traktor kezelésére alig van egyszerűbb és kényelmesebb módszer.
Fontos funkciókat vezérelhet anélkül, hogy mozgatnia kellene karjait.
Az összes vezérlő elem könnyen megközelíthető és teljes mértékben
egyszerű kezelni. Növelné vagy csökkentené a traktor sebességét? Egy
apró mozdulattal megteheti.

Tudta?
  
Gonshiro Kubota azért alapította a társaságot, mert már nem tudta elviselni, a
szennyezett ivóvíz okozta halálokat. Ezért
a tiszta víz szállítására szolgáló termékek
gyártásával kezdte. Azóta számos különféle terméket kínálunk, melyek javítják
az emberek életkörülményeit. Erre utal a
“For Earth, For Life”„A földért, az életért”.

Elérhető
vezérlés: Minden
karnyújtásnyira
Kényelmes irányítás a kapkodás helyett: A traktor többfunkciós karja
központosítva egyesíti az összes fontos funkciót. Ergonómiai szempontból
ideálisan, könnyen elérhető helyen található a jobb oldali konzolon. Nincs
egyszerűbb vagy ergonómikusabb módszer a traktor funkcióinak vezérlésére.
30

A Kubota M7003-ban opcionálisan egyesítheti az összes vezérlőelemet
egy modern kartámaszba. Így az összes folyamatosan szükséges
kezelőszerv könnyen elérhető helyen van, anélkül, hogy fel kellene
emelnie karját. Ez még több kényelmet és termelékenységet jelent az Ön
számára - beleértve az intuitív kezelést is.

Az összes M7003 modellnél néhány kiegészítő kezelőszerv központosítva található a jobb oldalon. A standard modell multifunkciós
karja az oldalsó konzolba került, míg a magasabb modellek modern
kartámasszal és többfunkciós karral vannak felszerelve.
M7003
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#Vontatás

Mindig a siker útján:
Céljait az M7003-mal
kényelmesen 					
érheti el
Kemény szántás, gyors szállítási feladatok vagy gyakori homlokrakodós
munka keskeny udvaron - az M7003 a kiváló tapadásnak, a maximális
vezetési stabilitásnak és a kiemelkedő manőverezőképességnek
köszönhetően nehéz helyzetekben is lenyűgöző teljesítményt nyújt.
Bármilyen kemény is a munka, ezzel a géppel mindig biztonságosan a
végére érhet.

A fokozott termelékenységet az M7003 első
tengely- ének rugózása és fülke felfüggesztése
biztosítja, a megnövekedett tapadóképességgel és
vezetési kényelemmel együtt. A vonóerő optimálisan
továbbadódik - ami rendkívül előnyös, ha nehéz talajon
szánt.
Az első tengely felfüggesztése nemcsak jobb tapadást
és nagyobb vezetési kényelmet, hanem biztonságos
vezetést is biztosít. Ha nagy sebességgel közlekedik,
ez további biztonságot ad. Automatikus módban a
rendszer megfelelően alkalmazkodik a terheléshez.
Kiváló manőverezési képesség
A lenyűgöző, 2,72 m tengelytáv ellenére az M7003
rendkívül mozgékony és jól mozgatható a keskeny,
55° -os bekormányzási szögnek köszönhetően. Ezért
a traktor még keskeny udvarban és a fordulókban is
könnyen irányítható.
Az automatikus differenciálzár
elektrohidraulikusan kapcsolható
Az M7003 elülső és hátsó tengelyén található
automatikus differenciálzárak elektrohidraulikusan
kapcsolódnak és a lehető legjobb tapadást biztosítják,
még rossz talajviszonyok esetén is. Az automatikus
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aktiválást a kormányzási szög és a sebesség vezérli.
Szántáskor a tapadás optimalizálásához, vagy az új
Kubota vontatott permetezőgép abronccsaival való
összehangoláshoz távtartó készlet (+ 50 mm) a hátsó
gumiabroncsokhoz szintén rendelkezésre áll.

M7003
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#Precíziós gazdálkodás

A “mindent az egyben”
terminál: Soha nem
volt ilyen egyszerű a
működtetés

K-Monitor Pro 12"

K-Monitor 7"

A Kubota mindent megtett annak érdekében, hogy a gazdák igényeire szabja
termékeit. Annak érdekében, hogy a traktort és a munkagépet a lehető
legkönnyebben tudja kezelni, az összes információt egyesítették: a K-Monitorba. A
K-Monitor 7 ”és a K-Monitor Pro 12” a szolgáltatások széles skáláját ötvözi.

Sokoldalú segítség
A fordulókezelés automatizálja a teljes fordulási műveleti
sorrendet. Ez időt takarít meg, mivel teljes mértékben
koncentrálhat a fordulásra anélkül, hogy aggódnia kellene a
munkagép miatt.

A továbbfejlesztett M7003 100% -ban ISOBUS
kompatibilis. Ez azt jelenti, hogy korlátozás nélkül
használhatja a piacon lévő összes AEF-tanúsítvánnyal
ellátott ISOBUS készüléket és gépet. Ez időt és pénzt
takarít meg, és egyszerűbbé teszi a munkát. Az új TIM
(Tractor Implement Management) rendszer lehetővé teszi
a munkagép számára, hogy a traktor bizonyos funkcióit
automatikusan vezérelje, új lehetőségeket kínálva a
precíziós gazdálkodásban. Az eredmény a traktor-gép
kombináció magas munkaminősége és hatékonysága.
A Kubota M7003 traktorjai a TIM technológiát más
márkájú kompatibilis gépekkel is használhatják. A TIM
telepítőkészlete a KVT sebességváltóval és a K-Monitor Pro
12-vel együtt kapható.

Az ISOBUS technológia további értékes segítséget
nyújt más feladatok elvégzéséhez, például a manuális
kormányzási segítség révén, amelyeket a terminálokon
lévő LED sáv jelöl. Opcionálisan rendelkezésre áll egy
automatikus kormányzási rendszer a összes K-Monitor Pro
12 ” terminálhoz. A praktikus kormányzási segédeszközök
minimalizálják az átfedéseket és a hiányosságokat,
időt takarít meg, valamint alacsonyabb munkaeszköz
költségeket, és hatékony éjszakai munkát biztosít.
Az új szoftvernek köszönhetően az automatikus
kormányrendszernek most további funkciói is vannak,
például akár 20 különféle irányvonal, valamint kombinált,

A K-Monitor Pro 12 ”négyrészes képernyővel rendelkezik,
amely egy aktív főképernyőből és három további
másodlagos képernyőből áll. Ez lehetővé teszi a kezelő
számára, hogy könnyen megváltoztassa a megjelenített
funkciókat. A K-Monitor 7 ” kapcsológombokkal
rendelkezik a funkciók közötti gyors és egyszerű váltáshoz.

A K-Monitorokat új funkciókkal frissítettük. A HMS tábla
végi fordulókezelő rendszerének memóriáját növelték, hogy
több változatot is tároljon, ami azt jelenti, hogy most akár
20 munkaeszközt is tárolhat egy beállításban. Az egyedi
illesztőprogramok menthetők. Ennek
eredményeként gyorsan beállíthatja a traktort és a
munkagépeket, megoszthatja az adatokat az összes
M7003 traktor között, és időt spórolhat azzal, hogy nem kell
újraindítania a feladatokat. Egy másik új funkció a „szelep
csere” funkció, amely lehetővé teszi az újhegy éríntésű /
joystick és a színkódos szelepek teljes szinkronizálását.

Az erőforrások hatékony felhasználása
A Kubota monitorokba integrálva van a GEOCONTROL,
amely egy GNSS vevővel kombinálva szakasz vezérlést
vagy részleges terület-specifikus alkalmazást tesz
lehetővé. Ezek a funkciók lehetővé teszik az ISOBUS-os
munkagépek, például műtrágyaszóró, permetezőgép és
precíziós vetőgép használatát. Ezáltal időt, műtrágyát és
vetőmagot, így költségeket takaríthat meg.
A teljes nyomonkövethetőség érdekében természetesen az
összes elvégzett munka adatai exportálhatóak.

Tudta?
  
Did you know that Kubota
is an ISOBUS pioneer? The
Kubota company Kverneland
Group invented the ISOBUS
technology. And incidentally:
Kubota is also leading the
industry in AEF certifified
ISOBUS compatibilites.
Szekcióvezérlés
A szakaszkezeléssel a munkaeszköz önmagában képes
felismerni a földterületek elejét és végét. Így költségeket
takaríthat meg az átfedések elkerülésével.
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egyenes és ívelt vonal lehetősége. Használhatja a
„tompítás” funkciót az A-B vonal gombnyomással történő
kijavításához.

M7003

Változó mennyiség
A változó mennyiségű alkalmazás licencével a munkaeszköz
képes maga az alkalmazott mennyiségét szabályozni
georeferencia-térképpel kombinálva. Ez növeli a
hektáronkénti hozamot, megtakarítja a költségeket és emeli a
vezetési kényelmet.
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#Precíziós gazdálkodás

Csak hagyja,
hogy a traktor
irányítson
A precíziós gazdálkodás lehetővé teszi a vetőmag,
műtrágya és peszticidek nagyon pontos felhasználását.
Az M7003 kérésre automatikus kormányzással is
kapható, így még fókuszáltabban dolgozhat. Ez
rendkívül hasznos a szántóföldi munka során is, és
biztonságosan tartja az irányt.

Az opcionális automatikus
kormányberendezéssel teljes mértékben
arra koncentrálhat, hogy a legtöbbet hozza
ki a munkaeszközökből, mivel a traktor
valójában saját magát kormányozza!
GPS-el kombinálva az automatikus
kormányrendszer megbízhatóan és
pontosan vezérli az M7003 traktort – akár
fordulás közben is.
Dolgozzon nyugodtan, miközben pénzt
takarít meg
Az automatikus kormányrendszer nem csak
hatékony és pontos vezetést tesz lehetővé,
hanem megkönnyíti a munkáját és csökkenti
a stresszt. Ez a technológia lehetővé teszi,
hogy éjszaka is hatékonyan dolgozzon.
És végül az automatikus kormányzási
rendszer pénzt takarít meg Önnek:
Csökkenti a kihagyásokat átfedéseket
és hiányosságokat, hogy a műtrágyát,
a vetőmagot és a növényvédő szereket
precízebben alkalmazza. Ezenkívül
a legoptimálisabb úton halad, ezzel
üzemanyagot takarít meg.
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A dupla egyszerűen jobb
A beépített GPS lehetővé teszi, hogy
az M7003 rögzítse saját mozgását,
megjelenítse a GPS-térképeket a
K-Monitoron, és számos automatikus,
GPS-vezérelt funkciót hajtson végre. A
lehető legnagyobb pontosság érdekében a
Kubota két korrekciós jelet használ: EGNOS
(kb. 20 cm pontosság) és RTK (kb. 3 cm
pontosság). E két technikai megoldás
kombinációja rendkívül pontosan tartja az
irányt.
Az opcionális automatikus kormányzással
az M7003 tudja, hol van, és milyen irányba
halad. Ha ráhagyja a kormányzást a
traktorra, több energiát fordíthat más
feladatokra, ezáltal még hatékonyabb és
pontosabb less a munkája. A TIM (Tractor
Implement Management) technológia
tovább fejleszti a hatékonyságot. Ez a
rendszer lehetővé teszi a gép számára, hogy
szükség esetén automatikusan vezérelje a
traktor funkcióit.

M7003
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#Homlokrakodó

Erőfeszítés nélkül
Az M7003 Premium modellek kartámaszán
elhelyezkedő homlokrakodó joystick biztosítja a
zökkenőmentes és könnyű munkát. A hidraulikának
köszönhetően egyszerre több funkciót is működtethet. A
billenőkanál vezérlés biztosítja a gyors billenést.
Fel- és leszerelve percek alatt
A homlokrakodó percek alatt felszerelhető és
leszerelhető szerszámok nélkül.
Sok munka – kevés stressz
A Kubota KSR (Kubota Shockless Ride)
rezgéscsillapítása segít minimalizálni a rezgésterhelést.
Bővített hidraulikus funkciók
Még az alapváltozatban is, az összes M7003
homlokrakodónak három szelep funkciója van,
opcionálisan felszerelhető negyedik funkcióval
a bálafogóhoz vagy más hidraulikusan vezérelt
homlokrakodó szerszámokkal történő munkavégzéshez.
A szelepet a joystickon egy kényelmesen
elhelyezett kapcsolóval lehet üzemeltetni. A
hidraulikus szervókormány és a többsebességű
kormányberendezéssel további előnyökhez juthat a
gyorsabb és könnyebb munka érdekében.

Tudta?
  
Tudta, hogy a Kubota
nem csupán az 50
legismertebb márka közé
tartozik Japánban, hanem
a világ egyik legnagyobb
traktorgyártója is? 		
Csak 2014-ben a Kubota több
mint 200 000 traktort gyártott.

Optimális elölnézet
A mechanikus Z-párhuzam vezetés a Kubota kerekes
rakodóktól származik, és hasonlóan be van építve a
lengőkar Z-kinematikájába. Ez a rendszer robusztusabb,
és szabad kilátást nyújt Önnek.

Időtakarékos gyorscsatlakozó
Csak annyit kell tennie, hogy meghúzza a
gyorscsatlakozó karját, hogy minden tömlőt és kábelt
gyorsan és egyidejűleg csatlakoztatjon. A homlokrakodó
különösen könnyen felszerelhető és leszerelhető.

Innovatív koncepció:
tökéletes traktorrakodógép
kombináció
A homlokrakodó és az M7003 kombinációja tökéletes harmóniában működik együtt.
A Kubota homlokrakodók előnye, hogy a traktor és a homlokrakodó tökéletesen
illeszkednek, és egészítik ki egymást. Ez a testreszabott kombináció számos
előnnyel jár: zökkenőmentes működés, egyedülállóan egyszerű kezelés és hatékony
munkavégzés.
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#Farm Solutions

Mindig
biztonságban
Egy M7003 megvásárlása befektetetés a magasabb minőségbe,
nagyobb hatékonyságba és termelékenységbe. A Kubota garanciája és
a Kubota karbantartási szerződése ugyanúgy védi ezt a befektetést,
mint a Kubota Finance által nyújtott egyszerű finanszírozás.
Biztonságban – még tovább
A Kubota traktorok bizonyított magas
minőséggel,és kiváló teljesítménnyel rendelkeznek. Mivel teljesen meg vagyunk
győződve az M7003 minőségéről, gyártói
garanciát kap három évre. Szeretné még
hosszabb ideig megóvni befektetését?
Ezután választhatja a Kubota Partner
jótállási lehetőséget, amelyben öt éves
garanciát vállalunk a javításokra.

Finanszírozás hozzáadott értékkel
Az M7003 a produktív és kellemes munkát jelenti. Ne hagyja ki ennek ezt a
technológiát, amely jelentősen hozzájárulhat sikeréhez. Függetlenül attól, hogy
finanszíroztat, lízingeltet vagy bérel - a Kubota Finance segítségével a befektetés
egyszerű, kényelmes és biztonságos. Hagyja, hogy a szaktanácsadás, az egyedi
szolgáltatás és a vonzó feltételek meggyőzzék Önt. A teljes költségkontroll mindenkor
garantált.

Érték és teljesítmény fenntartása
hosszú távon
Szervizszerződéssel biztosíthatja, hogy
az M7003 minden nap kihasználja a
benne rejlő lehetőségeket. Öt ok van erre:
optimalizált üzembiztonság, üzemanyag-hatékony működés, kiváló minőségű
gép, magasabb újraeladási érték és több
idő a munkára, mivel az Ön Kubota partnere gondoskodik a gépről. Mellesleg: Ha
új gép vásárlásakor aláír egy karbantartási szerződést, kedvezményes feltételekkel
megkaphatja a kiterjesztett garanciát.
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#Műszaki adatok

Modell

M7133

M7153

Motor

M7173

V6108 TIEF5

Hengerek száma/ szelepek/ feltöltés

4 / 4v / Turbó feltöltős intercooler

Motor teljesítmény (97/68/EC)

Le (kW)

130 (95)

150 (110)

170 (125)

Max teljesítmény Powerboost-al

Le (kW))

150 (110)

170 (125)

175 (130)

Összlökettérfogat

6124

cm

3

Névleges teljesítmény

1/perc

Maximális nyomaték

Nm

1900
600

689

Maximális nyomatékhoz tartozó fordulatszám

711

1500

Akkumulátor

150 A/170 Ah (20 HR)/1,000 CCA

Üzemanyag / Ad blue tartály méret

l

330/38
C

Modell

Standard

Premium

Premium-KVT

D

Hajtómű
Fokozatok száma

E30/H15 ; Opció mászó fokozat F54/R27; Xpress restart funkció

Legnagyobb sebesség

km/h

Minimális sebesség 2000 fodulaton

km/h

KVT

40/50
2,87 (mászó 0,45)

0,05

Fő váltó fokozatok

6 Powershift sebesség

KVT

Csoportváltó fokozatok

5-szinkronizált fokozat

KVT

Irányváltó

G

Elektrohidraulikus

Fő kuplung

Többtárcsás, lamellasoros olajfürdős, közvetlen kenéssel

B

F

Hidraulika rendszer
Rendszer 
Szivattyú kapacitás

l/min

Fix szállítású

CCLS, térfogatáram és nyomás kompenzált

80

110

Hátsó emelő rendszer

III

Hátsó függesztőmű emelő kapacitás

kg

9400

Front hidraulika emelő kapacitás

kg

3500

Hidraulika kiadó szelepek
Hidraulika kiadó szelepek száma
hátul 

rpm

		elől

Modell

mechanikus

elektro hidraulika

3 (opció 4)

4 (opció 6), variálható swap valve funkció

A Teljes hossz

mm

4768

mm

2720

C Fülke magasság (a hátsó tengely közepétől a fülke tetejéig)

mm

2224

D Teljes magasság

mm

3030

E Teljes szélesség

mm

2500

540/65R28

F Nyomtáv

mm

1900

650/65R38

G Hasmagasság (min./max.)

mm

437/516

540/540E/1,000/1,000E
1000

Mellső
Hátsó

* Alap gumizással: 540/65R28, 650/65R38

Méretek és tömegek
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M7133 / M7153 / M7173

B Tengelytáv

Abroncsok

Teljes hossz

mm

4768

Teljes magasság

mm

3030

Teljes szélesség 

mm

2500

Tengelytáv 

mm

2720

Szállítási tömeg

E

EHR/alsó függesztőmű érzékelővel

Kategória

TLT fodulatszám

A

kg

6600 – 7350

M7003
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AZ ÖN KUBOTA MÁRKAKERESKEDÉSE

KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH
Senefelder Straße 3–5, 63110 Rodgau
Telefon: +49 6106 873-0, Telefax: +49 6106 873-199, E-Mail: info@kubota.de
http://www.kubota-eu.com
Minden erőfeszítést megtettünk annak biztosítása érdekében, hogy a kiadvány tartalma pontos és naprakész legyen a nyomtatás idején.
Minden jog fenntartva. A kiadvány semmilyen formáját semmilyen formában nem szabad reprodukálni a Kubota előzetes engedélye
nélkül. A Kubota fenntartja a gyártói jogot, hogy bármilyen előzetes értesítés nélkül módosítsa és frissítse a specifikációkat vagy a
teljesítményadatokat, ha az szükséges.
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