
M5N SZÉRIA

Szabó István



• A motor CR lett, DPF szűrővel,73,93,105Le-s változatok
• Elektronikus vezérlésű irányváltó
• 3x 6 sebességes váltó
• Intelligensebb műszerfal, nagyobb kijelzőkkel
• „Park lock” reteszelt rögzítőfék
• Hosszabb tengelytáv + 80mm
• Formatervezés a fülkében
• Két alsó műanyag tank van
• Nagyobb tömeg

Az előző szériát jól ismerjük, stabil, üzembiztos 
gépek…..mik a lényegi változások?



Rops változatok motorjai

Régi modell HP Új modell HP

M6040NR 66

M7040NR 74 M5071NR 74

M8540NR 87 M5091NR 93

M5101NR 105



Fülkés változatok motorjai

Régi modell Le Új modell Le

M7040N 74 M5071N 73

M8540N 87 M5091N 93

M9540N 96

M5101N 105

• A CR motorok takarékosabbak, alacsonyabb zajszinttel
• Alacsonyabb fogyasztás
• Pontosabb karakterisztika, az elektronikus vezérlés miatt
• Hosszabb motor élettartam a szabályozott égés miatt
• Részecskeszűrő, kiégetés, figyelmesebb kezelés

• "A", "B" beállítható motorfordulatszám memória



Elektro-hidraulikus irányváltó

• Könnyedebb, kényelmesebb működtetés ujjheggyel
• Kalibrálhatóság, pontosabb működés
• Nedves lamella soros, állandóan kent, hűtött
• Homlokrakodós üzemre tervezett, elviseli a gyakori

irányváltást
• Ergonomikus



3 csoport, 6 szinkron fokozat

• Több fokozat-több lehetőség 18/18
• Pontos, „személyautós” kapcsolás

• Mindkét kar kézreesik

csoport

szinkron



Új műszerfal

• Nagyobb kijelzők
• Több információ
• Fogyasztás óránként
• DPF eltömődöttség
• Összes elfogyasztott üzemanyag
• Fogyasztás/óra
• Stb.



„Park-Lock” rögzítőfék

• Mechanikus reteszelés ( ékelés a fogaskerékbe)
• USA igények szerint tervezve
• Kézre esik, nem kell az ülés alatt „matatni”
• Hagyományos rögzítőfék is van
• Két végállás

„Park-Lock” Rögzítő fék



Hosszabb tengelytáv

• 2130mm 2050mm helyett>>>>> + 80mm

• Jobb talajfogás

• Hosszabb kuplungharang

• Több hely a kerekek közé szerelt adapterek felszerelésére



Formatervezés a  fülkében

Minden fontos kezelőszerv jól átgondolt, elhelyezett



Két alsó tank

• 78 literes standard űrtatalom, (alulról páncélozva)
• Lehetővé teszi akár 4 pár kiadószelep szerelését
• Szellősebb, tisztítható kialakítás hátul a fülke alatt



Nagyobb tömeg

• Alap 3050kg, 8x45kg súllyal, üres tankkal
• Jobb talajfogás
• Stabilabb
• Talajmunkánál jobb fogyasztás
• Nagyobb vonóerő



Egyéb egyedi jó tulajdonságok, amit az 
előd modellektől örököltünk:

„Bi-Speed”: kis helyen fordul!



Sík padlós fülke….. „senki nem lesz fiatalabb”

• Könnyű ki és 
beszállás

• Könnyű tisztítás



Egyszerű kezelés

• Csak azt tartalmazza a gép, amit mindennap

használunk, semmilyen munka szempontjából

felesleges kezelőszerv nincs  a gépben!



Nagy hasmagasság

• A gépeket rizsföldi használatra is tervezik, és a emiatt nagy a 
hasmagasságuk, valamint a motor, vagy a hajtómű oldalán , alján 
semmilyen elektromos szenzor, kütyü, vagy bármilyen sérülékeny elem 
nincs!!!!



Japán gyártás (Osaka), japán hozzáállás!

• Sajátos gyártási eljárás, és munkamorál
• Speciális, többszintű, és többszörös

minőség ellenőrzés



• Termetesebb pilótáknak is

kényelmes

• Alap a klíma

• Aktívszenes fülkeszűrő

Nagy vezető fülke



• Mellső emelő berendezés, 2,3T

• Mellső TLT (1000 RPM

Opciós tételek



• Független a hátsóktól

• 1 pár áramlás szabályozott

• Egyidejű működés lehetősége

• „Joystick” vezérlés

• A kezelő doboz kényelmesen

beállítható, használaton kívüli

időszakban kiszerelhető

Oldalsó kiadószelepek



Funkciók:

• Indít

• Leállít

• Gáz

• TLT indít

• Rögzítőfék

• Menetelés előre

• Menetelés hátra

• Csak mászóban

Távirányítás

• Kormányzás



Thank you for attention!

Giving to the future of Earth

Kedves gazdálkodó! A KUBOTA keskeny nyomtávú gépei nagyon 
közkedveltek a piacon! Ezt a bemutatót a szériára jellemző jó 
tulajdonságának kimerítése nélkül készítettük. Ha Ön több jellemzőre, 
tulajdonságra, egyebekre kíváncsi, kérje az előadó kolléga segítségét, 
referenciáink elérhetőségét!



Thank you for attention!

Giving to the future of Earth

Köszönöm Megtisztelő Figyelmüket!




