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KUBOTA
M6002 SZÉRIA
M6-122 –  M6-132 – M 6-142

Nyitott
gondolkodás
a megoldás
a jelen
problémáira

A mezőgazdasági szektor egyre nagyobb problémákkal néz szembe.
Nehéz időkben csak egy valami segíthet: a nyitott gondolkodásmód, ami
az alternatív lehetőségek keresését és okos döntések meghozatalát jelenti.
Új gépvásárlások esetében a megjelenés háttérbe szorul a hatékonysággal
szemben. Egy olyan traktorra van szükség, ami magas teljesítménnyel,
állandó terhelés alatt kemény munkát lát el. Mindezt elfogadható áron.
Egy Kubota traktor pontosan egy ilyen megoldás.
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A nehéz idők
kiemelkedő
teljesítményt
igényelnek

Amikor egyre nehezebb sikeressé válni, kompromisszumok
nélküli hozzállásra van szükség. Ehhez megkérdőjelezhetetlen
minőség és biztonság szükséges – a Kubota tökéletesen megfelel
ezeknek a feltételeknek a jól ismert, kiemelkedő teljesítményű
motorjaival. Meg fog lepődni, ha megismeri erejüket és
hatékonyságukat.
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Erőt és komolyságot igényel egy olyan partnernek lenni, aki megkönnyíti a
változást. Tudta, hogy a Kubota egy világszínvonalú, gyorsan fejlődő cég
a professzionális mezőgazdasági szektorban? Csak vessen egy pillantást
arra, milyen döntéseket hoztunk az elmúlt években! Gondolta volna?

2012

6

A Kverneland Group
megvásárlása

2014

A franciaországi gyár
megnyitása

2015

Az M7001 széria és
a Kubota munkagép
paletta piacra dobása

M6002

A
mezőgazdaság
újraértelmezése
egy globális
piaci szereplő
által

2016

A munkagép paletta
kiterjesztése a Great
Plains megvásárlásával

2020

Az M6002 széria piacra
dobása

7

Egy a jövőre
fókuszáló
termékpaletta
nem ér véget
a traktorokkal

A mezőgazdasági szektor igényei nem csak magasak, de sokfélék és
széleskörűek is. A Kubota minden feladatra a legjobb megoldást kínálja
– és mindent egy gyártótól. A piacon jelenlévő legkiterjedtebb munkagép
palettával, Kubota-ISOBUS kínálatunkkal és olyan innovatív megoldásokkal,
mint a TIM (Tractor Implement Management) rendszer, képesek vagyunk
olyan megoldásokat nyújtani, amik segítenek abban, hogy egyre sikeresebbé
váljon. Minden Kubota gép és fejlesztés garantáltan magas minőségű,
hatékony és fenntartható.
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#Kiemelt

TELJESÍTMÉNY

PÉNZÜGYI
MENEDZSMENT

KUBOTA
FARM
SOLUTIONS

ÉRTÉKÁLLÓSÁG

Fülke

Napfénytető

Az M6002 tágas, kényelmes fülkéjében
akár napestig dolgozhat anélkül, hogy
kényelmetlenül érezné magát. Ezt az emberi
testhez tervezett kezelőszervek és a számos
kényelmet növelő tulajdonság garantálja.

A homlokrakodós munkálatokhoz
elengedhetetlen egy eltolható
napfénytető – az M6002 széria
ilyennel is rendelkezik.

VEZÉRLÉS

Motor
A Kubota Stage V motorját a lehető
legnagyobb teljesítmény leadására
tervezték alacsony károsanyag
kibocsátás mellett. A 6.1 literes
négyhengeres motor hatalmas
nyomatékkal rendelkezik széles
sebességtartományban.

OPTIMALIZÁCIÓ

Kubota Farm
Solutions
Hidraulika

A siker körforgása

A nagy teljesítményű
hidraulika rendszert a
maximális termelékenység
elérésére tervezték.
Ezzel a sokoldalú
traktorral könnyen
vontathat munkagépeket,
és a homlokrakodó
működtetése is
gyerekjáték.

Tudjuk, hogy a sikerhez több kell, mint egy erős traktor.
Termékek, szolgáltatások és szerviz jól működő közös rendszere
szükséges ahhoz, hogy a fejlődés és a siker fenntartható és folyamatos
legyen. A Kubota Farm Solutions-ben minden fejlesztésünk megtalálható.
Az okos technológiáktól kezdve az egyedülálló szolgáltatásokig, a Kubota
Farm Solution kiváló példája annak, mennyire szívügyünk, hogy most és a
jövőben is ott legyünk, amikor szükség van ránk.

Teljesítmény
A Kubota M6002 tökéletes
a gazdáknak, akik jól
kormányozható, kiváló kilátást
és magas kényelmet nyújtó
traktort szeretnének kiemelkedő
teljesítménnyel párosulva.
Sokfélesége teszi tökéletessé
vegyes gazdaságok és állattartó
telepek számára egyaránt.
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Vezérlés
Az M6002-ben az irányítás szó
szerint a keze alatt van.
A kartámaszba épített, modern
multifunkciós kar közvetlen
hozzáférést biztosít minden
fontos funkcióhoz.

Optimalizáció
A precíziós gazdálkodást a
7”-os K-Monitor teszi lehetővé.
Ezzel műtrágyaszórókat,
permetezőket és vetőgépeket is
hatékonyan irányíthat, miközben
jelentősen csökken az Önre
nehezedő terhelés.

Erőátvitel
Szántóföldi munkákban és
szállításnál is lenyűgöző
teljesítményt nyújt az M6002 széria
váltója, ami precízen összeállított
sebességekkel és az új “Xpress
restart” funkcióval büszkélkedhet.

Értékállóság
A Kubota traktorok
bizonyítottan magas
minőségűek és kiemelkedő
teljesítményt nyújtanak. Ezért
lehetséges, hogy a Kubota
akár 5 év garanciát biztosít az
M6002 traktorokhoz.

M6002

Irányíthatóság
Az M6002 széria precízen kormányozható
a különleges Kubota első tengelynek
köszönhetően. Mindemellett a Bi-Speed
funkcióval extrém kis sugárban fordul
a traktor. 35°-os bekormányzási szög
esetén az első kerekek forgási sebessége
megnövelhető a nagyobb mozgékonyság
elérése érdekében.

Pénzügyi
menedzsment
Az M6002 a hatékony,
sokféle munkáról szól.
A Kubota Finance
segítségével befektethet egy
olyan technológiába, ami a
hosszútávú sikerek záloga.
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#Motor
Tudta?
  
Tudta, hogy a Kubota saját
maga gyártja motorjait, és
vezető szerepet tölt be a 100 LE
alatti gépek globális piacán?
Meglepődne, ha megtudná mely
motorháztetők alatt dolgozik
Kubota motor. A motorok magas
minősége és hatékonysága a
siker kulcsa.

Az a rendkívüli
motor
Az M6002 motorháztetője alatt a mezőgazdasági piacc legerősebb
4 hengeres motorja rejlik. A Stage V besorolású motor magas
teljesítményt ad le minden sebességtartományban, még változó
terhelés mellett is. Mi több, a 230 literes üzemanyagtartállyal egész
nap megállás nélkül folyhat a munka.

A 120-140 lóerőt lefedő piaci szegmens egyre nagyobb
teljesítményű gépeket igényel. Ennek oka az, hogy
a gazdák nem csak az erősebb, fő feladatokat ellátó
gépeiket használják emelésre és vontatásra, hanem
mindenes traktoraikat is.
Kategóriájában egyedülálló motorteljesítmény
A sokoldalúság igénye miatt nagy hangsúly van a
traktor motorján és annak teljesítményén. Az M6002
motorházteteje alatt hatalmas erő lakozik.
A mezőgazdasági szektorban nincs másik 4 hengeres,
6124 cm³-s motor, ami ilyen nagy teljesítménnyel
rendelkezne.

Szakadatlan munka
A 4 hengeres motor óriási ereje megszakítás nélkül
egész nap az Ön rendelkezésére áll. Az M6002 széria
230 literes üzemanyag tartályával kevesebbszer kell
megállnia tankolni. A megnövelt tisztítási határidejű
(max. 6000 óra) DPF szűrő további hatékonyságot
biztosít a munkához.

Extra 20 LE többlet a boost funkcióval
A jól terhelhető Kubota motor valódi előnyöket kínál a
gazdáknak. A legerősebb modell, az M6142 1900-as
fordulatszámon 142 lóerőt ad le. Ráadásul az összes
modellen megtalálható powerboost funkcióval további
20 lóerő érhető el közúti munkák során, ami nagyon jól
jön a gyors szállítási feladatok elvégzésekor.
Lenyűgöző nyomaték
A nagy lökettérfogatú Kubota motor lenyűgöző
nyomatékot is produkál. Több, mint 600 Nm nyomatékot
képes leadni 1200-tól 1900-ig terjedő fordulatszám
tartományban. Ezzel jelentős üzemanyag és
zajszennyezés takarítható meg TLT Eco speed módban.
TLT sebességek optimális használata
Az állandó nyomatéknak köszönhetően mind a négyféle
TLT sebesség standard felszereltség: 540, 540 ECO,
1000 és 1000 ECO. A két ECO TLT sebesség akkor
különösen hasznos, amikor olyan munkaeszközöket
működtet, mint a kasza, a borona vagy a rendképző.

Erő és nyomaték
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#Erőátvitel

Tudta?
  
Tudta, hogy a Kubota sokáig
piacvezető szerepet töltött be
Európában az építőipari
gépek és a kompakt traktorok
területén? Hasonló tapasztalatok
szükségesek a professzionális
mezőgazdaság területén is.

Maximális teljesítményre és nagy sebességre terveztük
az új, megbízható és könnyen kezelhető sebességváltót.
Ennek köszönhetően meglepően rövid idő alatt
gyorsulhat fel ezzel a 6 tonnás géppel még plusz 3800
kg vontatott teherrel is, miközben az irányítása stabil
marad.
Optimális áttételű sebességváltó
A nyolc powershift fokozat és a három
robotizált tartomány 24 előre- és 24 hátrameneti
sebességfokozatot ad, melyek között egyszerűen és
gyorsan lehet váltani. Az opcionális mászófokozattal
ez 32/32-es előre-és hátrameneti fokozatra bővíthető
– ez egy tökéletes szett a szántóföldi munkák rendkívül
széles spektrumához, valamint a szállítási és etetési
feladatokhoz is. 0.2 km/h-tól folyamatosan és precízen
beállíthatja az Önnek megfelelő munkasebességet. ECO
üzemmódban a maximális szállítási sebesség mellett
üzemanyagot és költségeket takaríthat meg az 1640-es
motorfordulatszámnak köszönhetően.

Megállás kuplungolás nélkül
Az “Xpress restart” egy valóban hasznos funkció.
Lehetővé teszi a traktor leállítását kizárólag a fék
megnyomásával a tengelykapcsoló használata nélkül,
mivel a fő tengelykapcsolót közvetlenül a fékpedál
vezérli. Különösen hasznos az olyan ismétlődő
feladatokhoz, mint például az etetés. Pontosan
kezelheti a homlokrakodót anélkül, hogy két különböző
pedált kellene használnia. Az “Xpress restart” funkció
aktiválása és beállítása egy egyszerű forgókapcsolóval
történik. Az is fontos szempont, hogy a használatához
nem szükséges tapasztalt sofőr.

Állítható váltó agresszivitás
Egy kapcsoló segítségével könnyen beállíthatja a
váltó agresszivitását. Ez lehetővé teszi, hogy a traktor
alkalmazkodjon a rakomány súlyához attól függően,
hogy éppen üres vagy teli pótkocsit szállít, továbbá
biztosítja a sebességfokozatok közötti zökkenőmentes
váltást.

Az Ön elvárásihoz
tervezve

Új Power Shift sebességváltó
Csoport

C

L

Az M6002 széria váltója nagy sebességre és vontatásra lett
tervezve. Egy gombnyomással vagy akár a multifunkciós karral
is válthat a fokozatok között. Az új “Xpress restart” funkcióval
anélkül megállíthatja a traktort, hogy a kuplungot használná,
ezzel is növelve a vezetői kényelmet.
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A traktor
sebessége
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Sebességdiagram a maximális fordulatszám mellett: 2250 (rpm)
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#Hidraulika

Lenyűgöző hidraulika
teljesítmény

Minden modell CCLS (zárt rendszerű, terhelésérzékeny)
szivattyúval van felszerelve. Ez a rendszer 115 l/perc
olaj átfolyást biztosít a hidraulika szelepekhez, valamint
a hátsó és a mellső függesztőműhöz. Alapfelszereltség
a három mechanikusan működtetett hidraulika
szelep, ami bővíthető további eggyel. Mindegyik
áramlásszabályzóval felszerelt, hogy a munkagépek
működtetése optimálisan történjen. A traktor
homlokrakodó szelepe is alacsony nyomáskontrollal van
felszerelve.
Több tonnás emelőerő
A CCLS hidraulika rendszer 7000 kg emelőerőt biztosít
a hátsó, 2800 kg emelőerőt pedig a mellső hidraulika
függesztésnél. Ez könnyen vontathatóvá teszi még az
olyan nehéz munkagépeket is, mint a váltvaforgó ekék,
a kultivátorok és a kombinált vetőgépek. Még alacsony
motorfordulatszámnál is elegendő hidraulika nyomás jön
létre a rendszerben, ezáltal biztosítva a homlokrakodó
pontos és könnyed irányítását.

Az M6002 erős, CCLS hidraulika szivattyúja teljes kontrollt tesz
lehetővé minden hidraulikus funkció felett. Emellett a traktor még a
nehéz munkagépekkel is tökéletesen működik együtt.

Több, mint egy egyszerű CCLS hidraulika
szivattyú
A CCLS technológia nem csak a fő hidraulikus
funkciókat támogatja, de a pótkocsifék, a kormánymű
és a sebességváltó vezérlése is könnyebbé válik. A
zajszint alacsony és a karbantartás is egyszerű az egy
szivattyúból és szűrőből álló rendszernek köszönhetően.

A CCLS rendszerrel könnyebb a
kormányzás is
Az M6002 szériát igazán könnyű
irányítani. Ez köszönhető annak is, hogy
a CCLS hidraulika rendszer hozzájárul
a szervókormány működéséhez.
Igazán értékelni fogja ezt a funkciót egy
homlokrakodó működtetésénél, ahol
elengedhetetlen az egyenletes kormányzás.
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#Fülke

Tökéletes rálátás a homlokrakodóra
A megnövelt méretű napfénytetőnek köszönhetően az új generációs
homlokrakodó munkájának felügyelete maximális emelési magasságban
is gyerekjáték.
Megemelt kényelem, gyümölcsöző munka
Az M6002 egy külön kategóriát jelent, ha a vezető kényelmét vizsgáljuk.
Ezzel is lehetővé téve, hogy kizárólag a munkára koncentráljon. Arról
nem is beszélve, hogy nagy teljesítményű fülkerugózással szereltük fel
az M6002 szériát, hogy egyenetlen terepeken is kényelmesen érezze
magát. Így gondoskodunk az Ön egészségéről is. S ha már itt tartunk, a
prémium Grammer ülések nagy kartámaszokkal és tökéletes rugózással
rendelkeznek.
Az utasoknak is jár a kényelem
Számunkra nem csak a vezető, de az utasok kényelme is fontos.
Így minden modell nagyméretű utasüléssel lett felszerelve.

Fülke, ami az új
elvárásoknak is megfelel
Az új M6002 fülkéje tágas, kényelme egy prémium traktoréval
megegyező és minden része az emberi testre lett tervezve.
Mindent összevetve, megteremtettük az ideális munkakörnyezetet.
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A vezetőfülke számos gazda dolgozószobája hosszú
munkanapokon át. Pontosan ezért magasak az
elvárásaik. Az új M6002 fülke ezeknek maradéktalanul
megfelel.
Tágas hely és kitűnő kilátás
A széles ajtóknak köszönhetően egyszerű a ki- és
beszállás. Az 1,66 m széles, négyoszlopos fülkében ülve
kellemesen meglepődne, mennyi hely áll a rendelkezésre.
Ez igaz a kilátásra is. A lekerekített motorháztető
mellett a nagy ablakok kitűnő kilátást biztosítanak a
munkaterületre. A Stage V motor méretének ellenére a
Kubota sikeresen tervezett egy olyan motorháztetőt, ami
garantálja a jó kilátást és még egy nagyobb motorhűtő
egység is elfér alatta.
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#Fülke

Minden irányítás
alatt
Az új M6002 szériában minden kezelőszerv jól látható, a vezető keze
ügyében helyezkedik el. A tervezés során elsődleges szempont volt,
hogy a traktor egyszerűen irányítható legyen, így téve könnyebbé a
munkát.
A kartámaszba integrált, többfunkciós karnak
köszönhetően minden fontos kezelőegységet egy
kézzel irányíthatóvá tettünk. Ez a legegyszerűbb és
legkényelmesebb módja a traktor irányításának, így
teremtve alapot a hatékony munkavégzésnek.
Minden kezelőegység könnyen elérhető helyen
A kényelmes kartámasz alapfelszereltség minden
modellben. Ezen és az oldalkonzolon helyezkedik
el a kezelőszervek mindegyike annak érdekében,
hogy könnyen elérhetőek legyenek. Ezáltal a kezelő
biztonságosabban végezheti a munkáját.

A váltás? Gyerekjáték!
A joystick mellett számos fontos vezérlő gomb
helyezkedik el a kartámaszban. Ezeknek köszönhetően
könnyen érhető el minden funkció. Válthat sebességet
a kar előre vagy hátra tolásával, de a kartámasz bal
oldalán elhelyezkedő gomb megnyomásával is az ön
kedve szerint.

Tudta?
  
Tudta, hogy a Kubota hét európai
országban gyárt termékeket?
A vállalat filozófiájának része,
hogy a gyártás az adott
piachoz a lehető legközelebb
legyen. Minden gyár a japán
minőségi elveket követi, legyen
az akár Németországban,
Franciaországban vagy
Japánban.
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#Homlokrakodó
Tudta?
  
Tudta, hogy a Kubota
nemcsak Japán legismertebb
50 márkája közé tartozik,
de a világ egyik legnagyobb
traktorgyártója? Egyedül
2014-ben több, mint
180.000 traktor gördült le
gyártósoraikról.

A traktor, a
homlokrakodó és
a munkaeszközök
tökéletes egysége
Számos munka során a homlorakodó egy meghosszabbított kar szerepét
tölti be. Minél közelebb van szerelve a homlorakodó a traktorhoz, annál
hatékonyabban és egyenletesebben képes dolgozni vele.

Az új M6002 széria homlokrakodói teljesen megújultak. A
Kubota úgy döntött, hogy a piacvezető európai gyártóval
karöltve kifejlesztenek egy újfajta homlokrakodót a 120-tól
140 LE-ig terjedő géposztálynak.
Tökéletes homlokrakodó minden feladatra
Nem csak egy homlokrakodó lett a közös fejlesztésünk
eredménye, hanem öt különböző modell – a
legegyszerűbbtől a prémiumig. A különböző munkák
során elvárt teljesítmény és emelési magasság minden
modell esetén eltérő, az adott munkának tökéletesen
megfelelő. A legnagyobb emelhető súly 2.400 kg.
Tökéletes páros
A traktor és a homlokrakodó tökéletes párost alkotnak.
A tökéletes irányítás és az optimális kilátás
elengedhetetlen a homlokrakodó hatékony
működtetéshez. Az M6002 mindkettőt tudja. Például
a homlokrakodó irányító joystickja a kezelőhöz közel,
ergonómiai szempontok figyelembe vételével helyeztük
el a fülkében. Ez nagy különbség az utólagosan felszerelt
szettekhez képest, melyeknek ki kell alakítani a helyét a
fülkében. Ráadásul a joystick a mellső függesztőművet is
irányítja. Továbbá a nagyon stabil és keskeny váz tovább
növeli a kilátást a fülkéből.

SPEED-LINK 2 SYSTEM®
A SPEED-LINK rendszerrel lehetősége nyílik arra,
hogy a traktor elhagyása nélkül kapcsolja fel vagy le
a munkagépeket, a hidraulikus vagy az elektromos
funkciókat. Továbbá lehetővé teszi a 3. és a 4. funkció
használatát is.
Hatalmas eszközválaszték
Minden eszköz tökéletesen kombinálható egymással.
Nem számít, hogy MX, Euro vagy SMS eszközöket
használ, a homlokrakodó gyorscserélő váza mindegyik
típushoz megfelelő. Emiatt az eszközök rendkívül széles
tárházából válogathat. A saját Kubota eszközeinken túl
bármelyik partnerünk által gyártott típust választhatja.
Így jelenleg a legnagyobb elérhető portfóliót kínáljuk a
piacon a homlokrakodók számára.

Teljeskörű hatékonyság és kényelem.
AUTO-LEVEL SYSTEM®
Az AUTO-LEVEL egy gombnyomással visszaállítja a
kanalat egy előre beállított pozícióba.
AUTO-UNLOAD SYSTEM®
Az AUTO-UNLOAD rendszerrel egyszerre, egyetlen
mozdulattal vezérelheti a forgófejet és a kanalat: a forgófej
kinyitása és a kanál billentése egyszerre történhet a gyors
és hatékony ürítés érdekében.
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#Kormányozhatóság
Tudta?
  
Gonshiro Kubota azért alapította meg
a vállalkozását, mert nem tudta tovább
nézni, hogy az emberek a szennyezett
ivóvíztől szenvednek. A tiszta víz
szállításához szükséges termékeket
kezdett el gyártani. Azóta számos olyan
terméket gyártunk, ami javít az emberek
életkörülményein. Ezt jelenti a
“For Earth, For Life”.

Mozgékony, akár egy
kompakt traktor
Az összehasonlíthatatlan kormányozhatóság az egyik alapvető
tulajdonság a Kubota traktorainak. Ez alól az M6002 sem kivétel.
A kúpkerekes portál hajtású első tengely és a Kubota Bi-Speed
technológiája kivételes mozgékonyságot ad a gépnek.
Hasonló méretű traktorokhoz képest az M6002-t sokkal
könnyebb irányítani. A 480/65R24 gumikkal a fordulási
sugara csak 4,5 méter. Olyan fürge, mint egy kompakt
traktor még a legnehezebb munkák közben is.
Egyedi kormányzási szög
A traktor egyedülálló manőverezhetősége a portál
hajtású első tengelyen és annak kúpos hajtóművén
alapul, amely kivételes 55°-os kormányzási szöget
tesz lehetővé. Ez kis helyeken egyértelmű előnyökkel
jár. Táblavégeken, ahol más traktorok nem képesek
megfordulni, még nehéz munkagépekkel is könnyű a
szűk kanyarodás. Ez értékes időt takarít meg.

Nagy hasmagasság – kevesebb sérült növény
Kúpkerekes hajtásának köszönhetően az M6002
lenyűgöző, 58 cm-es hasmagassággal rendelkezik.
Ez magasabb, mint az univerzális kardánhajtású
első tengellyel rendelkező traktoroké. Ez jól jön
takarmánygyűjtéskor, ha szeretnénk elkerülni a magas
szénarendek károsodását. Előnyös továbbá magas
termények termesztésekor, ahol más traktorok már nem
képesek károkozás nélkül dolgozni.
Robusztus, zárt híd
Az M6002 robusztus hídja teljesen tömített, így nem
juthat be az erős sár és más szennyeződés. Minden
teherhordó alkatrész számára biztosított a folyamatos
kenés, valamint a lehető legkevesebb kenési pont. Ezen
kívül az új kialakításnak köszönhetően nincs szükség
az univerzális kardánkeresztre, aminek eredményeként
csökken a karbantartási igény és nő a tengelyelemek
élettartama.

Keskeny helyeken is elfér
A Kubota másik fontos fejlesztése az egyedülálló
Bi-Speed technológia, amivel jelentősen könyebb
a kanyarodás.Ha az első kerekek fordulási szöge
meghaladja a 35°-ot, az első kerekek forgási sebessége
automatikusan megnő a hátsó kerekek sebességéhez
képest. Ez ideális tapadást és kisebb csúszást biztosít
az egyenletesebb, a talaj számára kíméletes fordulás
mellett. Még a teljesen felemelt homlokrakodóval végzett
szűkös fordulási manőverek sem jelentenek problémát.
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#Irányítás és #Optimalizáció

Középpontban a
hatékonyság
Az M6002 precíziós gazdálkodási képességének szive az opcionális 7”-os
K-Monitor. Az ISOBUS eszközökkel 100%-osan kompatibilis, így korlátlan
lehetőséget biztosít a piacon található ISOBUS munkagépek használatára.

Az igazolt, AEF jóváhagyott 7”-os K-Monitor opcionális
lehetőség az M6002 modellekhez. Az ISOBUS rendszerrel
és a választható automata kormányzással válik tökéletes
géppé a precíziós gazdálkodáshoz.
Intuitív kezelés
A felhasználóbarát, intuitív K-Monitorral minden funkció
könnyen beállítható és egyszerre látható minden fontos
információ. Köszönhetően a teljes ISOBUS rendszernek
az érintőképernyős panellel könnyedén és hatékonyan
kezelheti munkagépeit. Ennek köszönhetően a
jövedelmező munka úgy megy, mint a karikacsapás.
Jelentős pénz és idő megtakarítás
A 7”-os K-Monitor beépített GEOCONTROL-lal
rendelkezik. A GNSS vevővel kombinálva lehetővé
teszi a szekció-szabályozást és a műtrágyák,
növényvédő szerek és vetőmagok részterület-specifikus
alkalmazását. Ez időt, erőforrást és költségeket
takarít meg. Ugyanakkor kevesebb negatív hatás éri a

Tudta?
  
Tudta, hogy a Kubota úttörő
az ISOBUS technológiában?
A Kubota tulajdonában lévő
Kverneland Group fejlesztette
ki az ISOBUS rendszert. Nem
mellesleg a Kubota piacvezető
az AEF jelöléssel ellátott
ISOBUS eszközökben.
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Szakaszvezérlés
A szakaszvezérlés licenc-szel a munkagép saját maga
képes szabályozni a földterületeken történő műveletek
kezdetét és végét. Így újabb költségeket spórolhat meg az
átfedések elkerülésével.
M6002

környezetet. A táblavégi fordulókezelő rendszer is része
a GEOCONTROL funkciónak, ami automatizálja a teljes
fordulási műveletet, így további időt spórolhat meg.
Kitűnő kapcsolódás
A 7”-os K-Monitor kompatibilis minden vezető gyártó
FMIS (Farm Management Information Systems)
rendszerével. Gyártó független ISO-XML formátumban
kommunikálnak az eszközök. Több feladat is küldhető
egyszerre. A biztonságos adatátvitel garantált a fő farm
vezérlőegység és a monitor között. Továbbá, a Kubota
terminálja képes riportokat készíteni számos begyűjtött
információból, mint a munkaidő, a felhasznált erőforrások
stb. Ez a papírmunkát tekintve nagy terhet vehet le az Ön
válláról.

Változó dózisú kijuttatás
Ezzel a licenc-szel a munkagép saját maga képes
szabályozni a kijuttatási mennyiséget egy táblatérkép
segítségével. Így megemeli a hektáronkénti hozamot,
kiadásokat spórol meg és növeli a vezető kényelmét.
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#Értékvédelem

Hozza ki traktorából
a legtöbbet
hosszútávon is!

A magas, jól ismert japán minőségnek köszönhetően
a Kubota név jól ismert. Minden Kubota gép a lehető
legkeményebb munkakörülményekre és hosszú
munkaidőre lett tervezve. Ennek ellenére lehetetlen
elkerülni a megjósolhatatlant: előfordulhatnak balesetek
a gépekkel. A Kubota Care program biztosítja, hogy
ne kelljen aggódnia az előreláthatlan jövőbeli költségek
miatt. Ezzel egyidőben elkerülheti a nem tervezett
leállást és hosszú távon is jövedelmező maradhat.

Az egyedülálló Kubota Care kiterjesztett gyári garanciának
köszönhetően a traktorának pénzügyi értéke hosszú időn
keresztül védett és garantált lesz.

Minden részletre kiterjedő szolgáltatás
A Kubota Care egy minden részletre kiterjedő garancia
program, amellyel a lehető legalaposabban védve van a
befektetése. Ez a csomag minden részletét tartalmazza
a szerződéses garanciának még akkor is, ha garanciális
szervizjavításról van szó. Nem kell fizetnie.

Teljes garanciális
lefedettség
Mit takar a Kubota Care?
A Kubota Care egy kiterjesztett garanciaprogram, ami
kiterjed minden alkatrészre, amelyre a szerződéses
garancia vonatkozik. Továbbá ha garanciális javításra
kerül a sor, önrész természetesen nem kerül
felszámításra!

A tökéletes megoldás
A Kubota Care programmal mentesülhet egy
mezőgazdaságot komolyan érintő probléma alól.
A csomag biztosítja a teljes védelmet a szokásos
garanciális feltételeken túl, valamint maximális működési
és költségbiztonságot ad. A Kubota Care teljes
kiterjesztett garanciát nyújt Önnek akár 5 évig vagy
5000 üzemóráig (amelyik előbb bekövetkezik).

A Kubota Care előnyei
Az áremelkedéssel
szembeni védelem
megóvja Önt

Eredeti alkatrészek
Az eredeti Kubota alkatrészek
használatával biztosítja a gyári
minőséget.

Költségvédelem
Garanciális igény esetén
nincs külön díjtétel.

n az inflációtól
n az ÁFA növekedésétől
n az alkatrész árak
n valamint a munkadíjak
változásától
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A kereskedő szerepe
Garanciaigény esetén
nincs szükség harmadik fél
bevonására, az Ön kereskedője
lesz a kapcsolattartója.
Ez biztosítja, hogy nem lesz
probléma egy harmadik
szolgáltatói féllel, így minden
zökkenőmentesen fog működni.

Szakmai hozzáértés
Senki sem ismeri jobban
az Ön gépét, mint a
Kubota által képzett
szerviztechnikusok, akik
a Kubota által minősített,
speciális eszközökkel
végzik a javításokat.

Újraértékesítési érték
Gépei viszonteladási
értéke nem csökken,
sőt. A Kubota Care
átruházható egy új
tulajdonosra.
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#Technical data
Modell

M6-122

Motor

M6-132

M6-142

V6108-TIEF5

Hengerek és szelepek száma, feltöltés típusa

4/4 szelep, turbófeltöltés, köztes hűtő

Motorteljesítmény (ECE R120)

LE (kW)

123 (91)

133 (98)

143 (106)

Max. teljesítmény szállítási üzemmódban

LE (kW)

143 (105)

153 (113)

163 (120)

Összlökettérfogat

cm3

6124

Névleges teljesítményhez tartozó
fordulatszám

rpm

1900

Maximális nyomaték

Nm

Maximális nyomatékhoz tartozó
fordulatszám

549

594

C
D

645

1500

G

150Amp (alapfelszereltség) 200Amp (opció)
174Ah(20HR)/1400CCA

Generátor/akkumulátor
Üzemanyag és Adblue tartály térfogat

l

230/20

B

Hajtómű
Hajtómű típusa

"Powershift"

Fokozatok száma

Előre/hátra

Fokozatok száma mászófokozattal

Előre/hátra

32/32

km/ó

40 Eco

Max. haladási sebesség
Terhelés alatt kapcsolható fokozatok
száma

A

24/24

3 fokozatú robotizált "GST"

Irányváltó

Elektrohidraulikus, állítható progresszivitással

Fő kuplung

Többtárcsás, olajfürdős, olaj hűtéssel és kenéssel ellátva, elektrohidraulikus vezérléssel,
"Xpress restart" funkcióval

Fék típusa

Hidraulikus, többtárcsás olajfürdős, automata összkerékhajtás kapcsolással

Összkerékmeghajtás kapcsolása

Elektrohidraulikus, Automata be-és kikapcsolással

Differenciálzár (mellső/hátsó)

Elektrohidraulikus

Rendszer

A Teljes hossz

mm

4620

B Tengelytáv

mm

2690
2098

C Fülke magasság (a hátsó tengely közepétől a fülketetőig)

mm

D Teljes magasság

mm

2890

E Teljes szélesség

mm

Minimum: 2110; Maximum: 2511

F Nyomtáv

mm

1584–2092

G Hasmagasság

mm

560

Zárt központos, térfogatáram, és nyomáskompenzált ("CCLS")

Maximális térfogatáram

l/perc

Emelőberendezés

Homlokrakodó műszaki jellemzők

115
"CAT." 3

Vezérlés

Homlokrakodó modell

"EHR" alsó erőérzékelővel

Kategória

Párhuzamvezetés típusa

II/IIIN

Maximális emelőerő

kg

7000

Mellső emelő berendezés max. emelőerő

kg

3260

Hidraulika szelep típus

Mechanikus

Kiadószelep párok száma

3 (4. opció)
hátsó
mellső

rpm
rpm

540/540E/1000/1000E lágy indítással
1000

Mellső

Min : 320/85R28 Max : 480/65R24

Hátsó

Min : 320/90R46 Max : 650/60R38

Méret és tömegadatok
Teljes hossz

mm

Teljes magasság

mm

2890

Teljes szélesség

mm

Min: 2110; Max: 2511

Tengelytáv

mm

2690

kg

6000

LK2400H

LK2100H

LK2200M

LK2100M

LK2100U

Hidraulikus

Hidraulikus

Mechanikus

Mechanikus

Mechanikus

Max. magasság kanálcsapnál

mm

4150

4000

4150

4000

4,000

Max. magasság vízszintes kanállal

mm

3900

3750

3900

3976

3650

Maximális magasság teljesen
kibillentett kanállal

mm

3350

3200

3350

3200

3000

Ásási mélység

150

mm

200

200

200

200

Billentési szög teljes magasságnál

°

55

55

55

55

55

Hátrabillentési szög talajszinten

°

52

52

47

47

47

Emelőerő talajszinten kanálcsapnál

Gumiabroncs méretek
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M6-122 / M6-132 / M6-142

* Standard kerékméret: 420/70R24, 520/70R38

Hidraulika rendszer

Üres tömeg

E

Modell

8 "Powershift", automata módozatokkal

Sebességtartományok

TLT fordulatszám

F

kg

2750

2400

2400

2400

2300

Emelőerő teljes emelési tartományban kg

2450

2190

2200

2200

2150

Emelőerő 0.6 méteren raklapvillával

1800

kg

2410

2080

1825

1780

Emelési idő

s

6,2

5,4

5,4

5,4

5

Kibillentési idő

s

1,4

1

2,2

1,8

2,1

4620
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LOCAL KUBOTA DISTRIBUTOR

KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH
Senefelder Straße 3–5, 63110 Rodgau
Telefon: +49 6106 873-0, Telefax: +49 6106 873-199, E-Mail: info@kubota.de
https://www.kubota-eu.com

Ez a kiadvány a KUBOTA előzetes írásbeli beleegyezése nélkül sem részben, sem egészben nem reprodukálható. A tartalom megfelel
a nyomtatás időpontjában érvényes információknak. A gyártó fenntartja a jogot, hogy a műszaki adatokat előzetes értesítés nélkül
megváltoztassa. A kiadványban bemutatott elemek némelyike opcionális és nem része az alapfelszereltségnek. A szavatosságra és a
biztonságra, valamint a termékre vonatkozó további információkat a felelős KUBOTA márkakereskedőtől szerezheti be.
v_3/2020

