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КУБОТА
Серия М5001
5091-5111

Свежият подход
e отговора на
днешните
предизвикателства.
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Предизвикателствата пред аграрния сектор стават все по големи. И когато
времената са трудни помага само едно: новият начин на мислене. Да намериш
нови възможности и да вземеш умни решения. За следващата ти покупка на
трактор това означава избор на ефективност пред показност. Трактор който може
да върши тежка работа с най добри параметри при постоянно натоварване. И
всичко това на приемлива цена. Тракторът Кубота е точно такава възможност във
времена като днешните.
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Тежките времена
изискват
неочаквано
голяма
издържливост.

Когато става все по трудно да бъдеш успешен, времето изисква да не
правиш компромиси. А това означава да изискваш безспорно
качество и издържливост. Кубота отговаря на тези изисквания с
двигатели, които оправдават очакванията когато е трудно. Вие ще се
изненадате от тяхната работа, мощ и нисък разход на гориво.
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Нов подход
към стопанството
от един
глобален играч.

2012
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Кубота придобива
Квернеланд

2014

Представяне на пазара
на серията М7001 и
програмата за прикачен
инвентар Кубота

2015

Откриване на нов завод
във Франция

M5001

2016

Кубота разширява
направлението за прикачен инвентар с придобиването на Great Plains

За да бъдеш партньор, който подпомага нов начин на
мислене, се изисква определено ниво на сила и
стабилност. Вие знаете ли че Кубота е глобална, бързо
развиваща се компания в професионалния аграрен
сектор? Проследете само решенията и стъпките
направени от нас през последните 4 години.
Изненадани ли сте?
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Предложения
ориентирани
към бъдещето
не свършват
с тракторите.
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M5001

Изискванията в селското стопанство не само са високи, но и всеобхватни и
разнообразни. За щастие Кубота има правилните решения за всяка задача –
и то от един източник. С огромната си програма за прикачен инвентар
Кубота и производството на ISOBUS ние сме Вашия партньор който мисли
една стъпка напред и прави нещата възможни. Всички машини и процеси са
напълно съвместими едни с други и гарантират най високо качество и
ефикасност сега и в бъдеще.
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#Акценти

M5001:
„Умният“
изпълнител
Kubota M5001 е „умният“ изпълнител в своя клас – маневрен,
професионален трактор, който доказва какво е да си добър още
по замисъл. С мощния си двигател, отлична трансмисия, висока
проходимост и изключително опростен оперативен контрол, той
бързо става незаменим в ежедневната работа. Възползвайте се от
неговата висока класа, за да работите и да се грижите за трудните
ежедневни дейности.
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Изключително мощен

Абсолютно екологичен

Изненадващо комфортен

4 цилиндровите двигатели с
95 и 113 к.с. (DIN 97/68 EC)
осигуряват гарантирана
мощ и висока ефективност.

Разбира се че двигателят
V3800 отговаря на найвисокия и последен ІV етап
на стандарта за емисии.

С 36 скорости напред и
36 скорости назад М5001
се придвижва лесно и
комфортно.

M5001

Изключително маневрен

И още комфорт

Впечатляващо точен

Предният мост с конусни
крайни предавки с висока
маневреност и високо
отстояние от земята правят
М5001 много подвижен и
маневрен.

Щедро изработената
кабина предоставя
оптимален панорамен
поглед. Благодарение на
изчистените и добре
подредени контролни
уреди не правите излишни
движения.

М5001 е нещо повече от
трактор. С възможността за
вграждане на терминал
ISOBUS и съчетаване с
прикачния инвентар на
Кубота, той е отговор на всяко
предизвикателство. И с
потенциала на прецизното
земеделие той пести време и
пари.
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#Двигател

Водеща
технология
под капака
на двигателя
Тракторът Kubota M5001 е предназначен за изпълнение на различни
задачи, които изискват висока маневреност, както и
многофункционален заден ВОМ за задвижване на разнороден
прикачен инвентар. Благодарение на авангардната технология на
двигателя, M5001 може да се справя с подобни задачи с лекота, като
щади околната среда.
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Мощен, надежден, чист и работещ безшумно,
четири-цилиндровият двигател V3800 при моделите
M5091 и M5111 от серията M5001 впечатлява със
своята надеждна работа и висока ефективност, като е
също така безвреден за околната среда. Това се дължи
на водещите в света технологии за производство на
дизелови двигатели от Kubota.

Оптимизиран двигател и въртящ момент
С новите двигатели на M5001, Kubota е подобрила
изпълнението и стойностите на въртящия момент,
като същевременно понижава нивото на оборотите
на двигателя. Той работи тихо, като предлага
по-голяма устойчивост на износване и по-ниска
консумация на гориво.

Тази комбинация прави нещата по-различни.
Системата Common Rail (CRS) оптимизира горенето,
което води до стабилен и тих двигател. Kubota е
първият производител на трактори, който използва
система за впръскване Common Rail, заедно с
катализатор SCR, водно охлаждане и рециркулация на
отработените газове (EGR), филтър за твърди частици
(DPF) и каталитичен преобразувател за дизелово
окисление (DOC).
Комбинацията на тези водещи на пазара технологии
предлага отлични характеристики за полезно
действие с оптимизирана горивна ефективност.
Двигателят V3800 с 16 клапана отговаря на строгите
изисквания на най-новите европейски стандарти за
емисиите от етап IV.

Мониторинг на полезната скорост
Двигателите разполагат с нов електронен регулатор
на скоростта. След като
системата е активирана, скоростта остава постоянна,
дори когато мощността варира. Като резултат,
задвижваният от ВОМ инвентар може да работи
по-ефективно.

M5001

Знаете ли, че?
Знаете ли, че Кубота произвежда
свои двигатели и че Кубота е
водеща на световния пазар за
промишлени дизелови двигатели
под 100 к.с.? Ще се очудите да
разберете в колко известни марки
се вграждат тези двигатели. Най
високо качество и ефективност са
компонентите на този успех.

Работата с трактора трябва да включва някои от
най-ползваните операции, като например PTOзадвижвани дейности. Това е моментът, при който
интегрираната памет на скоростта се включва в
употреба. Можете да си припомните всяка
настройка само с натискането на един бутон.
Без никакви допълнителни корекции, вие сте готови
за работа.
Бърза, удобна и ефикасна поддръжка
Знаейки, че имате по-важни неща за вършене,
отколкото да губите време за техническо
обслужване, ние сме превърнали M5001 в еталон в
това отношение. Част от капака на трактора се
отваря широко, което позволява лесен,
безпрепятствен достъп до всички точки за
поддръжка. Пълненето на резервоара е също
толкова лесно, колкото и поддръжката. Дизеловият
резервоар от 105 литра и 12.3-литров AdBlue®
резервоар могат да бъдат безопасно и удобно
напълнени.
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#Трансмисия

Лесно превключване
към по-висока
предавка
Лесната за превключване трансмисия на M5001 осигурява гладка и
лесна смяна на скоростите. С 36 предни и 36 задни предавки, тя
обхваща всички изисквания за работа на полето, в пасища и
зеленчукови градини.

Директна, гладка смяна на предавките
Трансмисията на M5001 не изостава от двигателя по
своите качества. С шест синхронизирани зъбни
предавки и технология Dual Speed в три диапазона,
вие разполагате с 36 предни и 36 задни предавки, от
които може да избирате. Това ви позволява да
променяте предавките директно и изключително
гладко.

Най-подходящата предавка за всяка задача
Само с един лост за смяна, напълно синхронизираната
трансмисия осигурява силата и ефективността,
необходими за ежедневната работа. Независимо за
каква работа става дума – дали за бързо и икономично
придвижване, работа на пасища или прецизна работа
на полето, трансмисията е оптимално подготвена за
всяка операция. Земеделските производители, които
отглеждат зеленчукови култури могат да бъдат
спокойни, че ще използват най-подходящата скорост
и в диапазона с пълзящи предавки.
Чувствителен и прецизен хидравличен лост на
съединителя
Хидравличният съединител може да работи много
точно за прикачване на инвентар. За такива бавни
маневри може да се използва педалът на съединителя
за да се контролира хидравличния клапан, който
зацепва съединителя плавно и точно. Това дава
възможност за по-лесно управление на операциите
без напрежение.
Бързо придвижване и заедно с това пестене на
горивото
Специалните скорости за бързо придвижване
позволяват движение с високи скорости при ниски
обороти на двигателя благодарение на системата
overdrive. Тази системата 40-ECO осигурява бързо
достигане до дестинацията и пестене на гориво в
същото време.
Лесна смяна на посоката
С електро-хидравличния реверс на Kubota M5001,
можете да промените посоката по-бързо и по-лесно
отвсякога, без да се налага да използвате съединителя.
Просто преместете бързо лоста напред или назад.
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M5001

Знаете ли, че?
Лостът за реверс е в близост от лявата страна на
волана. Не е необходимо да се спира тракторът, за
да се изпълни тази операция. При работа с челен
товарач, който изисква често движения
напред-назад, това е особено благоприятно, тъй
като позволява да се променя посоката, без да се
налага да се натиска съединителят. Това гарантира
по-висока производителност.
Безопасност на борда
Kubota е позиционирала заключването при
паркиране отделно от лоста за предавките при
M5001. Можете бързо да включите спирачката и
след това отново да се задвижи тракторът с
натискането на един бутон.

Знаете ли, че Кубота държи
водещата позиция в Европа в
областта на строителните машини
и компактните трактори от много
години? Този опит и рецептата за
успеха се прилагат и към
професионалните
селскостопански машини.

15

#Хидравлика

Силен помощник:
повдига с лекота
тежки товари
Мощната хидравлика и голям капацитет на триточковата навесна система
при M5001 говори сама за себе си. Тя може да се справя едновремено при
предни и задни дискови косачки с лекота. Така че работата може да се
свърши бързо и лесно.
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M5001

Бърза и лесна работа с навесно оборудване
Здравата 3-точкова навесна система от категория
II позволява на M5001 да работи с тежък
прикачен инвентар с лекота. Всякакво
оборудване може да бъде бързо и лесно
прикачено и разкачено. В комбинация с
допълнителните външни цилиндри, триточковата
система може да се справите дори и с
най-сложните задачи, при това много ефективно.
Може да се повдигате тежък инвентар, когато е
необходимо, при това с лекота.
Хидравликата на M5001 е изключително мощна и
отзивчива.Външните хидравлични цилиндри са
лесни за поддръжка и увеличават капацитета за
повдигане. Хидравличната помпа е в състояние
да гарантира бързо и ефективно извършване на
трудни операции с товарача, като едновременно
с това се подобрява производителността.
Стандартното оборудване включва два
контролни клапана и един допълнителен
хидравличен клапан със или без контрол на
потока като опция.
Оптимизирана работа на машината
Системата за контрол при M5001 позволява
оптимално използване на прикачния инвентар.
Контролните функции регулират теглителната
мощност, необходима за машината и автоматично
реагират към различни почвени условия, за да се
поддържа постоянно сцепление. Позиционен и
теглителен контрол могат да се използват
едновременно.

Високоефективна работа със заден ВОМ
За извършването на всякаква работа - сеитба,
балиране или пръскане, вие
винаги може да разчитате на независимия ВОМ с
540 оборота в минута или 540 Eco оборота в минута,
навсякъде и по всяко време. Спирачката на
силоотводния вал се задейства автоматично,
когато валът е отцепен, което позволява безопасно
спиране на прикачения инвентар . Съединителят на
силоотводния вал може да се задвижва и спира
електро-хидравлично по време на работа. Това
прави задачите като косене и силажиране още
по-ефикасни. По желание, тракторът може да бъде
оборудван с редуктор за 1000 оборота.
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#Кабина

?
Възползвай се
от много място
заглавието не беше преведено

Кабината Ultra Grand Cab II на Kubota M5001 предлага повече пространство, отколкото може да се очаква при повечето трактори в този клас.
Изключително комфортната кабина не само осигурява уникално чувство
за простор, но тя също така гарантира приятна интериорна среда и отлична панорамна видимост. Операторите се чувстват спокойни. В комбинация с нов дизайн на капака, M5001 предлага отлична видимост във
всички посоки.

Кабината на трактора е вашият "мобилен офис"
през голяма част от деня. Kubota знае колко
важна е приятната обстановка, което е и
причината Ultra Grand Cab II на M5001 да е
проектирана, така че да ви помогне да
изпълнявате своите задачи с изключителен
комфорт и ефективност. Със стандартно
оборудване като климатик и стъклен покрив,
кабината осигурява голям комфорт и високи
нива на производителност през цялата година.
Лесно и удобно влизане и излизане
Удобството и комфортът започват още с
вратите. Те са големи и остъклени при M5001,
отварят се широко и осигуряват безопасно и
безпрепятствено влизане и излизане от двете
страни. Нивото на платформата, перфектно
позиционираните педали и стъкленият покрив
подкрепят концепцията за защита на главата и
краката на оператора.
Добра видимост във всички посоки
Има много малко кабини от този клас, които
осигуряват такава отлична видимост на
оборудването и работната среда. Тя започва с
факта, че кабината на Kubota е оборудвана с
извито стъкло. Това не само че предизвиква
по-малко заслепяване, но стъклото също така
осигурява усещане за простор и впечатляваща
видимост във всички посоки: голямата площ на
стъклените повърхности, тесните кабинни
стълбове и елегантно наклонената повърхност

на капака - всичко това допринася за комфорта.
Изпускателната тръба за газовете е разположена
отстрани на кабината. Благодарение на
остъклените врати има много добра видимост
към предното оборудване.
Винаги под контрол, особено нощем
Тракторите са оборудвани с осветителен пакет с
висока производителност, така че отличната
видимост на M5001 позволява той да се използва
и през нощта. В резултат на това, вие може да се
възползвате от по-добра видимост на тъмно и
удължаване на работния ден.

#Кабина

Гарантирано
удобни седалки
Регулирането на седалката позволява удобно позициониране на водача в
зависимост от предпочитанията. С високата си облегалка и подвижни
подлакътници, тя предполага лукс и удобство, което позволява работа
без умора на полето и във фермата. При M5001 е на разположение и
седалка с въздушно окачване за още по-голям комфорт при движение.
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M5001

Обширно пространство в кабината
Има също така и удобна седалка, запазена за
пасажера, която се предлага по желание. Ако не е
необходима допълнителна седалка, тя може да се
сгъва надолу, за да се разшири пространството.
Благоприятна температура през цялата година
M5001 предлага пълен комфорт по отношение на
температурата. Като стандарт има климатик и
отоплителна система, разположени под седалката
на водача. Те отговарят на индивидуалните
предпочитания на клиента. Извитото стъкло и
интелигентно позиционираните въздушни дюзи на
кормилната колона движат оптимално въздуха в
кабината. Температурата е прохладна през
горещите летни дни и уютна и топла в студените
утрини. За ваше удобство, дилърите на Kubota
може да инсталират допълнителни електрически
подгреватели в задното стъкло на тракторите
M5001. Това дава по-ясна представа за обратно
виждане дори и при тежки метеорологични
условия.
Практичен стъклен люк с щора
Стандартният стъклен прозорец прави кабината
още по-светла. Капандурата е особено полезна,
когато се работи с напълно повдигнат челен
товарач или вилица за палети. Имате прекрасна
видимост към оборудването, монтирано на
предния товарач, без да ставате от удобната
седалка. В случай, че слънцето ви заслепява по
време на работа на полето или при пътуване, може
да използвате подвижните щори върху стъклената
капандура, за да се предпазите.
Предложеното удобство на Ultra Grand Cab II е
съобразено с отлична видимост. Комфортната
седалка и климатичната система в кабината
предоставят най-добрите условия за дълги,
приятни часове, прекарани в трактора.
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#Кабина

С удоволствие
ще сядате зад волана
на М5001
Концепцията при подредбата на всички уреди за управление на Kubota M5001
е предназначен за продуктивна работа и добра ергономичност. В резултат на
това може да се концентрирате изцяло върху задачите за постигане на оптимални резултати без да се напрягате. Волан, който не ви притеснява.

Знаете ли, че?
Знаете ли, че Kubota произвежда
продукти в седем европейски
държави? Тази близост до пазара е
от ключово значение за производствената концепция на дружеството. Всяка фабрика се придържа към
същото високо ниво, изисквано от
японските производители и стандарти за качество, независимо дали
предприятието се намира в Германия, Франция или Япония.
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Удобният волан може да се накланя напред, когато
излизате от кабината. След като се върнете обратно
на седалката, той се премества в изходно
положение. Просто трябва да натиснете педала.
Kubota е оптимизирала ъгъла на волана, което дава
по-добра видимост на арматурното табло и към
предната част .
Функционална платформа за по-голяма
ефективност
При ежедневната работа, всяко движение е от
значение. Затова Kubota предлага нов дизайн на
кабината на M5001 за по-добра ергономичност.
Почти всички елементи на централното управление
са ергономично разположени от дясната страна в
непосредствена близост до мястото на водача за
по-лесен достъп. Вие ще може да оцените добрите
възможности за контрол на операциите. Ще може
да контролирате оборудването с прецизност и да
извършвате работата по товарните операции с
по-голяма лекота, като същевременно правите
малко движения. С други думи, работата ви през
деня ще бъде по-ефективна. Контролните елементи
на тавана на кабината също са лесни за достигане и
управление. Вдъхновени от контролните елементи
на лек автомобил, те са интуитивни и лесни за
използване.
Всичко може да се обхване с един поглед
Точна информация с един поглед е водещият
принцип на новия, ясно разположен дисплей на
арматурното табло на M5001. Лесен за разчитане и
със същия дизайн като своите "по-големи братя" Kubota M7001 и Kubota MGX III - цялата важна
оперативна информация е на разположение само с
един поглед.
Достатъчно пространство за съхранение
Нуждаете се от място за съхранение на вашия
термос, чаша, бележник и други? Не се лишавайте
от тях! M5001 предлага голямо пространство за тях.
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#Сцепление

Искате ли още?
По отношение на маневреността, Kubota M5001 е най-добрият в своя клас.
Може да се убедите в това всеки път, когато възникнат трудности при придвижване и работа. Тракторът печели точки и по отношение на сцеплението на
гумите и отстоянието от повърхността - това също е основание да ползвате
Kubota M5001.

Знаете ли, че?
Гонширо Кубота е основал компанията защото не е могъл да понесе как
хора умират от заразена вода. Той
започва да произвежда оборудване
за доставка на чиста вода. От тогава
ние предлагаме различни продукти,
които подобряват начина на живот
на хората и обществото. Именно
това обяснява нашия девиз „За
земята, за живота“.
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M5001 е изключително маневрен, с невероятен
ъгъл на завиване от 55°. Това прави трактора
подходящ за работа в затворени пространства.
Вече повече от 30 години, Kubota си служи с
предни мостове с конусни крайни предавки.
По редица причини тази комбинация спомага
не само за малкия ъгъл на завиване, но също
така дава възможност за улеснено
сервизиране.
Изключителна грижа към растенията
Заради предния мост, M5001предлага и висок
клирънс, какъвто е трудно да се намери в този
клас. По този начин, чувствителните култури се
обработват по-леко, когато тракторът
преминава над тях. Същото важи и когато се
обработват сено или слама, като големите
откоси остават невредими.
Огромна теглителна сила
Когато е необходима голяма теглителна сила
при тежка почва, може да разчитате на
стандартен преден мост с диференциал с
ограничено приплъзване. Той гарантира
единна скорост на движение, дори и в случай
на приплъзване. Освен това, по-тежки товари
могат да бъдат теглени, като се постига
по-добро сцепление за изпълнение на
задачите.
Приплъзването се контролира по време на
завоите. При трудни теренни условия, може
допълнително да се ангажира задният блокаж
на диференциала.
Спирането става лесно
Всички M5001 са оборудвани с двойна спирачна
линия, за да гарантират по-голяма
производителност при трудни условия,
например теглене на тежко ремарке. M5001 е
оборудван и с множество дискови спирачки,
работещи в маслена баня. Те изискват по-малък
натиск на педалите, което прави работата
по-лесна. Дори и при повтарящи се тежки
условия на труд, той запазва своята висока
производителност и спирачна сила.
Двойното задвижване се включва и
изключва лесно.
Използването на преден и заден задвижващ
мост става просто с натискане на един бутон.
Най-хубавото е това, че тракторът не трябва да
се спре, дори когато се прави преход от полето
към пътя. Това помага за вашата
производителност, като LED индикатор показва
текущото положение. Когато спирачката е
натисната, четирите задвижващи колела са
автоматично ангажирани за по-добра спирачна
сила.
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#Челен товарач
Прикачете и разкачете
челния товарач без
никакви инструменти
Голяма видимост към
предната и горната част

Трактор и челен
товарач: от един
производител,
идеално съчетани
M5001 плюс LA1854 осигуряват печелившата формула за перфектна съвместимост между трактор и челен товарач. И двете са производство на Kubota.
Можете да бъдете сигурни, че всичко е съгласувано оптимално. Може да се
убедите в това в реални условия при работа във вашата ферма.
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Знаете ли, че?
Знаете ли че Кубота е не само
сред 50-те най-разпознаваеми
марки в Япония, но също е един
от най-големите производители
на трактори в света? През 2014
година Кубота е произвела над
180 000 трактора.

Независимо дали
работите с вилици за
оборски тор, палетни
вилици, щипки за бали
или кофа - всяко от тях
може да бъде прикачено
и свалено от челния
товарач LA 1854.

Модерно проектираният капак
осигурява голяма видимост към
челния товарач или други
приспособления. Това осигурява
по-добра цялостна видимост и
безопасност по време на работа.
Говорейки за безопасност,
осигуряващи клапани поддържат
челния товарач в зададената позиция
дори и в случаите, когато се губи
хидравлично налягане.
Бързи връзки, които оправдават
името си
Независимо дали работите с вилици
за оборски тор, палетни вилици,
щипки за бали или кофа - всяко от тях
може да бъде прикачено и свалено от
челния товарач на M-серията.
Стандартната връзка Euro quick се
използва навсякъде. По желание
Kubota предлага бърза хидравлична
конзола, като може да свързвате
всички четири или шест хидравлични
устройства наведнъж и съответно да
ги свалите лесно.

Голям комфорт за водача
Антивибрационната система KSR
(Kubota Shockless Ride) минимизира
шоковете за водача, които може да се
появят, когато се работи по неравен
терен или по време на пътуване на
дълги разстояния. Тази функция може
да се регулира – съответно включва и
изключва чрез използване на
регулатора под KSR клапана. Можете
да управлявате челния товарач с
лесен за достигане с дясната ръка
джойстик на страничния панел на
M5001. Работата с челния товарач
става бърза и ефективна.

производителност и увеличен обхват
на възможностите на трактора.
Kubota LA1854 има различни опции
за товарене, които със сигурност
включват най-подходящите за вас. С
различни функции на хидравличния
разпределител за първата, втората,
третата и четвъртата хидравлични
линии, можете да увеличите броя на
приложенията на челния товарач с
допълнително хидравлично
контролирани прикачени устройства.

Прикрепване и отстраняване на
челен товарач без никакви
инструменти
Можете да прикачите и отстраните
челния товарач, без използването на
каквито и да било инструменти.
Интегрирани опори и два свързащи
щифта
правят това изключително лесно.
Ползите са две: освен по-висока
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#Прецизно земеделие

Времето е пари:
спестете и
двете с М5001
Селскостопанският сектор няма излишни ресурси. Това днес е вярно повече от
всякога. С вградените решения на ISOBUS и на прецизното земеделие Вие можете
да използвате пестициди, торове и семена по един ефикасен, точен и икономичен
начин.Тракторът и производствените ресурси се използват по оптимален начин.

Знаете ли, че?
Знаете ли че Кубота е пионер
в ISOBUS? Дъщерната на
Кубота фирма Квернеланд
Груп е изобретила ISOBUS
технологията. И неслучайно
Кубота води сред марките по
сертифицирани по AEF ISOBUS
съвместими продукти.
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М5001 може да бъде оборудван съответно и да
стане ISOBUS трактор, с който можете да
използвате всеки ISOBUS инвентар на пазара без
ограничения. Това спестява време и пари и ви дава
възможност да извършвате работата си без
усложнения.
ISOBUS на борда
Терминалите са сертифицирани за ISOBUS. Връзката
позволява инвентара с ISOBUS да се показва на
мониторите IsoMatch Tellus 12 инча или IsoMatch
Tellus Go 7 инча. Всички настройки на инвентара са
достъпни от екрана тип touchscreen до седалката ви
и можете да нагласите монитора според вашето
желание.

На монитора IsoMatch Tellus 12 инча два различни
екрана се показват по едно и също време, т.е. се
показват две различни информации или даже две
различни ISOBUS машини.
Широк спектър от подкрепяща информация
В допълнение на ISOBUS терминалите водачът може
да получава информация и от LED екран за да
извършва ръчно управление и да увеличи
точността на М5001

Двата монитора са сертифицирани по ISO 11783,
ISOBUS сертификацията за трактори и инвентар. До
4 камери могат да се визуализират на един
монитор. Терминалите имат няколко
превключвателя за бързо и лесно превключване
между екраните.

Ефективно използване на ресурсите
Функцията Geocontrol включена към терминалите, в
комбинация с приемници GNSS позволяват да се
прилага секционен контрол и/или променлива
норма. Тези функции могат да се използват с ISOBUS
инвентар като прецизни сеялки, тороразпръсквачи
и пръскачки.Тези функции снижават разходите и
материалите като пестят време, дублиране,
количеството торове и семена. Всички команди от
терминалите могат да се експортират и да се
архивират.

Контрол на секции
С автоматичния контрол на секции прикачната
машина може да управлява отварянето и
затварянето на секциите самостоятелно. Това пести
разходи и увеличава комфорта на водача.

Променлива норма
С автоматичната променлива норма, прикачната машина
може автоматично да управлява нормата в комбинация с
рецептурни карти. Това увеличава добива на хектар, пести
разходи и увеличава комфорта на водача.
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#Решения за фермата

Решенията Kubota
Farm Solutions: 360°
производителност
за 100% успех
Ние разбираме, че имате нужда от нещо повече от един мощен трактор, за да
успеете, а именно, интегрирана система от продукти и услуги, за да повишите
конкурентоспособността си и подготовката за бъдещето. С Kubota Farm
Solutions (KFS) ние сме обединили нашите решения в единна и целенасочена
система. От интелигентна технология за отделните услуги, до предимствата на
KFS, които се допълват взаимно, образувайки затворен цикъл, който завършва
там, където започва: нашият ангажимент към вас ви осигурява по-добра подкрепа сега и в бъдеще.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ НА
ФИНАНСИТЕ

KFS

ЗАЩИТА НА
ИНВЕСТИЦИЯТА
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КОНТРОЛ

ОПТИМИЗАЦИЯ

MGX III

Изпълнение

Имате ясна цел: да свършите работата си по-продуктивно и успешно с малко
напрежение. Kubota ви предлага оборудване, което най-добре може да ви
подкрепи в този стремеж. Независимо какво решение трябва да вземете, винаги
може да разчитате на доказано качество, отлично представяне и координирани
функции. Накратко: това е интелигентна и надеждна технология, която ви дава
възможност да направите решителна крачка към целта.

Контрол

Вие искате пълен контрол над това, което правите. Kubota ви осигурява перфектно
интегрирани системи, за да ви помогне да постигнете това. Оптимизацията на
машината за изпълнение и мониторинг позволява да се контролира тракторът и
ресурсите от едно място. Това не само ви дава по-добър поглед върху всички работни
процеси, но също така ви позволява да работите без стрес.

Оптимизация

Вие знаете точно как искате да се свърши работата: ефективно, прецизно и
най-комфортно. Kubota дава всичко необходимо, за да се получи оптимален
резултат, при това с лекота. С нашата технология ISOBUS за прецизни решения в
земеделието и автоматична кормилна система, може да засаждате семена, да
нанасяте торове и пестициди с максимална прецизност. Това намалява разходите
и обема на работата.

Защита на инвестицията

Знаете ли какво е необходимо, за да имате търговски успех: върхова
производителност при всяка задача и най-добри условия в продължение на много
години. Kubota отново предлага решения, които отговарят на това. Вашият трактор
Kubota е защитен вече с четири години производствена гаранция от самото начало.

Управление на финансите

Вие искате да подобрите производителността, но не на всяка цена.
С Kubota можете да планирате инвестициите си с лекота, удобство и безопасност.
Дали ще използвате финансиране или лизинг, вие може да се възползвате от
професионален съвет и атрактивни условия. Предлагаме всичко, което е необходимо,
за да получите предимствата на технологията, която управлява вашия успех.
Независимо дали имате нужда от машини или услуги, вие имате пълен контрол над
разходите.
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#Техническа характеристика
Модел
Двигател
Тип
Обороти U/мин
Брой цилиндри, обем на двигателя
Мощност (97/68/EC) к.с
Вместимост на горивния резервоар, л.
Вместимост на резервоара за Ad-Blue, л.
Трансмисия
Колесна формула
Брой предавки
Брой диапазони
Максимална скорост
Реверс за посоката на движение
Съединител
Спирачки
Включване на преден мост
Блокировка на преден диференциал
Блокировка на заден диференциал
ВОМ
Обороти U/мин
Хидравлична система
Дебит на помпата , л/мин.
Навесна система
Система за контрол
Товароподемност, кг.
Хидравлични клапани
Размери и маса
Дължина
Височина
Ширина
Надлъжна база
Размер на предни гуми
Размер на задни гуми
Колея предна
Колея задна
Радиус на завой,
м.
Маса без противотежести ,
кг.
Спецификация челен товарач
Макс. височина при точката на завъртане. мм
Товароподемност,
кг
Максимален ъгъл на разтоварване, град.
Сила на загребване ,
N
Макс. изтегляне на кофата от земята, град.
Време за издигане,
сек.
Време за спускане ,
сек.
Време за обръщане на кофата,
сек.
Време за изтегляне на кофата,
сек.

ИЗЛОЖБЕН ЦЕНТЪР И ОФИС:
София 1517, бул. ”Ботевградско шосе” 247
тел.: +359 2 828 13 02, мобилен: 0886 288 984
e-mail: kubota@kubota-bg.com, www.kubota-bg.com
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M5111

V3800-TIEF4 (Stage IV/ DPF+SCR)
2600
4/3769 куб. см.
95
113
105
12
4х4
36 предни/36 задни с предавка под товар
3 (H-L-C)
40км.ч.
Електро -хидравличен
Многодисков в маслена баня, електро-хидравличен
Многодискови, действащи на 4-те колела
Електро - хидравлично
с ограничено приплъзване
Електро – хидравличен с автоматична функция
540/540Eco (Опция 540/1000)
64
Кат. II с автоматични заключващи звена
Механичен (позиционен, силов и смесен тип)
4100
2 двойки (опция 4 двойки)
4045мм
2645мм
2195мм
2250мм
320/85 R 24
420/85 R 34
1560-1660мм
1440-1790мм
4.2
3420
За максимална височина
За макс. товароподемност
3700
1810
52
24470

3350
1880
64
28870
40
4.2
2.9
2.2
2.4

