#Техническа характеристика
Модел

M7132

M7152

Двигател

M7172

V6108-CR-TIEF4

Брой цилиндри / клапани / нагнетяване

4 / 4v / turbo charged and intercooler

Мощност на двигателя

кс (kW)

130 (95)

150 (110)

170 (125)

Макс. мощност вкл. Powerboost

кс (kW)

150 (110)

170 (125)

175 (130)

Работен обем на двигателя

cm3

Номинална мощност

6,124

об/мин

Макс. въртящ момент

н.м.

Макс. обороти на двигателя

1,900
600

689

об/мин

Акумулатор

1,500

l

Резервоар / Ad blue резервоар

150 Amp / 170 Ah (20HR) / 1000CCA

лит.

Варианти

711

330/38

Стандартен

Премиум

Премиум KVT

Трансмисия
30 напред, 15 назад (пълзящи опция: 54 напред, 27 назад)

Брой предавки
Макс. скорост

км/ч

Мин. скорост при 2000 об/мин

км/ч

KVT

40 / 50
2.87 (пълзяща 0.45)

0.05

Основни предавки

6 Powershift скорости

KVT

Диапазони

5бр. синхронизирани

KVT

Реверс

електро хидравличен

Съединител

мокър хидравличен

Хидравлична система
Система

помпа с фиксиран дебит

Дебит на помпата

л/мин

помпа с променлив дебит (чувствителност към натоварване)
110

80

Сила на повдигане отзад

Автоматична долна връзка CAT 3
EHR/сензор за долна връзка

Система за контрол
Категория

III

Капацитет на заден навес
Капацитет на предното окачване

кг

9,400

кг

3,900

Управление хидравличен клапан

механичен

Брой клапани за управление
Обороти силоотводен вал

3 (опция 4)
заден

об/мин

преден

Електро хидравличен
4 (опция 5)
540 / 540E / 1,000 / 1,000E
1,000

Размер на гумите
Предни

540/65R28

Задни

650/65R38

Размери & тегло
Обща дължина

мм

4,770

Обща височина
Обща широчина

мм

3,030

мм

2,500

Междуосие
Тегло

мм

2,720

кг

6,300

M

КУБОТА
M7002 Серия
7132 – 7152 – 7172

#Новости
M7002: Уникални
подобрения за по-голяма
ефективност

По-висока производителност с по-нисък разход на гориво
Подобреният двигател при серия М7002 допринася за по голяма ефективност
в сравнение с предшественика си. Максималната мощност вече е достъпна
при по-ниско ниво от 1900 оборота в минута. Това води до подобряване на
работата, особено по време на използване на силоотводния вал. Разходът на
гориво също е значително по-нисък. Благодарение на подобренията по
двигателя моделите от М7002 са значително по- високопроизводителни и
икономични. Максималният въртящ момент се постига при 1500 оборота в
минута, което прави машините по ефективни.

Новата серия М7002 идва в подобрен
вариант и актуализации в сравнение с
предшественика си. Всички подобрения
водят до забележителен успех на вече
впечатляващ трактор.

Нова 6-степенна трансмисия Powershift за стандартни и премиум модели
Серията М7002 е оборудвана с нова 6-степенна Powershift трансмисия с 30 предни и 15
задни предавки (F54/R27 с пълзяща скорост). Това води до подобряване на
ефективността при превключване на предавките. Между диапазоните има две Powershift
припокривания, които улесняват превключването на предавките. С новата трансмисия,
М7002 впечатлява с по-бърза и лесна смяна на предавките.

Кабина
В нея ще забележите различни
подобрения по отношение на комфорта и
дизайна, като например новата седалка.

Нови електрически регулируеми огледала
За серията М7002 сега се предлагат нови
електрически регулируеми огледала и
отопляеми огледала за обратно виждане.

К-монитор и автоматично управление
Ще се насладите на новите функции на
К-монитора. Системата за автоматично
управление също е получила
актуализация и има много нови
функции.

Впечатляващи нови функции
К-мониторът е актуализиран с нови функции. Системата за запемтяване на операции
(HMS) e значително подобрена и вече можем да запишем до 20 различни варианта в
една настройка. Освен това сега можете да запазите индивидуален профил на водача,
така че да се запазят всички важни настройки на трактора. Технологията за автоматично
управление също е подобрена спрямо М7001. Вече може да използвате функцията
„побутване“ за да коригирате вашата А-Б линия чрез натискане на бутон. Разстоянието
на А-Б линията се изобразява в сантиметри, за да се открие по-добре отклонението от
линията.

Нова трансмисия
Стандартните и премиум
модели са оборудвани с
нова универсална 6степенна трансмисия
Powershift.

Нов дизайн на ауспуха
С цел да се подобри видимостта отпред и да
се намали нивото на шум.

Двигател
Двигателят е подобрен с цел по-голяма
производителност, ефективност и икономичност.

Безспорен комфорт на работното място
Целият покриващ материал в кабината е нов. Благодарение на новия материал,
кабината вече е по-добре защитена от надраскване и други щети. По този начин
интериорът на кабината ще се запази в добро състояние за по-дълго време. Всички
бутони за управление са ергономично проектирани за максимално улеснение на
оператора. За да се повиши комфорта на водача, стандартно е монтирана нова, поудобна премиум- седалка. Новата седалка осигурява по- добро окачване, тапицерия, поголеми подлакътници и др. Уплътнението на кабината също е подобрено, което води до
по-ниско ниво на шум в кабината.

LED светлини
Сега М7002 разполага с четири LED
светлини, които още по- ефективно
осветяват работната среда при нужда.

Многобройни интелегенти подобрения
Работните светлини вече се предлагат с LED, което подобрява осветяването и
видимостта през ноща, като в същото време намалява консумацията на
енергия. Новите бутони в задната част на трактора улесняват работата със
задния прикачен инвентар. Новите електрически регулируеми отопляеми
огледала за обратно виждане подобряват видимостта и безопасността.
Новият дизайн на ауспуха намалява шума и подобрява видимостта напред.
Всички модели на М7002 са одобрени за 50км/ч като стандарт. Новото
допустимо общо тегло от 11500кг. увеличава избора на прикачна техника.
Опционално могат да се монтират допълнително гуми които намаляват
налягането върху почвата, а тракторът ще предлага още по- добри
възможности.

