
Модели M95GX-IV M105GX-IV M115GX-IV M125GX-IV M135GX-IV 

 

Колесна формула 

Брой предавки 

Брой пълзящи предавки 

Максимална скорост 

Брой скорости 

Брой диапазони 

Реверс 

Съединител 

Спирачки 

Блокировка на 

диференциал 

  

 

4х4 

 24/24 

32/32 

40 

8 степенна  

3 

 Електро-хидравличен с подтовар 

Многодисков в маслена баня, електро-хидравличен 

Многодискови, автоматично действащи на 4-те колела 

Електро-хидравлично 

 

Дебит на помпата 

Навесна с-ма 

Система за контрол 

Товароподемност 

Хидравлични 

клапани 

 76.3 

Кат. III с автоматични заключващи звена 

Позиционен и силов 

 5,000 

2 двойки (3, 4 опция) 

 

6,100 

82.5 

#Техническа характеристика 

Двигател 

 
Трансмисия 

ВОМ 

 
Хидравлична система 

Гуми 

 
Размери и маса 

 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

Предни 

Задни 520 / 70 R 38 520 / 70 R 34 

420 / 70 R 24 380 / 70 R 24 

Обороти 

 

 

 

540/1,000; 540/540 Eco (опция) 

 

Тип 

Брой цилиндри,обем на двигателя 

 

Обороти 

Мощност (97/68/EC)  

Максимален въртящ момент 

Вместимост на горивния резервоар  

Ad-Blue резервоар 

 

V3800-CR-TIEF4 

3,769/4 

  

  

l 

2,400 

V6108-CR-TIEF4 

6,124/4 

 

2,200 

104  

346 

111  

379 

123  

503 

190 

   16 

133 

544 

143  

566 

Дължина 

 Височина 

Ширина (мин. – макс.)  

Надлъжна база 

Колея                        отпред 

                                      отзад 

Радиус на завой 

Маса 

       

 

4,315 

2,830 

2,270 – 2,420 

2,440/2,540 

1,630; 1,675 

1,755; 1,805; 1,905 

4.1 

4,300/4,560 4,845/5,065  

4.5 

1,605; 1,660; 1,755; 1,810 

1,830; 1,875 

2,685/2,680 

2,330 – 2,375 

2,880 

4,475 

M 
КУБОТА 
MGX IV Серия 
95 - 105 - 115 - 125 - 135 



#Новости

MGX IV: Маневреност и 
гарантирана 
производителност 
Серията MGX вече включва модели от следващо поколение: MGX IV. С 
направените подобрения моделите отговарят напълно на очакванията за висока 
производителност, маневреност и икономичност. Ежедневните задачи ще се 
превърнат в приятно занимание за оператора.

 

                                                                        Всичко в кабината на една ръка разстояние  

Ергономичността на кабината при MGX IV дава възможност на оператора да 

управлява и оперира с лекота без усилия. Разположението на контролния 

блок  е позиционирано от дясната страна на кабината. Информационното 

табло позволява бърз преглед на нужните данни за трактора – скорост на 

движение, ниво на гориво, AdBlue, информация за двигателя и др. Моделите 

предоставят още редица функции които да допринесат за по голям комфорт 

по време на работа. Превключвателят за двойна скорост на двигателя Ви 

позволява да запазите двете най често използвани скорости на двигателя, 

така че не е необходимо да намалявате оборотите на двигателя в края на 

полето. Полезната функция на круиз контрол осигурява постоянна скорост на 

двигателя и силоотводния вал. 
                                                                                 

                                                                                Уникална Powershift трансмисия 

Тракторите от MGX IV са оборудвани с трансмисия с 3 диапазона по 8 скорости 
осигуряващи 24 скорости напред и 24 назад. Интуитивното превключване на 
трансмисията Ви позволява да сменяте до 8 предавки без да е необходимо да 
използвате педала на съединителя. В автоматичен режим, тракторът променя 
предавките, за да намери най-подходящата предавка за извършваната 
моментна работа. Този режим е много ефикасен в случаите, когато релефа се 
променя или върху склонове, така че за оператора остава само управлението на 
трактора. Пълзящата скорост осигурява общо 32 скорости напред и назад. Тази 
скорост е подходяща за работа, която изисква трактора да се движи бавно.

Кабина 

Проектирана да предоставя достатъчно 

пространство и видимост  с което да 

допринесе за по голяма 

производителност на оператора. 

Разположението на контролерите  е   

непосредствено до седалката на 

оператора. 

 
  Хидравлична с-ма 

Високопроизводителната 

хидравлична система при 

моделите от MGX IV 

позволява с лекота да се 

справяте със задачи 

свързани с повдигане или 

работа с челен товарач. 

Поради високият дебит на 

хидравличната помпа вие 

може да изпълнявате 

различни задачи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Трансмисия 

Моделите са оборудвани с 

трансмисия с три диапазона по 

осем скорости, което Ви 

позволява лесно да сменяте 

предавките без да се налага да 

използвате педала на 

съединителя. 

Двигател 

Моделите М95GX IV и М105GX IV 

са оборудвани с 4 цилиндров 

дизелов двигател (V3800) Кубота. 

M115GX IV, M125GX IV и M135GX 

IV също са оборудвани с 4 

цилиндров дизелов двигател, но с 

по-голям обем (V6108) Кубота. 

 
                                Нов дизайн 
 

Новата четвърта генерация 

е с изцяло нова визия 

отпред.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      
   Маневреност 

С изключителната си маневреност 

тракторите от серия MGX IV се 

управляват лесно независимо 

дали работите на полето, пътя или 

във фермата.  

 
 

  
 
Хидравлична система, адаптирана към вашите нужди 

Хидравличният капацитет при  MGX IV осигурява висока производителност 

благодарение на високия дебит на помпата което позволява работа с тежък 

прикачен инвентар. При моделите 95 и 105 MGX IV товароподемността е 5000кг. 

Докато при 115,125 и 135 MGX IV тя е 6100кг. Моделите са стандартно 

оборудвани с 2 хидравлични клапана и могат да бъдат оборудвани 

допълнително с до 4 клапана. Могат да се свържат множество инвентар, които 

изискват хидравлично управление. Дебитът на всеки клапан може да се 

регулира директно от седалката на водача в зависимост от вида на работата. За 

да се осигури отлична работа при използването на товарач, моделите са 

оборудвани с хидравлична помпа с висок дебит. 

 
                                                                        Подходящ за всякакви условия 

Моделите от серия MGX IV са изключително маневрени, което ги прави 

удобни за обръщане при синорите, тъй като те маневрират лесно в тесни 

зони. Оборудвани са с нова система, която автоматично изключва 4WD 

режима чрез датчик, инсталиран в кормилното управление, който реагира, 

когато радиусът на завъртане е по-малък. Това опростява маневрирането 

което Ви позволява да завивате, без да се  да се връщате назад. Голямото 

междуосие осигурява висока теглителна мощност по време на тежка работа. 

Всички модели от серията опционално могат да бъдат оборудвани с преден 

активен мост. 

 
 
                                                                        Решения за прецизно земеделие 

Тракторите могат да бъдат оборудвани с кит, който ще направи трактора 

ISOBUS съвместим и осигуряването на решения за прецизно земеделие.  

Тези съвременни решения ще ви позволят да развивате нови възможности 

във вашата ферма, като точно използвате вашите препарати за растителна 

защита, торове или семена. По този начин ще оптимизирате ресурсите си, 

като намалите времето, което се изразходва, припокриването и количеството 

използвани ресурси. В допълнение към ISOBUS терминалите, може да се 

използва и решение за автоматично управление, за да се улесни работата на 

водача и подобряване на точността. Всички тези решения ще ви позволят да 

извършвате работата си с по-голяма прецизност и по-голям комфорт. 

 


