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KUBOTA 
MGX IV SERIEN
95 - 105 - 115 - 125 - 135

#Tekniska data
Modell  M95GX-IV  M105GX-IV  M115GX-IV  M125GX-IV  M135GX-IV

Motor

Motor typ V3800-CR-TIEF4 V6108-CR-TIEF4

Cylindervolym/Antal cylindrar cm3 3.769/4 6.124/4

Insug Turbo och laddluftkylare

Max varvtal rpm 2.400 2.200

Max motoreffekt (97/68/EC)  hk (Kw) 104 (77) 111 (81) 123 (90) 133 (98) 143 (105)

Max vridmoment Nm 346 379 503 544 566

Motorvarvtal vid max vridmoment rpm 1.500

Tankvolym bränsle/Adblue® l 190/16

Transmission

Typ av transmission Powershift

Antal växlar fram/back 24/24

Antal växlar med krypväxellåda fram/back 32/32

Max hastighet km/tim 40

Huvudväxlar 8 powershiftsteg

Gruppväxlar 3 grupper synkroniserade med tryckknappskoppling

Fram-/backväxel Elektrohydraulisk fram-/backväxel växlingsbar under belastning

Koppling Flerskivig lamellkoppling i oljebad, elektrohydraulisk

Bromsar typ Hydrauliskt manövrerade, skivbromsar i oljebad med automatisk inkoppling av 4-hjulsdrift

4-hjulsdrift aktivering Elektrohydraulisk; ON/OFF/Auto

Differentialspärr (fram/bak) Elektrohydraulisk

Kraftuttag

Kraftuttag bak varvtal rpm 540/1.000; 540/540 Eco (extrautr.)

Kraftuttag fram varvtal rpm 1.000 (extrautr.)

Hydraulik

Hydraulpump kapacitet l/min 76,3 82,5

Trepunktslyft Dragstänger med fånghakar, Kat III, teleskopiska stabiliseringsstag

Regleringssystem Läges- och dragkraftsreglering

Lyftkraft i kopplingspunkterna kg 5.000 6.100

Antal hydraulventiler 2 standard (3:e, 4:e extrautr.)

Typ av hydraulventiler 1 DV FD (flytläge) + 1 DE SCD (kontinuerligt flöde) 

Standard däckdimensioner

Fram 380 / 70 R 24 420 / 70 R 24

Bak 520 / 70 R 34 520 / 70 R 38

Dimensioner och vikter

Totallängd mm 4.315 4.475

Totalhöjd mm 2.830 2.880

Totalbredd (min – max) mm 2.270 – 2.420 2.330 – 2.375 

Hjulbas mm 2.440/2.540 (framaxelfjädr.) 2.685/2.680 (framaxelfjädr.)

Spårvidd fram mm 1.630; 1.675 1.830; 1.875

bak mm 1.755; 1.805; 1.905 1.605; 1.660; 1.755; 1.810

Vändadie (utan styrbroms)  mm 4,1 4,5

Vikt kg 4.300/4.560 (framaxelfjädr.) 4.845/5.065 (framaxelfjädr.)
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MGX IV: Mångsidighet och 
garanterad produktivitet
MGX-serien består nu av nästa generations traktor: MGX-IV.  
Med många nya förbättringar klarar dessa traktorer alla dina krav på 
mångsidighet i din verksamhet. Dina dagliga uppgifter klarar du av 
förvånansvärt enkelt tack vare alla fördelar hos dessa traktorer.

Motor

Två motorer finns tillgängliga i MGX IV- 
traktorerna. 4-cylindriga V3800 motorn 
ger kraft i M95GX-IV och M105GXIV. 
M115GXIV, M125GX-IV och M135GX-
IV är utrustade med den 4-cylindriga 
V6108-motorn.

#Nya fördelar

Allt inom räckhåll i förarhytten
Ergonomin i MGX IV-hytten gör det möjligt för dig att arbeta med och köra din 
traktor utan ansträngning. Alla manöverreglage har grupperats på förarplatsens 
högra sida. Instrumentpanelen ger dig snabbt all viktig traktordata (körhastighet, 
nivå i bränsle- och AdBlue-tank och motorinformation). MGX IV-traktorerna har en 
mängd egenskaper som underlättar och förbättrar ditt arbete. Möjligheten att spara 
två olika motorvarvtal så att du slipper leta lämpligt lägre motorvarval t.ex. vid 
vändtegen. Och den användbara RPM work cruise funktionen som ger konstant 
motor- och kraftuttagsvarvtal.

Unik powershifttransmission
MGX IV-traktorerna har en powershifttransmission med 8 powershiftsteg och 3 
gruppväxlar som ger 24 växlar fram och 24 back. Denna intuitiva transmission gör 
att du kan växla upp till 8 växlar utan att frikoppla och därför enkelt hitta bästa 
möjliga utväxling för det jobb du utför. I automatikläge väljer traktorn själv bästa 
växelläge för respektive arbetssituation. Det är speciellt användbart där mark-
förhållandena varierar eller vid körning i brant terräng, föraren behöver bara styra. 
Krypväxellåda, tillgänglig som extrautrustning, ger 32 växlar fram och back. Denna 
utrustning är speciellt lämpad för arbeten som kräver mycket låga körhastigheter. 

Ett hydraulsystem anpassat för dina arbetsuppgifter
MGX IV-traktorernas hydraulkapacitet ger ännu högre produktivitet eftersom de kan 
arbeta med tunga burna redskap. Trepunktslyften, kategori III, har en lyftkapacitet 
av hela 6.100 kg (M115 GX IV, M125GX IV och M135GX IV) och 5.000 kg (M95GX 
IV och M105GX IV). Dessa traktorer är utrustade med 2 hydraulventiler i 
standardutförande och kan utrustas med upp till 4 ventiler. Det innebär att du kan 
använda en mängd hydraulstyrda redskap. Varje ventils flöde kan regleras 
individuellt från förarplats beroende på vad som krävs för respektive arbete. För att 
säkerställa snabb reaktionsförmåga vid arbete med frontlastare är MGX IV-
modellerna utrustade med en hydraulpump som ger högt oljeflöde. 

Passar alla förhållanden
MGX IV-traktorerna är anmärkningsvärt smidiga, vilket gör dem lika bekväma på 
vändtegen som vid körning i trånga utrymmen. Traktorerna är utrustade med ett nytt 
system som automatiskt kopplar ur 4-hjulsdriften via en sensor på styrningen vilket  
resulterar i att vändradien minskar. Det förenklar svängar på vändtegen, så att du 
kan vända utan att backa. Den stora hjulbasen på 2.960 mm (för de stora MGX IV-
modellerna) säkerställer hög dragkapacitet vid tyngre arbeten. Alla MGX IV-seriens 
modeller kan extrautrustas med en fjädrande framaxel.

Lösningar för precisionsodling
Kubota MGX IV kan förses med utrustning som gör din traktor ISOBUS-kompatibel 
eller för att möjliggöra lösningar för precisionsodling. Dessa moderna lösningar 
kommer att göra det möjligt för dig att utveckla nya förbättringar i din verksamhet 
genom att tillföra exakta mängder av växtskyddsprodukter, gödningsmedel och 
utsäde. Din traktor kommer att hjälpa dig optimera resursanvändningen genom att 
reducera använd tid, överlappningar och mängden använda produktionsmedel. 
Utöver ISOBUS-terminaler kan även LED-körguide användas som hjälp till föraren 
för att förbättra precisionen i arbetet. Alla dessa lösningar gör det möjligt för dig att 
utföra arbetsuppgifterna både exaktare och bekvämare.

Ny design

MGX IV-traktorernas nya 
design har bl.a. resulterat i en 
ny motorhuv. Den nya 
frontlyften, tillgänglig som 
extrautrustning är nu helt 
integrerad i traktorns  chassi.

Manövrerbarhet

Med traktorernas enastående smidighet är  
MGX IV-traktorerna lika passande för 
arbete på fälten, på vägarna 
som hemma på gården.

Transmission

MGX IV-traktorerna har en 
transmission med 3 grupper och 
8 växlar, växlingsbara under 
belastning, vilket gör att du kan 
växla lätt och bekvämt utan att 
frikoppla. 

Förarhytt

MGX IV-traktorerna har en hytt med generöst 
utrymme och utmärkt runtomsikt. Utformningen av 
reglagen och den låga ljudnivån gör att du kan 
arbeta produktivt i en behaglig miljö.

Hydraulik

Det högpresterande hydraul-
systemet i MGX IV-traktorerna 
gör det lättare att uppfylla alla 
krav och förväntningar, vare 
sig det gäller att lyfta tunga, 
burna redskap eller intensivt 
arbete med frontlastare. Det 
ger dig möjlighet att enkelt 
utföra en mängd arbeten.
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