
M KUBOTA
M5001 NARROW SERIES
M5071N – M5091N – M5101N



2 M5001N

Nytänkande 
är svaret 
på dagens 
utmaningar
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De utmaningar som en gröna sektorn möter blir allt större och i utmanande 
tider är det bara en sak som hjälper, nytänkande. Utvärdera alternativa 
möjligheter och fatta smarta beslut. Inför din nästa traktorinvestering 
betyder det att söka optimering av effektivitet i stället för en yttre image. Att 
söka en traktor som kan utföra tuffa arbeten med topprestanda och det till 
ett överkomligt pris. En Kubotatraktor är exakt rätt alternativ i dessa tider.
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Nya tider 
kräver 
högre 
prestanda.

När det blir allt svårare att vara framgångsrik är det dags att 
anamma en kompromisslös ståndpunkt. Det innebär att ställa krav 
på odiskutabel kvalitet och tillförlitlighet. Kubota uppfyller dessa 
krav med sina motorer som uppfyller alla förväntningar när tiderna 
blir allt tuffare. Du kommer att bli förvånad över deras prestanda, 
kraft,effektivitet och förmåga att utnyttja bränslet optimalt. 
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Lanseringen av M7001 
serien och Kubotas 
redskapsprogram2014Kubota förvärvar 

Kverneland Group2012 Ny traktorfabrik i 
Frankrike invigs2015
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Ny insikter om 
jordbrukets 
utveckling 
möjliggorda 
av en global 
aktör.

För att kunna vara en partner som främjar 
nytänkande krävs en viss grad av både styrka 
och seriositet. Visste du att Kubota är ett 
världsomspännande, snabbt växande företag för 
den professionella jordbrukssektorn? Se bara på 
de beslut vi fattat och de steg vi tagit under de 
senaste fyra åren. Överraskad?

  Kubota utökar sin 
redskapsdivision med 
förvärvet av Great Plains2016
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En framtids-
orienterad 
portfölj slutar 
inte med 
traktorer.
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Utmaningarna som jordbruket ställs inför är inte bara höga, utan även 
omfattande och komplexa. Kubota kan tillhandahålla exakt rätt lösning 
för varje uppgift. Med ett omfattande redskapsprogram och en integrerad 
ISOBUS-lösning är vi den partner du behöver som tänker framåt och gör 
saker möjliga. Alla maskiner och redskap är utvecklade för varandra och 
garanterar högsta kvalitets- och effektivitetsnivå, för att inte tala om hur väl 
förberedda de är för framtiden.
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#Highlights

M5001N:  
den sparsamme 
aktören
Kubota M5001N är en högst produktiv professionell traktor för 
krävande vin- och fruktodlare. Denna kompakta smalspåriga 
traktor imponerar i vingårdar och fruktodlingar med maximal 
smidighet, mångsidighet och utomordentlig prestanda. 
Förarhytten ger perfekt runtomsikt och excellent förarkomfort 
för långa arbetsdagar. Utnyttja fördelarna med denna traktors 
kvaliteter för att nå allra bästa resultat under alla förhållanden.

Extremt kraftfull 
De moderna 4-cylindriga 
motorerna med 73-105 hk 
ger erforderlig kraft för alla 
jobb, både i fält och under 
transporter.

Skonsam för både 
miljö och förare. De två 
transmissionsvarianterna 
i M5001N ger allt som 
behövs för lätt och ledig 
körning i fruktodlingar och 
vingårdar. 

Exceptionellt stark 
Med en lyftkraft på hela  
2.300 kg hanterar M5001N 
även de tyngsta redskapen 
med lätthet.
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Unikt smidig 
Excellenta 55° styrvinkel 
och unika “bi-speed 
styrning” av Kubota 
ger den här traktorn 
en smidighet utan 
jämförelse. Resultatet ses 
i den anmärkningsvärda 
vändradien av 3,95 m.

Behagligt rymlig 
Den stora och bekväma 
förarhytten med plant golv 
ger föraren en behaglig och 
produktiv arbetsplats. Alla 
reglage finns ergonomiskt 
och lättåtkomligt placerade 
för föraren.

Lönsam precision  
M5001N kan enkelt 
efterutrustas till ISOBUS- 
traktor för att du ska kunna 
utnyttja fördelarna med 
precisionsodling.
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Prestanda du kan 
lita på
M5001N har en mängd uppgifter att uppfylla. Det är här tillförlitlig 
prestanda är ett måste. Traktorns kraftfulla motor levereras med 
modern, välbeprövad teknologi, som även plockar poäng då 
det gäller skonsamhet mot miljön. Nu kan du lugnt ta dig an alla 
arbeten och transporter med tillförsikt.

#Motor
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Ett starkt hjärta jobbar under huven på M5001N. 
Den nya V-3800 TIE 4F 4-cylindriga motorn med 3B 
emissionsnivå utvecklar mellan 73 och 105 hk (enligt 
97/68 EC). Modellerna M5071N (73 hk), M5091N (92-93 
hk) och M5101N (103-105 hk) finns tillgängliga både 
med förarhytt och som DTH-traktor (öppen förarplattform 
med stötbåge). Detta möjliggörs tack vare Kubotas 
världsledande position inom dieselmotorteknologi. Den 
enastående tillförlitligheten, styrkan och renheten hos 
motorerna i dessa tre modeller kommer att imponera på 
dig.

Med en extra kraftkick 
M5071N har en rejäl 3,8 liters motor under huven– som är 
unik i sin effektklass och som ger modellen rätt effekt för 
alla typer av jobb. DTH traktorerna har också en speciell 
egenskap. De når maximal effekt redan vid 2.400 rpm, 
i stället för vid 2.600 rpm som traktorerna med hytt. Du 
kommer säkert att uppskatta den lägre ljudnivån.

Ren teknologi 
Dieselpartikelfiltret i den nya motorn reducerar utsläppen. 
De två elektroniska inställningarna för motorvarvtalet ger 
bekväm och snabb anpassning  för olika jobb. Det är inte 
bara användbart utan spar även en mycket tid. 

Bekväm varvtalsstyrning 
Motorerna har även en ny elektronisk styrning av 
varvtalet. När RPM mode-systemet aktiverats bibehålls 
motorvarvtalet konstant, även när effektbehovet 
varierar. Det resulterar i att kraftuttagsdrivna redskap 
kan köras med konstant effiektivitet.

I din verksamhet förekommer helt säkert ofta 
förekommande arbetsuppgifter som t.ex. körning med 
kraftuttagsdrivna redskap. Det är vid de tillfällena 
som varvtalsminnena är användbara. Du hämtar upp 
sparade varvtalsinställningar med en knapptryckning 
och är klar att jobba direkt.

Ny bränsletank 
I M5001N finns ytterligare en nyhet i form av 
bränsltanken: I stället för tre tankar, som i föregångarna, 
har denna bara två stora tankar, placerade under 
förarhytten. Det ger inte bara mer kapacitet och längre 
påfyllningsintervaller utan även mer bekvämlighet vid 
tankning. Tanken i DTH-traktorerna rymmer 76 l och 
är därför ännu större än i tidigare versioner. Ytterligare 
plus: Den nya tankens utformning ger bättre sikt bakåt 
och eftersom det nu finns två tankar mot tidigare tre är 
bränslemätaren nu exaktare.

Visste du? 

Visste du att Kubota tillverkar 
sina egna motorer och att Kubota 
är global marknadsledare inom 
industridieselmotorer under 100 
hk? Du kanske blir förvånad över 
att få veta under vilka otaliga 
olika motorhuvar Kubotamotorer 
arbetar. Toppkvalitet och 
effektivitet är de främsta 
orsakerna till denna framgång.
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Mjuk växling 
även under tuffa 
förhållanden
Kubotas M5001N finns tillgänglig med två olika transmissionsversioner. Båda 
transmissionerna uppfyller alla krav som kan ställas på en traktor i den här 
storleksklassen. De kan växlas extremt mjukt och ger logiska och praktiskt 
användbara hastighetssteg.  

För Kubota M5001N kan du välja mellan två olika 
transmissioner: en transmission med 18 växlar fram 
och back och en komforttransmission med 36 växlar 
fram och back med dual-speed powershiftväxlar. Vilken 
variant du än väljer kommer det att bli ett bra val. Med 
hög effektivitet vid både låga och höga växlar ger de fint 
harmoniserade och mjukt växlande transmissionerna  
behaglig växling, tillförlitlighet och ekonomi. En ytterligare 
förbättring är non clutch-knappen som standard med 
36/36-transmissionen. Non clutch-knappen höjer 
förarkomforten med bekvämare växling Bara tryck in 
knappen och växla mellan de 6 växlarna.

Blixtsnabb växling under belastning 
Dual-speed teknologin i 36F/36R-transmissionen 
möjliggör blixtsnabb upp- och nerväxling. Då 
belastningen ökar vid Hi-läge trycker du bara på Dual 
Speedknappen på växelspaken. Hastigheten sänks 
och vridmomentet ökar.

Säker körning 
Kubota har nu placerat parkeringsbromsen i M5001N 
separat från växelspaken. Du kan därför dra åt den 
snabbt och släppa den lika snabbt. 

Praktisk bi-speed svängning 
Vid en styrvinkel på över ca 35° ökar Kubotas bi-
speed styrning framhjulens periferihastighet. Det ger 
en extremt snäv vändradie som låter dig köra in mellan 
nästa rad direkt eller smidigt runda hinder i vägen.

Kör fort och spar bränsle 
Overdrivefunktionen i transmissionen håller 
motorvarvtalet lågt vid körning i högre hastigheter. 40-
ECO transmissionen tar dig till målet snabbt samtidigt 
som du spar bränsle vid en lägre ljudnivå.  

Precisionskoppling av av redskap 
Körkopplingen kan manövreras mycket exakt vid 
tillkoppling av redskap. Vid så långsam manöver 
kan du använda kopplingspedalen för att styra en 
elektrohydraulisk ventil, som släpper kopplingen mjukt 
och exakt. 

#Transmission
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Det gör arbetet enklare och mindre tröttande. Även 
frikoppling under växling har förenklats eftersom 
kopplingen aktiveras med fingertoppen. Det ger högre 
komfort, speciellt under arbeten som kräver frekvent 
upp- och nerväxling. 

Enkel fram-backväxling 
Tack vare den elektrohydrauliska fram-backspaken i 
M5001N, kan du växla körriktning snabbt och enkelt 
utan att frikoppla. Du behöver bara skjuta spaken för 
fram-backväxeln framåt eller bakåt.

Visste du? 

Visste du att Kubota har haft 
en ledande marknadsposition 
inom entreprenadmaskiner och 
kompaktraktorer under många 
år i Europa? Du kommer att 
hitta samma erfarenheter och 
lösningar för framgång i våra 
maskiner för den professionella 
gröna sektorn.
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Växtskyddsarbete med spridare och sprutor, markunderhåll i vingården och 
fruktodlingarna med trimmer och lövsamlare – en smalspårig traktor måste 
kunna bära många olika redskap. För att kunna klara av att axla även tyngre 
redskap med lätthet och för att kunna arbeta säkert med redskapen har 
Kubota utrustat M5001N med kraftfull lyft och hydraulik. 

M5001N  
lyfter även tunga 
lass med enkelhet

#Hydraulik
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Mer kraft och prestanda för alla uppgifter var mål-
sättningen vid konstruktionen av lyften på M5001N. 
Tack vare den stabila kategori II 3-punktslyften kan 
traktorn enkelt lyfta även tyngre redskap. 2.300 kg 
lyftkapacitet talar sitt tydliga språk. Du kommer verkligen 
att uppskatta den extra lyftkraften i arbeten där din förra 
traktor visade sina begränsningar.

Hydraulik med större flexibilitet. 
Vad gäller hydraulsystemet ger hyttversionen av  
M5001N dig valmöjlighet. Du kan välja att utöka 
antalet hydraulanslutningar i traktorns front och 
bak från standardutrustningens två till fem. Fem 
hydraulanslutningar med flödeskontroll gör det möjligt att 
styra flera funktioner samtidigt med ett enskilt redskap 
vid aktivering av upp till fem hydraulventiler. – något som 
väsentligt förenklar även de mest krävande uppgifter. 
Tre frontmonterade hydrauluttag finns tillgängligt för  
främre och bakre hydraulik för M5001N seriens DTH 
traktorer. Kubota har också försett M5001N med en 
starkare hydraulpump. Den högre kapaciteten av upp 
till 69 l/min för M5101 hyttversionen är basen för högre 
productivitet och prestanda.

Elektrohydrauliskt aktiverat kraftuttag 
Det oberoende kraftuttaget med varvtalen 540/540E 
är standardutrustning och kan kopplas i och ur med ett 
vridreglage. Ett 1000-varvs kraftuttag finns tillgängligt 
som tillval. Kraftuttaget kopplas in självmodulerande 
så att även tyngre redskap kopplas in mjukt. När 
kraftuttaget bak kopplas ur aktiveras kraftuttagsbromsen 
automatiskt och redskapet stannar säkert. Föraren kan 
aktivera ECO PTO-varvtalet som då automatiskt ställer 
in motorns varvtal korrekt för att förhindra att skador 
uppstår på kraftuttagets drivlina..
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Stor, mycket rymlig, med perfekt ergonomi – den komfortabla hytten med 
plant golv i M5001N ger alla förutsättningar för behagligt och produktivt 
arbete. Därför kan du koncentrera dig helt på arbetet och åstadkomma allra 
bästa resultat utan att tvingas kompromissa med din förarkomfort.  

Din kommando- 
central för långa 
arbetsdagar

#Förarhytt
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Kubota har utrustat nya M5001N med en förarhytt som 
är värd en mängd superlativ: unik rymlighet, exemplarisk 
arbetsmiljö, excellent runtomsikt. Vid utvecklingen av 
hytten fokuserades tydligt på ett av dina viktigaste 
krav: hög arbetskvalitet och komfort. Väl beprövade 
komponenter och smarta förbättringar gör hytten till din 
effektiva kommandocentral under långa arbetsdagar.

Ratten – en rund succé 
M5001N:s bekväma ratt kan tiltas 40°. När du ska lämna 
hytten tiltar du bara ratten framåt. Och när du sätter 
dig bekvämt i förarstolen fäller du snabbt tillbaka den i 
önskad position enbart genom att trampa ner en pedal. 
Det plana hyttgolvet gör det ännu lättare att komma i och 
ur hytten. Rattens vinkel har optimerats av Kubota – en 
av flera innovationer i hytten. Det ger dig ännu bättre sikt 
framåt och bättre överblick över instrumentpanelen.

Optimal kontroll och manövrering 
På tal om instrumentpanelen: Kubotas multifunktionella 
Intellipanel, med ett flertal visare och lättavlästa LCD- 
display, ger dig all viktig information och funktioner i 
ditt blickfält. Att arbeta med traktorn är så enkelt det 
bara går: Alla viktiga reglage är placerade till höger om 
förarstolen – lätta att nå och ergonomiskt placerade för 
säker körning.

Välvda glasrutor 
För att ge dig ännu bättre sikt åt alla håll har Kubota 
försett hyttens fönster med välvda glasrutor. En positiv 
sidoeffekt av detta är att hytten i M5001N känns ännu 
större än den verkligen är. Dessutom minskas alla 
ljusreflexer. Kubota har även ökat glasytan i hyttdörren 
vilket gör det ännu lättare att komma i och ur hytten.

Alltid behagligt klimat 
Både luftkonditionering och effektivt värmesystem 
är standardutrustning i M5001N vilket garanterar 
behaglig arbetstemperatur under alla årstider – så att 
du kan hålla huvudet kallt under heta sommardagar 
och njuta av behaglig värme under kyliga morgnar. 
Lågvibrationshytten ger extra komfort tack vare den 
minskade ljudnivån. Men, vill du njuta av fläkten av frisk 
luft så är båda de bakre fönstren öppningsbara.
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Vid arbete i radplanterade grödor, t.ex. 
i frukt- och vinodlingar, är smidighet 
en av egenskaperna som definierar 
begreppet "en bra traktor". Den excellenta 
manövrerbarheten, kombinerad med hög 
körstabilitet och säkerhet gör M5001N till ett 
ypperligt förstaval av traktor i sådana grödor. 

Optimalt 
designad 
för Frukt, 
Vin & Co

Framaxeln med portaldrev och en styrvinkel av hela 
55° ger M5001N unik smidighet. Det gör traktorn 
idealisk för arbeten inom trånga utrymmen. Kubota har 
nu använt framaxlar med portaldrev i mer än 30 år och 
detta av en mycket bra anledning. Kombinationen är 
inte bara möjligheten till den extremt snäva vändradien 
utan kräver dessutom inga underhållskrävande 
drivknutar.

Mjuka, skonsamma svängar 
“Bi-speed styrning”, som endast Kubota levererar, 
gör svängar ännu enklare. Om framhjulens styrvinkel 
överstiger 35° och framhjulsdriften är inkopplad ökas 
framhjulens hastighet till nästan det dubbla jämfört 
med bakhjulen. Det resulterar i mjukare och snävare 
svängar vilket är skonsamt mot markytan. Valet är ditt 
om du vill arbeta med “bi-speed styrning” eller inte.

Hög markfrigång och körstabilitet 
Framaxelkonstruktionen ger också M5001N extra hög 
markfrigång, bland de allra bästa i storleksklassen. Det 
är speciellt användbart när man arbetar i permanenta 
grödor som i frukt- och vinodlingar, 

#Dragkraft
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där sågat trä i raderna inte utgör något hinder. Den 80 
mm längre hjulbasen ger extra stabilitet såväl som mer 
körkomfort. Justerbar totalbredd från 1.250 mm till 1.940 
mm garanterar säker körning i brant terräng.

Framhjulsdrift ▬ enkel i- och urkoppling 
Framhjulsdriften kopplas i och ur bekvämt med en enkel 
knapptryckning. Och det bästa är att du inte behöver 
stanna traktorn, inte ens när du lämnar fältet och kör ut 
på vägen. Det hjälper dig att vara produktiv och en LED-
indikering visar dig aktuell status. När traktorn bromsas 
kopplas framhjulsdriften automatiskt i för att ge bättre 
bromseffekt. 

Ingen risk för slirning 
Differentialbromsen i framaxeln och differentialspärren 
i bakaxeln ingår i standardutrustningen på M5001N. 
Det ger ökad stabilitet och dragkraft såväl som behaglig 
körning vid krävande mark- och terrängförhållanden, 
även om det skulle vara slirigt.

Visste du? 

Gonshiro Kubota grundade företaget 
för att han inte längre orkade med 
att se att människor dog på grund av 
förorenat dricksvatten. Han började 
tillverka produkter för ren vatten-
försörjning. Allt sedan dess har vi 
erbjudit en mängd produkter som 
hjälper till att förbättra levnadsvillko-
ren för människor och för samhällen. 
Det är vad “For Earth, For Life” står 
för.
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Precision som 
lönar sig
All överdriven spridning av gödningsmedel och 
bekämpningsmedel är slöseri med pengar. Med våra 
lösningar för precisionsodling, ISOBUS teknologin, 
spar du pengar genom absolut exakt parallell 
spårföljning. Dessutom: Denna absolut senaste 
teknologi kan även ge dig varaktig hjälp med dina 
behov av dokumentation i din verksamhet.

#Precisionsodling

Visste du?

Visste du att Kubota 
iär en ISOBUS-pionjär?  
Kubotaföretaget Kverneland 
Group uppfann ISOBUS-
teknologin. Och som av en 
händelse är Kubota också 
ledande i branschen inom 
AEF- certifierad ISOBUS 
kompatibilitet.
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Öka din arbetseffiektivitet till en ny nivå och få din 
M5001N utrustad till en ISOBUS-traktor med ett efter-
monteringspaket. Då kan du helt och fullt använda alla 
ISOBUS-redskap som finns tillgängliga på marknaden.

Enkel manövrering av ISOBUS-redskap 
Via anslutningen bak på traktorn kan du få 
ISOBUS-redskapen visade i hytten på den 
ISOBUS-certifierade IsoMatch Tellus Pro 12-tums 
eller Go 7-tums skärmen. Alla inställningar kan utföras 
bekvämt från förarplatsen via pekskärmen. Du kan 
justera monitorn så att den passar dina individuella 
önskemål perfekt.

De två manöverterminalerna är certifierade enligt 
ISO 11783, ISOBUS-certifieringen för traktorer och 
redskap. En K-monitor kan visa upp till fyra kameror. 
Via genvägar kan du snabbt växla direkt mellan olika 
visningönster. IsoMatch Tellus Pro 12-tum kan visa två 
olika funktioner samtidigt i två fönster eller t.o.m. två 
olika ISOBUS-maskiner.

Styrassistans 
ISOBUS-teknologin ger också ytterligare värdefull 
assistans, till exempel genom den manuella styrguiden 
i M5001N, som indikeras med ett LED-band i termina-
lerna.
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#Gårdsspecifika lösningar

Kubota  
Gårdslösningar: 

360° prestanda för 
100% succé

Vi förstår att du behöver mer än en kraftfull traktor för att nå framgång: nämligen ett integrerat 
system med produkter och service för att stärka din konkurrenskraft och hjälpa dig att förbereda 

dig inför framtiden. Med Kubota ´Farm Solutions´, gårdslösningar, har vi sammanställt våra 
lösningar i ett system  – och målinriktat våra förslag till dig. Från intelligent teknologi till 

individuellt anpassad service kompletterar fördelarna i Kubota Farm Solutions varandra och 
formar en cirkel som börjar där den slutar: med vårt engagemang i att ge dig ännu lite bättre stöd 

varje gång, nu och i framtiden.

FINANCE 
MANAGEMENT

VALUE 
PROTECTION

OPTIMISATION

 

PERFORMANCE

KUBOTA
FARM

SOLUTIONS

CONTROL
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Prestanda
Du har din målsättning klar: att få jobbet gjort, produktivt och framgångsrikt, utan att 
bli allt för uttröttad. Kubota erbjuder dig den utrustning som bäst kan hjälpa dig i din       
strävan. Vilken traktormodell eller vilket redskap du än väljer, kan du alltid räkna med 
välbeprövad kvalitet, utomordentlig prestanda och samstämmiga fördelar. Kortfattat: 
intelligent och pålitlig teknik som hjälper dig ett steg närmare dina mål.

Kontroll
Du vill ha full kontroll över det du arbetar med. Kubota ger dig perfekt integrerade 
system som hjälper dig att uppnå detta. Från maskinoptimering till redskapsstyrning. 
Du kan ha full kontroll över traktor och produktionsmedel enkelt från en enda termi-
nal. Det ger dig inte bara en bättre överblick över alla arbetsprocesser utan ger dig 
också möjlighet att arbeta utan att bli stressad.

Optimering
Du vet exakt hur du vill få jobbet gjort: effektivt, med precision och så bekvämt 
som möjligt. Kubota ger dig allt du behöver för att uppnå optimalt resultat medan 
du själv kan slappna av. Med vår ISOBUS-teknologi, lösningar för precisionsodling 
och automatiska styrsystem kan du så utsäde, sprida gödning och spruta 
växtskydds-medel med extrem precision. Det sänker dina kostnader och minskar din 
arbetsbelastning.

Värdesäkring
Du vet vad som krävs för kommersiell framgång: topprestanda vid varje enskild 
uppgift och toppkondition under många år. Återigen erbjuder Kubota lösningar som 
håller vad de lovar. Din Kubotatraktor är skyddad genom 3 års fabriksgaranti redan 
från start. Om du så önskar kan du även förlänga din garanti för att skydda värdet på 
din investering, undvika dyra stillestånd och bibehålla lönsamheten i din verksamhet 
under lång tid.

Finansiering
Du vill förbättra din produktivitet, men inte till vilket pris som helst. Med Kubota Fi-
nance kan du genomföra din planerade investering, tryggt, bekvämt och säkert. Om 
du väljer finansiering eller leasing utnyttjar du professionell rådgivning och attraktiva 
villkor. Allt du behöver för att få tillgång till alla de fördelar med ny teknik som hjälper 
dig att nå framgång. Vare sig du behöver maskiner eller tjänster har du full kontroll 
över kostnaderna.
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Tekniska data

Model M5071N M5091N M5101N

DTH Hytt DTH Hytt DTH Hytt

Motor Kubota

Motortyp V3800-CR-TIE4
Cylindervolym/Antal cylindrar cm3 3,769/4 valves

Max motorvarvtal rpm 2,400 2,400 2,600 2,400 2,600

Motoreffekt (97/68/EC) hk 73 92 93 103 105

Max vridmoment N.m 270 293 342

Motorvarvtal vid max vridmoment rpm 1,500
Bränsletank volym l 76

Transmission Kubota

Typ – huvudväxlar 6 växlar synkroniserade; X-trautr.: Dual speed
Gruppväxlar 3

Antal växlar F18/R18
F36/R36 with Dual speed

Max hastighet km/h 40 Eco
Overdrive  Motorrpm 2,095
Fram-/backväxling Mikroprocessorstyrd elektrohydraulisk fram/back
Körkoppling Våt flerlamellkoppling, elektrohydrauliskt manövrerad
Bromsar Hydrauliskt manövrerade våta skivbromsar med automatisk framaxelinkoppling (4WD)
4WD inkoppling Elektrohydraulisk med Bi-speed
Differentialspärr bak Mekanisk

Kraftuttag

Varvtal rpm 540/540 Eco; Option 1,000
Inkoppling Elektrohydraulisk

Hydraulik

Pumpkapacitet l/min 63 69 63 69

3-punktslyft (Kategori II) Dragstänger med fånghakar, teleskopiska stabiliseringsstag
Regleringssystem Läges- och dragkraftsreglering
Lyftkraft vid kopplingspunkterna kg 2,300

Antal hydraulventiler och typ
Standard: 2 

Max: 4 utan flödesreglering 
Max: 5 med integrerad flödesreglering

Antal frontmonterade hydrauluttag (extrautr.) 3 5 3 5 3 5

Standard däckdimension F/R F:280/70R18, R:440/65R28

Mått och vikt

Totallängd mm 3,950

Totalhöjd (fällbar båge DTH) mm 1,415 2,360 1,415 2,360 1,415 2,360

Totalbredd min - max mm 1,250 –1,800
Hjulbas mm 2,130
Tread width Fram mm 1,035 –1,329

Bak mm 936 –1,468

Vändradie (utan broms) m 3,950

Egenvikt kg 2,500 2,700 2,500 2,700 2,500 2,700
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Kubota (U.K.) Limited
Dormer Road Thame, Oxfordshire, OX9 3UN

Website: http://www.kubota.co.uk

Every effort has been made to ensure that the contents of this publication were accurate and up-to-date at the time of going to press. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced 
in any form by any means, without prior permission of Kubota. Kubota reserve the right as a manufacturer to amend and update any specification or performance information without notice, if required.

Nellemann Machinery AB Idrottsvägen 3, 
S-596 22 Skänninge 
Tel: 013-25 36 00
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