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De utmaningar som lantbrukssektorn 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 optimerad effektivitet istället för en yttre image.  
Att söka en traktor som kan utföra tuffa arbeten med höga prestanda och 
det till ett överkomligt pris. En Kubotatraktor är exakt rätt alternativ  
i dessa tider.

Nya 
tankesätt 
är svaren 
på dagens 
utmaningar
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Nya tider 
kräver högre 
prestanda

När lantbrukets utmaningar blir större, är tiden inne för att inta 
en kompromisslös hållning. Det innebär en odiskutabel kvalitet 
och tillförlitlighet. Kubota möter dessa krav med motorer som 
uppfyller alla förväntningar under tuffa förhållanden.  
Du kommer bli positivt överraskad över traktorernas prestanda, 
kraft och bränsleekonomi.
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Nya insikter 
om lantbrukets 
utveckling 
möjliggjorda 
av en global 
aktör

För att kunna vara en partner som främjar 
nytänkande krävs en viss grad av 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 åren. Överraskad?

Lanserar den helt nya 
M6002 serien för den 
europeiska marknaden2020

Öppnandet av en ny 
produktionsanläggning i 
Frankrike2014

Kubota utökar sin 
redskapsdivision med 
förvärvet av Great 
Plains

2016
Försäljningsstart 
av M7001 serien 
och Kubotas 
redskapsprogram

2015
Kubota förvärvar 
Kverneland Group2012
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I en framtids-
orienterad 
produktport-
följ ingår mer 
än traktorer

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 och som ser 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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#Höjdpunkter

Kubota Farm
Solutions
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, service och support för att 
stärka din konkurrenskraft. Med Kubotas gårdslösningar, har vi samlat våra 
lösningar i ett system som fokuserar på dina behov. Från intelligent teknologi 
till individuell service. Delarna kompletterar varandra och bildar en cirkel som 
slutar där den börjar: med vårt engagemang att bistå dig ännu lite bättre varje 
gång, nu och i framtiden.

Värdesäkring
Ett servicekontrakt hjälper 
dig att säkerställa värde 
och funktion på din traktor 
i det långa loppet. Din 
Kubota M4003 omfattas 
redan från början av 2 års 
fabriksgaranti. Om du önskar 
finns möjligheter att förlänga 
garantin upp till 5 år.

Finansiering
M4003 modellen står för 
produktivitet och med Kubota 
finansering kan du investera 
i teknologi som hjälper dig 
framåt.

Prestanda
Kubota M4003 är den 
perfekta allroundtraktorn 
för både inomgårds och 
fältarbeten. Den har unik 
manövrerbarhet, mångsidighet 
och hög produktivitet. Trots 
kompakt storlek är komforten 
prioriterad.

Kontroll
Tillvalet ISO-Match Tellus 
skärmen förvandlar din M4003 
till en ISOBUS-redo traktor. 
Genom detta kan du arbeta 
effektivt på en ny nivå, spara 
tid, resurser men även pengar.

Optimering
Eftermontering av olika 
kit gör M4003 klar för 
precisionsodling. Utnyttja 
de många möjligheterna 
som erbjuds genom denna 
teknologi för att effektivt och 
miljömedvetet hantera driften 
av din gård.

Hytt

Den nya rymliga hytten på M4003 fokuserar på komfort 
och kvalitet i minsta detalj. Den sätter en ny standard inte 
bara i storlek utan även genom nya funktioner som den nya 
luftfjädrade förarstolen och tillval såsom passagerarsäte.

Motor

Den 4-cylindriga motorn V3307 
på 3,3 l utvecklar 66 hk resp.  
74 hk. För behandling av 
avgaserna är dessa traktorer 
utrustade med EGR ventil och 
partikelfilter.

Vändradie

Manövrerbarheten 
säkerställs genom 
traktorns kompakta 
utförande och 
framaxelns konstruktion 
en portalaxel som ger en 
mycket snäv vändradie.

Instrumentpanel

Den digitala instrumentpanelen har en klar och tydlig 
layout för viktig information. Den är lättavläst och du har 
alltid alla viktiga data tillgängliga i blickfältet.

Bakre 3-punktslyft

Den kraftfulla 3-punktslyften 
med en kapacitet på 2,500 
kg gör det möjligt att utföra 
krävande arbeten.

Ny transmission

Med en 36F/36R transmission kan du 
alltid hitta en optimal arbetshastighet.

Denna är också tillgänglig för ROPS versionen

FINANSIERING

VÄRDESÄKRING OPTIMERING

 

PRESTANDA

KUBOTA
FARM

SOLUTIONS

KONTROLL
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Visste du?
  
Visste du att Kubota tillverkar 
sina egna motorer och är 
global marknadsledare av 
industrimotorer upp till 100 hk? 
Du kanske skulle bli förvånad om 
du fick veta hur många maskiner 
i världen som är utrustade med 
motorer från Kubota. Toppkvalitet 
och effektivitet är de främsta 
orsakerna till denna framgång.

Motorer som 
levererar kraft  
och mer därtill
Kraftfull, ren och tyst – Det är 3 ord som väl beskriver Kubota’s 
nya 4-cylindriga motorer. De snåla motorerna på M4-063 och M4-
073 modellerna, levererar 66 hk och 74 hk. Tack vare utnyttjandet 
av innovativ teknologi är Kubota motorerna också snälla mot 
miljön.

Kubota sätter än en gång standarden med sina elektriskt 
insprutade 3.3-liters V3307 CR-TE5 motorer. Finjusterade 
med den senaste toppmoderna tekniken, utrustade 
med 4-ventils (E-CDIS) och Common Rail, levererar 
de maximal effekt och vridmoment med en förbättrad 
bränsleeffektivitet, lägre vibrationer och ljudnivåer. 
Kombinerat med återcirkulering av avgaserna (EGR), 
dieseloxidationsomvandlare (DOC) och dieselpartikelfilter 
(DPF) reduceras utsläppen och möter de senaste 
avgasbestämmelserna i Steg V.

Optimal prestanda när du behöver det
Kubota har optimerat effekt och vridmomentkurvorna 
på motorerna. Ökad prestanda och högre vridmoment 
vid lägre motorvarv ger dig tre fördelar, nämligen lägre 
ljudnivåer, mindre slitage och reducerad bränsleförbrukning. 
Det senare betyder att 90-liters (modeller  med hytt) och 
70-liters (ROPS versionens) dieseltankar inte behöver fyllas 
så ofta. Detta lönar sig.

Motorn som tänker själv
Motorerna på M4003 har också utrustats med en konstant 
varvtalskontroll som låter dig kontrollera varvtalet med hög 
precision. När systemet är aktiverat, håller motorn varvtalet 
även när belastningen ändras. Detta minimerar tryckfall i 
hydraulsystemet, ger konstant PTO-varvtal och tillåter dig 
arbeta mer effektivt med redskapen.

Spara varvtalinställning
Med motorns två varvtalsminnen kan du spara inställda 
varvtal för exempelvis PTO arbeten, frontlastararbeten eller 
ändringar i körriktning. Inställningarna aktiveras genom en 
knapptryckning och du kan utföra arbetet utan att röra 
gaspedalen.

De användarvänliga knapparna tillåter dig att programmera 
in två olika inställningar.

#Motor
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När växlingen 
blir självklar
Smidig och enkel växling – M4003 möter perfekt dessa krav. Du kan välja 
mellan två lättväxlade transmissioner till dessa mångsidiga traktorer. 
Ytterligare komfort levereras genom den elektro-hydrauliska fram/back 
väljaren som underlättar vid alla arbeten men framförallt i kombinationen 
med frontlastare.

Med M4003 modellen kan du hantera arbetet med 
trygghet. Alla traktorerna är standardutrustade med 
en väl beprövad 18F/18B transmission. Sex perfekt 
matchade synkroniserade växlar i tre grupper (transport, 
fält, kryp) detta säkerställer en smidig och bekväm 
växling.

I tillägg till 18F/18B transmission, levererar Kubota även 
en 36F/36B till M4-073 modellen. Här kombineras 
ovanstående växellåda med en elhydraulisk snabbväxel 
så du kan du justera hastigheten exakt till varje uppgift.

#Transmission

Köra fort och energisnålt samtidigt
Transmissionen med Eco-Drive ger lägre varvtal vid 
transport (40 km/h). Funktionen tar dig till målet snabbt, 
sparar bränsle och ger lägre ljudnivå från motorn.

Snabbt och enkelt byte av färdriktning
Med den elhydrauliska fram back/spaken, kan du enkelt 
byta färdriktning. Bekvämt placerad till vänster om ratten 
där du enkelt kan använda fingertopparna för att hantera 
spaken och bekvämt byta färdriktning utan att använda 
kopplingen. Detta gör frontlastararbeten märkbart 
smidigare.

Enkel hantering av kopplingen
Den flerskiviga våta kopplingen garanterar säkerhet 
och ett långt liv. Den är enkel att hantera och förenklar 
tillkoppling av redskap.

Dubbel säkerhet
Parkeringsspärren bredvid gruppväxellådan spärrar 
transmissionen och säkerställer parkeringsläge under alla 
förhållanden.

Garanterad dragkraft
Den automatiska differentialspärren i framaxeln 
säkerställer en konstant dragkraft även under svåra 
markförhållanden. I de fallen när ett hjul vill börja slira, går 
differentialspärren automatiskt in och flyttar kraften till det 
andra och på så sätt säkerställer maximal dragkraft.

Enkel i och urkoppling av fyrhjulsdriften
Koppla i och ur fyrhjulsdriften med en knapptryckning. 
Dessutom behöver du inte stanna traktorn, inte ens 
när du lämnar fältet och kör ut på vägen. Det gör dig 
effektivare och en LED indikator i displayen visar aktuell 
status.

Visste du?
  
Visste du att Kubota har haft en 
ledande position inom segmentet 
av entreprenadmaskiner och 
kompakttraktorer under många 
år i Europa? Du kommer att finna 
samma erfarenhet och nycklar 
till framgång applicerade på 
marknaden för professionella 
lantbruksmaskiner.

M4003 Serien 18F/18R transmission
Hjulstorlek 420/85R30

M4003 Serien 36F/36R transmission
Hjulstorlek 420/85R30

Max varvtal bakåt Max varvtal bakåtHastighet framåt astighet framåt

ECOväxel
1865 V/min

ECOväxel
1865 V/min
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Den nya hytten på M4003 bevisar att långa och hårda arbetsdagar också 
kan ske i en mycket trevlig arbetsmiljö. Den extra breda och extremt 
rymliga Ultra Grand hytten är en av de största i sin klass.  
Den är komfortabel och designad för en stressfri arbetsdag.

Vänj dig vid  
stora  
utrymmen

Den eleganta Ultra Grand II hytten levererar extra komfort 
och rymd för bästa överblick av arbetet. De välvda 
glasrutorna ger mindre reflexer och en imponerande sikt 
åt alla håll. De stora helglasade dörrarna öppnar upp ett 
brett insteg och ger en säker, obehindrad in och utgång på 
båda sidor, idealiskt när du måste hoppa in och ut ofta. Det 
plana golvet, perfekt placerade pedaler och obehindrad sikt 
genom takfönstret förstärker konceptet tillsammans med 
det generösa huvud- och benutrymmet.

Praktiskt takfönster med solskydd
Takfönstret av glas släpper in mer ljus i hytten.  
Fönstret är särskilt användbart vid arbete med en fullt upplyft 
frontlastare. Du har bra sikt över frontlastarens redskap.  
Det infällbara solskyddet ger dig två fördelar: Du blir inte 
bländad av solen och håller huvudet svalt under soliga 
dagar.

Ratten vinklas enkelt
Den bekväma ratten kan vinklas 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. Den 
optimerade utformningen ger dig ökad sikt framåt och en 
bättre överblick över instrumentpanelen.

Den ideala körställningen
Den mjuka förarstolen erbjuder många 
inställningsmöjligheter, ett högt ryggstöd, ställbara armstöd 
och ett justerbart säkerhetsbälte ger perfekta förutsättningar 
för ett komfortabelt och produktivt arbete.

Gott om utrymme för passagerare
Det finns även ett bekvämt instruktörssäte som tillval.  
När sätet inte används kan det enkelt fällas ner.

#Förarhytt
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Allting under kontroll – med den nya M4003 modellen är det inte bara 
en tom fras, utan rena fakta. Reglagen är ergonomiskt placerade så 
du kan fokusera fullt ut på arbetet och ett bra hyttklimat garanteras i 
alla vädersituationer. Detta säkerställs av det sofistikerade värme och 
luftkonditioneringssystemet.

En bra känsla  
varje dag

Tack vare luftutsläpp runt om i hytten och de välvda 
glasrutorna, optimerar luftkonditioneringen och 
värmesystemet luftflödet i hytten under hela året. Du kan 
hålla huvudet kallt under heta sommardagar och varmt och 
skönt under kyliga dagar. Inställningarna av systemet är 
logiska och enkla. 

Bra arbetsklimat året runt
Luftkonditionering och värmesystem placerat under 
förarstolen möjliggör det önskvärda arbetsklimatet. 
De välvda glasrutorna och smart placerade luftintagen 
i styrkonsolen cirkulerar luften optimalt i hytten och 
håller dig sval på sommaren och varm under de kalla 
morgontimmarna. Panelen för värmesystemet är placerat i 
taket för enkel åtkomst.

#Förarhytt

Alltid klar sikt
Man vill ha en klar sikt även i dåligt väder? En eluppvärmd 
bakruta säkerställer att du har fri sikt bakåt även i kyla. 
Generatorn levererar hela 130A på modellerna med hytt och 
80A på de med ROPS.

All information är digitalt tillgänglig
Den nya digitala instrumentpanelen levererar all information 
klart och precist. All viktiga data är direkt tillgänglig och 
lättavläst.

Enkelt val av kraftuttagsvarvtal
Extremt bekvämt: Kubota har PTO-väljaren inne i hytten så 
man med ett enkelt handgrepp kan välja varvtal mellan 540 
och 540Eco.

Ny högpresterande arbetsbelysning
LED-lampor i arbetsljusen är numera standard.
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#ROPS

Enkel justering av störtbågens höjd
Du kan enkelt justera höjden på störtbågen genom 2 
lättillgängliga sprintar. Du lossar bara dessa, justerar 
bågen och sätter fast sprintarna igen – Klart!

För obegränsad 
sikt
M4003 finns också tillgänglig i en så kallad ROPS version med störtbåge.  
Fördelarna med dessa hyttfria modeller är självklara: Obehindrat insteg till 
och från traktorn såväl som en perfekt överblick av redskap och gröda.

Ergonomisk och vattentålig
Kontrollspakarna på ROPS modellerna är praktiskt 
placerade till höger om förarstolen. Alla knappar och 
spakar är ergonomiskt optimerade för bästa möjliga 
hantering. Den nya instrumentpanelen är designad för 
att ge bästa möjliga överblick. Eftersom traktorerna 
tyvärr inte kan levereras med väderleksgaranti, är alla 
instrument och kontroller självklart vattentäta. Inte ens 
kraftiga regn kommer ge några problem. 
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Hög lyftkapacitet, hög komfort och exakt kontroll – Hydraulsystemet på 
M4003 möter alla krav. Det betyder: Att du kan vara säker på att kunna 
utnyttja redskapen på bästa sätt för att få maximal produktivitet och 
effektivitet.

En praktisk  
arbetshäst

Den bakre lyften på M4003 Serien klarar tack vare 
lyftkraften på 2,500 kg även tyngre redskap. Olika 
redskap kan snabbt enkelt kopplas till 3-punktslyften 
(kategori II). Med reglersystemet i trepunktslyften 
kontrollerar du positionen på redskapet på ett enkelt och 
precist sätt. Dragkraftsregleringen justerar redskapet 
automatiskt för varierande jordförhållanden och bibehåller 
konstant dragkraft.

Hydraulik som övertygar
Hydrauliken på M4003 är extremt kraftfull och 
reaktionssnabb. Externa lyftcylindrar förenklar underhåll 
och ökar lyftkraften, hydraulpumpen har hög kapacitet 
vilket ger både snabb och effektiv manövrering av 
frontlastaren och bidrar därför till högre produktivitet samt 
prestanda.

Högre kvalitet på arbetet
Två dubbelverkande mekaniska proportionella 
hydraulventiler är standard på M4003, en tredje finns 
som tillval. Ventil ett är dubbelverkande med flytläge. 
Ventil två är dubbelverkande med låsning för konstant 
flöde vid arbete med exempelvis inplastare eller liknande 
redskap.

Kraftuttag som går att lita på
Om du slår gräs, pressar balar eller sprutar: Kan 
M4003’s oberoende 540 PTO bevisa sitt värde även 
under tuffa förhållanden. Kraftuttaget (PTO) kan slås på 
och elektrohydrauliskt under körning. Detta medför att 
styrningen av redskapen blir mer effektiv. Ett 1000 V/
min PTO finns som tillval och ökar valet av redskap. 
Den standardmonterade utväxlingen 540E reducerar 
motorvarvet med 25%. Detta medför inte bara bättre 
bränsleekonomi utan även lägre ljudnivån från motorn.

#Hydraulik

Bekväm hantering av kraftuttaget på utsidan
Kraftuttaget på M4003 kan också kopplas in och ur från 
en knapp placerad på vänster bakskärm.
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Framaxeln av portaltyp gör M4003 serien 
extremt smidig och ger en hög markfrigång. 
Detta medför att traktorn är idealisk för 
arbeten i trånga utrymmen.

Excellent  
manövrerbar-
het i trånga 
utrymmen

Framaxeln av portaltyp och ger en exceptionell snäv 
vändradie på endast 3,5 m detta gör M4003 extremt 
smidig. Konstruktionen tillsammans med den kompakta 
designen, gör traktorn enkel att hantera även i de trångaste 
utrymmen, som i sin tur betydligt ökar effektiviteten på 
dessa platser. Genom att framaxeln saknar drivknutar 
minskar även behovet av underhåll.

Hög markfrigång
Kubota’s typiska framaxel ger inte bara M4003 en enorm 
smidighet, utan även en hög markfrigång – en av de högsta 
i sin storlek. Du kan köra den över bäddar eller stora 
strängar utan att skada eller riva upp dem. Detta medför 
minskade skördeförluster och ger en positiv effekt som 
betalar sig.

Enkel i- och urkoppling av fyrhjulsdriften
Koppla i och ur fyrhjulsdriften enkelt med en 
knapptryckning. Dessutom behöver du inte stanna traktorn. 
Inte ens när du lämnar fältet och kör ut på vägen. Det gör 
dig effektivare och en LED-indikator visar aktuell status. En 
säkerhetsfunktion är att när bromsarna aktiveras kopplas 
fyrhjulsdriften in automatiskt för ökad bromsverkan.

Ingen chans för slirning
Differentialbroms på både fram och bakaxel är 
standardutrustning på M4003 modellerna, detta säkerställer 
stabilitet, jämn hastighet och dragkraft även under våta 
förhållanden.

Bromsa in med lätthet
Alla M4003 traktorerna har dubbla bromskretsar för 
att säkerställa bästa bromseffekt i svåra förhållanden. 
Traktorn är utrustad med våta skivbromsar. De kräver 
lägre pedaltryck och gör din körning enklare. Även under 
återkommande tuffa inbromsningar bibehålles den höga 
bromsverkan. Vad som också är intressant är att Kubota 
har flyttat handbromsen till högerkonsolen för att göra den 
lättåtkomlig och mer ergonomiskt placerad.

Visste du?
  
Gonshiro Kubota grundade företaget 
eftersom han inte längre stod ut 
med att se att folk avled på grund av 
förorenat dricksvatten. Han började 
då tillverka produkter för att rena 
vatten. Sedan dess har vi erbjudit olika 
produkter som hjälper till att förbättra 
levnadsvillkoren för människor och 
samhällen. Det är vad vårt motto  
“For Earth, For Life” betyder.

#Dragkraft
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#Frontlastare

En perfekt kombination: 
M4003 och Kubota  
frontlastare
Med en M4003 och en Kubota LA1365 är du 
väl förberedd för alla typer av lastararbeten. 
Den perfekta kombinationen övertygar med 
sin mångsidighet och höga produktivitet.

Kubota LA1365 serie av frontlastare kan utrustas för dina individuella 
krav. Den hydrauliska parallelföring som kan stängas av och säkerställer 
att vinkeln på skopan är konstant. Tillval som 3e och 4e funktion, gör att 
du kan arbeta med alla typer av redskap.

Montera snabbt på och av lastaren
Du kan montera på och av lastaren utan att använda verktyg. 
De integrerade stödbenen och 2 kopplingsbultar gör det enkelt. 
Fördelarna är två: förutom högre produktivitet innebär det även 
fler användningsområden för traktorn. Med den hydrauliska 
snabbkopplingen kan du koppla alla 4 eller 6 hydraulkopplingarna 
på en gång (tillval). Lastaren är som standard utrustad med Euro 
redskapsfäste. Hydrauliskt redskapslås samt ett kombinationsfäste för 
Euro/SMS finns som tillval.

Bekväm styrning
Lastarens joystick är välplacerad fram på den högra 
konsolen och tillåter dig att kontrollera funktionerna 
snabbt och enkelt.

Utökade möjligheter
Som tillval finns en 3e ventil för utökade funktioner och 
fler redskapsmöjligheter. Ventilen aktiveras från en knapp 
på joysticken.

Minimum av vibrationer
Kubota Shockless Ride (KSR) lastdämpning säkerställer 
en mjukare färd då det tar upp och reducerar de stötar 
och vibrationer som kommer från lastaren i ojämn 
terräng. Lastdämparen är justerbar och går att stänga av 
genom en ventil.

Ökad produktivitet med skopa
En fyrpunktskoppling ökar fyllnadsgraden och tiltvinkeln. 
Den ökar inte bara rörelsemönstret på skopan utan även 
andra redskap. Detta resulterar i snabbare tiltning både 
uppåt och neråt.
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#Precisionsodling

Sektionskontroll
Med licens för den automatiska sektionskontrollen 
kan redskapet själv styra öppning och avstängning 
av sektionerna. Detta sparar kostnader och höjer 
förarkomforten.

Variabel giva
Med en licens för variabel giva kan redskapet själv 
kontrollera utmatningen i förhållande till markkarteringen. 
Detta höjer avkastningen per hektar, sparar kostnader och 
ökar förarkomforten.

Komplett spårbarhet
Uppgradera din M4003 till en ISOBUS traktor med 
IsoMatch Tellus Pro 12” eller GO 7” skärmar. Med någon 
av dessa två skärmar kan du följa alla uppgifter du gjort 
på fältet. Med denna perfekta lösning från Kubota kan 
du kontrollera om alla uppgifterna har blivit utförda även 
under färd. Den exakta dokumentationen är ytterligare en 
fördel.

Använd den stora 
potentialen i 
precisionsodling

Med hjälp av olika tillval, kan du även dra nytta av de stora fördelarna med 
precisionsodling på M4003 Serien. Du kan öka effektiviteten ytterligare 
med den nya elektriska rattmonterade styrmotorn. Den håller traktorn i en 
perfekt linje så du kan koncentrera dig på redskapen.

Traktorn styr sig själv
Kubota’s nya tillval med en elektrisk styrmotor tillåter 
nu att M4003 Seriens traktorer styr helt själva. En 
fördel är att utrustningen enkelt kan flyttas och kan 
därför användas i olika traktorer. Lösningen är extremt 
användarvänlig för föraren, då de kan lägga all sin tid 
på att hantera redskapen och inte behöver fokusera på 
att styra traktorn – Låt traktorn stå för körningen och 
koncentrera dig fullt ut på redskapet.

Två viktiga tillval till precisionsodlingen är tillgängliga genom dessa skärmar:
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#Tekniska data 

C

D

B

A E
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Model M4-063 / M4-073

A Längd mm 3 700

B Hjulbas mm 2 135

C Höjd med hytt  (från centrum bakaxel till hyttens tak) mm 1 845

D Totalhöjd mm 2 580

E Bredd (min./max.) mm 1 950/2 165

F Spårvidd (min./max.) mm 1 365/1 415

G Markfrigång mm 430

* Standardhjul: 320/85 R20, 425/85 R30

Model M4-063 M4-073

ROPS Hytt ROPS Hytt

Motor Kubota

Motor typ V3307-CR-TE5

Cylindervolym/Antal cylindrar cm3 3 331 / 4

Max varvtal rpm 2 400

Max motoreffekt (ECE R 120) hk (kW) 66 (48,8) 74 (54,6)

Bränsletank l 70 90 70 90

Transmission Kubota

Typ – huvudväxellåda 6 synkroniserade steg; Tillval: Dual Speed 

Gruppväxellåda 3 gruppväxlar: transport/fält/kryp

Antal växlar F18 / R18
F18 / B18 (serial) 

F36 / R36 with Dual Speed (extrautr.)

Max transporthastighet km/h 40 med ECO-Drive

Fram/backväxling Electrohydraulisk fram/back

Koppling Flerskivig lamellkoppling i oljebad

Bromsar typ Hydrauliskt manövrerade våta skivbromsar, med automatisk inkoppling av framaxeln (4WD)

Fyrhjulsdrift aktivering Electrohydraulisk

Differentialspärr bak Mekanisk

PTO

Varvtal rpm 540 / 540 Eco; Option 540 / 1 000

Aktivering Electrohydraulisk

Hydraulik

Pumpkapacitet l/min 63

3-punktslyft 540 / 540 Eco; eller tillval 540 / 1 000

Kontrollsystem Läges och dragkraftsreglering

Lyftkapacitet kg 2 500

Antal hydraulventiler Standard: 2; tillval: 3

Standard däckdimension F/R F: 320 / 85R20; R: 420 / 85R30

Dimensioner och vikt

Längd mm 3 700

Höjd mm 2 090 * 2 580 2 090 * 2 580

Bredd min – max mm 1 850 – 2 150 1 950 – 2 165 1 850 – 2 150 1 950 – 2 165

Hjulbas mm 2 135

Spårvidd fram mm 1 450 – 1 535 1 365 – 1 415 1 450 – 1 535 1 365 – 1 415

bak mm 1 430 – 1 730 1 530 – 1 745 1 430 – 1 730 1 530 – 1 745

Vikt kg 2 570 3 040 2 570 3 040

* med fälld störtbåge - ROPS
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