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Nytänkande 
är svaret 
på dagens 
utmaningar

De utmaningar som lantbrukssektorn möter blir allt större och i tider av 
prövning är det bara en sak som hjälper, nytänkande. Utvärdera alternativa 
möjligheter och fatta genomtänkta beslut. Inför din nästa traktorinvestering 
betyder det att söka optimering och effektivitet istället för en yttre image.  
Att välja en traktor som kan utföra krävande arbeten med topprestanda till 
ett överkomligt pris.  En Kubotatraktor är exakt rätt alternativ i dessa tider.
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Nya tider 
kräver högre 
prestanda
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När lantbrukets utmaningar blir större är tiden inne för att inta 
en kompromisslös hållning. Detta innebär krav på 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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För att kunna vara en partner som främjar nytänkande, krävs både styrka 
och seriositet. Visste du att Kubota är ett världsomspännande, snabbt 
växande företag för den professionella jordbrukssektorn?  
Se bara på de beslut vi tagit under de senaste åren. Överraskad?

Ny traktorfabrik I 
Frankrike invigs2014

Lansering av M7001 
serien och Kubotas 
redskapsprogram2015

Kubota förvärvar 
Kverneland Group2012
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Lansering av den helt 
nya M6002 Serien2020

Nya insikter 
om lantbrukets 
utveckling 
möjliggörs av 
en global aktör

Kubota utökar sin 
redskapsdivision med 
förvärvet av Great 
Plains

2016
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I dagens  
produktlinje 
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 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 att de är 
väl förberedda för framtiden.
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Kubota  
lantbrukslösningar
Cirkeln för framgång.

Vi förstår att du behöver mer än kraftfulla traktor för att lyckas.  
Du behöver ett integrerat system av produkter och service som kan öka 
din konkurrenskraft och förbereda dig för framtiden. Med Kubota ”Farm 
Solutions” har vi samlat våra lösningar i ett system som fokuserar på dina 
behov. Från intelligent teknologi till individuell service. KFS visar på vårt 
engagemang att bistå dig ännu lite bättre varje gång, nu och i framtiden.

Prestanda
Kubota M6002 är det ideala 
valet för lantbrukare som letar 
efter en smidig traktor med 
utmärkt sikt, hög komfort och 
prestanda. Mångsidigheten 
gör den till det perfekta valet 
för kombinerade gårdar 
såväl som för ren mjölk eller 
köttproduktion. 

Kontroll
I M6002 modellerna har du 
alla kontrollerna integrerade 
i armstödet, väl placerade 
för din hand. Den moderna 
multifunktions joysticken 
ger dig tillgång till alla viktiga 
funktioner.

Optimering
Med tillvalet 7” K-Monitor får 
din Kubota M6002 egenskaper 
för precisionsodling. Detta 
möjliggör användning gödning, 
växtskyddsmedel och utsäde 
effektivt, samtidigt som du 
reducerar arbetsbördan.

#Höjdpunkter

PRESTANDA

KONTROLL

OPTIMERING
VÄRDESÄKRING

FINANSIERING
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Finansiering 
M6002 är byggd för hög 
effektivitet och mångsidigt 
arbete. Med hjälp av Kubota 
Finans kan du investera I 
teknologi som ger viktiga 
fördelar för din framtida 
framgång.

Värdesäkring 
Kubota erbjuder en bevisad 
kvalitet samt utmärkta 
prestanda. Med ett serviceavtal 
kan du skydda din investering 
under många år. Kubota 
erbjuder dig möjligheten till 5 
års garanti på din M6002.

Hytt  

M6002’s rymliga hytt erbjuder en hög 
förarkomfort och tillåter långa dagar av 
avslappnat arbete. Ergonomiskt optimerade 
reglage och flera komforthöjande lösningar 
som garanterar hög effektivitet och prestanda 
för brukaren.

Takfönster i glas

M6002 har ett stort takfönster i 
glas – som ger föraren en perfekt 
överblick vid arbete med frontlas-
taren upplyft.

Motor

Kubotas moderna Steg V motor 
är designad för att leverera 
maximal effekt med en reducerad 
bränsleförbrukning. Den 4-cylindriga 
6.1-liters motorn ger högt vridmoment 
över ett brett varvtalsregister. 

Hydraulik

Det kraftfulla 
hydraulsystemet på M6002 
är designat för maximal 
produktivitet. Denna 
mångsysslare lyfter med 
lätthet tunga redskap 
tack vare den imponerade 
lyftkapaciteten, även 
krävande frontlastararbeten 
går med lätthet.

Transmission 

M6002’s moderna powershift-
transmission imponerar både 
på fälten och under snabba 
transporter. Traktorns boostfunktion 
är perfekt koordinerad för 
växellådan och den nya “Xpress 
restart” funktionen ökar komforten 
ytterligare.

Manövrerbarhet 

Kubota’s unika framaxel garanterar 
maximal manövrerbarhet samtidigt 
som Bi-Speed (2-stegs fördrivning) 
garanteraren extremt snäv vändradie. 
När styrvinkeln överstiger 35° ökar 
framhjulens varvtal och vändradien 
reduceras.
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En mäktig motor 
under huven
Kubota M6002 har den kraftfullaste 4-cylindriga motorn inom 
lantbrukssektorn. Kubota’s kraftfulla Steg V motor levererar 
full kraft över ett brett varvtalsregister, även under varierande 
belastning. Den stora 230 liters dieseltanken ger dig möjlighet till 
långa arbetsdagar utan behöva åka och tanka.

#Motor
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Traktorsegmentet inom 120–140 hk klassen har 
hela tiden ökande krav på traktorernas förmåga och 
prestanda. En anledning till detta är behovet av att 
kunna använda tunga redskap, inte bara till stora traktor 
utan att även kunna använda samma redskap till en 
mellanklasstraktor.

Klassledande motorer
Behovet av mångsidighet gör att lantbrukarna har en 
hög fokusering på motorn och dess prestanda. Det 
finns mycket att berätta om det stora kraftpaketet i 
M6002 modellerna. Med sin imponerande cylindervolym 
på 6,1 liters är det ingen nuvarande 4-cylindrig motor 
inom segmentet som erbjuder mer än Kubota’s Steg V 
motor.

Boost funktionen ger 20 hk extra
För lantbrukare är den höga kapaciteten i Kubotamotorn 
en viktig fördel då den garanterar maximal effektivitet 
och tillförlitlighet. Den största modellen M6-142, levererar 
142 hk vid 1900 varv. Med Powerboost levererar den 
ytterligare 20 hk under transportläget - idealt för snabba 
vägtransporter eller när mer kraft kan behövas under 
färden.

Imponerande vridmoment
Den stora cylindervolymen på Kubotamotorn möjligör 
också ett imponerande vridmomentet. Motorn kan 
leverera över 600 Nm i vridmoment från 1200 till 1900 
V/min. Detta reducerar både bränsle och ljudnivåer när 
man använder ECO läget på kraftuttaget.

Optimalt utnyttjande av kraftuttaget
Det konstanta vridmomentet betyder att du använda alla 
fyra kraftuttagsvarvtalen som är standard på traktorn: 
540, 540 ECO, 1000 och 1000 ECO. De två ECO 
lägena är speciellt anpassade för gräshantering som 
slåtterkrossar och strängläggare.

Obehindrat arbete  
Den imponerande kraften i den 4-cylindriga motorn 
finns till ditt förfogande under hela. M6002’s 230-liters 
tank säkerställer långa arbetspass utan behov för 
påfyllning. Diselpartikelfiltert (DPF) livslängd erbjuder 
också till en bättre effektivitet genom sitt nu dubblade 
rengöringsintervall på upp till 6000 timmar.

Visste du?
  
Visste du att Kubota tillverkar 
sina egna motorer och att Kubota 
är global marknadsledare av 
industridieselmotorer under 
100 hk? Du kanske skulle bli 
förvånad om du fick veta vilka 
motorhuvar som en Kubota 
motor arbetar under. Toppkvalitet 
och effektivitet är de främsta 
orsakerna till denna framgång.
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#Transmission

Designad för 
krävande uppdrag
M6002’s transmission har designats för höga hastigheter 
och laster. Du växlar med en knapptryckning eller genom 
multifunktions spaken. Den nya “Xpress restart” funktionen 
tillåter dig att stanna utan att koppla och ökar komforten för 
föraren.

Visste du?
  
Visste du att Kubota har haft en 
ledande position inom segmentet 
entreprenadmaskiner och 
kompakttraktorer under många 
år i Europa? Du kommer att finna 
samma erfarenheter och nycklar 
till framgång applicerade på 
marknaden för professionella 
lantbruksmaskiner.
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0,0 10,0 20,0 30,05,0 15,0 25,0 40,035,0

Grupp Växel
Hastighet 

[km/h]

C

1 0,2
2 0,3
3 0,3
4 0,4
5 0,5
6 0,6
7 0,7
8 0,9

L

1 0,9
2 1,1
3 1,4
4 1,7
5 2,0
6 2,5
7 3,0
8 3,7

M

1 3,9
2 4,8
3 5,8
4 7,1
5 8,6
6 10,4
7 12,7
8 15,6

H

1 13,5
2 16,4
3 20,0
4 24,4
5 29,3
6 35,7
7 40,0
8 40,0

Kubota utvecklade M6002’s nya, stabila och 
användarvänliga transmission för maximal prestanda och 
snabba växlingar. Resultatet blev att du kan accelerera 
en traktor på 6000 kg och mer än 3800 kg i lastvikt till 
topphastighet utan att behöva kompromissa någonting 
på smidigheten.

Optimalt anpassad transmission
Åtta powershift steg i tre robotiserade grupper ger 
dig 24 lättmanövrerade växlar fram och back. Välj 
tillvalet kryplåda, så ökar möjligheterna till 32/32 växlar 
fram och back – en perfekt kombinationen för alla 
uppgifter på fält, transport och inomgårds arbete. 
Med hastigheter från 0,2 km/h, kan du exakt anpassa 
hastigheten till arbetet. I ekonomiläget nås maximal 
transporthastighet vid 1690 V/min både bränsleeffektivt 
och kostnadssparande. 

Justera reaktionstiden på växlingen  
Via en potentiometer kan du justera reaktionstiden 
mellan växlarna och anpassa efter arbetsförhållanden. 
Detta ger en stor flexibilitet att justera växlingen. 
Exempelvis med en full eller tom vagn kan växlingen 
anpassas efter behov.

Stanna utan koppling
Den nya funktionen “Xpress restart” är väldigt 
användbar. Den tillåter dig att stanna traktorn genom 
att bara trycka på bromsen. “Xpress restart” fungerar 
utmärkt att använda vid utfodring då man kan ha exakt 
kontroll på frontlastaren med endast en pedal. "Xpress 
restart” funktionen är lätt att aktivera och justera genom 
en knapp och ett vred. Enkelt att förstå även för en 
oerfaren förare – ännu en viktig fördel hos traktorn.

Ny Powershift Transmission

Hastighetsschema på maxmotorvarv: 2250 varv/min

40km/h
H7: 2060 V/min

H8: 1690 V/min

0.0 10.0 20.0 30.05.0 15.0 25.0 40.035.0
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M6002’s kraftfulla CCLS hydraulpump ger dig full kontroll över alla 
hydraulikfunktioner. På samma sätt har traktorns hydraulik även en 
fin känsla och kan enkelt hantera tunga redskap.

Imponerande  
hydraulkapacitet

#Hydraulik
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Alla modeller i M6002 Seriens är utrustade med 
CCLS (Closed Centre Load-Sensing) hydraulpump 
som standard. Systemet ger 115 l/min olja till 
hydraulventilerna, samt front och bakre 3-punktslyft.  
Tre mekaniska ventiler är standard på M6002, med 
en fjärde ventil som tillval. Alla hydraulventilerna 
är utrustade med flödeskontroll för att optimera 
redskapens arbete. Traktorn har också en 
lågtrycksstyrning till frontlastarventilen.

Massor av lyftkraft
Hydraulsystemet av CCLS typ, levererar en lyftkraft på 
7000 kg bak och 3260 kg fram. Detta gör det enkelt 
att lyfta även de tyngsta redskapen så som växelplogar, 
tunga kultivatorer och kombisåmaskiner. Även vid lågt 
motorvarvtal säkerställer systemet ett högt, effektivt flöde 
som reagerar snabbt och ger lastaren en mjuk gång.  

Mer än en enkel CCLS pump
CCLS teknologin styr inte bara hydrauliken i traktorn 
utan även vagnsbroms, servostyrning, transmission samt 
framaxelfjädringen. Genom att använda en pump med 
endast två filter, underlättas underhållet och ljudnivån i 
systemet reduceras.

Genom att använda en CCLS 
hydraulik 
För servostyrningen får du med M6002 
en mjuk och effektiv och kraftfull styrning. 
Du kommer även uppskatta de mjuka 
rattrörelserna när du arbetar med 
frontlastaren i utrymmen som kräver 
hög precision eller när du styr runt på 
vändtegarna. 
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Hytten på M6002 erbjuder massor av utrymme, premiumklassad 
komfort och ergonomiskt placerade reglage för högsta produktivitet. 
Hytten är “kontoret” för föraren under långa arbetsdagar och därför 
ställs det höga krav på ergonomi och komfort.

En hytt som sätter 
ny standard

#Hytt
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Den nya hytten på Kubotas M6002 modeller möter 
självklart de kriterierna  och ger en nöjd förarare.

Massor av utrymme och utmärkt synfält
De stora glasdörrarna ger ett brett insteg och tillåter 
ett säkert och enkelt in och utsteg. Väl inne så blir du 
överraskad av det generösa utrymmet i den 1,66 m 
breda hytten utan B stolpar. De stora glasytorna ger 
föraren en utmärkt sikt över väg och arbetsområde. 
Kubota har lyckats hålla samma dimensioner på 
motorhuven trots den nya steg V motorns ökade 
dimensioner samt ett större och effektivare kylsystem.                                 

Perfekt överblick av frontlastaren
På M6002 är takluckan av glas stor och ger en utmärkt 
sikt uppåt. Detta betyder att du enkelt kan se redskapen 
på den nya generationens lastare även när den är i sitt 
översta läge.

Ökad komfort för produktivt arbete
M6002 är i en egen klass när det gäller att erbjuda en bra komfort och 
tillåta föraren att koncentrera sig full ut på arbetet. För att kunna erbjuda 
detta är en högpresterande hyttfjädring standardutrustning. Fjädringen 
ger en ökad körupplevelse och skyddar förarens hälsa. När vi pratar om 
komfort och hälsa: Premiumstolen från Grammer har excellent fjädring, 
utmärkt stoppning och stora armstöd för bästa förarkomfort.

Även passagerare får en komfortabel stol
På M6002 modellerna är det inte bara föraren som sitter behagligt.  
Alla modellerna är standardutrustade med en utmärkt passagerarstol.
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I Kubota’s M6002 modeller har du alla viktiga funktioner i synfältet 
och lättåtkomliga. Kontrollerna är logiskt placerade, enkla att 
använda och optimerade för att förenkla det dagliga arbetet.

Allting under 
kontroll

Integrerat i armstödet sitter den moderna 
multifunktionsspaken som ger dig åtkomst till alla 
viktiga funktioner och styrs enkelt med handen. Det 
finns inget enklare och mer ergonomiskt sätt att 
kontrollera traktorns funktioner. 

Alla viktiga funktioner finns inom räckhåll
Det komfortabla armstödet är standard på alla 
modellerna. Alla kontrollerna är ergonomiskt 
positionerade på armstödet och sidopanelen. Detta 
garanterar en hög förarkomfort och ett stressfritt 
arbete.

Växla när du vill
Bortsett från multifunktionsspakens reglage finner du 
en mängd olika kontrollfunktioner i armstödet. Dessa 
ger dig möjlighet att enkelt styra och hantera en mängd 
funktioner. Som exempelvis, kan du skifta växel genom 
multifunktionsspaken eller genom trycka på knapparna 
på vänster sida av armstödet. Välj alternativet som 
passar arbetsuppgiften bäst.

#Hytt
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Visste du att?
  
Visste du att Kubota tillverkar 
produkter i sju olika Europeiska 
länder? Denna anpassning 
till marknaderna är central i 
företagets filosofi. Varje fabrik 
har samma höga japanska 
kvalitetsstandard, oavsett om de 
ligger i Tyskland, Frankrike eller 
Japan.
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Den perfekta 
kombinationen av 
traktor och lastare

#Frontlastare

Frontlastaren arbetar som din förlängda arm för mängder av arbeten på 
fälten och inomgårds. En lastare som matchar traktorn arbetar mer effektivt 
och med en mjukare gång. Med våra nya lastare för M6002 modellerna, 
sätter Kubota ännu en gång standarden för mångsidighet och produktivitet.
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M6002 lastarna är helt nya. Kubota beslutade 
tillsammans med en ledande tillverkare att utveckla 
en helt ny lastare för den viktiga 120-140 hk klassen. 
Detta ger dig två viktiga fördelar. Nummer ett är att 
du får endast en leverantör för alla redskap och den 
andra fördelen är att garantierna gäller för alla de 
fabriksmonterade delarna.

Den ideala frontlastaren för alla uppgifter
Resultatet av vårt gemensamma arbete är inte bara en 
frontlastare, utan 5 olika modeller- från funktionell till 
premium. De olika modellerna möter optimalt de olika 
kraven som kan ställas inom brytkraft och lyftkraft. Den 
största modellen har en maximal lyftkapacitet på 2400 kg.

Perfekta kombination
Traktorn och lastaren är kombinerade för varandra. 
Perfekt kontroll och optimal sikt är viktigt när du arbetar 
med lastaren. De nya lastarna erbjuder båda dessa 
delar. Ett exempel är lastarens joystick som kontrollerar 
alla lastarens funktioner. Ergonomiskt placerad i hytten, 
lätt åtkomlig för föraren. Detta är en stor skillnad mot 
eftermonterade modeller som du först måste finna 
plats för i hytten. Joysticken kan även användas för att 
styra frontlyften. Ytterligare en fördel är den stabila men 
slimmade ramen som ger ytterligare fördelar med ett 
utmärkt synfält.

Komplett lösning för effektivt arbete och hög 
komfort.

AUTO-LEVEL SYSTEM®

AUTO-LEVEL systemet återställer automatiskt skopan till 
ett förinställt läge med en enkel knapptryckning.

AUTO-UNLOAD SYSTEM®

Med en enda rörelse gör AUTO-UNLOAD systemet en 
kombinerad rörelse där grepen öppnar sig samtidigt som 
skopan tippar för en snabb och effektiv tömning.

SPEED-LINK 2 SYSTEM®

Automatisk till och frånkoppling av redskap både el och 
hydraulik. SPEED-LINK System® tillåter dig att koppla 
av och på redskap utan behöva lämna förarhytten. Den 
fungerar även med 3’e och 4’e funktionen aktiverade.   

Stort utbud av redskap  
Alla redskap kan kombineras optimalt med varandra. 
Oavsett om du använder MX, Euro eller SMS redskap, 
Snabbfästet på lastaren passar redskap från alla dessa 
leverantörer. Du kan välja bland ett stort utbud av 
redskap även från det stora utbudet av Kubota redskap. 
Du kan välja precis det redskapet du behöver från vår 
samarbetspartner som erbjuder en stor portfölj av 
redskap till frontlastare.

Visste du?
  
Visste du att Kubota inte 
bara är ett av Japans 50 
mest kända företag, utan 
även en av världens största 
traktortillverkare? Bara under 
2014 tillverkade Kubota mer 
än 180,000 traktorer.
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#Manövrerbarhet

MManövrerar i de trångaste utrymmena
En annan viktig framgångsfaktor är Kubotas’s 
innovative BI-Speed teknologi som gör svängar ännu 
snävare. När styrvinkeln på framhjulen överstiger 35° 
ökar rotationshastigheten på framhjulen automatiskt i 
förhållande till bakhjulen. Detta optimerar dragkraften 
och reducerar slirning såväl som det ger en mjukare 
sväng som skyddar underlaget. Även skarpa svängar 
med lastaren i topp är numera inga problem.    

Visste du?
  
Gonshiro Kubota grundade företaget 
eftersom han inte längre stod ut 
med att se folk avled på grund av 
förorenat dricksvatten. Han började 
tillverka produkter för att rena och 
transportera 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.
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Oöverträffad manövrerbarhet är en del av Kubotas DNA, M6002 
är inget undantag. Portalaxelns unika drivning tillsammans 
med Kubota’s Bi-Speed teknologi ger traktorn en enastående 
smidighet.

Smidig som en 
kompakttraktor

M6002 är mycket lättare att manövrera än jämförbara 
traktorer i samma storlek. Med 480/65R24 däck är 
vändradien endast 4,5 meter. Detta gör traktorn lika 
smidig som en kompakttraktor, även vid de mest 
krävande uppgifterna.  

Unik styrvinkel
Traktorns unika manövrerbarhet uppnås genom en 
portalaxel med slutväxlar som möjliggör enastående 
styrvinklar. Fördelarna med detta system är tydlig när 
det är ont om plats, så som på trånga gårdsplaner eller 
vändtegar. Men även med tunga redskap tillkopplade 
så som kultivatorer och plogar, kan man göra snäva 
svängar där andra traktorer måste ha mer utrymme eller 
backa fram och tillbaka. Detta sparar värdefull tid för 
föraren.

Hög markfrigång för skonsamt arbete
Tack vare de unika slutväxlarna har M6002 en 
imponerande markfrigång på 42,5 cm, vilket är högre än 
traktorer utrustade med standardaxel. Detta är idealiskt 
när man exempelvis pressar och har stora strängar. 
Traktorn fungerar även utmärkt när grödorna är höga 
och där andra traktorer skadar grödan. 

Robust och sluten axel
Den robusta framaxeln på M6002 är helt sluten, detta 
betyder att den inte påverkas av jord och smuts. 
Alla komponenterna går i oljebad och underhållet är 
därför reducerat till ett minimum. Denna utformning 
av framaxeln gör att kardanknutar inte behövs. Detta 
resulterar i mindre underhåll och längre livslängd på 
komponenterna.
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Fokus på ökad 
produktivitet
K-Monitor på 7 tum, tillval, är hjärtat i systemet för precisionsodling på 
M6002. Med 100% ISOBUS kompabilitet ger det dig tillgång till marknadens 
alla ISOBUS redskap och maskiner. Detta resulterar i en effektiv 
användning av redskap och insatsvaror samtidigt som föraren får många 
fördelar. 

#Kontroll och #Optimering

Visste du?
  
Visste du att Kubota är 
en pionjär inom ISOBUS? 
Kubota äger Kverneland 
Group som uppfann ISOBUS-
tekniken.  Kubota är också 
branschledande inom 
AEF certifierad ISOBUS-
kompatibilitet.
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Den väl beprövade AEF-certified 7” K-skärmen finns som 
tillval till M6002 traktorerna. ISOBUS kapacitet som med 
tillvalet autostyrning, gör traktorn redo för precisionsodling 
som styr en precis användning av resurserna. 

Intuitivt arbete
Den användarvänliga och intuitiva K-Monitorn låter dig 
enkelt ställa in alla nödvändiga styrfunktioner och se 
all information på en plats. Tack vare 100% ISOBUS 
kompatibilitet kan du genom pekskärmen använda alla 
ISOBUS redskap och maskiner på ett kostnadseffektivt 
sätt samtidigt med traktorinformation och inställningar. 
Detta gör produktivt arbete till en lek. 

Effektivt utnyttjande av resurserna
GEOCONTROL är integrerad i 7’’ K-Monitorn. Den 
i kombination med en GNSS mottagare möjliggör 
funktionerna sektionsstyrning och delavstängning för 
gödning, växtskyddspreparat och utsäde. Detta sparar 
tid och insatsvaror samt reducerar dina kostnader. 

Samtidigt blir påverkan på miljön mindre. Ytterligare 
tidsbesparingar uppnås med vändtegsautomatik 
som automatiskt hanterar alla arbetsmomenten på 
vändtegen och därmed är en del i denna total lösning.

Enastående anslutningsbarhet
7’’ K-Monitorn är kompatibel med Farm Management 
Information Systems (FMIS) från alla ledande 
leverantörer. Uppgifter skickas och tas emot i ett 
leverantörsoberoende ISO-XML format. Multipla uppgifter 
kan överföras simultant. Trygg och säker dataöverföring 
mellan gårdsdator och skärm är garanterad. Dessutom 
kan Kubota’s skärm generera rapporter med en lång rad 
information, som placering på fältet, arbetstid, förbrukning 
etc. Detta kan väsentligt minska din arbetsbörda på 
kontoret.

Sektionskontroll:
Med licens för sektionsstyrning kan redskapet själv 
kontrollera öppning och stängning av de olika sektionerna. 
Detta spar kostnader och höjer förarkomforten.

Variabel giva:
Med licens för variabel giva kan redskapet själv kontrollera 
utmatning i förhållande till markkarteringen. Det höjer 
avkastningen per hektar, spar kostnader och höjer 
förarkomforten.
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#Värdesäkring

Få det mesta av din 
traktor långsiktigt
Kubota gör ditt liv enklare och Kubota Care förlängd garanti 
håller din traktor rullandes precis som när den var ny.  
Detta säkerställer värdet av din maskin även i framtiden.

Kubota Care fördelar

Skydd mot 
kostnadsökningar,
skyddar dig mot     

■ Inflation
■ Moms
■ Delar
■ Arbetskostnader

Originaldelar
Skydda din maskin genom 
endast använda originaldelar.

Skydd mot kostnader
När det gäller garantifall 
uteblir extra kostnader.
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Kubota namnet är vida känt för att representera Japansk 
toppkvalitet. Alla Kubota maskiner är designade för 
hårda arbetsförhållanden och lång livslängd. Men trots 
detta är det svårt att undvika oförutsedda skador under 
åren. Med Kubota Care kan du enkelt hantera riskerna 
med oförutsedda kostnader i framtiden. Samtidigt som 
du undviker stillestånd och håller dig produktiv

Omfattande reparationer
Kubota Care är en omfattande garantiutökning för 
att skydda din investering genom säkerställandet av 
ett högt andrahandsvärde. Paketet inkluderar alla 
delar som täcks av garantidelen. Vid händelse av en 
garantireparation är du naturligt skyddad från extra 
kostnader.

Den perfekta lösningen
Kubota Care tar hand om ett orosmoln i lantbrukslivet. 
Serviceavtalen erbjuder dig maximal operativ och 
kostnadssäkring såväl som en komplett säkring av saker 
utöver garantin. Kubota Care kan utökas full ut till 5 år 
eller 5000 timmar beroende på vilket som inträffar först.

Full garantitäckning
Vad täcker Kubota Care?
Kubota Care är en fördelaktig garanti som täcker alla 
delar under den kontrakterade tidsplanen och om en 
garantireparation blir nödvändig finns inga åldersavdrag 
som drabbar dig.

Återförsäljarkontakt
När det gäller 
garantiärenden är det din 
säljare som du kontaktar. 
Det betyder att problem 
med en tredje part 
försvinner och säkerställer 
att allt fungerar smärtfritt.

Professionellt 
bemötande 
Ingen känner din 
maskin bättre än 
Kubotatränade tekniker 
som använder sig av 
Kubota’s kvalitetssäkrade 
specialverktyg.

Andrahandsvärde
Öka ditt andrahandsvärde. 
Kubota Care går att flytta 
till en ny ägare.
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#Tekniska data

Modell  M6-122  M6-132 M6-142

Motor V6108-TIEF5

Antal cylindrar / ventiler / överladdning 4 / 4v / turbo och laddluftkylare

Nominell motoreffekt (ECE R120) hk (kW) 123 (91) 133 (98) 143 (106)

Max motoreffekt inkl. power-boost  
i transport   

hk (kW) 143 (105) 153 (113) 163 (120)

Cylindervolym cm3 6124

Motorhastighet vid maximal effekt V/min 1900

Motorvarvtal vid maximal effekt V/min 2100

Varvtal vid maxeffekt Nm 549 594 645

Vridmoment max 1500

Generator / Batteri  150A (Std) 200A (tillval) / 174Ah (20HR)/1400CCA

Bränsle / AdBlue tankvolym l 230/20

Transmission

Typ av transmission Powershift

Antal växlar fram/back 24/24 

Antal växlar med krypväxel fram/back 32/32

Max hastighet km/h 40 Eco

Växlar 8 Powershift med justerbar växling, autoshift-läge

Gruppväxlar 3 gruppväxlar, robotiserad växling

Fram/Backväxel Elektrohydraulisk med automatisk modulering

Koppling Flerskivig i oljebad, electro-hydraulisk; med Xpress Restart

Bromstyp Hydrauliska i oljebad, multidisk med automatisk 4WD-inkoppling

Inkoppling 4-hjulsdrift Elektrohydraulisk; ON/OFF/Auto

Differentialspärr (fram/bak) Elektrohydraulisk

Hydrauliskt system

System Standard full CCLS teknik (framaxelfjädring, servostyrning, släpvagnsbroms och bakre uttag)

Pumpkapacitet l/min. 115

Trepunktslyft bak Fångkrokar KAT II/IIIN

Styrsystem EHR/avkänning i dragarmarna

Kategori II/IIIN

Lyftkapacitet bak kg 7000

Lyftkapacitet fram kg 3260

Hydraulventiler uttag Mekaniska

Antal hydrauluttag 3 (tillval 4)

Kraftuttag, hastigheter bak V/min 540 / 540E / 1000 / 1000E; med smart kraftuttagsaktivering

fram V/min 1000

Däckstorlekar

Fram Min: 420/65R24 Max: 480/65R24

Bak Min: 540/65R30 Max: 650/60R38 

Dimensioner & vikt

Total längd mm 4590

Total höjd mm 2890

Total bredd mm Min: 2475; Max: 2610

Hjulbas mm 2690

Vikt kg 6000
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Modell M6-122 / M6-132 / M6-142

A Total längd mm 4590

B Hjulbas mm 2690

C Hytthöjd (från centrum av bakaxeln till hyttaket) mm 2100

D Total höjd mm 2890

E Total bredd mm Minimum: 2475; Maximum: 2610

F Spårvidd mm 1585–2090

G Markfrigång mm 425

* Standard däckstorlek: 420/70R24, 520/70R38

Frontlastarspecifikationer

Lastarmodell LK2400H LK2100H LK2200M LK2100M LK2100U

Parallellföringstyp Hydraulisk Hydraulisk Mekanisk Mekanisk Mekanisk

Max ledbultshöjd  mm 4150 4000 4150 4000 4000

Max höjd under horisontell skopa mm 3900 3750 3900 3976 3650

Max dumphöjd under skopa mm 3350 3200 3350 3200 3000

Grävdjup mm 200 200 200 200 150

Dumpvinkel vid full höjd ° 55 55 55 55 55

Skoptilt vid marknivå ° 52 52 47 47 47

Lyftkapacitet  vid redskapets  
vridpunkt marknivå kg

2750 2400 2400 2400 2300

Lyftkapacitet vid redskapets  
vridpunkt över hela lyftområdet kg

2450 2190 2200 2200 2150

Lastkapacitet på pall 0,60 m  
ut på gafflar vid marknivå kg

2410 2080 1825 1780 1800

Höjningstid  s 6,2 5,4 5,4 5,4 5

Dumpningstid s 1,4 1 2,2 1,8 2,1
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