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КУБОТА
M5001 NARROW SERIES
M5071N – M5091N – M5101N

Новото мислене
e отговор
на днешните
предизвикателства.
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M5001N

Предизвикателствата пред селскостопанския сектор стават все по-големи.
И когато времето е трудно, едно нещо помага: нов начин на мислене.
Предлагане на алтернативни варианти и вземане на интелигентни решения.
За предстоящото закупуване на трактор това означава избор на ефективност
вместо имидж. Трактор, който може да извършва тежка работа с най-висока производителност при постоянно натоварване.
Тракторът КУБОТА е точно правилната алтернатива в такива моменти.
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Трудните времена
изискват
неочаквано
трудни действия.

Когато става все по-трудно да се постигне успех, значи е дошло времето да се
предприеме безкомпромисен подход. Това означава търсене на неоспоримо
качество и надеждност.КУБОТА покрива тези изисквания с двигатели, които
отговарят на очакванията, когато нещата стават трудни. Вие ще бъдете приятно
изненадани от тяхното представяне, мощност и разход на гориво.
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M5001N
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Кубота придобива
Kverneland Group

2014

Пускане на пазара на
серията М7001 и нова
програма за прикачен
инвентар Кубота

2015

Откриване на ново
производствено
предприятие във
Франция

M5001N

Нов подход
към стопанството
от един
глобален играч.

2016

Kubota разширява
направлението за прикачен
инвентар с придобиването
на Great Plains

Да бъдеш партньор, който може да подпомогне нов начин
на мислене, изисква определена степен на сила и стабилност. Знаете ли, че КУБОТА е глобална бързо развиваща се
компания в професионалния селскостопански сектор.
Просто вижте решенията и стъпките, които сме предприели през последните 4 години. Изненадани ли сте ?
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Портфолио,
ориентирано към
бъдещето,
не значи само
трактори.
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M5001N

Изискванията в селското стопанство са не само високи, но и всеобхватни и разнообразни.
За щастие КУБОТА има точно правилното решение за всяка задача – и то от един единствен
източник. С огромна програма за реализация на пазара и технологията ISOBUS на КУБОТА
ние сме Вашия партньор, който мисли напред и прави нещата възможни. Всички машини и
процеси са напълно съвместими и гарантират най-високо ниво на качество и ефективност
сега и в бъдеще.
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#Акценти

M5001:
елегантният
изпълнител
Кубота M5001N е високопроизводителна професионална селскостопанска машина за взискателни производители на грозде и
плодове. Компактният тесен трактор впечатлява в лозята и овощните градини с максимална подвижност гъвкавост и отлично
изпълнение. Кабината му гарантира перфектна видимост и отличен комфорт през дългите работни дни. Възползвайте се от неговите качества, за да постигнете най-добри резултати при всякакви
условия.
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Изключително мощен

Абсолютно екологичен

Изключителна
товароподемност

Модерните 4 цилиндрови
двигатели с мощност от
73 до 105 к.с. осигуряват
необходимата мощност за
всички дейности по
поддръжката и транспорта.

Двата варианта на
трансмисията на M5001N
осигуряват всичко
необходимо за
безпроблемна работа в
овощни градини и лозя.

С товароподемност 2300 кг,
M5001N с лекота повдига
дори тежки прикачени
съоражения.

M5001N

Уникално гъвкав

Просторна кабина

Превъзходна точност

Изключителният 550 ъгъл на
завиване и уникалната
“bi-speed” система на Kubota
придават на трактора
несравнима маневреност.
Това води до отличен радиус
на завиване от 3,95 м.

Голямата, удобна кабина с
равен под позволява приятна
и продуктивна работа. Всички
уреди за управление са
ергономично позиционирани
с лесен достъп за водача

Моделът M5001N може лесно
да бъде оборудван с ISOBUS
система, за да се възползвате
от големите предимства на
прецизното земеделие.

11

#Двигател

Изпълнение, на което
можете да разчитате
M5001N има разнообразни задачи за изпълнение. Тук е мястото,
където надеждната мощност е задължителна. Двигателят на
трактора е с модерна, доказана технология, която също е и
изключително екологична. Вие можете с увереност да извършите
всички дейности по поддръжка и транспортиране.
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M5001N

Едно силно сърце бие под капака на M5001N. Новият
V-3800 TIE 4F 4-цилиндров двигател с ниво на емисиите
3B осигурява между 73 и 105 к.с. (според 97/68EC).
С допълнителна мощност
M5071N има под капака доста голям 3.8 литрoв
двигател, който е уникален в този клас конски сили и
дава на трактора правилната мощност за всички
задачи. Моделите M5071N (73 к.с.), M5091N (92-93 к.с.)
и M5101N (103-105 к.с.) са налични както с кабина, така
и без кабина - DTH .
Тракторите DTH имат и специална характеристика,
всъщност постигат максимална производителност при
2400 об / мин, а не при 2600 об /мин, както е при
тракторите с кабина. Със сигурност ще оцените и
ниското ниво на шума в кабината.
Чиста технология
Филтърът за дизеловите частици в новия двигател
намалява надеждно вредните емисии. Двете електронни настройки на двигателя осигуряват удобна бърза
настройка за повтаряща се работа. Което не само е
полезно, но също така спестява време.

Работата с трактора включва редица повтарящи се
операции, като например тези при които задвижването става от силоотводния вал. Това е мястото,
където се използва вградената памет за скорост. С
натискането на един бутон можете да изберете
съответните настройки и да започнете работа без
допълнително регулиране.
Нов резервоар за гориво
М5001N има едно нововъведение по отношение на
резервоара за гориво: Вместо три резервоара, като
при предишните модели, той има само два големи
резервоара разположени от двете страни отдолу на
кабината.Това осигурява не само по-голям капацитет
на гориво за по-дългото му използване, но също така
и по-добър контрол над резервоарите. Резервоарът
на DTH тракторите събира 76 л и следователно е
по-голям от предишната версия. Един допълнителен
плюс: дизайна на новия резервоар ви позволява
по-добра видимост отзад, тъй като няма нужда от
трети резервоар отзад. При условие, че имаме два
резервоара вместо три, то и датчика за гориво е
по-точен.

Удобен мониторинг на скоростта
Двигателят има и нов електронен контрол на скоростта, с който можете да контролирате oборотите на
двигателя. След като системата за работен режим на
оборотите е активирана, скоростта остава постоянна,
дори когато необходимостта от мощност варира. В
резултат на това прикачените съоръжения задвижвани от силоотводния вал работят с постоянна ефективност.

Знаете ли, че?
Знаете ли, че Кубота произвежда
свои собствени двигатели и че
Кубота е световен лидер за
индустриални дизелови
двигатели под 100 к.с.? Може да
бъдете изненадани като научите в
колко извесни марки се вгражадат
двигателите на Кубота.
Най-високо качество и
ефективност са основните
предпоставки за този успех.
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#Трансмисия

Гладко превключване
на предавките дори
при тежки условия
Кубота M5001N се предлага в две версии на трансмисията. Двете трансмисии
отговарят напълно на всички изисквания за трактор. Те могат да бъдат
превключвани изключително леко и да осигурят хармонизирани, практични
предавателни отношения.

С Кубота M5001N можете да избирате между два
вида трансмисии: едната с 18 предни и задни
предавки, както и комфортна трансмисия с 36
предни и задни предавки и двойна скорост.
Независимо от това, което изберете - това ще бъде
добър избор. С голяма ефективност при ниски и
високи скорости, фино хармонизираните и гладко
превключващи се скорости са гаранция за надеждност и икономичност. Друго подобрение е бутонът
без съединител като стандартна функция на
предавателната кутия 36/36. Бутонът без съединител поддържа комфорта при работа с лесно
превключване на скоростите. Просто натиснете
бутона и превключете между 6-те предавки.

Бързо превключване на скоростите с товари
Технологията с двойна скорост на трансмисията 36 F / 36R
дава възможност за бързо превключване на скоростта
нагоре и надолу. С увеличаване на товара в позиция Hi,
просто натиснете бутона за двойна скорост на скоростния лост. Скоростта на задвижване намалява и въртящият момент се увеличава.
Безопасно управление
Кубота вече са позиционирали ръчната спирачка в
M5001N отделно от скоростния лост. Следователно
можете да дръпнете спирачката светкавично и да я
освободите отново толкова бързо.
Практичен завой с “bi – speed”
От ъгъл на завиване около 35° bi – speed ситемата на
Kubota увеличава периферната скорост на предните
колела. Резултатът е изключително добър радиус на
завиване, който ви позволява да влезете в редове при
първия опит или лесно да маневрирате около препятствията.
Бързо шофиране и икономия на гориво
Функцията на повишаваща предавка поддържа оборотите на двигателя ниски при висока скорост на движение.
Трансмисията 40-ECO ви води бързо до целта, като в
същото време пестите гориво и намалявате нивото на
шума.
Прецизно съединяване на прикачения инвентар
Съединителът може да се управлява много прецизно при
операции по агрегатиране на инвентар . За такава бавна
маневра можете да използвате педала на съединителя, за
да управлявате електрохидравличния клапан, който
освобождава съединителя леко и точно.
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M5001N

Знаете ли, че?
Дори смяната на скорости е опростена, тъй като
съединителят се задейства с едно натискане с пръста,
като по този начин увеличава комфорта, особено
когато се изисква често превключване на предавките.
Лесна промяна на посоката
Благодарение на електрохидравличната ръчка на
совалковото устройство на M5001N можете бързо и
лесно да промените посоката, без да използвате
съединителя. Вие просто трябва да преместите напред
или назад електрохидравличната ръчка на совалковото
устройство.

Знаете ли, че Кубота заема
водеща позиция в областта на
строителните машини и
компактните трактори в Европа в
продължение на много години.
Ще откриете същия опит и ключ
към успеха, прилаган и на пазара
за професионална
селскостопанска техника.
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#Хидравлика

M5001N
с лекота повдига
тежки товари
При обработката на лозята и овощните градини с разпръсквачи и пръскачки,
подрязването и почистването на листа изискват тесния трактор да има голяма
товароподемност. За да може лесно да се поема тежки товари и да се управлява безопасно прикачения инвентар, тракторът M5001N е оборудван с мощна
повдигаща връзка и хидравлика.
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M5001N

По-голяма мощност и производителност за всички
дейности е мотото за повдигащата връзка на
M5001N. Благодарение на стабилната триточкова
връзка, категория II, тракторът може с лекота да
повдига тежък прикачен инвентар. Товароподемността от 2300 кг говори сама за себе си. Вие
наистина ще оцените допълнителната товароподемност в областите, в които вашият предишен трактор
достига своите гранични възможности.
Повишена гъвкавост на хидравликата
Що се отнася до хидравличната система, версия
M5001N с кабина ви дава възможност на избор.
Имате възможност да увеличите броя на хидравличните връзки отпред и отзад на трактора от стандартните две на пет. Петте хидравлични връзки с
управление на дебита Ви позволяват да изпълнявате
различни задачи едновременно с един и същ
прикачен инвентар, използващ до пет контролни
блока, които опростяват дори и най-взискателните
операции. За предната и задната хидравлика на DTH
тракторите от серия M5001N са налични три предни
хидравлични контакта. Кубота също така са оборудвали трактора M5001N с мощна хидравлична помпа.
Увеличеният дебит до 69 литра / мин за модела
M5001N с кабина е основата за повишаване на
производителността.
Електрохидравличен силоотводен вал
Независимият 540 / 540E силоотводен вал се
предлага като стандартен и може да бъде включен
или изключен при превключване на бутон. Като
опция се предлага и силоотводен вал 1000 об/мин.
Силлоотводният вал се задейства чрез модулация,
така че дори тежък прикачен инвентар да работи
лесно. Ако изключите задния силоотводен вал,
спирачката на вала се задейства автоматично и
прикаченото съоръжение спира безопасно.
Операторът може да активира ЕКО скоростта на
силоотводния вал, което от своя страна ще зададе
подходящите обороти за да се предпази от повреди
линията на силоотводния вал.
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#Кабина

Вашият команден
център през дългите
работни дни
Голяма, просторна, с перфектна ергономия – комфортната кабина с равен под на
M5001N осигурява всички предпоставки за приятна и продуктивна работа. По този
начин вие може напълно да се концентрирате върху вашата работа без да правите
някакви компромиси по отношение на комфорта.
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M5001N

За новата кабина на M5001N могат да се кажат
множество суперлативи: уникален простор,
идеален работен обем, отлична видимост.
Разработването на кабината се фокусира ясно
върху основните ви изисквания : високо качество
на работата и комфорт. Доказаните компоненти и
умни подобрения правят кабината ефективен
команден център за дългите работни дни.
Воланът - успех отвсякъде
Воланът на M5001N може да се наклони под 40°.
Когато излизате от кабината просто го наклонете
напред. Когато сядате на седалката на водача
може лесно да го върнете в първоначалното му
положение. Вие просто трябва да натиснете един
педал. Равния под на кабината прави качването и
слизането много лесно. Ъгълът на наклона на
волана е оптимизиран от Кубота – една от
интелигентните иновации в кабината. Това ви
дава още по-добра видимост напред и подобрен
изглед на таблото за управление.
Оптимално управление и работа
Когато говорим за арматурното табло, мултифункционалният интелигентен панел на Кубота с
множество записи и изключително лесен за
четене LCD дисплей ви предоставя всички важни
оперативни данни и функции. Управлението на
трактора е изключително лесно. Всички важни
уреди за управление се намират от дясната
страна на седалката на водача - лесни за достигане и ергономично позиционирани за безопасна
работа.

Заоблени прозорци
За да ви даде по-добър поглед от всички страни, Кубота
закръгли прозорците на кабината. Положителен
страничен ефект от тази нова функция. Кабината на
M5001N изглежда още по-голяма, отколкото е . Кубота
също така увеличи остъклената зона на вратата на
кабината, което прави още по-лесно качването и
слизането от нея.
Приятна температура по всяко време
Стандартната климатична инсталация и мощната
отоплителна система на M5001N осигуряват приятна
температура в кабината през всички сезони - хладно в
горещите летни дни и приятно топло в студените
сутрини. Кабината е с ниски вибрации и осигурява
допълнителен комфорт чрез намаляване на вътрешния
шум. Искате да се насладите на свеж въздух в кабината?
Няма никакъв проблем, и двата задни прозореца може
да бъдат широко отворени.
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#Маневреност

Оптимално
проектиран за
лозя и овощни
градини
При работа с култури засадени на редове, например лозя и овощни градини, високата маневреност е един от определящите аспекти на добрия
трактор. Отличната му маневреност, съчетана с
висока стабилност на движение и безопасност,
прави M5001N, трактора за такива култури.
Предната ос с конусно зъбно колело и удивителен ъгъл
на завиване от 55 ° придават уникалната гъвкавост на
M5001N. Това прави трактора идеален за работа в тесни
пространства. Кубота вече използва преден мост с
конусно зъбно колело повече от 30 години. Тази комбинация не само осигурява изключителен радиус на
завиване, но също така не изисква трудна поддръжка на
универсалните съединения.
Меко завиване щадящо почвата
"Завой на две скорости", осигурен само от Кубота, прави
още по-лесно обръщането. Ако ъгълът на завиване на
предните колела надвишава 35 °, при използване на
задвижване на четирите колела скоростта на предните
колела почти се удвоява в сравнение със задните колела.
Това води до по-меко и по-стегнато завъртане, което е
особено леко за почвата. Вие разполагате с избор : да
работите с или без "завой на две скорости".
Висок клиренс и стабилност при управление
Предният мост също така дава висок клиренс на M5001N,
който е сред най-добрите в този клас. Това е особено
полезно, когато се работи с трайни насаждения, където
наличието на дървесина в редовете вече не е пречка.
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Знаете ли, че?
Гонширо Кубота основал компанията,
защото повече не можел да гледа как
хората умирали от замърсена питейна
вода. Той започва да произвежда
съоръжения за пречистване на водата.
Оттогава насам ние предлагаме
различни продукти, които спомагат за
подобряване на условията на живот на
хората и обществото. Това е, което
означава "За Земята, За Живота".

80 мм по-дългото междуосие осигуряват допълнителна
стабилност, както и повече комфорт при управление на
трактора. Регулируемата обща ширина от 1250 мм до
1940 мм осигурява безопасна работа на стръмен терен.
Задвижването на четирите колела лесно се включва и
изключва
Задвижването на четирите колела се включва и изключва
с едно натискане на бутона. И най-хубавата част е, че
тракторът дори не трябва да бъде спиран, дори когато се
излиза от полето на пътя. Това помага за увеличаване на
производителността, а един LED индикатор ви показва
текущото състояние. При натискане на спирачката
задвижването на четирите колела се задейства автоматично за по-добър спирачен път.
Няма опасност от приплъзване
Диференциалът с ограничено приплъзване на предната
ос и блокировката на диференциала на задния мост се
предлагат стандартно с M5001N. Те осигуряват повишена
стабилност и сцепление, както и плавно движение при
тежки почви и терени, дори и в случай на приплъзване.
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#Прецизно земеделие

Точност,
която се изплаща
Всяко излишно количество тор или пестициди е загуба на пари.
С нашите решения за прецизно земеделие, с технологията
ISOBUS спестявате пари чрез абсолютно точно паралелно
проследяване. И още: тази най-съвременна технология може
да осигури ценна помощ свързана с вашите изисквания по
документацията.

Знаете ли, че?
Знаете ли, че Кубота е пионер
в технологията ISOBUS?
Компанията на Кубота,
Kverneland Group изобрети
технологията ISOBUS. И
между другото: Кубота също
така е водеща в сертифицирането на AEF ISOBUS съвместимост.
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Увеличете работната си ефективност до ново ниво и
модернизирайте своя M5001N с ISOBUS технология.
Това ви позволява да използвате напълно всички
налични на пазара продукти на ISOBUS технологията.
Лесна настройка на ISOBUS системата
Чрез връзката в задната част на трактора можете да
наблюдавате ISOBUS системата на мониторите
IsoMatch Tellus Pro 12 "или GO 7", сертифицирани по
ISOBUS. Всички настройки на устройството могат да
се извършват докато комфортно седите на седалка,
използвайки сензорен дисплей. Настройвайте
мониторите така, че да отговарят на вашите индивидуални изисквания. Двата терминала са сертифицирани в съответствие с ISO 11783, ISOBUS сертификация за трактори и оборудване. K мониторът може да

показва до четири камери. Превключвателите за
бърз достъп ви позволяват да превключвате
директно между екраните. Мониторът IsoMatch
Tellus Pro 12 "може да показва две различни функции
едновременно на два екрана или дори на две
различни ISOBUS системи.
Помощ при управлението
Текнологията на ISOBUS осигурява допълнителна
ценна помощ, например чрез инструкции за ръчно
управление на M5001N1, които се обозначават с LED
лента на терминалите.
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#Решения за фермата

Фермерски решения
на Кубота :
изпълнение на 360°
за 100% успех
Разбираме, че имате нужда от нещо повече от един мощен трактор, а именно,
една интегрирана система от продукти и услуги за повишаване на вашата
конкурентоспособност и подготовка за бъдещето.
С Фермерски решения на Кубота ние обединихме нашите решения в една
система и насочваме нашите предложения към вас. От интелигентната технология до индивидуалните услуги, предимствата на Фермерски решения на
Кубота се допълват взаимно, оформяйки кръг, който завършва там където
започва: с нашия ангажимент да ви подкрепяме малко по-добре всеки път,
сега и в бъдеще.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ НА
ФИНАНСИТЕ

Фермерски
Решения
на Кубота

ЗАЩИТА НА
ИНВЕСТИЦИЯТА

24

КОНТРОЛ

ОПТИМИЗАЦИЯ

M5001N

Изпълнение

Имате ясна цел: да вършите работата си продуктивно и успешно, докато правите
това да сте спокойни. Кубота ви предлага оборудването, което най-добре може да
ви помогне в това начинание. Независимо от трактора или прикачения инвентар, за
който ще се спрем, винаги можете да разчитате на доказано качество, отлично
представяне и координирани функции. Накратко: интелигентна и надеждна технология, която ви приближава до вашата цел.

Контрол

Вие иската да имате пълен контрол над това което правите. Кубота предлага перфектно интегрирана система, която ще ви помогне да постигнете това. От оптимизация на
работата на машината до осъществяване на мониторинг на прикачения инвентар,
всичко това може лесно да контролира от един терминал. Това не само ви дава
поглед върху целия работен процес, но и ви позволява да работите без стрес.

Оптимизация

Знаете точно как искате да свършите работата си: ефективно, прецизно и най-удобно. Кубота ви дава всичко необходимо, за да получите оптимални резултати, като
същевременно останете напълно спокойни. С нашата ISOBUS технология, прецизни
фермерски решения и автоматична система за управление, можете да използвате
семена, торове и пестициди с изключителна точност. Това намалява разходите и
намалява натовареността ви.

Защита на инвестицията

Знаете какво е необходимо, за да бъдете успешни на пазара: върхово изпълнение на
всякакви задачи и най-добри условия в продължение на много години. Още веднъж,
Кубота предлага решения, които отговарят на това, което обещава. Вашият трактор е
защитен с 2-годишна гаранция на производителя още от самото начало. Ако искате,
можете дори да удължите гаранцията си, за да защитите стойността на инвестицията си,
да избегнете скъпите престои и да продължите да сте печеливши в дългосрочен план.

Управление на финансите

Искате да подобрите производителността си, но не на всяка цена. С Кубота Финанси
можете да направите планираната си инвестиция с лекота, удобно и безопасно.
Независимо дали извършате директно финансирате или вземате трактора на лизинг,вие ще се възползвайте от професионални съвети и привлекателни условия. Всичко,
от което се нуждаете, за да се възползвате от технологията, която ви помага да
постигнете успех. Независимо дали cе нуждаете от машини или услуги, имате пълен
контрол върху разходите.
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#Техническа характеристика
Модел

M5071N
DTH

M5091N

CAB

DTH

Двигател
2400

2400

Брой цилиндри, обем на двигателя
73

2600

92

2400

2600

103

105

93

Вместимост на горивния резервоар, л.

76

Въртящ момент, N.m

270

293

Трансмисия

342

KUBOTA

Колесна формула

4х4
6 синхронизирани скорости; Опция придавка под товар

Брой диапазони

3

Максимална скорост

40 км/ч. Еко

Реверс за посоката на движение

Включване на преден мост

CAB

4/3769 куб. см

Мощност (97/68/EC) к.с

Спирачки

DTH

V3800-CR-TIE4

Обороти U/мин

Съединител

CAB

KUBOTA

Тип

Брой основни предавки

M5101N

Електро-хидравличен
Многодисков в маслена баня; електро-хидравличен
Многодискови, автоматично действащи на 4-те колела
Електро-хидравлично с автоматична функция и bi-speed

Блокировка на диференциалите

Механична

ВОМ
Обороти U/мин.

Електро-хидравлично активиране; 540 / 540 Еко; опция 1000

Хидравлична система
Дебит на помпата , л/мин.

63

Навесна система

69

63

69

Кат. II с автоматични заключващи звена

Система за контрол

Позиционен, силов и смесен тип

Товароподемност, кг.

2300

Хидравлични клапани

2 двойки (опция 5 двойки)

Размери и маса
Дължина, мм
Височина, мм

3950
1415

2360

Ширина мин.- макс. със стандартни гуми

1415

2360

2130

Размер на предни гуми, мм

280/70R18

Размер на задни гуми, мм

440/65R28

Колея предна, мм

1035-1329

Колея задна, мм

936-1468

Радиус на завой, мм
Маса, кг.

1415

1250-1800 мм

Надлъжна база, мм

26

2360

3950
2700

2500

2700

2500

2700

2500
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"КББГ ЕООД" - изключителен вносител на нови японски
трактори и прикачен инвентар Кубота
София 1517, бул. “Ботевградско шосе” 247, тел.: +359 2 828 1302,
Трактори: +359 886 288 984, Комунална техника: +359 885 519 800
Прикачен инвентар: +359 886 305 241,
Сервиз и резервни части: +359 887 480 538
e-mail: kubota@kubota-bg.com
www.kubota-bg.com

