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Свежият
подход
е отговора
на днешните
предизвикателства.
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Предизвикателствата пред аграрния сектор стават все по големи.
И когато времената са трудни помага само едно: новият начин на мислене.
Да намериш нови възможности и да вземеш умни решения.
За следващата ти покупка на трактор това означава избор на ефективност 
пред показност. Трактор който може да върши тежка работа с най добри 
параметри при постоянно натоварване. И всичко това на приемлива цена. 
Тракторът Кубота е точно такава възможност във времена като днешните.
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Тежките времена
изискват
неочаквано
голяма
издържливост.
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Когато става все по трудно да бъдеш успешен, времето изисква да не 
правиш компромиси. А това означава да изискваш безспорно качество 
и издържливост. Кубота отговаря на тези изисквания с двигатели, 
които оправдават очакванията когато е трудно. Вие ще се изненадате 
от тяхната работа, мощ и нисък разход на гориво.
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Нов подход към
стопанството
от един
глобален играч.

Кубота придобива
Квернеланд

Представяне на пазара
на серията М7001 и
програмата за прикачен
инвентар Кубота

Откриване на нов
завод във Франция
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 2016

Кубота разширява
направлението за
прикачен инвентар с
придобиването на Great Plains

За да бъдеш партньор, който подпомага нов начин на мислене, се 
изисква определено ниво на сила и стабилност. Вие знаете ли че 
Кубота е глобална, бързо развиваща се компания в професионалния 
аграрен сектор? Проследете само решенията и стъпките направени 
от нас през последните 4 години. Изненадани ли сте?
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Предложения
ориентирани
към бъдещето
не свършват
с тракторите.
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Изискванията в селското стопанство не само са високи, но и 
всеобхватни и разнообразни. За щастие Кубота има правилните 
решения за всяка задача – и то от един източник. С огромната си 
програма за прикачен инвентар Кубота и производството на 
ISOBUS ние сме Вашия партньор който мисли една стъпка напред 
и прави нещата възможни. Всички машини и процеси са напълно 
съвместими едни с други и гарантират най високо качество и 
ефикасност сега и в бъдеще.



MGX III на Kubota е „умен“ многофункционален професионален 
трактор. Модерната технология на двигателя го прави много проду-
ктивен при работа в тежки теренни условия с голяма ефективност и 
отлична съвместимост с околната среда. Това прави работата ви 
изненадващо лесна и удобна с неговата 8-степенна Powershift тран-
смисия, bi - speed система за завиване на предния мост и неимовер-
но мощна навесна система . Можете да използвате пълноценно 
неговите възможности, за да достигнете висока ефективност.
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#Акценти

MGX III:  
“Умен“ и много
производителен   

  
  
 

Очудваща теглителна  мощ

Мощният и ефикасен
4 цилиндров двигател
впечатлява със силата си,
ниските обороти и
разход на гориво,
както и с дългия
експлоатационен период.

Изключително екологичен

Двигателите на тази серия
трактори стабилно отговарят
на изискванията на
последния ІV етап от
европейските норми за
отработени газове.

Невероятно комфортен

Широката кабина предоставя
комфортно работно място
с оптимален панорамен поглед.
Всички контролни прибори
са подредени ясно – не се
прави нито едно движение
напразно.
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Изненадващо маневрен

С вградената система за
управление bi-speed,
тракторът MGX III има
чудесна маневреност,
особено подходяща за
работа с челен товарач.

Изключителна екипировка

MGX III е единствен в своя
клас трактори с трансмисия
powershift с осем скрости
за удобна работа без
изключване на
теглителната сила.

Впечатляващо точен

MGX е повече от трактор.
С добавянето на терминалите
ISOBUS и прикачния
инвентар на Кубота,
той може да отговори
на всяко предизвикателство.
И с потенциала си за
прецизно земеделие
той спестява време и пари.
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Двигателите на
MGX III: те ви дават
„зелена светлина“
за бъдещето

 
#Двигател

Под капака на моделите Kubota MGX III са монтирани двигатели, които
използват най-новата технология за да посрещнат предизвикателства-
та на европейските стандарти за вредни емисии. Високоефективните 
двигатели са не само икономични и чисти, те също така са и много 
ефективни от гледна точка на производителността. Ще бъдете впечат-
лени от мощността на MGX III при тежки условия на труд.
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Чист & мощен

Система за третиране на
отработентие газове SCR

Оптимизация на
изгарянето

Рециркулация на
отработените газове

Филтър за дизелови частици

 

 

 

 

DPF

SCR

CRS

EGR

EPA 

Етап3

Етап4 Междинен

Етап4 Финален

PM

NOxHC

Етап2

Етап1

 
   
Знаете ли, че?

Знаете ли че Кубота произвежда свои 

двигатели и че Кубота е водеща на 

световния пазар за промишлени 

дизелови двигатели под 100 к.с.?

Ще се очудите да разберете в колко 

известни марки се вграждат тези 

двигатели. Най високо качество и 

ефективност са компонентите на този 

успех.

Мощността на серията MGX III още веднъж показва, че 
Kubota е водеща иновативна компания в сектора на 
дизеловите двигатели. Монтиран е модерен 4-цилиндров 
двигател V3800 при M95GX III и M105GX III. Моделите 
M115GX III, M125GX III и M135GX III имат 4-цилиндрови 
двигатели V6108. И двата модела двигатели отговарят на 
строгите стандарти за емисии от етап IV. Ефективната 
комбинация от система за впръскване на горивото 
Common Rail, заедно с катализатор SCR, водно охлаждане 
и рециркулация на отработените газове (EGR), филтър за 
твърди частици (DPF), и каталитичен преобразувател за 
дизелово окисление (DOC) правят това възможно.

Това допринася не само за защита на околната среда, но 
получавате и много други ползи: по-висока ефективност, 
по-нисък разход на гориво и по-малко шум от двигате-
ля.Доказаната надеждност на Kubota е част от пакета.

Икономически и екологично изгоден
Kubota понижи максималните обороти на двигателя 
V3800 за MGX III от 2600 оборота в минута до 2400 
оборота в минута. Това подобрение води до по-голям 
комфорт. Двигателят допринася не само за по-ниска 
консумация и по-малко износване, но е и забележително 
по-тих при работа.
Освен това, Kubota е оптимизирал  въртящия момент при 
всички двигатели. В резултат на това, двигателят V6108 
достига своя максимум  при много по-ниски обороти. 
Това също има положителен ефект по отношение на шума 
в кабината и консумацията на гориво.

Подобрения с реален ефект
Има и редица други нововъведения, които влияят на 
двигателя при MGX III и го правят по-добър. Охлаждането 
е подобрено чрез увеличаване на капацитета на 
радиатора с 30%, добавени са два нови въздухозаборни-
ци в капака на двигателя. Подобренията в двигателите 
означава по-висока ефективност и по-дълъг експлоата-
ционен живот. За сметка на по-високата мощност на 
алтернатора, значително повече електрическа енергия е
достъпна за допълнителното оборудване.
 

Удобство и извън кабината
Резервоарът за дизелово гориво от 190 литра и 16-литровия резерво-
ар AdBlue® могат лесно да бъдат напълнени, благодарение на ниското 
си разположение. Кubota прави поддръжката лесна, като всички 
сервизни точки са на достъпни места.
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#Трансмисия

Уникална 8-степенна
Powershift трансмисия:
винаги на правилна
предавка
Интелигентна и лесна за оператора, трансмисията Intelli-Shift позволява да сменяте 
предавките с натискането на един бутон. Kubota MGX III ви предлага още подобрения, 
за да направи работата ви по-лесна. Автоматичният режим спомага при работа в 
често променящи се почвени условия  и при наклонен терен. Тракторът сам променя 
предавките вместо вас.
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С трансмисията Intelli-Shift, скоростният лост се използва 
лесно за смяна на предавките с натискането на един 
бутон. Преместването нагоре и надолу е максимално 
опростено. Уникалната за своя клас 8 – степенна 
Powershift трансмисия се предлага в три диапазона, като 
имате на разположение общо 24 предни и 24 задни 
предавки за работа на полето, които покриват широк 
кръг от приложения. В зависимост от ситуацията, вие 
дори не трябва да повдигате дясната ръка от подлакътни-
ка, за да превключите предавките. Два допълнителни 
бутона са на разположение в обсега на ръката за смяна 
на Powershift скоростите.

Гладко, без усилие превключване 
Авангардната микропроцесорна технология прави 
възможна смяната на предавките плавно, без никакви 
усилия от ваша страна. Благодарение на 
това може да намерите точната скорост, необходима за 
изпълнение на задачата. Това означава максимална 
гъвкавост и минимално усилие.

Опция, която се отплаща
С допълнителния редуктор за пълзящи скорости може да 
увеличите броя на предавките до 32 предни и 32 задни 
предавки. За операции, които изискват ниски скорости, 
като например прибиране на зеленчуци, засаждане на 
разсад, тази опция е задължителна.

Управлението е важна част от работата
При промяна на почвените и теренните условия, 
автоматичният режим е истинско предимство. Принципът 
тук е максимизиране на производителността чрез 
автоматично превключване. При движение с ремарке, 
скоростите на пътуване се коригират при наклони или 
стръмни места, в зависимост от натоварването и 
позицията на газта. В режим на робата на полето, 
автоматичната функция предотвратява натоварването на 
двигателя в зависимост от товара и позицията на 
прикачения инвентар. Можете да се концентрирате 
напълно върху работата си, дори и при трудни условия, 
без да мислите непрекъснато за смяна на предавките.

Знаете ли, че?

 Знаете ли че Кубота държи водещата 
позиция в Европа в областта на 
строителните машини и компактните 
трактори от много години?
Този опит и рецептата за успеха се 
прилагат и към професионалните 
селскостопански машини.



Изключително продуктивната,  високопроизводителна хидравлична система
на MGX III осигурява управлението на тежки машини, при това с лекота.
Независимо дали работите със сеялка или обръщателен плуг, този трактор
има такава товароподемност, че може да се справи с всякакво оборудване без 
засечка. Имате ли тежка работа с челен товарач във вашата ферма?
И в тези ситуации хидравликата на MGX III осигурява върхова производителност.
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#Хидравлика

Истински мощно
устройство:
натоварете
го максимално 
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1 2

M95GX III M115GX III

Високата производителност е основна цел на
хидравликата на MGX III.
Новата серия трактори MGX III са оборудвани с 
хидравлични зъбни помпи за гладко функциониране на 
инвентара. Външните хидравлични цилиндри осигуря-
ват по-голям капацитет на повдигане и опростена 
работа, докато новият  предпазен клапан свежда до 
минимум загубата на налягане. Това води до по-голяма 
мощност за силоотводния вал, когато  3-точковата 
навесна система не е в употреба.

Мощен и опростен 
MGX III има потенциала да повдига много тежко 
оборудване. Благодарение на големите външни 
хидравлични цилиндри, капацитетът на 3-точковата 
навесна система достига  6 100 кг (M115GX III, M125GX III 
и M135GX III) или 5 000 кг (M95GX III и M105GX III).

Лесната и удобна концепция позволява да прикачите 
всякакво оборудване във всеки момент. Няколко задни 
опции за закачане са на разположение (в зависимост от 
пазара) и предлагат стабилно повдигане на тежки 
товари.

Отлична отзивчивост
Тракторът разполага с хидравлични помпи с висок 
дебит. Два хидравлични клапана са стандартни, а до 
четири клапана се монтират по желание. Това позволя-
ва да се справяте с няколко задачи едновременно.  
Дебитът на помпата може да се регулира от мястото на 
водача. В резултат на това, може лесно и прецизно да 
контролирате всички хидравлични функции на 
прикачения инвентар.

Внимателен подход
Каквато и задача да трябва да изпълнявате, задният 
ВОМ с електрохидравличен съединител може да се 
използва с широк избор на инвентар . За повишаване на 
производителността, независимият силоотводен вал 
може да се включва и изключва с просто завъртане на 
контролния ключ. Автоматичната модулация осигурява 
лек старт, без да се налага да се спира трактора.



Производителността се увеличава, когато се работи при комфортни 
условия.  За това Kubota е проектирала кабината на MGX III да отговори 
оптимално на вашите нужди. Голямото пространство, удобството и 
добрата видимост ви позволяват да работите продуктивно и гарантира 
приятна работна атмосфера и през нощта, когато е необходимо.
Чувствате се спокойни от началото до края на работния  ден.

 MGX III

#Кабина

 
  

Най-добрата седалка
в своя клас:
разчитайте на
максимален комфорт 

Знаете ли, че?

Знаете ли, че Kubota произвежда 
продукти в седем европейски 
държави? Тази близост до пазара е от 
ключово значение за 
производствената концепция на 
дружеството. Всяка фабрика се 
придържа към същото високо ниво, 
изисквано от японските 
производители и стандарти за 
качество, независимо дали 
предприятието се намира в Германия, 
Франция или Япония.



При някои кабини трябва да бъдете доста гъвкави, за да 
може да влезете в тях. Не е така с MGX III - с възможността 
за широко отваряне на вратите. Можете да получите 
достъп до кабината еднакво лесно и от двете страни. Вътре 
разполагате с просторно работно пространство, включи-
телно луксозна седалка за водача с пневматично окачване, 
която ще ви накара да се чувствате спокойни. Като 
стандарт има удобна седалка за инструктор, който да 
обучава други водачи.

Комфортна среда
Всички важни елементи за управление са разположени по 
такъв начин, че  ви дават възможност да се облегнете 
назад и да се отпуснете. Важно значение има нивото на 
шума в климатизираната  кабина и то е ниско. Това е 
оптимална среда, не само за дълги работни дни, но също 
така и за отлично качество на работата.

Безпрепятствена видимост на най-важното
По отношение на качеството на работа, панорамната 
видимост на MGX III играе важна роля. Кабината разполага 
с големи неотразяващи стъклени повърхности. 
Съществува отлична видимост във всички посоки, което 
гарантира, че няма да пропуснете препятствията на пътя. 
Това ви дава възможност за максимално използване на 
работната ширина.

Видимостта през нощта е голяма: четири стандартни фара 
и четири мощни LED работни светлини като опции, 
монтирани на покрива на кабината, може да бъдат 
включени през нощта.

Пълен пакет за висока производителност
Има и други полезни характеристики на кабината: стъклен люк на 
покрива за безопасна работа във височина, волан с променящ се 
наклон и телескопична корекция за оптимална позиция при сядане, 
климатик с висока ефективност и отоплителна система. Всичко това 
допринася за по-добър комфорт на оператора при управление и 
увеличава производителността.

 



Според Kubota, ергономичността трябва да помогне да се работи с трактора 
без усилие. Подредбата на елементите за управление е точно такава.Фирмата 
се фокусира върху осигуряването на ясна видимост и лекота на употреба.
Операциите при MGX III лесно се разбират, при това напълно интуитивно.
Това означава, че може да се съсредоточите изцяло върху работата.

Всичко под ръка:
операциите по
управлението са лесни 
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#Кабина



Контролният панел на MGX III е добре подре-
ден.Всички елементи за управление са логически 
позиционирани и са във вашия  обсег. Ясното 
цветно кодиране (оранжево: трансмисия, черно: 
хидравлика, жълто: силоотводен вал) прави 
работата бърза, безопасна и безпогрешна.

Всичко е под контрол
Ясно подреденият  контролен панел под дясната 
ръка в кабината представлява
командния център на трактора. Всички елементи за 
управление са разположени там и в непосредстве-
на близост до подлакътника. Всичко е с 
непосредствен достъп. Няма нужда да се протягате 
или да се изправяте. Слънцезащитният щит около 
монитора осигурява безпроблемно показване на 
информацията, дори и в слънчеви дни.

Всичко е под ръка
Елементите за електронен контрол, характерни за 
Kubota предоставят допълнително удобство. Ето ви 
три примера: ограничителят на скоростта може да 
се  използва, за да регулирате оборотите на 
двигателя на стъпки от 10 оборота. Зададената 
скорост се поддържа последователно, с  по-малко 
консумирано гориво, като рискът от превишаване 
на оборотите на  силоотводния вал намалява. RPM 
Dual превключвателната памет може да се използ-
ва, за да запаметите две от най-често използваните 
скорости. Това резервно устройство ви позволява 
да се съсредоточите върху основните задачи. 
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Kubota RPM Work Cruise също е много полезна 
функция. Електронният контролер осигурява 
постоянна скорост на двигателя и силоотводния 
вал. В комбинация с автоматичния режим на 
предавките, качеството на работата на машините 
задвижвани с ВОМ, нараства. Работата с балировач-
ка на хълмист терен е перфектен пример в това 
отношение.

Всичко е пред погледа ви 
Новият дизайн на арматурното табло осигурява 
още по-добро наблюдение на всички важни данни 
за трактора. Виждаме скоростта на движение и 
нивото на резервоара AdBlue®,  информация за 
двигателя и трансмисията, както и състоянието на 
окачването на предния мост.



Когато тракторът и челният товарач са изработени от един и същ производител, може 
основателно да се очаква добро съчетание. В случая при MGX III, вашите очаквания ще 
бъде надхвърлени. Това е технология от един източник за повишаване на ефективността  
на работата с челен товарач до нови нива с интелигентни решения.

По-голяма ефективност:
постигнете ново
ниво на работа с
челен товарач 
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#Челен товарач
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Знаете ли, че?

Знаете ли че Кубота е не само 
сред 50те най-разпознаваеми
марки в Япония, но също е един 
от най-големите производители
на трактори в света?
През 2014 година
Кубота е произвела над
180 000  трактора.

Лесното и бързо функциониране са две решаващи 
функции, които определят съвместимостта между 
трактора и челния товарач на Kubota. 

И двете дават перфектни предпоставки за висока ефектив-
ност на работа: тракторът има много добра видимост към 
оборудването, включително към челния товарач чрез 
стъкления покрив, а товарачът пък от своя страна 
предлага бърз монтаж и демонтаж, както и лесен за 
употреба дизайн.

Добрата видимост напред увеличава безопасността на 
товарача. Това гарантира на челния товарач възможността 
да поддържа позицията си, дори и в случаите на хидрав-
лични загуби на налягане.

И още добавена стойност?
Удобството е много важно за челния товарач на Kubota. 
KSR (Kubota Shockless Ride) - антивибрационна система 
минимизира ударните натоварвания, които обикновено 
възникват, когато тракторът работи с висока скорост. По 
този начин се намалява натоварването на водача. С 
допълнителен клапан за трета хидравлична функция, или 
дори четвърта хидравлична функция, може да се увеличи 
броят на възможностите за работа с челни товарачи. 
Необходимо е да вдигнете нещо тежко? С двете отделни 
точки на свързване, може да се възползвате от максимал-
ния капацитет или максималната височина на повдигане от 
челния товарач.

Готов за работа за нула време.
Монтирането и демонтирането на челния товарач никога 
не е било толкова лесно. Интегрираните опори и двата 
свързващи щифта правят този процес изключително лесен, 
без използването на инструменти. Бързата връзка Euro 
quick гарантира монтирането и демонтирането на вилици, 
щипки, шишове за бали или кофи за секунди. 

Чувствителна, прецизна работа.
С използването на лоста можете да контролирате челния 
товарач с голяма прецизност. Разположен в близост до 
контролния панел, той осигурява голяма чувствителност 
на операциите. Можете да използвате няколко функции 
едновременно, благодарение на специален контролен 
клапан. Това позволява кратки работни цикли. Благодаре-
ние на хидравличния реверс за смяна на посоката на 
движение може да се движите напред или назад  без 
използване педала на съединителя.



Благодарение на изключителното сцепление и уникалната маневреност на
MGX III, може да изпълните всяка задача на полето или на пътя.
Ще се убедите сами: дори и при тежки условия, този трактор ще увеличи 
вашата производителност.

Пъргава машина:
тегли във всеки
един момент 

#Сцепление



Забележителната маневреност на MGX III ви се отплаща, 
където и да отидете,  например в края на полето може да 
завиете с едно движение, без да се налага да правите 
широк завой, или в тесни редове, където може да се 
вземе всеки ъгъл с увереност. Това става възможно 
благодарение на „умната“ bi-speed система от Kubota: при 
ъгъл на завиване от 35°, автоматично се увеличава 
скоростта на предните колела. Това прави трактора
изключително маневрен.

Маневриране в тесни пространства.
Уникално малкия радиус на завиване на MGX III е основан 
върху предния мост с конусни предавки – друго изключи-
телно предимство за Kubota. С известния  55° - ъгъл на 
завиване можете да маневрирате с увереност дори и в 
най-тесните пространства. Като говорим за предимства: 
благодарение на конусните крайни предавки, MGX III има 
по-висока проходимост от тракторите с прави карданни 
мостове. В резултат на това можете да се движите сред 
високи култури, където други трактори не могат да влязат. 
Дори големи откоси сено остават невредими.

Голяма надлъжна база за по-добро сцепление.
Голямото междуосие 2 690 мм на моделите M115GX III - 
M135GX III е много полезно за доброто сцепление в тежки 
условия на работа.

Добро окачване.
Всички модели MGX III могат по желание да бъдат оборуд-
вани със система за активно окачване на предния мост. 
Това е една разумна инвестиция, тъй като осигурява не 
само по-голям комфорт и безопасност на движение, но 
също така и по-голяма наземна теглителна сила. 

Патентована формула против приплъзване.
Ако се движите в мека и кална почва и това забавя 
работата ви, просто включете  електро-хидравличния 
блокаж на диференциала на предния и задния мост. 
Използвайте блокажа на предния мост  в режим работа 
на полето, ако настъпи приплъзване. Завиването е 
по-лесно в режим двойно предаване на колелата. 

Полезен режим за автоматично задвижване на 
всички колела.
Друга полезна функция е режимът за автоматично 
задвижване на всички колела. След като се активира, 
тракторът автоматично изключва двойното предаване, 
веднага след като е достигната скорост, по-голяма от 20 
км/ч. При спадане на скоростта под 17 км/ч. настъпва 
отново задвижване на всички колела. Предимствата са: 
по-малко износване на гумите и по-нисък разход на 
гориво. Спирачната ефективност също се подобрява, 
което е от голямо значение при движение по пътища с 
тежко ремарке.
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С активно окачване на предния мост

Без активно окачване на предния мост

 

  

Знаете ли, че?

Гонширо Кубота е основал 
компанията защото не е могъл да 
понесе как хора умират от заразена 
вода. Той започва да произвежда 
оборудване за доставка на чиста 
вода. От тогава ние предлагаме 
различни продукти, които 
подобряват начина на живот на 
хората и обществото.
Именно това обяснява нашия девиз 
„За земята, за живота“.



Селскостопанският сектор няма излишни ресурси.  Това днес е вярно повече 
от всякога. С вградените решения на ISOBUS и на прецизното земеделие Вие 
можете да използвате пестициди, торове и семена по един ефикасен, точен и 
икономичен начин.Тракторът и производствените ресурси се използват по 
оптимален начин.

Времето е пари:
спестете и
двете с МGX III 
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#Прецизно земеделие

  
Знаете ли, че?

Знаете ли че Кубота е пионер в 
ISOBUS? Дъщерната на Кубота 
фирма Квернеланд Груп е 
изобретила ISOBUS 
технологията. И неслучайно 
Кубота води сред марките по 
сертифицирани по AEF ISOBUS 
съвместими продукти.
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МGX III може да бъде оборудван и да стане  ISOBUS трактор, 
с който  да използвате всеки ISOBUS инвентар на пазара 
без ограничения. Това спестява време и пари и ви дава 
възможност да извършвате работата си без усложнения.

ISOBUS на борда
Терминалите са сертифицирани за ISOBUS. Връзката 
позволява инвентара с ISOBUS да се показва на монитори-
те IsoMatch Tellus 12 инча или IsoMatch Tellus Go 7 инча. 
Всички настройки на инвентара са достъпни от екрана тип 
touchscreen до седалката ви и можете да нагласите 
монитора според вашето желание.

Двата монитора са сертифицирани по ISO 11783, ISOBUS 
сертификацията за трактори и инвентар. До 4 камери могат 
да се визуализират на един монитор. Терминалите имат 
няколко превключвателя за бързо и лесно превключване 
между екраните.

Контрол на секции 
С автоматичния контрол на секции прикачната машина 
може да управлява отварянето и затварянето на секциите 
самостоятелно. Това пести разходи и увеличава комфорта 
на водача.

Променлива норма
С автоматичната променлива норма, прикачната машина 
може автоматично да управлява нормата в комбинация с 
рецептурни карти. Това увеличава добива на хектар, пести 
разходи и увеличава комфорта на водача.

На монитора IsoMatch Tellus 12 инча два различни екрана 
се показват по едно и също време, т.е. се показват две 
различни информации или даже две различни ISOBUS 
машини.

Широк спектър от подкрепяща информация
В допълнение на ISOBUS терминалите водачът може да 
получава информация и от LED екран за да извършва 
ръчно управление и да увеличи точността на МGX III

Ефективно използване на ресурсите
Функцията Geocontrol включена към терминалите, в 
комбинация с приемници GNSS позволяват да се прилага 
секционен контрол и/или променлива норма. Тези 
функции могат да се използват с ISOBUS инвентар като 
прецизни сеялки, тороразпръсквачи и пръскачки.Тези 
функции снижават разходите и материалите като пестят 
време, дублиране, количеството торове и семена. Всички 
команди от терминалите могат да се експортират и да се 
архивират. 
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#Решения за фермата

 
 

KFS

ИЗПЪЛНЕНИЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ

КОНТРОЛ 

ЗАЩИТА НА
ИНВЕСТИЦИЯТА 

УПРАВЛЕНИЕ НА
ФИНАНСИТЕ 

 

Решенията Kubota
Farm Solutions: 360°
производителност

за 100% успех 
Ние разбираме, че имате нужда от нещо повече от един мощен трактор, за да 
успеете, а именно, интегрирана система от продукти и услуги, за да повишите 

конкурентоспособността си и подготовката за бъдещето. С Kubota Farm 
Solutions (KFS) ние сме обединили нашите решения в единна и целенасочена 

система. От интелигентна технология за отделните услуги, до предимствата на 
KFS, които се допълват взаимно, образувайки затворен цикъл, който завършва 

там, където започва: нашият ангажимент към вас ви осигурява по-добра под-
крепа сега и в бъдеще.
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Контрол 
Вие искате пълен контрол над това, което правите. Kubota ви осигурява перфектно 
интегрирани системи, за да ви помогне да постигнете това. Оптимизацията на 
машината за изпълнение и мониторинг позволява да се контролира тракторът и 
ресурсите от едно място. Това не само ви дава по-добър поглед върху всички 
работни процеси, но също така ви позволява да работите без стрес.

Оптимизация
Вие знаете точно как искате да се свърши работата: ефективно, прецизно и 
най-комфортно. Kubota дава всичко необходимо, за да се получи оптимален резултат, 
при това с лекота. С нашата технология ISOBUS за прецизни решения в земеделието и 
автоматична кормилна система, може да засаждате семена, да нанасяте торове и 
пестициди с максимална прецизност. Това намалява разходите и обема на работата.

Защита на инвестицията
Знаете ли какво е необходимо, за да имате търговски успех: върхова производителност 
при всяка задача и най-добри условия в продължение на много години. Kubota отново 
предлага решения, които отговарят на това. Вашият трактор Kubota е защитен вече с 
четири години производствена гаранция от самото начало.

Управление на финансите
Вие искате да подобрите производителността, но не на всяка цена.
С Kubota можете да планирате инвестициите си с лекота, удобство и безопасност. 
Дали ще използвате финансиране или лизинг, вие може да се възползвате от 
професионален съвет и атрактивни условия. Предлагаме всичко, което е необходимо, за 
да получите предимствата на технологията, която управлява вашия успех. Независимо 
дали имате нужда от машини или услуги, вие имате пълен контрол над разходите. 

Изпълнение
Имате ясна цел: да свършите работата си по-продуктивно и успешно с малко 
напрежение. Kubota ви предлага оборудване, което най-добре може да ви подкрепи 
в този стремеж. Независимо какво решение трябва да вземете, винаги може да 
разчитате на доказано качество, отлично представяне и координирани функции. 
Накратко: това е интелигентна и надеждна технология, която ви дава възможност да 
направите решителна крачка към целта.



Техническа характеристика 

Модел  М95GX III  M105GX III M115GX III  M125GX III M135GX III  

Тип V3800-CR-TIEF4 V6108-CR-TIEF4 
Обороти  U/мин 2400 2200 
Брой цилиндри, обем на двигателя 4/3769 куб. см. 4/6124 
Мощност (97/68/EC) к.с 104 111 123 133 143 
Вместимост на горивния резервоар,  л. 190  
Вместимост на резервоара за Ad-Blue, л. 16  

Трансмисия  
Колесна формула 4х4 
Брой предавки 24 предни/24 тип Powershift 
Брой диапазони 3  
Максимална скорост 40км.ч. 

Реверс за посоката на движение Електро -хидравличен 
Съединител Многодисков в маслена баня, електро-хидравличен 
Спирачки  Многодискови, автоматично действащи на 4-те колела 
Включване на преден мост Електро – хидравлично с автоматична функция 

Блокировка на  диференциалите Електро – хидравлично 

ВОМ  

Обороти  U/мин 540/1000  (Опция 540/540 eco) 
Хидравлична система  

Дебит на помпата , л/мин. 76,3 82,5 
Навесна система Кат. III с автоматични заключващи звена 

Система за контрол позиционен, силов и смесен тип 
Товароподемност,    кг. 5000 6100 
Хидравлични клапани 2 двойки (опция 4 двойки) 
Размери и маса  
Дължина 4305мм 4460мм 
Височина 2830мм 2885мм 
Ширина мин.- макс. със стандартни гуми 2275-2380мм 2100-2325мм 
Надлъжна база 2435мм 2690мм 
Размер на предни гуми 380/70R24                   420/70R24 
Размер на задни гуми 520/70R34 520/70R38 
Колея предна  1565;1675мм 1720;1765мм 
Колея задна  1750;1850;1860мм 1605;1660;1755;1810;1860мм 
Радиус на завой,            м. 4,1 4,5 
Маса без противотежести ,       кг. 4300 4810 
Челен товарач, модел  LA 1955 LA2255 
 
Спецификация челен товарач  

макс. 
височина 

макс. 
товаропод. 

макс. 
височина 

макс.  
товароподeмност 

Макс. височ. при точката на завъртане. мм 3700 3370 4099 3764 
Товароподемност,       кг 1895 1950 2137 2212 
Максимален ъгъл на разтоварване,  град. 52 63 50 60 
Макс. изтегляне на кофата от земята,град. 40 
Време за издигане,                                 сек. 3,8 4,5 
Време за спускане ,                                 сек. 3,3 3,9 
Време за обръщане на кофата,            сек. 2,1 2,4 
Време за изтегляне на кофата,             сек. 2,5 3 

Двигател
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Модел  М95GX III  M105GX III  M115GX III  M125GX III  M135GX III  

Двигател   
Памет обороти А и В    
Функция постоянни обороти   
Ограничител за максимални обороти   

Трансмисия   
Диапазон пълзящи скорости  

Автоматично превключване на предавки   

ВОМ 540/1000    
ВОМ 540/540 eco 
Автоматично включване на преден мост 
Спирачки    
Включване на преден мост  
Блокировка на  диференциалите  
Преден мост   

Активно окачване на преден мост 

Заключване на активния мост 
Регулировка спрямо натоварването  
Хидравлична система   

Клапани с регулируем дебит  
Връщаща хидравлична линия 

Резервоар за излишно масло 
Независима помпа за кормил. управление 
Кабина    
Активно окачване на кабината N/A N/A 
Климатизация 
Стъклен отваряем люк 
Радио 
Седалка на пневматично окачване                     
Пасажерска седалка                                  
Мултифункционален подлакътник 
Подгряване на задното стъкло 
Задна щора 
Допълнителни предни LED фарове 
Допълнителни задни LED фарове 
Поликарбонатна дясна врата и заден 
прозорец 
Челен товарач   
Механичен контрол с джойстик                                                              
Хидравлично самопозициониране 
Независима 3-та хидравлична линия 
Окачване Евро стандарт тип 8   
Защитен клапан при загуба на налягане 
Конзола за едновременно включване на 
всички хидравлични линии 
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ИЗЛОЖБЕН ЦЕНТЪР И ОФИС:
София 1517, бул. ”Ботевградско шосе” 247
тел.: +359 2 828 13 02, мобилен: 0886 288 984
e-mail: kubota@kubota-bg.com, www.kubota-bg.com
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