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KUBOTA
M7003 СЕРИЯ
7133 – 7153 – 7173
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Новото
мислене е
отговор на
днешните
предизвикателства.

Предизвикателствата пред селско стопанския сектор става все поголеми. А когато времето е трудно, едно нещо помага: нов начин на
мислене – търсене на алтернативни варианти и вземане на интелигентни
решения. Закупуването на нов трактор означава избор на ефективност
вместо имидж. Трактор, който може да извършва тежка работа с найвисока производителност при постоянно натоварване. Тракторът КУБОТА
е правилната алтернатива.
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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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Да бъдеш партньор, който може да подпомогне нов начин на мислене,
изисква определена степен на сила и сериозност. Знаете ли, че КУБОТА
е глобално най-бързо развиваща се компания в професионалния
селскостопански сектор.

Новото
разбиране
за земеделието
е възможно
благодарение на
един глобален
играч.

2012
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КУБОТА придобива
Kverneland Group

2014

Откриване на ново
предприятие във
Франция

2015

Пускане на пазара на
серията M7001 и нова
програма Кубота за
прикачен инвентар

M7003

2016

КУБОТА разширява
дирекцията за прикачени
съоръжение с придобиването
на Great Plains
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Портфолиото,
ориентирано
към
бъдещето, не
означава само
трактори.

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, да не говорим за бъдещата жизнеспособност.
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К-монитор & TIM

#Акценти

Кабина
Просторната и обешумена кабина на
M7003 е перфектният команден център.
Благодарение на своето високо ниво на
комфорт, изключителна ергономичност
и удобство за оператора, можете да
останете концентрирани и свежи дори през
най-дългите работни дни. Опционалната
автоматична климатизация и електрически
регулируемите външни огледала
допълнително увеличават комфорта на
оператора.

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

УПРАВЛЕНИЕ
НА ФИНАНСИТЕ

KUBOTA
FARM
SOLUTIONS
ЗАЩИТА НА
СТОЙНОСТТА

Като терминал „всичко в едно“, K-монитора на
трактора комбинира широк спектър от функции.
Нещо повече, функционалността му е подобрена
чрез интегрирането на функцията „предпочитан
клапан“ и други нови функции. Системата TIM (Tractor
Implement Managment) позволява на инвентара да
подава сигнал към трактора какво трябва да се
направи в даден момент, както и предлагайки нови
възможности за отлично прецизно земеделие.
Двигател
Благодарение на
оптимизираната си крива
на мощността, най-новата
версия на нашия V6108
TIEF5 двигател осигурява
повишена производителност
при по-ниски нива на разход
на гориво. С допълнителното
усилване на мощността
при всички модели, M7003
разполага с много мощност
в резерв, за да гарантира
максимална производителност
по всяко време.

КОНТРОЛ

ОПТИМИЗАЦИЯ

Kubota Farm
Solutions
Изпълнение на 360 ° за 100% успехю
Разбрахме, че за вашият успех се изисква повече от мощен трактор:
а именно интегрирана система от продукти, услуги и подкрепа, за да
увеличите бъдещата си жизнеспособност и конкурентоспособност. С
този пакет от решения сме обединили всичко това в една единствена
система, с която да постигнете успех. От интелигентните технологии
до отделните услуги и предимствата за фермерите, че те са идеално
преплетени и образуват цикъл, който завършва там, където започва: с
нашето уверениение, че винаги ще ви подкрепяме сега и в бъдеще.

Изпълнение

Kubota M7003 е найдоброто изпълнение сред
професионалните трактори
Kubota. Благодарение на
несравнимата си сила на
повдигане, превъзходния
комфорт, лесното и интуитивно
използване и всеобхватните
решения за прецизно
земеделие, най-добрите
характеристики са гарантирани.
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Управление
Многофункционалният
терминал,
многофункционален
лост и новата функция
“предпочитан клапан”
улесняват управлението на
инвентара. В K-мониторът
бързо и ясно ви осигурява
всички необходими и важни
оперативни данни.

Оптимизация
Подобрената серия M7003
са сертифицирани по
ISOBUS и затова осигуряват
целевата употреба на
ресурси. С възможностите
на своите автоматични
системи за управление,
тракторът се превръща
в прецизно решение за
ефективно и икономично
земеделие.

Трансмисия

Контрол на завиване според задачата

Независимо дали предавките са 30 предни
и 15 задни при стандартната версия или 54
предни и 27задни при Premium моделите,
M7003 гарантират максимална ефективност
и висока производителност независимо от
извършваната работа и условията. Трактори
оборудвани с трансмисия Powershift сега
предлагат новата “Xpress рестартиране”
функция, която позволява на оператора да
контролира директно главния съединител
чрез активиране на спирачния педал. За
още по-голямо удобство непрекъснато
променливата трансмисия на премиум
моделът M7003 KVT не оставя какво повече
да се желае.

Тази функция позволява на оператора да
зададе оптималното съотношение на завиване
спрямо работата която трябва да се извършва.
До три съотношения могат лесно да бъдат
зададени с помощта на превключвател на
страничната конзола.

Защита на инвестицията
Тракторите
Кубота предлагат
доказано качество,
високапроизводителност и
икономичност. Договорът
за поддръжка Ви помага да
защитите инвестицията си
в дългосрочен план. Кубота
Ви предлага 5-годишна
заводска гаранция за всички
модели от тази серия.

M7003

Управление на финансите
M7003 означава съвременна
високоефективна
технология. С Кубота
финансиране можете да
инвестирате в технологии,
които ще имат важен принос
за вашия успех.
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#Двигател

Високи показатели:
Най-големият
двигател в своя клас
на изпълнение
Новият 6.1-литров V6108 TIEF5 двигател Кубота е проектиран с една
единствена цел: повече мощност. Този 4-цилиндров двигател осигурява
същата мощност като много 6-цилиндрови двигатели в този клас,
което го прави идеален за тежка работа в полето. В същото време
иновативната му SCR технология намалява вредните емисии. С други
думи, не само вие имате полза от този мощен и чист двигател ,но и
околната среда.

Под капака на M7003 ще намерите най-съвременната,
високоефективна технология на двигател от групата на
Кубота, един от водещите световни производители на
индустриални дизелови двигатели. Трите модела осигуряват
максимална мощност от 130, 150 и 170 к.с. и са оборудвани с
високоефективна система за филтриране на въздуха.
Двигатели с добавена стойност
Модерните 6,1-литрови дизелови двигатели на Кубота с четири
клапана на цилиндър, дълъг ход на буталото и доказана
централна система за директно впръскване на Kubota E-CDIS
осигуряват постоянни показатели с по-ефективен разход на
гориво и по-малко шум и вибрации.

38 L

Резервоар за
AdBlue

330 L

Резервоар за
гориво
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Знаете ли, че?
  
Знаете ли, че Кубота произвежда
свой собствен двигател и
че Кубота е световен лидер
за индустриални дизелови
двигатели под 100 к.с.? Може да
бъдете изненадани като научите
колко голямо е приложението
на двигателите на Кубота. Найвисоко качество и ефективност
са основните предпоставки за
този успех.

Системата Common Rail (CRS) електронно
контролира времето на впръскване и количеството
инжектирано гориво при високо налягане на етапи
за оптимално изгаряне. Това гарантира по-добра
ефективност, производителност, намален разход
на гориво и по-нисък шум на двигателя. Мощният
турбокомпресор със система за задържане
означава както висок въртящ момент, така и
впечатляваща теглителна сила.
Моделите от M7003 са оборудвани с големи
резервоари за гориво и AdBlue® за дългите работни
дни.
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#Двигател

Динамичен и мощен:
Възползвайте се
от най-доброто без
ограничения
По-висока производителност, по-малък разход на гориво: Това очакват
фермерите и M7003 го предоставя. Модерният му двигател V6108
съчетава положителните характеристики на 4- и 6-цилиндровите
двигатели без техните недостатъци. Със своите данни и характеристики
на двигателя, изключителната си динамика и мощност, той отговорй на
всички изисквания, които имате към двигателя.

Оптимизиран въртящ момент
За повече мощност и намален разход на гориво
Кубота е оптимизирал кривата на мощността на
своя двигател. Максималният въртящ момент при
1500 об / мин и максималната мощност при 1900
об / мин означава по-висока производителност
по време на цялата крива и до 7% по-ниска
специфична консумация. Това е свързано и с пониските нива на шум и съответното повишаване на
комфорта по време на работа.

Повече мощност с Power Boost
Тази серия разполага с допълнителни резерви
за мощност, за да гарантира максимална
производителност при всякакви условия.
M7003 с усилване на мощността незабавно
осигурява допълнителни резерви на мощност за
краткосрочни, изключително тежки задачи, като
работа на силоотводния вал или транспортиране.
Лесна поддръжка
Единичният капак на двигателя и лесно достъпните
точки за поддържане правят M7003 удобен за
обслужване. Лесен за обслужване дори и при
прикачен преден товарач.

Чиста технология на двигателя
Здравият V6108 TIEF5 двигател е оборудван
с SCR (AdBlue®) каталитичен преобразувател.
Комбинацията от тази технология с дизелов
филтър за твърди частици (DPF) и външна система
за рециркулация на отработени газове с водно
охлаждане (EGR) гарантира, че M7003 отговаря на
строгите изисквания на стандарта за емисии Euro
Stage V.

Здрава полу-рама
Двигателят е самоносещ и затова има само
функцията на силов агрегат. Силите се предават
чрез полу-рама, която е пряко свързана със
здравия корпус на трансмисията. Това дава на
M7003 междуосие, което обикновено се среща само
при 6-цилиндровите трактори. Това от своя страна
води до подобрени теглителни характеристики,
които не са за сметка на маневреността.

По-ниска консумация на гориво
Четирицилиндровият двигател на M7003 има много
ефективен разход на гориво, въпреки високата
си мощност. По-малкото количество необходимо
гориво и намалената консумация на AdBlue® водят
до по-дълго експлоатационно време.
14
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Доказана надеждност
Кубота е известна с надеждността и дългия живот
на своите двигатели. Ще разберете, че този
двигател не е изключение и запазва предимствата
си дори след дълъг период на употреба.

Мощност и въртящ момент
kW
140

Мощност

120

M7173

110

M7153

M7153
M7133

100

700
650
600

M7133

90

Nm
750

M7173

130

80

550

70

500

60
50

450
1,000

M7003

въртящ момент

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500 1,600
rpm

1,700

1,800

1,900

2,000

2,100
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#Трансмисия

Ясно предимство: M7003
ви позволява ефективно
превключване
Отличната powershift трансмисия на M7003 ви гарантира, че сте винаги на
правилната предавка - както по отношение на скоростта, така и по отношение на
работния процес, специфичен за извършваната работа. Ако търсите максимален
комфорт при шофиране, непрекъснато променливата KVT трансмисия на премиум
модела KVT на M7003 ви осигурява това.
Powerhift трансмисията на M7003
има шест предавки под товар и пет
синхронизирани диапазона, което
осигурява 30 предни и 15 задни
предавки при стандартната версия. В
допълнение, тракторите при Premium
версията имат стандартно пълзяща
предавка, което прави общо 54 предни
предавки и 27 задни предавки, със
скорост от 0,25 до 50 км / ч.
С повече припокриване между
диапазоните и с още две допълнителни
предавки във всеки от тях, намирането
на подходящата предавка сега е още
по-лесно.В зависимост от състоянието
на терена или транспортната задача,
Powerhift трансмисията на M7003 може
да се включва ръчно или автоматично.
Новият софтуер за превключване
на предавките осигурява още по-

голям комфорт при шофиране.
С новата функция “Xpress restart”
операторът може директно да
управлява главния съединител чрез
натискане на спирачния педал. Това
позволява спирането на трактора
без да е необходимо задействане на
съединителя, гарантирайки максимално
удобство и производителност.
Комфорт благодарение на
автоматичното превключване на
предавките
В автоматичен режим трансмисията
превключва предавките в зависимост
от натоварването на двигателя.
Оператора трябва само да посочи
изискуемият обхват на скоростта
на информационния дисплей или
на K-терминала за електронното
управление на трансмисията. Вече дори

не е нужно да мислите за превкючване,
а можете да се концентрирате
върху маршрута, който ви предстои.
Можете също да зададете начина
на превключване чрез система за
управление на предавките, което ви
дава огромни предимства по отношение
на производителността и комфорта.
Спестете гориво в ECO режим
ECO режимът автоматично увеличава
ефективността, например по време
на транспортиране. В режим ECO
трансмисията е проектирана по такъв
начин, че крайната скорост от 50 km / h
да се постигне с намалено натоварване
на двигателя. Друг положителен ефект
е намаляването на шум в кабина поради
намаленото натоварване на двигателя
под 2.000 об / мин.
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#Трансмисия

Безкрайни възможности:
Трансмисията е
проектирана така, че
да осигури вашето
маскимално удобство до
завършването на вашите
задачи.

Знаете ли, че?
  
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.

Ако искате да извлечете максимума от вашия трактор във всички
ситуации, KVT (Kubota Variable Transmission) е идеалният избор за вас.
Безкрайно променливото предаване на модела KVT premium M7003
осигурява перфектната скорост за всички работни приложения. Друг
плюс за безопасността: При транспортиране на тежки товари надолу
съотношението на предаване може да се настрои с натискане на бутон,
така че двигателят да действа като спирачка на двигателя и да се
предотврати опасно прекомерно спиране на трактора.
Моделът M7003 Premium KVT е оборудван
със съвременна KVT трансмисия. Напълно
автоматичното управление на трансмисията
осигурява перфектно съчетана скорост на
шофиране с най-ниския възможен разход
на гориво. С този вид трансмисия тракторът
винаги се задвижва в идеалния диапазон на
мощност, в зависимост от прикачения инвентар и
условията на работа.Това допринася за по висока
производителност и съответно отлични резултати.
Тъй като тракторът винаги се задвижва при
подходящото натоварване, производителността
на двигателя е оптимална и разходът на гориво е
сведен до минимум.
Софтуерът на KVT направи многофункционалния
джойстик по-отзивчив, както и дава възможност
за по-бързо ускоряване и забавяне на трактора.
Диапазонът на скоростта е от 0,05 до 50 км / ч, а
подобренията на електрохидравличният реверс
правят трактора още по-маневрен.
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Различни режими и опции
При движение по пътищата, KVT може да се
управлява или чрез мултифункционалния лост или
педала на газта. В същото време ускорението
и характеристиките на двигателя могат да се
регулират чрез K-монитора.
Функцията за круиз контрол поддържа скоростта на
трактора постоянна. Предварителните настройки
могат да се прилагат за две предни и две задни
скорости.
Лесно и интуитивно
Кубота е разработила специален софтуер
за интелигентно управление, който повишава
производителността и ефективността на горивото.
Без значение дали работата е лека или тежка:
Настройката DROOP осигурява оптимално
съответствие между предавката и натоворването на
двигателя. Системата се грижи за контрола върху
трактора и прикачения инвентар, което позволява
на оператора да извършва задачите си по прецизно
и продуктивно.
M7003
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Истински
изпълнител: Можете
да постигнете много
с вашият M7003
Без значение дали работите с тежък прикачен инвентар или с челен товарач
- можете да бъдете сигурни в M7003, когато става дума за хидравлика.
Имате възможност да изберете между два варината на спесификация. Без
значение кой модел сте избрали: ще бъдете възхитени от ефективността и
производителността.

20
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Премиум моделите на M7003 се предлагат
със затворена централна хидравлична LS
(товарочуствителна) помпа с променлив дебит
110 л / мин. Стандартно има четири електронно
управлявани хидравлични клапана. Като опция
се предлагат до два допълнителни. Налична е
Power Beyond връзка при нужда, за управление на
високия дебит на прикаченият инвентар.
Стандартният модел на трактора Кубота е
оборудван с отворена хидравлична система,
80-литрова помпа с три механично управлявани
хидравлични клапана и опция за четвърти
хидравличен клапан. Опцията със 110 л / мин CCLS
технология вече е налична при всички стандартни
модели на M7003.
Без значение кой модел сте избрали: И двата
хидравлични варианта гарантират максимална
гъвкавост.

M7003

Удобен за работа
Електронното управление на повдигане е
ергономично интегрирано в многофункционалния
лост. Това прави хидравликата лесна за работа и
управление. Външното дистанционното управление
улеснява инсталирането и деинсталирането на
прикачения инвентар. Практическата функция
„предпочитан клапан“ е интегрирана в K-Monitor 7 ”и
K-Monitor Pro 12”.
Новата функция „предпочитан клапан“, която
ви позволява безпроблемно да синхронизирате
различни клапани на трактора и лостовете,
допринасят за оптимален комфорт на оператора.
Друга практична характеристика е новата функция
„Контрол на завиване според задачата“, която
прави маневрите при браздене или работа с
челен товарач, много по-лесни чрез регулиране
съотношението на скоростта.
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Балансиран по сила:
Така вие може да
изпълните всяка
задача

С товароподемност от 9 400 кг M7003 ви позволява
да работите бързо в комбинация със сеялки,
торачки или друг тежък инструментр, като плугове,
култиватори и др. Товароподемността отпред от
3 900 кг осигурява лесно справяне със задачи,
изискващи тежко оборудване. По този начин
се допринася за още повече продуктивност на
впечатляващите възможности на M7003.

1

Моделите Premium и KVT разполагат с
хидравлична помпа CCLS (Затворен Център на
Товарочувствителност), която осигурява огромна
мощност от 110 л / мин.CCLS, която осигурява
висока производителност. Стандартните модели с
основна помпа, която понастоящем осигурява 80
л / мин, могат да бъдат оборудвани по избор и с
хидравлична помпа 110 l-CCLS. Друга изключително
практична характеристика е хидравличното
усилване на волана с ново многоскоростно
управление, което може да се регулира според
приложението и необходимата работна скорост. За
оператора постигнатите по този начин икономии на
време означават по-голям комфорт и ефективност.

2

Капацитетът на повдигане на M7003 ще ви впечатли: Дори и тежкия
прикачен инвентар може лесно да се повдига от трактора. Независимо
дали прикачения инвентар е отзад или отпред - хидравликата и
връзката са оптимално съчетани с уникалните характеристики на тази
високопроизводителна машина.

Винаги правилния избор
Що се отнася до силоотводния вал, вие имате
възможност да избирате между четири скорости
(540 / 540E / 1.000 / 1.000E), за да работите с
широк спектър от прикачен инвентар при найефективна консумация на гориво. Това прави M7003
изключително гъвкав в зависимост от предстоящата
задача. Силоотводният вал също така може да се
включва и изключва удобно и безопасно от калника.

3

Преден теглич и силоотводен вал, ако е
необходимо
Опционално, M7003 може да бъде оборудван
с преден силоотводен вал с 1000 об / мин. По
този начин предната част на трактора може да
има широк спектър от приложения, например за
използване на предна косачка или преден бункер за
дозиране на тор и семена.
22
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M7003

Автоматично превключване на силоотводния вал
Вие наистина ще оцените комфорта и прецизността
на автоматичното превключване на силоотводния
вал (при Premium моделите) при завиване в края
на полето. Auto-PTO автоматично изключва
силоотводния вал, когато триточковата система е
повдигната и след това автоматично се задейства
при спускане.

4

Огромна повдигаща сила
M7003 е в състояние да повдигне общо 9 400 кг
отзад. Това прави Куботa M7003 най-добрият в своя
клас.
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Перфектният
команден център:
Всичко е под
вашият контрол
Тези, които управляват M7003, ще се пренесат в изключително приятна
работна обстановка. Просторната и широка кабина на M7003 е
проектирана и оптимизирана да отговори на нуждите и най взискателните
. Изключително комфортен, удобен за оператора и ергономичен дизайн
- тук вие можете да работите силно концентриран, но също така и да се
отпуснете. По този начин кабината има решаващ принос за използването
изцяло на потенциала на трактора.
M7003 осигурява приятна работна среда, дори и
през най-дългите работни дни. Това се гарантира
от просторната му кабина, която е ергономично
проектирана за да отговори на нуждите на оператора
и е една от най-големите в своя клас. Той предлага
изключително пространство и комфорт, добре
обмислена работна концепция и отлична всестранна
видимост. Резултатът е приятна работна среда, която

Знаете ли, че?
  
Знаете ли, че Kubota
произвежда продукти в
седем европейски държави?
Тази близост до пазара е
централна във философията на
компанията. Всяка фабрика се
придържа към същите високи
японски стандарти за качество,
независимо дали се намира в
Германия, Франция или Япония.

24
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ви позволява да се концентрирате върху работата си,
като същевременно намалява умората - дори когато
навън отдавна е тъмно. И като говорим за тъмнина,
новите LED светлини гарантират високо продуктивна
работа, дори през нощта. Вътре в кабината новото
мощно осветление предлага пълен визуален контрол
на видимостта на лоста и джойстика.
Кабината е претърпяла доста модификации,
за да увеличи комфорта. Това започва с нови,
висококачествени интериорни материали и
продължава с новата климатична система с 25%
увеличен въздушен поток, новата първокласна
седалка Grammer,която е с по-добро окачване и
тапицерия, както и по-големи подлакътници. Освен
това, подобрената изолация и звукоизолация води до
по-ниски нива на шум в кабината. Двете опционални
електрически регулируеми външни огледала с
отопление, осигуряват ясна видимост отзад, дори
при мокри условия, температура под нулата или
снеговалеж. Кабината FOPS сертифицирана за
доказана безопасност (опция).
Лесен достъп
За да се увеличи комфортът на оператора при
стандартните модели, новата Премиум седалка вече
присъства в кабината като стандартна. Пасажерската
седалка също е широка и удобна.

По-голям комфорт както за оператора така и за пасажера
За да се увеличи комфортът на водача, сега вече е монтиранa новa,
по-удобно премиум седалка. Помислено е и за пасажера да седи на
широка и удобна седалка също.

M7003
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Кабината на
M7003: Оптимален
комфорт през
дългите работни
дни
Високият комфорт при шофиране е задължителен в дългите
напрегнати работни дни. Затова основното изискване по време
на разработването на кабината на M7003 беше да ви освободим
от възможно най-много работа. Удобната седалка за водача
и пасажера, различните опции на окачването и ниското ниво
на шум вътре в кабината гарантират висока производителност
през целия ден.
Автоматична климатизация – опция
Автоматичната климатична система допринася
за още по приятна работна среда в кабината.
Системата автоматично регулира скоростта на
вентилатора и температурата на въздуха чрез
сензор.

Окачването на предния мост и на кабината
предпазват както оператора, така и машината
и водят до висока производителност. Относно
предния мост: версията с активно окачване
допринася за по-голяма устойчивост при работа.
Тракторът се предлага без окачване на кабината
или може да бъде оборудван с две различни
системи за окачване: система за механично
окачване или пневматично окачване.

Релаксиращо шофиране
Много удобната шофьорска седалка на M7003
- гарантирано осигурява спокойно и комфортно
шофиране.

Окачването на кабината с диапазон на движение
на пружината +/- 45 мм надеждно поема твърдите
удари, докато шофирате по пътя също толкова
надеждно, колкото на полето. Което повишава
безопасността на водача и осигурява по-голям
комфорта. Окачването на кабината осигурява
приятно шофиране и работа без стрес в
продължение на много часове.
Безстепенно регулируемо окачване на предния
мост
Окачването на предния мост намалява умората от
дълъгият работен ден. При работа с плуг или челен
товарач е възможно автоматично и интелигентно
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Висок комфорт и за пасажера
Стандартната пасажерска седалка е удобна и
широка и осигурява отлична видимост също.

управление на предния мост. Това елиминира отрицателните
характеристики на окачването на предния мост и повишава
комфорта и ефективността. Окачването на предния мост може
също така да се деактивира ръчно.

M7003

Приятна и спокойна атмосфера
Добре изолираната кабина (72 dB [A]) осигурява
zинимално ниво на шума в кабината. Така че
можете да работите през целия ден спокойно и
концентрирано.
Универсална употреба
Увеличеното допустимо общо тегло на трактора
до 11 500 кг означава, че са възможни големе
натоварвания.

Електронният имобилайзер увеличава
сигурността
Можете да бъдете напълно спокойни, когато става
въпрос за вашата сигурност, тъй като M7003 има
имобилайзер с парола.
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Нови
перспективи:
Ще се
насладите на
това
4-стълбовата кабина на M7003 е проектирана така,
че да имате всичко на разположение по всяко време.
Панорамното остъкляване ви дава ясен изглед
върху монтирания отпред инвентар и зоните на
предния товарач на трактора. Конкретната яснота е
перфектно допълнена от изключително удобство за
водача: Контролното табло е подредено така, че да се
използва максмилано лесно и без много усилия.
Със само четири колони, заоблени
калници и преден наклонен капак,
M7003 осигурява отлична видимост
отпред, отзад и от двете страни.
Възможността за концентрирана
работа се осигурява от ергономичния
дизайн на уредите за управление.
Всички контролни лостове,
превключватели и бутони в кабината
са интуитивно подредени, лесни за
разпознаване и лесно достъпни.
Големият LCD дисплей също осигурява
ясна, точна и подробна информация,
която ви е необходима. Дори водач,
който се качва за първи път бързо
ще се ориентира и приспособи към
машината.
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Цялата необходима информация
Можете да персонализирате
информацията, предоставена от LCD
дисплея, за да показвате и интуитивно
да използвате цялата информация,
от която се нуждаете. Това води
до лекота на работата, както и по висока производителност независимо
дали трактора се използва от един или
няколко оператора.
Идеален и за надземни работи
За да гарантираме, че изгледът
нагоре от кабината остава
безпрепятствен, ние сме се отказали
от вентилационните контролери,
монтирани на покрива и въздушните
дюзи. Остъкленият прозорец на
покрива може да бъде отворен и
да осигури по - добра видимост на
повдигнатия челен товарач, като
същевременно позволява свеж въздух
да влезе в кабината, ако е необходимо.
Мощният халоген на M7003 или
пълният пакет за LED светлини са
достатъчно силни, за да превърнат
нощта в ден.
M7003
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Комфорт през дългите и тежки работни дни
По-малкото движение на ръката означава по-лесна работа и помалко умора. С други думи можете да свършите повече работа за
по-малко време и при това с по-малко усилия.
Можете да изпълнявате важни функции, без да се налага да
използвате ръцете си често. Всички уреди за управление са
леснодостъпни и можете да работите с пълна лекота. Искате да
увеличите или намалите скоростта на трактора? Можете да го
направите с едно малко движение.

Знаете ли, че?
  
Gonshiro Kubota основава
компанията, тъй като вече не може да
издържи да вижда хора, умиращи от
замърсена питейна вода. Той започна
с производството на продукти за
чисто водоснабдяване. Оттогава ние
предлагаме различни продукти, които
помагат за подобряване на условията
на живот на хората и обществото. Ето
за това и посланието е „За Земята, За
Живота“.

Управлението е
връцете ви: всичко
на една ръка
разстояние
Удобен за работа: Многофункционалният лост на трактора комбинира
централно всички важни функции. Идеално разположен от ергономична
гледна точка, той е лесно достъпен на дясната конзола. Няма по-лесен или
по-ергономичен начин за контрол на функциите на трактора.
30
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При Кубота M7003 като опция всички уреди за управление могат
да бъдат интегрирани в модерния подлакътник на седалката.
Всички уреди за управление, от които се нуждаете редовно, са
леснодостъпни, без да се налага да повдигате ръката си. Това
означава още повече комфорт и висока производителност за Вас
- включително и интуитивна работа.

При всички модели M7003 някои допълнителни
уреди са разположени централно от дясната страна.
Многофункционалният лост на стандартния модел е интегриран
в страничната конзола, докато при моделите с по – високо
ниво на оборудване, са оборудвани с модерен подлакътник и
многофункционален лост.
M7003
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#Теглителна сила

Винаги по пътя
към успеха: С
M7003 можете да
постигнете целите си
спокойно
Дълбока оран, бързи транспортни пътувания или честа работа с
челен товарач в тесни дворове - M7003 умее да впечатлява дори в
трудни ситуации благодарение на отличното сцепление, максималната
стабилност при шофиране и изключителната маневреност. С Кубота
M7003 ще стигнете до крайната точка безопасно, без значение колко
трудна е задачата.
Повишената производителност се осигурява от
окачването на предния мост и кабината на M7003
както и повишеното сцепление и комфорта при
шофиране. Теглителната сила се предава оптимално
- което е от голяма полза при оран на тежки почви.
Окачването на предния мост осигурява не само
по-добро сцепление и повече комфорт при
шофиране, но и отлична безопасност. Това осигурява
допълнителен плюс по отношение на безопасността
при бързо шофиране по пътя. В автоматичен режим
системата се адаптира към съответния товар.
Отлична маневреност
Въпреки значителното си междуосие от 2,72
м, M7003 е изключително маневрен и пъргав
благодарение на малкият ъгъл на завиване от 55 °.
Следователно тракторът може лесно да маневрира
дори и в тесни дворове и при синори.
Електрохидравлично задействане на
автоматичното заключване на диференциала
Автоматичното заключване на диференциала на
предния и задния мост на M7003 се задействат
електрохидравлично и осигуряват възможнос за
най-добро сцепление, дори при лоши условията на
терена. Автоматичното активиране се контролира от
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ъгъла и скоростта на управление. За оптимизиране
на сцеплението при оран или за осигуряване на
перфектна координация с гумите на новата прикачна
пръскачка Кубота, се предлага и дистанционен
комплект (+ 50 мм) за задни двойни гуми.

M7003
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#Прецизно земеделие

Терминал „всичко в
едно“: Никога досега
работата не е била
толкова лесна

K-Monitor Pro 12"

За да отговори на вашите нужди Кубота положи всички усилия за допълнително
оптимизиране на работното си място. За да можете да работите с трактора и прикаченият
инвентар възможно най-лесно, цялата информация е събрана на едно място: K-Монитор.
K-Монитор 7 ”и K-Монитор Pro 12” съчетават широк спектър от функции.
Усъвършенстваният M7003 е 100% съвместим с
ISOBUS. Това означава, че можете да използвате без
ограничения всички сертифицирани от AEF, ISOBUS
устройства и машини. Това ви спестява време, пари и
улеснява работният Ви процес.
Резултатът е оптимизиране на ефективността и
качеството на работа на комбинацията трактор /
прикачен инвентар. Тракторите от M7003 също така
могат да използват TIM технологията със съвместими
машини от други марки.
TIM инсталационният комплект се предлага с KVT
трансмисия и K-Монитор Pro 12 ”.
K-мониторът Pro 12 ”има екран от четири части,
състоящ се от активен основен екран и три
допълнителни екрана за функциите на дисплея.
Те позволяват на оператора лесно да променя
показаните функции. K-Монитор 7” има бутони за
бързо и лесно превключване между функциите.
K-мониторите са с подобрени и актуализирани нови
функции. Паметта на системата за управление на
HMS е увеличена, за да съхранява повече варианти,

което означава, че до 20 приложения вече могат да
се съхраняват в една настройка.

K-Monitor 7"

терминалите. Опционално се предлага автоматична
система с всички терминали за K-Monitor Pro 12
”. Удобните помощни средства за управление
означават минимизиране на припокриванията и
несъвършенствата, икономия на време, по-ниски
разходи за оборудване и по продуктивна работа през
нощта.
Благодарение на новият софтуер, автоматичната
система за управление вече има допълнителни
функции, като до 20 различни направляващи линии,
както и възможността за комбинирани, прави и
извити линии. Можете да използвате функцията
„натисни“, за да коригирате A-B линията с натискане
на бутон.

Многостранна помощ
Управлението при браздене е напълно
автоматизирано. Това ви спестява време, тъй
като можете да се концентрирате напълно върху
завъртането, без да се притеснявате за прикачения
инвентар.
Технологията ISOBUS осигурява допълнително ценно
съдействие за други задачи, например за ръчно
управление, което се обозначава с LED лента на
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Естествено, данните за всички задачи, изпълнявани
с мониторите, могат да бъдат изтеглени за пълна
проследяемост.

Знаете ли, че?
  
Знаете ли, че Kubota е
пионер на ISOBUS? И между
другото: Kubota също е
водеща в индустрията на
AEF сертифицирани ISOBUS
съвместимости.

Секционно управление
С лиценз за секционно управление, машината може
да регулира началото и края на земните участъци.
По този начин спестявате разходи чрез избягване
на припокриванията.

34

Ефективно използване на ресурсите
В мониторите на Кубота е интегриран и
GEOCONTROL, който в комбинация с GNSS
приемник, който позволява превключване на
част от ширината на дадена част или приложение
за специфична част. Тези функции позволяват
използването на ISOBUS прикачен инвентар като
торачки, пръскачки и прецизни сеялки. Това ви
позволява да спестите време, тор и семена и по този
начин да намалите разходите за сметка на добивите.

M7003

Променлива норма
С лиценз за приложение на променлива норма,
инвентарът може да регулира използваното количество
в комбинация с геореферирана карта. Това увеличава
добивите от хектар, спестява разходи и подобрява
удобството при шофиране.
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#Прецизно земеделие

Просто
оставете
трактора да
работи за вас
Precision Farming дава възможност за много прецизна
употреба на семена, торове и пестициди. M7003
се предлага с автоматично управление, така че да
можете да фокусирате вниманието си още повече
върху тяхното приложение. Това също е изключително
полезно по време на работа в полето и ви осигурява
безопасност при движение по пътищата.
С опционалната автоматична
система за управление можете да
се концентрирате напълно върху
това как да използвате максимално
прикачения инвентар, тъй като вашият
трактор всъщност управлява за вас!
В комбинация с GPS, автоматичната
система за управление направлява
надеждно и прецизно посоката и
движенията на M7003 - както право
напред, така и при завиване.
Работете по по-спокоен начин и
спестявайте пари
Автоматичната система за управление
не само позволява ефективно и точно
шофиране, но също така улеснява
вашата работа, като намалява
стреса и умората. Тази технология
ви позволява да работите попродуктивно дори през нощта.
И в крайна сметка автоматичната
система за управление
също така ви спестява пари:
Минимизира припокриванията и
несъвършенствата, така че торовете,
семената и препаратите за защита
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на културите да могат да се прилагат по-точно.
Освен това се избягва ненужно шофиране,
което ви спестява гориво.
Двойно е просто по-добре
Вграденият GPS позволява на M7003 да записва
собствените си движения, да показва GPS
карти на K-монитора и да изпълнява много
автоматични GPS-контролирани функции. За
да осигури максимално възможна точност,
Кубота използва два корекционни сигнала:
EGNOS (приблизително 20 см точност) и RTK
(приблизително 3 см точност). Комбинацията
от тези две технически решения ви осигуря
изключителна прецизност на движение.
С опцията за автоматично управление M7003
винаги знае къде се намирате и в коя посока
се насочвате. Ако оставите кормилното
управление на трактора, можете да отделите
повече енергия за извършване на редица
контролни функции, които позволяват още поголяма ефективност и точност на работа. TIM
(Trac-tor Implement Management) технологията
осигурява допълнителна ефективност. Тази
система позволява на инвентара автоматично
да контролира функциите на трактора според
моментните си нужди.

M7003
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#Челен товарач

Лесна работа
Разположен на подлакътника на моделите
M7003 Premium, джойстикът на челният товарач
гарантират безпроблемна работа. Благодарение
на хидравликата можете да използвате няколко
функции едновременно. Управлението на
отварянето на кофата осигурява бързо накланяне
за по-голяма ефективност.
Монтиране и демонтиране за минути
Челният товарач може да се монтира и демонтира
без инструменти за няколко минути.

Знаете ли, че?
  
Знаете ли, че Kubota е не
само една от първите 50 найпризнати марки в Япония,
но и един от най-големите
производители на трактори
в света? Само през 2014 г.
Kubota произведе над
180 000 трактора.

Работна обстановка без стрес
Кубота KSR (Kubota Shockless Ride) спомага за
минимизиране на вибрационното натоварване.
Разширени хидравлични функции
Дори в базовата версия всички челни товарачи на
M7003 имат три стандартни функции на клапана с
опция четвърта функция за работа със щипка за
бали или друг хидравлично управляван инвентар
за челен товарач. Клапанът се управлява чрез
удобно разположен превключвател на джойстика.
Хидравлично усиления волан с многоскоростно
управление предлага допълнителни предимства,
което прави работата на челният товарач още полесна и бърза.

Иновативна
концепция: Перфектно
съчетание на челен
товарач и трактор

всички маркучи и кабели бързо и едновременно.
Челният товарач може да се монтира и демонтира
изключително лесно.
Оптимален поглед отпред
Механичното Z паралелограм идва от колесните
товарачи Kубота и по същия начин е интегриран в
кинематиката на люлеещото рамо. Тази система е
по-здрава и ви осигурява ясен поглед отпред.

Спестяващ време мултификсатор
Всичко, което трябва да направите, е да дръпнете
лоста на мултификсатора, за да свържете

Работата с челният товарач на M7003 означава работа в перфектна хармония. Вие
се възползвате от факта, че тракторите и челните товарачи Kubota безпроблемно
се съчетават помежду си и се допълват перфектно. Тази персонализирана
комбинация ви носи няколко предимства: гладка работа, първокласна лекота на
използване, както и висока ефективност.
38

RZ_KUBO_149_M7003_Broschure_BG.indd 38-39

M7003

39

13.05.2020 17:07:10

#Фермерски решения

Винаги на
сигурната страна
Инвестицията в M7003 е гаранция за по-голяма производителност,
ефективност и качество. Гаранцията на Кубота и договорът за
поддръжка на Кубота защитават вашата инвестиция, акто запазват
нейната стойност за по-дълъг период от време.
От сигурната страна за по-дълго
време
Тракторите Kубота осигуряват
доказано качество, отлични
показатели и хармонизирани
характеристики. Тъй като сме напълно
сигурни в M7003, вие ще получите
петгодишна пълна гаранция от
производителя.

Финансиране с добавена стойност
M7003 означава производителна и приятна работа. Не пропускайте
предимствата на тази технология, която ще допринесе съществено за
вашия успех. Независимо дали финансирате, лизинговате или наемате – с
Кубота Финансиране инвестирането е просто, удобно и безопасно. Нека
професионалните съвети, индивидуалната услуга и атрактивните условия ви
убедят в това. С пълен контрол на разходите, гарантиран по всяко време.

Поддържане на стойност и
ефективност в дългосрочен план
С договора за обслужване можете
да си гарантирате, че вашият M7003
разгръща пълния си потенциал всеки
ден. Има пет сериозни причини за
това: оптимална безопасност при
експлоатация, ефективна консумация
на гориво, висококачествена машина,
по-висока стойност при препродажба
и повече време за работа, тъй като
вашият партньор Кубота се грижи за
вашата машина.
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#Техническа характеристика

M7133

Модел

M7153

M7173

V6108 TIEF5

Двигател

4 / 4v / турбо зареждане и интеркулер

Брой цилиндри / клапани / нагнетяване
Мощност на двигателя

кс (kW)

95 (130)

110 (150)

125 (170)

Макс. мощност вкл. Powerboost

кс (kW)

110 (150)

125 (170)

130 (175)

cm3

Работен обем на двигателя


об/мин

Макс. въртящ момент 

н.м.

Номинална мощност

6 124
1 900
600

689

711

1 500

Макс. обороти на двигателя

150 A/170 Ah (20 HR)/1 000 CCA

Акумулатор
Резервоар / Ad blue резервоар

лит.



330/38
C

Стандартен

Варианти

Премиум

Премиум KVT

D

Трансмисия
30 напред, 15 назад (пълзящи опция: 54 напред, 27 назад);
функция Xpress restart

Брой предавки
км/ч

Макс. скорост 

KVT

40/50
2,87 (пълзяща 0,45)

0,05

Основни предавки

6 Powershift скорости

KVT

Диапазони

5бр. синхронизирани

KVT

Мин. скорост при 2000 об/мин



км/ч

G

електро хидравличен

Реверс

B

мокър хидравличен

Съединител

F

Хидравлична система
Система
Дебит на помпата

л/мин



помпа с фиксиран дебит

помпа с променлив дебит (чувствителност към натоварване)

80

110

A

E

електро-хидравличен контрол

Система за контрол

III

Категория
Капацитет на заден навес



Капацитет на предното окачване

кг

9,400

кг

3,500

Управление хидравличен клапан

механичен

Електро хидравличен

Брой клапани за управление

3 (опция 4)

4(опция 6)

Обороти силоотводен вал

заден

об/мин

540/540E/1 000/1 000E
1 000

			 преден
Размер на гумите
Предни

540/65R28

Задни

650/65R38

M7133 / M7153 / M7173

Модел
A Обща дължина

мм

4 768

B Междуосие

мм

2 720

C Височина кабина (от центъра на задния мост до тавана )

мм

2 224

D Обща височина

мм

3 030

E Обща широчина

мм

2 500

F Колея

мм

1 900

G Просвет (мин/макс)

мм

437/516

Стандартен размер гуми: 540/65R28, 650/65R38

Размери & тегло
Обща дължина 

мм

4 768

Обща височина 

мм

3 030

мм

2 500

мм

2 720

кг

6 600 – 7 350

Обща широчина



Междуосие 
Тегло 
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LOCAL KUBOTA DISTRIBUTOR

KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH
Senefelder Straße 3–5, 63110 Rodgau
Telefon: +49 6106 873-0, Telefax: +49 6106 873-199, E-Mail: info@kubota.de
http://www.kubota-eu.com
Положени са всички усилия да се гарантира, че съдържанието на тази публикация е било точно и актуално към момента
на публикуване. Всички права запазени. Никоя част от тази публикация не може да бъде възпроизведена под каквато и да
е форма, по никакъв начин, без предварително разрешение на Kubota. Kubota си запазва правото като производител да
променя и актуализира всяка спецификация или информация за експлоатационните характеристики без предупреждение, ако е
необходимо.
v_2/2020
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