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Предизвикателствата пред селскостопанския сектор стават все по-големи. 
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 висока производителност 
при постоянно натоварване. Тракторът КУБОТА е правилният избор за вас.

Новото  
мислене е 
отговор на 
днешните 
предизвика-
телства



4 5 M6001 Utility серия

Когато става все по-трудно да се постигне успех, значи е дошло 
време да се предприеме нов по - различен 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 тяхната производителност, мощност и разход на гориво.

Трудните 
времена 
изискват 
стабилна 
и сигурна 
работа
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Новото 
разбиране за 
земеделието 
е възможно 
благодарение 
на един 
глобален играч

Пуска на европейския 
пазар чисто новата 
серия M60022020

Откриване на нов 
център за изследване 
и развитие на КУБОТА 
във Франция

2021
Откриване на ново 
производствено 
предприятие във 
Франция

2014
КУБОТА разширява на-
правлението за прика-
чен инвентар с придоби-
ването на Great Plains

2016
Пускане на пазара на 
серията M7001 и нова 
програма за прикачен 
инвентар КУБОТА

2015
КУБОТА придобива 
Kverneland Group2012

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 развиващата  
се компания в професионалния селскостопански сектор?  
Просто погледнете решенията и стъпките, които предприехме през 
последните години.
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Изискванията в селското стопанство са не само високи, но и всеобхватни 
и разнообразни. За щастие КУБОТА има правилните решения за всяка 
задача – и то от един единствен източник.  
С огромна програма за реализация на пазара и технологията ISOBUS 
на КУБОТА ние сме Вашият 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.

Портфолио, 
ориентирано 
към бъдещето, 
не означава 
само трактори
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#Акценти

Фермерски решения 
на Кубота
Изпълнение на 360 ° за 100% успех

Разбраме, 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 фермерските решения на Кубота сме 
обединили всичко това в една единствена система, с която да постигнете успех. 
От интелигентните технологии до отделните услуги. Предимствата на фермерските 
решения на Кубота са идеално преплетени  и образуват цикъл, който завършва там, 
където започва: с нашето уверениение, че винаги можем да ви подкрепяме по-добре 
сега и в бъдеще.

Управление на  
финансите 
M6001 Utility означава висока 
производителност при работа 
във фермата и на полето.  
С Кубота финансиране можете 
да инвестирате в технологии, 
които ще имат важен принос 
за вашия успех.

Производителност
Kubota M6001 Utility е идеалната 
универсална машина сред 
професионалните трактори. 
Със своята модерна, мощна 
технология на двигателя, 
голямата си маневреност и 
товароподемност, M6001 Utility 
се доказва в трудни работни 
условия с огромната си 
икономическа ефективност.

Управление
С Kubota M6001 Utility всичко 
е под контрол. Неговата ясно 
подредена операционна 
конзола е командният център 
на трактора. Благодарение 
на оптималната ергономия, 
можете да управлявате  
M6001 Utility без усилие.

Оптимизация 
С модернизираните ISOBUS 
терминали и оборудване 
на Kubota, M6001 Utility 
е отговорът на всички 
предизвикателства. А с 
възможностите на решенията 
за прецизно земеделие можете 
да спестите време и пари 
благодарение на ефективното 
използване на ресурсите.

Защита на  
инвестицията 
Тракторите Kubota предлагат 
доказано качество и отлична 
производителност. С договор 
за поддръжка можете да 
защитите инвестицията си за 
години напред. Нещо повече, 
Kubota ви предлага до пет 
години пълна гаранция за 
M6001 Utility.

Кабина 

Със своята изключително просторна 
кабина с отлично оборудване и ергономично 
оптимизирани контролери за управление, 
Kubota M6001 Utility ви осигурява едно 
изключително работно място.Оптимална подкрепа

Интелигентни превключващи 
елементи, като ограничител на 
оборотите на двигателя, памет 
за обороти на двигателя и 
контрол на постоянната скорост 
на двигателя, осигуряват 
допълнителни предимства.

Двигател

Мощните двигатели Stage V V6108 
и V3800 на Kubota M6001 Utility 
впечатляват с ниския си разход на 
гориво, изключителна надеждност и 
висока производителност.   

Хидравлика

Мощната 3-точкова 
навесна система на Kubota 
M6001 Utility позволява 
товароподемност от 
5000 kg или 6100 kg (в 
зависимост от модела). 
Това ви позволява да 
работите с всякакъв 
прикачен инвентар 
при максимална 
производителност.

Трансмисия 

Трансмисията 24 напред/24 
назад има точният брой предавки 
за оптимална скорост, голяма 
гъвкавост, ефективна работа 
на товарача и широк спектър от 
приложения.

Маневреност 

Новата функция за автоматично 
завъртане на две колела, подпомагана 
от сензори, автоматично изключва 
задвижването на четирите колела 
при завъртане. Поради това радиусът 
на завиване е оптимизиран, така че 
тракторът да се движи лесно.

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

УПРАВЛЕНИЕ

ОПТИМИЗАЦИЯЗАЩИТА НА 
ИНВЕСТИЦИЯТА

УПРАВЛЕНИЕ НА 
ФИНАНСИТЕ
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#Двигател
Знаете ли, че ? 
   
Знаете ли, че Кубота произвежда  
свой собствени двигатели и, че  е 
световен лидер за индустриални 
дизелови двигатели до 100 к.с.? 
Може да бъдете изненадани 
като научите колко голямо е 
приложението на двигателите 
Кубота. Най-високо качество 
и ефективност са основните 
предпоставки за този успех.

Двигателите  
на M6001 Utility:  
С пълна скорост  
в бъдещето

И двете версии с къса и дълга база предлагат висока 
производителност. Със серията трактори M6001 Utility, 
Kubota за пореден път доказва, че е иновативен лидер 
в областта на дизеловите двигатели. Както M6-101 U, 
така и M6-111 U са оборудвани с модерния 4-цилиндров 
дизелов двигател V3800. Моделите M6-121 U, M6-131 U 
и M6-141 U имат 4-цилиндров V6108 дизелов двигател.  
И двата двигателя отговарят на строгите изисквания 
на стандарта за емисии на отработени газове Stage IV. 
Гениалната комбинация от Common Rail впръскване, 
дизелов окислителен каталитичен конвертор (DOC), 
дизелов филтър за твърди частици (DPF), SCR 
каталитичен конвертор и индикатор за почистване на 
пепелта прави това възможно. 
 
Това е от полза не само за околната среда, но и за вас в 
много отношения: чрез по-висока ефективност, по-нисък 
разход на гориво и по-нисък шум на двигателя. Включена 
е и доказаната надеждност на Kubota.  
 
Ще ви хареса и това: При двигателя V3800 интервалът 
за почистване на DPF е увеличен от 3 000 на 6 000 часа 
работа, докато при двигателя V6108 това е огромните 
8 000 часа. Това подпомга лесната поддръжка на 
трактора.
 
Отлични двигатели
Двигателите V6108 и V3800 се предлагат с превъзходни 
функции като двойна памет за обороти на двигателя, 
управление на постоянната скорост на двигателя и 
ограничител на оборотите на двигателя. Двигателят 
V6108 впечатлява с постоянен въртящ момент от 
1500 об/мин до 2200 об/мин, което му придава голяма 
еластичност и издръжливост. Двигателят V3800 
предлага достатъчна скорост и мощност, за да се 
справи дори с най-тежката работа на полето, докато 
компактният му дизайн подобрява маневреността и 
отзивчивостта на трактора.
 
Качества,които се отплащат
Допълнителните функции на двигателя също водят 
до конкретни подобрения. Големият охладител, както 
и два въздухоотвода на капака осигуряват отлично 
охлаждане. Това осигурява на двигателите висока 
ефективност и дълъг живот. Алтернатора има висока 

Когато избирате трактор от серията M6001 Utility, вие не само избирате превъзходна 
теглителна сила и производителност на двигателя, но и екологична технология. 
От само себе си се разбира, че модерните, високоефективни двигатели на Kubota 
отговарят на строгите изисквания  на стандарта за емисии на ЕС Stage V, като по 
този начин съчетават най-доброто от двата свята, а именно висока динамика и 
мощност с високо ниво на екологична съвместимост.
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мощност от 150 ампера. Това осигурява достатъчно 
мощност както за бордовата електрическа система на 
трактора, така и за тегленото оборудване.
 
Комфорт дори извън кабината
Ниско разположените 190-литров дизелов и 16-литров 
резервоар за AdBlue® са лесни за пълнене. Kubota също 
така ви улеснява при извършване на поддръжката, 
тъй като можете лесно да стигнете до всички точки за 
поддръжка на трактора.
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#Трансмисия

Изключителна 
8-степенна трансмисия 
с powershif 
превключване: така 
че винаги да сте на 
правилната предавка
Интелигентна и удобна – Intelli-Shift powershift трансмисията ви позволява 
да превключвате предавките с натискането на един бутон. Kubota M6001U 
не само улеснява работата ви в това отношение. Автоматичната функция 
също ви улеснява при различни типове почва дори и на хълмист терен. 
Всичко, което трябва да направите, е да управлявате, а тракторът се грижи 
за превключването вместо вас.

С изпитаната трансмисия Intelli-Shift можете лесно да 
превключвате предавките с натискане на бутон на 
скоростения лост. Преместването нагоре или надолу е 
еднакво лесно. С най-добрите в класа осем предавки 
за натоварване в три механично синхронизирани 
диапазона, можете да използвате общо 24 предни и 24 
задни предавки – точният брой за отлично регулиране 
на скоростта, голяма гъвкавост и комфорт по време 

на товарене и за особено широко поле на приложение. 
Ако ситуацията го изисква, дори не е нужно да сваляте 
ръката си от десния подлакътник, за да превключите 
предавките, тъй като той има два допълнителни бутона, 
които можете да използвате и за смяна на powershift.
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Вариант, който се отплаща
С опционалната група за пълзяща скорост, можете да 
увеличите скоростите до 32 предавки напред и назад. 
Тази опция е задължителна за операции, които редовно 
изискват ниски скорости, например за прибиране на 
зеленчуци или засаждане на разсад. 

Трябва да управляваш себе си
Автоматичният режим е истинска благословия при 
променящите се условия на почвата и терена. Тук 
става дума за максимална производителност чрез 
автоматично превключване. 
 

Все още трябва да се управлявате
При движение по пътя с ремарке скоростните 
предавки се адаптират към наклони в зависимост 
от натоварването. В полеви режим трансмисията 
автоматично се настройва към натоварването 
на двигателя, за да постигне максимална 
производителност.
Тази функция ви позволява напълно да се 
концентрирате върху работата си във взискателна 
среда, без да се притеснявате за превключването. 
Новата стационарна функция на силоотводния вал 
позволява да продължите да го поддържате активиран, 
дори след слизане от трактора. Идеалното решение 
при смесване, изпомпване или раздробяване.
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Знате ли,че ? 
   
Знаете ли, че Kubota е 
един от водещите играчи 
в строителните машини и 
компактните трактори в Европа 
от много години? Този опит и 
съответните фактори за успех се 
прилагат и в професионалното 
селскостопанско инженерство.
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#Хидравлика

Хидравликата на M6001 Utility лесно се справя с тежък прикачен инвентар. 
Независимо дали става въпрос за широка комбинация за сеитба или 
реверсивен плуг – с високата си повдигаща мощност тракторът повдига 
всичко с лекота. Необходима ли е тежка работа с челен товарач във 
вашата ферма? Хидравликата на M6001 Utility лесно ще се справи.

Истинска станция  
за мощност -  
изключително  
продуктивната висо-
копроизводителна

Хидравликата на M6001 Utility гарантира максимална 
производителност. Новите трактори от серията M6001 
Utility са оборудвани със зъбни хидравлични помпи за 
безпроблемна работа на инвентара и изключително 
бърза работа с челен товарач. Задната хидравлика 
се задейства чрез външни цилиндри, което осигурява 
по-голяма повдигаща мощност и опростява достъпа 
отзад. С превключватели на долните връзки за 
електронно управление можете бързо и лесно да 
контролирате повдигането и спускането. 
 
Мощен и неусложнен 
Когато става въпрос за повдигане на много тежък 
прикачен инвентар, M6001 Utility наистина може да 
разгъне мускулите си: Благодарение на големите си 
външни хидравлични цилиндри, 3-точковото свързване 
Категория III осигурява товароподемност от 6 100 
кг (модели M6-121 U, M6-131 U и M6-141 U) или 5 
000 кг (M6-101 U и M6-111 U модели). В зависимост 
от модела хидравличната помпа е с капацитет 71 л/
мин или 77 л/мин. Това ви позволява да боравите 
с всякакъв прикачен инвентар с максимална 
производителност.  
 
Отлична обратна връзка 
За да осигурят кратко време на цикъла при работа 
с челен товарач и моментална реакция на закачане, 
тракторите имат хидравлични помпи с висок дебит. 
Стандартната конфигурация включва два хидравлични 
клапана, докато по избор се предлагат до четири 
клапана. Това ви позволява да изпълнявате няколко 
задачи едновременно. Вие просто регулирате дебита 
на помпата от мястото на водача. Това ви дава лесен и 
прецизен контрол върху всички хидравлични функции 
на машината.

Нежно също действа
Без значение каква работа трябва да свършите, с 
електрохидравлично задействащия се силоотводен 
вал 540/1000 (540/540 eco PTO като опция) можете 
да управлявате голямо разнообразие от задно 
монтирани инвентари и да отговаряте на всички 
работни изисквания. За повишена производителност 
независимият силоотводен вал може да се включва 
и изключва чрез просто завъртане на контролния 
превключвател. Автоматичната модулация осигурява 
плавен старт, без да се налага спиране на трактора. 
Благодарение на външните превключватели на 
двата задни калника, можете също да включвате и 
изключвате силоотводния вал или да го управлявате 
при стационарна работа.
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#Кабина

Добре известно е, че тези, които работят спокойно, постигат повече. Затова Kubota 
е проектирал кабината на M6001 Utility, така че да отговори оптимално на вашите 
изисквания. Изобилие от пространство, комфорт и отлична видимост ви позволяват 
да работите продуктивно и да осигурите приятна работна атмосфера дори до късно 
през нощта, ако е необходимо. Така че оставате спокойни – от началото до края на 
работния ден.

Най-доброто място на 
което може да бъдете: 
максимален комфорт

Не само предницата и предният капак на M6001 Utility 
имат атрактивния дизайн, както при тракторите от срията 
M7, кабината също е идентична, макар и с различно 
оборудване. Вътре ще намерите работно място с нови 
цветове и материали, които наистина ще ви харесат. 
Благодарение на широко отварящите се врати можете да 
влезете еднакво добре в просторната кабина и от двете 
страни. Вътре ще намерите изключително просторно 
работно място с луксозна шофьорска седалка с 
пневматично окачване, където ще се почувствате като у 
дома си. Предлага се и допълнителна стандартна седалка 
за инструктор. 

Приятна работна среда
Всички важни контролери за управление са подредени 
по идеален начин, който ви позволява да седнете и да 
се отпуснете. Ще ви хареса и ниското ниво на шум в 
климатизираната кабина. Идеални условия не само за 
дълги работни дни, но и за отлично качество на работа. 

Безпрепятствен поглед към това, което е важно 
Говорейки за качество на работа: Отличната всестранна 
видимост при M6001 Utility също има важен принос за 
това. Кабината с 4 колони е оборудвана с голяма площ 
от антирефлексно стъкло. Безпрепятствената видимост 
към всички места за прикачване гарантира, че няма 
да пренебрегвате никакви препятствия и можете да 
използвате максималната ширина. Двете панорамни 
телескопични странични огледала са с по големи размери.
Между другото, вие също ще можете да виждате всичко 

добре през нощта: Четири стандартни фара и четири 
опционални мощни LED работни светлини на покрива на 
кабината превръщат нощта в ден за вас. 

Пълен пакет на изпълнение
Ще ви хареса и другото оборудване на кабината: отварящ 
се покривен прозорец за безопасна работа над главата, 
регулируемият по дължина и наклон волан за оптимална 
позиция на сядане, два USB порта, както и мощният 
климатик и отопление. Всичко това допринася за вашия 
комфорт при шофиране и работа и ви позволява да 
постигнете още повече.

Знаете ли, че ? 
  
Знаете ли, че Kubota има 
производствени мощности в 
седем европейски страни?  
Тази близост до пазара е част 
от философията на компанията. 
Освен това, същото значение 
се отдава на високите японски 
стандарти за качество във всяка 
фабрика, независимо дали в 
Германия, Франция или Япония.
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#Кабина

Всичко е под ръката ви: Всяка операция е детска игра, при Kubota 
ергономията означава, че можете да управлявате трактора си без усилие. 
Подреждането на работните контролери се фокусира върху яснотата и 
лекотата на използване. Работата с M6001 Utility е лесна за разбиране 
и напълно интуитивна. Така че можете да съсредоточите цялото си 
внимание върху действителната работа. 

Всичко е под ръката 
ви: Всяка операция  
е детска игра

Контролната конзола е приятно подредена. Всички 
контролни бутони са логично подредени и лесни 
за достигане. Ясното цветово кодиране (оранжево: 
трансмисия, черно: хидравлика, жълто: силоотводен 
вал) прави работата бърза, безопасна и безпогрешна. 
Дори през нощта получавате добър поглед на 
контролната конзола. Това се осигурява чрез 
осветление от тавана на купето. 

Всичко е под контрол
Ясно подреденият панел за управление от дясната 
страна на кабината е командният център на трактора. 
Всички управляващи елементи са разположени там и в 
подлакътника непосредствено до него. Така че имате 
всичко под ръка, без да се налага да се протягате или 
да се изправяте. Лесно можете да четете монитора 
в страничната конзола дори в слънчеви дни. Това се 
гарантира от периферната козирка за слънце.
Говорейки за контрол: Стартерът на двигателя е защитен 
с парола, така че не е нужно да се притеснявате, че 
тракторът ще бъде откраднат. 

Всичко е под ръката ви
Типичните за Kubota интелигентни превключващи 
елементи осигуряват допълнителни предимства. Ето 
три примера: С ограничителя на скоростта можете 
да контролирате оборотите на двигателя на стъпки 
от 10 об/мин. Зададената скорост се поддържа 
постоянно, изразходва се по-малко гориво и рискът 

от превишаване на оборотите е намален при работа 
на силоотводния вал. Можете да използвате памет 
за скорост A/B, за да зададете две често използвани 
скорости. Това ви спестява време, защото не е нужно 
да намалявате до необходимата скорост и няма да се 
разсейвате от действителната си работа. Контролът на 
постоянната скорост на Kubota също е изключително 
полезен. Електронният контролер поддържа постоянни 
скорости на двигателя и силоотводния вал. В 
комбинация с автоматичния режим на трансмисията 
се повишава качеството на работата на пркачния 
инвентар. Използването на балопреса в хълмист терен 
е отличен пример за това. 

Всичко е пред погледа ви
Новопроектираното информационно табло  ви 
позволява още по-добър мониторинг на всички 
важни данни за трактора. Показват се скоростта на 
шофиране и нивото на AdBlue®, както и важни данни 
за двигателя и трансмисията или състоянието на 
окачването на предната ос.



22 23 M6001 Utility серия

#Челен товарач

Ако тракторът и челният товарач са от един и същ производител, можете с право 
да очаквате перфектно съчетан продуктов пакет. M6001 Utility всъщност ще 
надмине очакванията ви. Това е перфектно настроена технология, която извежда 
работата с челен товарач на ново ниво на ефективност и производителност с 
интелигентни решения.

По-висока ефективност:  
Работата на вашия 
челен товарач е  
на ново ниво

Лесното използване и скоростта са две основни 
характеристики, които правят комбинацията от трактора 
и челния товарач на Kubota толкова уникална.
 
И двете осигуряват перфектни условия за 
високоефективна работа: Изключително добра 
видимост – дори и на повдигнатия челен товарач 
през прозореца на покрива. Бързото свързване и 
разкачване на челният товарач е страхотно удобство за 
използването му.
 
Отличната видимост напред повишава безопасността, 
както и спирателните клапани за спускане, които 
осигуряват позицията на товарната кофа дори в случай 
на пълна загуба на хидравлично налягане. 

Търсите добавена стойност?
Разбира се, комфортът също така е основен приоритет 
при челният товарач Kubota. Например, системата за 
намаляване на вибрации KSR (Kubota Shockless Ride) 
намалява вибрационното натоварване, което възниква, 
например, при работа при високи скорости – и по този 
начин също така облекчава водача. С допълнителен 
клапан за трета или дори четвърта хидравлична 
функция, можете да разширите обхвата на приложение 
на челния товарач още повече, например с кофа 
за захващане или други хидравлично управлявани 
инструменти. Искате ли да вдигате на високо или 
трябва да вдигате тежки неща? С две отделни точки 
на свързване можете да използвате максималната 
повдигаща сила или максималната височина на 
повдигане на челния товарач. 

Готов за работа за нула време
Монтирането и демонтирането на челния товарач не 
може да бъде по-лесно. Благодарение на интегрираните 
подпори за паркиране и два крепежни болта, това е 
детска игра. Без използване на инструменти. Рамката за 
бърза смяна осигурява свързването и разкачването на 

кофа за тор, вилица за палети, вилица за бали или кофа 
за секунди. Хидравличните маркучи също се свързват 
толкова бързо – благодарение на бързоразглобяемия 
съединител. 

Деликатна, прецизна работа
С напречния лост можете да управлявате предния 
товарач с висока точност. С  лесен достъп на 
контролната конзола, той позволява много деликатна 
работа. Със специалния управляващ клапан можете 
да използвате няколко функции едновременно, докато 
управлението на накланящата се кофа позволява 
кратки работни цикли. Благодарение на хидравличния 
реверс за заден ход можете да карате напред и назад, 
без да използвате съединителя.
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#Сцепление

С допълнителна система за предно окачване

Без допълнителна система за предно окачване

Благодарение на отличното сцепление и уникалната маневреност на M6001 
Utility, можете да овладеете ситуации на полето, на пътя и в двора, които 
ще ви удивят. Ще видите: Дори при трудни условия на работа, тази серия 
трактори все още може да увеличи производителността.

Пъргав специалист, 
способен да тегли  
във всички посоки

Отличната маневреност на M6001 Utility ви се отплаща 
навсякъде. На синори, например, където можете да 
завиете наведнъж, без да се налага да се люлеете или 
да давате назад. Или в тесни дворове, където можете 
елегантно да се движите зад всеки ъгъл. Това става 
възможно благодарение на функцията за автоматично 
завъртане на две колела. Това прави трактора 
изключително маневрен. 

Маневриране и в най-тесните пространства
Уникално малкият радиус на завиване на M6001 Utility е 
допълнително подобрен от неговата предна ос, с конусно 
задвижване – друго изключително предимство на Kubota. 
С ъгъл на завиване от невероятните 55° можете да 
маневрирате уверено дори в най-тясното пространство. 
Говорейки за предимства: Благодарение на конусното 
задвижване, M6001 Utility има по-висок просвет от 
тракторите с универсална шарнирна предна ос. Това 
означава, че можете да обработвате до високи култури, 
при които други трактори ще трябва да се откажат. Дори 
големи откоси сено ще останат невредими. 

Нова характеристика на M6001 Utility е функцията за 
автоматично завъртане на две колела. Тази функция 
използва сензори в предната ос за автоматично 
изключване на задвижването на четирите колела при 
завиване. Това гарантира оптимален радиус на завиване 
и максимална защита на крайната зона и гумите. При 
версиите с удължено междуосие предната ос е удължена 
със 110 мм. Това също подобрява характеристиките на 
завиване на трактора. 

Голямо междуосие за добро сцепление
Моделите M6-121 U – M6-141 U имат голямо междуосие 
от 2690 мм, което е особено предимство за сцепление в 
най-тежките условия на работа. 

Добро окачване
Оригиналната предна ос на Kubota с двойна конична 
предавка осигурява максимална маневреност и 
надеждност. По избор всички модели M6001 Utility 
могат да бъдат оборудвани и с активен преден мост, 
който може да се регулира за оптимално сцепление 
и комфорт. Това е разумна инвестиция, тъй като 
не само осигурява повече комфорт и безопасност 
при шофиране, но и по-голямо сцепление. Ще се 
насладите на удобно шофиране без умора. 

Патентована рецепта против приплъзване
Ако мекия и кален терен заплашва да ви забави, 
просто трябва да включите електрохидравличната 
блокировка на диференциала на предния и задния 
мост – и отново сте в „състезанието“. При буксуване 
можете да използвате блокировката на диференциала 
на предния мост, когато шофирате направо в полеви 
режим.Режим на задвижване на всички колела 
улеснява завиването. 

Полезен автоматичен режим на задвижване на 
всички колела
Друга полезна функция е автоматичният режим на 
задвижване на всички колела. Веднъж активиран, 
тракторът автоматично превключва от задвижване 
на четирите колела към задвижване на две колела, 
веднага щом се движи по-бързо от 20 km/h. При 
скорости под 17 км/ч задвижването на четирите 
колела отново е в действие. В допълнение, спирачните 
характеристики са подобрени, което е особено 
предимство при движение по пътя с тежко ремарке.

Знаете ли,че? 
  
Гонширо Кубота основа 
компанията, защото вече не 
можеше да гледа как хората умират 
от замърсена питейна вода. 
Така той започва да произвежда 
съоръжения за пречистване на 
вода. Оттогава ние предлагаме 
различни продукти, които 
допринасят за подобряване на 
условията на живот на хората и 
обществото. Това означава „За 
земята, за живота“.
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#Контрол & #Оптимизация

Комплекти за модернизиране може да се монтират на 
ISOBUS трактор, което ви позволява да използвате 
всеки ISOBUS инвентар, наличен на пазара, без 
ограничения. Това ви спестява време и пари, така че 
можете да работите спокойно. 

ISOBUS на борда
Терминалите са сертифицирани по ISOBUS. Връзката 
в задната част на трактора позволява ISOBUS 
устройствата да се показват в кабината на мониторите 
IsoMatch Tellus Pro 12" или Tellus Go 7". Всички 
настройки на устройството могат да се правят удобно 
от вашата седалка чрез сензорния дисплей. Можете 
да персонализирате мониторите, за да отговарят на 
вашите индивидуални нужди.  
 
Двата операторски терминала са сертифицирани по 
ISO 11783, ISOBUS сертификат за трактори и инвентар. 
На монитор могат да се показват до четири камери. 
Терминалите са оборудвани с поредица от бутони за 
избор на скорост, които ви позволяват да превключвате 
директно между менютата.

Времето е пари – 
спестявате и двете  
с M6001 Utility

С помощта на нашите решения за прецизно земеделие и технологията 
ISOBUS вече можете да използвате семена, торове и средства за 
растителна защита изключително прецизно, ефективно и икономично. 
Така че вашият трактор и ресурси се използват по възможно най-добрия 
начин.

IsoMatch Tellus Pro 12" показва две различни функции или 
дори две различни ISOBUS устройства едновременно на 
два екрана. 

Многостранно намаляване на натоварването
Технологията ISOBUS осигурява голямо облекчение и при 
други задачи, например помощ при ръчно управление на 
M6001 Utility, което е обозначено на клемите с LED лента. 

Ефективно използване на ресурсите 
Също така в мониторите на Kubota е интегриран 
GEOCONTROL, който в комбинация с GNSS приемник 
позволява превключване на секции с частична ширина 
или частично приложение за специфична зона. 
Тези функции позволяват използването на ISOBUS 
приспособления като тороразпръсквачки, пръскачки за 
защита на културите и прецизни сеялки. Тези функции за 
пестене на разходи и ресурси избягват припокриване, 
намаляват количеството тор и семена и в крайна сметка 
спестяват време. Всички данни могат да бъдат взети 
от терминалите и по този начин гарантират перфектна 
проследимост.

Секционно управление
С лиценз за автоматично управление на секцията на 
прикачния инвентар може да се включват и изключват 
отделни секции. Това отново спестява разходи и 
повишава комфорта при шофиране.

Променлива норма
С лиценз за прилагане на променлива норма, прикачния инвентар 
може да контролира количеството работен разтвор или да дозира 
торовете в комбинация с географски реферирана карта. Това 
увеличава добива от хектар, спестява разходи и подобрява комфорта 
при шофиране.

Знаете ли, че ? 
  
Знаете ли, че Kubota 
е пионер на ISOBUS? 
Kverneland Group, член на 
Kubota Group, изобрети 
технологията ISOBUS.  
И между другото, Kubota 
също така е водеща в 
сертифицирането на AEF 
ISOBUS съвместимост.
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#Защита на стойността

Извличане на 
максимума от вашия 
трактор в дългосрочен 
план
Kubota прави живота ви по-лесен, а нашата опция за разширена гаранция Kubota 
Care поддържа трактора ви да работи толкова добре, колкото в първия ден. 
Това гарантира, че стойността на вашата машина е надеждно защитена, далеч в 
бъдещето.

Името Kubota е свързано с представата за най-
високо японско качество. Всички машини Kubota са 
проектирани за най-тежките условия на работа и дълго 
работно време. Въпреки това е невъзможно да се 
избегнат непредвидени щети през годините.  
С Kubota Care можете лесно да се справите с риска от 
неочаквани разходи в бъдеще. В същото време можете 
да избегнете непланирани престои и да останете 
печеливши в дългосрочен план. 

Комплексни услуги
Kubota Care е цялостно удължаване на гаранцията за 
защита на вашата инвестиция чрез поддържане на 
висока стойност при препродажба. Пакетът включва 
всички компоненти, обхванати от договорната гаранция. 
В случай, че е необходим гаранционен ремонт, вие 
естествено сте защитени от плащане на излишни такси. 

Идеалното решение
Kubota Care премахва една потенциална тревога. Този 
сервизен пакет ви предлага максимална оперативна 
и разходна сигурност, както и пълна защита с пълна 
удължена гаранция до 5 години или 5000 мото часа 
(което настъпи първо).

Пълно гаранционно 
покритие
Какво покрива Kubota Care?
Kubota Care е цялостно удължаване на гаранцията, 
което обхваща всички компоненти, които са покрити 
по време на договорната гаранция. И ако е необходим 
гаранционен ремонт, разбира се, няма да бъде 
начислено приспадане (т.е. излишни такси) от вас!

Ползи от Kubota Care
Защита от  
повишаване на цената 
Ви защитава от          

n Инфлация

n ДДС

n Части

n Цената на труда

Оригинални части
Защитава вашата машина 
чрез използването само на 
оригинални части Kubota. 

Защита на разходите
В случай на гаранционна 
рекламация няма да има 
допълнителна такса.  

Контакт с дилъра
В случай на рекламация 
вашият дилър е човека за 
контакт. Това означава, 
че няма да имате 
проблеми с трети страни 
и гарантира, че всичко 
работи гладко.

Професионално 
отношение
Никой не познава вашата 
машина по-добре от 
обучените техници на 
Kubota, работещи със 
специализирани инструменти 
и квалифицирани от Kubota.

Стойност при 
препродажба
Увеличете стойността на 
препродажбата на вашия 
трактор. Kubota Care може 
да се прехвърли на новия 
собственик.
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Трансмисия

Тип задвижване Пауършифт

Брой скорости предни./задни  24/24

Брой скорости с пълзящи предни./задни 32/32

Максимална скорост км/ч 40

Главни скорости 8 Пауършифт

Обхвати на скоростта 3 синхронизирани обхвата с бутон за съединителя

Механизъм за обръщане на хода Електрохидравличен реверс под товар

Главен съединител Многодисков съединител в маслена баня, електрохидравличен

Тип спирачки Хидравлична, многодискова в маслена баня автоматично за 4-те колела

Задвижване на 4-те колела Електрохидравлично; ON/OFF/Auto

Заключване на диференциала (отпред/отзад) Electrohydraulic

Силоотводен вал

Задна скорост на силоотводния вал об/мин 540/1000; 540/540 Eco (опция)

Предна об/мин 1000 (опция)

Хидравлика

Обем на помпата  л/мин 71 77

Триточкова връзка Автоматични куки, Кат. III, телескопични стабилизатори

Система за управление Позиционна

Капацитет на повдигане кг. 5000 6100

Брой хидравлични вентили 2 стандартни (3-ти, 4-ти опция)

Тип хидравлични вентили              1 DE FD (плаващо положение) + 1 DE SCD (непрекъснато изпомпване) с регулярен дебит rate

Стандартни размери на гумите

Предни гуми 380 / 70 R 24 420 / 70 R 24

Задни гуми 520 / 70 R 34 520 / 70 R 38

Размери и тегло

Дължина мм 4315 4475

Височина мм 2830 2880

Широчина (мин. – макс.) мм 2270 – 2420 2330 – 2375 

Междуосие мм 2440/2540 (F-SUS) 2685/2680 (F-SUS)

Разстояние между колелата отпред мм 1630; 1675 1830; 1875

   отзад  мм 1755; 1805; 1905 1605; 1660; 1755; 1810

Радиус на завиване (без спирачка) м 4,1 4,5

Тегло  кг. 4300/4560 (F-SUS) 4845/5065 (F-SUS)

#Техническа характеристика
Модел M6-101 U M6-111 U M6-121 U M6-131 U M6-141 U

Двигател

Предварително зададена памет  A & B ● ●

Режим на постоянни обороти ● ●

Вискостатичен вентилатор N/A ●

Ограничение на оборотите ● ●

Трансмисия

Обхват на пълзяща скорост ○ ○

Предно окачване ○ ○

Режим на автоматично превключване ● ●

Силоотводен вал  540 / 1000 ● ●

Силоотводен вал  540 / 540 eco ○ ○

Автоматичен режим на задвижване  
на 4-те колела ● ●

Стационарен ВОМ ● ●

Предна ос

Предно окачване ○ ○

Заключване на предното окачване ● ●

Настройка на натоварването  
на предното окачване ● ●

Хидравлика

Клапан с интегрирано управление  
на дебита ● ●

Връщане на свободния дебит ○ ○

Резервоар за събиране на масло от  QRC ● ●

Преден хидравличен дистанционен 
клапан ○ ○

Независима помпа за управление ● ●

Кабина

Климатик ● ●

Таван отворен тип ● ●

Радио ○ ○

Пневматично окачване на седалката ● ●

IСедалка за инструктор ● ●

Многофункционален подлакътник ● ●

Размразител на задното стъкло ○ ○

Задна щора ○ ○

Предна допълнителна LED работна 
светлина ○ ○

Задна допълнителна  LED работна 
светлина ○ ○

Монитор за извършваната дейност ● ●

Товарач

Механично управление с джойстика ● ●

Хидравлично самонивелиране ● ●

Независима 3-та хидравлична функция ○ ○

4-та избирателна функция ○ ○

Евро връзка ● ●

Предпазен клапан ○ ○

Хидравлична бърза връзка 2 функции ○ ○

Хидравлична бърза връзка 3 функции ○ ○

○ опционално  ● стандартно

Модел M6-101 U M6-111 U M6-121 U M6-131 U M6-141 U

Двигател

Тип двигател V3800-TIE5-UA1/U1 V6108-TIE5-DQ/CQ/BQ

Обем/брой цилиндри см3 3769/4 6124/4

Захранване Турбокомпресор и интеркулер

Номинални обороти об/мин 2400 2200

Номинална мощност  (ECE R 120) hp (Kw) 104 (77) 111 (81) 123 (90) 133 (98) 143 (105)

Максимален въртящ момент  Нм 346 379 503 544 566

Обороти на двигателя  
при максимален въртящ момент  об/мин

1500

Обем на резервоара/Adblue® л 190/16

Спецификация челен товарач

Модел на товарача LA1955 LA2255

Височина Сила Височина Сила

Максимална височина  
на повдигане до точка на въртене мм

3700 3370 4099 3764

Капацитет на повдигане до  
максимална височина на точка  
на въртене кг. 1895 1950 2137 2212

Максимален ъгъл на изпразване градус 52 63 50 60

Ъгъл на връщане на кофата градус 40

Време за повдигане сек. 3,8 4,5

Време за сваляне сек. 3,3 3,9

Време за изпразване на кофата сек. 2,1 2,4

Време за връщане на кофата сек. 2,5 3
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