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Новото
мислене е 
отговор на 
днешните 
предизвика-
телства.

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 най-висока производителност при постоянно натоварване. 
Тракторът Кубота е правилният избор за вас.
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Трудните 
времена 
изискват 
стабилна 
и сигурна 
работа.

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 машини, които отговарят на очакванията, 
когато нещата стават трудни. 
Вие ще бъдете приятно изненадани от тяхната производителност, 
маневреност и разход на гориво.
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Новото 
разбиране за 
земеделието е 
възможно благо-
дарение на един 
глобален играч.

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.

M4003

2012 2014 2015 2016 2020
Кубота придобива 
Kverneland Group

Откриване на ново 
производствено 
предприятие във 
Франция

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

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

Пуска на европейския 
пазар чисто новата 
серия M6002
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Портфолио, 
ориентирано 
към бъдещето, 
не означава 
само трактори.

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.
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#Акценти

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

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 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.

Производителност
Кубота M4003 е идеалната уни-
версална машина за извършване 
на задачи на полето или в сто-
панството. Тракторът се характе-
ризира с икономичност, уникална 
маневреност, голяма гъвкавост и 
максимална производителност. 
Въпреки компактния си дизайн, 
комфортът е основен приоритет.

Защита на инвестицията
Договорът за поддръжка помага 
да защитите инвестицията си 
в дългосрочен план. Кубота 
Ви предлага  5-годишна пълна 
гаранция на производителя за 
M4003.

Управление
Опционалните монитори Iso-
Match Tellus превръщат вашия 
M4003 в ISOBUS трактор. По 
този начин можете да изведете 
работната си ефективност на 
едно по-високо ниво, спестявай-
ки време и ресурси, а по този 
начин и пари.

Управление на финансите
M4003 означава продуктивна 
и приятна работа. С Кубота 
финансиране можете да инвес-
тирате в технологии, които ще 
имат важен принос за вашия 
успех

Оптимизация
Комплектите за модернизиране 
правят M4003 подходящ за пре-
цизно земеделие. Възползвайте 
се от многото възможности, 
предлагани от тази най-съвре-
менна технология за ефективно 
и екологично управление на 
вашата земя.

Кабина

Новата просторна кабина на M4003 се фокусира върху 
комфорта и качеството до най-малкия детайл. Той задава 
нови стандарти не само по отношение на размера, но и чрез 
нови функции като новата пневматична шофьорска седалка 
и опционалната пътническа седалка.                         

Нова трансмисия

Новата трансмисия 36F/36R при 
M4003 ви дава правилната работна 
скорост и ефективност за всяка 
работа. Радиус на завиване

Компактният му дизайн 
и предния мос с конусни 
крайни предавки 
правят серията M4003 
ненадминато маневрена.

Задна навесна система

Мощна (категория II) задна 
навесна система с капацитет на 
повдигане 2500кг. Това позволя-
ва работа с тежък и разнообра-
зен прикачен инвентар.

Табло

Новото цифрово табло предоставя цялата необходима 
информация точно и с един поглед.

Двигател

4-цилиндровият двигател V3307 
с работен обем 3,3 л осигурява  
66 или 74 к.с. Тракторите са 
оборудвани с EGR клапан и нови 
филтри за отработените газове.

Предлага се и във версия без кабина

ИЗПЪЛНЕНИЕ

КОНТРОЛ

ОПТИМИЗАЦИЯ

УПРАВЛЕНИЕ НА 
ФИНАНСИТЕ

ЗАЩИТА НА 
ИНВЕСТИЦИЯТА

KUBOTA 
FARM

SOLUTION

M4003
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#Двигател

Двигател, който 
осигурява мощност 
и нещо повече
Мощен, високопроизводителен и тих – това са трите думи, кои-
то най-добре описват новият 4 цилиндров дизелов двигател на 
Кубота. Икономичният дизелов двигател вграден в моделите 
M4-063 и M4-073 осигурява съответно 66 и 74 к.с. Благодарение на 
използването на иновативни технологии, двигателят Кубота също 
е щадящ за околната среда.

M4003

Кубота отново поставя нов стандарт със своя на-
пълно електронно управляем 3,3 литров дизелов 
двигател V3307 CR-TE5 с впръскване под високо на-
лягане (CRS). Фино настроен и оборудван с най-съ-
временна технология, като 4-клапанната система 
за впръскване на Common Rail (E-CDIS) осигурява 
максимална мощност и въртящ момент с по-голяма 
горивна ефективност и по-ниски нива на шум и ви-
брации. Комбинацията от рециркулация на отработе-
ните газове (EGR), дизелов окислителен катализатор 
(DOC) и дизелов филтър за твърди частици (DPF) се 
намаляват емисиите, както и отговаря на най-новите 
регулации за емисиите на етап V.

Оптимална производителност там, където има 
значение
Кубота е оптимизирала специално кривите на мощ-
ността и въртящия момент на двигателя. Подобрена-
та производителност и по-висок въртящ момент при 
ниски обороти на двигателя ви носят тройни пре-
димства, а именно по-ниски нива на шум, по-малко 
износване и намален разход на гориво. Последното 
означава, че 90-литровите (при вариант с кабина) 
и 70-литровите (вариант без кабина) резервоари 
за дизел трябва да се пълнят по-рядко. Което ви се 
отплаща.
Умен двигател 
Двигателят на M4003 има и регулатор за постоян-
на скорост, с който можете да контролирате много 
прецизно оборотите. Когато системата е активирана, 
оборотите на двигателя се поддържат постоянни 
дори при променящи се натоварвания. Това предо-
твратява спад в хидравличната мощност и скоростта 
на движение и ви позволява да работите постоянно и 
следователно по-ефективно с инвентара.
Запазете оборотите на двигателя за повтаряща 
се работа
Чрез паметта на оборотите на двигателя можете да 
запаметите настройката на скоростта, която ви е 
необходима, например за работа със силоотводния 
вал, работа с челен товарач или промяна на посока-
та. Настройките могат да бъдат направени с натиска-
не на бутон и можете да започнете да работите, без 
да се налага да използвате педала на газта. Удоб-
ните двойни настройки на паметта ви позволява да 
зададете две скорости на двигателя поотделно.

Знаете ли, че ?

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

Превключването на 
скоростите става с 
лекота
Удобно и лесно превключване - M4003 напълно отговаря на това 
изискване. Можете да избирате между две лесни за превключва-
не, оптимално съчетани трансмисии. Допълнителен комфорт пре-
доставя и електрохидравличният реверс, който е полезен не само 
при работа с челен товарач.

С M4003 можете уверено да вършите работата си. 
Моделите са оборудвани стандартно с трансмисия 
с 18 предни и 18 задни предавки. Шест перфектно 
съчетани предавки в три групи (транспорт, работа 
в полето, пълзяща скорост) осигуряват плавно и 
удобно превключване.

В допълнение към трансмисията 18F/18R, Kubota 
предоставя и 36 предни и 36 задни скорости за 
модела M4-073. С шест синхронизирани предавки с 
двойно захранване в трите групи можете да регу-
лирате скоростта на шофиране точно съобразно 
съответната задача.

Надеждна теглителна мощност
Стандартният самоблокиращ се диференциал на предния 
мост осигурява постоянна теглителна мощност дори върху 
труден терен. В случаите, когато само едното колело обик-
новено се върти, самоблокиращият се диференциал авто-
матично прехвърля силата на другото колело и позволява 
стабилна работа в полето.

Включете задвижването на всички колела по желание
Можете просто да включвате и изключвате електрохидрав-
лично задвижването на всички колела с натискане на един 
бутон. Дори не е нужно да спирате трактора, за да го напра-
вите, например, когато се движите от полето към пътя, така 
че винаги да останете продуктивни.

Движение с висока скорост и пестене на гориво
Трансмисията  40 км/ч с Eco-Drive поддържа ниски 
обороти на двигателя при шофиране с висока 
скорост. Така стигате бързо до желаното място - с 
нисък разход на гориво, както и с ниско ниво на шум 
в кабината.

Бързо и прецизно завиване
С новият електрохидравличен реверс за заден ход 
можете лесно да правите маневри. Удобно разполо-
жен отляво на волана, можете просто да управлява-
те лоста за заден ход с върха на пръстите си. Така 
че можете бързо да промените посоката, без да 
използвате съединителя, което значително улесня-
ва работата с челен товарач.

Просто управление на съединителя
Мокрият многодисков съединител при M4003 гаран-
тира издръжливост и дълъг експлоатационен живот 
и е лесен за работа при закачането на прикачен 
инвентар.

Двойна безопасност във всички позиции
Паркинг спирачката може да се управлява удобно с 
централния скоростен лост. Той е много надежден и 
гарантира безопасно паркиране на всякакъв терен.

M4003

Знаете ли, че ?

Знаете ли, че Кубота е един 
от водещите играчи при 
строителната техника 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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Серия M4003  трансмисия 18/18
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Серия M4003  36/36  (с предавка под товар)
Размер на гумите 420/85R30
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#Кабина

Влезте и се насладете 
на истински простор

Новият M4003 доказва, че тежките и дълги работни дни могат да про-
тичат и в изключително приятна работна среда. Новата  изключител-
но широка и просторна Ultra Grand кабина II е една от най-големите в 
своя клас. Нейният удобен, висококачествен дизайн осигурява всич-
ко необходимо за работния процес без умора.

Елегантната Ultra Grand кабина II ви осигурява 
допълнителен комфорт и пространство по време на 
работа. Стъклото на кабината Ultra CAB II е изви-
то, за да ви осигури отлична видимост във всички 
посоки. Освен това стъклената повърхност на 
широко отварящите се врати на кабината е увели-
чена, което ви позволява да влизате и излизате още 
по-лесно. Равният под и безпрепятственият покрив 
на кабината предлагат достатъчно място за краката 
и главата.

Всичко е пред погледа Ви
Ultra Grand CAB II също така осигурява отлична 
видимост нагоре. Стъкленият люк на покрива ви 
позволява директно да видите напълно повдигнатия 
челен товарач, палетни вилици или друг вид инвен-
тар. Прибиращият се сенник ви дава две различни 
предимства: няма да бъдете заслепени от слънцето 
и  ще запазите хладен въздуха върху главата си 
през цялото време.

Просто завъртете волана
Кормилото може да се наведе напред  40° за 
по-лесно влизане и излизане. Кратко натискане на 
педала и воланът се връща в първоначалното си 
положение. Освен това кормилото може да се удъл-
жи за по-голям комфорт при шофиране. Оптимално-
то положение на волана осигурява по-добър изглед 
към предната част, както и върху таблото.

Идеалната позиция за сядане
Подплатената шофьорска седалка предлага различни 
опции за регулиране, висока облегалка, въртящи се 
подлакътници и прибиращ се предпазен колан – идеални 
предпоставки за удобна и продуктивна работа

Удобна пасажерска седалка
Като опция се предлага пълноразмерна пасажерска 
седалка, така че заедно с оператора да могат удобно 
да седнат в кабината. Когато не се използва, седалката 
може да се сгъва, за да освободи място.

M4003
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#Кабина

Чувствате се добре при 
ежедневната си работа
Винаги всичко под контрол – с M4003 това не е просто празна фра-
за, а факт. Контролерите за управление са ергономично подредени, 
така че да можете да се концентрирате напълно върху работата си. 
Оптимална температура е гарантирана при всякакви метеорологични 
условия. Това се осигурява от отоплителна система и климатизация 
на трактора.

Комфортна температура при всякакви метеоро-
логични условия
Благодарение на вентилационните отвори в каби-
ната и извитото стъкло, двустепенната климатична 
и отоплителна система оптимизират въздушния 
поток в кабината и контрола на температурата. Кое-
то ви държи на хлад през горещите летни дни и на 
топло през студените. Контролерите за управление 
отгоре са интуитивни за използване и са проектира-
ни така, че никога да не ви пречат.

Ясен изглед по всяко време
Искате ясна гледка дори при много лошо време? 
Нагревател на прозорците гарантира ясен поглед 
какво се случва около вас. Алтернаторът доставя 
130 ампера или 80 ампера за M4003 (вариант без 
кабина).

Цялата информация е налична в цифров вид
Новото цифрово табло предоставя цялата инфор-
мация ясно, кратко и точно. Всички важни данни са 
незабавно достъпни и лесни за четене.

Лесно управление на силоотводния вал отвътре
Изключително удобно: Кубото вече премести лоста 
на силоотводния вал в кабината. Така че, когато 
работите с инвентар задвижван от силоотводния 
вал, вече не е нужно да напускате кабината, за да 
промените скоростта на силоотводния вал.

Нови високопроизводителни работни светлини
LED работни светлини се предлагат като опция.

M4003
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#Без кабина

За неограничена 
видимост
M4003 се предлага и  във версия с ролбар. Предимствата на тези 
трактори без кабина са очевидни: безпрепятствен достъп до и от 
трактора, както и перфектен поглед към инвентара и площта, която 
се обработва.

Лесно регулиране на височината на ролбара
Можете да регулирате ролбара лесно и удобно 
с два лесно достъпни щифта. Просто трябва да 
разхлабите щифтовете, да регулирате лоста до 
желаната височина и да го фиксирате отново – 
готово!

Оптимална ергономичност и водоустойчивост
Елементите за управление на моделите с ролбар 
са удобно разположени отдясно до шофьорската 
седалка. Всички ключове и лостове са ергоно-
мично оптимизирани за удобна и лесна работа 
на оператора. Новото информационно табло на 
трактора е проектирано така, че да ви осигури 
безпрепятствен изглед отпред. Тъй като работата 
на трактора не е гарантирана срещу лоше време, 
всички инструменти и уреди за управление, раз-
бира се, са абсолютно водонепроницаеми. Дори 
силен дъжд няма да причини проблеми.

M4003
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#Хидравлика

Работен кон с 
практична природа
Голяма повдигаща сила, висок комфорт и прецизност при работа  – 
хидравликата на M4003 отговаря на всички изисквания. Това означа-
ва, че: можете да сте сигурни във възможно най-доброто използване 
на инвентара с максимална производителност и ефективност.

M4003

Задната навесна сиситема на серия M4003 пов-
дига много лесно дори и най-тежките  инвентари 
благодарение на своята подемна сила от 2500 кг. 
Можете лесно да закачите голямо разнообразие от 
устройства към автоматичните връзки от категория 
II. Позиционният регулатор контролира позиция-
та на задния  инвентар и по този начин определя 
положението на машината лесно и точно. Контро-
лът на съпротивлението автоматично регулира 
необходимата работна дълбочина, за да поддържа 
постоянна тяговата мощност.

Хидравлика, която може да убеди всички
Хидравличната система на M4003 е мощна и реа-
гира бързо. Външните, лесни за поддръжка хидра-
влични цилиндри подобряват силата на повдигане, 
докато капацитета  на помпата съкращава времето 
на цикъла за работа с челен товарач и повишава 
производителността.

По-високо качество на работа
Двата хидравлични SCD хидравлични клапана за 
управление на инвентар са стандартни за M4003, 
трета двойка се предлага като опция. Тяхното  
управление е по-лесно тъй като имат хидравличен 
регулатор на дебита . FD клапанът, който също се 
предлага като стандарт, има плаващо положение, 
така че инвентара точно да следва повърхността 
на земята. Това не само подобрява качеството на 
работа, но и осигурява по-плавно возене.

На този силоотводен вал може да се разчита
Косене или балиране: Независимият 540 силоотво-
ден вал на M4003 доказва своята стойност дори 
и за най-трудните задачи. Може да се включва и 
изключва електрохидравлично по време на движе-
ние. Това прави работата на прикачения инвентар 
по-ефективна по време на прибиране на сено 
или защита на културите. Силоотводен вал 1000  
се предлага като опция, което разширява обхва-

та на приложенията на прикачения инвентар. 
Силоотводен вал 540E намалява оборотите на 
двигателя с най-малко 25%. Това води не само до 
по-добра горивна ефективност, но и до намале-
ние на шума.

Удобно управление на силоотводния вал 
отвън
Силоотводният вал на M4003 може също да се 
включва и изключва удобно чрез задвижване 
отзад, разположено на левия заден калник.
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#Сцепление

Отлична
маневреност -
дори в тесни 
пространства
Предният мост с конусни крайни предавки  пра-
ви тракторите от серия M4003 изключително 
маневрени и им осигурява висок просвет. Това 
прави тракторите идеални за работа в тесни 
пространства.

M4003

Предният мост с конусни крайни предавки  позволя-
ва изключителен радиус на завиване от 3,5 м, което 
прави M4003 изключително маневрен. Тази функция, 
заедно с компактния му дизайн, прави трактора лес-
но управляем дори и в най-малките пространства, 
което значително повишава производителността, 
напр. в тесни дворове или животновъдни ферми. 
Тъй като предният мост няма открити карета и други 
свързващи звена, той също изисква минимална 
поддръжка.

Изключително висок пътен просвет
Предния мост типичен за Кубота придава на M4003 
не само огромна маневреност, но и страхотен 
просвет – един от най-високите в своя клас. Можете 
да карате трактора върху терени с посевни култу-
ри или високи откоси от сено, без да ги повредите 
или разкъсате. Това води до положителен ефект от 
по-ниски загуби на реколта.

Просто включете задвижването на всички колела
За да включите или изключите задвижването на 
четирите колела, просто трябва да натиснете прев-
ключвателя. За това тракторът не е необходимо да 
бъде спиран, дори при смяна движението от поле на 

път. Така че оставате продуктивни през цялото вре-
ме. LED дисплея ви показва, че задвижването на 
всички колела е включено. Допълнително предим-
ство за безопасността: При натискане на спирачка-
та задвижването на всички колела се включва авто-
матично и осигурява по-добра спирачна мощност.

Няма шанс за поднасяне
Диференциалът за блокиране на предния мост и 
блокировката на диференциала на задния мост 
са стандартни за M4003, осигурявайки подобрена 
стабилност, надеждно сцепление при теглене на 
тежки товари и по-стабилна скорост на шофиране 
при трудни условия или взискателен терен.

Безопасността е от първостепенно значение
С M4003 винаги ще бъдете в безопастност благо-
дарение на неговите хидравлични мокри дискови 
спирачки. Тези спирачки изискват по-малко усилие 
на педала и запазват високата си спирачна сила и 
ефект дори след многократна интензивна употреба. 
Интересен е и фактът, че Кубота позиционира ръч-
ната спирачка от дясната странична конзола, за да 
я направи по-лесна за използване.

Знаете ли, че ?

Гонширо Кубота основава 
компанията, защото вече не е 
могъл 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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#Челен товарач

Перфектно съчетание:
M4003 и челен товарач 
Кубота
С M4003 и Кубота LA1365 сте добре под-
готвени за всяка работа с челен товарач. 
Тази перфектно съчетана комбинация 
убеждава със скорост, гъвкавост и мак-
симална производителност.

M4003

Серията челни товарачи LA1365 на Кубота могат да 
бъдат точно съобразени с вашите индивидуални из-
исквания и нужди. Хидравличното успоредно насоч-
ване на челния товарач, което може да се включва 
и изключва, осигурява постоянен ъгъл на кофата. 
Допълнителни функции като 3-та и 4-та хидравлич-
ни линии за управление създават идеални условия 
за работа с взискателни инструменти.

Закачване и сваляне на челния товарач за нула 
време
Челният товарач може да се монтира и демонтира 
без инструменти изключително бързо. С интегрира-
ните опори на челния товарач и системата за бърза 
смяна можете да направите това за нула време. 
Това дава на трактора допълнителна производи-
телност и гъвкавост. С опционалния хидравличен 
бързосменник можете да свържете всички четири 
хидравлични линии на трактора едновременно. 
Стандартният евро бърз включвател  е идеалният 
избор, когато се използват аксесоари с евро връзки. 
Това също така позволява бърза и удобна смяна на 
инвентара.

Удобна експлоатация
Джойстикът за челният товарач е лесно достъпен 
на страничната операционна конзола и ви позволя-
ва бързо и лесно да го управлявате.

Повече възможности
Допълнителен клапан за третата допълнителна 
функция разширява обхвата на приложение на 
челния товарач. Клапанът може да се управлява от 
кабината и да се активира с бутон на дръжката на 
джойстика.

Намалено натоварване от вибрации
Амортисьорът за вибрации Kubota Shockless Ride (KSR) 
осигурява по-тиха работа, тъй като поема ударите на челния 
товарач. Регулирането става черз включване и изключване на 
клапан.

Още по-продуктивна работа с кофата
Съединител с четири шарнира подобрява въртенето назад и 
ъгъла на накланяне. Подобрява не само обхвата на движение 
на кофата, но и на друг вид инвентар. Резултатът е по-бързо 
загребване и преобръщане.
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#Прецизно земеделие

Използване на големия 
потенциал на прецизното 
земеделие 
С помощта на комплекти за модернизиране можете също да се възполз-
вате от огромните предимства на прецизното земеделие на тракторите от 
серия M4003.
С новия електрически волан можете да увеличите ефективността още 
повече. Той поддържа трактора перфектно на терена, като същевременно 
ви позволява да се концентрирате върху работата на инвентара.

M4003

Пълна проследимост
Надградете своя M4003 до ISOBUS трактор с 
монитор IsoMatch Tellus Pro 12” или GO 7”. С един 
от тези монитори можете да следите всичко, което 
сте направили на терена, напълно и точно. С това 
перфектно решение на Кубота можете да проверите 
дали тракторът е изпълнил всички необходими зада-
чи – дори по време на шофиране. Пълната и точна 
информация също е допълнителен плюс за вашата 
безопасност.

Тракторът се управлява сам
Новият опционален електрически волан на Кубота вече 
позволява и автоматичното управление на тракторите от 
серия M4003. Допълнително предимство: Може лесно да 
се монтира от един трактор на друг. Следователно това 
е една особено полезна технология, която  може да се 
използва върху различни трактори. Това е изключител-
но удобно за водачите, тъй като вече могат да посветят 
цялото си внимание на работата на инвентара и не трябва 
да се притесняват за управлението – според мотото: Ос-
тавете трактора да управлява и се съсредоточете изцяло 
върху работата,която трябва да се свърши.

Секционно управление
Машината може сама да регулира началото и 
края на обработваните парцели  чрез автоматично 
управление на секцията на стрелата. Това спестява 
разходи и повишава комфорта при шофиране.

Две допълнително важни функции за прецизно земеделие са достъпни чрез модернизираните монитори:

Специфично частично приложение за всяка сек-
ция 
Заедно с лиценз за частично приложение, специфич-
но за участъка, машината може да регулира при-
ложението в комбинация с географска реферирана 
карта. Това увеличава добивите от хектар, спестява 
разходи и подобрява удобството при шофиране.
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#Техническа характеристика

M4003

Model M4-063 M4-073

Без кабина С кабина Без кабина С кабина

Двигател Kubota

Вид V3307-CR-TE5

Обем/брой цилиндри cm3 3,331 / 4

Обороти rpm 2,400

Мощност к.с. (kW) 66 (48.8) 74 (54.6)

Вместимост на горивния резервоар л 70 90 70 90

Трансмисия Kubota

Скоростна кутия 6 скорости синхронизирани, Опция: предавка под товар

Брой диапазони 3 групи: транспортни / работни / пълзящи

Брой предавки F18 / R18  F18 / R18 серийно  
F36 / R36 с предавка под товар (опционално)  

Максимална скорост км/ч 40 mit Eco-Drive

Реверс за посоката на движение електро-хидравличен

електро-хидравлично

Съединител многодисков в маслена баня

Спирачки хидравлично задействани многодискови спирачки, с автоматично активиране на предния мост

Включване на преден мост електро-хидравличен

Блокировка на заден диференциал механично

ВОМ

Обороти rpm 540 / 540 Eco; Опция: 540 / 1 000     

Включване

Хидравлична система

Дебит на помпата л/мин. 63

Навесна система Автоматични куки Кат. II

Система за контрол Позиционен и силов контрол

Товароподемност кг 2,500

Хидравлични клапани 2 двойки; Опция: 3 двойки

Стандартен размер гуми F/R F: 320/85R20; R: 420/85R30   

Размери/тегло

Дължина мм 3,700

Височина мм 2,090 * 2,580 2,090 * 2,580

Ширина мин. - макс.  мм 1,850 – 2,150 1,950 – 2,165 1,850 – 2,150 1,950 – 2,165

Междуосие мм 2,135

Колея  предна мм 1,450 – 1,535 1,365 – 1,415 1,450 – 1,535 1,365 – 1,415

 задна мм 1,430 – 1,730 1,530 – 1,745 1,430 – 1,730 1,530 – 1,745

Маса без противотежести кг 2,570 3,040 2,570 3,040
*със сгъваем роубар 

C

D

B

A E

F

G

Модел M4-063 / M4-073

A Обща дължина mm 3,700

B Междуосие mm 2,135

C Височина кабина (от центъра на задната ос до покрива на кабината) mm 1,845

D Обща височина mm 2,580

E Обща широчина (мин./макс.) mm 1,950/2,165

F Ширина на коловоза (мин./макс.) mm 1,365/1,415

G Пътен просвет mm 430

* Стандартен размер гуми: 320/85 R20, 425/85 R30




