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Новото 
мислене е 
отговор на 
днешните 
предизвика- 
телства

Предизвикателствата пред селско стопанския 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 правилната алтернатива.
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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 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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Пускане на пазара на 
новата серия M60022020

Новото 
разбиране за 
земеделието 
е възможно 
благодарение 
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. Само вижте решенията и стъпките, които сa 
предприели през последните години.

Откриване на ново 
ппроизводствено 
предприятие във 
Франция

2015
КУБОТА разширява 
направлението за прикачен 
инвентар с придобиването  
на Great Plains

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

2014
КУБОТА придобива 
Kverneland Group2012
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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 точно правилното решение за 
всяка задача – и то от един единствен източник. С огромна програма за 
реализация на пазара и иновативната технология ISOBUS на КУБОТА 
,ние сме Вашия партньор, който мисли напред и прави нещата възможни. 
Всички машини и процеси са напълно съвместими и гарантират най-високо 
ниво на качество и ефективност, сега и в бъдеще.
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Kubota Farm 
Solutions
Цикълът на успеха.

Разбрахме, че за вашият успех се изисква нещо повече от мощен 
трактор. Необходима е 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. 
Фермерските Решения на Кубота са израз на нашето желание винаги да 
ви подкрепяме, сега и в бъдеще.

Управление на  

финансите

M6002 осигурява 

високаефективна,гъвкава 

работа във фермата и на 

полето. С Kубота Финансиране 

можете да инвестирате в 

технологии, които ще имат 

важен принос за вашия успех.

Изпълнение

Кубота M6002 е идеален за 

фермери, които търсят трактор с 

голяма маневреност, отлична ви-

димост, високи нива на комфорт и 

изключителна производителност. 

Универсалността му го прави 

идеалното решение за смесени 

стопанства, както и за млекопро-

изводители и животновъди.

Управление

При M6002 имате буквално 

всички уреди за управление 

на една ръка разстояние. 

Интегриран в подлакътника, 

модерният многофункционален 

лост ви дава директен достъп 

до всички важни функции на 

трактора.

Оптимизация

Допълнителният 7-инчов 

K-Mонитор дава възможност 

на Кубота M6002 за прецизно 

земеделие. Това ви позволява 

ефективно да използвате 

торове, пестициди и семена, 

като същевременно значително 

намалите времето и разходите за 

приключване на задчите.

Защита на инвестицията  

Тракторите Кубота предлагат 

доказано качество и 

изпълнение. С договор за 

поддръжка защитавате вашата 

инвестиция в дългосрочен 

план. Кубота ви предлага 5 

годишна пълна гаранция от 

производителя за M6002.

#Акценти

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

КОНТРОЛ

ОПТИМИЗАЦИЯЗАЩИТА НА 
СТОЙНОСТТА

УПРАВЛЕНИЕ НА 
ФИНАНСИТЕ

Кабина 

Просторната кабина на M6002 предлага 
висок  комфорт при шофиране което 
предразполага за дълги, ползотворни и 
спокойни дни на работа. Ергономично 
оптимизирани операционни устройства 
и множество функции за комфорт 
гарантират висока ефективност и 
производителност.

Стъклен люк

M6002 има голям плъзгащ 
се стъклен люк - идеален 
за товарни работи. Това 
осигурява перфектна видимост 
при работа с челен товарач.

Двигател

Съвременният двигател на Кубота с 
етап V  е проектиран да осигурява 
максимална мощност с намален 
разход на гориво. 6.1-литровият 
четирицилиндров двигател 
осигурява голям въртящ момент в 
широк диапазон от скорости.

Хидравлика

Мощната хидравлична 
система на M6002 
е проектирана 
за максимална 
производителност. 
Този универсален 
трактор може лесно да 
повдига тежък прикачен 
инвентар благодарение 
на впечатляващата си 
товароподемност и дори 
взискателната работа с 
челен товарач е детска 
игра.

Трансмисия

Модерната Powerhift трансмисия  
на M6002 впечатлява както при 
взискателна работа на полето или 
в стопанството, така и по време 
на операции за бързо пренасяне. 
Тракторът може да се похвали 
с перфектно координиран брой 
предавки, а новата функция 
“Xpress restart” повишава 
комфорта при работа.

Маневреност

Уникалният преден мост гарантира 
максимална маневреност. В същото 
време  управлението с Bi-speed* 
гарантира изключително малък радиус на 
завиване за този клас трактори. От ъгъл 
на завиване от около 35 °, скоростта на 
въртене на предните колела се увеличава 
за допълнителна пъргавина.
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Мощен двигател 
под капака

Трактори, които са в мощностния диапазон от 
120 до 140 к.с. се изисква все повече от тях 
да предоставят по-висока производителност. 
Причината за това е, че фермерите искат да 
използват често тежък инвентар,  
не само с основния си трактор, който обикновено  
е по-мощен, но и с втория си трактор.

Капацитет на двигателя в собствен клас
Поради необходимостта от гъвкавост фермерите 
имат високи изисквания към двигателя на трактора 
и неговите характеристики. За M6002 може да се 
говори много, а под капака има огромна мощност. 
Със своите впечатляващи 6124 куб.см работен 
обем никой друг настоящ 4-цилиндров двигател в 
селскостопанския сектор не предлага повече от 
двигателя на Кубота етап 5.

Функцията Powerboost осигурява допълнителни 
20 к.с.
За фермерите двигателят Кубота с голямия си 
капацитет е истинско предимство, тъй като им 
гарантира максимална ефективност и надеждност. 
Най-мощният модел, M6142, осигурява пълни 
142 к.с. при 1900 об / мин. На всичкото отгоре, 
функцията Powerboost на всички модели може да 
осигури допълнителни 20 к.с. по време на движение 
по пътищата - идеални за по - бързо придвижване 
или когато е необходима повече мощност в сложни 
ситуации на пътя.

Впечатляващ въртящ момент
Големият работен обем на двигателя Кубота 
се отразява и във впечатляващия му въртящ 
момент Двигателят може да осигури над 600 Нм 
въртящ момент в широк диапазон от скорости 
от 1200 об / мин до 1900 об / мин. Това означава 
голямо  намаление на разхода на гориво и шума в 
силоотводния вал когато е в режим на еко скорост.

Кубота M6002 е оборудван с най-мощният 4-цилиндров дизелов 
двигател в селскостопанския сектор. Мощният двигател на Кубота 
етап V осигурява пълна мощност в широк диапазон от скорости, 
дори при различни натоварвания. Нещо повече, големият 
230-литров резервоар за гориво означава, че можете да работите 
дълги часове, без да се налага да презареждате често.

#Двигател

Оптимално използване на всички скорости на 
силоотводния вал
Постоянният въртящ момент означава, че можете 
да използвате всичките четири скорости на 
силоотводния вал, които този трактор предлага 
стандартно: 540, 540 ECO, 1000 и 1000 ECO. 
Двата ECO режима са особено полезни при 
прибиращи фуражни приспособления като косачки, 
сенообръщачки и влекачи. 

Непрекъсната работа
Огромната мощност на 4-цилиндровия двигател е 
на ваше разположение и можете да я използвате 
през целия ден в продължение на много часове, без 
прекъсване. 230-литровият резервоар за гориво на 
M6002 осигурява дълги периоди на работа, без да е 
необходимо често зареждане с гориво. Филтърът за 
твърди частици (DPF) също допринася за по-голяма 
ефективност, с интервал на почистване, който е 
удвоен до максимум 6000 часа.
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Знаете ли, че?
  
Знаете ли, че Кубота произвежда 
собствени двигатели и че Кубота 
е лидер на световния пазар 
за индустриални дизелови 
двигатели под 100 к.с.?  
Може да се изненадате като 
научите под капака на кои 
марки работят двигателите на 
Кубота . Най-високото качество 
и ефективността са основните 
съставки на този успех.

M6-142

M6-122

M6-132M6-142

M6-122

M6-132

Мощноствъртящ момент
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Обхват
Основна 
предавка

Скорост [km/h]

C

1 0,2
2 0,3
3 0,3
4 0,4
5 0,5
6 0,6
7 0,7
8 0,9

L

1 0,9
2 1,1
3 1,4
4 1,7
5 2,0
6 2,5
7 3,0
8 3,7

M

1 3,9
2 4,8
3 5,8
4 7,1
5 8,6
6 10,4
7 12,7
8 15,6

H

1 13,5
2 16,4
3 20,0
4 24,4
5 29,3
6 35,7
7 40,0
8 40,0

#Трансмисия

Проектиран за 
взискателни задачи 
Скоростната кутия на M6002 е проектирана за високи скорости 
и полезни товари. Можете да превключвате предавките с 
едно натискане на бутон или чрез многофункционален лост. 
Новата функция “Xpress restart”, която ви позволява да 
спрете трактора, без да се налага да използвате съединителя, 
гарантира още по-голям комфорт по време на работа.

Кубота проектира новата, стабилна и лесна за 
използване трансмисия на M6002 за максимална 
производителност и високоскоростни приложения.  
В резултат на това можете бързо да ускорите трактор 
с приблизително 6 000 кг собствено тегло и повече от 
3 800 кг полезен товар до максимална скорост, без да 
нарушавате маневреността.

Оптимално конфигурирана скоростна кутия
Осем скорости за превключване в три роботизирани 
диапазона ви дават 24 предавки напред и 24 предавки 
на заден ход, които са лесни за превключване. 
Добавете опционалния обхват на пълзящата скорост 
и това ще увеличи до 32/32 скорости напред и назад 
- перфектната конфигурация за изключително широк 
спектър от приложения в полето, както и за транспорт 
и работа при хранене на животни. Започвайки само от 
0,2 км / ч, можете прецизно да регулирате работната 
скорост, за да отговаря на вашите изисквания.  
В режим ECO максималната транспортна скорост 
се постига с икономия на гориво и по този начин 
спестяване на разходи при само 1640 об / мин  на 
двигателя.

Регулирайте променящата се агресивност
Можете да използвате превключвател, за да 
регулирате агресивността на powerhift към скоростта 
на шофиране. Това ви позволява, например, да 
реагирате гъвкаво на теглото на прикачен товар, 
като празно или пълно ремарке или резервоар за 
суспензия, и да превключвате плавно предавките.

Спиране без съединител
Функцията „Xpress restart“ е наистина полезна. Тази 
нова функция ви позволява да спрете трактора, без 
да използвате съединителя, просто като натиснете 
педала на спирачката. Главният съединител се 
управлява директно от спирачния педал. Работата 
с тази функция е особено добра за повтарящи се 
задачи като хранене на животни, където можете да 
управлявате прецизно например челния товарач без 
да се налага да използвате два педала. Функцията 
се активира и регулира с помощта на обикновен 
циферблат. Не е необходимо опитен шофьор да прави 
това - друг важен момент за мениджърите на ферми.

Нова Power Shift трансмисия

Диаграма на скоростта при максимална скорост на двигателя: 2250 (об / мин)

40km/h

H7: 2060 оборота

H8: 1689 оборота

0.0 10.0 20.0 30.05.0 15.0 25.0 40.035.0

Знаехте ли?
  
Знаете ли, че Kубота заема 
водеща позиция в Европа в 
областта на строителните 
машини и компактните трактори 
в продължение на много 
години? Същия опит и успех, 
има и на професионалния 
селскостопански пазар.
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Мощната хидравлична помпа CCLS на M6002 ви дава пълен контрол върху 
всички хидравлични функции. В същото време хидравликата на трактора има 
буквално практическо усещане за тях, тъй като лесно се справя дори с тежък 
прикачен инвентар.

Впечатляващи 
хидравлични 
характеристики

Всички модели от серия M6002 са оборудвани с 
CCLS Затворен център с товарочувствителна помпа 
хидравлична система като стандарт. Тя осигурява 
115 л / мин масло към хидравличните клапани и 
задната навесна система. Три механични клапана 
са стандартни за M6002, а допълнителен механичен 
клапан се предлага като опция. Всички хидравлични 
клапани са оборудвани с регулатор на потока, за да 
оптимизират работата на прикачения инвентар, а 
тракторът разполага и с контрол върху клапана за 
ниско налягане на предния товарач.

Огромна сила на повдигане
Хидравличната система CCLS осигурява пълна 7000 
кг повдигаща сила отзаде и 2800 кг отпред. Това 
улеснява повдигането дори на много тежки машини 
като плугове, култиватори или големи комбинирани 
сеялки. Дори при ниски обороти на двигателя 
системата осигурява висок и ефективен хидравличен 
поток, бърза реакция и плавна работа на челния 
товарач.

Повече от обикновена хидравлична помпа CCLS
Технологията CCL захранва не само основните 
хидравлични компоненти, но и спирачката за 
ремарке, кормилното управление, управлението 
на трансмисията и активното окачване на предния 

мост. Тъй като това е единична 
хидравлична помпа само с един 
филтър, това опростява поддръжката 
на хидравличната система и намалява 
общото ниво на шум.

Подпомагане за кормилни операции 
с решението CCLS
Като допринася за усилването на 
волана, хидравличната помпа на 
M6002 ви помага да управлявате по-
лесно, което намалява умората. Ще 
оцените и гладкото управление, когато 
работите с челен товарач в затворени 
пространства или управлявате край 
синори.

#Хидравлика
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Кабината на Кубота M6002 ви предлага огромно  пространство, високо 
ниво на комфорт и ергономично оптимизирана подредба на всички 
работещи устройства. Всичко тово, създава идеалните условия за 
максимална производителност.

Кабина, която задава 
нови стандарти

Кабината на трактора е „работния офис“ за много 
фермери в дългите работни дни. Поради тази 
причина фермерите имат високи изисквания към 
пространството, ергономичността и комфорта. 
Новата кабина на Кубота M6002 безусловно покрива 
тези изисквания.

Голямо пространство и отлична видимост
Широко отварящите се врати правят безопасно 
и лесно влизане и излизане. След като влезете в 
кабината с четири колони и широчина 1,66 м, ще 
бъдете приятно изненадани от голямото вътрешно 
пространство. Това важи и за прозорците. Заедно 
със заобления капак на двигателя, остъкляването ви 
дава отлична видимост към работната зона отпред. 
Въпреки размера на двигателя, Кубота успя да 
запази размерите на капака, като същевременно 
интегрира по-голяма система за охлаждане на 
двигателя.

Перфектна видимост към челния товарач
Уголеменият люк на M6002 ви дава отлична видимост нагоре.  
Това означава, че можете лесно да видите инструментите, 
прикрепени към новото поколение челен товарач, когато той 
е напълно повдигнат, въпреки че височината на повдигане е 
увеличена.

Подобрен комфорт за продуктивна работа
M6002 е в свой собствен клас, що се отнася до комфорта, който 
предлага на операторите, което им позволява да се концентрират 
изцяло върху работата. За да се осигурят най-високи нива на 
комфорт на неравен или груб терен, тракторът е оборудван с 
високоефективно окачване на кабината като стандарт. И говорейки 
за комфорт и здраве: първокласната седалка Grammer се отличава 
с отлично окачване и подплата, както и големи подлакътници.

Дори пътниците получават удобна седалка
С M6002 не само водачът седи удобно. Всички модели са 
стандартно оборудвани с пасажерска седалка която е широка и 
удобна.

#Кабина
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При Кубота M6002 всички важни функции са пред очите ви и на една ръка 
разстояние. Уредите за управление са интуитивно подредени и лесни за работа, 
като ви осигуряват оптимална подкрепа във вашата ежедневна дейност.

Всичко под 
контрол

Интегриран в подлакътника, модерният 
многофункционален лост ви дава централен 
достъп до всички ключови функции и е лесен за 
управление с една ръка. Няма по-опростен и по-
ергономичен начин за управление на функциите 
на трактора - осигуряващ перфектната основа за 
висока производителност.

Всички оперативни елементи са лесно достъпни
Удобният подлакътник е стандартен за всички 
модели. Всички елементи за управление са 
разположени в обсега на подлакътника и на 

ергономичната странична конзола. Това гарантира висока 
степен на удобство при управлението и работа без стрес.

Превключване по желание
Освен оптимално позиционирания джойстик,  
в подлакътника има разнообразни бутони за управление. 
Например, можете да превключите скоростите, като 
натиснете многофункционалния лост напред или 
назад или като натиснете бутона от лявата страна на 
подлакътника. 

#Кабина

Знаехте ли?
  
Знаете ли, че Кубота произвежда 
продукти в седем европейски 
държави?  
Тази близост до пазара е от 
основно значение за философията 
на компанията. Всяка фабрика 
се придържа към същите високи 
японски стандарти за качество, 
независимо дали се намира в 
Германия, Франция или Япония.
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Перфектната 
комбинация от трактор, 
челен товарач и 
инструменти

Челните товарачи на M6002 са напълно нови. Кубота 
реши да разработи нов челен товарач за важния 
клас трактори 120-140 к.с., в партньорство с водещ 
европейски производител. Това ви носи две различни 
предимства. Първо, имате само един доставчик за 
целия прикачен инвентар за челен товарач. Второ, 
едни и същи гаранционни условия се прилагат за 
всички части.

Идеалният челен товарач за всяка задача
Резултатът от нашата съвместна разработка е не само 
един, а пет различни модела - от функционален до 
премиум. Различните модели оптимално отговарят на 
изискванията за съответната операция по отношение 
на мощност и товароподемност. Максималният 
капацитет може да достигне 2400 кг.

Перфектно съчетаващи се
Тракторът и челният товарач са идеално съчетани 
помежду си. Перфектният контрол и оптималната 
видимост са от съществено значение за ефективните 
операции. Новите модели предлагат и двете 
характеристики. Например джойстикът, който 
управлява всички функции челния товарач, е 
ергономично разположен в кабината и е лесно 
достъпен за оператора. Това е основна разлика 
в комплектите за преоборудване, за които първо 
трябва да намерите място в кабината. Между другото, 
джойстикът управлява и предната навесна система. 
На всичкото отгоре изключително стабилната, но 
тънка рамка допринася допълнително за отличната 
видимост на трактора.

Цялостно решение за осигуряване на ефективна  и 
комфортна работа. 

СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРНЕ НА 
ВИСОЧИНА® 

AUTO-LEVEL SYSTEM®

AUTO-LEVEL автоматично премества кофата в предварително 
избрана позиция, с просто натискане на бутон.

СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗТОВАРВАНЕ®

С едно движение системата AUTO-UNLOAD контролира 
едновременното движение при разтоварване на кофата: отваряне на 
зъбите и наклоняване на кофата за бързо и ефективно изпразване.

СИСТЕМА ОТ БЪРЗИ ВРЪЗКИ®

Автоматично закачане / откачване на инструменти и хидравлични 
и електрически функции. Системата SPEED-LINK® ви позволява да 
закачате и откачате прикачения инвентар, без да напускате трактора. 
Тя също така позволява използването на 3-та и 4-та функции.

Голяма гама от инструменти
Всички инструменти могат да бъдат оптимално комбинирани 
помежду си. Независимо дали използвате инструменти MX, Euro 
или SMS, рамката за бърза смяна на челния товарач е подходяща 
за всички тях. Можете да избирате от голямо разнообразие от 
инструменти. Освен широката селекция от инструменти Кубота, 
можете да изберете някой от инструментите, доставени от нашата 
компания партньор, която в момента предлага най-голямото 
портфолио от инструменти за челни товарачи.

#Челен товарач

Челният товарач действа като удължено рамо за разнообразни задачи  
в двора и на полето. Колкото по-тясно е приспособен челният товарач 
към трактора, толкова по-ефективно и безпроблемно можете да работите 
с него. С новите челни товарачи за M6002, Кубота отново задава 
стандартите за производителност и гъвкавост.

Знаехте ли?
  
Знаете ли, че Кубота е не 
само една от 50-те най-
признати марки в Япония, 
но и един от най-големите 
производители на трактори 
в света? Само през 2014 г. 
Кубота произвежда над 180 
000 трактора.
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Ненадминатата маневреност е част от ДНК на тракторите 
Кубота и серията M6002 не прави изключение. Порталният 
преден мост с конусно задвижване и Bi-Speed технологията на 
Кубота му придават изключителна пъргавина.

Подвижен като 
компактен трактор

Тракторите от тази серия са много по-лесни за 
маневриране от сравними трактори със същия 
размер. С гуми 480 / 65R24 неговият радиус на 
завиване е само 4,5 метра. Това го прави пъргав като 
компактен трактор, дори когато изпълнява най-
взискателните задачи.

Уникален ъгъл на завиване
Уникалната маневреност на трактора се основава 
на порталния преден мост с конусна предавка, което 
позволява изключителен ъгъл на завиване от 55 °. 
Ползите от това са очевидни, когато пространството 
е ограничено, например в малки дворове. При работа 
край синори, дори и с тежък прикачен инвентар като 
култиватори и плугове, той често може да прави 
остри завои с едно движение, където други трактори 
трябва да връщат назад за да завият. Това спестява 
ценно време.

Голям пътен просвет за операции с ниско 
въздействие
Благодарение на задвижването с конусна предавка, 
M6002 има впечатляващ пътен просвет от 58 см - 
по-висок от тракторите с универсална шарнирна 
предна ос. Това е идеално предимство, например 
при събиране на фураж. Можете също да използвате 
трактора за работа при по-високи култури, където 
други трактори не са в състояние да се справят.

Здрава, запечатана ос
Здравата ос на M6002 е напълно затворена, което 
означава, че не може да бъде замърсявана от кал и 
мръсотия. Всички компоненти, които се натоварват 
са смазани и точките за смазване са намалени до 
минимум. Резултатът е намалена поддръжка и дълъг 
експлоатационен живот на компонентите на оста. 
 

#Маневреност 

Маневриране в най-тесните пространства
Друг важен фактор за успеха е иновативната 
технология двойна скорост на Кубота, която 
прави завъртането още по-лесно. Ако ъгълът на 
завъртане на предните колела надвиши около 
35 °, скоростта на въртене на предните колела 
автоматично се увеличава спрямо задните колела. 
Това ви дава оптимално сцепление и намалено 
приплъзване, както и по-плавно завъртане, което е 
по-благоприятно и за  земята. Дори резки маневри 
на завъртане с напълно повдигнат челен товарач не 
представляват проблем.

Знаехте ли?
  
Гонширо Кубота основава компанията, 
тъй като вече не е могъл да търпи 
хора, умиращи от замърсена питейна 
вода. Той започва с производството 
на продукти за водоснабдяване с 
чиста вода. От тогава  се предлагат 
различни продукти, които спомагат за 
подобряване на условията на живот на 
хората и обществото.  
Това означава „За Земята, За Живота“. 
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Доказаният, сертифициран по AEF 7 ”K-Mонитор 
се предлага като опция за M6002. Възможностите 
на ISOBUS и опционалната автоматична система 
за управление правят трактора готов за прецизно 
земеделие, което позволява прецизно използване на 
ресурсите и ефективно управление.

Интуитивна работа
Удобният за използване, интуитивен K-Mонитор ви 
позволява лесно да настроите всички необходими 
функции за управление и да видите цялата 
информация на едно място. Благодарение на 100% 
съвместимост с ISOBUS, сензорният панел ви 
позволява да използвате ефективно ISOBUS прикачен 
инвентар и машини както и да управлявате цялата 
информация и настройки на трактора.

Основни икономии на разходи и време
GEOCONTROL е интегриран в 7-инчовия K-Mонитор. 
В комбинация с GNSS приемник, тази функция 
позволява контрол на частичната ширина и 

Фокусиран 
върху по-висока 
производителност
Допълнителният 7-инчов K-Mонитор е сърцето на възможностите за 
прецизно земеделие на M6002. Със 100% ISOBUS съвместимост ви дава 
неограничен достъп до всички продукти с ISOBUS  на пазара. Това води 
до ефективно използване на оборудване или консумативи и предоставя 
на оператора широк спектър от предимства.

специфично приложение на торове, пестициди 
и семена. В същото време се оказва по-малко 
въздействие върху околната среда. Допълнително 
спестяване на време се постигат чрез системата 
за управление при работа край синори, която 
автоматизира цялата оперативна последователност и 
също е част от това решение.

Отлична свързаност
7-инчовият K-Mонитор е съвместим с 
Информационните системи за управление на фермите 
(FMIS) на всички водещи доставчици. Задачите се 
изпращат и получават в независим от доставчика 
формат ISO-XML. Могат да се задават едновременно 
множество задачи. Безопасно и сигурно предаване на 
данни между селскостопанския компютър и мониторът 
е гарантиран. Нещо повече, терминалът Кубота може 
да генерира отчети с разнообразна информация, 
като позиция на полето, работно време, използвани 
ресурси и т.н. Това може да съкрати значителна част от 
офисната ви работа. 

Секционно управление 
С лиценз за контрол на участъка, машината може 
сама да регулира началото и края на обработваните 
участъци. По този начин се спестяват разходи, като се 
избягват припокривания. 

Променливо количество 
С лиценз за приложение с променливо количество, машината 
може да регулира обема на приложението в комбинация с 
геореферирана карта. Което увеличава добивите от хектар, 
спестява разходи и подобрява удобството при шофиране. 

#Управление и #Оптимизация

Знаехте ли?
  
Знаете ли, че Кубота е пионер 
на ISOBUS? Компанията  
Кубота Kverneland Group 
изобретява технологията 
ISOBUS. И между другото: 
също е водеща в индустрията 
на AEF сертифицирана 
ISOBUS съвместимост.
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#Защита на стойността 

Извличане на 
максимума от 
вашия трактор
Кубота дългосрочно  улеснява живота ви, а нашата удължена гаранция 
поддържа трактора ви в идеално състояние и осигурява да работи така 
гладко, както през първия ден. Това гарантира, че стойността на вашата 
машина е надеждно защитена, далеч в бъдещето. 

Името Кубота е широко уважавано, защото 
представя най-високото японско качество. Всички 
машини Кубота са проектирани за най-тежките 
условия и продължително време на работа. 
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. 

Цялостни услуги 
Kubota Care е всеобхватно разширение на 
гаранцията, за да защити вашата инвестиция, 
като осигури висока стойност при препродажба. 
Пакетът включва всички компоненти, обхванати от 
договорната гаранция. В случай, че е необходим 
гаранционен ремонт, вие естествено не трябва да 
плащате нищо допълнително. 

Перфектното решение 
Kubota Care премахва една потенциална грижа 
на земеделския живот. Този сервизен пакет ви 
предлага максимална оперативна и икономическа 
сигурност, както и пълна защита извън обичайните 
гаранционни задължения. Kubota Care ви 
предоставя пълна гаранция от 5 години или 5000 
мото часа (което от двете настъпи първо). 

Пълно покритие на 
гаранцията 
Какво покрива Kubota Care? 
Kubota Care е цялостно разширение на гаранцията, 
което обхваща всички компоненти, които са 
покрити по време на договорната гаранция.  
И ако е необходим гаранционен ремонт,  
разбира се, от вас няма да се изисква нищо! 

Предимства на Kubota Care 

Защита за запазване 
на цената ви 
предпазва от: 

■ Инфлация
■ ДДС
■ Резервни части
■ Цената на труда

Оригинални резервни 
части 
Защитете вашата машина 
чрез ексклузивно използване 
на оригинални части Кубота. 

Защита на разходите 
В случай на 
гаранционен иск няма 
да има допълнително 
заплащане. 

Контакт с дилъра 
В случай на рекламация 
трябва да се свържете 
с вашият дилър. Това 
означава, че няма да 
се занимавате с други 
доставчици и гарантира, 
че всичко ще стане 
безпроблемно.

Професионално 
отношение 
Никой не познава вашата 
машина по-добре от 
обучените от Кубота 
техници, които оперират 
със специализирани 
инструменти, 
квалифицирани от Кубота. 

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

Модел  M6-122  M6-132 M6-142

Двигател V6108-TIEF5

Брой цилиндри/клапани/нагнетяване 4 / 4v / турбо пълнене и интеркулер

Мощност на двигателя (ECE R120) hp (kW) 123 (91) 133 (98) 143 (106)

Макс. мощност вкл. Powerboost hp (kW) 143 (105) 153 (113) 163 (120)

Работен обем на двигателя cm3 6124

Номинална мощност rpm 1900

Макс. въртящ момент Nm 549 594 645

Макс. обороти на двигателя 1500

Алтернатор/акумулатор
150Amp (стандартно), 200Amp (Опция)

174Ah (20HR)/1400CCA

Резервоар/Ad blue резервоар l 230/20

Трансмисия

Вид Powershift

Брой предавки forw./rev. 24/24 

Брой предавки с пълзящи forw./rev. 32/32

Максимална скорост km/h 40 Eco

Основни предавки 8 Poweshift с плавно превключване; функция за автоматично превключване

Диапазони 3 GST роботизирани диапазона

Реверс Реверс Електро-хидравличен с прогресивно превключване

Съединител
Многодисков съединител в маслена вана, електрохидравличен; включително функция за 

рестартиране Xpress

Спирачки
Хидравличен, многодисков в маслена вана с автоматично зацепване на задвижването на четирите 

колела

Зацепване със задвижване на 
четирите колела

Електрохидравличен; ВКЛ./ИЗКЛ./Автоматично

Заключване на диференциала 
(отпред / отзад)

Електрохидравличен

Хидравлична система

Система
Стандартен затворен център тип CCLS (LS предна ос, LS сервоуправление,  

LS спирачка на ремаркето, LS заден клапан)

Дебит на помпата l/min. 115

Тип навесна система Автоматични куки, Кат. III

Система за контрол Позиционен/теглителен контрол

Категория II/IIIN

Капацитет на заден навес kg 7000

Капацитет на предното окачване kg 3260

Управление хидравличен клапан Механичен

Брой клапани за управление 3 (опция 4)

Обороти силоотводен вал заден rpm 540 / 540E / 1000 / 1000E; с интелигентно активиране на ВОМ

преден rpm 1000

Размер на гумите

Предни мин. 320/85R28 макс. 480/65R24

Задни мин. 320/90R46 макс. 650/60R38 

Размери/тегло

Обща дължина mm 4620

Обща височина mm 2890

Обща широчина mm мин. 2110; макс. 2511

Междуосие mm 2690

Тегло kg 6000

Модел M6-122 / M6-132 / M6-142

A Обща дължина mm 4620

B Междуосие mm 2690

C
Височина кабина 
(от центъра на задната ос до покрива на кабината) 

mm 2098

D Обща височина mm 2890

E Обща широчина mm Minimum: 2110; Maximum: 2511

F Ширина на коловоза mm 1584–2092

G Пътен просвет mm 560

* Стандартен размер гуми: 420/70R24, 520/70R38

Спецификация на предния товарач

Модел на товарача LK2400H LK2100H LK2200M LK2100M LK2100U

Тип самонивелиращ се Hydraulic Hydraulic Mechanical Mechanical Mechanical

Максимална височина  
на шарнирния болт mm

4150 4000 4150 4000 4000

Макс. височина под хоризонтална кофа mm 3900 3750 3900 3976 3650

Височина на изхвърляне при 
максимален ъгъл mm

3350 3200 3350 3200 3000

Дълбочина на копаене mm 200 200 200 200 150

Ъгъл на изпразване  
при пълна височина °

55 55 55 55 55

Максимално изтегляне на кофата на 
нивото на земята °

52 52 47 47 47

Капацитет на повдигане при завъртане 
на инвентара на нивото на земята kg

2750 2400 2400 2400 2300

Капацитет на повдигане при завъртане 
на инвентара през целия диапазон на 
повдигане kg

2450 2190 2200 2200 2150

Капацитет на полезния товар на палето 
при 0,60м. навън от вилиците на нивото 
на земята kg

2410 2080 1825 1780 1800

Време за повдигане s 6,2 5,4 5,4 5,4 5

Време за изпразване на кофата s 1,4 1 2,2 1,8 2,1
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