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Utfordringene som landbrukssektoren står overfor blir stadig større.  
Og når tidene er tøffe, hjelper bare en ting: Det må tenkes i nye baner.  
Det må ses på alternativer, og det må tas smarte beslutninger.  
For ditt neste kjøp av traktor betyr dette å velge effektivitet i stedet for 
image. En traktor skal jo utføre tungt arbeid med topp ytelse i time etter 
time, dag etter dag, år etter år. Og dette må gjøres til en fornuftig pris.  
En Kubota-traktor er akkurat det rette alternativet i tider som disse.

Å
tenke nytt
er svaret
på dagens
utfordringer
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Vanskelige
tider trenger
nye,
gode
løsninger og 
høye ytelser

Når det blir stadig vanskeligere å lykkes, er tiden inne for tenke 
nytt – og for å kreve det aller beste: 
Den ypperste kvalitet og pålitelighet. 
Kubota oppfyller disse kravene med blant annet sine motorer, 
som oppfyller alle forventningene – ikke minst når de blir utsatt 
for store påkjenninger. Den gode motorkarakteristikken med stor 
effekt og lavt drivstofforbruk imponerer.
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En ny  
forståelse  
og tilnærming 
til landbruktes 
utfordringer 
– fra en stor 
global aktør

Å være en partner som kan legge til rette for 
nye måter å tenke på, krever sterk vilje og store 
ressurser. Visste du at Kubota er et globalt, raskt 
voksende selskap med fokus på det profesjonelle 
landbruket? Bare se på de beslutningene og alle 
de trinnene vi har tatt de siste årene. Overrasket?

Åpning av et nytt
produksjonsanlegg i
Frankrike.2014

Kubota utvider sin
redskapsportefølje
med oppkjøpet av
Great Plains.

2016
Lansering av M7001-
serien og Kubota 
redskapsprogrammet.2015

Kubota kjøper
Kverneland Group.2012

Kubota lanserte 
den splitter nye 
M6002-serien på det 
europeiske markedet.

2020
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En fremtids-
rettet
portefølje
slutter ikke
med traktorer

Kravene i landbruket er ikke bare høye – de er også omfattende og varierte. 
Kubota tilbyr rett løsning for alle oppgaver– 
alt fra én og samme leverandør. Stort utvalg av redskaper, og med 
Kubota-ISOBUS og andre innovative løsninger møter vi både dagens og 
morgendagens krav til effektivitet. Alle maskiner og prosesser er perfekt 
kompatible med hverandre. Dette garanterer kvalitet, effektivitet og lang 
levetid.
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Ytelser
Kubota M4003 er den per-
fekte allrounderen for varierte 
oppgaver. Den overbeviser 
med unik manøvrerbarhet, stor 
allsidighet og høy produktivi-
tet. Til tross for de kompakte 
målene er komfort en hoved-
prioritet.

Betjening og kontroll
Iso-Match Tellus-displayer 
gjør M4003 til en fullverdig 
ISOBUS-traktor. Dette tar 
arbeidseffektiviteten til et nytt 
nivå, og sparer tid og ressur-
ser – og dermed også penger.

Optimalisert
Det kan leveres ettermonte-
ringssett til M4003 for presi-
sjonslandbruk. Dra nytte av de 
mange mulighetene som den-
ne moderne teknologien gir 
– et viktig bidrag for et effektivt 
og miljøvennlig landbruk.

Full oversikt over investe-
ringen
En vedlikeholdskontrakt er 
med på å beskytte investerin-
gene dine på lang sikt. Kubota 
tilbyr også 2 års produsentga-
ranti for M4003, som even-
tuelt kan utvides til 5 år med 
Kubota GARANTI.

Økonomistyring
M4003 – høy produktivitet og 
førsteklasses førerkomfort. 
Kubota Finance er et godt 
tilbud for å kunne investe-
re i effektivitetsfremmende 
teknologi.

FINANSIERING

VERDIBESKYTTELSE OPTIMALISERING

 

YTELSER

KUBOTA

FARM

SOLUTIONS

BETJENING 

OG KONTROLL

#Høydepunkter

Kubota Farm
Solutions
360° ytelse for 100 % suksess.

Vi vet at for at du skal lykkes kreves mer enn en sterk traktor: Det må til et 
integrert system med produkter, tjenester og støtte for å øke din fremtidige 
konkurranse- og overlevelsesevne. Med Kubota Farm Solutions har vi samlet 
alle våre løsninger i et enkelt system som virkelig har truffet markedet.  
Fra intelligent teknologi til individuelle tjenester: Fordelene med Kubota 
Farm Solutions er perfekt sammenvevd, og de utgjør en syklus som slutter 
der den begynner: Med vår påstand om at vi alltid skal gi deg den aller beste 
støtte nå – og i fremtiden.

Førerhus

Den nye romslige førerhuset på M4003 fokuserer på 
komfort og kvalitet – helt ned til minste detalj. Det setter 
nye standarder ikke bare når det gjelder størrelse, men 
også gjennom nye funksjoner, som det nye pneumatiske 
førersetet og passasjersete (tilleggsutstyr).

Motor

De 4-sylindrede V3307-motorene 
med 3,3 l slagvolum yter 66 hk 
eller 74 hk. Traktorene er utstyrt 
med EGR-ventil og nye filtre for 
behandling av eksosgasser.

Svingradius 

De kompakte målene 
og den unike portal-
forakselen gir M4003-
serien stor smidighet.

Instrumentpanel

Det nye digitale instrumentpanelet gir all 
nødvendig informasjon med et raskt blikk.

Bakre 
trepunktshydraulikk 

Den kraftige 
trepunktshydraulikken 
med kategori II har en 
løftekapasitet på 2 500 
kg. Den løfter all relevant 
redskap.

Ny transmisjon

Den nye 36F / 36R-transmisjonen i 
M4003 gjør det enkelt å finne egnet 
hastighet til enhver oppgave.

Også tilgjengelig med veltebøyle (ROPS).
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#Motor
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Sterke motorer

Kraftige, rene og stille – det er de tre ordene som best beskriver 
Kubotas nye 4-sylindrede motorer. De økonomiske motorene i 
M4-063 og M4-073 yter henholdsvis 66 hk og 74 hk. Takket være 
bruken av innovative teknologier har Kubota-motorene også lave 
utslipp av miljøskadelige gasser.

Kubota setter nok en gang nye standarder med sine fullt 
elektronisk regulerte 3,3-liters V3307 CR-TE5-motorer 
med høytrykks innsprøyting (CRS). Nøye avstemt, med 
moderne teknologi som for eksempel 4-ventilers com-
mon rail (E-CDIS), gir de maksimal effekt og dreiemo-
ment med god drivstoffeffektivitet og lavt støy- og vibras-
jonsnivå. Kombinasjonen av eksosresirkulering (EGR), 
dieseloksidasjonskatalysator (DOC) og dieselpartikkelfilter 
(DPF) reduserer utslippene og oppfyller de nyeste Stage 
V-utslippsforskriftene.

Optimal ytelse når det teller
Kubota har optimalisert effekt- og dreiemomentkurvene 
på motorene. Høyere effekt og dreiemoment ved lave 
turtall gir tre fordeler: Lavere støynivå, mindre slitasje og 
redusert drivstofforbruk. Sistnevnte betyr at drivstoff-
tankene på 90-liter (modeller med førerhus) og 70-liter 
(modeller med veltebøyle) må fylles sjeldnere. Dette 
sparer tid og penger.

Motoren tenker selv
M4003-motoren har konstant-turtallsregulator. Når 
systemet er aktivert, holdes motorturtallet konstant selv 
under skiftende belastning. Det er lettere å holde stabil 
hydraulikkeffekt og kjørehastighet, noe som øker effekti-
viteten ytterligere.

Lagre ønskede turtall
Med motorturtallsminnet kan du lagre innstillingen du 
trenger, for eksempel for kraftuttaksarbeid, frontlasterar-
beid eller retningsendringer. Innstillingene kan hentes opp 
ved å trykke på en knapp, og du kan begynne å jobbe 
uten å måtte bruke gassen.

Den brukervennlige minnebryteren lar deg stille inn to 
turtall – hver for seg.

Motoreffekt Dreiemoment

Motoreffekt og dreiemoment

o/min

Visste du?
  
Visste du at Kubota produserer 
sine egne motorer og at Kubota 
er verdensledende på markedet 
for industri-dieselmotorer Opp 
til 100 hk? Du vil bli overrasket 
om du visste hvor mange 
maskiner i verden som drives av 
Kubota-motorer. Topp kvalitet og 
effektivitet er hovedingrediensene 
i denne suksessen.
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#Transmisjon

Der girskift er  
en lek
Praktisk og enkel girskifting - M4003 oppfyller perfekt dette kravet. 
Med denne nye allsidige traktoren kan du velge mellom to lettbetjente 
transmisjoner. Det elektrohydrauliske vendegiret gir kløtsjfrie, myke og 
presise retningsendringer, ikke minst nyttig for frontlasterarbeid.

M4003 er smidig og allsidig. Den er som standard utstyrt 
med en velprøvd transmisjon med 18 gir forover og 
18 bakover. Seks perfekt tilpassede gir og tre grupper 
(transport, felt, krabbegir) sørger for jevn og behagelig 
giring. 

I tillegg til 18F / 18R-transmisjonen har modellen M4-073 
hele 36 gir i hver retning. Med seks synkroniserte gir med 
totrinns powershift i de tre gruppene, kan du tilpasse 
kjørehastigheten nøyaktig til den respektive oppgaven.

Kjør raskt – og spar drivstoff
Transmisjonen med 40 km/t med Eco-Drive holder 
motorturtallet lavt ved høye kjørehastigheter. Du når 
målet raskt – med lavt drivstofforbruk og lavt støynivå.

Rask og presis retningsendring
Det nye elektrohydrauliske vendegiret gir kløtsjfrie, 
myke og presise retningsendringer. Vendegirspaken 
sitter ergonomisk plassert på venstre side av rattet. 
Retningsendring skjer mykt og presist uten bruk av 
kløtsjpedalen. Dette gjør frontlasterarbeid merkbart 
lettere.

Våt, flerplate kløtsj
For til- og frakobling av redskap og annen 
presisjonskjøring gir kløtsjpedalen den nødvendige 
presisjonen.

Dobbel sikkerhet i alle posisjoner
Parkeringsbremsen er integrert sammen med girspaken. 
Dette er en pålitelig løsning som gir sikker parkering i all 
slags terreng.

Høy trekkraft
Forakselen med selvlåsende differensialbrems gir høy 
trekkraft under krevende forhold. Dersom det ene hjulet 
slurer, overfører differensialbremsen automatisk moment 
til det andre hjulet. 

Koble inn firehjulsdrift etter eget ønske 
Firehjulstrekk aktiveres / deaktiveres elektrohydraulisk 
ved å trykke på en knapp. Dette kan gjøres under 

kjøring, både på vei og felt.

Visste du? 
  
Visste du at Kubota i mange år 
har hatt en ledende posisjon 
innen anleggsmaskiner og 
kompakttraktorer i Europa?  
Du vil finne den samme 
opplevelsen og nøklene 
til suksess på våre 
landbruksmaskiner.

Overdrive
1 965 o/min

Overdrive
1 965 o/min

 M4003-serien – 18/18 transmisjon
Dekkdimensjon 420/85R30

 M4003-serien – 36/36 Dual-Speed transmisjon
Dekkdimensjon 420/85R30

Maksimal motorturtall revers Maksimal motorturtall revers Kjørehastighet Kjørehastighet
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#Førerhus

Den nye M4003 har komfort som letter lange arbeidsdager.  
Førerhuset Ultra Grand Cab II gir mer plass enn noen ville forventet 
for de aller fleste traktorer i denne effektklassen. Det er konstruert 
for å hjelpe deg med å utføre oppgavene med maksimal komfort og 
effektivitet – time etter time.

Sett deg inn og få 
den gode Kubota-
følelsen

Ultra Grand Cab II gir ekstra komfort og plass. Sikten 
er i en klasse for seg selv. Kubota-førerhuset har buet 
glass som gir imponerende sikt i alle retninger: De store 
glassdørene åpner seg bredt og sørger for sikker, uhindret 
inn- og utstiging på begge sider – ideelt når du må mye 
ut og inn av førerhuset. Det flate gulvet, ergonomisk 
plasserte pedaler og takvindu støtter konseptet.

God sikt – også oppover
Ultra Grand CAB II har også god sikt oppover. Takvinduet 
gir godt med lys og god sikt opp- og forover. Dette gir 
mer presis og komfortabel bruk av frontlaster. Dersom 
solen blir for sterk og ubehagelig er det bare å trekke ut 
solskyggen. Denne vil også bokstavelig talt holde hodet 
kjølig til enhver tid.

Enkel justering av rattet
Rattet kan tiltes 40° forover for enkel utstigning fra 
førerhuset. Et kort trykk på en pedal og rattet går tilbake til 
sin opprinnelige posisjon. I tillegg kan rattstammen trekkes 
ut/inn for større kjørekomfort. Kubota har optimalisert 
vinkelen på rattet for å gi den aller beste sikt til både 
instrumentpanelet og forover.

Den ideelle førerplassen
Det polstrede førersetet kan justeres etter dine 
preferanser. Den høye ryggen og de justerbare armlenene 
gir god sittekomfort for lange dager. Sikkerhetsbelte er 
standard.

Komfortabelt passasjersete
Som tilleggsutstyr leveres det et komfortabelt 
passasjersete. Dersom passasjersetet ikke er i bruk, kan 
det foldes ned for å gi mer plass. 
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#Førerhus

Alt under kontroll – med M4003 er det ikke bare et tomt uttrykk, men 
et faktum. Betjeningskonseptet er utformet med god ergonomi for å gi 
produktivt arbeid. Uansett om det er kaldt vintervær eller stekende sol 
holder klimaanlegget behagelig temperatur i førerhuset.

Komfort for lange 
dager

Store buede glassflater gir god sikt. Effektive luftdyser 
på rattstammen sirkulerer luften effektivt gjennom 
førerhuset. Varme- og aircondition-anlegg sikrer behagelig 
førerhusklima året rundt. Betjeningen av varme- og 
aircondition-anlegget er som du er vant med fra en bil.

Behagelig førerhusklima i all slags vær
Varme- og aircondition-anlegget er plassert under 
førersetet. Store buede glassflater gir god sikt. Effektive 
luftdyser på rattstammen sirkulerer luften effektivt gjennom 
førerhuset. Varme- og aircondition-anlegg sikrer behagelig 
førerhusklima året rundt. Betjeningen av varme- og 
aircondition-anlegg er som du er vant med fra en bil.

God sikt også i dårlig vær
Ønsker du uhindret sikt – uansett hvor dårlig været er? 
Elektrisk avriming gir uhindret sikt også under vanskelige 
klimatiske forhold. Dynamoen yter 130 ampere  
(80 ampere på modellene med veltebøyle).

All informasjon tilgjengelig digitalt
Det nye digitale instrumentpanelet gir all nødvendig 
informasjon med et raskt blikk. Alle viktige data er 
umiddelbart tilgjengelige og enkle å lese.

Enkel endring av kraftuttaksturtall
Praktisk: Spaken for endring av kraftuttaksturtall sitter 
nå inne i førerhuset. Dette gjør det enklere å finne rett 
kraftuttaksturtall til forskjellige redskaper og oppgaver. 

Nye, effektive lyskilder
LED- arbeidslys kan leveres som tilleggsutstyr.
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#ROPS (veltebøyle)

Høydejusterbar veltebøyle
Ta ut to låsetapper og still inn ønsket høyde. Dette kan 
være en stor fordel for å kunne komme inn gjennom lave 
dører og andre åpninger.

For ubegrenset 
utsikt
M4003 er også tilgjengelig som en såkalt ROPS-versjon med veltebøyle.  
Det kan være flere grunner til å velge en traktor uten førerhus:  
Kanskje må du gå ofte ut og inn, kanskje er du avhengig av helt uhindret 
sikt, eller kanskje lengter du bare etter frisk luft og sol?

Optimal ergonomi og vanntette betjeningsorganer
Plasseringen er den samme som på modellene 
med fører- hus – den eneste forskjellen er at de er 
vanntette. Derfor skades de ikke av regn! Alle brytere 
og spaker er ergonomisk plassert og enkle å betjene. 
Det nye instrumentpanelet er utformet for å gi uhindret 
utsikt fremover. Siden traktorarbeid ikke har en 
rimelig værgaranti, er selvfølgelig alle instrumenter og 
betjeningsorganer helt vanntette. Selv kraftig regn vil ikke 
forårsake problemer. 
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Høy løftekraft, høy betjeningskomfort og presis – hydraulikken på M4003 
oppfyller alle krav. Dette gir maksimal produktivitet og effektivitet.

En arbeidshest 
med praktisk 
sans

Den bakre trepunktshydraulikken løfter 2 500 kg. 
Trekkstengene har Kat II-tilkobling. Posisjonskontrollen 
holder trekkstengene i fast, innstilt posisjon. 
Dybdekontrollen reagerer på motstanden fra redskapen 
og regulerer trepunktshydraulikken automatisk for å 
holde jevn arbeidsdybde.

Hydraulikk som takler det meste
Hydraulikksystemet på M4003 er kraftig og reagerer 
raskt. Trepunktshydraulikken har utvendige sylindere. 
Dette gir enkelt vedlikehold og stor løftekapasitet. 
Hydraulikkpumpen har stor kapasitet for raskt og effektivt 
frontlasterarbeid.

Høyere arbeidskvalitet
M4003 har som standard to hydraulikkventiler, en tredje 
kan leveres som tilleggsutstyr. SCD-hydraulikkventilene 
har utløserfunksjon. FD-ventilen, som også leveres 
som standard, har flyte-stilling. Dette gjør at relevante 
redskaper bedre følger bakken.

Effektivt kraftuttak
Enten det gjelder slått, pressing eller sprøyting: 
Kraftuttaket med 540 o/min dekker behovene. Den 
elektrohydraulisk opererte kraftuttakskløtsjen gir jevn 
og myk oppstart. Dette gjør oppgaver som slått eller 
pressing enda mer effektivt. På forespørsel kan traktoren 
også leveres med 1 000 o/min kraftuttak.. Med 540E 
oppnås 540 o/min ved minst 25 % lavere motorturtall. 
Dette resulterer ikke bare i bedre drivstoffeffektivitet, men 
også i lavere lydnivå.

#Hydraulikk

Ekstern betjening av kraftuttaket
Kraftuttaket kan også betjenes utvendig med en bryter 
på venstre bakskjerm. 
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Den unike portal-forakselen gjør traktorene i 
M4003-serien ekstremt manøvrerbare og gir 
dem høy bakkeklaring. Dette gjør traktorene 
ideelle for arbeid i trange rom.

Ekstremt  
smidig

Portal-forakselen gir en eksepsjonell svingradius på 
3,5 m. Denne funksjonen sammen med den kompakte 
konstruksjonen gjør M4003 svært smidig og lett å 
manøvrere. Portaldrift eliminerer bruken av universalledd 
som slites og krever mye vedlikehold.

Høy bakkeklaring
Den spesielle forakselen gir M4003 en bakkeklaring 
som er helt unik i denne klassen. Dette er viktig både 
i terrenget og i høye vekster. Også i slått og pressing 
er dette en stor fordel. Spill og skade på avlinger 
minimaliseres.

Enkel inn- og utkobling av firehjulstrekk
Koble inn og ut firehjulstrekk med et enkelt trykk på en 
knapp. Dette kan gjøres under kjøring, både på vei og 
felt. En LED-lampe viser gjeldende status. En ekstra 
sikkerhetsfordel: Firehjulstrekk kobles automatisk inn 
under bremsing, dette gir høy bremsekraft ved at det 
bremses på alle hjulene.

Minimal sluring
Differensialsperre både foran og bak sikrer stor trekkraft 
også under vanskelige forhold.

Sikkerhet er vår største prioritet
Driftsbremsene på M4003 er oljekjølte, flerplate 
skivebremser. De krever lav pedalkraft for å gi stor 
bremsekraft. Selv under gjentatte, kraftige nedbremsinger 
beholder de den store bremsekraften Den effektive 
kjølingen av bremseskivene gir lang levetid. Kubota 
har redesignet parkeringsbremsen. Den sitter nå lett 
tilgjengelig på høyre sidekonsoll.

Visste du?
  
Gonshiro Kubota grunnla selskapet 
fordi han ikke lenger orket å se folk 
dø av forurenset drikkevann.  
Han startet med å produsere utstyr 
for vannrensing.  
Siden den gang har vi produsert 
mange slags forskjellige produkter 
som bidrar til å forbedre levekårene 
for mennesker og samfunn.  
Det er dette vårt slagord  
“For Earth, For Life” står for. 

#Smidig og sterk
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#Frontlaster

Et perfekt samspill:  
M4003 og Kubota 
frontlaster
M4003 og Kubota LA1365 er bygget for 
hverandre. Denne perfekt matchede 
kombinasjonen overbeviser med hurtighet, 
allsidighet og maksimal produktivitet.

Kubotas frontlastere i LA1365-serien kan skreddersys nøyaktig til dine 
individuelle behov. Den hydrauliske parallellføringen, som kan slås på 
og av, sørger for konstant tiltvinkel. Ytterligere funksjoner som 3. og 
4.-funksjoner gjør det enkelt å bruke og betjene avanserte redskaper.

Koble til og fra frontlasteren uten verktøy
Til- og frakobling av frontlasteren utføres på noen få minutter uten bruk 
av verktøy. Integrerte parkeringsstøtter og hurtigkobling gjør til- og 
frakobling til en lek. Fordelene er todelt: I tillegg til høyere produktivitet, 
utvides traktorens bruksområder. Med tilleggsutstyret Kubota hurtigkob-
ling kan du koble til og fra fire hydraulikkkoblinger samtidig. Standard 
redskapsramme har Euro hurtigkobling. Denne er kompatibel med all 
Euro-redskap, og tåler store belastninger.

Praktisk betjening
Den ergonomisk plasserte joysticken på høyre side gir 
enkel, presis betjening av frontlasteren.

Ytterligere muligheter
Som tilleggsutstyr leveres 3.-funksjon, dette gir ytterligere 
bruksområdet for frontlasteren. 3.-funksjons-ventilen 
aktiveres med en knapp på joysticken.

Minimer sjokk og slag
Kubota’s sjokkdemper KSR (Kubota Shockless Ride) 
bidrar til å minimere sjokkbelastninger på traktor, frontlas-
ter, fører og last. Denne funksjonen kan justeres eller slås 
på og av.

Stor tiltvinkkel
Redskapsrammen har stor vinkling både inn- og utover. 
Dette effektiviserer bruken av skuffer og mange andre 
redskaper. 
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Fullstendig sporbarhet
Oppgrader M4003 til en ISOBUS-traktor med IsoMatch 
Tellus Pro 12” eller GO 7” display. Dette gir full oversikt 
og dokumentasjon over arbeidet. Alt kan overvåkes – 
også under kjøring. Den nøyaktige dokumentasjonen er 
også et ekstra pluss for maskin- og personsikkerhet. 
 
 

Utnytt det store 
potensialet i 
presisjonslandbruk

Ved hjelp av et ettermonteringssett kan du også dra nytte av de enorme 
fordelene med presisjonslandbruk på traktorene i M4003-serien.  
Du kan øke effektiviteten ytterligere med det nye elektriske rattet. 
Sporfølgingssystemet holder traktoren perfekt på sporet.  
Du kan konsentrere deg fult ut om redskapen og selve arbeidet.

Ytterligere to viktige funksjoner er tilgjengelig via ettermonterings-settet:

Traktoren styrer seg selv
Kubotas nye elektriske ratt (tilleggsutstyr) muliggjør nå 
også automatisk styring av M4003-serien traktorer. 
En ekstra fordel: Det kan enkelt flyttes fra en traktor 
til en annen. Denne teknologien kan derfor brukes 
på forskjellige traktorer uten store, ekstra kostnader. 
Dette gjør at føreren kan rette all oppmerksomhet til 
betjeningen av redskapene. Ingen grunn til å bekymre 
seg for styringen – i henhold til mottoet: La traktoren 
kjøre. Konsentrer deg fullt ut om arbeidet som skal 
utføres.

#Presisjonslandbruk

Seksjonskontroll
Seksjoner på f.eks. en åkersprøyte kan kobles ut og inn 
– tilpasset fasongen på feltet, basert på informasjon fra 
GPS-signalene. Dette sparer kostnader på innsatsmidler 
og øker førerkomforten.

Delvis seksjonsspesifikk tildeling
Med variabel dosering i kombinasjon med et geografisk 
referansekart endrer redskapen, eksempelvis en 
gjødselspreder, doseringen i henhold til definerte 
parametre. Dette øker avlingen per arealenhet, sparer 
innsatsmidler og miljøet, samtidig som det forenkler 
arbeidet. 
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#Tekniske data 

Modell M4-063 / M4-073

A Totallengde mm 3 700

B Akselavstand mm 2 135

C Høyde førerhus (fra senter bakaksel til tak) mm 1 845

D Totalhøyde mm 2 580

E Totalbredde (min./maks.) mm 1 950/2 165

F Sporvidde (min./maks.) mm 1 365/1 415

G Bakkeklaring mm 430

* Standard dekkdimensjon: 320/85 R20, 425/85 R30

Modell M4-063 M4-073

ROPS (veltebøyle) Førerhus ROPS (veltebøyle) Førerhus

Motor Kubota

Motortype V3307-CR-TE5

Slagvolum / Antall sylindere cm3 3 331 / 4

Nominelt turtall o/min 2 400

Nominell effekt (ECE R 120) Hk (kW) 66 (48,8) 74 (54,6)

Volum, drivstofftank l 70 90 70 90

Transmisjon Kubota

Type – Hovedgirskift 6 synkroniserte gir; på bestilling: Dual Speed

Gruppegirskift 3 grupper: Transport / felt / krabbegir

Antall gir F18 / R18
F18 / R18 (seriell)

F36 / R36 med Dual Speed(tilleggsutstyr)

Kjørehastigheter km/t 40 med Eco-Drive

Vendegir Elektro-hydraulisk vendegir

Hovedkløtsj Hydraulisk, våt flerskive

Brems – type Hydraulisk betjente våte skivebremser, med automatisk innkobling foraksel (firehjulstrekk)

Innkobling av firehjulstrekk elektro-hydraulisk

Differensialsperre bak mekanisk

Kraftuttak

Turtall o/min 540 / 540 Eco; tilleggsutstyr 540 / 1 000

Aktivering elektro-hydraulisk

Hydraulikk

Pumpekapasitet l/min 63

3-punktskobling Fanghaker, Kat II

Regulering Posisjons- og dybdekontroll

Løftekapasitet kg 2 500

Antall hydrauliske ventiler og type Standardutstyr: 2; tilleggsutstyr: 3

Standard dekkdimensjon Foran / bak Foran: 320 / 85R20; bak: 420 / 85R30

DIMENSJONER OG VEKTER

Lengde mm 3 700

Løftehøyde mm 2 090* 2 580 2 090* 2 580

Bredde min (mm) mm 1 850– 2 150 1 950– 2 165 1 850– 2 150 1 950– 2 165

Akselavstand mm 2 135

Sporvidde foran mm 1 450– 1 535 1 365– 1 415 1 450– 1 535 1 365– 1 415

 bak mm 1 430– 1 730 1 530– 1 745 1 430– 1 730 1 530– 1 745

Vekt kg 2 570 3 040 2 570 3 040

* med nedfelt veltebøyle



KUBOTA FORHANDLER

KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH 
Senefelder Straße 3–5, 63110 Rodgau

Telefon: +49 6106 873-0, Telefax: +49 6106 873-199, E-Mail: info@kubota.de

https://www.kubota-eu.com
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