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Nytenkninger 
er svaret på 
dagens 
utfordringer
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De utfordringer som landbruket stadig møter blir bare større, og 
i vanskeligere tider er det bare et svar som hjelper: nytenkning. 
Å forutse alternative løsninger og ta smarte valg. For din neste 
investering i ny traktor betyr det å velge effektivitet istedenfor følelser 
og «image». Å velge en traktor som klarer de riktig tøffe jobbene med 
topp prestasjon mens du setter den i konstant belastning. Alt dette får 
du til en rimelig pris. En Kubota traktor er akkurat det riktige alternativ 
i disse tider.   
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Tøffe tider 
krever 
uventet tøff 
prestasjon. 

Når det blir vanskeligere å være fremgangsrik er det på tide 
å velg en kompromissløs holdning. Det innebærer å kreve 
kvalitet og pålitelighet. Kubota oppfyller disse krav med sine 
motorer, som innfrir alle forventninger i tøffere tider. Du 
kommer til å bli overrasket over både prestasjon, kraft, 
økonomi og forbruk.
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Ny innsikt i 
landbruket 
gjennom en 
global aktør

Lansering av M7 
serien og Kubota 
redskapsprogram.

20142012 Åpner ny fabrikk 
i Frankrike.2015

Kubota kjøper 
Kverneland
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Å være partneren som kan implementere 
nytenkning krever en viss mengde av tyngde 
og seriøsitet. Visste du at Kubota er et globalt, 
hurtig voksende foretak innen den profesjonelle 
landbrukssektoren? Se bare hvilke tiltak og 
beslutninger som har blitt tatt de siste 4 årene. 
Overrasket?

2016 
Kubota utvider sin 
redskapsdivisjon med 
kjøp av Great Plains.
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En 
framtidsrettet 
portefølje 
slutter ikke 
med traktorer
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De krav som stilles innen landbruket er ikke bare høye, men også både 
omfattende og komplekse. Heldigvis har Kubota akkurat rett løsning på 
enhver oppgave – og dette fra en og samme leverandør. Med et stort 
redskapsprogram på markedet og Kubota Isobus–produksjon er vi din 
partner som tenker fremover og gjør det mulig. Alle maskiner og prosesser 
er perfekte kompatible seg imellom og garanterer høyst mulige nivå både 
når det gjelder kvalitet, lønnsomhet og effektivitet. 
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#Høydepunkter

M5001:  
Den smarte 
alt i ett 
traktoren
M5001 er den smarteste alt i ett maskinen i sin klasse 
Den smidige profesjonelle traktoren beviser at ekte 
storhet kommer innefra.  Med den kraftfulle motoren, 
en smidig girkasse, høy bakkeklaring og 
eksepsjonelt enkle manøvrering blir den fort 
uunnværlig i den daglige jobb. Sett den i arbeid og ta 
tak i den tøffe jobben. 

Ekstremt kraftfull. 

De 4-sylindrede motorene 
på 95 og 113 hk (DIN 97/68 
EC) har imponerende 
pålitelig styrke og høy 
effekt.

Miljøvennlig. 

Selvfølgelig oppfyller 
V3800 motoren de strenge 
avgasskravene i Stage IV 
Final standarden. 

Utrolig komfortabel. 

Med den vel 
gjennomprøvde 
girkassen til M5 er den 
ekstremt lettkjørt og 
komfortabel. 36/36.
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Ekstrem smidig. 

Med portalaksler foran blir 
svingradius og 
bakkeklaring ekstremt bra. 

Overraskende komfortabel.

Den komfortable og romslige 
førerhytten gir optimal 
panoramaoversikt. Takket 
være plasseringen av alle 
styringsenheter elimineres 
behovet for unødvendige 
bevegelser. 

Imponerende nøyaktig.

M5001 er mye mer enn 
bare en traktor. Med 
ettermontert Isobus 
terminaler og Kubota 
redskap er det svaret på 
enhver utfordring. Med 
potensielle løsninger for 
presisjonslandbruk sparer 
du både tid og penger. 
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#Motor

Markedsledende 
motor under 
panseret

En Kubota M5001 er utviklet for forskjellige oppgaver som krever 
høy grad av fleksibilitet, samt krevende arbeid med kraftuttak. 
Takket være den geniale motorteknologien klarer  M5001 enkelt 
håndtering av slike oppgaver, mens du arbeider så miljøvennlig 
som mulig.

Kraftfull, pålitelig, stille og ren – de 4 sylindrede 
V3800 motorene i de to modellene, M5091 og M5111 i 
M5001- serien imponerer med velprøvde, pålitelige 
prestasjoner og den høye effektiviteten som også 
skåner miljøet. Dette er mulig takket være verdens 
ledende dieselmotorteknologien fra Kubota.

Denne kombinasjonen gjør hele forskjellen. 
Commonrail-systemet (CRS) optimerer forbrenningen 
hvilket gir en holdbar og stille motor. Kubota er den 
første traktorprodusenten som bruker commonrail-
systemet kombinert med SCR-katalysator, AdBlue®, 
vannavkjølt, resirkulering av avgasser (EGR), 
dieselpartikkelfilter (DPF) og katalysator (DOC). 
Kombinasjonen i denne markedsledende teknologi gir 
ekstreme prestasjoner med optimalt dieselforbruk. Det 
behøver vel knappest nevnes at V3800-motoren med 16 
ventiler oppfyller de strenge krav etter Stage IV Final 
avgassbestemmelser. 

En motor optimalisert for ytelse og dreiemoment. Med de 
nye motorene for M5001 har Kubota forbedret 
prestasjon og dreiemoment og samtidig senket motorens 
turtall. Den går nå roligere, har lengre levetid og lavere 
drivstofforbruk. 

De nye Kubota M5001 motorene er optimalisert for 
ytelse og dreiemoment. De nye motorene har også 
elektronisk hastighetskontroll for å overstyre motorens 
turtall. Når systemet er blitt aktivisert opprettholdes 
motorhastigheten konstant, selv om kraftbehovet 
varierer. Dette betyr at en maskin med kraftuttak kan 
arbeide mer effektivt.
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Visste du? 

Visste du, at Kubota produserer 
sine egne motorer og at Kubota 
er global markedsleder av 
industridiselmotorer under 
100 hk? Topp kvalitet og 
effektivitet er de fremste 
grunnene til suksess.   

Når du jobber med din traktor er det sikkert mange 
tilbakevendende oppgaver, som for eksempel jobbe 
med PTO-redskap. Det er da det integrerte hastighets 
minne kommer inn i bildet. Du kan hente hver innstilling 
bare ved å trykke på en knapp, så er du klar uten 
ytterligere justeringer.

Vedlikehold er raskt, enkelt og effektivt. Ettersom vi vet 
at du har viktigere ting å gjøre enn å bruke masse tid 
på vedlikehold, har vi laget en ny standard med M5001. 
Traktorens panser er i ett stykke og kan åpnes helt, 
hvilket gir full tilgang til alle service punkter. Fylling er 
like enkelt som vedlikehold. 105 liters drivstofftank og 
12,3 liters AdBlue® tanken kan fylles lett og sikkert fra 
bakkenivå.  
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#Girkasse

Enkelt bytte til 
et høyere gir 
Den anvendelige girkassen i M5001 er smidig og lettgiret. 
Med 36 gir fremover og 36 bakover dekker den alle behov.

Den direkte smidig giringen i girkassen på M5001 
passer perfekt for motoren når det gjelder ytelse. Med 
seks synkroniserte gir med Dual Speed-teknikk i tre 
grupper har du totalt 36 gir framover og 36 gir 
bakover til din rådighet. Girkassen tillater direkte og 
ekstrem myk giring. 

Rett gir for alle oppgaver med bare en girspak gir den 
helsynkroniserte girkassen all den kraft og effektivitet 
du behøver for enhver jobb. Enten om det dreier seg 
om drivstoffgjerrig transport, slå gress eller tung 
pløying er girkassen optimalt tilpasset for alle 
oppgaver. Selv dyrkere av grønnsaker og andre 
spesialbehov vil finne et kryp-gir som passer akkurat 
ditt behov. 

Følsom og nøyaktig hydraulisk girkasse kan 
manøvreres nøyaktig ved tilkobling av redskap. For 
slik langsom manøvrering kan du bruke clutchen for å 
styre en hydraulikkventil, som aktiverer clutchen mykt 
med høy presisjon. Det blir lettere å manøvrere og 
mindre anstrengende. 

Kjør fort og spar drivstoff samtidig. Girkassens oppsett 
tillater lavt turtall takket være en «overdrive» teknikk 
for kjøring i høy hastighet. Denne 40-ECO-Girkassen 
tar deg til målet kjapt og sparer drivstoff samtidig. 
Enkel endring av frem og bakover med 
elektrohydraulisk vendegir. I Kubota M5001 kan du 
endre kjøre retning raskere og enklere enn noensinne 
før, uten å bruke clutchen. Du bare endrer ved å skyve 
spaken fremover og bakover. 
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Visste du? 

Visste du, at Kubota har hatt en 
ledende posisjon i segmentet 
entreprenørmaskiner og 
kompakttraktorer i Europa i 
mange år? Du vil finne de samme 
erfaringer og nøkler til suksess i 
det profesjonelle landbruks 
markedet. 

Fram og bakover spaken sitter lett tilgjengelig på 
rattstammens venstre side. Du behøver ikke 
stoppe traktoren for å gjennomføre endringen. Ved 
bruk av frontlaster, som jo selvfølgelig krever stadig 
endringer i retning kan du endre kjøreretning uten 
å bruke clutchpedalen hver gang. Det gir deg 
garantert økt produktivitet

Sikkerhet. 
Om bord i Kubota M5001 har vi plassert 
parkeringsbremsen separat fra girspaken. Du kan 
raskt bremse og løse ut igjen med en spak ved 
siden av girstangen. 
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#Hydraulik

En sterk partner. 
Løft tunge redskap 
med letthet 
Hydraulikk-kraften og løftekapasiteten i M5001 snakker for seg selv. 
Traktoren kan enkelt løfte en kombinasjon med front- og bakmontert 
gressutstyr.  Så du kan virkelig forvente deg høy kapasitet. 
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Løft av bakmonterte redskap uten anstrengelser. 
Med det sterke trekpunktsløftet, kategori II kan M5001 
enkelt løfte tunge redskap. Ulike redskap kan raskt 
monteres og demonteres. I kombinasjon med den 
meget kraftige trepunktsløftet kan du ta deg av de 
mest krevende oppdrag med stor effektivitet. 

Når det behøves å løfte av tunge lass 
enkelt og kraftfullt. 
Hydraulikken på M5001 er ekstremt kraftull og 
reaksjonskjapp. Eksterne hydrauliske stempler for lett 
vedlikehold øker løftekraften. Den hydrauliske pumpen 
har kapasitet nok til å garantere både kjapp og effektiv 
manøvrering med frontlaster, og bidrar til høyere 
produktivitet og ytelse. Som standard inngår også to 
hydraulikk ventiler og en 3. ekstra ventil med eller uten 
flytkontroll, finns som tilvalg. 

Optimert redskapsstyring. 
Styringssystemet på trepunkt tillater optimal bruk 
av bakmonterte redskaper. Det posisjonsstyrte 
styringssystemet styrer redskapen uavhengig av 
nødvendige trekkraft. Trekkrafts reguleringen i sin 
tur regulerer automatisk den trekkraft som kreves for 
maskinen skal opprettholde samme trekkraft. Begge 
kontroll metoder kan brukes blandet sammen.

Svært effektiv PTO. 
Om du skal slå gress, presse rundballer eller bruke 
sprøyte, kan du alltid regne med et uavhengig 
kraftuttak med 540 eller 540 ECO rpm, overalt og 
alltid. PTO tappens brems aktiveres automatisk da 
kraftuttaket kobles i fra, hvilket gjør at redskapen 
stoppes sikkert. Kraftuttaket kan koples til eller fra 
elektrohydraulisk under drift. Det gjør jobben med å 
slå gress eller pressing av rundballer enda mer 
effektivt. Som ekstrautstyr leveres traktoren med 
1000 rpm PTO.
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#Førerhytte

Bli vant til 
mye plass
Kubota M5001 sin Ultra Grand Cab II-hytte tilbyr mer plass enn de aller 
fleste tror i en traktor av denne størrelsen. Den komfortable hytten gir ikke 
bare en unik følelse av romslighet, den garanterer også behagelig 
arbeidsmiljø og ekstremt utsyn. Stig inn og slå deg ned. I kombinasjon med 
det nydesignede panseret, gir M5001 mulighet til å ha full kontroll i alle 
retninger.
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Traktorhytta er ditt «mobile» kontor under større deler 
av dagen. Kubota vet hvor viktig en behagelig 
arbeidsplass er. Derfor har Ultra Grand Cab II-hytten 
blitt bygd for å hjelpe deg å utføre dine oppgaver med 
den aller beste førerkomfort og effektivitet. Med 
standardutstyr som aircondition og takluke som kan 
åpnes med solskjerm, får du høy komfort og effektivitet 
på toppnivå året rundt. 

Lett og enkel innstigning. 
Enkelhet og komfort begynner med innstigningen. De 
store glassdørene i M5001 gjør det enkelt og sikkert å 
komme inn. Ideelt når du må gå ofte ut og inn av 
førerhytten. Flatt gulv, perfekt plasserte pedaler og 
uhindret sikt gjennom takluke forsterker konseptet, 
sammen med generøs hode- og benplass.

Fri sikt overalt. 
Det finns veldig få hytter i denne klassen som tilbyr så fri 
sikt mot redskap og de nærmeste arbeidsområdene. Det 
begynner med et faktum, at Kubota har utstyrt hytten 
med runde glassruter. Det gir ikke bare mindre reflekser 
men, det gir en stor romfølelse og imponerende sikt i alle 
retninger: de store glasstørrelsene, smale stolper og 
elegant motorpanser bidrar til dette inntrykket, liksom 
avgassrøret som sitter på førerhusets side. Takket være 
helglass dørene har du også veldig bra sikt mot 
frontmonterte redskap.  

Alltid full kontroll, til og med på natten.
Traktorene er utstyrt med en belysningspakke med en 
veldig høy prestasjon slik at den gode sikten i M5001 
også kan utnyttes når det blir mørkt. Blir det lange 
dager kan du fint kjøre etter mørkets frembrudd, lys og 
sikt er ivaretatt. 
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#Førerhytte

Garantert 
god sitte 
komfort  
Juster den myke førerstolen, så den passer deg perfekt. Med den 
høye ryggen og stillbare armlener tilbyr den både luksus og komfort. 
Da kan man jobbe lange dager utan å bli utslitt. Naturligvis leveres 
M5001 også med en luftfjærende førerstol for enda bedre komfort.
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Godt med plass for passasjer. 
Som tilvalg finnes det også en bekvem sitteplass for 
passasjerer. Om passasjersete ikke brukes kan det 
enkelt felles inn.

Bra arbeidsklima året rundt. 
M5001 tilbyr helt komplett klimakomfort. Aircondition 
er standard og varmesystemet som er plassert under 
førerstolen gjør at du kan ha det arbeidsklimaet du 
ønsker. De runde glassrutene og de smart plasserte 
luftinntakene i styrekonsollen sirkulerer luften optimalt 
i hytten. Du kan holde hodet kaldt under varme 
sommerdager og holde deg varm under vinteren. For 
din komfort kan din Kubota forhandler montere 
elektrisk defroster i din M5001. Det gir klar sikt selv på 
de kaldeste vinterdager.   

Praktisk takvindu med solskjerm. 
Takvinduet av glass er standard og slipper inn mer lys 
i hytten. Vinduet er plassert slik at man har god sikt 
når man arbeider høyt med frontlaster eller pallegafler. 
Du har bra sikt opp mot frontlasterens redskaper, uten 
at du behøver å reise deg fra den bekvemme 
førerstolen. Om solen skulle komme frem og blende 
deg når du jobber er det enkelt å trekke for 
solskjermen, som er plassert ved takvinduet. 

Komforten som tilbys i Ultra Grand Cab II hytten, 
ligger helt i linje med den ekstremt gode sikten. 
Den behagelige førerstolen og det sofistikerte 
varmeapparatet gir best forhold for lange, behagelige 
timer i traktoren. Test selv! Du inviteres herved til 
lange avslappende arbeidsdager. 
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#Førerhytte

Visste du? 

Visste du, at Kubota produserer 
produkter i sju Europeiske land? 
Denne nære produksjonen til 
markedet er sentral i foretakets 
filosofi. Hver enkel fabrikk følger 
samme høye Japanske 
kvalitetsstandard, om det er 
fabrikken i Tyskland, Norge, 
Frankrike eller Japan.

Du tar gledelig i 
rattet på M5001
Manøvreringskonseptet i Kubota M5001 er utformet for produktivt 
arbeid og bra ergonomi. Resultatet er at du kan konsentrere deg helt 
på det aktuelle arbeidet og oppnå optimalt resultat – samtidig som du 
sitter avslappet. Rattet kan lett flyttes ut av veien. 
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Det smidige rattet kan du lett felle fremover, når du 
skal inn eller ut av hytten. Tilbake i stolen kan du flytte 
den helt tilbake i den posisjonen du ønsker – ved bare 
å trykke ned en pedal. Kubota har optimert rattets 
vinkel, hvilket gir deg bedre sikt mot instrumentpanelet 
og fremover.

For høyere effektivitet i det daglige regnes hver enkelt 
bevegelse. Derfor har Kubota om designet hytten i 
M5001 for å forbedre ergonomien. Nesten alle de 
sentrale kontrollere er plassert nøyaktig der de hører 
hjemme: ergonomisk tilpasset på førerens høyres 
side, lett tilgjengelig ved siden av førerstolen. Du 
kommer til å sette pris på plasseringen og den intuitive 
betjeningen. Det gjør det mulig for deg å kontrollere 
redskap med høy presisjon og å utføre manøvrering 
av laster mye enklere, mens du ikke behøver å flytte 
deg rundt i hytten underveis. Med andre ord, så blir 
din arbeidsdag mye enklere og effektiv. 

De forskjellige kontroll elementene i hyttetaket er også 
enkle å nå og justere. Med inspirasjon fra personbiler 
er de enkle og sitter ikke i veien i hverdagen. 
All informasjon er i siktfeltet. Med en rask kikk er all 
informasjon i prinsippet tilgjengelig i det nye tydelige 
instrumentpanelet i M5001. Lette å lese og samme 
design som i «storebrors» Kubota M7001 og Kubota 
MGXIII – er all viktig arbeidsdata innen umiddelbar 
tilgjengelighet. 

Det finns generøst med oppbevaringsrom. Behøver du 
oppbevare termos, kopp, etc.? Ta dem med! M5001 
tilbyr masse oppbevaring. 
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Visste du?

Visste du, at Gonshiro Kubota 
grunnla foretaket ettersom han ikke 
lengre ville se at folk døde på grunn 
av forurenset drikkevann. Han 
begynte å produsere produkter for å 
rense vann. Siden den gang har vi 
tilbydt forskjellige produkter som 
hjelper til å forbedre levevilkårene for 
mennesker og samfunnet. Det er hva 
vårt motto «for Earth, for Life» betyr. 

#Trekkraft

Vil du vite enda 
litt mer? 
Når det gjelder manøvrering er Kubota M5001 i en helt egen klasse. 
Du kan se bevis på dette hver gang det blir riktig trangt. Traktoren 
plukker også plusspoeng på sin trekkraft og bakkeklaring – flere 
overbevisende argumenter for å velge Kubota M5001. 
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Traktor bei schwerer Zugarbeit

Knopf für Zuschaltung des Allradantriebs

Framaksel med portalaksel gjør M5001 
ekstremt smidig, med en svingradius på 
fantastike 55°. Det gjør traktoren 
særdeles vel egnet til jobb på trange 
yter. I mer enn 30 år har Kubota brukt 
framaksler med portaldrev. Dette av 
gode grunner ettersom denne 
konstruksjon ikke bare er grunnen til 
ekstrem svingradius men også eliminerer 
behovet for service. 

Takket være portal akselen har M5001 
ekstrem høy bakkeklaring, som er unik i 
denne traktor størrelsen. Dette gjør den 
også meget attraktiv i skogen, og mer 
skånsom mot avlinger, uten at materialer 
fester seg under traktoren. 

Enorm Trekkraft. 
Når det er viktig med trekkraft under 
utfordrende grunnforhold, kan du stole 
på M5001. Som standard er foraksel 
med differensialsperre. Det sikrer en jevn 
hastighet selv i tilfeller med glatte 
forhold. Videre kan tyngre last slepes og 
mer grep er tilgjengelig for 
frontlasteroppgaver.

I vanskelig terreng kan du aktivere 
differensialsperren i bakakselen. 
Brems med letthet. I alle M5001 
traktorer har 2 krets hengerbrems for å 
sikre den beste bremseeffekt under 
vanskelige forhold, til eksempel ved 
transport med tung henger. M5001 er 
også utstyrt med våte skivebremser 
med flere skiver. De krever mindre 
pedal trykk og gjør derfor din kjøring 
enklere. Til og med under tøffe forhold 
opprettholdes den høye bremse 
effekten. 

Enkel inn og utkobling av 
firehjulstrekk. 
Koble inn og ut firehjulsdriften enkelt 
med et knappetrykk. Dessuten 
behøver du ikke stoppe traktoren. Ikke 
engang når du forlater jordet og kjører 
ut på veien. Det gjør deg mer effektiv 
og en LED-indikator viser aktuell 
status. Da bremsene aktivieres kobles 
firehjulsdriften inn automatisk for bedre 
bremseeffekt på alle hjul.
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#Frontlaster

Frontlasteren kan monteres og 
demonteres uten verktøy.

Utmerket sikt oppover 
og fremover

Traktor og 
frontlaster: fra 
samme produsent, 
perfekt kombinasjon
M5001 pluss LA1854 er perfekt kombinasjon med perfekt 
tilpasning mellom traktor og frontlaster. Begge kommer fra 
samme kilde – Kubota. Du kan alltid være sikker på at alt er 
optimalt tilpasset. Se selv i det virkelige liv på din gård.  
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Om du skal jobbe med 
gjødselgreip, pallegafler, 
rundballer eller skuffe – 
alle redskaper monteres 
og demonteres kjapt på 
LA1854-lasteren.

Visste du?

Visste du, at Kubota ikke 
bare er et av Japans 50 
mest kjente firmaer, men er 
også en av verdens største 
traktorprodusenter. Bare i 
2014 produserte Kubota 
mer enn 180 000 traktorer. 

Det moderne utformede panseret gir 
glimrende sikt mot frontlasteren og 
frontmonterte redskaper. Det blir god 
kontroll og sikkerhet under arbeidet. Når 
vi snakker sikkerhet så holder anti-
sikkerhetsventilen frontlasteren i sin 
posisjon selv om det skulle komme et 
trykkfall i hydraulikksystemet. 

Hurtigkobling gjør som navnet. 
Om du behøver å jobbe med skuffe, 
pallegaffel eller rundballeklype – alle 
redskaper kan monteres og demonteres 
fra M-seriens frontlaster. Det er 
standard med Euro feste, det finns også 
som tilvalg et kombi feste slik at du 
enkelt kan bruke både Euro og SMS. 

Fantastisk førerkomfort. 
KSR (Kubota Shockless Ride) er et 
vibrasjonsdempende system som 
reduserer kraftig de støt og vibrasjoner 
som oppleves ved kjøring i ujevnt 
terreng eller lengre transportetapper. 
Lastedemperen kan justeres eller kobles 
av og på via glideren til KSR ventilen på 
høyre side av M5001. Frontlaster jobben 
gjennomfører du raskt og effektivt. 

Montere og demontere fronlasteren 
uten verktøy. 
Du kan montere eller demontere 
frontlasteren uten å bruke verktøy. De 
integrerte støttebenene og to 
koblingsbolter gjør det enkelt. 
Fordelene er to: foruten høyere 
produktivitet innebærer det flere 
bruksområder for traktoren. 

Kubota LA1854 frontlaster har flere 
utstyrsmuligheter. Som sikkert 
inkludere det riktige valget for deg. Med 
forskjellig valg av ventiler for første, 
andre, tredje og fjerde hydrauliske 
funksjon kan man utvide antall ønskede 
funksjoner. 
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#Presisjonslandbruk

Tid er penger 
- spar begge
med M5001

Jorbruksektoren har små marginer. Det gjelder i høyere grad nå enn 
noen sinne. Med ettermontert ISOBUS – og presisjonslandbruks 
løsninger for M5001 kan du bruke sprøyte, spre gjødsel etc. mer 
effektivt, nøyaktig og øknomisk. Traktoren er en verktøy som kan 
utnyttes så optimalt som mulig. M5001 er klargjort for ISOBUS.

Visste du?

Visste du, at Kubota er en 
ISOBUS Pioneer? Kubota 
eier Kverneland Group 
som fant opp ISOBUS-
teknikken og Kubota er 
også bransjeleder innen 
AEF sertifisert ISOBUS 
kompatibilitet. 
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Seksjonsstyring. 
Med lisens for den automatiske seksjonsstyringen 
kan redskaper selv kontrollere åpning og stengning 
av sektorene. Det sparer kostnader og øker 
førerkomforten. 

Variabel hastighet: 
Med lisens for den automatiske variable hastigheten 
kan redskaper selvstendig kontrollere åpning- og 
avstengning i kombinasjon med kart. Dette øker 
avkastningen pr. hektar og øker førerkomforten. 

På M5001 kan det etter monteres pakkeløsninger som 
innebærer at din M5001 blir en ISOBUS-traktor slik at du 
kan bruke all slags ISOBUS utstyr uten begrensninger. 
Det gjør at du sparer tid og penger.

ISOBUS ombord terminalene er ISOBUS sertifiserte. 
Tilkoblingen gjør det mulig å vise ISOBUS utstyret på 
terminalen IsoMatch Tellus 12 tommer eller IsoMatch 
Tellus og 7 tommers skjermen. Alle innstillinger kan nås 
fra skjermen rett foran deg og du kan justere skjermen 
slik du vil ha den. 

De to skjermene er sertifisert på ISO 11783, ISOBUS-
sertifiseringen for traktorer og redskap. Skjermen kan 
vise fire redskaper/funksjoner samtidig. Skjermene har et 
antall gjenvalg som gjør det lett å bytte mellom de ulike 
menyene. 

IsoMatch Tellus 12 tommer skjermen viser to ulike 
menyer samtidig, hvilket betyr at du kan se på to ulike 
informasjoner eller to ISOBUS redskaper samtidig. 

Omfattende assistanse.
Foruten ISOBUS terminalene kan man også via LED-
band benytte manuell styrehjelp til føreren for å øke 
presisjonen hos M5001.

Effektiv utnyttelse av ressursene. 
I kombinasjon med en GNSS-mottager tillater GEO-
kontrollfunksjon i Kubotaterminalen. Denne funksjonen 
kan brukes med ISOBUS-redskap som for eksempel 
såmaskiner, gjødselspreder eller sprøyter. Funksjonen 
gir lavere kostnader, gjennom tidsbesparelse, mindre 
overlapping av gjødsel og såfrø. Alle ulike oppgaver 
som håndteres av terminalen kan eksporteres til andre 
enheter for perfekt sporing.
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#Farm solutions

Kubota Farm 
Solutions:  

360° prestasjon 
for 100 % suksess

Vi forstår at du behøver mer enn en kraftfull traktor for å lykkes: nemlig et integrert system av 
produkter og tjenester for å øke din konkurranseevne og for å forbedre deg på framtiden. Med 
Kubota Farm Solutions (KFS) har vi samlet alle løsninger i ett system – for å fokusere vårt 
tilbud til deg. Fra intelligent teknologi til individuell utformede tjenester utfyller fordelene med 
KFS hverandre og danner sirkelen som begynner der den slutter. Vårt engasjement i å gi deg 
litt bedre støtte og support hver gang, nå og i fremtiden. 

KFS

PRESTASJON 

OPTIMALISERE

ADMINISTREREFINANSIERING

GARANTI
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Prestasjon
Du har din målsetting klar: Å få jobben gjort, produktivt og effektivt uten å slite deg 
helt ut. Kubota tilbyr det utstyret som best kan hjelpe deg dit. Hvilken traktormodell 
eller hvilket redskap du enn velger, kan du regne med velprøvd kvalitet og 
ekstreme prestasjoner. Kort sagt: intelligent og pålitelig teknologi for å hjelpe deg 
enda et skritt nærmere dine mål.

Administrere
Du vil ha full kontroll over det du arbeider med. Kubota gir deg perfekte integrerte 
systemer som hjelper deg til å oppnå dette. Fra maskinoptimalisering til 
redskapsstyring. Du kan ha full kontroll over traktor og utstyr fra en eneste terminal. 
Det gir deg ikke bare et bedre overblikk over alle arbeidsprosesser men det gir deg 
også en mulighet til å arbeide uten å bli stresset.

Optimalisere
Du vet eksakt hvordan du vil få jobben gjort: effektivt, med presisjon og så bekvemt 
som mulig. Kubota gir deg alt du behøver for å oppnå optimalt resultat mens du 
selv kan slappe av. Med vår ISOBUS-teknologi, presisjonslandbruk og automatiske 
styringssystemer kan du gjøre hele jobben med ekstrem presisjon. Det reduserer 
dine kostnader og arbeidsbelastning.

Garanti
Du vet hva som kreves for kommersiell fremgang. Topp prestasjon hver gang i 
mange år. Igjen kan Kubota tilby løsninger som holder det de lover. Din Kubota 
traktor har 3 års garanti og ønsker du det kan den også forlenges. 

Finansiering
Du vil forbedre din produktivitet, men ikke til hvilken som helst pris. Vi tilbyr 
finansieringsløsninger som ivaretar dine forutsetninger. Om du velger finansering 
eller leasing tilbyr vi profesjonell rådgivning og attraktive vilkår. Alt du trenger for å 
ha tilgang til ny teknologi som hjelper deg til suksess. Om du skulle trenge 
maskiner eller tjenester har du full kontroll over kostnadene. 
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Model M5091 M5111

Motor

Motor type 3800-TIEF4 (Trin IV / DPF+SCR)
Cylindervolumen / Antal cylindre cm3 3.769 / 4

Maks turtall rpm 2.600

Motoreffekt (97/68/EC) hk(kw) 95 (71) 113 (84)

Drivstofftank volum/DEF-AdBlue volum l 105 / 12

Girkasse

Type girkasse Elektrohydraulisk fram/back
Antall gir 36 / 36 med dual speed
Maks hastighet km/t 40

Gruppegir 3 grupper (H-L-C)
Hovedgir 6 helsynkroniserende med HI/LO

Forover-/bakover Micropressor-styrt elektrohydraulisk fram/bak
Kløtsj Våte skiver lamellkoppling elektorhydrauliske fremme/bak 

Bremser Hydrauliske 4 hjuls bremser
Firehjulsinnkobling Elektrohydrauliske
Differensial sperre fremme F/R Automatisk differensial sperre
Differensial sperre bak F/R Automatisk elektrohydraulisk

PTO

Turtall rpm 540/540Eco ; 500/1.000

Hydraulikk 

Pumpkapacitet l/min 64

Trepunktsløft Kategor KAT II, Hurtigkoblende fanghaker
System Mekanisk regulering
Løftekapasitet ved kopplingspunkt kg 4.100

Antall hydraulikk ventiler 2; max. 4

Standard dekkdimensjon F/B 480/70R34; 360/70R24

Mål og vekter

Total lengde mm 4.045

Total høyde mm 2.645

Total Bredde mm 2.195

Aksel avstand mm 2.250

Sporvidde foran mm 1.560 – 1.660

Sporvidde bak mm 1.440 – 1.790

Svingradius m 4,2
Vekt kg 3.420

Spesifikasjoner frontlaster

Modell 1854 Høyde Maks løftekapasitet      

Max løftehøyde på redskapskoppling mm 3.700 3.350

Løftekraft ved maksimal løftehøyde på redskapskbl. kg 1.810 1.880

Maks tømmevinkel grader deg. 52 64

Brytekraft N 24.470 28.780

Avst. framaksel til redskapskobling nederste posisjon       mm 1.433

Maks tilt bakover grader 40

Tid bakkenivå til maks høyde sek 4,2
Tid maks høyde til bakkenivå sek 2,9
Tid tømme skuff sek 2,2
Tid tilt skuffe bakover sek 2,4

#Tekniske data


