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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 foran alt annet. 
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 valget i tider som disse.

Nytenking 
er svaret 
på dagens 
utfordringer
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Tøffe tider 
krever gode 
ytelser og 
egenskaper

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 egenproduserte 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 
landbrukets 
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?

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

2020
Kubota åpnet en nytt 
traktorfabrikk i Frankrike2014

Kubota utvidet 
redskapsporteføljen 
med oppkjøpet av 
Great Plains

2016
Kubota lanserte 
M7003-serien og 
Kubota-redskaper2015

Kubota kjøpte 
Kverneland Group2012
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En 
fremtidsrettet 
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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#Høydepunkter

M5002:  
Den smarte gjør 
det bedre
Kubota M5002 er den smarteste gutten klassen – en ekstremt 
manøvrerbar, profesjonell traktor som beviser at ekte storhet 
kommer innenfra. Med kraftig motor, effektiv transmisjon, 
høy bakkeklaring og brukervennlig betjening blir den raskt 
uunnværlig i det daglige arbeidet. Sett den i arbeid, og se 
hvordan den takler de vanskeligste oppgaver – raskt og 
uanstrengt.

Smidig og lettkjørt

Den høye bakkeklaringen 
under forakselen og den 
krappe svingvinkelen gjør 
M5002 ekstremt smidig og 
lettkjørt.

Komfortabel

Det komfortable, romslige 
førerhuset har god sikt til alle 
kanter. Alle betjeningsorganer 
har ergonomisk utforming og 
plassering.

Imponerende nøyaktighet

M5002 er mye mer enn en 
traktor. ISOBUS-terminaler og 
Kubota-redskaper er svaret 
på enhver utfordring. Med det 
store potensialet som ligger i 
presisjonslandbruk spares det 
tid og penger.

Ekstremt kraftig

De 4-sylindrede motorene 
med 95 og 115 hk (ECE R 
120) har høy pålitelig kraft og 
effektivitet.

Miljøvennlig

Selvfølgelig oppfyller 
V3800-motoren de strenge 
kravene i utslippsstandarden 
Stage V Final.

Smidig

M5002 har en smidig, 
lettbetjent transmisjon med 
hele 36 gir forover og 36 
bakover (for førerhusmodeller) 
og 18 gir forover og 18 
bakover for modeller med 
veltebøyle).

Modeller med førerhus

Modeller med veltebøyle
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#Motor

Visste du? 
   
Visste du at Kubota produserer 
sine egne motorer og at Kubota 
er verdensledende på markedet 
for industri-dieselmotorer under 
100 hk? Det kan hende du blir 
overrasket over å vite hvor mange 
motorpansre som skjuler en 
Kubota-motor. Topp kvalitet og 
effektivitet er hovedingrediensene 
i denne suksessen.

Mange arbeidsoppgaver betinger at stort antall 
repeterende bevegelser av betjeningsorganer, f.eks. med 
kraftuttaksdrevet redskap. Her kommer det integrerte 
turtallsminnet til sin rett: Du kan plukke frem igjen ønsket 
innstilling med bare et tastetrykk. Uten ytterligere justeringer 
er du klar. 

Vedlikehold på en rask, praktisk og effektiv måte 
Vel vitende om at du har viktigere ting å gjøre enn å 
bruke mye tid på vedlikehold, sørget vi for at M5002 
setter referanseindeksen også her. Helt panser med stor 
åpning gir enkel og god tilgang til vedlikeholdspunkter. 
Fylling av væsker er like enkelt som det øvrige 
vedlikeholdet. 105-liters dieseltank og 12,3-liters 
AdBlue®-tank fylles trygt og praktisk fra bakkenivå.

Markedsledende 
teknologi under 
panseret

Kubota M5002 dekker alle behov – fra arbeid på trange plasser 
til å drive store, kraftuttaksdrevne redskaper. Den geniale 
motorteknologien gir store effekter samtidig som den er miljøvennlig.

Kraftig, pålitelig, ren og støysvak: De 4-sylindrede V3800 
motorene i de to M5002-modellene M5-092 og M5-112 
imponerer med bevist, pålitelige ytelse og høy effektivitet, 
som også er miljøvennlige. Dette oppnås med den 
verdensledende dieselmotorteknologien fra Kubota.

Denne kombinasjonen gjør hele forskjellen
Common rail-systemet (CRS) optimaliserer forbrenningen, 
noe som resulterer i en slitesterk og stillegående motor. 
Kubota er den første traktorprodusenten som bruker 
common rail-innsprøytningssystem sammen med SCR-
katalysator, AdBlue®, vannkjølt avgassresirkulering (EGR), 
dieselpartikkelfilter (DPF) og dieseloksidasjonskatalysator 
(DOC). Kombinasjonen av denne markedsledende 
teknologien gir høy motoreffekt med optimal 
drivstoffeffektivitet. Det sier seg selv at V3800-motoren med 
16 ventiler oppfyller de strenge kravene i de nyeste Euro 
Stage V-utslippsstandardene.

En motor optimalisert for høy effekt og stort 
dreiemoment
Med de nye motorene til M5002 har Kubota forbedret 
effekt- og dreiemomentverdiene samtidig som turtallet er 
redusert. Den er nå mer stillegående, større slitestyrke og 
lavere drivstofforbruk.

Perfekt turtallsregulering
Motorene har nyutviklet elektronisk turtallsregulering. Når 
systemet er aktivert, holdes turtallet mer konstant, selv 
når effektbehovet varierer. Dette gjør det enklere å unytte 
kraftuttaksdrevne redskaper på en god og effektiv måte.



14  15 M5002

#Transmisjon

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.

Enkle girskift 

Myke, presise girskift.
Vendegiret på M5002 imponerer like mye som motoren. 
Seks synkroniserte gir med to-trinns powershift i tre grupper 
gir totalt 36 gir i hver kjøreretning på modellene med 
førerhus, 18 på modellene med veltebøyle. Transmisjonen 
har myke, presise girskift.

Rett gir til enhver oppgave
Med kun én enkelt girspak leverer den fullsynkroniserte 
transmisjonen all den kraft og effektivitet du trenger til 
dagens arbeidsoppgaver. Enten et gjelder rask transport 

eller tung jordbearbeiding–transmisjonen er perfekt 
tilpasset enhver oppgave. Transmisjonen dekker også 
de spesielle kravene innen grøntsektoren med standard 
krabbegir.

Mykt, presist hydraulisk vendegir
For til- og frakobling av redskap og annen 
presisjonskjøring gir kløtsjpedalen den nødvendige 
presisjonen. Den krever lavt pedaltrykk og gir høy 
følsomhet.

Kjør raskt – og spar samtidig drivstoff!
Cruise Control – fartsholder – holder motorturtallet 
lavt takket være overdrive-teknologien for rask 
transportkjøring. 40-ECO-transmisjonen fører deg raskt 
til destinasjonen samtidig som du sparer drivstoff. 

Rask, myk og presis retningsendring
Med det elektrohydrauliske vendegiret på Kubota M5002 
kan du endre retning raskere og enklere enn noensinne, 
uten å måtte bruke kløtsjen. Det er bare å bevege 
spaken litt forover eller bakover.

Vendegirspaken sitter ergonomisk plassert på venstre 
side av rattet. Det er ikke nødvendig å stanse helt opp før 
retningsendring. Ikke minst ved frontlasterarbeid kommer 
vendegiret til sin rett. Økt produktivitet er garantert. 
 

Sikkerhet om bord
Kubota har plassert parkeringsbremsen helt adskilt fra 
girspaken i M5002. Parkeringsbremsen aktiveres og 
deaktiveres med en knapp.

Du vil like den brukervennlige transmisjonen i M5002: Myke, presise og enkle 
girskift. 36 gir forover og 36 bakover på modellene med førerhus, og 18 
forover og bakover på M5002 med veltebøyle. Dette dekker alle relevante krav 
til effektiv traktordrift i alt fra lette, varierte oppgaver til tungt trekkarbeid.
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#Hydraulikk

Høydejusterbar 
veltebøyle

Den hydrauliske effekten og løftekapasiteten på M5002 snakker 
for seg selv. En redskapskombinasjon som f.eks. front- og 
bakmontert slåmaskin løftes og håndteres trygt og enkelt.  
M5002 kan virkelig få ting til å bevege seg – bokstavelig talt.

En sterk partner: 
Løfter tung last

Løfter all relevant redskap uten problemer.
Den sterke bakre trepunktshydraulikken med kat.
II-tilkobling løfter det du kobler på.... Til- og frakobling 
er enkelt. I kombinasjon med den kraftige frontmonterte 
trepunktshydraulikken utvides bruksområdet ytterligere.

Løft tung last – både foran og bak. Hydraulikken 
på M5002 er ekstremt kraftig og reagerer raskt. 
Trepunktshydraulikken har utvendige sylindere. 
Dette gir enkelt vedlikehold og stor løftekapasitet. 
Hydraulikkpumpen har stor kapasitet for raskt og 
effektivt frontlasterarbeid. Standardutstyret inkluderer to 
hydraulikkventiler. Som tilleggsutstyr kan det leveres en 
ekstra ventil med eller uten mengderegulering.

Optimalisert bruk av redskaper
Trepunktshydraulikken på M5002 gir full utnyttelse 
av redskapene. Posisjonskontrollen holder 
trekkstengene i fast, innstilt posisjon. Dybdekontrollen 
reagerer på motstanden fra redskapen og regulerer 
trepunktshydraulikken automatisk for å holde jevn 
arbeidsdybde. Posisjons- og dybdereguleringen kan 
“mikses” etter eget ønske og arbeidsforholdene. 
 
 
 

Effektivt kraftuttaksarbeid
Enten det gjelder slått, pressing eller sprøyting: 
Kraftuttaket med to hastigheter, 540 o/min eller 540 
Eco-o/min, dekker behovene. Kraftuttaksbremsen 
kobles inn automatisk når kraftuttaket stoppes. 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.
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#Førerhus

Ultra Grand Cab II på Kubota M5002 gir mer plass enn noen ville forventet 
for de aller fleste traktorer i denne effektklassen. Det komfortable førerhuset 
gir ikke bare en unik følelse av god plass, men garanterer også et behagelig 
innemiljø og utmerket sikt. Stig inn i komfortsonen. I kombinasjon med det 
nydesignede panseret gir førerhuset på M5002 god sikt i alle retninger.

Romslig
Dette førerhuset er ditt ”mobile kontor” store deler av 
dagen. Kubota vet hvor viktig det er med et komfortabelt 
førerhus. Derfor er Ultra Grand Cab II på M5002 
konstruert for å hjelpe deg med å utføre oppgavene med 
maksimal komfort og effektivitet. Med standardutstyr 
som luftkondisjonering og takvindu med solskjerm, gir 
det god komfort og høy produktivitet gjennom hele året. 

Enkel og sikker inn- og utstigning.
Komforten begynner i døren. De store glassdørene på 
M5002 åpner seg bredt og sørger for sikker, uhindret 
inn- og utstiging på begge sider - ideell når du er mye på 
og av traktoren. Det flate gulvet, ergonomisk plasserte 
pedaler og takvindu støtter konseptet.

God sikt i alle retninger
Det er svært få førerhus i denne klassen som gir så god 
sikt i alle retninger – og ikke minst til påmontert redskap. 
Kubota-førerhuset har buet glass. Ikke bare gir dette 
mindre gjenskinn, men glasset gir også en god følelse av 
romslighet og imponerende sikt i alle retninger:  
De store glassflatene, de smale stolpene og det elegant 
skrånende panseret bidrar til dette, det samme gjør 
eksosrøret som er plassert etter fremre, høyre sidestolpe. 
De store glassdørene gir også svært god sikt til siden og 
på skrå forover til frontmontert redskap. 

Full kontroll og oversikt – også i stummende 
mørke.
En høyeffektiv LED-arbeidslyspakke er nå tilgjengelig. 
Dette gir vesentlig bedre sikt i mørke og åpner for lengre 
arbeidsdager.
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#Førerhus

Juster det polstrede førersetet etter dine preferanser. Den høye ryggen og 
de justerbare armlenene gir god sittekomfort for lange dager.  
M5002 kan også leveres med luftfjæret sete for enda større komfort.

Komfortable  
seter

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

Godt førerhusklima hele året
M5002 har et godt klimaanlegg. Air condition er 
standard. Det effektive varmeapparatet er plassert under 
førersetet. Store buede glassflater gir god sikt. Effektive 
luftdyser på rattstammen sirkulerer luften effektivt 
gjennom førerhuset. Utformingen av hele klimaanlegget 
gjør det enkelt å holde et behagelig førerhusklima 
enten det er varme sommerdager eller kalde, mørke 
vinterdager. Som tilleggsutstyr kan din Kubota-forhandler 
levere og montere et elektrisk avrimings-sett. Dette gir 
uhindret sikt også under vanskelige klimatiske forhold.

Praktisk takvindu med solskygge.
Det standardmonterte takvinduet gir godt med lys 
og god sikt opp- og forover. Dette gir mer presis 
og komfortabel bruk av frontlaster. Det skåner rygg 
og nakke ved at du får en mer naturlig siktvinkel til 
oppløftet redskap og last. Dersom solen blir for sterk og 
ubehagelig er det bare å trekke ut solskyggen.

Førerhuset Ultra Grand Cab II gir både god sikt og høy 
komfort. Det komfortable førersetet og det avanserte 
klimaanlegget holder føreren våken og opplagt gjennom 
lange arbeidsdager. Opplev det selv! Opplev en lang, 
avslappet arbeidsdag.
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#Førerhus

Visste du? 
  
Visste du at Kubota har 
produksjon i sju europeiske land?  
Nærhet til markedet er sentralt 
i selskapets filosofi. Hver enkelt 
fabrikk overholder de samme høye 
japanske kvalitetsstandardene, 
enten den ligger i Tyskland, 
Frankrike eller Japan.

Betjeningskonseptet på Kubota M5002 er utformet med god ergonomi for å gi 
produktivt arbeid. Dette gjør at føreren har full kontroll, holder seg våken og 
opplagt og kan utføre et godt arbeid – time etter time. Enkel tilgang.

Rattet kan vippes forover for enkel utstigning fra 
førerhuset. På plass igjen vippes det enkelt tilbake.  
Det er bare å trykke på en pedal. Kubota har optimalisert 
vinkelen på rattet for å gi den aller beste sikt til både 
instrumentpanelet og forover. 

Funksjonell førerplass
I daglig bruk teller hver eneste detalj. Kubota har derfor 
redesignet førerhuset på M5002 for forbedret ergonomi. 
Nesten alle sentrale betjeningsorganer er plassert 
akkurat der de hører hjemme: Ergonomisk anordnet på 
høyre side ved siden av førersetet for enkel tilgang. Dette 
gir oversiktlig, intuitiv betjening og kontroll av redskap og 
frontlaster. Med M5002 blir arbeidsdagen mer effektiv. 

Betjeningsorganene i førerhustaket er også enkle å nå og 
justere. Alt har samme høye standard som vi kjenner fra 
personbiler.

Full oversikt med et raskt blikk.
Det nye, oversiktlige instrumentpanelet på M5002 har 
klare, lettleste instrumenter. Løsningen er tilsvarende 
som på de "store brødrene"–Kubota M7003 og Kubota 
M6002–viser alle viktige driftsdata.

God lagerplass
Trenger du plass til termos, kopp, notisblokk osv.?  
Ta det med! M5002 har rikelig med lagringsplass.

Sett deg bak 
rattet i M5002
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#M5002

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? 
Veltebøyle-versjonen av M5002 gir deg alt dette – inkludert samme 
utmerkede teknologi som på modellene med førerhus. 

Det er ikke alle som trenger et moderne førerhus.  
Da er M5002 med veltebøyle det ideelle valget. Flatt gulv 
og veltebøyle gir både sikt, enkel tilgang og sikkerhet. 
Denne modellen har elektrohydraulisk vendegir og 18 gir 
forover og bakover. Alle girskift er myke og presise.
 
Vanntette betjeningsorganer.
Plasseringen er den samme som på modellene med 
førerhus – den eneste forskjellen er at de er vanntette. 
Derfor skades de ikke av regn!

Svært stillegående
Til tross for at den er helt åpen er M5002 med veltebøyle 
behagelig stille. Lange arbeidsdager er ikke noe problem.
 
Optimal sikt i alle retninger.
Mange oppgaver krever uhindret sikt, for eksempel under 
krevende frontlasterarbeid. M5002 gir deg 360-graders 
utsikt i alle situasjoner. Det er ikke noe som hindrer 
sikten. Heller ikke det nye instrumentpanelet hindrer 

Frisk luft og sol
sikten.

Høydejusterbar veltebøyle.
Veltebøylen på M5002 er høydejusterbar. Dette er svært 
enkelt: Ta ut to låsetapper og still inn ønsket høyde ved 
hjelp av en hydraulisk sylinder. Dette kan være en stor 
fordel for å kunne komme inn gjennom lave dører og 
andre åpninger. Dette gjør at M5002 er godt egnet til 
bruk i eldre, lave driftsbygninger eller drivhus.
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Traktor bei schwerer Zugarbeit

Knopf für Zuschaltung des Allradantriebs

#Trekkraft

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.

Når det gjelder manøvrerbarhet, stiller Kubota M5002 i en egen klasse. 
Dette ser du når det strammer seg til! Traktoren får også bonuspoeng for 
trekkraft og bakkeklaring–enda en overbevisende grunn til å velge Kubota 
M5002. 

Vil du ha litt mer? Den krappe svingvinkelen på 55° gjør 
M5002 ekstremt smidig og lettkjørt. Dette 
gjør at traktoren er som forutbestemt til 
jobber i trange omgivelser. I over 30 år har 
Kubota brukt foraksler med portaldrift. Av 
god grunn, siden denne kombinasjonen 
gir krapp svingradius, men også 
eliminerer bruken av universalledd som 
slites og krever mye vedlikehold.

Ekstraordinært skånsom
Den spesielle forakselen gir M5002 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.

Høy trekkraft
Forakselen med differensialbrems gir 
høy trekkraft under krevende forhold. 
Redusert sluring betyr også jevnere 
kjørehastighet. Firehjulstrekk med 
differensialbrems øker også effektiviteten 
med frontlaster betydelig.

Styreegenskapene på sleipt underlag 
bedres. For å oppnå enda større trekkraft 
kan differensialsperren bak aktiveres. 
 

Kraftige bremser
Alle M5002-er er utstyrt med to-krets 
tilhengerbremser for å sikre god bremseeffekt 
og sikkerhet med tung last. Driftsbremsene på 
M5002 er oljekjølte, flerplate skivebremser. De 
krever lav pedalkraft for å gi stor bremsekraft. 
Selv under gjentatte, kraftige nedbremsinger 
beholder de den store bremsekraften.

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. Firehjulstrekk kobles 
automatisk inn under bremsing, dette gir høy 
bremsekraft ved at det bremses på alle fire 
hjul.
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Uansett hva slags 
frontlaster-redskap du 
skal bruke: LA1854 har 
sikker og brukervennlig 
hurtigkobling på EURO-
redskapsrammen.

God sikt for- og oppover.

Koble til og fra frontlaster-
en uten verktøy.

Visste du?
  
Visste du at Kubota ikke 
bare er et av de 50 mest 
anerkjente merkene i 
Japan, men også en av de 
største traktorprodusentene 
i verden? Bare i 2014 
produserte Kubota mer enn 
180 000 traktorer. 

#Frontlaster

Kubota M5002 pluss frontlasteren LA1854 utgjør en perfekt, samstemt 
enhet. Begge er fra samme produsent–Kubota. Du kan være trygg på at alt 
samsvarer optimalt. Opplev det selv i virkelige forhold på din egen gård.

Traktor og frontlaster: 
Fra én og samme 
produsent – bygget 
for hverandre

Det sterkt skrånende panseret gir god 
sikt mot frontlasteren eller frontmontert 
trepunktshydraulikk. Dette sikrer godt 
sikt og sikkerhet under arbeidet. 
Slangebruddsventiler forhindrer maskin- 
eller personskader som følge av at 
lasteren faller ned utilsiktet. 

Hurtigkobling som fortjener navnet 
sitt
M-serien frontlastere har sikker 
og brukervennlig hurtigkobling 
på redskapsrammen. Standard 
redskapsfeste er Euro hurtigkobling. 
Denne er kompatibel med all Euro-
redskap, og tåler store belastninger. 
Med tilleggsutstyret Kubota hurtigkobling 
kan du koble til og fra fire eller seks 
Hydraulikkoblinger samtidig.

Høyere førerkomfort
Kubota’s sjokkdemper KSR (Kubota 
Shockless Ride) bidrar til å minimere 
sjokkbelastninger på traktor, frontlaster, 
fører og last. Denne funksjonen kan 
justeres eller slås på og av ved hjelp av 

spaken under KSR-ventilen.
Den ergonomisk plasserte joysticken 
på høyre side gir enkel, presis betjening 
av frontlasteren. Frontlasterarbeid med 
M5002 er raskt og effektivt.

Koble til og fra frontlasteren uten 
verktøy
Frontlasteren kobles raskt og sikkert til 
og fra traktoren uten verktøy. Integrerte 
parkeringsstøtter og to solide låsebolter 
gjør til- og frakobling til en lek. Fordelene 
er todelt: I tillegg til høyere produktivitet, 
utvides traktorens bruksområder.

Kubota LA1854 frontlaster har forskjellige 
muligheter, sammen finner vi det 
som passer for deg. Med forskjellige 
ventilalternativer for 1.-, 2.-, 3.-, og 
4.-funksjon, økes bruksområdet for 
avanserte redskaper.
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#Presisjonslandbruk

Seksjonskontroll:
Med lisens for automatisk seksjonskontroll kan seksjoner 
på mange slags redskaper slås på/automatisk. Dette sparer 
kostnader på innsatsmidler og øker førerkomforten.

Variabel tildeling:
Med lisens for automatisk Variable Rate kan innsatsmidler 
tildeles/doseres i henhold til et forhåndsplanlagt tildelingskart. 
Dette øker avkastningen per arealenhet, sparer kostnader og 
øker førerkomforten.

M5002 kan utstyres med ISOBUS-ettermonteringssett, 
slik at du kan bruke hvilken som helst ISOBUS-enhet 
eller maskin uten begrensninger. Dette sparer tid og 
penger.

ISOBUS “om bord”
Terminalene er ISOBUS-sertifiserte. Alle ISOBUS-enheter 
kan vises i førerhuset på IsoMatch Tellus 12-tommers- 
eller IsoMatch Tellus Go 7-tommers display. Du kan 
få tilgang til alle enhetsinnstillinger fra displayet med 
berøringsteknologi. Displayene kan tilpasses etter eget 
ønske.

De to terminalene er sertifisert i henhold til ISO 11783 – 
ISOBUS-sertifisering for traktorer og lignende maskiner. 
Opptil fire kameraer kan vises på displayet samtidig. 
Terminalene har en rekke snarveisbrytere som muliggjør 
rask og enkel veksling mellom displayene.  
På IsoMatch Tellus 12-tommers display vises to 

forskjellige skjermbilder samtidig, noe som betyr to 
forskjellige informasjoner, eller om ønskelig to forskjellige 
ISOBUS-redskaper.

Omfattende assistanse
I tillegg til ISOBUS-terminalene gir en LED-stolpe manuell 
sporfølging, noe som øker presisjonen på M5002 på en 
enkel måte.

Effektiv bruk av ressurser
GEOCONTROL-funksjonen som inngår i Kubota-
terminalene, i kombinasjon med GNSS-mottakere, lar 
deg bruke seksjonskontroll og / eller funksjonen med 
variabel tildeling. Disse funksjonene kan brukes med 
ISOBUS-redskaper som presisjonssåmaskiner, spredere 
eller sprøyter. Systemet reduserer kostnader og ressurser 
ved å spare tid, overlapping, gjødsel og såfrø. Alle 
jobber fra terminalene kan eksporteres for å gi perfekt 
sporbarhet.

Tid er penger - 
spar begge deler 
med M5002
En gård må forvaltes og utnyttes på best mulig måte. I disse dager er dette 
viktigere enn noen gang. Med ettermonteringen av ISOBUS og Precision 
Farming-løsninger for M5002 kan du tildele plantevernmidler, gjødsel og frø 
på en effektiv, presis og økonomisk måte. Både traktor og innsatsmidler blir 
utnyttet optimalt. 

Visste du?
  
Visste du at Kubota er en 
ISOBUS- pioner? Kubota-
selskapet Kverneland Group 
oppfant ISOBUS- teknologien. 
Og forresten: Kubota er også 
ledende innen AEF-sertifiserte 
ISOBUS-kompatibiliteter.
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Farm Solutions

Ytelser
Du har et klart mål: Å få arbeidet gjort produktivt og vellykket uten for stor innsats. 
Kubota tilbyr deg utstyret som best kan støtte deg i dette arbeidet. Uansett hvilken 
traktor eller redskap du bestemmer deg for, kan du alltid stole på bevist kvalitet, ut-
merket ytelse og koordinerte funksjoner. Kort sagt: Intelligent og pålitelig teknologi som 
fører deg et avgjørende skritt nærmere målet ditt.

Betjening og kontroll
Du vil ha full kontroll over hva du gjør. Kubota gir deg perfekt integrerte systemer som 
hjelper deg med å oppnå dette. Fra maskinoptimalisering til redskapsovervåking: Du 
kan enkelt betjene og kontrollere traktor og ressurser fra én terminal. Dette gir ikke bare 
bedre oversikt over alle arbeidsprosesser, men reduserer også førerstress.

Optimalisering
Du vet nøyaktig hvordan du vil gjøre arbeidet: Effektivt, presist, og mest mulig komfort-
abelt. Kubota gir deg alt du trenger for å oppnå optimale resultater uten mye stress. 
Med ISOBUS-teknologien, systemer for presisjonslandbruk og automatiske styr-
ingssystemer kan såfrø, gjødsel og plantevernmidler tildeles med ekstrem presisjon. 
Dette senker kostnadene og reduserer arbeidsbelastningen.

Verdibeskyttelse
Du vet hva som skal til for å lykkes kommersielt: Topp ytelse og effektivitet i alt ar-
beid – år etter år. Nok en gang leverer Kubota løsninger som oppfyller det de lover. 
Kubota-traktorer er beskyttet av 3 års produsentgaranti helt fra starten. Hvis du ønsker 
det, kan du utvide garantien for å beskytte verdien av investeringen, unngå kostbare 
driftsavbrudd og være lønnsom på lang sikt.

Finansiering
Du vil forbedre produktiviteten, men ikke for enhver pris. Med Kubota Finance kan du 
foreta den planlagte investeringen gunstig – og med stor sikkerhet. Enten du finansierer 
eller leaser, drar du nytte av profesjonell rådgivning og attraktive tilbud. Dette gir en god 
totaløkonomi og full kontroll over kostnadene.

Kubota Farm  
Solutions:  

360° ytelse for 
100% suksess

Vi forstår at du trenger mer enn en kraftig traktor for å lykkes: Du må også ha et integrert 

system av produkter og tjenester for å øke din konkurranseevne og forberede deg på fremtiden. 

Med Kubota Farm Solutions (KFS) har vi samlet alle løsningene våre i ett system – og målrettet 

vårt forslag til deg. Fra intelligent teknologi til individuelle tjenester: KFS-fordelene 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.

FINANSIERING

VERDIBESKYTTELSE OPTIMALISERING

 

YTELSER

KUBOTA

FARM

SOLUTIONS

BETJENING 

OG KONTROLL
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#Verdibeskyttelse

Få mest mulig ut av 
traktoren

Kubota gjør livet enklere, og vår utvidede Kubota Care-garanti 
holder traktoren i samme gode stand som den gjorde første dag. 
Dette sikrer at verdien av den er beskyttet langt inn i fremtiden.

Kubota-navnet er respektert for å representere topp 
japansk kvalitet. Alle Kubota-maskiner er konstruert for 
de tøffeste arbeidsforhold og lang levetid. Allikevel er 
det umulig å unngå uforutsett skader gjennom årene. 
Med Kubota Care kan du enkelt redusere risikoen for 
uventede kostnader i fremtiden. Samtidig kan du unngå 
uventede driftsavbrudd.
Omfattende tjenester

Kubota Care er en omfattende garantiutvidelse 
for å beskytte investeringen din ved å sikre en høy 
videresalgsverdi. Pakken inkluderer alle komponenter 
dekket av den kontraktsmessige garantien. I tilfelle 
garantireparasjon, er du beskyttet mot ekstrakostnader.
Den perfekte løsningen

Kubota Care eliminerer en potensiell bekymring. 
Denne servicepakken gir deg maksimal drifts- og 
kostnadssikkerhet, samt fullstendig beskyttelse utover 
de vanlige garantiforpliktelsene. Kubota Care gir deg en 
full utvidet garanti på opptil 5 år eller 5 000 driftstimer 
(avhengig av hva som kommer først). 

Full garantidekning
Hva dekker Kubota Care?

Kubota Care er en omfattende garantiutvidelse som 
dekker alle komponenter som dekkes under den kon-
traktsmessige garantien. 

Fordeler med Kubota Care

Beskyttelse mot  

prisstigning

Sikrer deg mot / med: 
 Inflasjon
 Mva-endringer
 Deler
 Arbeidslønninger

Originale deler

Bruk kun originale Kubota-deler 
for å beholde Kubota-kvaliteten.

Kostnadsbeskyttelse

I tilfelle et garantikrav 
påløper ikke noe ekstra 
gebyr. 

Forhandlerkontakt

I tilfelle krav er forhandleren 
ditt kontaktpunkt. Det 
gir ingen problemer med 
tredjepartsleverandører – alt 
fungerer greit.

Profesjonell behandling

Ingen kjenner maskinen 
din bedre enn Kubota-
utdannede mekanikere – 
utstyrt med spesialverktøy 
for Kubota.

Videresalgsverdi

Øk maskinens videre-
salgsverdi. Kubota Care 
kan overføres til den nye 
eieren.



36  37 M5002

#Tekniske data

Modell M5-092 M5-112

ROPS (veltebøyle) Førerhus ROPS (veltebøyle) Førerhus

Motor KUBOTA

Motortype V3800-CR-TIE5

Slagvolum/Antall sylindere cm3 3769/ 4 ventiler

Nominelt turtall o/min 2 400 2 600 2 400 2 600

Nominell effekt (ECE R 120) hk (kW) 93 (69) 95 (71) 107 (79) 115 (84,4)

Maks. dreiemoment  N.m 326 358

Motorturtall v/ maks. dreiemoment o/min 1 500

Drivstofftank volum l 105/ 12

Transmisjon KUBOTA

Type – Hovedgirskift 6 synkroniserte gir

Gruppegirskift 3

ant. gir
ROPS (veltebøyle): F18 / R18

FØRERHUS: F36 / R36 med Dual Speed

Maks. kjørehastighet km/h 40 Eco

Overdrive  o/min 2 095

Vendegir Mikroprosessorstyrt elektrohydraulisk vendegir

Hovedkløtsj Våt flerskive, elektrohydraulisk betjent

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

Innkobling av firehjulstrekk Elektro-hydraulisk

Differensialsperre bak Elektro-hydraulisk

Differensialsperre foran Differensialbrems

Kraftuttak

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

Aktivering Elektrohydraulisk

Hydraulikk  

Pumpekapasitet l/min 60 64 60 64

3-punktskobling (kat II) Fanghaker, teleskopiske stabiliseringsstag

Regulering Posisjons- og dybdekontroll

Løftekapasitet i enden av trekkstengene kg 4 100

Antall hydrauliske ventiler og type
 Standard: 1 EV / DV + 1 SCD

Maksimalt: 3

Standard dekkdimensjon foran/bak Foran:360/70R24, bak: 480/70R34

Mål og vekt

Total lengde mm 4 045

Total høyde (sammenleggbar veltebøyle) mm 2 681 (2 077) 2 645 2 681 (2 077) 2 645

Totalbredde M5002 min. - maxks. mm 1 800 - 2 195

Akselavstand mm 2 250

Sporvidde M5002 foran mm 1 560 -1 660

 bak mm 1 440 - 1 790

Venderadius (m/uten styrebrems) m 4 200

Vekt uten ballastvekter og tilleggsutstyr kg 3 200 3 500 3 200 3 500

Frontlaster spesifikasjoner    

Lastermodeller Løftehøyde Løftekraft

Maks. løftehøyde ved dreiepunkt mm 3 700 3 350

Løftekapasitet til maksimal høyde til dreiepunkt kg 1 810 1 880

Største tiltvinkel grader. 52 64

Brytekraft N 24 470 28 780

Avstand fra senter foraksel til dreiepunkt i nedre stilling
 mm

1 433

Tilt inn grader. 40

Løftetid sek 4,2

Senketid sek 2,9

Tilt ut sek 2,2

Tilt helt inn tid sek 2,4



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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