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Å
tenke nytt
er svaret
på dagens
utfordringer

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 – til en fornuftig pris. En Kubota-traktor er 
akkurat det rette alternativet i tider som disse.
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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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Kubota lanserte 
den splitter nye 
M6002-serien på det 
europeiske markedet

2020

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?

Åpnet en ny 
traktorfabrikk i 
Frankrike2014

Kubota utvidet 
redskapsporteføljen 
med oppkjøpet av 
Great Plains

2016
Kubota lanserte 
M7001-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. 
Markedets største utvalg av redskaper. Med Kubota-ISOBUS og andre 
innovative løsninger som traktor-redskapsstyringen TIM (Tractor Implement 
Management) møter vi både dagens og morgendagens krav til effektivitet. 
Alle Kubota’s maskiner og prosesser er optimalt koordinert og garanterer 
maksimal kvalitet, effektivitet og bærekraft.
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Kubota Farm 
Solutions
Syklusen for suksess.

Vi vet at suksess krever mer enn en kraftig traktor.  
Det trenger et integrert system med produkter, tjenester og støtte for å 
øke fremtidens levedyktighet og konkurranseevne.  
Kubota Farm Solutions kobler alle løsningene våre sammen i ett og 
samme system. Fra intelligent teknologi til individuelle tjenester: Kubota 
Farm Solutions det perfekte uttrykket for vår ambisjon om alltid å støtte 
deg litt bedre, nå og i fremtiden.

Ytelser

Kubota M6002 er ideell 
for bønder som er på jakt 
etter en smidig traktor med 
utmerket sikt, høy komfort 
og stor ytelse. Den kompakte 
størrelsen og gode manøvre-
ringsevnen gjør den ideell for 
gårder med allsidig drift.

Betjening og kontroll 

Med M6002 har du 
bokstavelig talt alt av betjening 
i fingertuppene. Den moderne 
multifunksjonsspaken i 
armlenet gir direkte tilgang til 
alle viktige traktorfunksjoner.

Optimalisert 

Med 7” K-Monitor får Kubota 
M6002 tilgang til løsninger 
for presisjonslandbruk. Dette 
gjør at du kan bruke gjødsel, 
plantevernmidler og såfrø mer 
effektivt, samtidig som du 
reduserer arbeidsbelastningen 
betydelig.

#Høydepunkter

Økonomistyring 

M6002 har høy effektivitet 
for krevende, allsidig arbeid. 
Kubota Finance er et godt 
tilbud for å kunne investere 
i effektivitetsfremmende 
teknologi.

Verdibeskyttelse 

Kubota traktorer er kjent for 
kvalitet og høye ytelser. Med 
en vedlikeholdskontrakt kan 
du beskytte investeringen i 
årene som kommer. I tillegg 
tilbyr Kubota opptil fem års 
garanti på M6002.

Førerhus 

M6002s romslige førerhus gir høy 
kjørekomfort for lange arbeidsdager. 
Ergonomisk optimaliserte betjeningsorganer 
og mange komfortfunksjoner garanterer høy 
effektivitet og ytelse.

Glasstak.

Førerhuset på M6002 har stort 
takvindu. Dette gir en perfekt sikt 
til hevet frontlaster.

Motor

Kubotas moderne Stage V-motor 
er konstruert for å levere maksimal 
effekt med redusert drivstofforbruk.  
Den 6,1-liters firesylindrede motoren 
gir stort dreiemoment over et bredt 
turtallsområde. 

Hydraulikk

Det kraftige hydraulikk-
systemet på M6002 er 
konstruert for maksimal 
produktivitet. Trepunkts-
hydraulikken på denne 
allsidige traktoren løfter 
alle relevante redskaper, 
og hydraulikksystemet 
har smidighet og styrke 
for tunge oppgaver med 
frontlaster.

Transmisjon 

M6002’s moderne powershift-
transmisjon imponerer både 
i krevende feltarbeid og rask 
transport. Traktoren har et stort 
antall godt fordelte gir, og den nye 
funksjonen "Xpress restart" løfter 
driftskomforten til et nytt nivå.

Smidig 

Den unike Kubota forakselen gir en 
unik manøvreringsevne. Bi-Speed-
styringen gir svært liten venderadius. 
Fra en styrevinkel på rundt 35° øker 
rotasjonshastigheten på forhjulene, 
dette reduserer venderadiusen og gir 
økt smidighet.
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#Motor

“Liten” – men 
råsterk!

Det stilles store krav til traktorer i effektklassen  
120-140 hk med stadig større og mer avanserte 
redskaper. M6002-serien kan ofte gjøre tilsvarende jobb 
som en større og tyngre traktor.

Motorer i en klasse for seg selv
De store kravene til høy allsidighet gjør at bønder 
prioriterer effekt og andre motoregenskaper høyt. 
M6002 har store krefter pakket under panseret.  
Per i dag er det ingen landbrukstraktor som har større 
4-sylindrede motorer enn Kubotas Stage V-motor på 
hele 6 124 cm3.

Boost-funksjon gir 20 hk ekstra
Dette gir ekstra krefter når behovet er størst.  
Den største modellen, M6-142, yter hele 142 hk ved 
1 900 o/min. I tillegg kan effektforsterkeren Powerboost 
på alle modeller gi ytterligere 20 hk i tung transport.

Imponerende dreiemoment
Det store slagvolumet på denne Kubota-motoren 
gjenspeiles også i det imponerende dreiemomentet. 
Dreiemomentet er på over 600 Nm – over et bredt 
turtallsområde fra 1 200 til 1 900 o/min. Dette 
gir mulighet til svært økonomisk og støysvak 
kraftuttaksdrift i Eco-modus.

Optimal bruk av alle kraftuttaksturtall
Den gunstige dreiemomentkurven gjør det enkelt å 
utnytte kraftuttaket optimalt. Som standard er det hele 
fire hastigheter: 540, 540 ECO, 1 000 og 1 000 ECO. 
De to ECO-hastighetene er spesielt nyttige ved drift av 
redskap med moderat effektbehov, som for eksempel 
samleriver og slåmaskiner.

Kubota M6002 har en av markedets kraftigste 4-sylindrede 
traktormotorer. Kubotas Stage V-motor gir full effekt over et bredt 
turtallsområde, selv under varierende belastning. I tillegg betyr 
den store 230-liters drivstofftanken at du kan jobbe lange dager 
uten å måtte etterfylle drivstoff.

Uavbrutt arbeid 
Den 4-sylindrede motoren er konstruert for å kunne 
gå time etter time med tung belastning. Den store 
drivstofftanken – 230 l – betyr lange arbeidsdager uten 
etterfylling.  
Dieselpartikkelfilteret (DPF) har et rengjøringsintervall 
som er doblet – til hele 6 000 timer.

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

170

160

150

140

130

120

110

100

90

80

HK

1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100

O/min

Dreiemoment, motoreffekt med og uten transport boost

M6-142

M6-122

M6-132

Uten transport boost

Dreiemoment

Med transport boost

M6-142

M6-122

M6-122

M6-132

M6-142

M6-132

Nm

875

800

725

650

575

500

425

350

275

200



14  15 M6002

40 km/t

H7: 2  060 o/min
H8: 1 689 o/min

0,0 10,0 20,0 30,05,0 15,0 25,0 40,035,0

Model-
ler

Hovedgir
Kjørehastighet 

(km/t)

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

40 km/t

H7: 2 060 o/min
H8: 1 690 o/min

0,0 10,0 20,0 30,05,0 15,0 25,0 40,035,0

Transmisjon

Konstruert for 
krevende oppgaver
Transmisjonen på M6002 er konstruert og bygget for høye 
hastigheter og tung last. Girskift utføres enkelt ved å trykke på 
en knapp eller via den multifunksjonelle kjørespaken. Den nye 
funksjonen "Xpress restart" øker driftskomforten til et nytt nivå.

Kubota konstruerte M6002’s nye, stabile og 
brukervennlige transmisjon for maksimal ytelse også 
i tung transport i høye hastigheter. Traktoren med en 
egenvekt på ca 6 000 kg og vel 3 800 kg nyttelast. Den 
akselerer raskt til toppfart uten at det går på bekostning 
av manøvreringsevnen.

God girfordeling
Åtte powershift-trinn i tre automatiserte gruppegir 
gir 24 gir i hver kjøreretning. Legg til krabbegir, og 
få 32 gir både forover og bakover. Krabbegir er 
uunnværlig i mange spesialproduksjoner. Laveste 
hastighet er 0,2 km/t. I ECO-modus oppnås maksimal 
transporthastighet på en drivstoffbesparende og 
dermed kostnadsbesparende måte med et motorturtall 
på 1 690 o/min.

Justering av powershift-aggressiviteten. 
Med en bryter kan powershift-aggressiviteten tilpasses 
arbeidsoppgaven. På denne måten er det enkelt å 
oppnå myke, presise girskift også med tung last. 

Stopp uten å måtte bruke både kløtsj og brems
Den nye funksjonen "Xpress restart" øker 
driftskomforten til et nytt nivå. Denne nye funksjonen 
aktiverer kjørekløtsjen automatisk ved å trykke ned 
bremsepedalen.  Dette er en stor fordel ved at det 
oppnås høy kjørepresisjon ved bruk av for eksempel 
frontlaster – uten å måtte bruke to pedaler. “Xpress 
restart” aktiveres og justeres med en dreiebryter. Selv 
uerfarne førere lærer umiddelbart å utnytte denne 
funksjonen.

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.
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M6002’s kraftige CCLS hydraulikkpumpe gir trykk og mengde 
til alle hydrauliske funksjoner. Hydraulikksystemet takler tunge 
redskaper samtidig som det har høy presisjon.

Stor hydraulikk-
kapasitet

Alle modeller i M6002-serien er utstyrt med 
en CCLS (Closed Center Load-Sensing – 
lastfølende, lukket senter) hydraulikkpumpe som 
standard. Volumstrømmen som er disponibel for 
trepunktshydraulikk bak og foran samt eksterne 
hydraulikkventiler er på hele 115 l/min. Tre mekanisk 
betjente hydraulikkventiler ventiler er standard på 
M6002. På bestilling kan det leveres en mekanisk 
betjent hydraulikkventil ekstra. Alle hydraulikkventilene 
har volumstrømsregulering for tilpasning av 
oljemengden til det aktuelle redskapet.

Enorm løftekraft!
CCLS-systemet gir hele 7 000 kg løftekraft 
i trepunktshydraulikiken bak og 3 260 kg i 
trepunktshydraulikken foran. Dette gjør det enkelt å 
løfte selv svært tunge redskaper som vendeploger og 
store kombisåmaskiner. Selv ved lave turtall er det rikelig 
med olje for effektiv, presis bruk av frontlaster og andre 
funksjoner. 

Mer enn en enkel CCLS-pumpe
CCLS-systemet leverer ikke bare olje til de viktigste 
hydrauliske komponentene, men også til tilhengerbrems, 
styring, transmisjons-styring og den standardmonterte 
forakselfjæringen. Grunnet en enkelt hydraulikkpumpe 
med to filtere, gir dette enklere vedlikehold av 
hydraulikksystemet og reduserer støynivået. 

Dette reduserer også støynivået 
sammenlignet med systemer med flere 
hydraulikkpumper.

Støtte for styringsoperasjoner med 
CCLS
Servostyringen på M6002 er sterk, 
retningsstabil og presis. De gode 
styreegenskapene kommer også til sin 
rett med frontlaster, i trange rom og på 
vendeteigen. 

#Hydraulikk
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Førerhuset på Kubota M6002 har god plass, god sikt og lavt støynivå. 
Det har komfortnivå som i en bil, og alle betjeningsorganer er 
lettbetjente og ergonomisk plassert. Summen av alt dette er høy 
komfort og derav høy arbeidsproduktivitet. 

Et førerhus som  
setter ny standard

Lange arbeidsdager stiller store krav til førerhuset. 
Den profesjonelle fører krever god plass, førsteklasses 
ergonomi og høy komfort.  
Det nye førerhuset på Kubota M6002 oppfyller alle disse 
kravene.

God plass og utmerket sikt
De store dørene gjør det trygt og enkelt å komme inn og 
ut. Det 1,66 m brede førehuset med fire stolper gir en 
svært god romfølelse. Slanke stolper og store vinduer 
gir god sikt. Sammen med det hellende panseret 
oppnås god sikt til redskap og arbeidsområdet. Til tross 
for størrelsen på Stage V-motoren, har Kubota lyktes i å 
opprettholde et lavt, hellende panser, samtidig som det 
integrerer et større kjølesystem.

Imponerende sikt til frontlasteren
Det store takvinduet gir utmerket utsikt oppover.  
Dette gir god sikt til den nye generasjonen frontlaster – 
også når den er hevet helt opp, selv om løftehøyden er 
økt.

Forbedret komfort for produktivt arbeid
M6002 er i en klasse for seg når det gjelder førerkomfort. Den 
effektive førerhusfjæringen opprettholder komforten også i krevende 
feltarbeid og i høy transporthastighet med tung last på ujevne veier. 
Førerhusfjæring gir større kjørekomfort, skåner ryggen og øker 
presisjon og sikkerhet. Når vi snakker om komfort og helse: Premium 
Grammer-setet har utmerket fjæring og polstring og store armlener.

Komfort også for passasjeren
I en M6002 er det ikke bare føreren som sitter trygt og godt. Alle 
modeller er utstyrt med komfortabelt passasjersete.

#Førerhus
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I Kubota M6002 har du fingertuppkontroll over alle de viktigste 
funksjonene. Alle betjeningsorganer er plassert logisk og 
ergonomisk.

Alt 
under kontroll:

Integrert i armlenet: Den avanserte multifunksjons 
spaken gir sentral tilgang til alle nøkkel funksjoner med 
én hånd. Det er ingen enklere og mer ergonomisk måte 
å betjene traktorfunksjoner på – noe som gir et perfekt 
grunnlag for høy produktivitet.

Alle betjeningsorganer innen rekkevidde
Det komfortable armlenet er standard på alle modeller.  
Alle betjeningsorganer er plassert i armlenet og på 
den ergonomiske sidekonsollen. Dette garanterer høy 
brukervennlighet og stressfritt arbeid.

Skift gir etter ønske
Foruten den optimalt plasserte multifunksjonelle 
kjørespaken, sitter det en rekke knapper i armlenet.  
Disse lar deg enkelt kontrollere og betjene alle 
funksjoner. For eksempel kan du skifte gir ved å trykke 
kjørespaken forover eller bakover, eller ved å trykke på 
en knapp på venstre side av armlenet. Uansett hva du 
foretrekker.

#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 
fabrikken ligger i Tyskland, 
Frankrike eller Japan.
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Den perfekte 
kombinasjonen av 
traktor, frontlaster og 
redskap

M6002’s frontlaster er helt ny. Kubota bestemte seg – i 
samarbeid med en ledende europeisk produsent – å 
utvikle en ny frontlaster for den viktige effektklassen 
120-140 hk. 

Den ideelle frontlaster for enhver oppgave
Resultatet av vårt felles utviklingsarbeid er ikke bare 
én frontlaster, men fem forskjellige modeller – fra en 
prisgunstig innstegsmodell til den mest avanserte for 
krevende, profesjonell bruk. Alle modellene oppfyller 
alle krav til effektivitet og løftekapasitet. Maksimal 
løftekapasitet er opptil 2 400 kg.

Et perfekt samspill
Traktor og frontlaster er ideelt tilpasset hverandre. Enkel, 
presis betjening og optimal sikt er viktig for effektiv 
frontlasterbruk. De nye frontlasterne har alle disse 
egenskapene. For eksempel er joysticken som styrer 
alle funksjonene til frontlasteren ergonomisk plassert 
innen komfortabel rekkevidde for føreren. Dette til 
stor forskjell fra ettermonteringssett, som ikke lar seg 
plassere så ergonomisk. Samme joystick kan betjene 
frontmontert trepunktshydraulikk. I tillegg bidrar den 
ekstremt stabile, slanke rammen ytterligere til den gode 
sikten.

Komplett løsning for å støtte effektivt arbeid og 
komfort. 

AUTO-LEVEL SYSTEM®

AUTO-LEVEL stiller redskapet automatisk til en 
forhåndsvalgt vinkel med et enkelt trykk på en knapp.

AUTO-UNLOAD SYSTEM®

Med en enkelt bevegelse kontrollerer AUTO-UNLOAD-
systemet samtidige bevegelser av både tilting og klo: 
Åpner kloen og tømmer redskapet for rask og effektiv 
tømming.

SPEED-LINK 2 SYSTEM®

Automatisk til / frakobling av redskaper og hydrauliske 
og elektriske funksjoner. SPEED-LINK System® gjør at 
du kan koble til og fra alle redskapene uten å forlate 
førerhuset. Systemet åpner også for bruk av 3.- og 
4.-funksjon.

Stort utvalg av redskap
Tilpasset alle de mest aktuelle koblingssystemer. 
Uansett om du bruker MX-, Euro- eller SMS-redskap, 
redskapskoblingen på frontlasteren er multifunksjonell. 
Du kan velge mellom et stort utvalg av redskap. I tillegg 
til det omfattende utvalget av Kubota-redskap, kan 
du velge hvilket som helst redskap som leveres av vår 
partner, som for tiden tilbyr den største porteføljen med 
redskap for frontlastere.

#Frontlaster

Frontlasteren fungerer som din forlengede arm for mange arbeidsoppgaver. 
Jo lengre tilbake frontlasteren er montert på traktoren, desto sterkere blir 
den. Med vår nye frontlaster for M6002 setter Kubota igjen standarden for 
produktivitet og allsidighet.

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.
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Uovertruffen manøveringsevne er en del av Kubotas DNA, og 
M6002 er ikke noe unntak. Portalforakselen og Kubotas  
Bi-Speed-teknologi gir en eksepsjonell smidighet.

Like smidig som en 
kompakttraktor

M6002 er mye lettere å manøvrere enn andre traktorer 
i denne effektklassen. Med 480 / 65R24-dekk er 
venderadiusen bare 4,5 meter. Dette gjør den like smidig 
som en kompakttraktor, selv med tung belastning under 
de mest krevende oppgaver.

Stor styrevinkel
Traktorens unike manøvrerbarhet er basert på 
portalframakslingen med koniske drev, som sikrer 
en eksepsjonell styrevinkel. Fordelene med dette er 
åpenbare på vendeteigen, på trange plasser og ikke 
minst i frontlasterarbeid. På vendeteigene øker dette 
effektiviteten betydelig ved at traktoren klarer å svinge 
på teigen, mens andre traktorer ofte må svinge bredere 
eller rygge for å snu. Dette sparer deg verdifull tid.  
Mens andre traktorer må svinge bredere eller rygge for 
å snu, sparer du verdifull tid.

Høy bakkeklaring
Portalakselen gir M6002 en imponerende bakkeklaring 
på 42,5 cm – høyere enn traktorer med tradisjonell 
foraksel med universalledd. Den store bakkeklaringen 
skåner planter og høye fôrranker. Også i terrenget og 
under sprøyting av høytvoksende arter er dette en stor 
fordel. 

Solid, forseglet aksel
Den robuste forakselen på M6002 er fullstendig 
forseglet, noe som betyr at den ikke skades av 
gjørme og støv. Mange belastede komponenter er 
engangssmurte. Smørepunkter er redusert til et 
minimum. Drift uten vedlikeholdskrevende universalledd 
er en unik Kubota-fordel. Alt dette betyr mindre 
vedlikehold og lengre levetid på akselkomponentene.

#Smidig 

Unik smidighet
En annen viktig suksessfaktor er Kubotas innovative 
Bi-Speed-teknologi, som gjør svinging enda enklere. 
Hvis svingvinkelen til forhjulene overstiger ca. 35° øker 
rotasjonshastigheten på forhjulene, dette reduserer 
venderadiusen og gir økt smidighet. Dette gir i tillegg 
optimal trekkraft og redusert sluring, samt jevnere sving 
og mindre oppriving av underlaget, – spesielt viktig på 
grasmark. Selv med hevet frontlaster er ikke dette noe 
problem.

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.
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Den velprøvde, AEF-sertifiserte 7” K-monitoren er 
tilgjengelig som tilleggsutstyr for M6002. ISOBUS-
funksjon og automatisk styresystem (sporfølging) som 
tilleggsutstyr gjør traktoren klar for presisjonslandbruk. 
Dette åpner for mer effektiv bruk av innsatsmidler og 
enklere operasjoner på vendeteigen.

Intuitiv betjening
Den brukervennlige, intuitive K-Monitor lar deg enkelt 
sette alle nødvendige kontrollfunksjoner og se all 
informasjon på ett sted. Takket være 100 % ISOBUS-
kompatibilitet lar berøringsteknologien deg bruke alle 
ISOBUS-redskaper og maskiner kostnadseffektivt. I 
tillegg kan systemet administrere all traktorinformasjon 
og innstillinger. Dette gjør produktivt arbeid til en lek.

Store kostnads- og tidsbesparelser 
GEOCONTROL er integrert i 7'' K-Monitor. Sammen 
med en GNSS-mottaker kan det da brukes 
seksjonsavstenging av f.eks. sprøyter og såmaskiner.  

Fullt fokus  på 
produktiviteten
Med 7’’ K-Monitor (tilleggsutstyr) får Kubota M6002 tilgang til løsninger 
for presisjonslandbruk. Med 100 % ISOBUS-kompatibilitet gir dette 
ubegrenset tilgang til alle ISOBUS-redskaper og maskiner på markedet. 
Dette resulterer i effektiv bruk av redskap og innsatsmidler og gir føreren 
et bredt spekter av fordeler.

Dette sparer tid og innsatsmidler og reduserer 
kostnader. Samtidig påvirker det miljøet mindre. 
Ytterligere tidsbesparelser oppnås med 
vendeteigsautomatikk som automatiserer repeterende 
betjeningsoperasjoner på vendeteigen. Dette avlaster 
føreren og gjør arbeidsdagen lettere og mer effektiv.

Høy kompabilitet
7’’ K-Monitor er kompatibel med Farm Management 
Information Systems (FMIS) fra alle ledende 
leverandører. Oppgaver blir sendt og mottatt i det 
leverandøruavhengige ISO-XML-formatet. Flere 
oppgaver kan overføres samtidig. Trygg og sikker 
dataoverføring mellom gårdens datamaskin og 
monitoren er garantert. I tillegg kan Kubota-terminalen 
generere rapporter med mange typer informasjon, 
for eksempel posisjon i feltet, arbeidstid, bruk av 
innsatsmidler osv. Dette kan redusere tidkrevende 
kontorarbeid.

Section Control (Seksjonskontroll)
Med seksjonskontroll (lisensbelagt) regulerer redskapene 
arbeidsbredde og seksjoner på/av på vendeteigen. 
Systemet reduserer overlapping og glipper.

Variabel tildeling
Med variabel tildeling i kombinasjon med et geografisk referansekart 
endrer redskapet, eksempelvis en gjødselspreder, doseringen i 
henhold til definerte parametre. Dette øker avlingen per arealenhet, 
sparer innsatsmidler og miljøet, samtidig som det forenkler arbeidet.

#Kontroll og optimalisering

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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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 
full utvidet garanti på opptil 5 år eller 5 000 driftstimer 
(avhengig av hva som kommer først). 

Fordeler med Kubota Care

Full garantidekning
Hva dekker Kubota Care?
Kubota Care er en omfattende garantiutvidelse som 
dekker alle komponenter som dekkes under den  
kontraktsmessige garantien. 

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 – 
og sikrer enkel og bekvem 
problemløsing.

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.
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#Tekniske data

Modell  M6-122  M6-132 M6-142

Motor V6108-TIEF5

Antall sylindere / ventiler / luftlading 4 / 4-ventilteknikk / turbolader og intercooler

Motoreffekt (ECE R120) Hk (kW) 123 (91) 133 (98) 143 (106)

Maks. effekt inkl.  

Transport Powerboost 
Hk (kW) 143 (105) 153 (113) 163 (120)

Slagvolum cm3 6 124

Motorturtall på maksimal effekt o/min 1 900

Nominell o/min 2 100

Maks. dreiemoment Nm 549 594 645

Motorturtall på maksimal dreiemoment o/min 1 500

Dynamo / batteri 150 amp (standard) 200 amp (tilvalg) / 174 (20hr)/1400 CCA

Drivstoff / Ad blue tank volum l 230/20

Transmisjon

Type drivlinje Powershift

Antall gir F / R 24/24 

Antall gir  m/ krabbegir F / R 32/32

Maks. kjørehastighet km/t 40 Eco

Hovedgir 8 Powershift, justerbar aggressivitet og auto-skift

Gruppegir 3 GST-grupper, auto-skift

Vendegir Elektrohydraulisk med aggressivitets-justering

Hovedkløtsj Flerplate, oljekjølt, elektrohydraulisk aktivering; inkludert Xpress restart.

Brems – type Flerplate, oljekjølt, elektrohydraulisk automatisk innkobling av 4-hjulsdrift gir bremsing på alle hjul

Firehjulstrekk (4WD) innkobling Elektrohydraulisk; PÅ / AV / Auto

Differensialsperre, (foran/bak) Elektrohydraulisk

Hydraulikksystem

System Standard CCLS-teknologi (LS foraksel, LS servostyring, LS tilhengerbrems, LS bakre ventiler)

Pumpekapasitet l/min 115

Trepunktshydraulikk bak Fanghaker KAT 3 II/IIIN

Regulering EHR/trekkstang-sensor

Kategori II/IIIN

Løftekapasitet bak kg 7 000

Løftekapasitet foran kg 3 260

Hydraulikkventil, type Mekanisk

Hydraulikkventiler, antall 3 (på best. 4)

Turtall kraftuttak bak bak o/min 540 / 540E / 1 000 / 1 000E; m/auto-aktivering

foran o/min 1 000

Dekkdimensjon

Foran Min: 420/65R24 Maks: 480/65R24

Bak Min: 540/90R46 Maks : 650/60R38 

Mål og vekt

Totallengde mm 4 590

Totalhøyde mm 2 890

Totalbredde mm Min: 2 475; Maks: 2 610

Akselavstand mm 2 690

Forsendelsesvekt kg 6 000

Modell M6-122 / M6-132 / M6-142

A Totallengde mm 4 590

B Akselavstand mm 2 690

C Høyde førerhus (fra senter bakaksel til tak) mm 2 100

D Totalhøyde mm 2 890

E Totalbredde mm Minimum: 2 475, maksimum 2 610

F Sporvidde mm 1 585-2 090

G Bakkeklaring mm 425

* Standard dekkdimensjon: 420/70R24, 520/70R38

Frontlaster spesifikasjoner

Lastermodeller LK2400H LK2100H LK2200M LK2100M LK2100U

Type avvatring/parallellføring Hydraulikk Hydraulikk Mekanisk Mekanisk Mekanisk

Maks. Høyde i dreiepunkt mm 4 150 4 000 4 150 4 000 4 000

Maks. høyde under plan skuffe mm 3 900 3 750 3 900 3 976 3 650

Maks. høyde under nedtiltet skuffe mm 3 350 3 200 3 350 3 200 3 000

Gravedybde mm 200 200 200 200 150

Tiltvinkel ut v/ full høyde ° 55 55 55 55 55

Tiltvinkel inn på bakkenivå ° 52 52 47 47 47

Løftekapasitet ved dreiepunkt, bakkenivå

 kg
2 750 2 400 2 400 2 400 2 300

Løftekapasitet ved redskapets dreiepunkt 

over hele løfteområdet kg
2 450 2 190 2 200 2 200 2 150

Nyttelast på pall på 0,60 m ut på gafler 

målt på bakkenivå kg
2 410 2 080 1 825 1 780 1 800

Løftetid s 6,2 5,4 5,4 5,4 5

Tilt ut tid s 1,4 1 2,2 1,8 2,1
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