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Landbrugssektoren står overfor stadigt større udfordringer.  

Og når tiderne er vanskelige, er der kun én ting, der hjælper, nemlig 

nytænkning. Tænk i alternative muligheder og træf smarte beslutninger.  

Når det drejer sig om dit næste traktorkøb, betyder det, at du skal prioritere 

effektivitet. Traktoren skal kunne klare tunge opgaver under top-præstation 

og under konstant belastning. Alt sammen til en rimelig pris.  

Derfor er en Kubota traktor det helt rigtige alternativ i disse tider. 
Nytænkning 
er svaret 
på nutidens 
udfordringer
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Svære tider 
kræver 
uventet store 
præstationer

Når det bliver stadigt vanskeligere at opnå succes, er tiden 

kommet til at vælge den ultimative løsning.

Det betyder, at der ikke skal kunne stilles spørgsmålstegn til 

kvaliteten og driftssikkerheden. Kubota lever op til disse krav 

med motorer, der lever op til forventningerne, når forholdene 

bliver krævende. Du vil blive overrasket over Kubota motorernes 

præstationer, kræfter og brændstoføkonomi.
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En ny tilgang 
til landbrug 
muliggjort af 
en ny, global 
aktør

For at være en partner, der kan fremme nye 

måder at tænke landbrug på, kræves en stærk 

og seriøs organisation. Vidste du, at Kubota er et 

globalt selskab i hurtig vækst, der henvender sig 

til den professionelle landbrugssektor? Kast et 

blik på de beslutninger og skridt, vi har taget i de 

seneste år, og du vil blive overrasket.

Den splinternye M6002 
traktorserie lanceres på 
det europæiske marked2020

Åbning af en ny fabrik  
i Frankrig

2014

Kubota’s redskabsdivison 
ekspanderer med 
overtagelsen af Great 
Plains

2016

Lancering af M7001 
traktorserien og Kubota 
redskabsprogrammet2015

Kubota overtager 
Kverneland Group

2012
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En fremtids-
orienteret 
produktpor-
tefølje slut-
ter ikke med 
traktorer

Kravene fra landbruget er ikke blot store, men også vidt forskellige.  

Heldigvis har Kubota de helt rigtige løsninger til alle opgaver, der kommer 

samme sted fra. Med et stort redskabsprogram på markedet og Kubota 

ISOBUS produktionen er vi en partner, som tænker fremad og bringer 

løsninger. Alle maskiner og processer spiller perfekt sammen og sikrer det 

højeste niveau med hensyn til kvalitet og effektivitet – for ikke at nævne 

fremtidssikringen.
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#Hovedpunkter

Kubota Farm
Solutions
360 graders function giver 100% success.

Du har brug for mere end en stærk traktor for at opnå succes, nemlig 

et komplet produktprogram, service og produktsupport. Det løfter din 

konkurrencedygtighed og gør dig bedre rustet til fremtiden. Med Kubota Farm 

Solutions har vi samlet vore løsninger i ét system, som virkelig rammer plet - 

fra intelligent teknologi til individuelle serviceydelser. Fordelene ved Kubota 

Farm Solutions hænger perfekt sammen og danner en cyklus, der ender, hvor 

den begynder: Vores bestræbelse er til enhver tid at kunne yde lidt bedre 

support - nu og i fremtiden.  

Investeringsbeskyttelse
En servicekontrakt bidrager 
til at langtidsbeskytte din 
investering. Kubota tilbyder 
dig også en 2-års fabriks 
reklamationsret på din 
M4003. Ønskes det, kan 
reklamationsperioden udvides 
til fem år med en Kubota 
Partner garanti-forlængelse.

Finansiering
Med en M4003 får du 
produktivitet og komfort. 
Med Kubota Finance får du 
mulighed for at investere 
i teknologi, som bidrager 
betydeligt til din succes.

Ydeevne
Kubota M4003 serien er perfekte 
all-round traktorer - både hjemme 
på gården og i marken. De 
overbeviser med deres unikke 
manøvredygtighed, den store 
alsidighed og en produktivitet 
i top. Førerkomforten har 
hovedprioritet trods traktorernes 
kompakte design.

Betjening
M4003 traktorerne kan fås 
med Iso-Match Tellus monitor, 
så den kan køre med ISOBUS. 
Med dette udstyr kan du løfte 
effektiviteten til et nyt niveau. 
Herved spares der både tid og 
ressourcer, og dermed også 
penge.

Optimering
Kubota M4003 kan sættes 
op til Precision Farming 
med eftermonteret udstyr. 
Udnyt de mange muligheder, 
som denne hypermoderne 
teknologi byder på. Så kan du 
drive din jord på en effektiv og 
miljøvenlig måde. 

Førerkabine

Med den nye, rummelige førerkabine på M4003 serien 
er der sat fokus på komfort og kvalitet ned til mindste 
detalje. Der er sat nye standarder, ikke kun med hensyn 
til størrelsen, men også med udstyr som eksempelvis  det 
nye, luftaffjedrede førersæde. Passagersæde fås som 
ekstraudstyr.

Motor

De 4-cylindrede V3307 motorer 
med 3,3 l slagvolumen yder enten 
66 hk eller 74 hk. Traktorerne 
er udstyret med en EGR-ventil 
og nye filtre til behandling af 
udstødningsgasserne.

Venderadius

Det kompakte design 
og forakslen med konisk 
tandhjulsudveksling 
giver M4003 traktorerne 
en uovertruffen 
manøvredygtighed.

Instrumentpanel

Det nye, digitale instrumentpanel byder på alle 
nødvendige informationer – præcist og i ét øjekast.

Bageste lift

Den kraftfulde kategori II 
baglift, har en løftekapacitet 
på 2.500 kg. Dette giver dig 
mulighed for at løfte selv 
tungere redskaber  
med lethed.

Ny transmission

Den nye 36F/36R transmission i 
M4003 serien sikrer, at der er et gear, 
der passer effektivt til alle tænkelige 
opgaver. 

Fås også i ROPS-version

FINANSIERING

INVESTERINGS-

BESKYTTELSE

OPTIMERING

 

YDEEVNE

KUBOTA

FARM

SOLUTIONS

BETJENING
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Vidste du det?

  

Vidste du, at Kubota producerer 

sine egne motorer og tilmed er 

markedsførende på verdensplan 

indenfor industri-dieselmotorer på 

op til 100 hk? Du vil blive overrasket 

over at se, hvor mange maskiner 

i verden, der er udstyret med 

Kubota motorer. Hovedårsagen til 

denne succes er, at kvaliteten og 

effektiviteten ligger i top.

Motorer med 
styrke

Kubota’s nye, 4-cylindrede motorer er stærke, miljøvenlige og 

lydsvage. De økonomiske motorer på modellerne M4-063 og 

M4-073 yder ikke mindre end henholdsvis 66 hk og 74 hk. Takket 

være anvendelsen af innovative teknologier er Kubota motoren 

også skånsom mod miljøet.

Endnu en gang sætter Kubota standarden med sine fuldt 
elektronisk styrede V3307 CR-TES motorer. Det er 3,3 liters 
motorer med højtryks brændstofindsprøjtning (CRS). Det er 
fintunede motorer udstyret med hypermoderne teknologi, 
eksempelvis 4-ventils common rail brændstofindsprøjtning 
(E-CDIS). Motorerne leverer maksimal effekt og 
drejningsmoment med en bedre brændstoføknomi 
samt lavere støj- og vibrationsniveauer. Kombinationen 
af recirkulation af udstødningsgasserne (EGR), diesel-
oxyderings-katalysator (DOC) og dieselpartikelfiltret (DPF) 
reducerer udledningerne, så motorerne lever op til det 
nyeste Stage V emissionsreglement.  

Optimal ydeevne, hvor det tæller
Kubota har gjort noget ekstra ud af at optimere 
motorernes effekt- og drejningsmomentkurver. Resultatet 
er forbedret ydeevne og større drejningsmoment ved lave 
motoromdrejningstal. Det indebærer tre fordele for dig, 
nemlig lavere støjniveauer, mindre slitage og et reduceret 
brændstofforbrug. Sidstnævnte betyder, at den 90 liter 
store dieseltank på traktorer med førerkabine eller den 70 
liter store dieseltank på traktorer med styrtbøjle ikke skal 
fyldes så tit. Godt for dig.

Konstant motorhastighed
Motorerne på M4003 traktorerne har en konstant 
hastighedsstyring, som gør det muligt for dig at styre 
motorhastigheden meget præcist. Når funktionen er 
aktiveret, holdes motorens omdrejningstal konstant, 
også ved skiftende belastninger. Det forebygger fald i 
hydraulikeffekten og kørehastigheden, så du kan arbejde 
jævnt og mere effektivt med redskaber.

Sparer motoromdrejninger ved gentagelser
Ved hjælp af omdrejningshukommelsen kan du gemme 
bestemte motorhastigheder, som du kører med – 
eksempelvis ved PTO-opgaver, frontlæsserarbejde, eller når 
der skiftes køreretning. De forskellige motoromdrejningstal 
hentes frem med en knap, hvorefter du kan gå videre med 
arbejdet uden at bruge koblingen.

Med den brugervenlige, praktiske dobbelt-hukommelses 
omskifter kan du indstille to individuelle motorhastigheder.

#Motor
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Hvor gearskift 
går som en drøm
M4003 traktorerne lever perfekt op til kravet om smidige og nemme 

gearskift. På disse nye, alsidige traktorer kan du let og ubesværet vælge 

imellem to optimalt matchende transmissioner. Komforten øges yderligere 

med det elektro-hydrauliske koblingsskift, som er praktisk til meget andet 

end frontlæsserarbejde.

Med M4003 traktorerne kan du håndtere opgaverne på 
din bedrift på sikker vis. Alle traktorerne er som standard 
udstyret med en gennemprøvet og gennemtestet 
transmission med 18 gear frem og 18 bakgear. Der 
er seks perfekt afstemte gear i hver af de tre grupper 
(transport, markarbejde, krybegear), og gearskiftene går 
smidigt.
Udover transmissionen med 18 gear i begge 
kørselsretninger tilbyder Kubota også en transmission 
med 36 gear i begge kørselsretninger på M4-073 
modellerne. Her er der seks synkroniserede gear med 
to-trins powershift i hver af de tre grupper. Med denne 
transmission kan du tilpasse kørehastigheden nøjagtigt til 
den aktuelle opgave.

#Transmission

Kør hurtigt og spar brændstof
40 km/t transmissionen med Eco-Drive gør det muligt at 
køre med høj hastighed ved lave motoromdrejningstal. 
Det betyder, at du når hurtigt frem med et lavt 
brændstofforbrug og støjniveau.

Hurtig og præcis vending
Med det nye elektrohydrauliske vendegear kan du 
hurtigt få vendt rundt. Vendegearshåndtaget er praktisk 
anbragt på venstre side af rattet og er simpelt at betjene 
med fingerspidserne. Med det kan du skifte mellem 
frem og bak uden at anvende koblingen. Det gør 
frontlæsserarbejde mærkbart nemmere.

Simpel betjening af koblingen
Den våde flerpladekobling på M4003 traktorerne er 
slidstærk og har lang levetid. Og så er den nem at 
betjene ved tilkobling af redskaber.

Dobbelt sikkerhed i alle positioner
Parkeringslåsen betjenes praktisk med det midterste 
gearhåndtag. Den er meget driftssikker og giver sikker 
parkering under alle terrænforhold.

Sikker trækkraft
Forakslen har en selvlåsende differentialespærre som 
standard. Det giver konstant trækkraft, selv i vanskeligt 
terræn. I situationer, hvor det ene hjul normalt ville 
spinde, overfører den selvlåsende differentialespærre 
automatisk trækkraften til det andet hjul, så traktoren 
arbejder stabilt i marken. 

Slå trækket til at alle hjul efter behov
Det er simpelt at slå trækket elektro-hydraulisk til og 
fra på alle hjul ved et tryk på en knap. Du behøver ikke 
engang at standse traktoren for at gøre det, eksempelvis 
når der køres fra mark til landevej. Produktiviteten 
opretholdes hele tiden.

Vidste du det?

  

Vidste du, at Kubota har været 

en af de førende leverandører 

af entreprenørmaskiner og 

kompakttraktorer i Europa i 

mange år? Erfaringerne og 

succes-faktorerne herfra 

udnyttes i vore professionelle 

landbrugsmaskiner. 

 M4003 Serien 18F/18R transmission
Dækstørrelse 420/85R30

M4003 Serien 36F/36R dual-speed transmission
Dækstørrelse 420/85R30

Maksimal motoromdrejninger i bakgear Maksimal motoromdrejninger i bakgearKørehastighed Kørehastighed

Øko gear
1965  

omdr/min

Øko gear
1965 

omdr/min
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Med de nye M4003 traktorer er det bevist, at hårde og lange 

arbejdsdage også kan tilbringes i et virkelig behageligt arbejdsmiljø. 

Den nye, ekstra brede og ekstremt rummelige Ultra Grand Cab II 

førerkabine er en af de største i denne traktorklasse. Det komfortable 

højkvalitetsdesign sikrer alt det, der er behov for, så lange arbejdsdage 

bliver mindre trættende.

Stig ind og nyd den 
ægte rummelighed

Den elegante Ultra Grand Cab II førerkabine giver dig ekstra 
komfort og plads. Og de buede ruder sikrer et perfekt udsyn 
i alle retninger. Desuden er glasfladerne i dørene, der kan 
åbnes vidt op, gjort større, så det er nemmere at stige ind 
og ud. Det jævne gulv og det uforstyrrede kabineloft giver 
rigeligt med plads til fødderne og hovedet.

Udsyn i alle retninger, også opad
Der er også et perfekt udsyn opad fra Ultra Grand Cab II 
førerkabinen. Via glaslemmen i taget har du direkte udsyn til 
den fuldt løftede frontlæsser eller pallegaffel. Solskærmen, 
der kan skubbes tilbage, giver to vigtige fordele: Du bliver 
ikke blændet af solen, så du kan bogstaveligt talt altid holde 
hovedet koldt.

Sving rattet tilside
Ratstammen kan svinges 40 grader fremad, så der bliver 
mere plads til ind- og udstigning. Et hurtigt skub til en 
pedal, og rattet vender tilbage til dets oprindelige position. 
Desuden kan ratstammen trækkes ud og gøres længere for 
at forbedre kørekomforten. Rattet er i øvrigt optimeret, så 
der er et bedre udsyn fremad og ned til instrumentpanelet. 

Den idelle siddestilling
Det polstrede sæde har forskellige indstillingsmuligheder, 
højt ryglæn, svingbare armlæn og en sikkerhedssele 
med indtræk – alt sammen ideelt til at sikre komfort og 
produktivitet.

Passagersæde i fuld størrelse
Et passagersæde i fuld størrelse fås som ekstraudstyr, så to 
voksne kan sidde komfortabelt i førerkabinen. Når det ikke 
er i brug, kan passagersædet vippes ned for at give mere 
plads.

#Førerkabine
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Alting under control – hele tiden. Med M4003 traktorerne er dette ikke 

bare tomme ord, men fakta. Betjeningsgrebene er placeret ergonomisk 

korrekt, så du kan koncentrere dig fuldt ud om dit arbejde. Der er også 

et rigtig godt klima i førerkabinen, uanset vejret udenfor. Det sikres med 

traktorens avancerede varmeanlæg og air conditioning system. 

Arbejdsglæde 
hver dag

Takket være ventilationsdyserne, de buede ruder, det to-
trins air conditioning- og varmesystem optimerer luftskiftet 
og temperaturen i kabinen hele året. På den måde holdes 
der køligt omkring dig på varme sommerdage og dejligt lunt 
på kolde vinterdage. Betjeningsgrebene oven over dig, som 
du er vant til fra din bil, er logiske at anvende og designet, så 
de aldrig kommer i vejen for dig.

Et behageligt klima i alle slags vejr
Varme- og køleenheden er placeret under førersædet. 
Takket være ventilationsdyserne i ratstammen, de buede 
ruder, det to-trins air conditioning- og varmesystem 
optimerer luftskiftet i kabinen og temperaturstyringen 
hele året. På den måde holdes der køligt omkring dig på 
varme sommerdage og dejligt lunt på kolde morgener. 
Betjeningsgrebene oven over dig, som du er vant til fra din 
bil, er logiske at anvende og designet, så de aldrig kommer 
i vejen for dig.

#Førerkabine

Altid klart udsyn 
Du har brug for klart udsyn, selv i dårligt vejr.  
Det sørger en rudevarmer til hjørne- og bagvinduerne for. 
Vekselstrømsgeneratoren yder 130 ampere eller 80 ampere 
på M4003 ROPS.

Digital adgang til alle informationer
Det nye, digitale instrumentpanel viser alle informationer 
tydeligt og kort. Der er omgående adgang til alle vigtige 
data, og de er lette at læse.

Nemt at betjene PTO’en indefra
Virkelig bekvemt: Kubota har nu flyttet PTO-
betjeningshåndtaget ind I førerkabinen. Når du arbejder 
med PTO-drevne maskiner, skal du derfor ikke mere forlade 
førerkabinen for at skifte PTO-hastighed.

Nye, effektive arbejdslygter
LED-arbejdslygter er nu som standard.
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#ROPS

Simpel justering af højden på styrtbøjlen
Styrtbøjlens højde er simpel og nemt at justere med to 
justeringsbolte. Du skal blot løsne justeringsboltene, 
justere styrtbøjlens højde og låse justeringsboltene igen. 
Færdig!

Uhindret  
udsyn
M4003 fås også i en såkaldt ROPS-version med styrtbøjle. Fordelene ved 

disse traktorer uden førerkabine er indlysende: uhindret adgang til og fra 

traktoren samt et perfekt udsyn til redskabet, marken og afgrøden.

Optimal ergonomi og vandtæt
Betjeningsorganerne på ROPS-modellerne er bekvemt 
placeret til højre for førersædet. Alle kontakter og 
håndtag har optimeret ergonomi og er virkelig 
komfortable at betjene. Traktorens nye instrumentpanel 
er designet, så der er uhindret udsyn fremad. Da man 
ikke altid kan regne med godt vejr, når der skal køres 
med traktoren, er alle instrumenter og betjeningsgreb 
selvfølgelig fuldstændigt vandtætte. Selv kraftig regn vil 
ikke medføre problemer af nogen art.
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Stor løftekraft, høj komfort og præcision – hydrauliksystemet på M4003 lever 

op til alle krav. Det betyder, at du kan være sikker på at kunne udnytte dine 

redskaber bedst muligt, altså maksimal produktivitet og effektivitet.

En arbejdshest, 
som bliver glad 
for

Bagliften på M4003 Serien løfter nemt selv de tungeste 
redskaber, takket være dens løftekraft på 2 500 kg. Du 
kan uden problemer koble en lang række redskaber til 
Cat. II liftarmene. De bagmonterede redskabers position 
styres med positionskontrollen, så redskabspositionen 
kan bestemmes nemt og præcist. Ohm-
belastningskontrollen justerer automatisk arbejdsdybden, 
så traktorens trækkraft holdes konstant.

Overbevisende hydrauliksystem under alle forhold
Hydrauliksystemet på M4003 traktorerne er stærkt 
og hurtigtvirkende. De vedligeholdelsesvenlige 
hjælpecylindre øger løftekraften. En høj pumpekapacitet 
får systemet til at arbejde hurtigere, når der arbejdes med 
frontlæsser, så produktiviteten og ydeevnen får et løft.

Højere kvalitet af arbejdet
M4003 traktorerne har to hydrauliske SCD 
fjernbetjeningsenheder som standard, og yderligere én 
kan fås som ekstraudstyr. SCD fjernbetjeningsenhederne 
gør det nemmere for dig at betjene redskaberne, da de 
har en hydraulisk låsefunktion. FD-ventilen, der også er 
standardudstyr, har en flydeposition, så redskaberne 
følger markoverfladen præcist. Det forbedrer ikke kun 
kvaliteten af arbejdet, men giver også en behageligere 
kørsel.

Driftssikre PTO’er
Skårlægning, sammenrivning eller presning: M4003 
traktorernes uafhængige 540 rpm PTO kommer til sin 
ret, også under de mest krævende opgaver. PTO’en kan 
til- og frakobles elektro-hydraulisk under kørsel. Det gør 
arbejdet med maskinerne mere effektivt, når der skal 
bjærges græsafgrøder eller sprøjtes. En 1000 rpm PTO 
kan eftermonteres og åbner mulighed for at arbejde med 
flere forskellige maskiner. Med 540E PTO’en reduceres 
motorens omdrejnigstal med mindst 25%. Det giver både 
en bedre brændstoføkonomi og et lavere støjniveau.

#Hydrauliksystem

Bekvem betjening af PTO-akslen udefra
PTO’en på M4003 kan også slås til og fra med en knap 
på den venstre bagskærm – praktisk og bekvemt.
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Forakslen med dens koniske tandhjulstræk 

gør traktorerne i M4003 Serien ekstremt 

manøvredygtige og giver dem en stor frihøjde. 

Det gør traktorerne ideelle til opgaver, hvor 

pladsen er trang.

Perfekt ma-
nøvredygtig-
hed, selv hvor 
pladsen er 
trang

Forakslens koniske tandhjulstræk bringer venderadiussen 
helt ned på kun 3,5 m – heraf M4003 traktorernes 
bemærkelsesværdige manøvredygtighed. Sammen med 
det kompakte design gør den store manøvredygtighed 
traktorerne nemme at manøvrere med, selv hvor der er 
meget lidt plads. Det øger produktiviteten betragteligt, 
når der for eksempel arbejdes på snævre gårdspladser. 
Da forakslen ikke har nogen samlinger, kræver den kun 
begrænset vedligeholdelse.

Bemærkelsesværdig stor frihøjde
Kubota’s typiske foraksel giver ikke blot M4003 
traktorerne en virkelig stor manøvredygtighed, men også 
en stor frihøjde – en af de største i denne traktorklasse. 
Du kan køre i rækkeafgrøder eller henover græsskår 
uden af skade dem eller rive dem op. Resultatet er lavere 
høstspild - en positiv effekt, som gavner din økonomi.

Simpelt at tilkoble 4-hjulstræk
Du skal bare trykke på en knap for at til- eller frakoble 
4-hjulstrækket. Det kan gøres uden, at traktoren skal 
standses, heller ikke når der køres fra mark til landevej 
– produktiviteten fastholdes hele tiden. Et LED-display 

viser, når 4-hjulstrækket er koblet til. Hertil kommer en 
god, sikkerhedsmæssig detalje: Når bremserne aktiveres, 
slås 4-hjulstrækket automatisk til for at sikre en bedre 
fremseeffekt.

Ingen hjulslip
M4003 har differentialespærre som standardudstyr på 
både forakslen og bagakslen. Det forbedrer stabiliteten, 
og traktoren trækker mere konstant, når der skal trækkes 
hårdt. Desuden giver det en mere ensartet kørehastighed 
ved kørsel under vanskelige markforhold og i krævende 
terræn.

Sikkerheden står over alt andet
Med en M4003 traktor er sikkerheden på plads, blandt 
andet på grund af dens hydrauliske vådskivebremser. 
Med dette bremsesystem skal der ikke trædes så hårdt 
på bremsepedalen. Og bremsekraften bibeholdes, 
selv efter mange hårde opbremsninger over tid, hvilket 
resulterer i lang levetid. Noget andet interessant er, at 
Kubota har redesignet parkeringsbremsen i sidekonsollen 
i højre side for at gøre den mere praktisk at anvende.

Vidste du det?

  

Gonshiro Kubota grundlagde selskabet, 

da han ikke kunne bære at se folk dø på 

grund af forurenet drikkevand. Derfor 

begyndte han fremstille udstyr til at 

sikre forsyning med rent vand. Siden 

da har vi leveret forskelligt udstyr, som 

bidrager til at forbedre leveforholdene 

for mennesker og samfund. Derfor 

mottoet ”For Earth, For Life”.

#Det daglige arbejde
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#Frontlæsser

Et perfekt match:
M4003 og Kubota 
frontlæsseren
Med en M4003 traktor og en Kubota LA1365 

er du godt rustet til alle frontlæsseropgaver. 

Denne perfekte kombination gør det 

overbevisende med hensyn til hastighed, 

alsidighed og maksimal produktivitet.

Kubota’s LA1365 frontlæsserserie kan ”skræddersys” præcist til netop 
dit behov. Frontlæsserens hyrauliske parallelstyring, som kan slås til og 
fra, sikrer en konstant vinkel på skovlen. Ekstra funktioner som  
det 3. og 4. betjeningskredsløb skaber de ideelle forudsætninger for at 
arbejde med avancerede redskaber.

På- og afmontering af frontlæsseren på næsten ingen tid
Frontlæsseren kan på- og afmonteres i en fart uden anvendelse af 
værktøj. Med det integrerede frontlæsserbeslag og hurtigskift systemet 
kan du klare det på ingen tid. Det giver traktorens produktivitet og 
alsidighed et ekstra boost. Med den hydrauliske lynkobling, der fås som 
ekstraudstyr, kan du forbinde alle traktorens fire hydraulikkredsløb på 
én gang. En standard Euro-lynkobling er altid  den ideelle løsning, når 
der anvendes redskaber med Euro-koblinger. Det gør det også muligt at 
skifte redskab - hurtigt og nemt.

Praktisk betjening
Joysticket til frontlæsseren er nemt at komme til på siden 
af betjeningskonsollen, så det er praktisk og nemt at 
betjene frontlæsseren.

Ekstra anvendelsesmuligheder
En ekstra ventil til den tredje ekstra-funktion øger 
anvendelsesmulighederne med frontlæsseren yderligere. 
Ventilen kan betjenes fra førerkabinen og aktiveres med 
en knap på joystickets håndtag.

Minimer vibrationsbelastningen
Kubota Shockless Ride (KSR) dæmper vibrationerne og 
støjen ved at absorbere frontlæsserens rystelser. Denne 
funktion justeres og kobles til og fra via ventilen.

Endnu mere produktiv med skovlen
En 4-trins kobling forbedrer skovlens 
returbevægelse og tipvinkel. Den forbedrer ikke kun 
bevægelsesmulighederne med skovlen, men også med 
andre redskaber. Resultatet er hurtigere fyldning og 
aftipning.
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#Precision Farming

Sektionskontrol
Med en licens til automatisk bomsektionskontrol kan 
maskinen selv begynde og stoppe bearbejdningen af 
specifikke markstykker. Det sparer omkostninger og 
forbedrer komforten.

Delvis sektions-specifik dosering
Med en licens til delvis sektions-specifik dosering kan 
maskinen selv regulere doseringsmængden ved hjælp af et 
geo-reference-kort. Det øger udbytterne pr hektar, sparer 
omkostninger og forbedrer kørekomforten. 

Fuldstændig sporbarhed
Opgrader din M4003 til en ISOBUS-traktor med 
IsoMatch Tellus Pro 12” eller GO 7” monitorer. Med dem 
kan du finde alt det frem, som du har lavet i marken - 
fuldstændigt og præcist. Med dette perfekte udstyr fra 
Kubota kan du checke, om traktoren har færdiggjort 
alle de nødvendige opgaver, også mens der køres. Den 
nøjagtige dokumentation er også et ekstra plus for din 
sikkerhed.  

Udnyt det store 
potentiale i Precision 
Farming

Ved hjælp af eftermonteret udstyr kan du også drage nytte af de enorme 

fordele ved Precision Farming med M4003 Serie traktorerne.

Du kan øge effektiviteten yderligere med det nye, elektriske rat. Det 

holder traktoren på rette vej, så du kan koncentrere dig om betjeningen af 

redskaberne.

Traktoren styrer sig selv
Med Kubota’s nye, elektriske rat, der er ekstraudstyr, kan 
M4003 Serie traktorerne nu også fås med automatisk 
styring. Og så en ekstra fordel: Udstyret kan nemt 
flyttes fra den ene traktor til den anden. Dette virkeligt 
praktiske udstyr kan derfor anvendes på flere traktorer. 
Det er ekstremt brugervenligt, da det gør det muligt 
for traktorføreren helt at koncentrere sig om at betjene 
redskaberne – uden overhovedet at skulle bekymre sig 
om at styre traktoren. Deraf mottoet: Lad traktoren stå 
for kørslen og koncentrér dig fuldt ud om det arbejde, 
der skal udføres. Med de eftermonterede monitorer er der åbnet mulighed for endnu to vigtige Precision Farming funktioner:
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#Tekniske data

C

D

B

A E

F
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Model M4-063 / M4-073

A Totallængde mm 3 700

B Akselafstand mm 2 135

C Kabinehøjde (fra midten af bagakslen til kabinetaget) mm 1 845

D Totalhøjde mm 2 580

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

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

G Frihøjde mm 430

* Standard dækstørrelse: 320/85 R20, 420/85R30

Model M4-063 M4-073

Styrtbøjle Førerkabine Styrtbøjle Førerkabine

Motor Kubota

Motortype V3307-CR-TE5

Slagvolumen/Antal cylindre cm3 3 331 / 4

Beregnet motoromdrejningstal rpm 2 400

Beregnet effekt (ECE R 120) hp (kW) 66 (48,8) 74 (54,6)

Brændstoftank-volumen l 70 90 70 90

Transmission Kubota

Hoved-gearskift 6-trins synkroniseret; Ekstraudstyr: Dual Speed

Gruppegearsskift 3 gruppegear: transport/markarbejde/krybegear

Antal gear 18 frem/18 bak
18 frem/18 bak

36 frem/36 bak med Dual Speed (ekstraudstyr)

Max. kørehastighed   km/t 40 med Eco-Drive

Vendegear elektro-hydraulisk vendegear

Hovedkobling våd flerskivekobling

Bremsetype Hydraulisk betjente vådskivebremser med automatisk aktivering af forbremser (4WD)

Tilkobling af 4-hjulstræk elektro-hydraulisk

Differentialespærre på bagaksel mekanisk

PTO

Hastighed rpm 540/540 Eco; Ekstraudstyr 540/1 000

Aktivering elektro-hydraulisk

Hydraulisk

Pumpekapacitet l/min 63

3-punkts lift Baglift kat. II med gribeklør

Kontrolsystem Position- og dybdekontrol

Løftekapacitet kg 2 500

Antal hydraulikventiler Standard: 2; ekstraudstyr: 3

Standard dækstørrelse  for/bag For: 320/85R20; Bag: 420/85R30

Mål og vægt

Længde mm 3 700

Højde mm 2 090 * 2 580 2 090 * 2 580

Bredde, min. - max. mm 1 850 – 2 150 1 950 – 2 165 1 850 – 2 150 1 950 – 2 165

Akselafstand mm 2 135

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

 bag mm 1 430 – 1 730 1 530 – 1 745 1 430 – 1 730 1 530 – 1 745

Vægt kg 2 570 3 040 2 570 3 040

* Med nedklappet styrbøjle
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