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Nytænkning 
er svaret på 
nutidens  
udfordringer

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.
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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, 

trækkraft og brændstoføkonomi.
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2020 Den splinternye 
M6002 traktorserie 
lanceres2020

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.

Åbning af en ny 
traktorfabrik i Frankrig2014

Kubota’s redskabsdivison 
ekspanderer med 
overtagelsen af Great 
Plains

2016
Lancering af M7001 
traktorserien og Kubota 
redskabsprogrammet2015

Kubota overtager 
Kverneland Group2012
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En fremtids-
orienteret pro-
duktportefølje 
slutter ikke 
med traktorer

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

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

alle samme sted fra. Med det største redskabsprogram på markedet og 

Kubota ISOBUS produktionen er vi en partner, som tænker fremad og leverer 

løsninger, som gør det muligt for dig at opnå endnu bedre resultater.  

Et eksempel er TIM (Tractor Implement Management) systemet.  

Alle maskiner og processer spiller perfekt sammen og sikrer det allerbedste 

med hensyn til kvalitet og effektivitet – for ikke at nævne fremtidssikringen.
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Kubota Farm 
Solutions
En cyklus af 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 - fra intelligent 

teknologi til individuelle serviceydelser. Kubota Farm Solutions udtrykker 

på perfekt vis vore bestræbelse på hele tiden at kunne yde en lidt bedre 

support - nu og i fremtiden

Finansieringsstyring 
Kubota M6002 er 
kendetegnet ved høj 
effektivitet og alsidighed.  
Med hjælp fra Kubota 
Finance kan du investere i 
en teknologi, som i høj grad 
vil bidrage til din langsigtede 
succes.

Ydeevne
Kubota M6002 er den ideelle 
traktor til landmænd, som går 
efter stor manøvredygtighed, 
et perfekt udsyn, høj komfort 
og en enestående ydeevne. 
M6002’erens alsidighed gør 
den til det perfekte valg til såvel 
blandede landbrug som bedrifter 
med malkekøer og kødkvæg. 

Betjening 
Med en M6002 har du 
bogstaveligt talt alle 
betjeningsorganerne lige ved 
fingerspidserne. Det moderne 
multifunktions-håndtag er 
indbygget i armlænet og giver 
dig direkte adgang til alle vigtige 
traktorfunktioner. 

Optimering 
Med den 7” store K-Monitor 
kan Kubota M6002 arbejde 
med precision farming. Det 
betyder, at du kan gøde, sprøjte 
og så mere præcist og effektivt 
– samtidig med, at dit arbejde 
lettes.

Beskytter værdierne 
Kubota’s traktorer byder på 
en gennemprøvet kvalitet 
og perfekt ydeevne. Med en 
vedligeholdelseskontrakt kan 
du beskytte din investering 
fremadrettet. I øvrigt 
tilbyder Kubota dig op til 
fem års reklamationsret på 
M6002’eren.

#Hovedpunkter

Førerkabine 

M6002’erens rummelige førerkabine byder 
på høj førerkomfort, hvor du kan slappe af 
på lange arbejdsdage. Ergonomisk korrekt 
placerede betjeningsorganer og masser 
af komfort-tilbehør sikrer høj effektivitet og 
ydeevne.

Glas-soltag

M6002’eren har et stort 
skyde-soltag, som giver et 
perfekt udsyn over en løftet 
frontlæsser. 

Motor

Kubota’s moderne Stage V motor 
er designet til at levere maksimal 
trækkraft ved et reduceret 
brændstofforbrug. Den 6,1 liters 
4-cylindrede motor byder på et rigeligt 
stort drejningsmoment over det bredt 
omdrejningsfelt. 

Hydrauliksystem

Det stærke hydrauliksystem 
på M6002 er designet til 
maksimal produktivitet. 
Denne alsidige traktor 
kan nemt løfte tunge 
redskaber, takket være 
den bemærkelsesværdige 
løftekapacitet. 
Selv krævende 
frontlæsserarbejde klarer 
den let.

Transmission 

M6002’erens moderne powershift 
transmission gør sig bemærket - 
både under krævende markarbejde 
og ved hurtig transportkørsel. 
Traktoren imponerer med antallet 
af perfekt tilpassede gear, og den 
nye ”Xpress restart”-funktion løfter 
førerkomforten.

Manøvredygtighed 

Den unikke Kubota foraksel sikrer 
maksimal manøvredygtighed. Samtidig 
giver Bi-Speed styringen en ekstremt 
lille venderadius. Fra en drejevinkel på 
omkring 35 grader øges hastigheden 
på forhjulene, så traktorer bliver 
kvikkere..

YDEEVNE

BETJENING

OPTIMERING
BESKYTTER 

VÆRDIERNE

FINANSIERINGS-

STYRING
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En kraftig motor 
under hjelmen

Der er stigende efterspørgsel på traktorer i segmentet 
fra 120 - 140 hk med stor ydeevne. Forklaringen er, at 
landmænd ofte ønsker ikke alene at kunne anvende 
de tunge redskaber med deres hovedtraktor, som 
sædvanligvis er større, men også med deres traktor 
nummer 2.

Motorkraft i en klasse for sig selv
På grund af behovet for alsidighed, prioriterer 
landmændene traktorens motor og dens ydeevne højt. 
M6002 har en virkelig stor motor under hjelmen. Med 
dens bemærkelsesværdige slagvolumen på 6124 cm3 
er der ingen andre nuværende 4-cylindrede motorer 
i landbrugssektoren, der har mere at byde på end 
Kubota’s Stage 5 motor.

Boost-funktion giver 20 hk ekstra
For landmænd er den højtydende Kubota motor virkelig 
interessant – med garanti for maksimal effektivitet og 
driftssikkerhed. Den stærkeste model i M6002 serien, 
Kubota M6-142, yder hele 142 hk ved 1900 omdr. Hertil 
kommer, at Powerboost-funktionen på alle modellerne 
sikrer 20 hk ekstra ved landevejskørsel. Det er ideelt ved 
hurtig transportkørsel, eller når der er brug for ekstra 
motorkraft ved tung landevejstransport. 

Imponerende drejningsmoment
Kubota motorens store slagvolumen afspejles også i 
dens imponerende drejningsmoment på over 600 Nm i 
et bredt omdrejningsfelt fra 1200 til 1900 omdr. Det giver 
en flot reduktion i brændstofforbruget og støjniveauet, 
når der køres med PTO’en med Eco-hastighed.

Kubota M6002 har den stærkeste 4-cylindrede motor  

i  landbrugssektoren. Kubota’s kraftfulde Stage 5 motor leverer 

fuld trækkraft over et bredt omdrejningsfelt, selv ved varierende 

belastning. Ydermere betyder den rigeligt store 230 liters 

brændstoftank, at du kan køre igennem på lange arbejdsdage  

uden at skulle tanke op.

#Motor

Optimal anvendelse af alle PTO-hastigheder
Det konstante drejningsmoment betyder, at du fuldt 
ud kan anvende alle de fire PTO-hastigheder, der er 
stardard på denne traktor: 540, 540 ECO, 1000 og 
1000 ECO. De to ECO-trin kommer særligt til deres ret, 
når der for eksempel køres med skårlæggere, river og 
skårsamlere.

Uforstyrret arbejde 
Du har den 4-cylindrede motors imponerende trækkraft 
står til din rådighed gennem dagens mange timer 
- uden afbrydelser. M6002 traktorernes 230 liters 
brændstoftank betyder, at du kan køre i mange timer, 
uden af skulle tanke. Dieselpartikelfiltret (DPF) bidrager 
også til større effektivitet, idet rense-intervallet er 
fordoblet til maksimalt 6000 timer.

Vidste du det?

  

Vidste du, at Kubota producerer 

sine egne motorer, og at Kubotal 

er markedsførende på globalt plan 

indenfor industri-dieselmotorer 

på under 100 hk? Det vil overraske 

dig at høre om, under hvilket 

motorhjelme Kubota’s motorer 

arbejder. Hovedingredienserne 

i denne succes er topkvalitet og 

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

Grup-
pegear

Gear
Traktorhastighed 

[km/h]

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

#Transmission

Designet til 
krævende opgaver
Transmissionen på M6002’erne er designet til høje hastigheder 

og belastninger. Du kan skifte gear med en knap eller med 

multifunktionshåndtaget. Med den nye ”Xpress restart”-funktion 

kan du standse traktoren uden af træde på koblingen, og det 

forbedrer komforten yderligere.

Kubota har konstrueret den nye transmission til M6002 
traktorerne med henblik på maksimale præstationer 
og kørsel ved høje hastigheder.Det betyder, at du 
hurtigt kan accelerere en traktor med en egenvægt 
på næsten 6000 kg plus mere end 3800 kg nyttelast 
op til tophastigheden - uden at gå på kompromis med 
manøvredygtigheden.

Optimalt tilpasset transmission
Otte powershift gear og tre automatiserede gruppegear 
giver 24 gear i begge kørselsretninger, og det er nemt 
at skifte gear. Med krybegear, der fås som ekstraudstyr, 
øges antallet af gear til 32 frem og 32 bak. Det er en 
perfekt løsning til ekstremt mange forskellige opgaver 
i marken, ved transportkørsel, eller foran fodervognen 
i stalden. Traktorerne kan køre helt ned til 0,2 km/t, og 
kørehastigheden kan tilpasses præcist til den aktuelle 
opgave. Med ECO-funktionen kan du køre med 
maksimal transporthastighed ved kun 1690 omdr. og 
samtidig spare brændstof og dermed omkostninger

Indstil hvor aggressivt, der skiftes gear 
Du kan med en kontakt indstille, hvor aggressivt, der 
skal skiftes powershift-gear i forhold til kørehastigheden. 
Det betyder for eksempel, at du kan gøre gearskiftene 
fleksible og smidige i forhold til, hvor tungt et læs, der 
skal trækkes – for eksempel en tom eller fyldt vogn eller 
gyllevogn. 

Standsning uden kobling
”Xpress restart”-funktionen er virkelig praktisk. Med 
denne nye funktion kan traktoren standses uden brug 
af koblingen, men ved blot at træde på bremsepedalen. 
Hovedkoblingen aktiveres direkte med bremsepedalen. 
”Xpress restart”-funktionen er især praktisk, når der 
skal standses op gentagne gange ved eksempelvis 
frontlæsserarbejde, fordi man ikke hele tiden skal træde 
på to pedaler. ”Xpress restart”-funktionen aktiveres og 
justeres ved hjælp af en simpel skala. Det har en erfaren 
traktorfører imidlertid ikke behov for at gøre – en anden 
vigtig detalje for driftsledere. 

Ny Power Shift transmission

Hastighedsdiagram ved maksimal motorhastighed: 2250 omdr.

40 km/h

H7: 2060 omdr.

H8: 1690 omdr.

0.0 10.0 20.0 30.05.0 15.0 25.0 40.035.0

Vidste du, at?

  

Vidste du, at Kubota i mange 

år har haft en førerposition 

indenfor entreprenørmaskiner og 

kompakttraktorer i Europa?  

Du vil få den samme oplevelse 

med succes, når det drejer 

sig om det professionelle 

landbrugsmarked.
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M6002 modellernes kraftige CCLS hydraulikpumpe giver dig fuld 

control over alle de hydrauliske funktioner. Samtidig har traktorens 

hydrauliksystem direkte føling med disse funktioner, da de nemt 

kan fungere sammen med selv tunge redskaber.

Imponerende  
hydraulikkapacitet

Alle M6002 Serie modellerne er udstyret med en CCLS 
(Closed Centre Load-Sensing) hydraulikpumpe som 
standard. Denne pumpe giver 115 l olie i minuttet til 
hydraulikventilerne og front- og bagliftene. M6002 
modellerne har tre mekaniske hydraulikventiler som 
standard, og en fjerde fås som ekstraudstyr. Alle 
hydraulikventilerne er udstyret med flowkontrol for at 
optimere redskabets arbejde. Traktorerne har også 
lavtryks-betjening til frontlæsserventilen.

Tonsvis af løftekraft
CCLS hydrauliksystemet sikrer en løftekraft på hele 7000 
kg på den kraftige baglift – og 3260 kg på frontliften.  
Det betyder, at traktoren har nemt ved at løfte selv meget 
tunge redskaber som vendeplove, tunge harver eller 
store såsæt. Der er et stort og effektivt hydraulikflow, 
hurtig reaktion og smidig frontlæsserfunktion, selv ved 
lave motorhastigheder. 

Mere end en simpel CCLS hydraulikpumpe
CCLS hydraulikpumpen forsyner ikke kun hoved-
hydraulikkomponenterne med olie, men også 
trailerbremsen, styresystemet, transmissionsbetjeningen 
og standard forakselaffjedringen. Da det er en enkelt-
hydraulikpumpe med kun to filtre, giver det en simplere 
vedligeholdelse af hydrauliksystemet og reducerer det 
samlede støjniveau.

CCLS hydrauliksystemet 
understøtter styringen
Hydraulikpumpen på M6002 traktorerne 
hjælper med styringen, så der ikke skal 
bruges så mange kræfter på at styre 
traktoren. Du vil også sætte pris på den 
nemme styring ved frontlæsserarbejde, 
hvor pladsen er trang, og ved manøvrering 
i foragre. 

#Hydrauliksystem
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Førerkabinen på Kubota M6002 traktorerne giver dig masser af plads. 

Komforten er i top, og alle betjeningsgrebene er placeret ergonomisk 

optimalt. Det skaber tilsammen de ideelle forhold for maksimal 

produktivitet.

En førerkabine, som 
sætter nye standarder

Førerkabinen er arbejdsplads for mange landmænd på 
lange arbejdsdage. Derfor stiller landmænd store krav 
til plads, ergonomi og komfort. Den nye førerkabine på 
Kubota M6002 opfylder let disse krav.

Masser af plads og perfekt udsyn
Dørene kan åbnes vidt op, så det er sikkert og nemt at 
stige ind og ud. Når du først er inde i den 1,66 m brede 
førerkabine med fire hjørnestolper, bliver du glædeligt 
overrasket over den rigelige plads. Det samme gælder 
for vinduerne. Langs den afrundede motorhjelm giver 
det store vinduesarel et perfekt udsyn fremad over 
arbejdsområdet. På trods af den store Stage V motor 
er det lykkedes Kubota at bibeholde motorhjelmens 
størrelse - samtidig med, at der er gjort plads til et større 
motorkølingssystem.

Perfekt udsyn over frontlæsseren
Soltaget på M6002’erne er gjort større, hvilket giver et rigtig godt udsyn 
opad. Det betyder, at du har nemt ved at holde øje med redskaberne 
på frontlæsseren af den nye generation, når den er løftet helt op – også 
selv om løftehøjden er øget.

Forbedret komfort betyder produktivitet
M6002 Serien er i en klasse for sig selv med hensyn til førerkomfort, så 
føreren kan koncentrere sig 100 procent om den igangværende opgave. 
For at sikre, at komforten er i top, også når der køres i ujævnt terræn, er 
traktorerne udstyret med en højeffektiv kabineaffjedring som standard. 
Der er tale om fjedre, som både løfter førerkomforten og beskytter dit 
helbred. Og når vi taler om komfort og helbred, skal også nævnes det 
polstrede Grammer luksus førersæde, som har en perfekt affjedring og 
store armlæn.

Selv passagerer har komfortabelt sæde
I en M6002’er er det ikke kun føreren, der sidder komfortabelt.  
Alle modeller er som standard udstyret med et passagersæde  
i fuld størrelse.

#Førerkabine
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På en Kubotal M6002’er har du alle vigtige funktioner indenfor 

synsvidde, og de kan samtidig nås med fingerspidserne. 

Betjeningsanordningerne er logisk placeret og nemme at anvende, så 

det hele fungerer optimalt for dig i dit daglige arbejde.

Alt under control

Det moderne multifunktionshåndtag er indbygget 
i armlænet og gør det nemt for dig at betjene alle 
nøglefunktioner med én hånd. Der findes ikke en 
simplere og ergonomisk mere rigtig måde at betjene 
traktorens funktioner på. Det er et perfekt grundlag for 
høj produktivitet. 

Alle betjeningsgreb indenfor nem rækkevidde
Det komfortable betjeningsarmlæn er standardudstyr 
på alle modellerne. Alle betjeningsgreb er placeret 
i armlænet, så de er nemme at nå, samt på den 
ergonomiske sidekonsol. Det letter i den grad 

betjeningen og fjerner stress-belastningen i det daglige 
arbejde.

Skift gear, som du vil
Ved siden af det optimalt placerede joystick finder du  
i betjeningsarmlænet en række betjeningsknapper.  
Med dem kan du nemt overvåge og betjene alle 
funktioner. For eksempel kan du skifte kørselsretning 
ved at skubbe multifunktionshåndtaget fremad eller 
tilbage eller - hvis du foretrækker det - ved at trykke på 
knappen på venstre side af betjeningsarmlænet. 

#Førerkabine

Vidste du det?

  

Vidste du, at Kubota har 

produktion i syv europæiske 

lande? Nærhed til markedet er 

et centralt element i selskabets 

filosofi. Hver enkelt fabrik 

arbejder ud fra de samme høje 

japanske kvalitetsstandarder, 

uanset om den ligger i Tyskland, 

Frankrig eller Japan.
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Den perfekte 
combination af 
traktor, frontlæsser 
og redskaber

Frontlæsserne til M6002 traktorerne er fuldstændigt nye. 
Kubota besluttede - i et partnerskab med den førende 
europæiske producent - at udvikle en ny frontlæsser 
til den vigtige traktorklasse fra 120 hk til 140 hk. Det 
indebærer to vigtige fordele for dig. For det første har du 
én leverandør af alle frontlæsserredskaber. For det andet 
gælder de samme reklamationsbestemmelser for alle 
komponenter.

Den ideelle frontlæsser til enhver opgave
Vores udviklingssamarbejde har resulteret i ikke blot én 
frontlæsser, men i fem forskellige modeller - fra de ganske 
enkle til de mere avancerede. De forskellige modeller 
er optimeret til kravene i forbindelse med de aktuelle 
opgaver med hensyn til effekt og løftekapacitet. Den 
maksimale løftekapacitet er ikke mindre end 2400 kg.

Et perfekt match
Traktor og frontlæsser er perfekt tilpasset hinanden. 
En virkelig praktisk betjening og et optimalt udsyn er 
uomgængelige krav ved effektivt frontlæsserarbejde. De 
nye frontlæssere lever op til begge krav. For eksempel er 
joysticket, som alle frontlæsserens funktioner betjenes 
med, placeret ergonomisk korrekt i førerkabinen 
indenfor nem rækkevidde. Dét er en afgørende forskel 
sammenlignet med eftermonteret udstyr, som der først 
skal findes en plads til i førerkabinen. I øvrigt betjenes 
frontliften også med joysticket. Oven i det hele kommer, 
at den ekstremt stabile, men samtidig smalle ramme 
bidrager yderligere til det virkeligt fine udsyn fra traktoren.

Komplet løsning sikrer effektivitet og komfortabel 
betjening. 

AUTO-LEVEL SYSTEM ®

AUTO-LEVEL systemet fører automatisk 
frontlæsserskovlen tilbage i en forvalgt position ved et 
simpelt tryk på en knap

AUTO-UNLOAD SYSTEM®

Med en enkelt bevægelse styrer AUTO-UNLOAD systemet 
grebens og skovlens samtidige bevægelser. Greben 
åbnes op, og skovlen dumpes, så der sker en hurtig og 
effektiv tømning.

SPEED-LINK 2 SYSTEM®

Automatisk til- og frakobling af redskaber og hydrauliske 
og elektriske funktioner. Med SPEED-LINK Systemet ® 
kan du til- og frakoble alle frontlæsserredskaber uden at 
forlade traktoren. Systemet giver også mulighed for at 
anvende en 3. og 4. funktion.

Stort redskabsprogram
Alle redskaber kan kombineres optimalt med hinanden. 
Uanset om du anvender MX, Euro eller SMS redskaber, 
så passer frontlæsserens hurtigskift-ramme til dem alle 
sammen. Og der er et stort udvalg af redskaber at vælge 
imellem. Lige såvel som det omfattende program af 
Kubota redskaber kan du også vælge et hvilket som helst 
redskab fra det selskab, som vi samarbejder med, og som 
i øjeblikket tilbyder det største program af redskaber til 
frontlæssere.

#Frontlæsser

Frontlæsseren fungerer som din forlængede arm under talrige opgaver 

hjemme på gården og i marken. Jo bedre, frontlæsseren er tilpasset 

traktoren, jo mere praktisk og effektiv er den at arbejde med. Med de nye 

frontlæssere til M6002 traktorerne sætter Kubota endnu engang standarden 

for produktivitet og alsidighed.

Vidste ud, at?

  

Vidste du, at Kubota ikke 

blot er et af de 50 mest 

kendte brands i Japan, men 

også er en af de største 

traktorproducenter i verden. 

Alene i 2014 producerede 

Kubotal over 180 000 

traktorer.



24  25 M6002

En enestående manøvredygtighed er en del af Kubota 

traktorernes DNA, og her er M6002 modellerne ingen undtagelse. 

Portal-forakslen med dens koniske gear og Kubota’s Bi-Speed 

teknologi sikrer en fantastisk manøvredygtighed.

Lige så 
manøvredygtig som 
en kompakttraktor

M6002 traktorerne er meget nemmere at manøvrere 
med end konkurrerende traktorer i denne størrelse. 
Med dækstørrelsen 480/65R24 er venderadiussen kun 
4,5 meter. Det gør traktorerne lige så manøvredygtige 
som en kompakttraktor, selv under de mest krævende 
opgaver.

Unik styrevinkel
Traktorens unikke manøvredygtighed skyldes portal-
forakslen med dens koniske gear, som muliggør en 
enestående styrevinkel. Det giver indlysende fordele 
overalt, hvor pladsen er trang, for eksempel på små 
gårdspladser. I foragre kan der ofte vendes rundt i 
ét, selv med tunge redskaber som harver og plove 
påmonteret - her, hvor andre traktorer må dreje mindre 
skarp eller bakke undervejs. Det sparer kostbar tid.

Høj frihøjde, for minimal belastning af afgrøden
Takket være dens koniske gear har forakslen en 
frihøjde ikke mindre end 42,5 cm, hvilket er mere end 
på traktorer med en almindelig foraksel. Det er ideelt, 
blandt andet fordi det forhindrer, at store græsskår 
ødelægges i forbindelse med græsbjærgning. Den store 
frihøjde betyder også, at traktoren køre i højere afgrøder 
end andre traktorer. 

Robust, lukket aksel
Den robuste foraksel på M6002 modellerne er helt 
lukket, så der ikke kan komme mudder og snavs 
ind nogen steder. Alle belastede komponenter er 
smurte, og antallet af smøresteder er reduceret 
til et minimum. Det nye design betyder desuden, 
at akslen er uden universalsamlinger. Resultatet 
er reduceret vedligeholdelse og lang levetid på 
aksel-komponenterne.

#Manøvredygtighed

Manøvrering, hvor der er mindst plads
En anden vigtig succes-faktor er Kubota’s innovative Bi-
Speed teknologi, som gør det endnu nemmere at dreje 
og manøvrere. Hvis drejevinklen på forhjulene overstiger 
cirka 35 grader, øges rotationshastigheden på disse 
automtisk i forhold til baghjulene. Det giver optimalt 
træk, reduceret hjulslip og blødere vendinger, som ikke 
er så hårde ved jorden. Selv skarpe vendinger med 
frontlæsseren helt løftet er ikke noget problem.

Vidste du, at?

  

Gonshiro Kubota grundlagde 

selskabet, fordi han ikke mere kunne 

bære at se mennesker dø af forurenet 

drikkevand. Han begyndte at fremstille 

udstyr til forsyning af rent drikkevand. 

Siden da har vi tilbudt forskellige 

produkter, som bidrager til at forbedre 

leveforholdene for mennesker og 

samfund. Det er det, ”For Earth, For 

Life” står for.
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Den gennemprøvede, AEF-certificerede 7” K-Monitor 
fås som ekstraudstyr på M6002 traktorerne. ISOBUS-
kompatibilitet og et automatisk styringssystem, der kan 
vælges som ekstraudstyr, betyder, at traktorerne er 
klargjorte til precision farming. Det muliggør en præcis 
anvendelse af ressourcer og effektiv foragerstyring.

Logisk betjening

Med den brugervenlige, logiske K-Monitor er det nemt 
for dig at indstille alle de nødvendige styringsfunktioner, 
og den viser dig alle informationer på ét sted. Takket 
være 100 procents ISOBUS-kompatibilitet kan du via 
touchscreen panelet betjene alle ISOBUS-redskaber og 
maskiner på en omkostningsbesparende måde. Her kan 
du også håndtere alle traktorinformationer og indstillinger. 
Det gør det nemt for dig at arbejde produktivt.

Mærkbare omkostnings- og tidsbesparelser 
GEOCONTROL er integreret i den 7” store K-Monitor. 
Sammen med en GNSS-modtager får man med denne 

Fokus på mere 
produktivitet
Den 7” store K-Monitor, der er ekstraudstyr, udgør hjertet i M6002 

modellernes precision farming udstyr. Den er 100% ISOBUS-kompatibel 

og giver ubegrænset adgang til alle ISOBUS-redskaber og maskiner på 

markedet. Resultatet er en effektiv anvendelse af udstyr eller tilbehør og 

sikrer traktorføreren en lang række fordele.
funktion del-bredde sektionskontrol og styring af 
doseringen af gødning, pesticider og udsæd på en del 
af arealet. Det betyder, at du sparer både tid og penge. 
Samtidig mindskes miljøpåvirkningen. Herudover spares 
der yderligere tid med foragerstyringsprogrammet, der 
automatiserer hele foragersekvensen som en del af den 
samlede løsning.

Perfekt sammenkoblingsmulighed
7” K-Monitor’en kan kobles sammen med FMIS 
informationssystemet (Farm Management Information 
System) fra alle førende leverandører. Opgaver sendes 
og modtages i det vendor-uafhængige ISO-XML format, 
hvor der kan overføres talrige opgaver på én gang. 
Resultatet er sikker dataoverførsel med gårdcomputeren 
og monitoren i traktoren. Desuden kan Kubota terminalen 
generere rapporter med forskellige informationer, 
eksempelvis positionen i marken, arbejdstid, brugte 
hjælpestoffer og så videre. Det kan lette dit kontorarbejde 
betragteligt. 

Sektionskontrol

Med en licens til sektionskontrol kan redskabet registrere, 
hvor områder i marken begynder og ender. Herved undgås 
overlapninger, så der spares omkostninger.

Variabel dosering
Med en licens til variabel dosering kan redskabet selv 
regulere doseringsmængden ud fra et geo-reference-kort. 
Det øger hektarudbytterne, sparer omkostninger og gør 
arbejdet mere bekvemt.

#Kontrol & #Optimering

Vidste du, at?

  

Vidste du, at Kubota er 

ISOBUS-pioner? Det Kubota-

ejede selskab Kverneland 

Group opfandt ISOBUS-

teknologien. Og Kubota er for 

resten også førende indenfor 

AEF-certificeret ISOBUS-

kompatibelt udstyr.
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#Værdibeskyttelse

Få mest muligt ud 
af din traktor på 
langt sigt
Kubota gør livet lettere for dig, og vores udvidede Kubota Care 

sørger for, at din traktor bliver ved med at køre lige så godt som 

på den første dag. På denne måde sikres det, at værdien af din 

traktor virkelig beskyttes i mange år.

Kubota navnet er bredt respekteret for at repræsentere 
japansk kvalitet. Alle Kubota maskiner er bygget til de 
mest krævende arbejdsforhold og lange arbejdsdage. 
Alligevel er det umuligt at undgå uforudsete skader 
henover årene. Med Kubota Care kan du roligt se 
risikoen for uventede omkostninger i øjnene i fremtiden. 
Samtidig kan du undgå uventet at skulle holde stille. 
I stedet kan du regne med at kunne holde fast i din 
indtjening, også på langt sigt. 

Omfattende service
Kubota Care er en omfattende ekstra-reklamation, som 
har til formål at beskytte din investering ved at sikre 
en høj gensalgsværdi. Forsikringspakken omfatter alle 
de punkter, som er dækket af den kontraktbaserede 
reklamation. I tilfælde af, at der opstår behov for en 
reklamations-reparation, skal du naturligvis ikke betale 
nogen selvrisiko.

Den perfekte løsning
Med Kubota Care slipper du som landmand for 
mulige bekymringer. Denne servicepakke giver dig 
både maksimal drifts- og omkostningssikkerhed 
og fuldstændig dækning udover den sædvanlige 
raklamationsdækning. Kubota Care giver dig fuld, 
udvidet reklamation i op til 5 år eller 5000 driftstimer 
efter, hvad der nås først.   

Fuld 
reklamationsdækning
Hvad dækker Kubota Care?
Kubota Care er en omfattende reklamationsudvidelse, 
der dækker alle komponenter, som er dækket via 
den kontraktlige reklamation. Skal der foretages en 
reklamations-reparation, bliver du ikke afkrævet nogen 
betaling.

Fordele ved Kubota Care

Prisstigningsbeskyttelse
beskytter dig mod    

■ Inflation
■ Momsstigninger
■ Dyrere reservedele
■ Højere arbejdslønninger

Dyrere originale reservedele
Beskyt din traktor ved 
udelukkende at bruge originale 
Kubota reservedele

Omkostningsbeskyttelse
Ingen ekstraomkostninger 
i tilfælde af en 
reklamationssag.

Forhandlerkontakt
I tilfælde af reklamationer, 
skal du kontakte din 
forhandler. Herved 
forebygges besvær og 
misforståelser i forhold til 
tredjepart og sikrer, at alt 
håndteres problemfrit.

Professionel behandling
Ingen kender din traktor 
bedre end de Kubota-
uddannede servicefolk, 
der arbejder med 
specialværktøjer, der er 
udvalgt af Kubota.

Gensalgsværdi
Forøg din traktors 
gensalgsværdi. Kubota 
Care kan overføres til den 
nye ejer.
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#Tekniske data

Model  M6-122  M6-132 M6-142

Engine V6108-TIEF5

Antal cylindre/ventiler/indsugning 4/4v/turbo og intercooler

Nominel ydelse (ECE R120) hk (kW) 123 (91) 133 (98) 143 (106)

Maks. motoreffekt inkl. transport 

powerboost 
hk (kW) 143 (105) 153 (113) 163 (120)

Slagvolumen cm3 6124

Motorhastighed ved maksimal effekt omdr./min 1900

Nominel hastighed omdr./min 2100

Motorhastighed ved maksimal effekt Nm 549 594 645

Motorhastighed ved maksimalt  

drejningsmoment
1500

Generator/batteri 150Amp (Std) 200Amp (Opt) / 174AH (20HR) / 1400CCA

Tankkapacitet, brændstof/Ad blue l 230/20

Transmission

Gearkasse Powershift

Antal gear frem/bak 24/24 

Antal gear med krybegear  frem/bak 32/32

Maks. kørehastighed km/t 40 Eco

Hovedgear 8 Powershift gear med bløde skift; autoshift

Gruppegear 3 automatiske gruppegear

Vendegear Elektrohydraulisk med progressiv tilpasning

Hovedkobling Elektrohydraulisk flerpladekobling i oliebad; med Xpress restart-funktion

Bremsetype Hydrauliske flerskivebremser i oliebad med automatisk aktivering af 4WD

Aktivering af 4WD Elektrohydraulisk; ON/OFF/Auto

Differentialespærre (for/bag) Elektrohydraulisk

Hydrauliksystem

System Fuld CCLS-teknologi som standard (LS foraksel, LS servostyring, LS trailerbremse, LS bagventil)

Pumpekapacitet l/min. 115

Baglift Auto liftarm Kat II/IIIN

Betjeningssystem EHR/liftarmssensor

Kategori II/IIIN

Baglift, løftekapacitet kg 7000

Frontlift, løftekapacitet kg 3260

Hydraulikventil, type Mekanisk

Antal hydraulikventiler 3 (4 ekstraudstyr)

Bag-PTO, hastighed bag omdr./min 540 / 540E / 1000 / 1000E; med praktisk PTO-aktivering

front omdr./min 1000

Dækstørrelser

For Min: 420/65R24 Max: 480/65R24

Bag Min: 540/65R30 Max: 650/60R38 

Mål & vægt

Totallængde mm 4590

Totalhøjde mm 2890

Totalbredde mm Min: 2475; Maks: 2610

Akselafstand mm 2690

Egenvægt kg 6000

Model M6-122 / M6-132 / M6-142

A Totallængde mm 4590

B Akselafstand mm 2690

C Kabinehøjde (fra midten af bagakslen til kabinetaget) mm 2100

D Totalhøjde mm 2890

E Totalbredde mm Minimum: 2475; Maksimum: 2610

F Sporvidde mm 1585–2090

G Frihøjde mm 425

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

Frontlæsserspecifikationer

Frontlæsser-model LK2400H LK2100H LK2200M LK2100M LK2100U

Parallelføring, type Hydraulisk Hydraulisk Mekanisk Mekanisk Mekanisk

Maksimal højde i vippepunkt mm 4150 4000 4150 4000 4000

Maks. højde under i skovl  

i vandret position mm 3900 3750 3900 3976 3650

Maks. højde under vippet skovl mm 3350 3200 3350 3200 3000

Gravedybde mm 200 200 200 200 150

Vippevinkel i fuld højde ° 55 55 55 55 55

Fyldevinkel i jordhøjde ° 52 52 47 47 47

Løftekapacitet i redskabets  

vippepunkt i jordhøjd kg
2750 2400 2400 2400 2300

Løftekapacitet i redskabets  

vippepunkt i hele løftefeltet kg
2450 2190 2200 2200 2150

Nyttelast for redskab 0,60 m ude på 

læsseredskabet i jordhøjde kg
2410 2080 1825 1780 1800

Løftetid s 6,2 5,4 5,4 5,4 5

Sænketid s 1,4 1 2,2 1,8 2,1
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LOCAL KUBOTA DISTRIBUTOR

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


