
KUBOTA KESKENY NYOMTÁVÚ TRAKTOROK

M6040/M7040/M8540
Narrow
Keskeny nyomtávú traktorok: teljesítmény, ergonómia és kényelem
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KESKENY NYOM
A keskeny nyomtávú traktorok a 
legnagyobb teljesítmény mellett, 

kiváló irányíthatóságot és könnyű 
kezelhetőséget biztosítanak.
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TÁVÚ TRAKTOR
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Teljesítmény és megbízhatóság
a legjobb eredményért

NAGY
TELJESÍTMÉNY

KUBOTA motorok

A motorokat kifejezetten az 
M40 sorozat számára 
fejlesztették. Ez 4 hengeres 
és 4 szelepes technológiát rejt, 
amely nagy teljesítmény és 
nyomaték kombinációja, 
valamint a megbízhatóság 
jelképe. Az üzemanyag 
fogyasztás és a rázkódási 
szint is rendkívül alacsony.

Megjegyzés: H5 max. sebességnél, max. motorfordulatnál
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Jó hajtómű
15E/15H-sebességváltó
A teljesen szinkronizált sebességváltó
öt fő fokozatot tartalmaz mindhárom 
csoportban (mászó fokozattal). A 15 
előre-és 15 hátramenettel 
bármilyen munkához 
kiválóan igazodik.

4 szelepes technika
központi befecskendezéssel

Gyors csoport

Lassú csoport

Mászó csoport

M8540 Narrow sebességfokozatok (440/65R28 gumikkal) névleges fordulatszámnál

4
szelep!

(km/óra)
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Könnyű kezelés
A magasságban állítható  
kormánykerék mellé épített irányváltó, 
az utastér sík padlója, valamint a  
kezelő szervek ergonómikus  
elrendezése, még a magas kezelők 
számára is kényelmes üléshelyzetet,  
és bőséges mozgásteret biztosít.

Hidraulikus irányváltó
A menetirány váltása 
egyszerű, csupán tolja a
kart menetiránnyal 
ellenkező irányba, és a
gép könnyedén irányt vált, 
kuplungpedál használata nélkül.

LCD kijelző
Az LCD kijelzőn egyértelműen 
látható az összes fontos 
üzemi paraméter. Többek 
között haladási sebesség, 
üzemanyagszint, TLT és a 
motor fordulat.

Elektro-hidraulikus TLT kapcsolás
Egy gomb megnyomásával, a független TLT 
(540/540E ford/perc) be vagy ki (1000 ford / perc 
opcionális) kapcsolható. A szabályozás által, még 
nehéz munkagépek is óvatosan indulnak. A TLT fék 
automatikusan működik. 
A hátsó TLT biztonságosan 
hajt, ha irányt vált, és akkor is, 
ha megáll a traktor. Az 
olajfürdős, több tárcsás TLT 
kuplung garantálja a hosszú 
élettartamot.
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Erő és mozgékonyság kombinációja teszi 
lehetővé a magasabb komfortot és a 
hatékony munkavégzést.

Kiváló
minőség
Integrált 
Komfort Légkondicionálás
(Alapfelszereltség a fülkés modelleknél)

A traktort egy hatékony  
légkondicionálóval szereltük fel,  
amely télen kellemesen meleget,  
nyáron üdítően hűvös környezetet, 
és kellemes közérzetet biztosít a  
kezelőjének a légrugós üléssel  
együtt.

Nagy teljesítményű 
hidraulika
A keskeny nyomtávú traktorok 
61 l / perc teljesítményű hidraulika 
rendszerrel rendelkeznek. Ez  
lehetővé teszi, hogy speciális  
igényű munkagépei részére  
bármennyi kiadószelep  
felszerelhető legyen. Emelési 
kapacitása 2300 kg, mellyel a  
nehéz munkagépek is könnyen 
használhatóak.
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Kiváló
minőség

Egyedeülálló fordulási sugár
A Bi-speed kormánymű alapfelszereltség. 
A mellső kerekek bekormányzását 
követően, megnöveli azok fordulatát,  
ezzel lehetővé téve a bámulatosan kicsi 
fordulási sugarat.
Kedvezőtlen feltételek mellett is  
biztonságos a hosszú tengelytávnak és a 
kiváló irányíthatóságnak köszönhetően.

Alapfelszereltség:
• Ablaktörlő és első ablakmosó rendszer
• Két mellső és két hátsó munkalámpa
• Belső világítás
• Szivargyújtó
• 3 pólusú aljzat, 30 A

Fordulóív 
mellső 

keréknél

Fordulóív 
hátsó 

keréknél
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SPECIFIKÁCIÓ

A Kubota fenntartja az adatok módosításának jogát előzetes bejelentés nélkül. A prospektus csak tájékoztató jellegű. Számos kép csak illusztráció,
bizonyos funkciók nem érhetőek el alapfelszereltségként. Kérjük, forduljon helyi Kubota forgalmazójához garancia, termék és biztonsági információk
érdekében. Biztonsága érdekében erősen javallott biztonsági keret használata, valamint mindig minden művelet során használja a biztonsági övet.

A Két-Kata Kft-nél minden erőfeszítést megtettünk annak érdekében, hogy a kiadványban szereplő adatok pontosak és aktuálisak legyenek, azonban  
pontatlanságok, hibák és hiányosságok előfordulhatnak. A felszereltségek és az előírások bármikor megváltozhatnak előzetes értesítés nélkül, ezért a vásárlás 

előtt mindig forgalmazói specifikáció megerősítés szükséges.
Bővebb információért látogasson el weboldalunkra: www. kibota-traktorok.hu

A magyar nyelvű kiadványt a Két-Kata Kft. szerkesztette. 

www.kubota-traktorok.hu
Két-Kata Kft.
2118. Dány, Zöld út 20.
Tel./Fax: 06 28/465-053
E-mail: kubota@ketkata.hu

Modell M6040DTN M7040DTNQ M8540DTNQ

(védőkerettel) (fülkével) (fülkével)

Motor V337-DI-TE3, E-CDIS, V3800-DI-TE3, E-CDIS,

Típus (gyártó: Kubota) központi direktbefecskendezés kp-i direktbefecskendezés

Hengerek száma, turbófeltöltő 4 hengeres, 4 szelepes technika, turbófeltöltő

Max. fordulat (1/perc) 2600

Teljesítmény (97/68/EG) kW (LE) 49 (66) 55 (74) 65 (88)

Lökettérfogat cm3 3331 3769

Üzemanyag tank térfogat l 60 78

Generátor A 45 60

Hajtómű

Fokozatok száma 15 előre   / 15 hátra

Max. sebesség km/óra 37 (abroncsozás függő)

Fő hajtómű 5/ teljes szinkron

Elektro-hidraulikus irányváltó kar a kormányoszlopon

Főkuplung hidraulikus működtetésű, lamellasoros olajhűtéses

Fékrendszer olajhűtéses tárcsa, 4 kerék fékkel

Átmenő fék opcionális

Összkerékhajtás kapcsolás elektro-hidraulikus, “Bi-speed” kormányrendszerrel

Differenciálzár mechanikus

TLT olajhűtéses, független TLT lamellasoros

TLT típusa elektro-hidraulikus kapcsolással

Fordulatszáma 540/540E (540/1000 opciós)

Hidraulika

Szivattyú teljesítmény (1/perc) 61

3 pont berendezés Kat I (II)

Szabályozás Erő, helyzet és kevert

Emelőerő a karok végén kg 2300

Kiadószelepek száma 2 alapfelszereltség (3. opcionális, első opcionális) (pár!)

Standard abroncsozás (első/hátsó) 280/70R18  /  360/70R28  (egyéb abroncsváltozatok kérésre)

Méretek és tömeg adatok

3615 3675Teljes hossz mm

Teljes magasság mm 2265 (ROPS) 2340 (fülke)

Tengelytáv mm 2050

Hasmagasság mm 370

Nyomtáv első mm 1140 - 1155

(abroncsfüggő) hátsó (ROPS/fülke) mm 980 - 1380

Fordulási sugár (Bi-speed nélkül) m 3,75

Tömeg kg 2335 2490 2510
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