
KUBOTA DÍZEL TRAKTOR

M8560/M9960
Fókuszban az, ami számít:
Erős,agilis és gazdaságos

M8560: 65kW (87LE)

M9960: 75kW (102LE)

TRAKTOR
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ÚJ M60

Új, tiszta és erős motorok
A Kubota forradalmian új, közös 
nyomócsöves üzemanyagrendszere (CRS) 
a kipufogó gáz visszavezető (EGR) és a dízel 
részecske szűrős kipufogó rendszerrel együtt 
nagyobb nyomatékot biztosít alacsony fordulatszámon, 
kevésbé szennyezve a környezetet és sokkal 
alacsonyabbá téve a fogyasztást. A motorfordulatszám 
memória egy gombnyomásra beállítja az adott fordulatszámot.
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Fejlett traktoraink többet 
nyújtanak Önnek és a világnak

Sima és kényelmes váltás E36/H36 váltóval
Hat szinkronizált sebesség, három fokozatban, mind a két modell 
18 előre- és hátramenettel rendelkezik (alapfelszereltség a mászó 
fokozat). A 2 sebességes terhelés alatti váltó megduplázza a 
számokat így 36 előre- és hátramenettel rendelkeznek a fülkés 
modellek.

Bemutatjuk új traktorainkat: M8560 és M9960. Ezek az új felső 
kategóriás M szériás traktoraink amelyeken számtalan funkciót 
újraterveztünk és új elemekkel láttuk el, ezek közé tartozik az új 
első maszk, az új nagynyomású közös nyomócsöves (CRS)  
motor az erősebb, tisztább és  még gazdaságosabb teljesítmény 
érdekében. Az újra tervezett, lekerekített kabin egyszerűbbé 
varázsolja a munkát és megadja a kellő önbizalmat egy-egy  
nehéz munkaművelethez, miközben megtartja az előkelő vezetői 
környezetet. 
M60: magas teljesítmény, könnyű kezelhetőség, környezetkímélő 
működés.
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EREDETI
M8560: 65kW (87LE)
M9960: 75kW (102LE)

Kubota M60: Új motorok 4
szelep!

4 szelepes technológia
központi direktbefecskendezéssel

Alacsony zaj és alacsony vibráció
A CRS motorok kifejezetten úgy lettek 
tervezve, hogy minimalizálják a zajt és 
a vibrációt.
EURO IIIB károsanyag kibocsátási 
besorolás
Az M8560/M9960 CRS motorjai
megfelelnek az EURO IIIB
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Kubota motorok: erősek, tiszták és csendesek.
 Azt a teljesítményt nyújtják Önnek, 

amire szüksége van.

MOTOROK
Együtt tervezve az új M60-as szériával!

Work Cruise funkció:

Teljesen elektronikusan vezérelt nagynyomású közös 
nyomócsöves üzemanyag rendszerű (CRS) motorok. 
A Kubota világhírű dízel technikája megint egy lépéssel 
előrébb jutott az M8560/M9960 traktorokkal. A teljesen 
elektronikusan vezérelt nagy nyomású közös nyomócsöves 
motorokkal. Együtt fejlesztve a traktorokkal, a precíz 
hangolással és a fejlett technológiával, mint a 4 szelepes 
központi közvetlen befecskendezési rendszer (E-CDIS), a 
traktorok a maximális teljesítményt és nyomatékot 
biztosítják, kedvezőbb üzemanyag fogyasztással, 

alacsonyabb zajszinttel
és vibrációval. A dízel
részecskeszűrős kipufogó
rendszer csökkenti a káros
anyagok kibocsátását,
így megfelelve a legújabb
környezetkímélő
szabályozásoknak.

Az M8560/M9960 motorjait felszerelték egy teljesen  
elektronikus vezérlővel, ami lehetőséget ad Önnek, hogy  
elektronikusan szabályozzaa fordulatszámot. A rendszer működés 
közben fenntartja a meghatározott fordulatszámot, így  
megakadályozza, hogy a TLT fordulatszám is csökkenjen. 
Hatékonnyá, gazdaságossá 
és kényelmessé teszi 
a munkát.

Amikor a motor fordulatszám előre be van állítva és a Work  
Cruise funkció is be van kapcsolva a számítógép  
automatikusan irányítja a motor teljesítményét, hogy az tartsa  
az előre megadott fordulatszámot, függetlenül a terheléstől,  
így biztosítva a precíz és egyenletes permetezést, trágyázást  
és a stabil termést ezzel párhuzamosan csökkentve a  
felhasznált anyagok veszteségét.*
*Használja Auto Móddal, hogy megelőzze a fordulatszám zuhanását, miközben a  
motor eléria határait.

Motorfordulat (1/perc)
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Állandó fordulatszám tartás

Az állandó fordulatszám jelentése:
állandó a sebesség, állandó a TLT fordulatszám és a hidraulikus áramlás*
*A motor határain belül
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Fokozott üzemanyagtakarékosság és hatékonyság a 
könnyű többfokozatú váltóval

12 SEBESSÉGES
Többfokozatú váltó
Az M8560/M9960 többfokozatú sebességváltója simább 
és gyorsabb váltást eredményez, amit még korábban 
sosem tapasztalt. A teljesen szinkronizált 12 sebességes 
több fokozatú váltó egy kar kezelésével biztosítja azt az  
erőt és hatékonyságot amelyre szüksége van. A 3 
fokozatú csoportváltó elérhető közelségben helyezkedik  
el, így összesen 18 előre- és hátramenetet kap a 
munkához. A fülkés modellek még ennél is többet  
nyújtanak egy elektronikus kuplung nélküli két fokozatú  
(Hi/Lo) váltóval, amely 36 előre- és 36 hátramenetet 
biztosít. 
(E18/H18 váltó a fülke nélküli modelleknél)

Over Drive (Eco Travel funkció)  
Az Over Drive a motor fordulatszámát 20%-kal

alacsonyabban tartja mint a névleges fordulatszám,
még 40 km/ó sebességnél is, amikor H6 sebesség

fokozatban van. Mindez a
kedvezőbb fogyasztás,

kisebb zaj és
elhasználódás

érdekében.

Mászó 
fokozat

Lassú 
fokozat

Gyors 
fokozat

Alacsony terhelés
Magas terhelés

40 km/óra

Alacsony terhelés
Magas terhelés

Alacsony terhelés
Magas terhelés

M9960 fülkés modell UTAZÓ SEBESSÉGE (F36/R36, 480/70R34) néveleges fordulatszámon (km/óra)
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VÁLTÓ
Két fokozatú váltó (Hi/Lo)
A simább kuplungmentes működtetés érdekében, a két 
fokozatú váltó gombja kb. 19%-kal gyorsítja 
illetve lassítja a váltást anélkül, hogy a 
kuplunghoz kellene érnie.

Parkoló fék
A parkoló féket a váltókarral lehet kezelni. A  
fék rendkívül tartós és megbízható, így a 
legegyenetlenebb talajon is biztosítja a  
parkolást.

Ujjal kezelhető gázkar
A traktor egy új elektromos gázkart kapott, így  
könnyebben és precízebben lehet  
végrehajtani a munkálatokat.

Hidraulikus, nedves 
féktárcsa
Azért, hogy a kezelő erőfeszítései  
csökkenjenek és javuljon a traktor  
élettartama a Kubota M8560 és az M9960 
széria állapotban hidraulikus nedves  
féktárcsákkal vannak felszerelve. Ezeknek 
a fékeknek kevesebb pedálerőre van  
szüksége. A magas hatékonyság megmarad 
még az igen kemény körülmények között is.

Hátsó elektro-hidraulikus
differenciálmű
A mély sáron való átkelés soha többé nem fogja 
lassítani a munkát. Egyszerűen csak kapcsolja  
be a hátsó differenciálművet, hogy elérje a
megfelelő tapadást.

Elektro-hidraulikus 
négykerék meghajtás
Az elektromos on-the-go funkcióval 
egy gombnyomás
alatt válthat vissza a 
4 kerékmeghajtásból. 
Így nem kell többet 
megállnia, még akkor
sem, ha a munka 
végeztével a
beton útra hajt ki.

Többtárcsás nedves kuplung
A Többtárcsás nedves kuplung biztosítja a  
tartósságot. Valamint amikor eszközöket  
csatlakoztat a géphez, a léptető funkció  
ugyanolyan könnyű kezelhetőséget biztosít, mint  
a csúsztatott kuplung.

Első önzáró differenciálmű segít fenntartani 
a stabil utazó sebességet, ha a meghajtott 
kerekek esetleg megcsúsznának. Az  
alapfelszereltségű első önzáró differenciálmű  
az M8560-on és az M9960-on tökéletesen  
kihasználható, amikor a tapadás  
elengedhetetlen.

Mellső “Limited Slip” 
Differenciálmű
(Automata Differenciálzár)

Hidraulikus irányváltó
Jobb, mint valaha, az új irányváltó 
az M8650/M9960-ban simábbá és
kényelmesebbé teszi a váltást az 
előre és hátramenet közben. Az 
irányváltó karja kényelmesen a 
kormány mellett található. Növeli 
a termelékenységet, különösen a  
rakodó használata során, ahol nem  
kell a kuplungot kezelni min-
den egyes irányváltásnál. A  
kormányoszlop pozíciójától  
függetlenül a kar mindig  
kézközelben van.
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Jobb kilátás és nagyobb kényelem, mely 
igazán jó munkahellyé varázsolja a fülkét

ÓRIÁSI FÜLKE
Íves felső szélvédő
Az ívelt felső szélvédő nagyobb kilátást 
nyújt, így megkönnyíti a homlokrakodó 
kezelését, eközben Ön nyugodtan ülhet 
az ülésben anélkül, hogy hajlongania  
kellene.

Pantográf első ablaktörlő
Hogy növeljük az esős napokon 
a kezelő biztonságát az M8560/ 
M9960 egy új pantográf stílusú 
ablaktörlőt kapott. Az egyedülálló 
dizájnnak köszönhetően sokkal 
nagyobb területet fed le a lapát.Kényelmes fülke

Úgy alakítottuk ki az M szériás traktorok  
szélvédőjét, hogy Ön a legjobb kilátást 
kapja, ideális több napon át tartó  
munkák során. 
Nagyobb ajtó
A nagyobb szélvédőnek köszönhetően, 
a fülke ajtaja is megnőtt, így könnyítve a 
ki- és beszállást. 
Új motorháztető
Az elegáns, új döntött motorháztető nagyobb  
kilátást biztosít a motorháztető felett, így  
precízebben végezheti a munkát. Az új dizájn  
lehetővé tette, hogy a hűtőrács is átalakuljon, ami  
szélesebb lett, így lassult a bemenő levegő  
sebessége, ami miatt csökken a fű és széna  
mennyisége ami rárakódhat a hűtőrácsra. Végül  
az M8560/M9960 új halogén sarok lámpákat  
kapott így hatékonyabb a világítás hajnalban,vagy 
éppen este. www.ku

bo
ta-

tra
kto

rok
.hu



www.ku
bo

ta-
tra

kto
rok

.hu



EGÉSZ ÉVBEN

Hatalmas fülke
Az innovatív és stílusos dizájn, amit  
az M8560/M9960 kabinja kapott  
igazán kényelmessé teszi a kezelő 
munkáját. Az új ülés párna még 
kényelmesebbé teszi a berendezést.

Magas fülke
Az íves tető és a légkondícionáló alkat-
részeinek áthelyezése lehetővé tette, 
hogy a tervezők átalakítsák a fülkét, így 
még magasabbá téve. Összességében 
nem csak a magasság növekedett,  
hanem a kilátás is javult.

Könnyen állítható 
kormány
Terhelés alatti irányváltóval a kormány 
egy pedál segítségével állítható.

Fűtés, klíma
A fűtő- és hűtőegység mostantól az ülés 
alatt van és 6 jól elhelyezett légnyílás  
segítségével irányíthatjuk a levegő irányát.

A levegő az ablak körül mozog, hogy
megelőzze annak jegesedését,
fagyását és párásodását.
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KÉNYELEM
Ergonomikusan elendezett 
vezérlő karok
Az M8560/M9960 fülkéje újra lett tervezve 
az ergonomikusabb kialakítás érdekében. 
Az összes kar és kapcsoló a jobb oldali 
panelen lett elhelyezve a könnyebb és  
folyamatos kezelhetőség érdekében.

Alapfelszereltség:
· Légkondicionáló
· Légrugós ülés
· Első és hátsó halogén fényszórók
· Ablaktörlő lapát és mosó, állítható
intenzitással
· Automata irányjelző visszakapcsoló
· Belső világítás
· Teleszkópos bal- és jobboldali tükör
· Napellenző
· Pohártartó (elől és hátul)
· Szivargyújtó

Extrák:
· Kiegésszítő mellső munkalámpák
· Hátsó ablaktörlő lapát
· Hátsó páramentesítő
· 100 A generátor
· Air Ride ülés felfüggesztés

Elektromos légkondícionáló
Az elektromos vezérlésű légkondicionáló 
optimálisan a front műszerfalon kapott 
helyet. A légkiömlők alap felszereltséget 
képeznek a fülkés modelleken.

Könnyebb tisztítás és  
karbantartás
A gyors tisztítás érdekében, a csúsztatható,  
nyílás nélküli AC hőcserélőt és a  
kondenzátor hálót egy pillantás alatt el lehet 
távolítani. Az akkumulátor egyenes felülete 
miatt könnyebbé válik a hozzáférhetőség.

Klíma
Fűtés

Az ablakok kör alakú kialakításának 
köszönhetően a légmozgás optimális, 
hogy hűs levegőt varázsoljon a meleg 
napokon és, meleget - beleértve a  
lábat is - a hideg napokon.

A több hely és az ergonomikus kialakítás 
kényelmet jelent a munkában.
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MEGBÍZHATÓSÁG
A lényegre összpontosítva: tartós, 

sokoldalú, erős és megbízható

Különlegesen tömített 
kúpkerekes mellső híd
A kúpkerék jobb manőverezési  
lehetőséget biztosít. Így sokkal kisebb 
sugarú körben kanyarodhat. Könnyen 
végezheti a munkákat szűk helyeken. 
Az első önzáró differenciálmű és a  
hátsó differenciálmű alapfelszereltség  
így nagyobb stabilitást ér el az  
egyenetlen talajon.

Nagy hidraulikus teljesítmény
A nagy átmérőjű külső hidraulikus  
munkahengerek növelik az emelő  
teljesítményt és megkönnyítik a karbantartást. 
Az szivattyú kapacitást 64 L / perc, mellyel 
gyorsan dolgozhat a homlokrakodóval. Az  
S/D és SCD hidraulikus kiadó szelepek  
alaptartozékok, plusz egy szelep körrel  
kiegészíthető. Ezen felül áramlásszabályozó  
szeleppel szabályozhatja az olaj  
mennyiségét.

Elektro- hidraulikus TLT
Gombnyomással össze- és  
szétkapcsolható egy, a normál 540  
fordulatszám/540E független hidraulikus 
TLT könnyebbé teszi a húzást, emelést, 
vágást és bálázást. A TLT fék bekapcsol, 
amikor a kuplung kiold így biztonságosan 
tartja a kardántengelyt. A TLT kuplung 
hidraulikusan kapcsolható szét és össze 
menetközben. Ez azt jelenti, 
hogy a kaszálás, a 
permetezés és 
minden más 
egyszerűbbé válik.

540E TLT vezérlés
Amikor az 540E TLT használatban van, a 
motor max. fordulatszáma automatikusan
alacsonyabban marad mint 1800, így javul 
az üzemanyag fogyasztás és megelőzi a 
működési hibákat, amelyek a nagy forgási 
sebesség miatt léphetnének fel.

3 pontos felfüggesztés
A II-es kategóriájú 3 pontos felfüggesztés 
gyorssá és egyszerűvé teszi a hátsó 
eszközök csatlakoztatását. Vízszintes 
helyzetben 4100 kg terhelést bír.

Úszós emelő rudak
Az úszós emelő rudak mind a két oldalon  
megtalálhatóak. Az úszó emelő rudak 
simább járást biztosítanak a 3 pontos  
felfüggesztésnek. Különösen egyenetlen  
talajon nagyobb tapadást és  
talajkövetést nyújtanak.
Gyorscsatlakozós alsó
függesztő karok
A függesztő karokkal időt takaríthat  
meg - könnyen csatlakoztathatja  
munkagépeit.

magas
hasmagasság
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KUBOTA HOMLOKR
Az M60-as széria homlokrakodójának 

fókuszában a teljesítmény és a jó kinézet

Kubota Homlokrakodó
A Kubota eredeti LA1354 homlokrakodója  
kifejezetten úgy lett tervezve, hogy  
egybeolvadjon az M8560/M9960 dizájnjával.  
Az emelő erő nagy mértékben nőtt, így  
tökéletesen használható nagyobb  
gazdaságokban. Az M széria nem csak  
kecsesebb megjelenést kapott, hanem jobb 
gém oldal kilátást és kanál rálátást is a jobb 
használhatóság érdekében.

Könnyen hozzáférhető külső 
gyorscsatlakozó
A gyári hidraulikus csatlakozók kívül  
helyezkednek el a könnyű hozzáférhetőség  
érdekében, a gyorsabb fel- és lecsatoláshoz.
Új egykaros 
gyorscsatlakozó
Az M8560/M9960 egy új 
gyorscsatlakozóval lett  
ellátva, amely 6 tömlőt foglal  
magában beleértve a  
harmadik funkció szelepet is.

Gyors csatlakoztatás
A homlokrakodó fel- és  
lecsatolása csak pár pillanatba 
telik, szerszámok nélkül. A gém  
álló helyzetében a rögzítő  
csapok segítenek, hogy a feladat   
egy pillanat alatt kész legyen, 
így fokozva a termelékenységet.  
Az egykaros hidraulikus  
gyorscsatlakozó (opcionális) 
lehetővé teszi, hogy egyszerre 
csatolja le mind a négy kört.

2 gém forgáspont
felső: magasság fokozat
alsó: erő fokozat

Hidraulikus Kiegyenlítő
Ez az opcionális funkció lehetővé teszi a kezelő  
számára, hogy emelje vagy lejjebb engedje a  
gémet anélkül, hogy a kanál dőlésszögén  
kellene állítani, ezzel megelőzve, hogy a homok 
és a föld kiszóródjon. Ez a funkció ugyanolyan 
tökéletes működik raklap villával is.
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KUBOTA HOMLOKR AKODÓ
Joystick vezérlés
A joystick a vezérlő konzol előtt  
található a sima és könnyed kezelés  
érdekében, a homlokrakodó joystick 
nagyban leegyszerűsíti a kezelést, így 
Önnek csak a feladatra kell figyelnie.  
A Series Circuit lehetővé teszi az  
egyidejű gém és kanál működést.

Harmadik funkció szelep
Az opcionális harmadik funkció szelep 
növeli a homlokrakodóval végezhető  
műveletek számát.  A harmadik  
funkció szelepet egy gomb  
nyomásával lehet kezelni, ami a  
markolaton található, így 2 műveletet  
lehet egyszerre végezni, mint a kanál 
előre buktatását és nyitását.

Emelőerő és magasság
A gém két külön felfogatási forgáspont  
pozícióval rendelkezik (erő és  
magasság fokozat) lehetővé téve, hogy  
az M széria homlokrakodójának az  
erejét növelje, illetve ha szükséges a  
magasságát is, ahogy a helyzet kívánja. 
Amikor a raklap villa, vagy a bálarako-
dó van használatban akkor érdemes a  
forgáspontot úgy beállítani, hogy extra  
magasságot kapjon. A kanállal végzett   
munkáknál az alacsonyabb pozíció  
nagyobb erőt eredményez.

Kubota Shockless Ride 
(KSR)
A KSR elnyeli a rakodó által kifejtett  
ütéseket, ezzel csökkentve a gépkezelő  
fáradását. Ez a funkció tökéletes, ha  
szűk helyen kell manővereznie nehéz  
rakománnyal. 
Könnyedén
megtartja a gép 
egyensúlyát kör 
bálák pakolása
során is.

Homlokrakodó konzol
A homlokrakodó váza egy erős acél váz, 
amely hosszú élettartammal rendelkezik  
és a tervezésének köszönhetően  
egyszerűbbé vált, hiszen nincsenek rajta  
felesleges csatlakozók. Így gyorsabb és
egyszerűbb 
csatlakoztatni 
a rakodót, 
mint előtte
bármikor.
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Specifikáció

Frontrakodó műszaki adatok

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 M8560 M9960
ROPS/Fülkés ROPS/Fülkés

Motor
V3800-CR-TE4 V3800-CR-TIE4Típus

Hengerek száma 4/4 szelep, turbófeltöltős 4/4 szelep, turbófeltöltős intercoolerrel
Névl. Teljesítmény kW(LE) 64 (84) 75 (102)
Névl. fordulatszám                   (Fülke/ROPS) 2600/2400
Üzemanyag rendsz. Közös nyomócsöves
Kipufogó szűrő rendsz. Dízel részecskeszűrős
Üzemanyag tartály kapacitása Fülkés/ROPS. l 110/90

Váltó
ROPS: E18/H18 Fülke: E36/H36Sebességek száma

Max. utazó sebesség km/h 40
Sebességváltó Fülkés/ROPS 6 Teljesen szinkronizált / 6 teljesen szinkronizált Hi/Lo-val
Hidraulikus irány váltó Alapfelszereltség az oszlopra szerelt kar
Fő tengelykapcsoló Hidraulikus nedves többtárcsás
Fék Hidraulikus tárcsafék olajhűtéssel
Park. fék Sebességváltó zár típus
Differenciál zár Elől: Önzáró automata differenciálmű H: Hidraulikus differenciálmű

TLT 540/540E fordulatszám felügyelettel (1000 1/perc opcionálisan)
TLT sebesség
TLT Kuplung kapcsolás Elektro-hidraulikus

Hidraulika
60/64Szivattyú kapacitása l /min.

Szabályzó rendszer Helyzet- , vonóerő és vegyes vezérlés
Emelési kapacitás a karok végén kg 4100
Kiadó szelepek száma 2 gyárilag (3. opcionális)

Méretek & tömeg
2250Tengelytávolság mm

Tömeg kg 3665/3330
Hosszúság mm 3955
Magasság mm 2560/2650
Szélesség mm 2280 (gyári gumiabroncsokkal)
Gumiabroncsok mellső mm 360 / 70R34

hátső mm 480 / 70R34
Futófelület szélessége mm 1800 (gyári gumiabroncsokkal)

Homlokrakodó modell LA1354
Traktor modell M8560, M9960
Gém forgáspont Magassági pozíció Erő pozíció
Maximum emelési magasság a forgócsapig mm 3700 3350
Szabad magasság, munkaeszköz billentés mm 2808 2405
Emelési kap. a max. magasságtól a forgócsapig mm 738 1149
Maximális billenési szög fok 52 64
Munkaeszköz kinyúlása talajszinten mm 2233
Kanál billenési szög fok 40
Ásási mélység (kanál vízszintesen) mm 198 185
Teljes magasság szállításnál mm 1695
Lapát szélesség/térfogat mm /m3 72/0,55, 84/0,64
Emelési tömeg forgócsaptól kg 1810 1880
Emelési idő mp 4,2
Leengedési idő mp 2,9
Kanál ürítési idő mp 2,4
Kanál visszafordítási idő mp 2,2www.ku
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