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A friss 
gondolkodás 
a mai kor  
kihívásaira 
adott válasz.
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A mezőgazdasági szektor előtt álló kihívások egyre nagyobbak. Kemény 
időkben csak egy dolog segít: egy új gondolkodásmód: alternatív 
lehetőségek kidolgozása és intelligens döntések meghozatala. A 
következő traktor vásárlásakor ez azt jelenti, hogy a kinézet helyett a 
hatékonyságot választja. Olyan traktor választása, amely a legmagasabb 
teljesítmény mellett kemény munkát végez, miközben hatékonysága 
kimagasló és mindezt elfogadható áron. A Kubota traktor éppen a 
megfelelő alternatíva ilyen időkben.
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A nehéz 
időkben igazi 
teljesítményre 
van 
szüksége.
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Ha egyre nehezebben lesz sikeres, akkor eljött az idő, hogy 
kompromisszumok nélküli megoldást alkalmazzon, ez pedig 
megkérdőjelezhetetlen minőséget és megbízhatóságot igényel. 
A Kubota motorok megfelelnek ezeknek  az elvárásoknak, 
amikor kemény munka folyik. Meg fog lepődni azok 
teljesítménye, ereje és üzemanyag takarékossága láttán.

www.ke
tka

ta.
hu



6 

Piacra kerül az  M7001-
es sorozat és elindul a 
Kubota munkagép 
program

2014
A KUBOTA felvásárolja 
a Kverneland csoportot

Új traktorgyár 
megnyitása 
Franciaországban 

A gazdálkodás
újra 
értelmezése 
egy globális
szereplő által.
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 A Kubota a Great Plain 
megszerzésével bővíti  
a munkagép palettát2016

Egy olyan partner, aki elősegítheti az új 
gondolkodásmódot, bizonyos fokú hatalommal és 
komolysággal jár. Tudta, hogy a Kubota globális, gyorsan 
növekvő vállalat a mezőgazdaságban? Csak vessünk egy 
pillantást az elmúlt 4 évben hozott döntésekre és 
lépésekre! Meglepődött?
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A 
jövőorientált 
portfólió nem 
ér véget a 
traktorokkal.
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A mezőgazdaság követelményei nemcsak magasak, hanem átfogóak és 
sokszínűek is. Szerencsére a Kubota pontosan a megfelelő megoldás 
minden feladatra - egyetlen forrásból. A piacon hatalmas termék palettával 
és Kubota ISOBUS eszközökkel mi partnere vagyunk annak, aki előre 
gondolkodik és lehetővé teszi a dolgokat. Minden gép és folyamat 
tökéletesen illeszkedik egymással és garantálja a legmagasabb szintű 
minőséget és hatékonyságot, nem is beszélve a jövőbeni életképességről.
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#Kiemelkedő

MGX III:
okos és
sokoldalú
  A Kubota MGX III egy okos, többfunkciós traktor. A korszerű 
motortechnika meggyőző helyzetet teremt a nehéz 
környezetben óriási költséghatékonysággal és rendkívül 
környezetbarát módon. Meglepően könnyű és kényelmes 
munkát végezni a 8 fokozatú powershift sebességváltóval, a 
terhelés alatti irányváltóval és a rendkívül erős fogazású 
mechanizmussal. Képességek, melyek lehetővé teszik, hogy 
könnyedén új sikereket érjen el.

Egyedülállóan nagy vonóerő

Erőteljes és hatékony:
a 4 hengeres motorok nagy 
teljesítményt, alacsony 
fordulatszámot és 
üzemanyag-fogyasztást, 
valamint hosszú élettartamot 
nyújtanak.

Rendkívül környezetbarát

Ennek a traktor sorozatnak a 
motorjai megfelelnek szigorú

  "Stage IV Final" kibocsátás
  szabványok. 

Rendkívül kényelmes

A tágas fülke kényelmes 
munkaterületet kínál optimális 
panoráma kilátással. Minden 
vezérlőelem jól el van 
elrendezve, nem akadályozza 
a mozgást és kézre esik.
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Meglepően fordulékony

A "Bi-Speed" fordulás segítő 
berendezéssel az MGX III 
kitűnő manőverezhetőséggel 
rendelkezik - nagymértékben 
lerövidíti a táblavégi fordulókat. 
Forduljon csak egyszerűen, 
tolatás nélkül. 

Kiváló sebességváltó

Az MGX III az egyetlen, 
amely a 8 fokozatú 
powershift 
sebességváltóval 
rendelkezik: így 
kényelmesen dolgozik 
kuplung vagy megállás 
nélkül.

Lenyűgözúen pontos

Az MGX sokkal több, mint 
egy traktor: az ISOBUS  
terminálokkal és a Kubota 
eszközökkel a kihívásokra 
ad választ. A precíziós 
gazdálkodási megoldások 
potenciáljával időt és pénzt 
takarít meg.
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Az MGX III 
motorok: zöld fény 
a jövő számára 

#Motor

Az új Kubota MGX III modellek motorháza alatt olyan motorok, vannak 
amelyek a legmodernebb technológiát alkalmazzák a kihívást jelentő 
európai kibocsátási szabványoknak való megfelelés érdekében. A 
rendkívül hatékony motorok nem csak gazdaságosak és tiszták, hanem 
teljesítményük szempontjából sem hagynak semmi kívánnivalót, sőt. 
Az MGX III vontató jól érzi magáta nehéz  munkakörülmények között.
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Tiszta & erőteljes

Optimalizált 
égéstér

Kipufogógáz 
visszavezetés

Diesel 
részecske- 

szűrő

DPF

Kipufogógáz 
utókezelő rendszer 

SCR

CRS

EGR

EPA 

Tier3

Tier4 ideiglenes 

Tier4 végleges

P
M

NOxHC

Tier2

Tier1

Az MGX III traktorok motorjai ismét megmutatják, hogy 
a Kubota a dízelmotorok terén vezető innovatív cég. 
Meg fogja találni a modern 4 hengeres V3800-at az 
M95GX III-ban és az M105GX III-ban. Az M115GX III, 
M125GX III és M135GX III modellek 4 hengeres 
V6108 motorral rendelkeznek. Mindkét motor teljesíti a 
szigorú Stage IV Final emissziós szabványokat. A 
common rail befecskendezés, a dízel oxidációs 
katalizátor (DOC), a dízel részecskeszűrő (DPF), az 
SCR katalizátor és a vízhűtéses kipufogógáz-
visszavezetés (EGR) kifinomult kombinációja teszi ezt 
lehetővé.

A tisztaságot nem csak a környezete élvezheti, 
hanem még több előnye van: nagyobb 
hatékonyság, alacsonyabb üzemanyag fogyasztás 
és kevesebb motor zaj. A bizonyított Kubota 
megbízhatóság is mind része a csomagnak.

Gazdaságilag és ökológiailag is előnyös 
A Kubota csökkentette a V3800 motor maximális 
fordulatszámát 2.600 fordulat / perc és 2.400 
fordulat / perc közé. Ez a változtatás nagyobb 
kényelmet biztosít Önnek. A motor nemcsak  
kevesebb üzemanyagot fogyaszt, hanem a kopás is 
kisebb mértékű . Továbbá a Kubota optimalizálta az 
összes motor teljesítmény- és nyomaték görbéit. 
Ennek eredményeképpen a V6108 motor 
csúcsteljesítményét sokkal alacsonyabb motor 
fordulatnál éri el. Ez pozitív hatással van a 
vezetőfülke zajára és a traktor üzemanyag-
fogyasztására is.

Kifizetődő fejleszések
Az MGX III motorját érintő egyéb újítások is 
egyértelmű javulást mutatnak. A hűtést javították, a 
radiátor kapacitását 30% -kal növelték és két új 
légbeömlőt tettek be a motorháztetőbe. A motorok 
beruházási megtérülése nagyobb hatékonyságot és 
hosszabb élettartamot jelent. A generátor nagyobb 
kapacitásának köszönhetően például jelentősen több 
elektromos áram áll rendelkezésre a csatlakoztatott 
berendezés számára. 

Tudta? 

Tudta-e, hogy a Kubota csak a 
saját motorjait építi be, és a 
Kubota a 100 Le alatt működő 
ipari dízelmotorok piacán 
piacvezető? Meglepő lehet, ha 
megtudja, milyen sokféle 
gépben működnek még Kubota 
motorok. A siker legfontosabb 
összetevői a csúcsminőség és a 
megbízhatóság.

Tágos a fülke alatt
A 190 literes dízel tartály és a 16 literes AdBlue® tartály 
kényelmesen elfér. A Kubota könnyű karbantartást is 
biztosít, mivel a traktor minden karbantartási pontja 
könnyen elérhető.
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#Hajtómű

Egyedülálló 8 fokozatú 
Powershift sebességváltó: 
mindig a megfelelő 
sebességfokozatban
Intelligens és felhasználóbarát - az Intelli-Shift powershift 
sebességváltókkal egy gombnyomással megváltoztathatja a sebesség 
fokozatot. A Kubota MGX III azonban többet tartogat a munkájának 
megkönnyítésére: az automatikus üzemmód segít a talajviszonyok 
megváltozásakor és a lejtős terepen. Egyszerűen alkalmazkodhat 
minden munka körülményhez a kapcsoló gombok megnyomásával.
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Az Intelli-Shift sebességváltóval a váltókar 
segítségével egyszerűen átkapcsolhatja a 
sebességfokozatokat egy gombnyomással. A felfelé 
vagy lefelé történő ugrás ugyanilyen egyszerű. Az 
egyedülálló nyolc fokozatú powershift tartományban 
három csoportban összesen 24 előre és 24 hátrame-
neti fokozat áll az Ön rendelkezésére - a legmegfele-
lőbb a legszélesebb körű alkalmazások számára. Attól 
függően, hogyan változnak a körülmények, meg sem  
kell emelni a jobb karját a karfáról a fokozatok kapcso-
lásához. Két további gomb található a powershift 
sebességek megváltoztatásához.

Sima, könnyű váltás
Nagyon fejlett mikroprocesszoros technológiát hasz-
nálunk, hogy a fokozatok a különböző terhelések és 
körülmények között is a lehető legoptimálisabban 
kapcsolódjanak át. A powershift sebességek átfedése 
révén megállapíthatja a szükséges feladathoz szüksé-
ges pontos sebességet. Ez maximális sokoldalúságot 
és a minimális kompromisszumot jelent.

Egy olyan lehetőség, amelyik fizet
Az opcionális mászó sebesség csoportnál a 
sebességek száma 32 előre- és 32 hátrameneti 
fokozatra növekszik. Olyan műveleteknél, amelyek 
gyakran alacsony sebességet igényelnek, például 
zöldség betakarítása vagy palánták ültetése, ez a 
lehetőség kötelező.

Az irányítás még mindig az Ön feladata
Változó talaj- és terepviszonyok között az automata 
üzemmód valódi áldás. Itt az alapelv a maximális 
teljesítmény az automatikus váltás révén. A pótkocsival 
közlekedve az úton a menetsebességet a terhelés és a 
gázpedál helyzetétől függően felfelé vagy lefelé 
válthatja.  A szántóföldi üzemmódban az automatikus 
funkció megakadályozza, hogy motort túlterheljük és a 
hatáslánc a legmegfelelőbb fokozatba kapcsol 
automatikusan, így a kezelő maximálisan 
koncentrálhat a munkájára még akkor is, ha 
kihívásokkal teli körülmények között van és 
folyamatosan gondolkodnia kell a sebességváltásról.

Tudta? 

Tudta-e, hogy Kubota Európa-
szerte vezető szerepet tölt be az 
építőipari gépek és kistraktorok 
területén? Meg fogja találni 
ugyanazt a tapasztalatot és 
kulcsokat a sikerhez
 a mezőgazdasági gépek 
esetében is.
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#Hidraulika

Az MGX III rendkívül termelékeny, nagyteljesítményű hidraulikus 
rendszere könnyedén kezeli a nehéz eszközöket. Akár 
kombinált vetőgéppel, akár váltva forgató ekével dolgozik, ez a 
traktor megfelelő emelő kapacitással bír. Homlokrakodóval 
dolgozik egész nap? Az MGX III hidraulikája is kiváló 
teljesítményt nyújt.

Valódi tápegység: 
tényleg betöltheti
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1 2

A magas termelékenység az MGX III hidraulika 
rendszerének célja. Az új MGX III sorozatú traktorok 
fogaskerék szivattyúkkal vannak ellátva, amelyek 
megkönnyítik a kapcsolódást és az extra gyors 
homlokrakodós munkát. A külső hidraulikus 
munkahengerek nagyobb emelési kapacitást és 
egyszerűsített működést biztosítanak, míg az új 
nyomáscsökkentő szelep minimalizálja a 
nyomásveszteséget. Ez nagyobb teljesítményt 
eredményez a TLT-hez, ha nincs használatban az  
emelő berendezés.

Erőteljes és egyszerű
Az MGX III erejének köszönhetően a nagyon nehéz 
talajmunkákra is könnyen sort keríthet. A nagy 
teljesítményű külső hidraulikus munkahengereknek 
köszönhetően a 3 pont, III. kategóriájú  emelő 
karokkal megnövekedett a teherbírás: 6.100 kg 
(M115GX III, M125GX III és M135GX III) vagy 
5.000 kg (M95GX III és M105GX III). Könnyű és 
kényelmes koncepciója lehetővé teszi, hogy 
bármikor felszerelhessen bármilyen felszerelést. 
Számos csatlakozási lehetőség áll rendelkezésre (a 
piactól függően), amely erős összekapcsolást 
biztosít nehéz terhekhez.

Kiváló érzékenység
A homlokrakodós munkáknál kívánt rövid ciklusidők 
és az eszközök gyors reagálása érdekében a 
traktorok nagy teljesítményű hidraulika 
szivattyúkkal rendelkeznek. Két hidraulikus szelep 
a standard  és legfeljebb négy szelep opcionális. 
Ezzel egyszerre több feladatot is kezelhet. A 
kiadószelep átfolyása beállítható a vezetőülésről, 
ennek eredményeként könnyen és pontosan 
szabályozhatja a hidraulikus funkciókat.

A szelíd megközelítés 
Bármilyen feladat vár rá, a kardántengely 
elektrohidraulikus tengelykapcsolóval (540/1000 
fordulat / perc, 540/540E opció) használható a hátsó 
munkagépek széles választékával. A megnövekedett 
termelékenység érdekében a független 
kardántengelyt a vezérlőkapcsoló elforgatásával lehet 
be- és kikapcsolni. Az automatikus moduláció 
biztosítja a finom indítást anélkül, hogy meg kellene 
állnia a traktorral.

M95GX III M115GX III
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#Fülke

Tudta? 

Tudta-e, hogy a Kubota gépeket 
gyárt hét európai országban is? 
A piac közelsége központi 
szerepet játszik a vállalat 
filozófiájában. Minden gyár 
ugyanazokat a magas japán 
minőségi előírásokat követi, akár 
Németországban, 
Franciaországban vagy 
Japánban.

A teljesítmény a komfortérzettől növekszik. Ez az oka annak, hogy a 
Kubota az MGX III vezetőfülkéjét úgy tervezte meg, hogy optimálisan 
megfeleljen az Ön igényeinek. Rengeteg hely, kényelem és jó áttekintés 
teszi lehetővé, hogy termelékenyen dolgozhasson és szükség esetén 
kellemes munkakörnyezetet biztosítson éjszakára is. Így érzi magát 
remekül a műszak elejétől a végéig.

Legjobb hely a 
házban: maximális 
kényelemre számíthat
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Néhány traktorfülkénél elég hajlékonynak kell lennie 
ahhoz, hogy bejusson. Nem így az MGX III széles ajtói 
esetében.  A fülkét egyaránt jól megközelítheti mindkét 
oldalról. Belül egy nagyon tágas munkaterület várja 
Önt, beleértve a deluxe vezetőülés légrugós 
felfüggesztését, amin azonnal nyugodt lesz. Egy 
párnázott utas ülés is rendelkezésre áll, ha nem 
egyedül szeretne dolgozni. 

Kényelmes környezet
Minden fontos vezérlő elem úgy van elhelyezve, 
hogy lehetővé tegye a kényelmes és legkevésbé 
megterhelő munkavégzést. Ön is értékelni fogja a 
zajszintet a légkondi ionált fülkében, mivel 
kellemesen ala sony. Ez az optimális környezet 
nem sak a hosszú munkanapokon kifizetődő, hanem 
kiváló munka minőséget is jelent.

Lényegre törő kilátás
Ami a munka minőségét illeti, az MGX III kiemelkedő 
panoráma kilátása is létfontosságú szerepet játszik. 
A 4 oszlopos fülke nagy üvegfelületekkel 
rendelkezik. Az összes munka szempontjából a 
fontos területre akadálytalan a rálátás, ezáltal 
biztonságosan kihasználhatja a munkagépek 
maximális szélességét. Nő a terméleknység, 
növekszik a biztonság.

Az éjszakai láthatóság is nagyszerű: a négy munka 
fényszóró és a négy erőteljes LED-es 
munkafényszóró, (opció), amelyek a fülke tetőn 
vannak felszerelve, nappali fényt teremtenek.

Teljes komfort csomag 
Másik fontos jellemző: a felsõ tető ablak a biztonságos 
munkavégzéshez, a kormánykerék mind a billentéshez, mind a 
teleszkópos beállításhoz optimális üléspozícióhoz, valamint a nagy 
teljesítményû légkondicionáló és fûtõrendszerhez. Mindez hozzájárul 
a vezetési és működési kényelemhez, valamint növeli a 
termelékenységet.
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#Fülke

A Kubota szerint az ergonómia segíteni fog Önnek, hogy könnyedén 
működtethesse és irányíthassa a traktorát. A vezérlőelemek 
elrendezése ezért a világos áttekintés és a felhasználóbarátság 
biztosítására összpontosul. Az MGX III működése könnyen érthető és 
teljesen intuitív, így teljes mértékben koncentrálhat a munkára.

Minden egy kézben: 
a munka egyszerűbb
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Az MGX III vezérlőpanel jól van 
elrendezve: minden vezérlőelem 
logikusan elhelyezett és elérhető. A 
tiszta színkódolás (narancssárga: 
sebességváltó, fekete: hidraulika, sárga: 
kardántengely) gyors, biztonságos és 
hibátlan működést biztosít.

Minden ellenőrzés alatt 
A vezetőfülke jobb oldalán található, jól 
elrendezett kezelőpanel a traktor 
parancsközpontját képviseli. Minden 
vezérlőelem ott és a szomszédos 
kartámaszban található. Minden 
azonnal elérhető.  A napellenző a 
monitor körül gondoskodik, így akár 
napsütéses napokon is gondtalanul 
megjeleníthető az információ.

Minden a közelben
A Kubota számára jellemző intelligens 
kapcsolóelemek további segédprogra-
mot biztosítanak. Nézzünk három 
példát: a sebességkorlátozó 
segítségével beállíthatja a motor 
maximális fordulatszámát. A beállított 
fordulatszámot folyamatosan tartja, 
kevesebb üzemanyag fogyasztódik és 
csökken a túlfeszültség veszélye a 
kardántengely működésében. Az RPM 
Dual Memory kapcsoló segítségével 
előre beállítható, állítson be két gyakran 
használt sebességet. Ez

időt takarít meg, mivel nem kell a motort 
a szükséges sebességre fojtani 
lehetővé téve, hogy a feladatra 
összpontosítson. A Kubota RPM Work 
Cruise nagyon hasznos. Az elektronikus 
vezérlés biztosítja a motor állandó 
erősségét és a kardántengely 
sebességét. Az erőátvitel automatikus 
módjával kombinálva a TLT hajtású 
gépek munkájának minősége nő. A 
bálázó használata dombos terepen 
tökéletes példa erre.

Mindent látni
Az újonnan megtervezett műszerfalnak 
köszönhetően még nagyobb figyelmet 
fordítanak az összes fontos 
traktoradatra. Jelzi az AdBlue® tartály  
szintjét, a fő motor és az átviteli 
információkat, valamint az elsőtengely 
felfüggesztésének állapotát.
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Ha a traktor és a homlokrakodó ugyanazon gyártó által készül, akkor joggal várhat egy 
jól illeszkedő termékcsomagot. Az MGX III esetében ez az Ön elvárásait túllépi. Ez egy 
olyan technológia, amely egyetlen forrásból származik, növelve a homlokrakodó 
teljesítményét és emelkedik új szintre az intelligens megoldásokkal.

Nagyobb hatékonyság: 
emelje fel a 
homlokrakodó munkáját 
egy új szintre

#Homlok rakodó
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Az egyszerű és gyors működés két meghatározó 
tényező, amelyek meghatározzák a traktor és a 
homlokrakodó kombinációját a Kubotánál.

Minden előfeltétel tökéletesen teljesül a 
munkavégzéshez: a traktor kiváló kilátást nyújt a 
munkagépekre, beleértve az emelt homlokrakodót. 
A homlokrakodó a legegyszerűbb módon szerszám 
nélkül le és felszerelhető. 

A homlokrakodó felé való nagyon jó láthatóság növeli a 
biztonságot. Az alacsony nyomáscsökkentő szelep 
biztosítja, hogy a homlokrakodó a hidraulikus 
nyomásveszteség esetén is megtartja a helyzetét.

Érdekli a hozzáadott érték?
A kényelem és biztonság ugyanolyan fontos a 
homlokrakodós munkák esetében is. A KSR (Kubota 
Shockless Ride) ütéscsillapító rendszer minimálisra 
csökkenti a gém rángatását, amikor a traktor nagy 
sebességgel dolgozik, például csökkentve a vezető 
terhelését. A harmadik hidraulikus funkcióval vagy 
akár egy negyedik hidraulikus funkcióval rendelkező 
opcionális szeleppel még tovább növelheti a 
lehetséges homlokrakodó alkalmazások számát, 
például egy hidraulikus bálamegfogó vagy más 
hidraulikusan vezérelt szerelvények hozzáadásával. 
Szükséges magasra emelkedni vagy felemelni valami 
nehéz terhet? Két külön csatlakozási ponttal a 
maximális emelési kapacitás vagy a homlokrakodó 
maximális emelési magassága is igénybe vehető. 

Készen állok, nincs idő
A homlokrakodó felszerelése és eltávolítása nem 
lehet ennél egyszerűbb. Az integrált támaszok és 
a két csatlakozócsap segítségével ez egyszerű 
szerszámok használata nélkül. Az Euro gyorscsat-
lakozó garantálja a trágyavilla, a raklapvilla, a 
bálavilla és a kanál gyors felszerelését és eltávo-
lítását másodpercek alatt. Csatlakoztassa a 
hidraulikus vezetékeket  gyorsan az egykaros 
hidraulikus gyorscsatlakozóval.

Érzékeny, pontos működés
A joystick karral nagy pontossággal vezérelheti a 
homlokrakodót. A kezelőpanelen könnyen elérhető, 
nagyon érzékeny működési élményt nyújt. A dedikált 
vezérlőszelepnek köszönhetően több funkciót is 
használhat, miközben a kanálvezérlés lehetővé teszi 
a rövid munkaköröket. A terhelés alatti irányváltónak 
köszönhetően a tengelykapcsoló használata nélkül 
előre- vagy hátra is tud vezetni.

Tudta?

Tudta, hogy a Kubota nem 
csak Japán  50 legelismertebb 
márkájának egyike, hanem a 
világ egyik legnagyobb 
traktorgyártója? Csak 2014-
ben a Kubota több, mint 
180 000 traktort gyártott. www.ke
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#Vonóerő

Az MGX III kiemelkedő vontatásának és egyedülálló 
manőverezhetőségének köszönhetően bármely területen, az úton vagy 
a szántóföldön bármilyen feladat elvégezhető. Látni fogja: ez a traktor 
még nehéz körülmények között is mindig növeli a termelékenységet.

Egy agilis erőgép: 
maximális 
vonóerő bármilyen 
helyzetben
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Az MGX III kifogástalan kormányozhatósága új 
dimenziót teremt a kategóriájában: anélkül fordulhat a 
tábla végén, hogy hátra tolatna vagy szélesebb forgót 
kellene hagynia,  szűk helyeken, gazdasági 
épületekben vagy azok körül. Ami ezt lehetővé teszi , 
az a Kubota lenyűgöző "Bi-Speed" fordulási rendszere: 
35° -os kormányszögtől automatikusan növeli az első 
kerekek fordulatát. Ezáltal a traktort rendkívüli 
mozgékonysággal ruházták fel.

Manőverezés szűk helyeken
Az MGX III egyedülállóan szűk fordulási sugara az 
első tengelyén alapul, kúpkerekes hajtással - ez a 
Kubota kizárólagos előnye. A legendás 55° -os 
kormányzási szöggel a legszűkebb helyeken is 
könnyedén manőverezhető. Előnyei: a kúpkerekes 
hajtómű miatt az MGX III-nak jóval nagyobb 
hasmagassága van, mint a többi univerzális traktorok-
nak. Ennek eredményeként még olyan magas 
kultúrában is dolgozhat, ahol más traktorok nem 
tudnak menni.

Nagy tengelytáv a jó vontatáshoz
A 2.690 mm-es nagy tengelytáv az M115GX III - 
M135GX III modelleknél nagyon előnyös a nehéz 
munkakörülmények között.

Jó rugózás
Valamennyi MGX III modell opcionálisan mellső 
tengely rugózás rendszerrel is felszerelhető. Ez egy 
bölcs beruházás, mivel nem csak a nagyobb vezetési 
kényelmet és biztonságot biztosítja, hanem a talajon 
a nagyobb vonóerőt is. Értékelni fogja a kényelmes 
vezetési élményt anélkül, hogy fáradtságot 
tapasztalna.

Szabadalmaztatási képlet a csúszás ellen
Ha a puha, sáros talaj lassítja Önt, csak kapcsolja be 
az elülső és a hátsó tengelyen az elektrohidraulikus 
differenciálzárat.Használja az első tengely 
differenciálzárat egyenes mozgásnál szántóföldi 
üzemmódban, amikor csúszás következik be. 

Hasznos automatikus összkerékhajtás
Egy másik hasznos funkció az automatikus 
összkerékhajtás. Ha bekapcsolt állapotban van, akkor 
a traktor automatikusan átkapcsol a két kerék 
hajtásra, mihelyt 20 km / h sebességnél gyorsabban 
halad.  17 km / h alatt pedig az összkerékhajtás 
vissza kapcsol. Az előnye a csekélyebb  gumiabroncs 
kopás és az alacsonyabb üzemanyag fogyasztás. A 
fékezési teljesítmény is javul, ami különösen előnyös 
a közúti szállításnál nehéz pótkocsival.

Mellső híd rugózással

Mellső híd rugózás nélkül

Tudta?

Gonshiro Kubota megalapította a 
vállalatot, mert már nem tudta 
tovább nézni a rossz minőségű ivó-
víztől haldokló embereket. Elkezdte 
gyártani a tiszta vízellátással 
kapcsolatos termékeket. Azóta 
különböző termékeket kínálunk, 
amelyek segítik az emberek és a 
társadalom életkörülményeinek 
javítását. Ez az, amit “For Earth, For 
Life” (A Földért, az életért) jelent.
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Az idő pénz - 
kivéve az MGX 
III-mal

#Precíziós gazdálkodás

A mezõgazdasági szektornak is a lehető legnagyobb hatékonyságot kell 
elérnie. Ez ma igazabb, mint valaha. Az MGX III retrofit ISOBUS és Precision 
Farming megoldásokkal hatékonyan és gazdaságosan juttathat ki a 
növényvédő szereket, műtrágyákat és vetőmagokat. A traktor és a termelő 
erőforrások optimálisan használhatóak.

Tudta?

Tudta, hogy a Kubota 
ISOBUS téren úttörő? A 
Kubota által flvásárolt 
Kverneland Group találta fel  
az ISOBUS technológiát.  A 
Kubota az iparágban is 
vezető szerepet tölt be az 
AEF certifikált ISOBUS 
kompatibilitása terén.
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A Kubota MGX III retrofit készletekkel is felszerel-
hető, ami azt jelenti, hogy az MGX III ISOBUS 
vontatóvá válik, amellyel bármilyen ISOBUS 
munka-gépet használhat korlátozás nélkül. Ez időt 
és pénzt takarít meg, amely lehetővé teszi, hogy a 
munka befejezése stresszmentes legyen.

ISOBUS a fedélzeten
A terminálok ISOBUS tanúsítvánnyal 
rendelkeznek. A csatlakozó lehetővé teszi az 
ISOBUS eszközök megjelenítését a fülkében az 
IsoMatch Tellus 12 colos vagy IsoMatch Tellus Go 
7 hüvelykes monitoron. Az összes eszközbeállítás 
elérhető az érintőképernyőn és a monitorokat 
tetszés szerint beállíthatja.
A csatlakozások az ISO 11783 szabványnak, az 
ISOBUS tanúsítványának megfelelően tanúsítottak. 
Legfeljebb négy kamera jeleníthető meg egy 
monitoron. A terminálok számos gyorscsatlakozóval 
rendelkeznek, amelyek gyors és egyszerű kapcsolást 
tesznek lehetővé a képernyők között.

Az IsoMatch Tellus 12 colos kijelzőjén két különböző 
képernyő jelenik meg egyidejűleg, ami két 
különböző információt vagy két különböző ISOBUS 
gépet tartalmaz.

Széles körű segítség
Az ISOBUS kapcsolaton kívül egy vezetés irányító 
LED sor is használható, amely lehetővé teszi a vezető 
számára, hogy kézi irányítást végezzen és növelje az 
MGX III traktor precízitását.
Az erőforrások hatékony felhasználása
A Kubota terminálokba beépített GEOcontrol funkció a 
GNSS antennával kombinálva lehetővé teszi a 
szakaszvezérlő alkalmazást és / vagy a változó 
mennyiség funkció használatát. Ezeket a funkciókat 
az ISOBUS eszközökkel lehet használni, mint például 
a precíziós vetőgépek, műtrágyaszórók vagy 
permetezők. Ezek a funkciók költségeket és 
erőforrásokat takarítanak meg az idő és az átfedések 
számának csökkentésével, valamint a műtrágya és 
vetőmag megtakarításával. A terminálokkal végzett 
összes munka exportálható a tökéletes 
nyomonkövethetőség érdekében.

Szakaszvezérlés:
Az automatikus szakaszvezérlés licensszel a 
berendezés képes kezelni a szakaszok nyitását és 
zárását. Ez költségeket takarít meg és növeli a vezető 
kényelmét.

Változó mennyiségű kijuttatás:
Az automatikus változó mennyiség licensszel az eszköz 
képes önállóan kezelni az arányt a  térképekkel 
kombinálva. Ez növeli a hektáronkénti hozamot, 
megtakarítja a költségeket és növeli a vezető kényelmét.
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# Kubota Farm Solutions

Kubota Farm meg-
oldások: 360 fokos 
teljesítmény a 100% 
-os sikerhez

Megértjük, hogy többre szükségük, mint egy erőteljes traktorra ahhoz, hogy sikeresek 
legyenek: nevezetesen egy olyan integrált termék- és szolgáltatásrendszerre, amely növeli 
versenyképességét és felkészülését a jövőre. A Kubota Farm Solutions (KFS) segítségével 
rendszerünkbe hoztuk megoldásainkat és ajánljuk Önnek. Az intelligens technológiától az 
egyéni szolgáltatásokig a KFS előnyei kiegészítik egymást: kör alakul ki, amely visszatér a 
kezdetekhez: elkötelezettségünk, hogy minden pillanatban egy kicsit jobban támogassuk, most 
és a jövőben is.

KFS

TELJESÍTMÉNY

OPTIMALIZÁLÁS

KONTROLLFINANSZÍROZÁS 

ÉRTÉK-
MEGŐRZÉS
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Teljesítmény
Egyértelmű célunk van: a munkát produktívan és sikeres munkamegtakarítással 
végezzük. A Kubota olyan felszereltséget kínál, amely a legjobban támogathatja 
Önt ebben a törekvésben. Bármelyik traktort vagy munkagépt választja, mindig 
számíthat a bizonyított minőségre, kiváló teljesítményre és összehangolt 
funkciókra. Röviden: intelligens és megbízható technológia, amellyel döntő lépést 
tesz céljai eléréséhez.

Kontroll
Teljesen ellenőrizni szeretné, hogy mit csinál? A Kubota tökéletesen integrált 
rendszereket kínál Önnek, hogy segítsen ennek elérésében. A gépoptimalizálás 
és a vezérlés megvalósítása érdekében a traktor és az erőforrások könnyen 
vezérelhetők egyetlen terminálról. Ez nem csak jobb áttekintést nyújt az összes 
munkafolyamatról, hanem stressz nélkül is dolgozhat.

Optimalizálás
Pontosan tudja, hogyan szeretné elvégezni munkáját: hatékonyan, pontosan és 
leginkább kényelmesen. A Kubota mindent megad, amire szüksége van, hogy 
optimális eredményeket érjen el, miközben nyugodt marad. Az ISOBUS 
technológiával, a precíziós gazdálkodási megoldásokkal és az automatizált 
kormányzási rendszerrel nagy pontossággal juttathatunk ki vetőmagot, 
műtrágyát és növényvédő szert. Ez csökkenti a költségeket és a munkaterhelést.

Értékmegőrzés
Tudja, hogy mire van szüksége ahhoz, hogy üzleti szempontból sikeres legyen: a 
csúcsteljesítményre hosszú éveken keresztül. A Kubota ismét olyan 
megoldásokat kínál, amelyek teljesítik az ígéretüket: a traktoraira már 3 év gyártói 
garanciát vállal. 

Finanszírozás
A termelékenységet növelni szeretné, de a költségeket semmiképpen sem: a 
Kubota Finance segítségével könnyedén, kényelmesen és biztonságossá teheti 
tervezett beruházásait. Legyen szó akár hitelről, akár lízingről és biztosítjuk a 
professzionális tanácsadást és a vonzó felteteleket. Rendelkezésére áll minden 
annak érdekében, hogy profitájon egy olyan technológia előnyeiből, amely 
előmozdítja a sikert. Akár gépre, akár szolgáltatásra van szüksége, Ön teljes 
mértékben ellenőrizheti a költségeket.www.ke
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#Műszaki adatok
Modell M95GX III M105GX III M115GX III M125GX III M135GX III

Motor

Típus V3800-CR-TIEF4 V6108-CR-TIEF4

Lökettérfogat/hengerek száma cm3 3,769 / 4 6,124 / 4

Feltöltés Turbó feltöltő és feltöltő levegő visszahűtő

Névleges motor fordulatszám rpm 2,400 2,200

Teljesítmény (97/68/EC) hp(kw) 104 (77) 111 (81) 123 (90) 133 (98) 143 (105)

Powerboost – – – – –

Maximális nyomaték N.m 346 379 503 544 586

Max. nyomatékhoz tartozó fordulat rpm 1,500

Üzemanyag tartály/ AdBlue tartály 
térfogat

l 190 / 16

Hajtómű

Erőátvitel típusa powershift 

Fokozatok száma F24 / R24

Fokozatok száma mászó sorozattal F32 / R32

Max. sebess®g km/h 40

FŖ sebess®gfokozatok sz§ma 8 powershift

Csoportok sz§ma 3 sebess®ges szinkron kapcsol§s¼

Ir§nyv§lt·  terhel®s alatti, elektrohidraulikusan vez®relt
Fő kuplung
F®k
Összkerék hajtás kapcsolás
Differenciálzár kapcsolás elöl/hátul

tºbbt§rcs§s olajf¿rdŖs, elektrohidraulikus vezérléssel                                      

hidraulikus mŤkºdtet®sŤ olajf¿rdŖs t§rcsaf®kautomatikus összkerék hajtás kapcsolás
Be/Ki/Automata

Elektrohidraulikus kapcsolású differenciálzár

TLT 

Hátsó TLT rpm 540 / 1,000; (540 / 540 Eco opció)

Front TLT rpm 1,000 (opció)

Hidraulika rendszer

Szivattyú kapacitás l/min 76.3 82.5

Emelő berendezés

Vezérlés
horgos föggesztőkar végek "CAT 3", teleszkópos stabilizátorok 

pozíció-, erő-,(alsó pont érzékelős) és vegyes szabályozásl
Emelőerő kg 5,000 6,100

Kiadó szelepek száma

Standard kiadó szelepek
2 standard (3. és, 4. opciól)

1 D7A FD (úszó helyzetes) + 1 D/A SCD (önkioldós)

Standard kerék méret F/R F: 320/85R24, R:420/85R38 F:420/70R24, R:520/70R38

Méret és tömeg adatok

Teljes hossz mm 4,305 4,460

Teljes magasság mm 2,830 2,885

Teljes szélesség min. – max. mm 2,275-2,380 2,100-2,325

Tengelytáv mm 2,435 2,690 / 2,680 (F-SUS)

Nyomtáv elöl mm 1,565;1,675 1,720;1,765

hátul mm 1,750;1,850;1,860 1,605;1,660;1,755;1,810;1,860

Fordulási sugár (fék nélkül) m 4.1 4.5

kg 5,000 5,500 (rugózott híddal)Tömeg

Homlokrakodó adatok

Modell LA1955 LA2255

Height Power Height Power

Maximális emelési magasság mm 3,700 3,370 4,099 3,764

Emelő erő maximális 
magasságnál mm 1,895 1,950 2,137 2,212

Maximális kibillentési szőg deg. 52 63 50 60

Hátrabillentési szög deg. 40

Emelési idő sec 3.8 4.5

Süllyesztési idő sec 3.3 3.9

Kanál kibillentési idő sec 2.1 2.4

Kanál hátrabillentési idő sec 2.5 3
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Modell M95GX III M105GX III M115GX III M125GX III M135GX III

Motor

A&B motorfordulat memória ● ●

Constans RPM mód ● ●

Viszkó ventillátor kuplung ● ●

Maximális fordulat határolás ● ●

Hajtómű

Mászó fokozat ○ ○

Mellső híd rugózás ○ ○

Automatikus sebesség váltás ● ●

TLT 540 / 1000 ● ●

PTO 540 / 540 eco ○ ○

Auto 4 WD mode ● ●

Mellső híd 

Rugózott mellső híd ○ ○

Rugózott híd lezárás ● ●

Rugózás állítása három fokozatban ● ●

Hidraulika rendszer

Átfolyás szabályozás a kiadószelepeknél ● ●

Szabad visszafolyó ○ ○

Gyűjtő tartály a kiadószelepeknél ● ●

Mellső kiadószelepek ○ ○

Független kormány szivattyú ● ●

Fülke

Fülkerugózás N/A N/A

Klíma berendezés ● ●

Napellenző ● ●

Rádió ● ●

Légrugós ülés ● ●

Utasülés ● ●

Multifunkciós karfa ● ●

Hátsó ablak jégmentesítő ○ ○

Hátsó napellenző ○ ○

Led munkalámpa előre ○ ○

Led munkalámpa hátra ○ ○

Polikarbonát jobb oldali ajtó és hátsó 
ablak ○ ○

Teljesítmény monitor ● ●

Homlokrakodó

Mechanikus joystick vezérlés ● ●

Hidraulikus párhuzam vezetés ○ ○

Független 3. funkció ○ ○

Független 4. funkció ○ ○

"Euro 8" eszköz kapcsolási rendszer ● ●

Lengéscsillapítás ○ ○

Multiquick hidraulika kapcsolási rendszer ○ ○

Multiquick 3. funkcióhoz ○ ○

○ option ● standard
www.ke

tka
ta.

hu



32 
info@ketkata.hu www.ketkata.hu

www.ke
tka

ta.
hu




