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KUBOTA
SERIA M7001
7131 – 7151 – 7171

Rolnictwo staje przed coraz trudniejszymi wyzwaniami.
W wymagających czasach pomaga tylko jedno – zmiana sposobu
myślenia przy opracowywaniu alternatywnych rozwiązań i podejmowaniu
mądrych decyzji. W przypadku zakupu nowego ciągnika oznacza to wybór
efektywności zamiast zadziwiającego wizerunku. Należy szukać traktora,
który będzie pracował z maksymalną wydajnością w ciężkich warunkach
i przy dużym obciążeniu. Do tego w rozsądnej cenie. Wybór jest oczywisty
– ciągnik Kubota, który jest dziś najlepszym rozwiązaniem.

Nowy sposób
myślenia to
odpowiedź na
współczesne
wyzwania.
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Obecne czasy
wymagają
nieprzeciętnie
wysokiej
wydajności.

Kiedy produkcja rolnicza staje się coraz bardziej konkurencyjna,
potrzebne są bezkompromisowe rozwiązania. Niezbędne okazują
się jakość i niezawodność na najwyższym poziomie.
Marka Kubota spełnia te wymagania, oferując silniki,
które sprostają oczekiwaniom nawet w trudnych warunkach.
Zaskoczy Cię ich wydajność, moc i optymalne zużycie paliwa.
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Od partnera, który ma ułatwić zmianę sposobu myślenia,
oczekuje się solidności i wiarygodności.
Czy wiesz, że Kubota jest międzynarodowym, szybko
rozwijającym się przedsiębiorstwem działającym również
w sektorze rolniczym? Wystarczy spojrzeć na tempo
wzrostu firmy w ciągu ostatnich czterech lat.
Czyż to nie robi wrażenia?

Nowa wizja
rolnictwa
dzięki
globalnemu
graczowi.

2012
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Kubota kupuje firmę
Kverneland Group.

2014

Wprowadzenie na rynek modeli serii M7001 i wdrożenie
programu maszyn towarzyszących marki Kubota.

2015

Otwarcie nowej fabryki
produkującej ciągniki
serii M7001 we Francji.

M7001

2016

Kubota rozszerza swoją
działalność w sektorze
osprzętu poprzez nabycie
marki Great Plains.
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Rolnictwo stawia wysokie i zróżnicowane wymagania. Na szczęście firma
Kubota ma odpowiednie rozwiązanie dla każdego zadania, i to pochodzące
z jednego źródła. Program szerokiej oferty osprzętu i produkcja
w standardzie ISOBUS czynią z firmy Kubota partnera, który wspiera
rolników i myśli przyszłościowo. Wszystkie maszyny gwarantują pełną
kompatybilność, najwyższą jakość i wydajność, nie wspominając
o wytrzymałości.

Portfolio na
przyszłość,
która nie
kończy się na
ciągnikach.
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#Mocne strony

M7001:
Potężny mocarz
Kubota M7001 to potężny mocarz na rynku traktorów
profesjonalnych. Dzięki nadzwyczajnej nośności i ogromnym
potencjale dla rolnictwa precyzyjnego ten najlepszy model
wyznacza całkowicie nowe standardy. Dochodzi do tego
wysoki komfort oraz zaskakująca wygoda operatora – wydajne
rolnictwo jeszcze nigdy nie było tak łatwe. Zacznij korzystać
z jego zalet i z łatwością osiągnij najwyższą wydajność.

Zaskakująco potężny
Wszystkie warianty tej serii
o mocy 130/150/170 KM,
z możliwością uzyskania
dodatkowo 20/20/5 KM
dzięki Power Boost wykazują
nadzwyczajną dynamikę
i moc.
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Imponująco przyjazny dla
środowiska!
Silnik wysokoprężny
o pojemności 6,1 l
z innowacyjną technologią
SCR ogranicza emisję spalin
do minimum i przewyższa
wymogi aktualnej normy
Stage IV Final.

Nadzwyczaj uniwersalny

Wyjątkowo dobrze
zaplanowany
Przestronna kabina daje
niezakłócony panoramiczny
widok bez martwych stref,
podczas gdy ergonomiczne
siedzenia i niski poziom
hałasu w kabinie zapewniają
optymalny komfort.

Sprawdzona skrzynia biegów
Powershift zapewnia świetną
wydajność, a bezstopniowa
skrzynia biegów KVT oferuje
niemal nieograniczony
potencjał przy maksymalnym
komforcie obsługi.

M7001

Zdumiewająco komfortowy

Niezwykle precyzyjny

Uniwersalny terminal
i wielofunkcyjny dżojstik mają
optymalnie ergonomiczne
położenie, co umożliwia
intuicyjne sterowanie i łatwe
monitorowanie wszystkich
elementów maszyny.

Seria M7001, w 100%
kompatybilna z systemem ISOBUS,
wspiera efektywne wykorzystanie
wyposażenia roboczego.
Potencjał automatycznego systemu
sterowania Autosteer sprawia,
że model ten stanowi precyzyjne
rozwiązanie dla wydajnego rolnictwa.
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#Silnik

Solidność i wydajność:
największy silnik
w swojej klasie

38 L

litrowy zbiornik
na AdBlue

330 L

litrowy zbiornik
na paliwo

W nowej jednostce napędowej V6108 wykorzystano cały potencjał
drzemiący 6,1-litrowy silniku marki Kubota. Czterocylindrowy motor
ma moc porównywalną z wieloma silnikami sześciocylindrowym
w swojej klasie – to idealne rozwiązanie do trudnych prac polowych.
Jednocześnie innowacyjna technologia SCR (selektywnej redukcji
katalitycznej) zmniejsza szkodliwą emisję spalin.
Innymi słowy nie tylko Ty korzystasz z zalet
tego solidnego i ekologicznego silnika.
Korzysta na nim również środowisko.
Pod maską każdego ciągnika serii M7001 kryje się
najnowsza technologia wysokowydajnych silników
Grupy Kubota, jednego z wiodących globalnych
producentów przemysłowych silników wysokoprężnych.
Maksymalna moc osiągana przez trzy modele
to 130 (M7131), 150 (M7151) i 170 KM (M7171)
- plus dodatkowe 20/20/5 KM z systemem Power Boost.
Poza tym są one wyposażone w wydajny system
oczyszczania spalin.
Silniki z wartością dodaną
Nowoczesne 6,1-litrowe wysokoprężne silniki marki
Kubota z czterema zaworami na cylinder, długim
skokiem tłoka i sprawdzonym systemem Kubota E-CDIS
(bezpośredniego wtrysku) płynnie wytwarzają moc przy
jednoczesnym efektywniejszym zużyciu paliwa, niższym
poziomie hałasu i drgań.

Czy wiesz, że...
  
Czy wiesz, że Firma Kubota
sama produkuje swoje jednostki
napędowe i jest światowym
liderem na rynku przemysłowych
silników wysokoprężnych o mocy
poniżej 100 KM? Zdziwiłbyś się,
gdybyś wiedział, ile pojazdów ma
pod maską jednostki napędowe
marki Kubota. Dwa podstawowe
źródła tego sukcesu to najwyższa
jakość i wydajność.
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Układ wtrysku wysokociśnieniowego Common Rail
(CRS) elektronicznie reguluje czas i ilość paliwa
podawanego wieloetapowo pod wysokim ciśnieniem
w celu zapewnienia optymalnego spalania.
Poprawia to wydajność jednostki napędowej,
obniża zużycie paliwa i redukuje poziom hałasu.
Wysokowydajna turbosprężarka pomaga wytworzyć
duży moment obrotowy i ogromną moc.
Większe zbiorniki na paliwo i AdBlue®
Ciągniki serii M7001 są wyposażone w zbiorniki
o dużej pojemności, co umożliwia wielogodzinną pracę.

M7001
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#Silnik

Dynamiczny
i mocny: zalety
dwóch silników
w jednym
Rezultaty są oczywiste: nowoczesna jednostka napędowa V6108
w ciągniku M7001 ma zalety cztero- i sześciocylindrowych silników,
jednocześnie eliminując ich wady. Charakterystyka i właściwości
silnika połączone z jego wyjątkową dynamiką i mocą sprawiają,
że spełnia on wszystkie oczekiwania i wyznacza całkowicie nowy
standard w swojej klasie.

Korzystny moment obrotowy
Silnik marki Kubota ma doskonały maksymalny moment
obrotowy przy niskich obrotach równych 1400 obr/min.
Najlepsza w swojej klasie wydajności daje korzyści
nie tylko w przypadku stosowania osprzętu
napędzanego z wałka odbioru mocy (WOM).

w celu utrzymania maksymalnej wydajności.
Jeżeli do wyjątkowo ciężkich prac z osprzętem
napędzanym z WOM lub do zastosowań
transportowych potrzebny jest chwilowy wzrost
mocy, system Power Boost w maszynie serii M7001
natychmiast dostarczy użytkownikowi dodatkowych
koni mechanicznych.

Czysta technologia
Wytrzymały silnik V6108 jest wyposażony w układ
oczyszczania spalin w technologii SCR (selektywna
redukcja katalityczna) wykorzystujący AdBlue®.
Połączenie tej technologii oraz tłumika z filtrem cząstek
stałych (DPF) i systemem recyrkulacji spalin (EGR)
sprawia, że ciągnik M7001 wyraźnie przewyższa
wymogi określone w najnowszych normach emisji spalin
Euro Stage IV.

Efektywna obsługa
Duża pojemność i tym samym intensywniejsze
smarowanie zapewnia dłuższe okresy
międzyprzeglądowe.
Stabilna konstrukcja bloku silnika
Konstrukcja bloku silnika została pożebrowana,
co wspomaga redukcję drgań silnika i zmniejsza
ich wpływ na układy wspomagające. W efekcie
otrzymujemy większą wytrzymałość i trwałość,
a ponadto optymalną sztywność skrętną bloku silnika.
Jest to szczególnie korzystne przy pracy z ładowaczem
czołowym lub przednim podnośnikiem.

Niższe zużycie paliwa
Czterocylindrowy silnik w M7001 cechuje się
optymalnym zużyciem paliwa w stosunku do swojej
mocy. Niższe zapotrzebowanie na paliwo i zredukowane
zużycie AdBlue® umożliwiają długi czas pracy.

Sprawdzona niezawodność
Firma Kubota słynie z niezawodnych i trwałych
jednostek napędowych. Przekonasz się o tym,
wybierając ciągnik serii M7001, którego silnik będzie Ci
służył przez długie lata.

Większa moc z Power Boost
Ciągnik M7001 posiada opcję dodatkowej mocy
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Czystość i moc
Układ
oczyszczania spalin

SCR
Tłumik z filtrem
cząstek stałych

Optymalizacja
zużycia paliwa

DPF

CRS
Recyrkulacja spalin

EGR
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#Skrzynia biegów

Wyraźna zaleta:
przełącz się na
wydajność z serią
M7001
Dzięki zastosowanej w M7001 wszechstronnej skrzyni biegów
typu powershift jesteś zawsze na dobrym biegu – transportowym
lub polowym, odpowiednio do potrzeb. Dostępna jest również
bezstopniowa skrzynia biegów KVT oferowana w wariancie
wyposażenia Premium KVT, która gwarantuje operatorowi nezrównany
poziom komfortu obsługi.

M7001 dysponuje niezawodną przekładnią powershift
oferującą 24 przełożenia do jazdy w przód i 24 przełożenia
do tyłu. Skrzynia ta posiada cztery przełączane
pod obciążeniem biegi w sześciu zsynchronizowanych
zakresach, z trybem automatycznej zmiany.
Dostępna jest dodatkowa opcja prędkości pełzających
(kolejne 16 przełożeń do jazdy w przód i 16 wstecznych).
Daje to łącznie aż 40 biegów do jazdy w przód i wstecz.
Skrzynia powershift może pracować w trybie manualnym
lub automatycznym, w zależności od zadań polowych
lub transportowych, z którymi musi zmierzyć się ciągnik
serii M7001.

Oszczędność paliwa w trybie nadbiegu
W celu zmniejszenia zużycia oleju napędowego,
na przykład podczas przejazdów transportowych,
wszystkie skrzynie biegów wyposażono w nadbieg
(tryb ECO). Obroty silnika są automatycznie
redukowane w trakcie jazdy, podczas gdy prędkość jest
utrzymywana na poziomie 40 lub 50 km/h.
Dodatkową korzyścią jest mniejszy hałas
w kabinie z racji obniżenia obrotów do 1400 obr/min.

Ty nadal kierujesz!
Tryb automatyczny sam dobiera optymalne przełożenie
do aktualnej prędkości jazdy i obciążenia.
Na tablicy rozdzielczej albo na terminalu K wystarczy
wybrać, które biegi mają się samoczynnie zmieniać.
Zamiast koncentrować się na sterowaniu przekładnią
można całkowicie skupić się na bieżącym zadaniu.
Daje to znaczący wzrost wydajności i komfortu pracy.
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#Skrzynia biegów

Nieskończone
możliwości: komfort
od początku
do końca
Jeżeli oczekujesz optymalnej wydajności od ciągnika w każdych
warunkach, idealnym rozwiązaniem będzie skrzynia biegów KVT
(Kubota Variable Transmission). Bezstopniowa przekładnia w modelu
M7001 Premium KVT daje nieskończony wybór prędkości jazdy
w przód i wstecz. Inną korzyścią jest szybko reagujący, dynamiczny układ
hamulcowy, który zapewnia pełną kontrolę, umożliwiając jazdę ze stałą
prędkością, nawet przy zjeździe w dół.

Czy wiesz, że...
  
Czy wiesz, że Firma Kubota jest
od wielu lat europejskim liderem
w obszarze maszyn budowlanych
i ciągników kompaktowych?
Nasze doświadczenie i kluczowe
czynniki sukcesu wykorzystujemy
na profesjonalnym rynku
rolniczym.

Model M7001 Premium KVT jest wyposażony
w zaawansowaną i ultranowoczesną skrzynię biegów
KVT. Zapewnia ona pracę ciągnika na optymalnych
obrotach w zależności od osprzętu i warunków
roboczych, gwarantując wydajność na najwyższym
poziomie. Ponieważ prędkość obrotowa zawsze jest
doskonale dobrana, praca jest wykonywana
w efektywny sposób, a zużycie paliwa zostaje
zmniejszone do minimum.

Zawsze pod kontrolą
W trakcie jazdy po stromych wzniesieniach z ciężkim
osprzętem ciągnionym, takim jak duże prasy do słomy,
beczki asenizacyjne, rozsiewacze nawozów i obciążone
przyczepy, wykorzystywany jest hamulec dynamiczny.
Zapobiega on popchnięciu ciągnika przez przyczepę
w momencie zwolnienia pedału przyspieszenia w celu
zmniejszenia prędkości.

Różne tryby i opcje
Obsługa skrzyni biegów podczas jazdy odbywa się
za pomocą joysticka wielofunkcyjnego lub pedału
przyspieszenia. Czułość urządzeń kontrolnych
i charakterystykę silnika można regulować z poziomu
wyświetlacza K-Monitor.

Prosta i intuicyjna obsługa
Firma Kubota stworzyła specjalne oprogramowanie
do inteligentnego zarządzania pracą napędu, które
zwiększa wydajność i poprawia efektywność spalania.
Niezależnie od tego, czy traktor ciągnie lekkie czy
ciężkie ładunki, czy też pracuje z WOM, tryb DROOP
zapewnia prawidłową reakcję przekładni KVT.
Tym samym operator może skupić się na dobrej
i wydajnej pracy.

Tryb automatyczny jest wykorzystywany zarówno
do przejazdów drogowych jak i do prac polowych.
Ciągnik dostosowuje się do obciążenia, utrzymując
niższe obroty, co powoduje redukcję zużycia paliwa
i poziomu hałasu.
Tempomat utrzymuje stałą prędkość ciągnika.
Pozwala on zapamiętać dwie prędkości do jazdy
w przód i dwie wsteczne.
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#Układ hydrauliczny

Prawdziwy mistrz:
sprawdź jak M7001
sprosta wyzwaniu

Modele Premium z serii M7001 oferują zamknięty,
reagujący na zmienne obciążenie układ hydrauliczny
ze zmienną wielkością przepływu, który może
wykonywać wiele funkcji jednocześnie oraz niezależną
pompę o wydajności 110 litrów z czterema sterowanymi
elektronicznie rozdzielaczami. Jako dodatkowa opcja
oferowane są jeden lub dwa zawory.
Klientom potrzebującym sterowania osprzętem z
zastosowaniem wysokiego przepływu proponujemy
technologię Power-Beyond.
Standardowe modele ciągników Kubota zaopatrzono
w otwarty układ hydrauliczny, 80-litrową pompę zębatą
i trzy rozdzielacza hydrauliczne sterowane
mechanicznie. Czwarty rozdzielacz jest dostępny
jako dodatkowa opcja.

Możesz liczyć na układ hydrauliczny ciągników serii M7001 zarówno podczas
eksploatacji dużego osprzętu, jak też podczas wykonywania ciężkich prac
z ładowaczem czołowym. Istnieje możliwość wyboru spośród dwóch wariantów
specyfikacji. Niezależnie od wybranego modelu będziesz zachwycony mocą
i wydajnością hydrauliki.
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Łatwość obsługi
Elektroniczna kontrola tylnego układu zawieszenia
została w ergonomiczny sposób zintegrowana
w wielofunkcyjnym joysticku. Dlatego sterowanie
układem hydraulicznym jest tak proste i intuicyjne.
Umieszczone na błotniku zewnętrzne przyciski
do podnoszenia i opuszczania tylnego podnośnika
ułatwiają podłączanie i odłączanie osprzętu.

Niezależnie od wybranego modelu obie wersje
układu hydraulicznego gwarantują wszechstronność
i doskonałą wydajność ciągnika.

M7001
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#Tylny TUZ

Stworzony do
ciężkich prac:
tylny trzypunktowy
układ zawieszenia

Olbrzymi udźwig ciągnika M7001 wynoszący 9400
kg pozwala na sprawną pracę z siewnikami i z innym
ciężkim osprzętem, takim jak pługi, czy kultywatory.
Przedni podnośnik o udźwigu 3500 kg oferuje dalsze

1

możliwości swobodnej pracy z masywnymi narzędziami.
Jest to dodatkowa opcja, która jeszcze bardziej zwiększa
możliwości imponującego ciągnika M7001.

2

M7001 ma imponujący udźwig – ciągnik z łatwością obsługuje nawet najcięższy
osprzęt. Hydrauliczny układ zawieszenia jest optymalnie dostosowany
do wyjątkowych możliwości ciągnika, niezależnie od tego, czy osprzęt jest
zamontowany z przodu, czy z tyłu.
Na dobrych obrotach
Operator ma do wyboru aż cztery prędkości WOM
(540/540E/1000/1000E) umożliwiające oszczędność
paliwa przy pracy z różnym osprzętem. Duży wachlarz
prędkości WOM sprawia, że ciągnik M7001 jest bardzo
uniwersalny. Przycisk na błotniku pozwala wygodnie
załączyć i wyłączyć tylny wałek także z zewnątrz ciągnika.

3

WOM i przedni TUZ na życzenie
M7001 może być opcjonalnie wyposażony w przedni
WOM o obrotach 1000 obr/min. Pozwala to na
użytkowanie różnego osprzętu przedniego,
takiego jak kosiarka czołowa lub zbiornik dozowania
do opryskiwacza albo siewnika.
22
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Automatyczne uruchamianie WOM
Docenisz łatwość i precyzję automatycznego WOM
(w modelach Premium), kiedy trzeba wykonać nawrót
na końcu pola. Ciągnik M7001 Premium automatycznie
rozłączy WOM przy nawrotach, gdy trzypunktowy układ
zawieszenia jest w pozycji podniesionej, a załączy się
automatycznie po jego opuszczeniu.

4

Doskonały udźwig
M7001 może podnieść 9400 kg na tylnym układzie
zawieszenia. Zapewnia to ciągnikowi Kubota M7001
najwyższe miejsce w swojej klasie.
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#Kabina

Miejsce pracy
operatora: idealne
centrum dowodzenia

Łatwy dostęp
Wygodne schody,
składana kolumna
kierownicy i szerokie
drzwi traktora M7001
umożliwiają szybkie i łatwe
wejście do kabiny.

Każdy, kto usiądzie za sterami M7001 doceni komfort tego ciągnika. Przestronna
kabina jest optymalnie dopasowana do potrzeb operatora. Niezwykle wygodna,
przyjazna dla użytkownika i zaprojektowana zgodnie z zasadami ergonomii pozwala
na efektywną, a jednocześnie nie męczącą pracę. Ma więc decydujące znaczenie dla
pełnego wykorzystania ogromnych możliwości ciągnika.
Ciągnik M7001 gwarantuje przyjemne
środowisko pracy nawet wtedy, kiedy
trzeba w nim spędzać długie godziny
na polu. Kabina należy do największych
w swojej klasie, ale oprócz dużej ilości
miejsca wyróżnia ją komfort, imponująca
intuicyjność obsługi i wyjątkowa
panoramiczna widoczność. W rezultacie
otrzymujemy przytulne otoczenie, które
ułatwia koncentrację na zadaniu bez
uczucia zmęczenia, nawet po zmroku.

Czy wiesz, że...
  
Czy wiesz, że Firma Kubota ma
zakłady produkcyjne w siedmiu
krajach Europy? Bliskość rynku
jest kluczowym elementem
filozofii firmy. Każda fabryka
przestrzega tych samych
wysokich japońskich norm
jakości, niezależnie od tego,
czy znajduje się w Niemczech,
we Francji czy w Japonii.
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Bogactwo schowków
W kabinie znajduje się dużo miejsca, na przykład
do przechowywania jedzenia i napojów.

M7001
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#Kabina

Kabina M7001:
optymalny
komfort na
długie dni pracy
Wygoda kierowcy, zwłaszcza podczas długich i ciężkich dni pracy,
ma zasadnicze znaczenie. Dlatego jednym z głównych założeń
przy projektowaniu ciągników serii M7001 było zapewnienie jak
najlepszych warunków do wielogodzinnej pracy. Wygodne fotele
kierowcy i pasażera, kilka opcji regulacji i niski poziom hałasu
w kabinie przyczyniają się do wysokiej efektywności przez cały dzień.

Wybór wersji zawieszenia kabiny
W ciągnikach serii M7 dostępne są dwie wersje
amortyzacji kabiny. W wersjach Standard jest to prosta,
mechaniczna amortyzacja, natomiast w wersjach
Premium – pneumatyczna.

Amortyzowana przednia oś i kabina dbają o kierowcę
i ciągnik, jednocześnie zapewniając wysoką wydajność.
Ciągnik M7001 jest dostępny w wersji z mechanicznym
systemem tłumienia lub z systemem pneumatycznym.
Amortyzacja kabiny ma skok sprężyny +/−45 mm,
który skutecznie łagodzi nawet duże wstrząsy podczas
jazdy po drodze lub na polu. Chroni to zdrowie
kierowcy i jednocześnie poprawia komfort. W ten
sposób zawieszenie umożliwia przyjemną jazdę i wolną
od stresu pracę przez długie godziny.

Przyjemne wrażenia z jazdy
Wyjątkowo wygodny fotel ciągnika M7001 gwarantuje
relaksującą jazdę.
Bardzo komfortowy fotel pasażera
Przestronny fotel pasażera zapewnia wygodę
i przestrzeń dla siedzącej na nim osoby, ale nie zakłóca
operatorowi widoczności.

Nieskończone możliwości regulacji amortyzacji
przedniej osi
Zawieszenie przedniej osi łagodzi trudy długiego
dnia pracy. Amortyzacja przedniej osi automatycznie
dostosowuje stopień tłumienia do wykonywanych prac.
Dzięki temu można całkowicie skupić się na wykonaniu
nawrotu. W zależności od preferencji układ amortyzacji
osi można wyłączyć ręcznie.
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Cisza i spokój
Dobrze wyciszona kabina (72 dB(A)) doskonale chroni
przed hałasem z zewnątrz. Umożliwia to koncentrację
i spokojną pracę przez cały dzień.

M7001
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#Kabina

Nowe
perspektywy:
przypadną
operatorowi
do gustu
Czterosłupkowa rama kabiny ciągników M7001 sprawia,
że przez cały czas masz wszystko pod kontrolą.
Panoramiczne szyby umożliwiają niezakłócony widok
obszaru pracy narzędzia zawieszonego z przodu
lub ładowacza czołowego. Doskonała widoczność idzie
w parze z wyjątkowymi udogodnieniami dla operatora.
Wszystkie przyrządy są rozmieszczone w sposób
zapewniający łatwy dostęp. Krótko mówiąc,
to Ty obierasz kurs.
Ciągnik M7001 zawdzięcza doskonałą
widoczność do przodu, do tyłu i na
boki zaledwie czterem słupkom kabiny,
zaokrąglonym tylnym błotnikom
oraz łagodnie opadającemu
ku przodowi profilowi maski silnika.
Brak jakichkolwiek „martwych pól” pozwala
na bezpieczne manewrowanie ciągnikiem
M7001 i całkowite skupienie się na pracy.
Świetna ergonomia elementów układu
sterowania pozwala skoncentrować się
na bieżących zadaniach. Wszystkie łatwo
rozpoznawalne dźwignie, przełączniki
i przyciski w kabinie są rozmieszczone
w intuicyjny i logiczny sposób.
Duży wyświetlacz LCD na tablicy
rozdzielczej zapewnia wyraźny i dokładny
podgląd wszystkich informacji potrzebnych
do obsługi ciągnika. Nawet kierowca
prowadzący ciągnik po raz pierwszy doceni
łatwość obsługi.
28

Informacje na żądanie
Wyświetlacz LCD można skonfigurować
tak, aby wszystkie niezbędne informacje
ukazywały się w sposób umożliwiający ich
natychmiastowe wykorzystanie.
Ułatwia to obsługę, zapewnia elastyczność
i efektywność w przypadku gdy ciągnik jest
użytkowany przez różne osoby.
Doskonały nawet do prac ładowaczem
czołowym
W suficie kabiny nie zainstalowano żadnych
elementów sterujących ani wywietrzników,
które mogłyby ograniczać widok do góry.
Uchylny szklany szyberdach zapewnia
dobrą widoczność podniesionego
ładowacza czołowego i dostęp świeżego
powietrza.

M7001
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#Obsługa

Komfort na długie dni pracy
Mniej ruchów rąk oznacza łatwiejszą obsługę i mniejsze zmęczenie
operatora. Dlatego M7001 pozwala zrobić więcej, w krótszym czasie
i mniejszym wysiłkiem. Trudno o ciągnik, który byłby łatwiejszy
i wygodniejszy w użytkowaniu.
Najważniejsze czynności można wykonać bez zmiany pozycji ręki.
Wszystkie elementy umieszczone w dżojstiku, obsługuje się kciukiem.
Chcesz zwiększyć albo zmniejszyć prędkość ciągnika? Wystarczy
jeden ruch dłoni, bez podnoszenia przedramienia
z podłokietnika.

Sterowanie za jednym
naciśnięciem przycisku:
wszystko pod ręką
Łatwa obsługa zamiast uciążliwej eksploatacji – ergonomiczny joystick skupia
wszystkie ważne funkcje w jednym, centralnym miejscu.
Jest on umiejscowiony w zasięgu ręki operatora na konsoli po prawej stronie.
Sterowanie ciągnikiem nigdy nie było łatwiejsze ani bardziej intuicyjne.
30

Czy wiesz, że...
  
Gonshiro Kubota założył firmę
z myślą o zaopatrzeniu ludzi
w czystą, nie zanieczyszczoną
wodę. Od tego czasu oferujemy
różne produkty, które poprawiają
warunki życia jednostek
i społeczności. Ten cel wyraża nasze
motto: „For Earth For Life”
(czyli „Dla Ziemi, dla życia”).

W zaawansowanych modelach serii M7001 firma Kubota umieściła
wszystkie elementy sterowania w nowoczesnym podłokietniku.
Każda z regularnie używanych funkcji jest dostępna bez podnoszenia
przedramienia. To gwarantuje jeszcze większy komfort, wydajność
i intuicyjną obsługę.

We wszystkich wersjach serii M7001 pewne dodatkowe elementy
sterowania zostały zgrupowane po prawej stronie.
Model Standard ma sztywny podłokietnik z wielofunkcyjnym
joystickiem, podczas gdy bardziej zaawansowane warianty posiadają
joystick zamontowany w bardziej rozbudowanym podłokietniku.
M7001
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#Właściwości trakcyjne

Stale na drodze
do sukcesu:
realizuj swoje cele
z ciągnikiem M7001
Doskonałe właściwości trakcyjne, dobra stabilność układu jezdnego
i duże możliwości manewrowe sprawiają, że M7001 sprosta nawet
najtrudniejszym zadaniom, takim jak ciężkie prace uprawowe, szybkie
przewozy transportowe lub częste prace z ładowaczem czołowym
na ograniczonej przestrzeni. Z ciągnikiem Kubota M7001 na pewno
zrealizujesz najbardziej ambitne cele.

Przednia oś i kabina z amortyzacją zwiększają
wydajność traktora serii M7001 dzięki lepszej trakcji i
wyższemu komfortowi jazdy. Amortyzacja przedniej osi
ułatwia przeniesienie większej siły na podłoże. Ułatwia
ona optymalny transfer siły trakcyjnej, co jest korzystne
na przykład podczas orki na ciężkich glebach.
Amortyzacja przedniej osi nie tylko poprawia trakcję
i komfort jazdy, ale również zapewnia bezpieczeństwo.
To dodatkowa korzyść w przypadku szybszej jazdy po
drogach. W trybie automatycznym układ amortyzacji
samoczynnie dostosowuje się do aktualnego
obciążenia.
Doskonałe możliwości manewrowe
Pomimo dużego rozstawu osi (2,72 m) ciągnik serii
M7001 jest zwinny dzięki 55-stopniowemu kątowi
skrętu. Dlatego daje się nim manewrować nawet
w ciasnych gospodarstwach i uwrociach.
Automatyczna, elektrohydrauliczna blokada
mechanizmu różnicowego
Automatyczna blokada mechanizmu różnicowego
przedniej i tylnej osi w M7001 uruchamia się
elektrohydraulicznie, zapewniając optymalną trakcję
nawet w trudnych warunkach glebowych.
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#Rolnictwo precyzyjne

Uniwersalny terminal:
obsługa nigdy
nie była łatwiejsza
Firma Kubota dołożyła wszelkich starań, aby optymalnie dostosować miejsce pracy
do potrzeb operatora. Wszystkie ważne informacje są umieszczone w jednym
centralnym punkcie – na wyświetlaczu K-Monitor, tak aby maksymalnie ułatwić
obsługę ciągnika i maszyn. 7-calowy K-Monitor Go i 12-calowy K-Monitor Pro łączą
w sobie bogactwo funkcji z intuicyjną obsługą.
Zaletą ciągnika Kubota M7001 jest jego pełna
kompatybilność z technologią ISOBUS, co oznacza,
że można bez ograniczeń podłączyć do niego dowolne
urządzenie lub maszynę dostępną na rynku.
To z kolei wpływa na oszczędność czasu i pieniędzy
oraz pracę bez stresu.
ISOBUS na pokładzie
Zaawansowane ciągniki M7001 posiadają certyfikat
ISOBUS. Złącze z tyłu ciągnika umożliwia wyświetlenie
ustawień podłączonego poprzez ISOBUS osprzętu
w kabinie traktora na 12-calowym wyświetlaczu K-Monitor
Pro lub 7-calowym K-Monitor Go. Dostęp do ustawień
urządzenia towarzyszącego jest możliwy bezpośrednio
z monitora dotykowego znajdującego się obok fotela.
Ustawienia wyświetlaczy K-Monitor można dostosować
do swoich potrzeb.
Dostępne są dwa dotykowe terminale ISOBUS: 12-calowy
K-Monitor Pro i 7-calowy K-Monitor Go. Te przyjazne

w obsłudze urządzenia można wykorzystywać do
konfiguracji i sterowania urządzeń podłączonych poprzez
złącze ISOBUS oraz do zarządzania danymi i ustawieniami.

12-calowy K-Monitor Pro

7-calowy K-Monitor Pro

główny i trzy dodatkowe ekrany robocze, gdzie wyświetlane
są wszystkie potrzebne funkcje, które mogą być dowolnie
przełączane przez operatora. Na 7-calowym terminalu
K-Monitor Go znajdują się szybkie przełączniki
do przechodzenia między wszystkimi funkcjami.  

12-calowy terminal K-Monitor Pro i 7-calowy K-Monitor Go
wyświetlają wszystkie funkcje ciągnika (skrzynię biegów,
hydraulikę, zarządzanie nawrotami itp.) oraz ustawienia
urządzeń ISOBUS. Oba terminale są certyfikowane zgodnie
ze standardem ISO 11783. Na jednym terminalu K-Monitor
można wyświetlić obraz z czterech kamer.
Przełączanie między ekranami jest szybkie i proste.
Na 12-calowym terminalu K-Monitor Pro znajduje się jeden

Menadżer pracy na uwrociu
Podczas nawrotów funkcja zarządzania nawrotem
automatycznie podnosi i opuszcza osprzęt.
To oszczędza czas i pozwala na pełną koncentrację
podczas manewru bez martwienia się o osprzęt.
Co więcej, technologia ISOBUS jest bardzo pomocna
w wykonywaniu innych zadań, na przykład jako
wspomaganie ręcznego sterowania w formie wskaźnika
diodowego do jazdy równoległej, zintegrowanego w
terminalach K-Monitor. Automatyczny układ sterowania
jest dostępny jako opcja dla 12-calowego wyświetlacza

Czy wiesz, że...
  
Marka Kubota jest pionierem
technologii ISOBUS, którą
wynalazła należąca do
koncernu Kubota firma
Kverneland Group?
I nawiasem mówiąc: Kubota
jest głównym członkiem
organizacji AEF zajmującej
się certyfikacją urządzeń
kompatybilnych z ISOBUS.

Kontrola sekcji
Dzięki licencji na funkcję kontroli sekcji, narzędzia takie jak
rozsiewacz czy opryskiwacz są w stanie samoczynnie otwierać
i zamykać poszczególne sekcje. Przekłada się to na wydajność
pracy, ograniczenie kosztów oraz większy komfort jazdy.
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K-Monitor Pro. Rozwiązania te umożliwiają wyeliminowanie
nakładających się przejazdów, oszczędność czasu,
ograniczenie kosztów i wydajną pracę w nocy.
Efektywne wykorzystanie zasobów
Funkcja GEOcontrol w terminalach Kubota w połączeniu
z odbiornikiem GNSS umożliwia wykorzystywanie funkcji
kontroli sekcji i/lub zmiennej dawki. Udogodnienia
te mogą być wykorzystywane przy współpracy z
osprzętem sterowanym poprzez ISOBUS, takim jak
siewniki, rozsiewacze lub opryskiwacze. Zapewnia to
optymalizację kosztów dzięki oszczędności czasu,
zmniejszeniu zużycia nawozów i nasion oraz eliminacji
nakładających się przejazdów.
Wszystkie dane z terminali można wyeksportować
w celu rejestracji i analizy.

Zmienne dawkowanie
Dzięki licencji na funkcję zmiennego dawkowania, narzędzia takie
jak rozsiewacz są w stanie zarządzać dawką wysiewu w oparciu
o wprowadzoną mapę zasobności gleby. To z kolei zwiększa
wydajność na hektar, ogranicza koszty materiału siewnego
i zwiększa komfort pracy operatora.
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#Rolnictwo precyzyjne

Po prostu pozwól
ciągnikowi jechać
Rolnictwo precyzyjne oznacza bardzo dokładne dawkowanie
nasion, nawozów i środków ochrony roślin. Dla uzyskania jeszcze
większej dokładności można zamówić automatyczny układ
sterowania, który bardzo dobrze sprawdza się również przy orce
i podobnych pracach uprawowych, utrzymując ciągnik
na właściwej trasie.

Automatyczny układ sterowania Autosteer dostępny
w ciągnikach M7001 jako opcja pozwala skupić się
na optymalnym wykorzystaniu osprzętu, ponieważ
ciągnik przejmuje czynności związane z kierowaniem.
W połączeniu z systemem GPS automatyczny układ
sterowania kontroluje szybkość i kierunek jazdy
w pewny i dokładny sposób, podczas poruszania się
po linii prostej i na zakrętach.
Ogranicz stres i koszty
Automatyczny układ sterownia Autosteer nie tylko
wpływa korzystnie na efektywność i dokładność
działań, ale także obniża poziom zmęczenia i stresu
w trakcie pracy. Technologia ta jest szczególnie
użyteczna w pracy po zmroku.
Inna korzyść to oszczędność pieniędzy. Nakładające się
przejazdy i pominięte obszary zostają wyeliminowane,
a dawkowanie nawozów, nasion i środków ochrony
roślin staje się bardzo dokładne.
Dodatkowo dzięki wyeliminowaniu nakładających się
przejazdów oszczędzasz czas i paliwo.
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W parze łatwiej
Zintegrowany system GPS umożliwia ciągnikowi M7001
rejestrację prac, wyświetlanie map GPS na terminalu
K-Monitor i realizację różnych funkcji automatycznie
kontrolowanych przez GPS. Dla zapewnienia
maksymalnej dokładności firma wykorzystuje dwa
sygnały korekcyjne – EGNOS i RTK (Real Time
Kinematics.) Połączenie tych dwóch zaawansowanych
technicznie rozwiązań pozwala na niezmiernie dokładny
przejazd wyznaczoną trasą.
Z kolei dzięki automatycznemu układowi sterowania
Autosteer, dostępnemu jako opcja, ciągnik M7001
wie, gdzie się znajduje w jakim kierunku zmierza.
Powierzając kierowanie ciągnikowi, operator może
skupić się na kontroli pracy, co dodatkowo poprawi jej
wydajność i dokładność.

M7001
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#Ładowacz czołowy

Łatwa obsługa
Dla płynnej i łatwej obsługi układ sterowania ładowacza
czołowego w ciągnikach M7001 Premium umieszczono
w podłokietniku. Technologia układu hydraulicznego
umożliwia korzystanie z kilku funkcji jednocześnie.
Na przykład, sterowanie łyżki zapewnia jej szybkie
opróżnianie.
Montaż i demontaż w kilka minut
Nie trzeba długo czekać: ładowacz czołowy daje się
podłączyć i odłączyć w kilka minut, bez użycia narzędzi.

Multizłącze, które oszczędza czas
Wystarczy pociągnąć dźwignię na multizłączu,
aby szybko połączyć wszystkie przewody i kable.
Montaż i demontaż ładowacza czołowego
nie może być prostszy.
Optymalna widoczność do przodu
System mechanicznego samopoziomowania jest
wzorowany na ładowarkach kołowych firmy Kubota
i podobnie tu również został zintegrowany z układem
Z-kinematics. System jest solidniejszy i zapewnia dobrą
widoczność do przodu.

Obsługa bez zakłóceń
System amortyzacji ładowacza KSR (Kubota Shockless
Ride) wspomaga minimalizowanie drgań.

Czy wiesz, że...
  
Kubota nie tylko należy do
pięćdziesięciu najlepiej
rozpoznawalnych japońskich
marek ale również jednego
z największych producentów
ciągników na świecie? W 2014
roku, Kubota wyprodukowała
ich ponad 180 000 sztuk.

Rozszerzone funkcje hydrauliczne
Nawet z podstawowym pakietem wyposażenia wszystkie
ładowacze czołowe przygotowane z myślą o ciągnikach
M7001 mają standardowo trzecią, a opcjonalnie czwartą
funkcję hydrauliczną do pracy z widłami do balotów lub
innymi narzędziami montowanymi na ładowaczu czołowym.
Zawór jest uruchamiany za pomocą przełącznika
zlokalizowanego w dogodnym miejscu na joysticku.
n	Elektroniczny joystick w podłokietniku
(modele Premium i Premium K-VT)
n Joystick mechaniczny (model standardowy)

Innowacyjna
koncepcja: idealne
połączenie ciągnika i
ładowacza czołowego
Oryginalny ładowacz czołowy Kubota jest całkowicie kompatybilny z ciągnikiem
serii M7001. Oba produkty są idealnie dopasowane i optymalnie się uzupełniają.
Ten zestaw stworzony z myślą o indywidualnych potrzebach użytkownika łączy
w sobie wiele zalet: płynną obsługę, najwyższej klasy precyzję sterowania
ładowaczem czołowym i maksymalną efektywność jego pracy.
38
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#Farm solutions

Pakiet Kubota
Farm Solutions
360° wydajności
dla 100% sukcesu

Wydajność

Twój cel jest jasny: wydajna praca bez zmęczenia. Firma Kubota oferuje sprzęt,
który pomoże Ci zrealizować to założenie. Niezależnie od wybranego modelu ciągnika
lub osprzętu zawsze możesz liczyć na sprawdzoną jakość, doskonałą wydajność
i pełną funkcjonalność. Krótko mówiąc, to inteligentna i solidna technologia,
która zdecydowanie przybliża Cię do celu.

Kontrola

Wiemy, że aby osiągnąć sukces potrzeba czegoś więcej niż solidnego ciągnika, a mianowicie
zintegrowanego systemu produktów i usług, które zwiększą konkurencyjność naszych klientów
i pozwolą im przygotować się do dalszych wyzwań. Opracowując nasz pakiet rozwiązań

Oczekujesz pełnej kontroli nad realizowanymi przez siebie zadaniami.
Firma Kubota oferuje perfekcyjnie zintegrowane systemy, które sprostają tym
oczekiwaniom. Od optymalizacji pracy traktora po monitorowanie osprzętu, możesz
z łatwością kontrolować ciągnik i wykorzystywane zasoby za pomocą jednego
terminala. Nie tylko zapewnia to lepszy nadzór nad  wszystkimi procesami,
ale też umożliwi pracę bez stresu.

dla rolnictwa pod nazwą Kubota Farm Solutions (KFS), połączyliśmy te produkty i usługi
w system dopasowany do Twoich potrzeb. Korzyści KFS uzupełniają się nawzajem,

Optymalizacja

tworząc system pokazujący nasze zaangażowanie w coraz lepsze wsparcie użytkowników
obecnie i w przyszłości.

Dokładnie wiesz, jak chcesz pracować: wydajnie, dokładnie i komfortowo.
Firma Kubota oferuje wszystko, co jest potrzebne do osiągnięcia optymalnych
rezultatów bez zmęczenia. Mając do dyspozycji technologię ISOBUS, rozwiązania
z zakresu rolnictwa precyzyjnego i automatyczny układ sterowania, możesz
dawkować nasiona, nawozy i środki ochrony roślin z wielką dokładnością.
Ogranicza to koszty i zmniejsza nakład pracy.

WYDAJNOŚĆ

KFS

ZARZĄDZANIE
FINANSAMI

OCHRONA
WARTOŚCI
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Ochrona wartości

Wiesz od czego zależy sukces w biznesie: od maksymalnej efektywności każdego
wykonanego zadania i jak najlepszych warunków zakupu sprzętu.
Firma Kubota oferuje rozwiązania, które spełniają obietnice.
Bezkonkurencyjna gwarancja producenta chroni wartość inwestycji, pozwala uniknąć
kosztownych przestojów i utrzymać zyskowność w dłuższej perspektywie.
KONTROLA

Zarządzanie finansami

Chcesz podnosić wydajność, ale nie za wszelką cenę? Program Kubota Finance
umożliwia realizację planowanych inwestycji w łatwy, dogodny i bezpieczny sposób.
Możesz skorzystać z profesjonalnych porad i atrakcyjnych warunków finansowania
lub leasingu. Oto wszystko czego potrzebujesz, aby korzystać z technologii
przyczyniającej się do Twojego sukcesu. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz
maszyn czy też usług, masz pełną kontrolę nad kosztami.

OPTYMALIZACJA

M7001
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#Dane techniczne
Model

M7131

M7151

Silnik

Moc max silnika wg 97/68/EC (z Power Boost)

KM

Pojemność skokowa

cm3

Obroty znamionowe

obr/min
L

●

●

●

●

●

●

6124

Power boost w pracy z WOM

●

●

●

2200

Automatyczne zarządzanie prędkością obrotową silnika

●

●

●

○

○

Niedostępne

175

Przekładnia

150 Amp / 170Ah (20HR) / 1000 CCA

Wersja (dotyczy każdej mocy)

Standard

Liczba przełożeń (opcja)

Premium-KVT

Power boost w transporcie

170

330 / 30

Alternator / Akumulator

Premium

Pamięć obrotów (A i B)

4 / turbodoładowaniem i intercoolerem / Euro IV
150

Standard

Silnik

V6108-CR-TIEF-4

Liczba cylindrów / układ dolotowy / poziom emisji spalin

Pojemność zbiornika paliwa / AdBlue

Model

M7171

Premium

Biegi pełzające
Premium K-VT

Przód 24 / Tył 24 (Przód 40 / Tył 40)

●

●

●

Niedostępne

●

●

Przygotowanie do montażu ładowacza czołowego

○

○

○

Tryb automatycznej pracy przekładni

●

●

Niedostępne

Niedostępne

Niedostępne

4

●

Niedostępne

Niedostępne

●

WOM 540/540E/1000/1000E

Skrzynia bezstopniowa K-VT

Automatyczne załączanie WOM

Maksymalna prędkość jazdy

km/h

40

Minimalna prędkość jazdy przy 2000 obr/min

km/h

3,70 (0,45 z biegami pełzającymi)

0,01

Biegi główne

4 (przełączane pod obciążeniem)

Skrzynia bezstopniowa K-VT

Tempomat roboczy

Zakresy reduktora

6 (przełączane pod obciążeniem)

Skrzynia bezstopniowa K-VT

Układ hydrauliczny

Rewers

Elektrohydrauliczny bezsprzęgłowy

Układ otwarty 80 L/min

Sprzęgło główne

Hydrauliczne, wielotarczowe, mokre

Układ zamknięty 110 L/min

Niedostępne

Zarządzanie zaworami hydraulicznymi

Mechanicznie

Elektronicznie

Zawory z kontrolą przepływu

2

Wszystkie

Joystick elektrohydrauliczny

WOM
Prędkości przedniego WOM (opcja)

obr/min

1000

Prędkości tylnego WOM

obr/min

540 / 540E / 1000 / 1000E

Układ hydrauliczny
Układ
Wydajność pompy hydraulicznej

L/min

Otwarty

Zamknięty, LS (Load Sensing)

80

110

3-punktowy układ zawieszenia
Udźwig podnośnika

Elektroniczny
kg

9000

Kategoria

III
Maksymalnie 4 sekcje
(zawór mechaniczny)

Liczba zaworów hydrauliki zewnętrznej

Niedostępne

○

○

Wyjście hydrauliczne o zwiększonej wydajności
z wykrywaniem obciążenia

○

●

●

Wyprowadzenie hydrauliki na przód ciągnika

○

○

○

Amortyzacja przedniej osi

○

○

○

Automatyczne załączanie napędu 4

●

●

●

Automatyczne załączanie mechanizmów różnicowych

●

●

●

Oś typu heavy duty

●

●

●

Przednia oś

Ramiona TUZ z szybkosprzęgami

Układ sterowania TUZ

●

Maksymalnie 5 sekcji (elektrozawór)

Tylna oś

Standardowy rozmiar opon

Prędkość maksymalna 40 km/h

●

●

●

Przód

540 / 65R28

Automatyczne załączanie mechanizmów różnicowych

●

●

●

Tył

650 / 65R38

Radar prędkości z wykryciem poślizgu

Niedostępne

○

○

Wymiary i masy

Kabina

Długość całkowita

mm

4778

Amortyzacja kabiny

Wysokość całkowita

mm

3060

Klimatyzacja

●

●

●

Szerokość całkowita

mm

2550

Otwierany szyberdach

●

●

●

Rozstaw osi

mm

2720

Radio

○

○

○

kg

6600

Fotel operatora amortyzowany pneumatycznie

●

●

●

Fotel pasażera

○

○

○

Wielofunkcyjny joystick

●

●

●

Niedostępne

●

●

Ogrzewanie tylnej szyby

○

○

○

Tylna osłona przeciwsłoneczna

○

○

○

Podgrzewane lusterka

○

○

○

Kogut dachowy LED

2

2

2

Waga

Ze względu na ciągły proces modernizacji produktów, przedstawione dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Podłokietnik z wielofunkcyjnym joystickiem

– / Mechaniczna / Pneumatyczna

6 lamp roboczych

●

●

●

10 lamp roboczych

○

○

○

Powtórzone światła drogowe

○

○

○

Terminal
Terminal

Niedostępne

ISOBUS

opt

●

●

HMS

Niedostępne

●

●

Przygotowanie do instalacji funkcji Autosteer

Niedostępne

○

○

Sygnał korygujący EGNOS dla funkcji Autosteer

Niedostępne

●

●

Sygnał korygujący RTK dla funkcji Autosteer

Niedostępne

○

○

K-Monitor 7" lub K-Monitor Pro 12"

○ opcja

● standard

Ze względu na ciągły proces modernizacji produktów, przedstawione dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
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Wyłączny importer:
Kubota (Deutschland) GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce,
Ul. Strzykulska 38,
Piotrkówek Mały, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. +48 22 868 42 33, fax: +48 22 868 36 58
www.kubota-eu.com

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby treść niniejszego dokumentu w momencie jego publikacji była rzetelna i aktualna.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej części niniejszej publikacji nie wolno powielać w jakiejkolwiek formie ani jakąkolwiek metodą
bez uprzedniej zgody firmy Kubota. Firma Kubota, jako producent, zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji
dotyczących specyfikacji bądź osiągów bez uprzedniego poinformowania o takich zmianach.

