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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 niskie zużycie paliwa.
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nowa wizja 
rolnictwa 
dzięki 
globalnemu 
graczowi.

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?

Kubota rozszerza swoją 
działalność w sektorze 
osprzętu poprzez nabycie 
marki Great Plains.

2016
Otwarcie nowej fabryki 
produkującej ciągniki 
serii M7001 we Francji.2015

Wprowadzenie na rynek mo-
deli serii M7001 i wdrożenie 
programu maszyn towarzy-
szących marki Kubota.

2014
Kubota kupuje firmę 
Kverneland Group.2012
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Portfolio na 
przyszłość, 
która nie 
kończy się na 
ciągnikach.

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.
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#najważniejsze cechy

kubota Farm
solutions
360° wydajności dla 100% sukcesu

wiemy, że aby osiągnąć sukces potrzeba czegoś więcej niż solidnego 
ciągnika, a mianowicie zintegrowanego systemu produktów i usług, 
które zwiększą konkurencyjność i pozwolą przygotować się do dalszych 
wyzwań. opracowując nasze rozwiązania dla rolnictwa (kubota Farm 
solutions, kFs), połączyliśmy je w system dopasowany do Państwa 
potrzeb. korzyści kFs, od inteligentnej technologii po indywidualne 
usługi, uzupełniają się nawzajem, tworząc system, który ma zbieżny 
punkt wyjścia i efekt końcowy – nasze zaangażowanie w coraz lepsze 
wsparcie użytkowników obecnie i w przyszłości.

ochrona wartości
Ciągniki Kubota oferują 
sprawdzoną jakość  
i doskonałe parametry 
eksploatacyjne. Gwarancja 
producenta, która wynosi 
aż 3 lata chroni Państwa 
inwestycję w perspektywie 
długoterminowej. 

zarządzanie finansami
Seria M5001N to synonim 
wydajnej i przyjemnej pracy. 
Finansowanie Kubota 
umożliwia inwestycję w 
technologię, która istotnie 
przyczyni się do Państwa 
sukcesu.

wydajność
M5001N to niezwykle 
wydajny, profesjonalny 
ciągnik przeznaczony dla 
wymagających rolników. 
W sadach i jagodnikach 
wyróżniają go maksymalna 
zwrotność, wszechstronność  
i imponująca wydajność.

sterowanie
Modele serii M5001N 
można doposażyć w system 
ISOBUS instalując opcjonalny 
K-monitor. W ten sposób 
można osiągnąć zupełnie 
nowy poziom produktywności, 
oszczędzając czas i zasoby,  
a tym samym pieniądze.

optymalizacja
Modele M5001N można 
doposażyć w zestawy do 
rolnictwa precyzyjnego. 
Warto wykorzystać liczne 
możliwości oferowane przez 
tę nowoczesną technologię, 
aby wydajnie i ekologicznie 
zarządzać uprawami.

Dwa warianty 
skrzyni biegów serii 
M5001N gwarantują 
odpowiednie 
przełożenie do 
każdej pracy.

Ciągnik M5001 N można łatwo doposażyć w ISOBUS,  
aby korzystać z udogodnień rolnictwa precyzyjnego.

Większa wygoda dzięki płaskiej podłodze – nowo zaprojektowany 
pokład operatora z płaską podłogą zapewnia więcej miejsca na nogi.

Nowoczesne czterocylindrowe 
silniki o mocy od 73,6 
do 105,9 KM zapewniają 
niezbędną moc do wszelkich 
prac polowych  
i transportowych.

Dzięki udźwigowi 
wynoszącemu 2300 kg 
M5001N z łatwością podnosi 
najcięższe narzędzia.

Kąt skrętu wynoszący 
55° oraz unikalny system 
zacieśniania skrętu  
Bi-Speed Turn  
sprawiają, że ciągnik jest 
niespotykanie zwrotny. 
Promień zawracania 
wynosi zaledwie 3,95 m.

Seria M5001N jest także dostępna w wersji z ramą ochronną 
(bez kabiny).
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osiągi, na których 
można polegać
M5001n ma wiele zadań do wykonania. niezawodna moc jest tu 
niezbędna. Mocny silnik ciągnika charakteryzuje się nowoczesną 
i sprawdzoną technologią, która jest także przyjazna dla 
środowiska. teraz można ze spokojem zabrać się za wszystkie 
prace polowe i transportowe.

Pod maską ciągnika M5001N bije mocne serce.  
Nowy czterocylindrowy silnik V-3800 TIE 4F spełniający 
normę emisji spalin 3B dostarcza moc od 73,6 do 105,9 
KM (zgodnie z 97/68 WE). Modele M5071N (73,5 KM), 
M5091N (94,4 KM) oraz M5101N (105,9 KM) dostępne  
są w wersji kabinowej lub z ramą ochronną.  
Jest to możliwe dzięki wiodącej pozycji firmy Kubota 
na rynku silników wysokoprężnych. Wyjątkowa 
niezawodność, moc i czystość silników dostępnych we 
wszystkich trzech modelach zachwycą każdego klienta.
 
Mocny i niezawodny
Model M5071N ma pod maską silnik o pojemności 
aż 3,8 l – unikalny w tej klasie mocy i zapewniający 
niezbędną moc do wszelkich prac sadowniczych.  
Ciągniki w wersji ROPS osiągają moc maksymalną 
przy 2400, a nie 2600 obr./min jak w przypadku modeli 
kabinowych. Kierowca z pewnością doceni  
też cichszą pracę silnika.
 
Czysta technologia
Filtr cząstek stałych w nowym silniku skutecznie 
zmniejsza emisję tych zanieczyszczeń. Silnik ma dwa 
elektroniczne ustawienia pozwalające operatorowi na 
wybór momentu i sposobu regeneracji filtra w zależności  
od wykonywanej pracy. Jest to nie tylko użyteczne,  
ale także oszczędza czas.
 

obroty silnika pod kontrolą
Jednostki napędowe wyposażono w nowy elektroniczny 
system sterowania obrotami, za pomocą którego 
kierowca może kontrolować prędkość obrotową silnika.  
Po aktywowaniu systemu obroty utrzymywane są na 
stałym poziomie, nawet przy zmiennym obciążeniu. 
Zapewnia to stałą wydajność pracy narzędzi 
napędzanych z WOM, stałą wydajność układu 
hydraulicznego czy stałą prędkość jazdy.

Eksploatacja ciągnika zawsze obejmuje powtarzające 
się zadania, takie jak prace wykonywane urządzeniami 
napędzanymi poprzez WOM. Przydaje się wtedy 
zintegrowana pamięć obrotów, która pozwala 
na zaprogramowanie dwóch różnych prędkości 
obrotowych silnika. Wystarczy wcisnąć przycisk,  
aby aktywować zapamiętaną wartość.  
Ciągnik jest wtedy natychmiast gotowy do pracy.

nowy zbiornik paliwa
Model M5001N oferuje nowe rozwiązanie także  
w przypadku zbiornika paliwa: zamiast trzech zbiorników 
jak w poprzednich modelach, ciągnik ten ma tylko dwa 
duże zbiorniki umieszczone pod kabiną.  
Mają one większą pojemność i pozwalają na dłuższą 
pracę. Takie rozwiązanie ułatwia także tankowanie. 
Zbiornik w ciągnikach z ramą ochronną mieści 76 l 
paliwa, czyli jeszcze więcej niż w poprzednich wersjach. 
Dodatkowa korzyść: nowa koncepcja zbiorników, 
bez wymaganego tylnego zbiornika, zapewnia lepszą 
widoczność do tyłu. Przy dwóch zbiornikach zamiast 
trzech dokładniejszy jest także wskaźnik poziomu paliwa.

#silnik

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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Płynna zmiana 
biegów nawet  
w trudnych 
warunkach
w ciągnikach kubota serii M5001n dostępne są dwa warianty skrzyni biegów, 
które z łatwością spełnią wszystkie wymagania operatora.  
zapewniają wyjątkowo płynną zmianę biegów oraz zharmonizowane, 
praktyczne przełożenia.

W ciągnikach Kubota serii M5001N do wyboru są dwie 
przekładnie: z 18 biegami do przodu i 18 do tyłu lub 
komfortowa przekładnia z 36 biegami do przodu i 36 
do tyłu z technologią Dual Speed, czyli półbiegiem w 
technologii Power Shift na każdym biegu. Obie skrzynie 
biegów to świetny wybór. Doskonale sprawdzają się przy 
niskich i wysokich obrotach, zapewniając precyzyjną i 
płynną zmianę przełożeń. Taka przekładnia jest przyjemna 
w obsłudze, niezawodna i oszczędna. Kolejna nowość to 
przycisk umożliwiający bezsprzęgłową zmianę biegów, 
oferowany w standardzie w wersji 36/36. To bardzo 
wygodne rozwiązanie dla operatora ciągnika – wystarczy 
nacisnąć przycisk i można bez wciskania pedału sprzęgła 
przełączać między 6 biegami.
 

błyskawiczna zmiana biegów pod obciążeniem
Technologia Dual Speed w przekładni 36/36 umożliwia 
błyskawiczną zmianę przełożenia. W warunkach 
rosnącego obciążenia w położeniu Hi wystarczy 
wcisnąć przycisk Dual Speed na dźwigni zmiany 
biegów. Następuje zmniejszenie prędkości ciągnika  
i zwiększenie momentu obrotowego.

bezpieczna jazda
W serii M5001N firma Kubota oddzieliła funkcję blokady 
przekładni od dźwigni zmiany biegów. Teraz jednym 
ruchem można szybko włączyć i zwolnić blokadę.
 
Praktyczny system skrętu bi-speed turn
System zacieśniania skrętu Bi-Speed Turn powoduje, 
że po przekroczeniu kąta skrętu 35° koła przednie 
zaczynają się obracać o 1,6 raza szybciej.  
Pozwala to na osiągnięcie niezwykle małego promienia 
zawracania, co ułatwia wjeżdżanie „na raz” w kolejne 
rzędy nasadzeń, a także omijanie przeszkód.

szybka i oszczędna jazda
Funkcja nadbiegu w skrzyni biegów utrzymuje niskie 
obroty silnika przy dużych prędkościach. Ze skrzynią 
biegów 40-ECO szybko znajdziesz się na miejscu,  
przy mniejszym zużyciu paliwa i mniejszej emisji hałasu.

Precyzyjne agregowanie maszyn
Sprzęgło główne w układzie napędowym pozwala  
na pewne agregowanie maszyn towarzyszących.  
Przy wolnych manewrach można użyć pedału sprzęgła  
do sterowania zaworem elektrohydraulicznym,  

który włącza sprzęgło w płynny i precyzyjny sposób. 
Zapewnia to łatwiejszą i mniej uciążliwą pracę.  
Zmiana biegów podczas pracy jest także ułatwiona, 
ponieważ sprzęgło włączane jest jednym przyciskiem, 
co jest szczególnie wygodne, gdy konieczna jest częsta 
zmiana przełożeń.

Łatwa zmiana kierunku
Przy pomocy dźwigni rewersu elektrohydraulicznego 
zastosowanego w modelu Kubota M5001N można 
szybciej i łatwiej niż dotychczas zmienić kierunek jazdy 
bez konieczności użycia sprzęgła. Wystarczy wykonać 
dźwignią rewersu krótki ruch do przodu lub do tyłu.

#skrzynia biegów

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.
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Praca na polu z rozsiewaczem czy opryskiwaczem, prace pielęgnacyjne 
z narzędziami zawieszonymi na tuz – ciągnik sadowniczy ma dużo do 
dźwigania. aby umożliwić bezproblemowe podnoszenie nawet ciężkich 
ładunków i bezpieczną obsługę osprzętu, firma kubota wyposażyła serię 
M5001n w potężny tuz i układ hydrauliczny.

seria M5001n  
z łatwością podnosi 
ciężkie ładunki

Konstrukcja TUZ w ciągnikach serii M5001N zapewnia 
więcej mocy i wydajności do wszelkich zadań.  
Solidny TUZ kategorii II pozwala z łatwością obsługiwać 
ciężki osprzęt. Udźwig 2300 kg mówi sam za siebie.  
Operator z pewnością doceni większy udźwig tam,  
gdzie stary ciągnik nie dawał już rady.
 
szybciej reagujący układ hydrauliczny
Wersje kabinowe serii M5001N oferują wybór  
w kwestii układu hydraulicznego. Można zwiększyć 
liczbę rozdzielaczy hydraulicznych z przodu i z tyłu 
ciągnika ze standardowych dwóch do pięciu. Pięć 
rozdzielaczy hydraulicznych z regulacją przepływu 
umożliwia jednoczesne wykonywanie wielu różnych 
zadań w tym samym czasie, co znacznie upraszcza 
nawet najtrudniejsze operacje. W ciągnikach serii 
M5001N w wersji z ramą ochronną oferowane są tylko 
trzy rozdzielacze hydrauliczne, które można wykorzystać 
zarówno z przodu jak i z tyłu ciągnika. Firma Kubota 
wyposażyła też serię M5001N w mocniejszą pompę 
hydrauliczną. W modelach kabinowych M5101 podaje 
ona teraz nawet 69 l/min, co przekłada się na większą 
wydajność i lepsze wyniki.

Elektrohydrauliczne sprzęgło woM
W standardzie oferowany jest niezależny WOM  
o dwóch prędkościach obrotowych – 540 i 540E  
(tryb ekonomiczny). Można go włączyć i wyłączyć 
jednym przyciskiem. Opcjonalnie dostępna jest też 
prędkość 1000 obr./min. WOM włącza się w sposób 
samomodulujący, dlatego nawet ciężki osprzęt 
będzie załączany płynnie. Po wyłączeniu WOM 
automatycznie włącza się jego hamulec, co powoduje 
zatrzymanie osprzętu. Operator może wybrać prędkość 
ekonomiczną ECO, która automatycznie ogranicza 
prędkość obrotową silnika, aby zapobiec uszkodzeniu 
narzędzia.

#układ hydrauliczny
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duża, bardzo przestronna, o doskonałej ergonomii – wygodna kabina M5001  
z płaską podłogą zapewnia wszystko, co potrzebne do przyjemnej  
i efektywnej pracy. operator może w pełni skupić się na swojej pracy  
i osiągać najlepsze wyniki, nie rezygnując przy tym z wygody.

Centrum 
dowodzenia na  
długie dni pracy

Firma Kubota wyposażyła nowy model M5001N w kabinę 
o wielu zaletach, takich jak wyjątkowa przestronność, 
wzorcowe środowisko pracy i doskonała widoczność  
w każdym kierunku. Kabinę zaprojektowano z myślą  
o jednej z najważniejszych potrzeb operatora – 
najwyższym komforcie pracy. Dzięki sprawdzonym 
podzespołom i inteligentnym usprawnieniom kabina to 
prawdziwe centrum dowodzenia na długie dni pracy.
 
kierownica – sukces pod każdym kątem
W modelu M5001N praktyczną kolumnę kierownicy można 
odchylić o 40°. Przy wysiadaniu wystarczy odchylić ją do 
przodu. Wsiadając z powrotem, szybko można ustawić 
ją w pozycji wyjściowej. Wystarczy tylko wcisnąć pedał. 
Płaska podłoga jeszcze bardziej ułatwia wsiadanie i 
wysiadanie. Firma Kubota zoptymalizowała kąt nachylenia 
kierownicy – to kolejna inteligentna innowacja w kabinie. 
Daje to lepszą widoczność deski rozdzielczej oraz obszaru 
przed ciągnikiem.
 
optymalne sterowanie i obsługa
Na desce rozdzielczej: wielofunkcyjny panel kontrolny 
Intellipanel, z wieloma trybami wyświetlania i doskonale 
czytelnym wyświetlaczem LCD, dostarcza wszystkie 
istotne dane i zapewnia łatwy dostęp do funkcji. Obsługa 
ciągnika nie może być łatwiejsza: wszystkie ważne 
elementy sterujące znajdują się po prawej stronie kierowcy 

– łatwo dostępne i ergonomicznie rozmieszczone, aby 
umożliwić bezpieczną obsługę.

gięte szyby
Aby zapewnić jeszcze lepszą widoczność w każdym 
kierunku, firma Kubota zastosowała szyby z giętego 
szkła. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest uczucie 
jeszcze większej przestronności w kabinie M5001N. 
Takie szyby zmniejszają także odbicia światła. 
Powiększono także powierzchnię szyby w drzwiach 
kabiny, co ułatwia wsiadanie i wysiadanie.
 
Przyjemny klimat przez cały rok
Klimatyzacja oferowana w standardzie oraz wydajne 
ogrzewanie w serii M5001N zapewniają przyjemną 
temperaturę we wnętrzu przez cały rok – operator 
może ochłodzić się w gorące letnie dni lub pracować 
w przytulnym i ciepłym wnętrzu w chłodne poranki. 
Kabina ma niski poziom drgań, co dodatkowo zmniejsza 
hałas we wnętrzu. A może tak zaczerpnąć świeżego 
powietrza? Nic prostszego, obydwa tylne okienka można 
szeroko otworzyć.

#kabina
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#wersja RoPs

Łatwa obsługa ramy ochronnej
Ramę można rozłożyć do pozycji pionowej lub złożyć 
– jest to szczególnie przydatne przy ograniczonej 
wysokości, na przykład kiedy trzeba przejechać przez 
niską bramę. Dwa łatwo dostępne sworznie umożliwiają 
szybkie i bezproblemowe złożenie ramy.  
Wystarczy je poluzować, ustawić ramę w żądanym 
położeniu i ponownie zablokować – gotowe! 

niczym 
nieprzesłonięty 
widok
seria M5001n jest także dostępna w wersji z ramą ochronną (bez kabiny). 
zalety takich ciągników są oczywiste: swobodny dostęp do pojazdu, pełna 
obserwacja narzędzi oraz terenu i uprawy, gdzie wykonywana jest praca.

idealna ergonomia i wodoodporność
Elementy sterujące modeli z ramą ochronną są 
rozmieszczone wygodnie po prawej stronie operatora. 
Wszystkie przełączniki i dźwignie mają ergonomiczny 
kształt i są szczególnie wygodne w obsłudze.  
Nowa deska rozdzielcza zapewnia nieograniczony widok 
do przodu. Ponieważ ciągnikiem pracuje się przy różnej 
pogodzie, wszystkie przyrządy i elementy sterujące są 
oczywiście w pełni wodoodporne. Nawet rzęsista ulewa 
nie spowoduje żadnych kłopotów.
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Jeżeli chodzi o pracę między rzędami 
nasadzeń, na przykład w sadach czy 
jagodnikach, duża zwrotność to jedna  
z podstawowych cech dobrego ciągnika. 
doskonała zwrotność w połączeniu ze 
stabilnością i bezpieczeństwem sprawiają,  
że M5001n to najlepszy wybór wśród 
ciągników sadowniczych.

optymalna 
konstrukcja 
do sadów, 
jagodników 
itp.

Przednia oś z napędem opartym na przekładni 
stożkowej zapewnia wyjątkowe możliwości manewrowe 
– Kubota M5001N ma imponujący kąt skrętu równy 55°. 
Sprawia to, że jest on stworzony do pracy w miejscach 
o ograniczonej przestrzeni. Firma Kubota stosuje napęd 
osi przedniej oparty na przekładni stożkowej od ponad 
30 lat. Dzieje się tak nie bez powodu, ponieważ takie 
połączenie nie tylko zapewnia bardzo mały promień 
skrętu, ale również pozwala wyeliminować przeguby 
wymagające intensywnej konserwacji.

Legendarna zwrotność
System skrętu Bi-Speed oferowany tylko przez firmę 
Kubota sprawia, że manewrowanie jest jeszcze łatwiejsze.  
Po przekroczeniu kąta skrętu 35° koła przednie 
zaczynają obracać się z prędkością prawie dwa razy 
większą co znacznie redukuje promień zawracania  
i czas spędzony na uwrociach. Można pracować  
z systemem Bi-Speed lub bez niego.

duży prześwit i stabilność jazdy
Przednia oś zapewnia serii M5001N wyjątkowo duży 
prześwit, jeden z większych w tej klasie maszyn.  
Jest to szczególnie użyteczne w przypadku upraw 
wieloletnich, takich jak drzewa owocowe, gdzie gałęzie 

złożone po cięciu między rzędami nie stanowią już 
przeszkody. Rozstaw osi dłuższy o 80 mm zapewnia 
dodatkową stabilność oraz większą wygodę 
prowadzenia. Regulowana szerokość całkowita  
od 1250 mm do 1940 mm zapewnia zarówno możliwość 
pracy w wąskich nasadzeniach, jak i bezpieczną pracę 
na stromym terenie.
 
Łatwe włączanie i wyłączanie napędu na cztery koła
Wystarczy nacisnąć przycisk, aby włączyć lub 
wyłączyć napęd na cztery koła. Największą zaletą jest 
brak konieczności zatrzymania ciągnika, nawet przy 
wyjeżdżaniu z pola na drogę. Zwiększa to wydajność,  
a kontrolka LED wyświetla aktualny status. Po wciśnięciu 
hamulca następuje automatyczne włączenie napędu  
na cztery koła w celu zwiększenia siły hamowania.
 
bez ryzyka poślizgu
Oś przednia z mechanizmem różnicowym  
o ograniczonym poślizgu oraz blokada mechanizmu 
różnicowego na osi tylnej to wyposażenie standardowe 
serii M5001N. Elementy te zapewniają większą 
stabilność i lepsze właściwości trakcyjne, a także płynną 
jazdę w trudnych warunkach glebowych i terenowych, 
nawet w sytuacji poślizgu.

#właściwości trakcyjne

Wersja z napędem gąsienicowym oferuje jeszcze lepszą trakcję

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”).
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Precyzja,  
która się opłaca
stosowanie nadmiernych ilości nawozu czy 
pestycydów to marnowanie pieniędzy.  
nasze rozwiązania dla rolnictwa precyzyjnego 
oraz technologia isobus pozwalają zaoszczędzić 
pieniądze dzięki absolutnie precyzyjnemu prowadzeniu 
równoległemu. Co więcej: ta nowoczesna technologia 
w dokumentowaniu zabiegów agrotechnicznych 
wykonywanych na poszczególnych polach.

Aby osiągnąć zupełnie nowy poziom produktywności, 
warto doposażyć ciągnik serii M5001N w terminal 
ISOBUS. Umożliwia to pełne wykorzystanie możliwości 
oferowanych przez wszelkie urządzenia ISOBUS 
dostępne na rynku.

Łatwa zmiana ustawień narzędzi w standardzie 
isobus
Złącze z tyłu ciągnika umożliwia wyświetlanie informacji 
o podłączonych narzędziach ISOBUS na 12-calowym 
terminalu K Monitor Pro lub 7-calowym terminalu  
K Monitor Go z certyfikatem ISOBUS.  
Wszystkie ustawienia można zmieniać bez wychodzenia 
z kabiny, używając do tego wyświetlacza dotykowego.  
Parametry obrazu można dostosować  
do indywidualnych potrzeb.

Oba terminale posiadają certyfikat ISOBUS  
dla ciągników i urządzeń zgodnie z ISO 11783.  
K Monitor może wyświetlać obraz z maksymalnie 
czterech kamer. Przełączniki skrótów umożliwiają 
bezpośrednie przełączanie między widokami.  
12-calowy terminal Pro może na dwóch ekranach 
wyświetlać jednocześnie dwie różne informacje  
albo nawet dwie różne maszyny ISOBUS.

Pomoc przy kierowaniu
Technologia ISOBUS zapewnia także inne funkcje 
wsparcia dla operatora, np. wskaźnik diodowy 
umożliwiający ręczną korektę toru jazdy w oparciu  
o sygnał GPS.

#Rolnictwo precyzyjne

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.
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Pełne śledzenie
Ciągnik sadowniczy z serii M5001N można doposażyć 
w system ISOBUS instalując w kabinie 12-calowy 
terminal K monitor Pro lub 7-calowy K monitor GO. 
Umożliwia to pełne i precyzyjne śledzenie wszystkich 
czynności wykonywanych na polu. Kubota oferuje 
idealne rozwiązanie pozwalające na sprawdzanie, 
nawet w czasie jazdy, czy ciągnik wykonał wszystkie 
wymagane działania. Dokładna dokumentacja to 
dodatkowa korzyść pod względem bezpieczeństwa. 

wielkie postępy  
w ciągnikach  
sadowniczych
Ciągniki sadownicze z serii M5001n można doposażyć w zestawy 
umożliwiające wykorzystanie ogromnego potencjału rolnictwa 
precyzyjnego. Jeszcze większą wydajność zapewnia nowa, elektryczna 
kierownica, która utrzymuje ciągnik idealnie na torze jazdy, kiedy operator 
zajęty jest obsługą narzędzia.

Ponadto, ciągnik można doposażyć w terminale umożliwiające korzystanie z dwóch kolejnych funkcji 
rolnictwa precyzyjnego:

Ciągnik sam kieruje
Wyposażenie dodatkowe ciągników sadowniczych  
z serii M5001N obejmuje nową kierownicę elektryczną, 
która umożliwia automatyczne kierowanie. Kolejna zaleta: 
Elektryczny układ kierowania można przekładać z jednego 
ciągnika do drugiego. Tę przydatną technologię można 
więc wykorzystywać w kilku pojazdach. Dzięki temu 
udogodnieniu operator ma pełny komfort pracy, ponieważ 
może skupić całą uwagę na narzędziach i nie martwić 
się o kierowanie – zgodnie z zasadą: Niech ciągnik sam 
zajmie się jazdą, a operator pracami do wykonania.

#Rolnictwo precyzyjne

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.

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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#ochrona wartości / zarządzanie Finansami

zawsze pewnie
inwestycja w ciągnik M5001n to inwestycja w lepszą produktywność, 
wydajność i jakość. gwarancja kubota oraz atrakcyjne finansowanie 
oferowane przez kubota Finance zapewniają ochronę Państwa 
inwestycji.

bezpieczniej na dłużej
Ciągniki Kubota oferują sprawdzoną 
jakość, doskonałe właściwości 
eksploatacyjne i bogate wyposażenie. 
Ponieważ jesteśmy absolutnie pewni 
modelu M5001N, sprzedajemy  
go z 3-letnią gwarancją producenta.  
Dzięki niej, możesz spać spokojnie 
polegając na solidnym partnerze jakim 
jest firma Kubota. 

wsparcie w utrzymaniu właściwości 
eksploatacyjnych i wartości ciągnika 
Rozbudowana sieć serwisowa Kubota 
sprawia, że obsługa serwisowa jeszcze 
nigdy nie była tak sprawna i kompleksowa.  
Obsługę w autoryzowanych serwisach 
Kubota warto wybrać z kilku ważnych 
powodów, takich jak optymalna 
niezawodność pracy, oszczędność 
paliwa, wysoka jakość maszyny,  
wyższa wartość odsprzedażowa  
oraz oszczędność własnego czasu.

Finansowanie i wartość dodana 
Modele 5001N to symbol wydajnej i przyjemnej pracy.  
Warto wykorzystać technologię, która istotnie przyczyni się  
do Państwa sukcesu. Nieważne, czy chodzi o finansowanie zakupu, 
leasing czy wynajem – z usługami Finansowania Kubota inwestowanie 
jest proste, dogodne i bezpieczne. Niech przekona Państwa 
profesjonalne doradztwo, indywidualne usługi i atrakcyjne warunki. 
Gwarantujemy pełną kontrolę kosztów przez cały czas.
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#dane techniczne

Model M5071N M5091N M5101N

RoPs kabina RoPs kabina RoPs kabina

siLnik Kubota

Model silnika V3800-CR-TIE4

Pojemność / liczba cylindrów  cm3 3769 / 4

obroty znamionowe (obr/min) 2400 2400 2600 2400 2600

Moc znamionowa (97/68/EC) KM 73,6 93,3 94,4 104,3 105,9

Maks. moment obrotowy Nm 271,5 320 346,1

obroty silnika dla maksymalnego momentu obrotowego (obr/min) 1500

Pojemność zbiornika paliwa L 76

PRzEniEsiEniE naPĘdu Kubota

typ - liczba biegów głównych 6 synchronizowanych biegów głównych; Opcja: półbieg załączany pod obciążeniem na każdym biegu

Liczba zakresów 3

Liczba biegów F18/R18
F36/R36 ze wzmacniaczem momentu obrotowego (opcja)

Maksymalna prędkość jazdy km/h 40 Eco

nadbieg (obr/min) 2095

Rewers Elektrohydrauliczny sterowany mikroprocesorem

sprzęgło główne Wielotarczowe mokre sterowane elektrohydraulicznie

typ hamulców Tarczowe mokre sterowane hydraulicznie, system hamowania na 4 koła  
(poprzez załączenie napędu na 4 koła)

załączanie napędu na 4 koła Elektrohydrauliczne z systemem zacieśniania skrętu Bi-speed Turn

blokada tylnego mechanizmu różnicowego Mechaniczna

woM

Prędkości tylnego woM (obr/min) 540/540 Eco; Opcja 1000

załączanie Elektrohydrauliczne

ukŁad hydRauLiCzny

wydajność pompy l/min 63 69 63 69

tuz (kat. ii) Szybkosprzęgi łączników dolnych kat. 2, stabilizatory teleskopowe

sterowanie tuz Mechaniczne, regulacja pozycyjna i siłowa

udźwig w punkcie sprzęgu kg 2300

Liczba rozdzielaczy hydrauliki zewnętrznej
Standard: 2

Max: 4 bez regulacji przepływu
Max: 5 z wbudowaną regulacją przepływu

Liczba przednich wyjść hydrauliki zewnętrznej (opcja) 3 5 3 5 3 5

standardowy rozmiar opon Przód/Tył Przód: 280/70R18, Tył: 380/70R28

wymiary i waga

długość całkowita mm 3975

wysokość całkowita (złożona rama ochronna) mm 1415 2384 1415 2384 1415 2384

szerokość całkowita min. - max. mm 1250 –1800

Rozstaw osi mm 2130

Rozstaw kół przód  mm 1109 –1294

 tył mm 1061–1264

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