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KUBOTA
M5001 NARROW SERIES
M5071N – M5091N – M5101N

Vernieuwend
denken is
het antwoord
op de
uitdagingen
van vandaag.
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M5001N

De uitdagingen voor de landbouwsector worden steeds groter. En in
moeilijke tijden helpt maar één ding: een nieuwe manier van denken.
Alternatieve opties overwegen en slimme beslissingen nemen. Wanneer u
de volgende keer een trekker koopt, betekent dat kiezen voor efficiëntie in
plaats van imago. Voor een trekker die ook onder constante druk het zware
werk effectief uitvoert. Voor een redelijke prijs. Een Kubota, precies het
juiste alternatief in deze tijden.
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In moeilijke
tijden heb
je sterke
prestaties
nodig.

Wanneer het steeds moeilijker wordt om succesvol te zijn,
wordt het tijd om voor een standvastige aanpak te gaan. En dat
betekent onbetwistbare kwaliteit en betrouwbaarheid eisen.
Kubota voldoet aan die eisen: met motoren die in moeilijke
omstandigheden aan de verwachtingen voldoen. U zult opkijken
van de prestaties, het vermogen en de brandstofefficiëntie van
deze motoren.
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2012

6

Kubota neemt de
Kverneland Group over.

2014

Marktintroductie van
de M7001-serie en het
Kubota-assortiment
werktuigen.

2015

Opening van de nieuwe
productiefabriek voor
de M7001 in Frankrijk.

M5001N

Nieuwe inzichten in het
boerenbedrijf
dankzij een
wereldspeler.

2016

Kubota breidt zijn
afdeling voor werktuigen
uit met de overname van
Great Plains.

Om een partner te zijn die nieuwe denkwijzen
kan stimuleren, zijn een zekere sterkte en
ernst vereist. Wist u dat Kubota een mondiaal,
snelgroeiend bedrijf voor de professionele
landbouwsector is? Kijk gewoon even naar
de stappen die de afgelopen 4 jaar zijn gezet.
Verbaasd?
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Een toekomstgericht
portfolio
eindigt niet
bij trekkers.
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M5001N

De behoeften in de landbouw zijn niet alleen groot, maar ook uitgebreid en
divers. Gelukkig heeft Kubota precies de juiste oplossing voor elke taak, uit
één bron. Met een enorm assortiment werktuigen op de markt en de ISOBUStechniek van Kubota vindt u in ons een partner die vooruitdenkt en meer
mogelijk maakt. Alle machines en processen zijn perfect op elkaar afgestemd
en garanderen de hoogste kwaliteit en efficiëntie, om niet te spreken van
toekomstige levensvatbaarheid.
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#Kubota Farm Solutions

PERFORMANCE

FINANCE
MANAGEMENT

KUBOTA
FARM
SOLUTIONS
VALUE
PROTECTION

CONTROL

Met een hefvermogen van
2.300 kg tilt de M5001N
zelfs zware werktuigen met
gemak op.

OPTIMISATION

Kubota Farm
Solutions
Prestaties over 360° voor 100% succes.
Wij begrijpen dat u meer nodig heeft dan een krachtige trekker om
te slagen: namelijk een geïntegreerd systeem van producten en
diensten om uw concurrentiekracht te vergroten en u beter voor te
bereiden op de toekomst. Met Kubota Farm Solutions hebben we
onze oplossingen samengebracht in een systeem en ons voorstel
afgestemd op u. Van intelligente technologie tot individuele diensten,
de voordelen van Kubota Farm Solutions vullen elkaar aan en vormen
daarbij een cirkel die eindigt waar hij begint: bij onze belofte om u
telkens een beetje beter te ondersteunen, nu en in de toekomst.

Prestaties
De M5001N is een uitermate
productieve professionele
trekker voor veeleisende
landbouwers. In boom- en
wijngaarden bewijst hij zijn
wendbaarheid, veelzijdigheid
en indrukwekkende prestaties.
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Controle
Met de optionele IsoMatch
Tellus-monitors kan de
M5001N worden omgebouwd
tot een ISOBUS-trekker.
Zo kunt u uw rendement naar
een hoger plan tillen en tijd,
middelen en geld besparen.

Optimalisatie
Ombouwsets maken de
M5001N geschikt voor
precisielandbouw. Benut de
vele mogelijkheden van deze
geavanceerde technologie
om uw land op een efficiënte
en milieuvriendelijke manier
te beheren.

M5001N

De M5001 kan gemakkelijk worden omgebouwd tot ISOBUS-trekker, zodat u de
grote voordelen van precisielandbouw kunt
benutten.
De grote, comfortabele cabine met vlakke vloer maakt
het mogelijk om prettig en productief te werken.
Alle bedieningselementen zijn ergonomisch gerangschikt en goed bereikbaar voor de bestuurder.

De moderne 4-cilindermotoren
van 73 tot 105 pk leveren het
noodzakelijke vermogen voor
alle onderhouds- en transportwerkzaamheden.

De stuurhoek van 55° en het
unieke Bi-Speed-systeem
van Kubota verlenen de
trekker een ongeëvenaarde
manoeuvreerbaarheid.
Dit leidt tot een bijzonder
korte draaicirkel van 3,95 m.

De twee transmissievarianten van de
M5001N bieden
alles wat nodig is
voor moeiteloos
gebruik in boomen wijngaarden.
Available also as DTH Version

Waardebescherming
Kubota-trekkers staan voor
beproefde kwaliteit en uitstekende prestaties. Een onderhoudscontract helpt u om uw
investering op lange termijn te
beschermen. Kubota verleent
ook een driejarige garantie voor
de M5001N, die u eventueel
kunt verlengen tot vijf jaar.

Financieel beheer
De M5001N staat voor productief en aangenaam werk.
Met Kubota Finance investeert
u in technologie die een grote
bijdrage zal leveren aan uw
succes.
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#Motor

Prestaties waarop
u kunt vertrouwen
De M5001N heeft een verscheidenheid aan taken te volbrengen.
Om deze taken te volbrengen is een betrouwbare kracht bron een
vereiste. De motor van de M5001-tractoren is voorzien van de
moderne, beproefde technologiën die ook zeer goed scoren als het
om milieu gaat. Nu kunt u zonder problemen al uw verplegings- en
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
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Een sterk kloppend hart onder de motorkap van de
M5001N. De neiuwe V-3800 TIE 4F 4-cilinder motor voldoet
aan de Stage IIIB emissie eisen en levert een vermogen
tussen de 73 en 105 pk (volgens 97/68EC). De modellen
M5071N (73 pk), M5091N (92–93 pk) en de M5101N (103–
105 pk) zijn allen beschikbaar met een cabine of een veiligheidsbeugel. Dit alles is mogelijk door Kubota’s wereldwijde
koppositie als het gaat om dielselmotorentechnologie. De
uitstekende betrouwbaarheid, kracht en duurzaamheid van
deze motoren zullen veel indruk op u achter laten.
Een kick door zijn vermogen
De M5071 heeft een grote 3,8 liter motor onder zijn motorkap – wat uniek is in zijn vermogensklasse, dit biedt
de trekker de juiste kracht voor al zijn werkzaamheden.
Ook hebben de beugelversie tractoren een speciaal kenmerk, zij bereiken hun maximale vermogen al bij 2.400
tpm in plaats van bij 2.600 tpm, zoals de cabinetrekkers.
U zult het lagere geluidsniveau zeker waarderen.
Schone technologie
Het dieselpartikelfilter gemonteerd in de uitlaat van de motor zorgt voor een betrouwbare reiniging van de uitlaatgassen. De twee motortoerental geheugens bieden handige
en snelle aanpassingen van het toerental bij repetitief werk.
Dit is niet alleen handig maar bespaart u ook tijd.
Handige toerentalbewaking
De motoren hebben ook een nieuw toerentalbeheer
management, waarmee u controle houdt over het te
draaien toerental van de motor. Eenmaal als het toerentalbeheersysteem is geactiveerd, zal het systeem het

motortoerental constant houden, zelfs waneer er verschil
is in de vermogensbehoefte. Dit resulteerd in aftakas-aangedreven werkzaamheden die uitgevoerd kunnen worden
met een constante efficiëntie.
Veel van uw werkzaamheden zijn onderhevig aan een
aantal terugkerende taken, zoals vele bewerkingen met
aftakas-aangedreven werktuigen. Tijdens deze taken is
het motortoerental geheugen een aangename functie om
te gebruiken. U kunt de betreffende instellingen oproepen
met een druk op de knop en u kunt uw werk voortzetten
zonder veel aanpassingen te hoeven doen.
Nieuwe brandstoftank
De M5001N heeft nog meer innovaties kijk maar eens naar
de branstoftank: In plaats van drie tanks, als zijn voorgangers hadden, hebben deze tractoren slechts twee grote
tanks aan de onderzijde van de cabine. Dit biedt niet alleen
meer opslagcapaciteit van brandstof en dus een langere
gebruiksduur, maar ook een beter tank gemak. De tank
van de beugel-versie tractoren hebben een inhoud van 76
liter, dit is nog groter dan de voorgaande versies. Bijkomend voordeel van de verplaatsing van de tanks is het
verbeterde zicht naar achteren, aangezien de tank aan de
achterzijde niet meer aanwezig is. Doordat er maar twee in
plaats van drie tanken aanwezig zijn is de brandstofmeter
ook nauwkeuriger geworden.

Wist u dat …
  
Wist u dat Kubota zijn eigen
motoren produceert, en dat Kubota
wereldwijd marktleider is voor industriële dieselmotoren tot 100 pk?
U zult wellicht verbaasd opkijken
als u verneemt onder welke
motorkappen er Kubota-motoren
aan het werk zijn. Topkwaliteit en
efficiëntie zijn de belangrijkste ingrediënten van dit succes.
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#Transmissie

Soepel schakelen
zelfs onder zware
condities
Kubota’s M5001N is beschikbaar met twee transmissie varianten. Beide
transmissies voldoen aan de eisen zoals in deze tractorklasse verwacht mag
worden, zonder enige moeite. De transmissie schakeld extereem soepel en
biedt goed afgestemde, practisch te gebruiken overbrengverhoudingen.

Bij de Kubota M5001N kan u kiezen tussen twee typen transmissies: één transmissie met 18 vooruit- en 18
achteruitversnellingen en een comfort transmissie met 36
vooruit- en 36 achteruitversnellingen. Deze laatste optie
wordt verkregen door een Dual Speed powershift schakeling. Welke u ook kiest - het zal een goede keuze zijn.
Met een hoge efficiëntie bij zowel lage als hoge snelheden,
staan de goed afgestemde en soepel schakelende versnellingsbakken garant voor meer plezier, betrouwbaarheid en
kostenbesparingen. Een andere toegevoegde functie is de
ontkoppelingsknop op de versnellingshendel van de 36/36
versnelingsbak. Deze ontkoppelingsknop biedt de bestuurder meer comfort en makkelijk schakelen, u drukt de knop
in schakeld soepel tussen de 6 versnellingen.

Super snel onder last overschakelen
De Dual-Speed techonologie van de 36V/36A transmissie
biedt de mogelijkheid om super snel op en terug te schakelen. Wanneer de belasting op de machine toeneemd in
de Hi-positie, schakeld u simpel terug doormiddel van de
Dual Speed knop op de versnellingspook. De rijsnelheid
wordt verminderd maar het koppel wordt verhoogd.
Veilig rijden
Kubota heeft de parkeerblokkering van de M5001N nu
separaat van de schakelpook gepositioneerd. Deze rem
kan dus in binnen ‘No-time’ aangetrokken worden maar
ook snel weer ontkoppeld worden.
Praktische Bi-Speed
Bij een stuurhoek van 35° of meer zal het Bi-Speed systeem de snelheid van de voorwielen verhogen. Het resultaat
hiervan is een extreem korte draaicirkel, wat u de mogelijkheid biedt rijen te betreden zonder te hoeve steken of
waardoor u makkelijk rond obstakels kunt manoeuvreren.
Snel op de weg maar bespaard brandstof
De overdrive-functie van de transmissie houdt het motortoerental laag wanneer u rijdt op hoge snelheden. De 40-ECO
transmissie brengt u snel op uw bestemming en u bespaart
tegelijkertijd brandstof en reduceert het geluidsniveau.
Eenvoudig aankoppelen van machines
De rijkoppeling kan zeer precies worden bedient, hierdoor kunnen machines zeer eenvoudig aangekoppeld
worden. Voor dergelijke manoeuvres kunt u het koppelingspedaal gebruiken om het elektro-hydraulische ventiel
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te bedienen dat de koppeling zeer voorzichtig en precies
koppelt. Deze manier van koppelen is eenvoudig en niet
vermoeiend. Het koppelen tijdens het schakelen is ook
vereenvoudigd, om dat de koppeling doormiddel van een
knop, binnen handbereik van de bestuurder, kan worden
ontkoppeld. Hiermee bereikt de tractor een verhoogd
comfort.

Wist u dat …
  
Wist u dat Kubota in Europa
jarenlang leider is op het gebied
van bouwmachines en compacte trekkers? U zult zien dat
dezelfde ervaring en sleutels tot
succes worden toegepast op de
professionele landbouwmarkt.

Eenvoudig van richting veranderen
Dankzij de elektrohydraulische omkeerhendel van de
M5001N, kunt u snel en eenvoudig van richting veranderen zonder de koppeling te gebruiken. U hoeft de
elektrohydraulische omkeerhendel kortstondig voor of
achteruit te bewegen.
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#Hydrauliek

De M5001N heft
met gemak zware
lasten
Gewasverzorging met strooiers en sproeiers, onderhoud van wijngaardvelden
met trimmer en bladverwijderaar - een smalspoortractor heeft veel te dragen.
Om zelfs zware lasten gemakkelijk te kunnen dragen en om extra apparatuur
veilig te bedienen, heeft Kubota de M5001N uitgerust met een krachtige
hefinrichting en hydrauliek.
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Meer kracht en prestaties voor alle werkzaamheden is
het motto voor de hefinrichting van de M5001N. Dankzij
de stabiele 3-punts hefinrichting met categorie II kan de
tractor zware werktuigen eenvoudig heffen. 2.300 kg
hefvermogen spreekt voor zich. U zult het extra hefvermogen in gebieden waar uw vorige tractor zijn grenzen
bereikte, zeer op prijs stellen.
Verhoogde flexibiliteit van de hydrauliek
Als het gaat om het hydraulische systeem, biedt de cabineversie van de M5001N u een keuze. U heeft de mogelijkheid om het aantal hydraulische aansluitingen aan de
voor- en achterzijde van de tractor uit te breiden van de
standaard twee naar vijf. Vijf hydraulische aansluitingen
met volumeregeling maken het mogelijk om verschillende
taken tegelijkertijd uit te voeren met een enkel werktuig
met maximaal vijf bedieningsfuncties - wat zelfs de
meest veeleisende taken sterk vereenvoudigt. Er zijn drie
hydraulische aansluitingen verkrijgbaar aan de voor- en
achterzijde van de M5001N DTH-tractoren. Kubota heeft
de M5001N ook voorzien van een sterkere hydraulische
pomp. De verhoogde capaciteit van maximaal 69 l/min
voor het M5101 cabinemodel vormt de basis voor verhoogde productiviteit en prestaties.
Elektrohydraulische aftakas
De onafhankelijke aftakas 540 / 540E wordt standaard
geleverd en kan met een druk op de knop worden in- of
uitgeschakeld. Een 1000 toeren aftakasset is ook als
optie verkrijgbaar. De aftakas werkt zelfmodulerend
zodat zelfs zware werktuigen soepel kunnen worden
aangedreven. Als u de achter aftakas uitschakelt, wordt
de aftakasrem automatisch geactiveerd en worden de
werktuigen veilig gestopt. De bestuurder kan het ECO-aftakastoerental dat automatisch de omwenteling van het
motortoerental omvat, op de juiste toerentalwaarde zetten
om eventuele schade aan de aftakaslijn te voorkomen.
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#Cabine

Uw commandocentrum voor lange
werkdagen
Groot, zeer ruim, met perfecte ergonomie - de comfortabele met een
vlakke vloer uitgevoerde cabine van de M5001 biedt alle voorwaarden
voor aangenaam en productief werk. Op die manier kunt u zich volledig
concentreren op uw werk en de beste resultaten behalen, zonder
compromissen te sluiten op het gebied van comfort.
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Kubota heeft de nieuwe M5001N een cabine gegeven die
een groot aantal superlatieven biedt: unieke ruimtelijkheid,
een voorbeeldige werkomgeving, uitstekend zicht rondom.
De ontwikkeling van de cabine richtte zich duidelijk op een
van uw belangrijkste eisen: namelijk hoge kwaliteit van
werk en comfort. Bewezen componenten en slimme verbeteringen maken van de cabine uw efficiënte commandocentrum voor lange werkdagen. Meer comfort dankzij
de cabine met vlakke vloer – de nieuw ontworpen cabine
met vlakke vloer zorgt voor meer comfort in de cabine met
meer beenruimte en de afwezigheid van obstakels tussen
uw voeten.
Het stuurwiel – een veelzijdig succes
Het handige stuurwiel van de M5001N kan 40° worden
gekanteld. Bij het uitstappen kantel u het eenvoudig naar
voren. En wanneer u achterover in uw stoel zit, kunt u het
snel terugbrengen in de oorspronkelijke positie. U hoeft alleen maar op een pedaal te drukken. De vlakke cabinevloer
maakt in- en uitstappen nog eenvoudiger. De stuurwielhoek is door Kubota geoptimaliseerd - een van de vele intelligente innovaties in de cabine. Dit geeft u een nog beter
zicht naar voren en een beter zicht op het dashboard.
Optimale controle en bediening
Over het dashboard gesproken: Kubota’s multifunctionele Intellipanel, met meerdere weergaven en een uitstekend leesbaar LCD-display, biedt u in één oogopslag alle
belangrijke gegevens en functies. En de bediening van
de tractor is zo eenvoudig, eenvoudiger kan haast niet:

alle belangrijke bedieningselementen bevinden zich aan
de rechterzijde van de bestuurdersstoel - gemakkelijk
te bereiken en ergonomisch geplaatst voor een veilige
bediening.
Gebogen ruiten
Om u van alle kanten een nog beter zicht te geven, heeft
Kubota de ruiten van de cabine gebogen uitgevoerd. Een
positief neveneffect van deze nieuwe functie: de cabine van
de M5001N voelt nog groter aan dan hij al is. Bovendien
zijn de weerspiegelingen verminderd. En Kubota heeft ook
het glazen gedeelte van de cabinedeur vergroot, waardoor
het in- en uitstappen nog eenvoudiger wordt.
Een te allen tijde aangenaam klimaat
De standaard airconditioning en het krachtige verwarmingssysteem van de M5001N zorgen in alle seizoenen
voor aangename temperaturen in de cabine, zodat u het
hoofd koel houdt op warme zomerdagen en u op warme
en koude dagen aangenaam warm zult voelen. De
trillingsarme cabine biedt extra comfort door het lagere
interieurgeluid. Wilt u genieten van een briesje frisse
lucht? Geen probleem, beide achterruiten kunnen op
wijds worden geopend.
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#Beugel

Onbelemmerd
uitzicht
De M5001N is ook verkrijgbaar als DTH-versie met veiligheidsbeugel.
De voordelen van een trekker zonder cabine zijn overduidelijk:
onbelemmerde toegang tot het voertuig en uitstekend zicht op de
werktuigen, de akkers en gewassen waar u aan werkt.
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Gebruiksvriendelijke veiligheidscabine
De positie van de veiligheidsbeugel kan gemakkelijk worden aangepast. Dit is praktisch wanneer u het voertuig
lager moet maken, bijvoorbeeld bij lage gebouwingangen. U kunt de veiligheidsbeugel gemakkelijk en moeiteloos inklappen met twee goed toegankelijke pennen.
Maak de pennen los, pas de positie van de beugel aan
en zet de beugel weer vast. Klaar!
Ergonomie en waterbestendigheid
De bedieningselementen van de DTH-modellen zijn handig

gepositioneerd, aan de rechterkant van het voertuig, naast
de bestuurdersstoel. Alle schakelaars en hendels zijn ergonomisch gerangschikt en zeer comfortabel te bedienen.
Het nieuwe dashboard van de trekker is ontworpen om u
een onbelemmerd zicht naar voren te bieden. Wanneer u
met de trekker wilt werken, hebt u geen garantie op mooi
weer. Daarom zijn alle instrumenten en bedieningselementen uiteraard volledig waterdicht. Zelfs zware regenval
veroorzaakt geen problemen.
Optioneel is een rupsuitvoering verkrijgbaar voor nog meer
trekkracht
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#Tractie

Optimaal
ontworpen
voor fruit- en
wijngaard
Bij het werken in rijgewassen, bijvoorbeeld
in de fruitteelt en de wijnbouw, is hoge
manoeuvreerbaarheid één van de
bepalende aspecten van een goede tractor.
Zijn uitstekende manoeuvreerbaarheid,
gecombineerd met een hoge rijstabiliteit en
veiligheid, maken de M5001N de geschikte
tractor voor dergelijke gewassen.

De vooras met kroon en pignon aandrijving en een stuurhoek van verbazingwekkende 55 ° geven de M5001N
een unieke wendbaarheid. Dit maakt de tractor ideaal
voor werkzaamheden in krappe ruimtes. Kubota gebruikt
nu al meer dan 30 jaar voorassen met kroon en pignon
aandrijvingen. Niet voor niets, want deze combinatie is
niet alleen verantwoordelijk voor de extreem kleine draaicirkel, maar vereisen ook geen onderhoudsgevoelige
cardankoppelingen.
Behoedzaam, bodembehoudend draaien
De “bi-speed turn”, alleen geleverd door Kubota, maakt
draaien nog gemakkelijker. Als de stuurhoek van de
voorwielen een waarde van 35 ° overschrijdt, verdubbelt
de snelheid van de vooras bijna ten opzichte van de achteras. Dit resulteert in behoedzame en strakkere bochten
die bijzonder behoudend zijn voor de bodem. Je hebt de
keuze om met of zonder “bi-speed turns” te werken.
Power crawler as option available for even more traction
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Hoge bodemvrijheid en rijstabiliteit
De vooras geeft ook de M5001N hoge bodemvrijheid,
die tot de beste in zijn klasse behoort. Dit is met name
handig als het gaat om blijvende gewassen zoals fruit en
wijn gewassen, waarbij gesnoeid gewas in de rijen niet
langer een obstakel is.
M5001N

Wist u dat …
  
Gonshiro Kubota richtte het bedrijf op
omdat hij niet langer kon aanzien dat
mensen stierven door vervuild water
te drinken. Hij begon met het vervaardigen van producten die voor schoon
water konden zorgen. Sindsdien hebben we verschillende producten aangeboden die de leefomstandigheden
van de mensen en de samenleving
helpen verbeteren. Dat is waar “For
Earth For Life” voor staat.

De 80 mm langere wielbasis biedt extra stabiliteit en
meer comfort tijdens het rijden met de tractor. Een
verstelbare totale breedte van 1.250 mm tot 1.940 mm
zorgt voor veilig werken op steil terrein.
Vierwielaandrijving eenvoudig in- en uitgeschakeld
De aandrijving op alle wielen wordt ingeschakeld en
uitgeschakeld met een simpele druk op de knop. En het
mooiste is, de tractor hoeft zelfs niet te worden gestopt,
zelfs wanneer van het veld naar de weg wordt overgegaan. Dit helpt u productief te blijven, een LED-indicator
geeft u de huidige status weer. Wanneer de rem wordt
gebruikt, wordt de vierwielaandrijving automatisch ingeschakeld voor een beter remvermogen.
Geen kans op slippen
Het sperdifferentieel op de vooras en de differentieelblokkering op de achteras zijn standaard bij de M5001N. Ze
bieden verhoogde stabiliteit en tractie en een soepele rit
bij uitdagende bodem- en terreinomstandigheden, zelfs
in het geval van slippen.
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#Precisielandbouw

Precisie
die loont
Elke overtollige meststof of pesticide die wordt toegepast
is een verspilling van geld. Met onze oplossingen voor
precisielandbouw, de ISOBUS-technologie, bespaart u
geld door absoluut nauwkeurige parallelle geleiding. En
bovenal: deze ultramoderne technologie kan ook blijvende
hulp bieden bij het voldoen aan uw documentatievereisten.

Wist u dat …
  
Wist u dat Kubota een
ISOBUS-pionier is?
Het Kubota-bedrijf Kverneland
Group heeft de ISOBUS-technologie uitgevonden.
Kubota zet binnen de industrie
trouwens ook de toon op het
gebied van AEF-certificeringen.
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Verhoog uw werkefficiëntie naar een nieuw niveau en
maak van uw M5001N een ISOBUS-tractor met retrofit
sets. Hiermee kunt u alle ISOBUS-apparatuur die op de
markt verkrijgbaar is, volledig gebruiken.
Eenvoudig ISOBUS-werktuigen aanpassen
Via de aansluiting aan de achterzijde van de tractor
kunt u de ISOBUS-apparatuur in de cabine zien op de
ISOBUS-gecertificeerde IsoMatch Tellus Pro 12"- of
Go 7" -monitors. Alle werktuiginstellingen kunnen vanuit
het comfort van uw stoel worden gedaan met behulp
van het touch screen. U past de monitoren aan aan uw
individuele vereisten.

De twee modellen bedieningsterminals zijn gecertificeerd
volgens ISO 11783, het ISOBUS-certificaat voor tractoren
en werktuigen. Een K-monitor kan maximaal vier camera’s
weergeven. Met snelschakelaars kunt u direct schakelen
tussen weergaven. De IsoMatch Tellus Pro 12" kan twee
verschillende functies tegelijk weergeven op twee schermen
of zelfs twee verschillende ISOBUS-machines.
Stuurhulp
De ISOBUS-technologie biedt ook verdere waardevolle
hulp, bijvoorbeeld door de handmatige stuurgeleiding
van de M5001N, die wordt aangegeven door een LEDbalk op de terminals.
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#Precisielandbouw

Grote vooruitgang
voor smalspoortrekkers
Met behulp van ombouwsets kunt u ook de enorme voordelen van
precisielandbouw ervaren met de smalspoortrekkers van de M5001N-serie.
U kunt rekenen op nog meer effectiviteit dankzij het nieuwe elektrische
stuur, dat de trekker op het juiste spoor houdt terwijl u het werktuig bedient.

Volledige traceerbaarheid
Met de IsoMatch Tellus Pro-monitor van 12 inch en
de IsoMatch Tellus GO-monitor van 7 inch verandert u de smalspoortrekkers van de M5001N-serie in
ISOBUS-trekkers. Zo kunt u alles wat u op het veld hebt
gedaan volledig en nauwkeurig volgen. Kubota biedt een
perfecte oplossing waarmee u – zelfs tijdens het rijden –
kunt controleren of de trekker al zijn taken heeft uitgevoerd. De nauwkeurige documentatie draagt nog meer
bij aan uw veiligheid.
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De trekker doet het stuurwerk
Het nieuwe elektrische stuur van Kubota maakt automatisch sturen met de smalspoortrekkers van de
M5001N-serie mogelijk. Nog een voordeel: het elektrische stuursysteem kan gemakkelijk worden overgebracht naar een andere trekker. Deze nuttige technologie
is dus beschikbaar voor verschillende trekkers. Dit levert
de bestuurder optimaal gemak op tijdens zijn werk, omdat hij zijn aandacht volledig kan richten op het gebruik
van de werktuigen en niet hoeft te denken aan sturen.
Dit is helemaal volgens het motto van Kubota: laat de
trekker zelf rijden en concentreer u volledig op uw werk.

M5001N

Bovendien zijn er twee belangrijke functies voor precisielandbouw beschikbaar met de retrofit-monitors:

Sectieafsluiting:
Met de automatische sectieafsluitinglicentie kan het werktuig
het openen en sluiten van de zones zelf regelen. Dit bespaart
kosten en verhoogt het comfort van de bestuurder.

Variabele afgifte:
Met de automatische variabele afgiftelicentie kan het werktuig
de afgifte in combinatie met voorgedefinieerde kaarten
zelfstandig regelen. Dit verhoogt de opbrengst per hectare
bespaart kosten en verhoogt het comfort voor de bestuurder.
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#Precisielandbouw

Altijd aan de
veilige kant
Een investering in een M5001N is een investering in meer productiviteit,
effectiviteit en kwaliteit. De Kubota-garantie en het Kubotaonderhoudscontract beschermen uw investering, net als de eenvoudige
financieringsoplossing van Kubota Finance.
Langer onbezorgd
Kubota-trekkers staan garant voor
beproefde kwaliteit, uitstekende prestaties en perfect op elkaar afgestemde
functies. We hebben alle vertrouwen in
de M5001N en bieden u daarom een
eenmalige fabrieksgarantie van drie jaar af
fabriek. Wilt u de waarde van uw investering nog langer beschermen? Dan kunt u
kiezen voor de verlengde garantie van uw
Kubota-partner, waarmee u recht hebt op
een vijfjarige garantie op reparaties.

Langdurig behoud van waarde en
prestaties
Met een onderhoudscontract weet u
zeker dat u elke dag alles uit uw M5001N
haalt. Hier zijn vijf goede redenen voor:
optimale operationele betrouwbaarheid,
brandstofzuinig gebruik, een machine van
topkwaliteit, een hogere restwaarde en
meer tijd voor uw werk omdat uw Kubota
partner voor uw machine zorgt. Goed om
te weten: wanneer u een onderhoudscontract sluit bij aankoop van een nieuwe
machine, krijgt u korting op de verlengde
garantie.

28

M5001N

Financiering en toegevoegde waarde
De M5001N staat voor productieve en plezierige arbeid. Mis deze
technologie niet; de voordelen ervan zullen een belangrijke bijdrage
leveren aan uw succes. Of u nu kiest voor financiering, leasing of huur,
Kubota Finance maakt investeren eenvoudig, praktisch en veilig. Laat u
overtuigen door professioneel advies, dienstverlening op maat en aantrekkelijke voorwaarden. Volledige beheersing van de kosten is te allen
tijde gegarandeerd.
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#Technische gegevens

Model

M5071N
Beugel

M5091N

Cabine

Beugel

Motor

M5101N

Cabine

Beugel

Cabine

2,600

2,400

2,600

93

103

Kubota

Motor type

V3800-CR-TIE4

Cilinderinhoud/Aantal cilinders 

cm3

Nominaal toerental

tpm

Nominaal vermogen (97/68/EC)

3,769/4 valves
2,400

2,400
92

pk

73

Maximum koppel 

N.m

270

Motortoerental bij max. koppel

tpm

Brandstoftank inhoud

293

105
342

1,500

l

76

Transmissie

Kubota

Type – Aantal versnellingen

6 Gesynchroniseerde versnellingen; Optie: Dual Speed

Aantal groepen

3
V18/A18
V36/A36 met Dual Speed

Totaal aantal versnellingen
Max. Rijsnelheid
Overdrive-functie 

km/h

40 Eco

Motor tpm

2,095

Omkeerkoppeling

Microprocessor gestuurde elektro-hydraulische omkeerkoppeling

Hoofdkoppeling

Meervoudige natte plaatkoppeling, elektro-hydraulisch bediend

Remmen

Hydraulisch bediende natte schijfrem, met automatische 4WD inschakeling

4WD inschakeling

Elektro-hydraulisch, met Bi-Speed

Differentieel achter

Mechanisch

Aftakas
Snelheid

rpm

540/540 Eco; Optie 1,000

Inschakeling

Elektro-hydraulisch

Hydrauliek		
Pomp capaciteit

l/min

63

3-puntshefinrichting (Categorie II)

69

63

69

3

5

1,415

2,360

2,500

2,700

Snelkoppel vanghaken, Telescopische stabilisatoren

Regeling

Positie-en trekkrachtregeling

Hefcapaciteit aan de kogel

kg

2,300
Standaard: 2
Max: 4 zonder volumestroomregeling
Max: 5 met geintegreerde volumestroomregeling

Aantal hydraulische ventielen en type
Aantal hydrauliek aansluitingen voor (optie)
Standaard bandenmaat

3

5

V/A

3

5

V:280/70R18, A:440/65R28

Afmetingen en gewicht
Totale lengte

mm

Totale hoogte (Beugelversie)

mm

Totale Breedte min. – max.

mm

Wielbasis

mm

2,130

mm

1,035 –1,329

Spoorbreedte

Voor

3,950
1,415

2,360

1,415

Achter
mm
Draaistraal (zonder rem)
Trekker gewicht
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936 –1,468

mm
kg

2,360

1,250 –1,800

3,950
2,500

2,700

2,500

2,700

M5001N
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Kubota Europe S.A.S.
Dieselstraat 10, 6716 BC EDE
Website: http://www.kubota.co.uk
Er is alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze publicatie accuraat en up-to-date was op het moment van het ter perse gaan. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze
uitgave mag in enige vorm op enige wijze worden verveelvoudigd zonder voorafgaande toestemming van Kubota. Kubota behoudt zich als fabrikant het recht voor om indien nodig elke specificatie of
prestatie-informatie te wijzigen of bij te werken zonder kennisgeving vooraf.

