
M
ZEMĚDĚLSKÝ TRAKTOR KUBOTA

Úzký traktor do sadů a vinic, ideální také pro komunální práce s klimatizovanou 
kabinou zajišťující pohodlí obsluhy. Pokud se snažíte zbavit tepla v horký letní den, 
nebo se chcete zahřát při práci v zimě, je klimatizovaná kabina ideálním řešením.

M6040 Narrow (ROPS) / M7040 Narrow (CAB) /
M8540 Narrow (CAB) / M9540 Narrow (CAB)



Model M6040 N-ROPS M7040 N-CAB M8540 N-CAB M9540 N-CAB

Motor

Model Kubota V3307-DI-TE3 Kubota V3800-DI-TE3

Typ přímý vstřik, kapalinou chlazený, turbo, 4 ventily na válec

Max. točivý moment Nm 220 232 283 314

Výkon motoru dle ECE-R24 kW (HP) 48,5 (66) 52,2 (71) 62,6 (84) 73 (99)

Systém vstřikování centrální přímé vstřikování

Emisní norma Stage III A

Zdvihový objem cm3 3331

Objem palivové nádrže l 60 78

Převodovka

Počet rychlostních stupňů 15 vpřed/15 vzad

Maximální rychlost km/h 40

Hlavní převodovka synchronizovaná, 5 stupňů, 3 skupiny

Hydraulické reverzní řazení standardní, páka na sloupku volantu

Typ brzd hydraulické kotoučové, zapnutí 4 × 4 při brzdění

Brzda přívěsu (hydr./vzduch) volitelná/volitelná

Připojení pohonu 4 × 4 elektrohydraulické

Uzávěrka diferenciálu (přední/zadní) samosvorný diferenciál / elektrohydraulická uzávěrka

Zadní vývodový hřídel

Typ nezávislé PTO, elektrohydraulická spojka

Otáčky ot/min 540/540E (540/1000 volitelné)

Hydraulika

Průtok hydraulického čerpadla l/min 61

3bodový závěs rychloupínací s teleskopickými stabilizátory

Kategorie II

Regulace polohová, silová a smíšená

Nosnost na konci ramene kg 2300

Počet hydraulických okruhů 2 standardně (3 + ventil s regulací průtoku)

Ostatní

Řízení hydraulický posilovač

Druh kapotáže ocelová s možností úplného otevření

Přední náprava Bi-Speed, uzavřené koncové převody, kuželové soukolí

Přístrojový panel analogový/LCD display

Standardní rozměry pneu (přední/zadní) 280/70-R18 – 360/70-R28

Rozměry a hmostnosti

Celková délka mm 3620

Celková výška mm
1470 (bez ROPS) / 

2240 (s ROPS)
2240

Celková šířka mm 1430

Rozvor mm 2050

Světlá výška mm 370

Rozchod předních kol mm 1139–1155

Rozchod zadních kol mm 1060–1348

Poloměr otáčení (bez brzd) m 1,75 (vnitřní obrysový)

Pohotovostní hmotnost kg 2255 2410 2460

Technická data

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. Předkládaný prospekt slouží výhradně jako popis.


