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#Dane techniczne

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.

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

Model M4062 M4072

ROPS Cab ROPS Cab

SILNIK

Typ silnika V3307-CRS-TE4

Całkowita pojemność skokowa / 
Liczba cylindrów cm3 3331 / cztery

Moc (ECE R120) KM (kW) 66,4 (48,8) 74,3 (54,6)

Pojemność zbiornika paliwa L 70 90 70 90

PRZENIESIENIE NAPĘDU

Rodzaj napędu 4x4 załączany elektro-hydraulicznie podczas jazdy

Liczba przełożeń F18 / R18 F18/R18 (seryjnie), F36/R36 z półbiegiem (opcja) 

Prędkość maks. km/h 40 z nadbiegiem (Eco-Drive)

Przekładnia główna 6 biegów głównych, zsynchronizowanych
6 biegów głównych, zsynchronizowanych  

(opcja: 1 półbieg)

Reduktor Trzystopniowy, zsynchronizowany (biegi transportowe, polowe i pełzające)

Rewers Bezsprzęgłowa, płynna zmiana kierunku jazdy; rewers elektro-hydrauliczny

Sprzęgło główne Wielotarczowe, mokre

Typ hamulców Hydrauliczne, tarczowe, mokre, z systemem automatycznego załączania napędu na cztery koła 

Przedni mechanizm różnicowy O ograniczonym poslizgu (LSD)

Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi Mechaniczna

WOM

Prędkości WOM 540/540E (opcja: 540/1000)

Załączanie WOM Elektro-hydraulicznie

UKŁAD HYDRAULICZNY

Wydajność hydrauliki zewnętrznej L/min  87,1 (TUZ i wyjścia hydrauliczne - 63,3; wspomaganie kierownicy - 23,8)

Kategoria TUZ Szybkosprzęgi kat II

Sterowanie TUZ Regulacja pozycyjna i siłowa

Udźwig podnośnika kg 2500

Liczba sekcji hydrauliki zewnętrznej Standard: 2; opcjonalnie 3

WYMIARY I MASY

Całkowita długość / wysokość / 
szerokość (min. - maks.) mm

3700 / 2090 /  
1850-2150

3700 / 2580 /  
1950-2165

3700 / 2090 /  
1850-2150

3700 / 2580 /  
1950-2165

Rozstaw osi mm 2135

Rozstaw kół Przód mm 1450-1535 1365-1415 1450-1535 1365-1415

 Tył mm 1430-1730 1530-1745 1430-1730 1530-1745

Standardowy rozmiar opon Przód: 320/85/R20; tył: 420/85/R30

Waga ciągnika kg 2570
3325  

(w wyposażeniu 
standardowym)

2570
3325  

(w wyposażeniu 
standardowym)



KUBOTA
SERIA M4002
4062 – 4072M



Dzięki nowym funkcjom modele serii Kubota M4002 zapewniają 
komfort i precyzję pracy unikalną w tej klasie ciągników rolniczych. 
Dzięki temu umożliwiają wysoce efektywną realizację całego szeregu 
codziennych zadań.

M4002: wygoda, wydajność  
i prostota obsługi

Kabina

Ciągniki M4002 otrzymały bardziej 
przestronną kabinę, w której nacisk 
położono na wygodę i wysoką jakość 
wykończenia. Nowy fotel operatora  
z pneumatyczną amortyzacją zwiększa 
komfort pracy, a opcjonalnie dostępny jest 
również fotel pasażera.

Nowa przekładnia

Nowa przekładnia 36/36 
(dostępna w modelu M4072) 
ułatwia wybranie prędkości 
optymalnej do sprawnego 
wykonywania bieżącej pracy.

Silnik

3,3-litrowy, czterocylindrowy 
silnik V3307 oferuje moc  
66,4 lub 74,3 KM.  
W celu wydajnego 
oczyszczania spalin ciągniki 
te wyposażono w zawór 
recyrkulacji spalin (EGR)  
i filtr cząstek stałych (DPF).

Promień skrętu

Zadziwiająca zwrotność M4002 to zasługa nie tylko jego 
kompaktowych wymiarów, ale przede wszystkim wyjątkowej 
konstrukcji przedniej osi z zastosowaniem przekładni kątowej, 
co gwarantuje mały promień skrętu.

Tablica przyrządów

Wyświetlacz LCD pokazuje najważniejsze 
informacje w sposób przejrzysty i precyzyjny. 
Jest on wyjątkowo czytelny, a wszystkie 
istotne parametry pozostają w ciągłym 
zasięgu wzroku operatora.

Tylny trzypunktowy  
układ zawieszenia

Mocny tylny TUZ kat. II  
o udźwigu 2500 kg 
pozwala na efektywną 
realizację nawet najbardziej 
wymagających zadań



#Nowe właściwości

Przestronna kabina
Kabina Ultra Large Cab II w ciągniku Kubota M4002 daje operatorowi mnóstwo 
miejsca i oferuje optymalny komfort. Została ona zaprojektowana z myślą 
o codziennej, wielogodzinnej pracy. Rozkład elementów układu sterowania tworzy 
intuicyjne i ergonomiczne otoczenie, dostosowane do wszelkiego rodzaju zadań.  
Szeroko otwierające się drzwi umożliwiają bezpieczny i swobodny dostęp do kabiny 
z obu stron – to idealne rozwiązanie ułatwiające wielokrotne wsiadanie i wysiadanie 
z ciągnika. Duże przeszklone powierzchnie oraz wąskie słupki zapewniają doskonałą 
widoczność we wszystkich kierunkach i możliwość niezakłóconej obserwacji narzędzi 
współpracujących z ciągnikiem.

Nowa przekładnia
Wszystkie modele serii M4002 posiadają 18 biegów do przodu i 18 biegów do tyłu, 
natomiast model M4072 opcjonalnie oferuje aż 36 biegów do przodu i 36 biegów  
do tyłu. Sześć zsynchronizowanych przełożeń ze wzmacniaczem momentu 
obrotowego, w połączeniu z trzema zakresami reduktora, pozwala na dostosowanie 
prędkości do różnego rodzaju prac. Rewers elektro-hydrauliczny umożliwia 
wykonywanie manewrów wymagających wysokiej precyzji, zmieniając kierunek jazdy 
bez konieczności używania sprzęgła. Dźwignia rewersu, zlokalizowana intuicyjnie  
po lewej stronie kierownicy, daje się obsługiwać opuszkami palców. 

Ergonomiczny rozkład elementów układu sterowania
Elementy układu sterowania zostały umieszczone po prawej stronie kabiny w zasięgu 
ręki operatora. Dzięki temu można precyzyjnie sterować narzędziami zagregowanymi 
z traktorem, wykonując każdą pracę łatwiej i szybciej. Zastosowanie rewersu elektro- 
hydraulicznego czy nowa funkcja elektronicznego sterowania sprzęgłem na dźwigni 
zmiany biegów (tylko w modelach z półbiegiem) dodatkowo ułatwiają manewrowanie 
ciągnikiem. Dla wygodniejszego wsiadania i wysiadania z kabiny kolumna kierownicy 
odchyla się pod kątem maks. 40°. Kolumna kierownicy została również wydłużona, aby 
zagwarantować operatorowi jeszcze większy komfort. Zoptymalizowany kąt nachylenia 
kierownicy daje lepszą widoczność deski rozdzielczej oraz obszaru przed ciągnikiem.

Duży udźwig dla szerszego zakresu zastosowań
Tylny trzypunktowy układ zawieszenia w ciągnikach M4002 posiada udźwig 2500 kg 
i zaczepy kat. II. TUZ został więc zaprojektowany z myślą o efektywnej współpracy  
z ciężkimi narzędziami, co pozwala na sprawne wykonywanie najbardziej wymagających 
zadań. Regulacja pozycyjna zapewnia możliwość ustawienia położenia osprzętu 
zagregowanego z tyłu niezależnie od warunków panujących na polu. Z kolei układ regulacji 
siłowej kontroluje nacisk wymagany przez narzędzie i automatycznie dostosowuje się do 
warunków panujących na polu. Aby uprościć podłączanie i ustawianie narzędzi, oba 
ramiona są regulowane.

Doskonała zwrotność
Przednia oś z przekładnią kątową gwarantuje zadziwiającą zwrotność, dzięki czemu 
ciągniki Kubota z serii M4002 mają wyjątkowo mały promień skrętu. Marka Kubota 
z powodzeniem stosuje przednie osie z przekładnią kątową już od ponad 30 lat. 
Rozwiązanie to umożliwia uzyskanie bardzo małej średnicy zawracania, ale również 
bezawaryjną pracę z włączonym przednim napędem nawet, gdy przednia oś jest 
obciążona. Kolejną korzyścią wynikającą z obecności przekładni kątowej jest uzyskanie 
wysokiego prześwitu, co ułatwia pracę przy delikatnych uprawach, ponieważ ciągnik 
przejeżdża nad roślinami, nie uszkadzając ich. Ciągniki serii M4002 imponują również 
kompaktowymi rozmiarami, zapewniającymi sprawne poruszanie się w miejscach 
o ograniczonej przestrzeni.


