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Japonská kvalita pro denní nasazení
Traktory japonského výrobce Kubota vynikají především skvělou obratností, nízkou spotřebou a vysokou spolehlivostí. Vzhledem k nízkému počtu
reklamací zákazníků poskytuje Kubota jako jediný výrobce tříletou tovární záruku na všechny zemědělské traktory. I díky tomu je Kubota
v současnosti druhým největším výrobcem zemědělské techniky a dieselových motorů na světě.
Manželé Špidlovi provozují od
roku 1997 koňskou stáj nedaleko Berouna, kde chovají vlastní
koně, ale také ustájují koně jiných majitelů. Celková obhospodařovaná rozloha farmy je 60 ha,
kterou tvoří převážně louky
a pastviny. V minulém roce se
Špidlovi rozhodli pro koupi nového traktoru.
„Traktor Kubota M9960 dokázal nahradit dva dříve používané
traktory, které na farmě pracovaly. Velice pozitivně nás překvapila nízká spotřeba nafty, což významně šetří náklady. Při koupi
nového traktoru byly našimi
hlavními požadavky kompaktní
rozměry, ale zároveň dostatečně

silný motor. Naše rozhodnutí
ovlivnil i ochotný přístup prodejce traktorů Kubota a pozitivní
recenze jiných majitelů,“ říká Jiří
Špidla.
Kubota M9960 je na farmě nasazena v kompletní lince pro sklizeň pícnin počínaje žací lištou,
obracečem, shrnovačem, lisem
a konče transportem balíků.
Traktor je zároveň vybaven čelním nakladačem.

Motor
Řada traktorů Kubota M60 byla navržena jako kompaktní, univerzální pro nasazení ve všech
pracovních operacích v rostlinné
i živočišné výrobě. Traktory pohá-

nějí úsporné a spolehlivé motory
vlastní produkce. Model M9960
disponuje výkonem 112 koní,
který produkuje čtyřválcový přeplňovaný motor o objemu 3,8 litru, vybavený systémem vstřikování paliva common rail.

Převodovka
Díky standardně dodávaným
super plazivým rychlostem nachází traktory řady M60 stále větší oblíbenost i v zelinářství,
chmelařství, lesních školkách
a jiných specializovaných provozech. Plně synchronizovaná šestistupňová převodovka s dvoustupňovým násobičem řazeným
pod zatížením přenáší efektivně
výkon motoru potřebný při práci.
Ve snadném dosahu na pravé
straně je umístěna páka řazení tří
jízdních skupin. Celkem traktor
disponuje 36 stupni pro jízdu
vpřed a 36 stupni pro jízdu vzad.
Funkce ECO Speed umožňuje
dosažení maximální rychlosti
40 km/h při otáčkách motoru
snížených o 20 %, a tím snížení
hluku, spotřeby paliva a opotřebení. Traktory jsou vybaveny vícelamelovou mokrou spojkou
zaručující dlouhou životnost.

Hydraulický reverz
Spokojený majitel traktoru Kubota M9960
inzerce
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Změna směru jízdy je snadná
díky hydraulickému reverzoru
řazenému pod zatížením. Ten je

Kubota M9960 při práci s čelním nakladačem

umístěn na levé straně sloupku
řízení a může se používat bez
spojkového pedálu.

Kabina
Zaoblené čelní sklo umožňuje
skvělý výhled a zvětšuje prostornost. Vysoká kabina poskytuje
více místa nad hlavou a všechny
ovladače jsou umístěny ergonomicky pro snadnější používání.
Ve standardní výbavě je dodávána klimatizace se šesti nastavitelnými výdechy v přístrojové desce,
kterými lze snadno dosáhnout
optimálního proudění vzduchu.

Hydraulika
Velkou předností traktoru Kubota M9960 je výkonná hydraulika s průtokem hydraulického
čerpadla 64.4 l/min při tlaku 196
barů. Zvedací síla tříbodového
závěsu činí 4100 kg.

Přední náprava
Díky převodu dvojitým kuželovým soukolím jsou traktory Kubota maximálně obratné. Tento
systém, kompletně uzavřený v olejové lázni, zaručuje dlouhou životnost, snadnou údržbu a oproti
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standardním kloubovým převodům umožňuje dosáhnout extrémně malého průměru otáčení – pouze 3,8 m, a velké světlé
výšky stroje.
V průběhu tohoto roku nahradí
model M8560 a M9960 nová řada traktorů Kubota M 5001. Tato
nová modelová řada zachovává
všechny skvělé vlastnosti svého
předchůdce, přichází však s novým designem a dalšími inovacemi.
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