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ZEMĚDĚLSKÝ TRAKTOR KUBOTA

M8560 / M9960

Univerzální traktor pro komunální sféru a zemědělství, ideální s čelním nakladačem.
Nová kapota motoru s lepší ventilací, výkonné motory s vysokotlakým vstřikováním
Common Rail pro čisté a úsporné spalování, zaoblená kabina s vylepšenou ergonomií
pro ještě snadnější a pohodlnější ovládání.

Technická data
Model

M8560

M9960

Motor
Model

Kubota V3800-CR-TE4

Typ
Max. točivý moment
Výkon motoru dle ECE-R24

přímý vstřik, kapalinou chlazený, turbo, 4 ventily na válec
Nm
kW (HP)

293

352

67 (91)

78 (106)

Systém vstřikování

Common Rail

Emisní norma
Zdvihový objem
Objem palivové nádrže

III B / filtr pevných částic (DPF)
cm3

3769

l

110

Převodovka
Počet rychlostních stupňů
Maximální rychlost

36 vpřed/36 vzad
km/h

Hlavní převodovka

40 (při 2080 ot/min s funkcí EcoSpeed)
synchronizovaná, 6 stupňů, 2stupňový násobič, 3 skupiny

Hydraulické reverzní řazení

standardní, páka na sloupku volantu

Brzdy

hydraulické kotoučové, zapnutí 4 × 4 při brzdění

Brzda přívěsu (vzduch)

volitelně

Připojení pohonu 4 × 4

elektrohydraulické

Uzávěrka diferenciálu (přední/zadní)

samosvorný diferenciál / elektrohydraulická uzávěrka

Zadní vývodový hřídel (PTO)
Typ
Rychlost

nezávislé PTO, elektrohydraulická spojka
ot/min

540/540E (540/1000 volitelné)

Hydraulika
Průtok hydraulického čerpadla

l/min

64,3

3bodový závěs

rychloupínací s teleskopickými stabilizátory

Kategorie

II

Regulace

polohová, silová a smíšená

Nosnost na konci ramene

kg

4100

Počet hydraulických okruhů

2 standardně (3 + ventil s regulací průtoku volitelně)

Ostatní
Řízení

hydraulický posilovač

Přední náprava

uzavřené koncové převody, kuželové soukolí

Přístrojový panel

analogový / LCD display

Standardní rozměry pneu (přední/zadní)

360/70-R24 – 480/70-R34

Rozměry a hmotnosti
Celková délka

mm

3955

Celková výška

mm

2650

Celková šířka

mm

2250

Rozvor

mm

2250

Světlá výška

mm

455

Rozchod předních kol

mm

1550–1620

Rozchod zadních kol

mm

1470–1707

Poloměr otáčení (bez brzd)

m

1,9 (vnitřní obrysový)

Pohotovostní hmotnost

kg

3320

Technická data čelního nakladače
Model

LA1354

Traktor
Uchycení pístnic
Maximální výška zvedání
Nosnost
Ventil třetí funkce
Tlumič rázů nakladače
Hydraulický paralelogram

M8560

M9960

výšková poloha

silová poloha

mm

3700

3350

kg

1810

1880
volitelně
volitelně
standardně

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

Razítko prodejce nebo servisního střediska

K.B.T. PROFTECH s.r.o.
Košťálkova 1527, 266 01 Beroun
info@kubota.cz

www.kubota.cz

