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Os desafios que o sector agrícola enfrenta são cada vez maiores. E quando 
os tempos são difíceis, apenas uma coisa ajuda: uma nova maneira de 
pensar. Visualizando opções alternativas e tomando decisões inteligentes. 
Para a sua próxima compra de trator, isso significa optar pela eficiência 
em vez da imagem. Para um trator que pode realizar trabalhos difíceis com 
elevado desempenho sob tensão constante. E tudo isso a um preço razoável. 
Um trator Kubota é exatamente a alternativa certa em momentos delicados.

O pensamento 
inovador é a 
resposta para 
os desafios de 
hoje
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Tempos 
difíceis exigem 
desempenhos 
robustos

Quando se torna cada vez mais difícil ter sucesso, chegou a 
hora de adotar uma abordagem intransigente. E isso significa 
exigir qualidade e fiabilidade inquestionáveis. A Kubota responde 
a estes requisitos com motores, que atendem às expetativas 
quando as coisas se tornam mais difíceis. Ficará surpreendido 
com o seu desempenho, potência e eficiência de combustível.
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Uma nova 
compreensão 
da agricultura, 
possibilitada 
por um player 
global

Ser um parceiro que pode facilitar novas formas 
de pensar requer um certo grau de força e 
seriedade. Sabia que a Kubota é uma empresa 
global em rápido crescimento para o sector 
agrícola profissional? Basta estar atento às 
decisões e passos que tomamos nos últimos 
anos. Surpreendido?

Lançamento no 
mercado da nova série 
M60022020

Inauguração do novo 
Centro de Investigação 
e Desenvolvimento 
Kubota em França

2021
Inauguração da nova 
fábrica de tratores em 
França2014

A Kubota expande a sua 
divisão de implementos 
com a aquisição da 
Great Plains

2016
Lançamento no 
mercado da Série 
M7001 e da linha de 
implementos Kubota

2015
A Kubota adquire o 
Kverneland Group em 
20122012
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#Destaques

Kubota Farm
Solutions
Desempenho de 360° para 100% de sucesso.

Entendemos que o seu sucesso requer mais do que um trator 
potente: ou seja, um sistema integrado de produtos, serviços e 
suporte para aumentar a sua viabilidade e competitividade futuras. 
Com Kubota Farm Solutions, agrupamos as nossas soluções 
num único sistema que realmente atinge a marca. Da tecnologia 
inteligente aos serviços individuais, as vantagens da Kubota Farm 
Solutions estão perfeitamente interligadas – e formam um ciclo que 
termina onde começa: com a nossa reivindicação de sempre, poder 
apoiá-lo cada vez melhor, agora e no futuro.

Proteção de Valor 
Os tratores Kubota oferecem 
qualidade comprovada e 
excelente desempenho. Com 
um contrato de manutenção, 
pode proteger o seu 
investimento nos próximos 
anos. Além disso, a Kubota 
oferece até cinco anos de 
garantia para o M5002N.

Gestão Financeira 
O M5002N significa trabalho 
produtivo e agradável. Com o 
Kubota Finance, pode investir 
em tecnologia que dará uma 
importante contribuição para 
o seu sucesso.

Desempenho 
O N5002N é ideal para uso 
profissional em vinhas e 
pomares. Graças à sua função 
bi-speed, possui um excelente 
raio de viragem e uma 
grande manobrabilidade, que 
juntamente com o seu baixo 
peso o tornam ideal para 
utilização em linhas apertadas.

Controlo 
Com os monitores IsoMatch 
Tellus opcionais, pode 
transformar o seu M5002N 
num trator ISOBUS. Desta 
forma, pode levar a sua 
eficiência de trabalho para 
um novo nível, economizando 
tempo e recursos e, portanto, 
também dinheiro.

Optimização 
O GEOCONTROL está 
integrado nos monitores 
Isomatch Tellus. Em 
combinação com um recetor 
GNSS, este recurso permite 
o controlo de secção e 
aplicações de taxa variável.

As duas variantes 
de transmissão do 
M5002N fornecem tudo 
o que é necessário para 
uma utilização isenta de 
esforço em pomares e 
vinhas.

O kit de cabine de Cat. IV opcional protegerá o operador 
durante as tarefas de aplicação de fitofármacos. Os 
ingredientes ativos dos produtos fitofarmacêuticos são 
retidos no interior do filtro enquanto o ar limpo é introduzido 
na cabine.

A grande e confortável cabine de piso plano permite um 
trabalho agradável e produtivo. Todos os controlos são 
posicionados ergonomicamente ao alcance do operador.

Os modernos motores de 
4 cilindros com 74 –115 
CV fornecem a potência 
necessária para todos os 
trabalhos de manutenção e 
transporte.

Com uma capacidade 
de elevação de 2.300 
kg, o M5002N eleva 
implementos pesados 
com facilidade.

A suspensão opcional do eixo 
dianteiro garantirá que o seu 
local de trabalho permaneça 
confortável, mesmo em 
terrenos acidentados.

Também disponível na versão ROPS

FINANCE 
MANAGEMENT

VALUE 
PROTECTION

OPTIMISATION

 

PERFORMANCE

KUBOTA
FARM

SOLUTIONS

CONTROL

DESEMPENHO

CONTROLO

OPTIMIZAÇÃO PROTEÇÃO  
DE VALOR

GESTÃO FINANCEIRA
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Otimizado para 
máxima eficiência
O motor de 4 cilindros responde aos padrões europeus de 
emissões Stage V, fornecendo potência em que pode confiar e 
um alto nível de eficiência. A sua tecnologia de motor otimizada 
garante não apenas menor consumo de combustível e emissões, 
mas também custos de manutenção reduzidos graças a 
intervalos de manutenção mais longos.

A série M5002N está disponível em dois designs de capot 
diferentes, a versão de cabine é excelente para aplicações 
em vinhas com grande visibilidade para o eixo dianteiro 
e área de direção frontal. A versão ROPS tem um design 
especial de baixo perfil para permitir o trabalho em áreas 
onde o espaço é limitado.

Olhe sob o capot do M5002N e encontrará tecnologia de 
ponta emocionante. Mais especificamente, a combinação 
de um sistema SCR, filtro de partículas diesel (DPF) e 
catalisador de oxidação diesel (DOC) é perfeita para 
reduzir o consumo de combustível e as emissões, ao 
mesmo tempo que diminui a carga de manutenção. 

Manutenção e consumo reduzido
Além de reduzir as emissões de óxido de azoto, o 
DOC otimizado também garante a regeneração mínima 
contínua do DPF. Ao aumentar o desempenho de 
filtragem do DPF, a alta pressão de injeção pode ser 
alcançada num baixo regime do motor, tornando o 
DPF ainda mais eficiente e eficaz. Os seus intervalos de 
limpeza foram duplicados para até 6.000 horas, reduzindo 
para metade o tempo que precisa de dispender em 
manutenção. A Kubota também melhorou a regeneração 
do DPF. O resultado? Menor consumo de combustível e 
menos ruído.

Injeção de combustível altamente eficiente
O sistema common rail controlado eletronicamente 
gera uma pressão de injeção máxima de 2.500 bar, 
independentemente do regime do motor. Quatro válvulas 
por cilindro e o sistema central de injeção direta (E-CDIS) 
otimizam o nível de turbilhão para produzir a mistura 
ar-combustível ideal. Isto resulta em baixo consumo de 
combustível e mínimo ruído operacional, além de elevada 
potência e binário e emissões mais limpas.

Operação altamente eficiente e confortável
Duas predefinições de velocidade facilmente ajustáveis 
foram projetadas para gestão inteligente do regime do 
motor. Podem ser usados para melhorar a aceleração 
do motor e ajustar o regime do motor quando as tarefas 
exigem elevada precisão, facilitando as manobras nas 
cabeceiras. A gestão constante do regime do motor 
é outro grande benefício, pois mantém o regime do 
motor mais ou menos estável, apesar das flutuações de 
carga. O recurso é fácil de usar e garante uma operação 
eficiente e estável ao realizar tarefas de transporte e 
tomada de força.

Baixos custos de manutenção
O trabalho de manutenção no M5002N é rápido e 
direto. Graças ao seu capot inteiriço, todos os pontos de 
manutenção são facilmente acessíveis. Não precisa de 
nenhuma ferramenta para realizar tarefas de manutenção. 
A grande grelha do radiador garante uma entrada suave 
de ar no radiador, que é protegido contra a sujidade com 
palhas por uma proteção fácil de limpar. O resultado é 
um ótimo desempenho de refrigeração. E aqui está outra 
coisa que vai gostar: o óleo do motor só precisa ser 
substituído uma vez a cada 500 horas.

Grande depósito protegido
O depósito de combustível tem uma impressionante 
capacidade de 76 litros, ideal para longas jornadas de 
trabalho sem parar para abastecer. E quando precisar 
de reabastecer, o tubo de abastecimento de fácil acesso 
torna o processo muito rápido. O depósito também é 
protegido contra pedras e impactos – útil para trabalhos 
que envolvam contacto com o solo. O depósito de 
AdBlue de 6,5 l está totalmente protegido contra 
obstáculos sob o capot.

#Motor
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Mudança de 
marcha suave 
mesmo em 
condições adversas
O M5002N da Kubota está disponível em duas versões de transmissão. 
Ambas as transmissões cumprem todos os requisitos para um trator desta 
classe, fazendo-o literalmente com facilidade. As velocidades podem 
ser comutadas de maneira extremamente suave e fornecem relações de 
transmissão práticas e harmonizadas.

Com o Kubota M5002N, pode escolher entre dois tipos 
de transmissão: uma transmissão com 18 marchas para 
a frente e para trás e uma transmissão confortável com 
36 marchas para a frente e para trás com velocidades 
powershift dual-speed. Independentemente da que 
escolher - será uma boa escolha. Com grande eficiência 
em baixas e altas velocidades, as transmissões 
harmonizadas com precisão e muito suaves representam 
prazer nas mudanças, fiabilidade e economia. Outra 
melhoria é o botão sem embraiagem como recurso de 
série na versão cabinada com caixa de velocidades 
36/36, o botão sem embraiagem proporciona conforto 
ao operador com fácil comutação de marchas, basta 
pressionar o botão e mudar entre as 6 marchas.

Mudança de marcha extremamente rápida sob 
carga 
A tecnologia de dual-speed da transmissão 36F/36T 
permite mudanças muito rápidas. Com o aumento da 
carga na posição Hi, basta pressionar o botão Dual 
Speed na alavanca de velocidades. A velocidade de 
condução é então reduzida e o binário aumentado. A 
velocidade mínima é de 260 m/h no regime nominal do 
motor.

Condução segura
O travão de estacionamento no M5002N é posicionado 
separadamente da alavanca de velocidades. Portanto, 
pode acionar o travão rapidamente e libertá-lo 
novamente com a mesma rapidez.

Prática viragem bi-speed 
A partir de um ângulo de direção de cerca de 35°, a 
direção bi-speed da Kubota aumenta a velocidade 
periférica das rodas dianteiras. O resultado é um raio de 
viragem extremamente apertado, que lhe permite entrar 
em linhas à primeira tentativa ou manobrar facilmente em 
torno de obstáculos.

Condução rápida e economia de combustível
A função overdrive da transmissão mantém um baixo 
regime do motor ao conduzir a altas velocidades. 
A transmissão 40-ECO leva-o ao seu destino 
rapidamente, ao mesmo tempo que economiza 
combustível e reduz o nível de ruído.

Acoplamento preciso das máquinas
A embraiagem de acionamento pode ser operada com 
muita precisão para acoplar máquinas. Para tais manobras 
lentas, pode usar o pedal da embraiagem para controlar 
uma válvula eletro-hidráulica, que liberta a embraiagem com 
suavidade e precisão. Isso garante uma operação mais fácil e 
menos cansativa. Mesmo o acoplamento durante a troca de 
marchas é simplificado, pois a embraiagem é acionada com a 
ponta do dedo, aumentando assim o conforto, principalmente 
quando são necessárias trocas frequentes de marchas.

Fácil mudança de direção
Graças ao inversor eletro-hidráulico do M5002N, pode 
mudar de direção rápida e facilmente sem usar a 
embraiagem. Simplesmente tem que mover a alavanca do 
inversor eletro-hidráulico para a frente ou para trás.

#Transmissão
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Trabalho de tratamento de culturas com distribuidores de adubo  
e pulverizadores, manutenção de vinhas com despampanadeiras  
e desfolhadoras – um trator estreito tem muito para carregar. Para suportar 
cargas pesadas com facilidade e operar o equipamento com segurança,  
a Kubota equipou o M5002N com um potente elevador e sistema hidráulico.

O M5002N levanta 
cargas pesadas 
com facilidade

Mais potência e desempenho para todas as tarefas é o 
lema do elevador do M5002N. Graças ao seu engate 
estável de 3 pontos de categoria II, o trator pode levantar 
equipamentos pesados com facilidade. A capacidade de 
elevação de 2.300 kg fala por si. Irá apreciar realmente a 
capacidade de elevação adicional em áreas onde o seu 
trator anterior atingiu os seus limites.

Maior flexibilidade do sistema hidráulico 
Quando se trata do sistema hidráulico, o M5002N 
dá-lhe várias opções. Pode aumentar o número de 
conexões hidráulicas à frente e na traseira do trator 
de dois para cinco distribuidores. Cinco conexões 
hidráulicas com controlo de caudal permitem-lhe 
executar várias tarefas ao mesmo tempo com um único 
implemento usando até cinco unidades de controlo – o 
que simplifica bastante até mesmo nas tarefas mais 
exigentes. A Kubota também forneceu o M5002N com 
uma forte bomba hidráulica. A capacidade de até 69 l/
min para o M5002N é a base para maior produtividade 
e desempenho.

TDF eletro-hidráulica 
A TDF 540/540E independente vem de série e pode 
ser ligada ou desligada com o toque de um botão. 
Um eixo de velocidade TDF 1000 também está 
disponível opcionalmente. A TDF aciona-se de forma 
automodulante para que mesmo equipamentos pesados 
funcionem sem problemas. Se desligar a TDF traseira, 
o travão da TDF é ativado automaticamente e as 
alfaias param em segurança. O operador pode ativar 
a velocidade ECO TDF que define automaticamente 
o regime do motor para o valor de rpm correto para 
proteger qualquer dano na linha TDF.

Transmissão de potência total para o reboque
O M5002N também está disponível opcionalmente com 
uma TDF proporcional ao avanço. Permite que toda 
a potência seja transmitida do trator para o reboque, 
transformando-os numa combinação 6×6. Isso garante 
tração máxima ao subir e descer encostas em condições de 
chuva. Os eixos e a caixa de engrenagens são submetidos 
a menos esforço, reduzindo a necessidade de manutenção. 
Com reboques mais pesados, também pode economizar 
combustível com a TDF proporcional ao avanço, porque as 
operações de reboque exigem menos potência.

#Sistema hidráulico
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Grande, muito espaçosa, com ergonomia perfeita – a confortável cabine 
de piso plano do M5002N proporciona todos os pré-requisitos para 
um trabalho agradável e produtivo. Desta forma, pode concentrar-se 
totalmente no seu trabalho e obter os melhores resultados, sem ter de fazer 
concessões em termos de conforto.

O seu centro de 
comando para 
longas jornadas 
de trabalho

O volante – um sucesso absoluto
O prático volante do M5002N pode ser inclinado em 
40°. Ao sair, basta incliná-lo para a frente. E quando se 
encosta no assento, pode trazê-lo rapidamente de volta 
à posição original. Apenas tem que pressionar um pedal. 
O piso nivelado da cabine torna a entrada e a saída 
ainda mais fáceis. O ângulo do volante foi otimizado pela 
Kubota – uma das várias inovações inteligentes na cabine. 
Isto oferece uma visibilidade frontal ainda melhor e uma 
visão melhorada do painel.

Ótimo controlo e operação
Falando do painel: o Intellipanel multifuncional da Kubota, 
com várias vistas e display LCD de excelente leitura, 
fornece-lhe todos os dados e funções operacionais 
importantes num piscar de olhos. E operar o trator é o 
mais fácil possível: todos os controlos importantes estão 
localizados no lado direito do assento do operador – 
fáceis de alcançar e ergonomicamente posicionados para 
uma operação segura. 

Janelas arredondadas
Para lhe proporcionar uma visão ainda melhor de todos 
os lados, a Kubota arredonda as janelas da cabine. Um 
efeito colateral positivo desse novo recurso: a cabine do 
M5002N parece ainda maior do que já é. Além disso, os 

A Kubota deu ao novo M5002N uma cabine que oferece 
uma série de superlativos: espaço único, ambiente de 
trabalho exemplar, excelente visibilidade geral. Falando 
em visibilidade, a Série M5001N vem de fábrica com 
luzes de trabalho LED. O desenvolvimento da cabine 
focou-se claramente numa das suas principais exigências: 
alta qualidade de trabalho e conforto. Componentes 
comprovados e melhorias inteligentes tornam a cabine no 

seu centro de comando eficiente para longas jornadas de 
trabalho. Maior conforto com a cabine de piso plano – o 
novo design da cabine de piso plano oferece também 
mais conforto no solo, com mais espaço para as pernas e 
sem obstáculos entre os pés. O novo sinobloco da cabine 
foi redesenhado e aumentado para minimizar as vibrações 
e o ruído do trem de potência.

reflexos são reduzidos. E a Kubota também aumentou a 
área envidraçada da porta da cabine, o que torna ainda 
mais fácil entrar e sair da cabine.

Clima agradável em todos os momentos
O ar condicionado de série e o potente sistema de 
aquecimento do M5002N garantem temperaturas 
agradáveis na cabine em todas as estações – para manter 
a cabeça fresca nos dias quentes de verão e sentir-se 
agradavelmente aquecido nas manhãs frias. A cabine de 
baixa vibração proporciona um conforto adicional através 
da redução do ruído interior. Quer desfrutar de uma 
brisa de ar fresco? Não há problema, ambas as janelas 
traseiras podem ser abertas amplamente.

Proporciona um elevado nível de segurança
Com o M5002N, pode trabalhar em segurança, bem 
como de forma confortável. Em pomares e vinhas, muitas 
vezes é necessário aplicar produtos fitofarmacêuticos. 
Para evitar o contacto do operador com estes produtos, 
o trator está opcionalmente equipado com uma cabine de 
categoria IV de acordo com a norma específica UNI EN 
15695-1:2018. O potente sistema de ventilação da cabine 
com filtro de carvão ativado certificado fornece proteção 
fiável contra substâncias potencialmente nocivas.

#Cabine
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Manipulação simples do arco de segurança
A posição do arco de segurança pode ser 
convenientemente articulada – o que é prático se for 
necessária uma altura mais baixa, por exemplo, em 
entradas baixas de edifícios. Pode dobrar o arco de 
segurança de forma simples e isenta de esforço com 
dois pinos facilmente acessíveis. Basta soltar os pinos, 
ajustar o arco e fixar novamente – já está! O modelo 
ROPS foi projetado especificamente para responder a 
aplicações que exigem baixa altura da máquina. É por 
isso que terá um design de capot diferente no ROPS, 
para responder às necessidades de baixo perfil. Além 
disso, o novo design do painel de instrumentos está 
totalmente integrado no capot para o proteger de 
quaisquer danos.

Para uma 
visibilidade 
desobstruída
O M5002N também está disponível na versão DTN com arco de segurança. 
As vantagens destes tratores sem cabine são óbvias: acesso desimpedido 
de e para o veículo, além de uma visão perfeita dos implementos e da área 
e cultura que está a ser trabalhada.

Ergonomia ideal e resistente à água
Os elementos de controlo dos modelos DTN estão 
convenientemente localizados no lado direito, próximo 
do assento do operador. Todos os interruptores e 
alavancas são otimizados ergonomicamente e são 
particularmente confortáveis de operar. O novo painel 
do trator foi desenhado para proporcionar uma visão 
desobstruída para a frente. Como o trabalho do trator não 
vem com garantia de bom tempo, todos os instrumentos 
e controlos são, obviamente, absolutamente à prova de 
água. Mesmo as chuvas fortes não causarão qualquer 
problema.

#ROPS
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Idealmente 
projetado 
para 
pomares, 
vinhas e 
companhia

O eixo dianteiro com acionamento por engrenagem cónica 
e um ângulo de direção de impressionantes 55° conferem 
ao M5002N uma agilidade única. Isto torna o trator ideal 
para trabalhos em espaços apertados. A Kubota já usa 
eixos dianteiros com engrenagens cónicas há mais de 
30 anos. Por uma boa razão, pois esta combinação não 
é apenas responsável pelo raio de giro extremamente 
apertado, mas também não requer juntas universais de 
elevada manutenção.

Viragem suave que preserva o solo
A “viragem bi-speed”, fornecida apenas pela Kubota, 
torna a viragem ainda mais fácil. Se o ângulo de direção 
das rodas dianteiras exceder um valor de 35°, ao usar 
tração às quatro rodas, a velocidade das rodas dianteiras 
quase duplica em comparação com as rodas traseiras. 
Isso resulta em curvas mais suaves e apertadas que são 
particularmente suaves no solo. Tem a opção de trabalhar 
com ou sem “viragens bi-speed”.

Elevada distância ao solo e estabilidade de condução
O seu eixo dianteiro também proporciona ao M5002N 
uma grande distância ao solo, que está entre as melhores 
da sua classe. Isso é particularmente útil quando se trata 
de culturas permanentes, como pomares e vinhas, onde 
a madeira serrada nas linhas deixa de ser um obstáculo. 
A distância entre eixos 80 mm mais longa proporciona 
estabilidade adicional, bem como mais conforto ao 
conduzir o trator. A largura total ajustável de 1.250 mm 

a 1.940 mm garante um trabalho seguro em terrenos 
íngremes.

Tração às quatro rodas facilmente ligada e desligada
A tração integral é ativada e desativada com o simples 
toque de um botão. E o melhor é que o trator nem precisa 
de ficar parado, mesmo na hora de mudar do campo 
para a estrada. Isto ajuda-o a manter-se produtivo, e 
um indicador de LED mostra o status atual. Quando o 
travão é aplicado, a tração às quatro rodas é acionada 
automaticamente para uma melhor potência de travagem.

Sem possibilidade de derrapagem
O bloqueio do diferencial no eixo traseiro vem de série 
com o M5002N. Fornece maior estabilidade e tração, bem 
como uma condução suave em condições desafiadoras de 
solo e terreno, mesmo em caso de derrapagem.

O eixo dianteiro suspenso proporciona interessantes 
vantagens
O novo M5002N é equipado de série com um eixo 
dianteiro suspenso, que possui três características técnicas 
atraentes. Dois grandes acumuladores protegem o sistema 
de cargas de impacto, enquanto o longo curso de 95 mm 
garante um desempenho otimizado da suspensão. O longo 
suporte por baixo do eixo também foi projetado de forma 
inteligente para aumentar a estabilidade e fornecer melhor 
absorção de impacto. O resultado? Uma condução mais 
suave e maior estabilidade e produtividade do trator. O 

contacto permanente com o solo, independentemente do 
ângulo de viragem ou de rotação, também contribui para 
uma maior segurança rodoviária.

Suspensão customizável
E a melhor parte? Pode ajustar a suspensão do 
eixo dianteiro para responder às suas preferências e 
necessidades individuais usando os dois botões dedicados.

O interruptor de gestão da suspensão do eixo dianteiro 
permite escolher entre três modos de operação: OFF, ON e 
AUTO. No modo OFF, os cilindros são totalmente retraídos 
e um terceiro acumulador mantém o eixo rígido. ON é o 
modo para tarefas gerais, pois permite que a suspensão 
da roda dianteira permaneça ativa em todo o intervalo 
de velocidade do trator. No modo AUTO, a suspensão 
do eixo dianteiro engata automaticamente, dependendo 
da velocidade de condução e do controlo de tração ou 
posição. Selecionar a melhor configuração para a situação 
torna a condução no campo e na estrada mais confortável 
para si e coloca os componentes do trator sob menos 
stress mecânico. 

O segundo interruptor permite ajustar o comportamento 
de amortecimento da suspensão do eixo dianteiro para 
se adequar ao implemento, às condições do solo e ao 
tipo de trabalho. No modo FIXED, a suspensão é ajustada 
para ser mais rígida com menos resposta do movimento 
– ideal ao trabalhar com implementos mais pesados. No 
modo NORMAL, a suspensão do eixo dianteiro seleciona 
automaticamente a quantidade ideal de movimento do 
amortecedor necessária para uma condução suave. No 
modo SOFT, a suspensão responde mais rapidamente 
para uma condução suave e confortável em superfícies 
irregulares.

#Tração

Ao trabalhar em culturas em linha, como 
pomares e vinhas, a forte agilidade é a marca 
de um bom trator. A excelente manobrabilidade 
do M5002N, juntamente com a elevada 
estabilidade de condução e segurança graças 
ao seu eixo dianteiro suspenso, tornam-no a 
melhor escolha em culturas deste tipo.
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Precisão  
que compensa
Qualquer excesso de fertilizante ou pesticida aplicado 
é um desperdício de dinheiro. Com as nossas soluções 
de agricultura de precisão, a tecnologia ISOBUS, 
economiza dinheiro através de rastreamento paralelo 
absolutamente preciso. E mais: esta tecnologia de 
ponta também pode fornecer ajuda duradoura com os 
seus requisitos de documentação.

Aumente a eficiência do seu trabalho para um novo nível 
e torne o seu M5002N num trator ISOBUS com kits de 
adaptação. Isto permite-lhe usar totalmente qualquer 
equipamento ISOBUS disponível no mercado.

Ajuste facilmente implementos ISOBUS
Através da conexão na parte traseira do trator, pode ter 
o equipamento ISOBUS exibido na cabine nos monitores 
IsoMatch Tellus Pro 12“ ou Go 7“ com certificação 
ISOBUS. Todas as configurações do dispositivo podem 
ser realizadas no conforto do seu assento usando o 
ecrã tátil. Ajusta os monitores para responder às suas 
necessidades individuais.

Grandes economias de custo e tempo 
O GEOCONTROL está integrado nos Monitores K de 7‘‘ e 
12“. Em combinação com um recetor GNSS, este recurso 
permite o controlo de secção de largura parcial e a 
aplicação específica de fertilizantes, pesticidas e sementes 

em área parcial. Isto economiza tempo e consumíveis 
e reduz os seus custos. Ao mesmo tempo, causa um 
impacto menor no meio ambiente. Economias de tempo 
adicionais são alcançadas pelo sistema de gestão de 
cabeceira, que automatiza toda a sequência operacional 
na cabeceira e também faz parte desta solução. 

Controlo de Secção
Com licença para controlo de secção, o implemento 
consegue regular sozinho o início e o fim das 
parcelas. Portanto, economizando custos e evitando 
sobreposições.

Taxa variável
Com licença para aplicação de taxa variável, o 
implemento pode regular o próprio valor da aplicação 
em combinação com um mapa georreferenciado. Isto 
ajuda a aumentar o rendimento por hectare, economizar 
custos e melhorar a conveniência de condução.

#Agricultura de Precisão
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#Proteção de Valor

Tirando o máximo 
proveito do seu 
trator, a longo prazo
A Kubota torna a sua vida mais fácil e a nossa Garantia Alargada 
Kubota Care mantém o seu trator a funcionar tão bem como 
no primeiro dia. Isto garante que o valor da sua máquina seja 
protegido de forma fiável, no futuro.

O nome Kubota é amplamente respeitado por 
representar a melhor qualidade japonesa. Todas as 
máquinas Kubota são desenhadas para as condições 
de trabalho mais difíceis e longos tempos de operação. 
Mesmo assim, é impossível evitar danos imprevistos 
ao longo dos anos. Com o Kubota Care, pode lidar 
facilmente com o risco de custos inesperados no 
futuro. Ao mesmo tempo, pode evitar paralisações não 
planeadas e permanecer rentável a longo prazo.

Serviços abrangentes
O Kubota Care é uma extensão de garantia abrangente 
para proteger o seu investimento, oferecendo um 
elevado valor de revenda. O pacote inclui todos os 
componentes cobertos pela garantia contratual. No caso 
de ser necessária uma reparação ao abrigo da garantia, 
está naturalmente protegido do pagamento de quaisquer 
taxas excessivas.

A solução perfeita
O Kubota Care elimina uma preocupação potencial 
da vida agrícola. Este pacote de serviços proporciona 
a máxima segurança operacional e de custos, bem 
como uma proteção completa para além das usuais 
obrigações de garantía. O Kubota Care proporciona-lhe 
uma garantia estendida total de até 5 anos ou 5.000 
horas (o que ocorrer primeiro).

Cobertura de Garantia 
Total
O que abrange o Kubota Care?
O Kubota Care é uma extensão de garantia abrangente 
que cobre todos os componentes cobertos durante a 
garantia contratual. E se for necessário uma reparação 
de garantia, será efetuada sem a cobrança de qualquer 
franquia!

Vantagens Kubota Care

A proteção contra 
aumento 
de preço protege-o de:          

n Inflação

n IVA

n Peças

n Custos laborais

Peças genuínas
Proteja a sua máquina através 
do uso exclusivo de Peças 
Genuínas Kubota.

Proteção de Custos
No caso de uma 
reclamação de garantia, 
não haverá custos 
adicionais.  

Contacto do 
Concessionário
No caso de uma reclamação, 
o seu concessionário é o 
seu ponto de contacto. 
Isto significa que não há 
problemas com fornecedores 
terceiros e garante que tudo 
funcione sem problemas.

Tratamento Profissional
Ninguém conhece a sua 
máquina melhor do que 
os técnicos treinados pela 
Kubota operando com 
ferramentas especializadas 
qualificadas pela Kubota.

Valor de Revenda
Aumente o valor de 
revenda das suas 
máquinas. O Kubota Care 
é transferível para o novo 
proprietário.
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#Dados Técnicos

Modelo M5-072N M5-082N M5-092N M5-102N M5-112N

Rops Cab Cab Rops Cab Rops Cab Cab

Motor V3800-CR-TIE5

Cilindrada/Nº. de cilindros cm3 3769/4 válvulas

Regime Nominal rpm 2400 2600 2400 2600 2400 2600 2600

Potência nominal (ECE R120)
hp 

(kW)
74 (54) 87 (64) 94 (69) 96 (71) 107(79) 106 (78) 115 (84)

Binário máximo Nm 271 294 331 314 362 346 364

Depósito de Adblue l 6,5

Capacidade do depósito  
de combustível

l 76

Transmissão

Tipo – Comutação de 
velocidades principal

6 velocidades sincronizadas; Opção: Dual speed

Comutação de gamas 3

Nº. de Velocidades
F18/R18

36F/36T Dual speed

Vel. máxima de deslocamento km/h 40 Eco

Overdrive rpm 2095

Inversor Inversor eletro-hidráulico

Embraiagem principal Multidisco em banho de óleo, operada eletro-hidraulicamente

Tipo de travão Travões em banho de óleo operados hidraulicamente, com acionamento automático do eixo dianteiro (4RM)

Acionamento 4RM Eletro-hidráulico com Bi-speed

Bloqueio do diferencial traseiro Mecânico

TDF

Velocidade rpm 540/540 Eco; Opção: 1000

Ativação Eletro-hidráulico

Sistema hidráulico

Capacidade da bomba l/min. 63,3 68,6 63,3 68,6 63,3 68,6 68,6

Engate de 3 pontos (Categoria II) Engate rápido dos braços inferiores / Engate inferior em forma de L

Sistema de controlo Controlo de posição e de esforço

Capacidade de elevação nas 
extremidades

kg 2300

Nº. de válvulas hidráulicas e Tipo
Válv. sem FC: 2 Maxi: 4 Standard com CONTROLO DE CAUDAL: 1 FD + 1 SCD

Válv. com FC: 2 Maxi: 5 Opções: 5 maxi

Nº. de saídas hidráulicas opcionais 
frontais

3 5 5 3 5 3 5 5

Tamanho dos pneus

Frente 280/70R18

Trás 380/70R28

Dimensões & peso

Comprimento total mm 3985–4324 3975–4320 4115–4460 4074–4414 4115–4460 4074–4414 4115–4460 4115–4460

Altura total mm 2130

Largura total mm 1465 2384 2384 1465 2384 1465 2384 2384

Distância entre eixos mm 1250–1800

Bitola mm 1020–1360

Raio de viragem (sem travão) mm 3950

Peso do trator    Rops kg 2570–2676 2645–2749

                             Cabinado kg 2710–2847 2811-2954

Modelo M5-072N M5-082N M5-092N M5-102N M5-112N

Rops Cab Cab Rops Cab Rops Cab Cab

Versão

ACCESS ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

DUAL SPEED ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

DUAL SPEED FS ●● ●● ●● ●●

DUAL SPEED GPTO ●● ●●

DUAL SPEED GPTO FS ●●

Modelo CABINADO M5-072N M5-082N M5-092N M5-102N M5-112N

A Comprimento total mm 3985–4324 3975–4320 4115–4460 4074–4414 4115–4460 4074–4414 4115–4460 4115–4460

B Distância entre eixos mm 2130

C Altura total mm 2384

Versão ACCESS DUAL SPEED
DUAL SPEED 

FS
DUAL SPEED 

GPTO
DUAL SPEED 

GPTO FS 

Memória do motor A & B ●● ●● ●● ●● ●●

Modo RPM ●● ●● ●● ●● ●●

Tipo de Caixa de Velocidades 18/18 36/36 36/36 36/36 36/36

Dual speed –– ●● ●● ●● ●●

Embraiagem de comutação –– ●● ●● ●● ●●

Eixo com suspensão dianteira –– –– ●● –– ●●

Controlo de caudal em cada válvula 
hidráulica

● ● except  M5072 ●● ●● ●● ●●

Travão de Estacionamento ●● ●● ●● ●● ●●

Overdrive ●● ●● ●● ●● ●●

TDF proporcional ao avanço –– –– –– ●● ●●

Saída hidráulica dianteira ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

○ ○ opcional ● ● de série –: Não disponível

Modelo ROPS M5-072N M5-092N M5-102N

A Comprimento total mm 3985–4324 3975–4320 4074–4414 4115–4460 4074–4414 4115–4460

B Distância entre eixos mm 2123

C Altura total         mm 1390 

D  Altura do arco de segurança 
na posição elevada

mm 2563
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