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CIĄGNIK ROLNICZY, WYMAGANY MODEL: KUBOTA M5092 

SILNIK: 

Typ                                                         3800-TIEF5, E-CDIS, 

Rodzaj                                     rzędowy, chłodzony cieczą, 4-suwowy, wysokoprężny, 16- 
zaworowy, turbodoładowany, z wtryskiem Common Rail,  
zaworem EGR, filtrem DPF, SCR  

Ilość cylindrów / pojemność skokowa 4 / 3769 cm3   

Średnica cyl. x skok tłoka                                  100 mm x 120 mm  

Prędkość obrotowa znamionowa                                   2600 obr/min 

Moc silnika (wg 97/68/EC)                               (96,4 KM) przy 2600 obr/min  

Moment obrotowy                                          313 Nm przy 1500 obr/min  

Normy emisji spalin                                          Euro 5 / Stage V 

Filtr powietrza                                            suchy, dwustopniowy 

Pojemność zbiornika paliwa / AdBlue                             105 l / 12 l 

 
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU (napęd na 4 koła)  

Sprzęgło główne                                Wielotarczowe, mokre, sterowane elektrohydraulicznie 

Skrzynia przekładniowa                           Mechaniczna, synchronizowana, F36/R36 

Ilość przełożeń głównych                                6 w pełni zsynchronizowanych  
 

Wzmacniacz momentu (półbiegi)           Jednostopniowy, włączany pod obciążeniem (na każdym biegu) 

Reduktor 3 zakresy (szosowe, polowe, pełzające)  

Max. Prędkość                                                   39,9 km/h 

Rewers (zmiana kierunku jazdy)           Elektrohydrauliczny / bez sprzęgłowa płynna zmiana kierunku jazdy  

Mechanizm różnicowy – przód                 Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (LSD)  

Mechanizm różnicowy – tył                     Z blokadą 100% (sterowanie elektrohydrauliczne) 

Tylny most napędowy                          Przekładnia główna stożkowa, zwolnice planetarne 

Przedni most napędowy                         Przekładnia gówna stożkowa, zwolnice stożkowe 

Hamulce     wielotarczowe mokre sterowane hydraulicznie / system 
hamowania na 4 koła (przez automatyczne dołączenie przedniego 
napędu)  

Pneumatyczne hamulce przyczep                                     Tak 

Załączenie napędu 4WD                           Elektrohydrauliczne (również podczas jazdy) 

 
WAŁ ODBIORU MOCY  

Typ Niezależny z niezależnym wielotarczowym sprzęgłem mokrym 
sterowanym elektro-hydraulicznie. Końcówka 35mm, wypustów  

Prędkości obrotowe WOM / przy 
obrotach silnika (obr/min)                                     

540 / 2035  
540E / 1519  

 
UKŁAD HYDRAULICZNY  

Wydatek pompy dla TUZ i wyjść 
hydr.                              

62,9l/min 

Całkowita wydajność pomp hydr.                      90 l/min (łącznie ze wspomaganiem) 

Pojemność układu                                                   60l 

Kategoria TUZ                                                        II  

Zewnętrzne załączanie WOM                                          TAK 

Udźwig podnośnika na końcach 
cięgieł dolnych 

4100 kg 

Udźwig podnośnika w odległości  
610mm od kul cięgieł dolnych                               

3300 kg 
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Liczba rozdzielaczy hydr. zewn.                                 3 

 
UKŁAD KIEROWNICZY      

Typ     hydrostatyczny 

Promień skrętu (bez hamulca)                                      4,2 m 

 
KABINA   

Rodzaj                                              ochronna, komfortowa, dwudrzwiowa  

Wyposażenie    ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, komfortowy fotel operatora 
amortyzowany pneumatycznie, uchylane szyby boczne i tylna, 
otwierany szyberdach z osłoną przeciwsłoneczną, spryskiwacz i  
 wycieraczka szyby przedniej, wycieraczka szyby tylnej, lusterka 
boczne, 2 reflektory robocze przednie i 2 tylne w dachu kabiny, 
osłona przeciwsłoneczna, lusterka wsteczne prawe i lewe, 
instalacja do montażu radia (antena, głośniki), przygotowanie do 
montażu fotela pasażera (homologacja na 2 osoby)  

Panel kontrolny                               Elektroniczny z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym 

 
WYMIARY I MASY     

Długość / Szerokość / Wysokość                             4045 / 2195 / 2645 mm 

Rozstaw osi                                                        2250 

Masa ciągnika gotowego do pracy (z 
przednimi obciążnikami) 

3900 kg 

Obciążniki przednie (standard)                                450 kg (10x45kg) 

 
KOŁA STANDARDOWE          

Przód    360/70R24   

Tył      480/70R34 

 
ZACZEPY 

Dolny rolniczy                                                    standard  

Górny transportowy, przesuwny                          standard (zaczep automatyczny) 

 
POZOSTAŁE WYMAGANE WYPOSAŻENIE:  

 Fotel pasażera   

Sterowanie zewnętrzne tylnym TUZ 

Pneumatyka  1 i 2 obwodowa 

Przedni TUZ wraz ze wzmocnieniami bocznymi, amortyzacją o udźwigu 2t,ramką na obciążniki przednie 
oraz parą wyjść hydraulicznych na przodzie 

Ładowacz czołowy z amortyzacją tłokową, 3- sekcyjny, sterowany za pomocą joysticka, z 
samopoziomowaniem oraz ramką EURO, w kolorze ciągnika, udźwig minimum 1600 kg  

Łyżka 2,15m 

Łyżko- Krokodyl 1,5 m 

Obciążniki na koła 4*50 kg 

             
 

 

 


