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A clarivi
dência é a 
 resposta para 
os  desafios  
de hoje.
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Os desafios do sector agrícola estão a tornarse cada vez maiores. E quando 
os tempos são difíceis, só uma coisa ajuda: uma nova maneira de pensar. 
Prevendo opções alternativas e tomando decisões inteligentes. Quanto à 
sua próxima aquisição de um trator, isto significa optar por eficiência em  
vez de imagem. Por um trator que também pode fazer o trabalho duro  
com desempenho superior e sob tensão constante. A um preço razoável.  
Um Kubota – exatamente a alternativa certa em tempos como estes.
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Tempos  
difíceis  
precisam de 
desempenhos 
fora do  
comum.
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Quando se torna cada vez mais difícil ser bem sucedido, chegou o 
momento de tomar uma abordagem intransigente. E isso significa 
exigir qualidade e uma fiabilidade inquestionável. A Kubota 
atende a esses requisitos: com motores, que estão à altura das 
expectativas, quando as coisas ficam difíceis. Vai surpreenderse 
com o seu desempenho, potência e eficiência de combustível.
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Lançamento ao 
mercado da série 
M7001 e do programa 
de implementos Kubota.

2014
A Kubota adquire o 
Grupo Kverneland2012

Abertura de uma nova  
fábrica em França2015

Uma nova 
compreensão 
da agricultura 
habilitada por 
uma empresa 
global.



 7 

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

2016

De maneira a ser um parceiro que pode facilitar novas 
formas de pensar, é necessário um certo grau de alcance 
e seriedade. Sabia que a Kubota é uma empresa de rápido 
crescimento global para o sector agrícola profissional? 
Basta estar atento às suas decisões e/ou passos nos 
últimos 4 anos. Surpreendido?
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Um portfólio 
de produtos 
orientado para 
o futuro não 
termina nos 
tratores.
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Os requisitos em matéria de agricultura não são apenas elevados, mas 
também abrangentes e diversificados. Felizmente, a Kubota tem exatamente 
a solução certa para cada tarefa e isto a partir de uma única fonte. Com um 
enorme programa de implementos no mercado e a produção Kubota ISOBUS, 
você tem em nós um parceiro que pensa à frente e torna tudo possível. Todas 
as máquinas e processos são perfeitamente compatíveis entre si e garantem 
a mais alta qualidade e eficiência, para não mencionar a viabilidade futura.
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#Resumo

MGX III:  
Bem pensado e 
com múltiplos 
talentos
O Kubota MGX III é um trator polivalente entre as máquinas 
profissionais. A sua tecnologia moderna do motor tornase 
num argumento convincente em difíceis condições de campo 
com uma tremenda relação custoeficiência e uma excelente 
compatibilidade com o ambiente. Torna o seu trabalho 
surpreendentemente fácil e confortável com a sua transmissão  
de 8 velocidades powershift, o seu sistema de direção bispeed,  
e um mecanismo de engate tremendamente potente. Coloque  
as suas capacidades ao seu serviço.

Tração incrivelmente 
potente
Os motores de 4 cilindros  
potentes e eficientes impres-
sionam com alta potência, 
baixas rotações do motor  
e reduzido consumo de  
combustível, além de uma 
longa vida útil.

Extremamente amigo do 
ambiente
O motor nesta série de 
tratores respeita as restritas 
regras de emissões Fase IV 
Final de uma forma clara.

Tremendamente confortável

A espaçosa cabina propor-
ciona um posto de trabalho 
confortável com uma vista 
panorâmica ideal. Todos os 
elementos de controlo estão 
distribuídos de uma forma 
inteligente – nenhum movi-
mento é desperdiçado.
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Surpreendentemente  
manobrável
Com o seu sistema de 
direção bi-speed, o MGX III 
tem uma excelente mano-
brabilidade – simplificando 
enormemente o trabalho com 
carregador frontal. 

 

Equipamento fora de série

O MGX III é o único trator 
na sua classe com uma 
transmissão powershift de 8 
velocidades – para trabalhar 
confortavelmente com uma 
potência de tração ininter-
rupta.

Impressionante precisão

O MGX é muito mais do que 
um trator. Com pré-instalação 
de terminais ISOBUS e imple-
mentos Kubota, é a resposta 
a qualquer desafio. E com o 
seu potencial para soluções 
de agricultura de precisão, 
economiza tempo e dinheiro.
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Os motores do 
MGX III: luz verde 
para o futuro 

#Motor

Debaixo do capô dos cinco novos modelos Kubota MGX III estão motores 
que utilizam tecnologia de ponta para atender às normas de emissões 
europeias mais desafiantes com total confiança. Os motores altamente 
eficientes não são apenas económicos e limpos, também não deixam nada 
a desejar em termos de desempenho. Pelo contrário, vai ficar feliz com a 
potência de tração do MGX III sob exigentes condições de trabalho. 
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Limpo & potente
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Os trens de potência dos tratores da série MGX III,  
demonstram mais uma vez que a Kubota é uma empre-
sa inovadora, líder no sector dos motores diesel.  
Vai encontrar o moderno V3800 de 4 cilindros no M95GX III  
e no M105GX III. Os modelos M115GX III, M125GX III e 
M135GX III têm motores V6108 4 de cilindros. Ambos os 
motores cumprem as estritas normas de emissões Fase IV 
Final, com confiança. A combinação avançada/sofisticada 
da injeção common rail, conversor catalítico de oxidação 
diesel (DOC), filtro de partículas diesel (DPF), catalisador 
SCR, e recirculação dos gases de escape refrigerada a 
água (EGR) torna isso possível.

Não é só o ambiente a beneficiar, também você fica a ga-
nhar de várias maneiras: através de uma maior eficiência, 
menor consumo de combustível e menos ruído do motor. 
Toda a fiabilidade comprovada Kubota faz parte do pacote.

Vantagens ecológicas e económicas
A Kubota reduziu o regime máximo permitido do motor 
V3800 para o MGX III desde 2.600 rpm para 2.400 rpm. 
Esta melhoria resulta em maior conforto para si. O motor 
não apenas beneficia de menor consumo e menos des-
gaste, também é visivelmente mais silencioso. Além disso, 
a Kubota tem otimizado as curvas de potência e de binário 
de todos os motores. Como resultado, o motor V6108 
atinge o seu pico de rendimento a um regime muito mais 
baixo. Este também tem um efeito positivo sobre o ruído 
da cabina e o consumo de combustível do trator.

Melhoramentos que compensam
As outras inovações que afetam o motor do MGX III 
também oferecem melhorias evidentes. A refrigeração 
foi melhorada, aumentando a capacidade do radiador 
em 30% e acrescentando duas novas entradas de ar 
no capô. O retorno do investimento para os motores é 
uma maior eficiência e uma maior vida útil. Por exemplo, 
devido à maior capacidade do alternador, está dispo-
nível significativamente mais potência elétrica para o 
implemento acoplado.

Já sabia? 
   
Sabia que a Kubota produz os 
seus próprios motores e que é 
líder no mercado global de  
motores diesel industriais abaixo 
de 100 cv? Deverá ficar surpreen
dido ao saber sob que capôs os 
motores Kubota estão a trabalhar. 
Uma qualidade e eficiência de 
topo são os principais ingredientes 
deste sucesso.

Conveniência além da cabina
O depósito diesel de 190 litros e o depósito de AdBlue® 
de 16 litros podem ser convenientemente abastecidos, 
graças à sua posição baixa. A Kubota ainda facilita mais 
a manutenção, uma vez que todos os pontos de manu-
tenção no trator são muito fáceis de alcançar.
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#Transmissão

Inovadora transmissão 
Powershift 8: sempre 
na engrenagem correta
Inteligente e fácil de usar, com transmissões Powershift IntelliShift você 
pode mudar de marcha com o premir de um botão. O Kubota MGX III, no 
entanto, tem mais recursos para facilitar o seu trabalho. O modo automático 
ajuda em condições do solo mutáveis e em terreno inclinado. Apenas precisa 
de controlar a direção, enquanto o trator muda as velocidades por si. 
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Com a transmissão Intelli-Shift, a alavanca de velocida-
des é usada para mudar facilmente de velocidades com 
o premir de um botão. Comutar para cima ou para baixo 
é igualmente simples. Com a inovadora caixa Powershift 
de oito velocidades em três gamas, tem um total de 24 
velocidades para a frente e 24 para trás à sua disposição 
– a quantidade certa para cobrir a mais ampla gama de 
aplicações. Dependendo da situação, não tem sequer 
que levantar a mão do apoia-braços do lado direito para 
mudar de marcha. Dois botões adicionais estão ao nosso 
alcance para comutar as velocidades Powershift.

Mudança suave e sem esforço
A tecnologia de microprocessador altamente desenvolvi-
da torna possível comutar as marchas suavemente sob 
carga, sem nenhum esforço da sua parte. Sobrepondo 
as velocidades Powershift, pode encontrar a velocidade 
exata necessária para a tarefa em mãos. Isto significa a 
máxima versatilidade com uma comutação mínima.

Uma opção que compensa
Com o grupo de velocidades super-lentas opcional, pode 
aumentar o número de velocidades a 32 para a frente e  
32 para trás. Para operações que requerem frequente-
mente baixas velocidades, tais como colheita de vegetais 
ou operações de plantação, esta opção é obrigatória.

A direção ainda é a sua tarefa
Sob condições de solo e de terreno mutáveis, o modo 
automático é uma verdadeira benção. O princípio aqui é 
maximizar o desempenho através de mudanças automáti-
cas. Na estrada com um reboque, as velocidades de 
deslocação são ajustadas para declives ou rampas, depen-
dendo da carga e da posição do acelerador. No modo de 
campo, a função automática previne demasiada inclinação 
do motor de acordo com a carga e também a posição de 
engate do implemento. Você pode concentrar-se totalmen-
te no seu trabalho, mesmo em circunstâncias difíceis, sem 
ter de pensar constantemente na mudança de marchas.

Já sabia? 
   
Sabia que a Kubota tem man
tido uma posição de liderança 
nos sectores de máquinas de 
construção e tratores compac
tos há longos anos na Europa? 
Encontrará a mesma experiência 
e chave para o sucesso aplicado 
ao mercado agrícola profissio
nal.
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#Sistema hidráulico

O sistema hidráulico extremamente produtivo e de elevado desempenho  
do MGX III lida com implementos pesados com facilidade. Quer trabalhe 
com um semeador combinado ou com uma charrua reversível, este trator 
tem a capacidade de elevação para lidar com tudo isto sem qualquer falha.  
Os trabalhos com carregador frontal são difíceis e estão na ordem do dia 
na sua exploração? Neste caso o sistema hidráulico do MGX III também 
proporciona um desempenho superior.

Um verdadeiro  
pacote de potência: 
você pode realmente 
carregálo
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1 2

A elevada produtividade é o objetivo do sistema hidráu-
lico do MGX III. Os novos tratores da série MGX III estão 
equipados com bombas de engrenagens hidráulicas para 
o bom funcionamento dos implementos e para trabalhos 
de carregador frontal extra-rápidos. Cilindros hidráulicos 
externos proporcionam uma maior capacidade de eleva-
ção e uma operação simplificada, enquanto uma válvula 
de alívio de pressão nova minimiza a perda de pressão. 
Isso resulta em mais potência para o trabalho com TDF 
quando o elevador de 3 pontos não está a ser usado.

Potente e simples
O MGX III tem músculo para levantar implementos muito 
pesados. Graças a cilindros hidráulicos externos de 
generosas dimensões, o elevador de três pontos de Cate-
goria III pode alcançar 6.100 kg (M115GX III, M125GX III 
e M135GX III) ou 5.000 kg (M95GX III e M105GX III) de 
capacidade de elevação. O seu simples e confortável 
conceito permite acoplar qualquer equipamento em 
qualquer momento. Várias opções de engate traseiras 
estão disponíveis (dependendo do mercado) oferecendo 
um forte acoplamento para cargas pesadas.

Excelente capacidade de resposta
Para tempos de ciclo curtos no trabalho com carregador 
frontal e resposta imediata dos implementos, os tratores 
têm bombas hidráulicas, com uma capacidade de 
elevado caudal. Duas válvulas hidráulicas são standard, 
e até quatro válvulas são opcionais. Isto permite-lhe lidar 
com várias tarefas ao mesmo tempo. A taxa de caudal 
da bomba pode ser ajustada a partir do assento do ope-
rador. Como resultado, pode facilmente e com precisão 
controlar todas as funções hidráulicas do implemento

A abordagem tranquila
Seja qual for a tarefa em mãos, o eixo da TDF, com a 
embraiagem eletro-hidráulica, (540/1000 rpm) pode 
ser usada com uma ampla seleção de implementos 
traseiros. Para uma maior produtividade, o eixo da TDF 
independente podem ser ativado e desativado sim-
plesmente girando o botão de controlo. A modulação 
automática garante um arranque suave, sem ter que 
parar o trator.

M95GX III M115GX III
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#Cabina

Já sabia? 
  
Sabia que a Kubota fabrica pro
dutos em sete países europeus? 
Esta proximidade com o mercado 
é fundamental para a filosofia da 
empresa. Cada fábrica adere aos 
mesmos altos padrões de quali
dade japonesa, quer se localizem 
na Alemanha, França ou Japão.

O desempenho melhora quando você trabalha enquanto se sentir confortável. 
É por isso que a Kubota desenhou a cabina do MGX III para atender 
otimamente às suas necessidades. Muito espaço, conveniência e uma boa 
visão geral permitem que trabalhe de forma produtiva e garanta um ambiente 
de trabalho agradável bem à noite, se necessário. À vontade desde o início.

O melhor assento da 
casa: conte com o 
máximo de conforto
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Com algumas cabinas de trator, você tem que ser bastante 
flexível apenas para entrar. Não é assim com o MGX III, com 
as suas portas de abertura ampla. Pode aceder à cabina 
generosa igualmente bem de ambos os lados. Dentro aguar-
da-o um espaço de trabalho muito espaçoso e um assento 
de operador de luxo com suspensão pneumática, onde você 
estará descansado. Um assento do passageiro standard 
também está disponível para instruir os outros operadores.

Ambiente confortável
Todos os elementos de controlo importantes estão posi-
cionados de tal forma que você pode inclinar-se para trás e 
relaxar. Também vai apreciar o nível de ruído na cabina com 
ar condicionado, uma vez que é agradavelmente baixo. Este 
é o ambiente ideal não só para longas jornadas de trabalho, 
mas também para uma excelente qualidade do trabalho.

Vistas desimpedidas do essencial
Em termos de qualidade do trabalho, a excelente visibilidade 
panorâmica da MGX III dá a sua contribuição. A cabina de 4 
pilares dispõe de grandes superfícies envidraçadas anti-refle-
xo. As vistas desimpedidas de todas as áreas de acoplamen-
to garantem que não vai deixar de ver qualquer obstáculo e 
usar a largura máxima de trabalho do implemento.

A visibilidade à noite é muito grande: quatro faróis standard 
e quatro potentes luzes de trabalho LED opcionais, monta-
das no teto da cabina, por sua vez, tornam a noite em dia.

Um pacote de desempenho completo
Também vai gostar das outras caraterísticas da cabina: a janela de teto 
que pode ser aberta, para um trabalho aéreo seguro, o volante com incli-
nação e ajustamento telescópico para uma posição de condução ideal, 
e o sistema de ar condicionado e aquecimento de elevado desempenho. 
Tudo isso contribui para um maior conforto de condução e operacional e 
aumenta a produtividade.
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#Cabina

De acordo com a Kubota, a ergonomia deve ajudálo a operar e conduzir 
o seu trator sem esforço. A disposição dos elementos de controlo está, 
portanto, focada em garantir uma visão clara e amiga do utilizador. O 
funcionamento do MGX III é fácil de entender e completamente intuitivo. 
Assim, pode dar a sua atenção total ao trabalho que tem em mãos. 

Tudo à mão:  
operação fácil



 21 

TO painel de controlo do MGX III está 
bem distribuído. Todos os elementos de 
controlo estão logicamente posicionados e 
ao seu alcance. Uma clara codificação de 
cores (laranja: transmissão, preto: sistema 
hidráulico, amarelo: Eixo da TDF) torna a 
operação rápida, segura e inconfundível.

Tudo sobre controlo
O painel de controlo claramente disposto 
do lado direito da cabina representa o 
centro de comando do trator. Todos os 
elementos de controlo estão lá localizados 
e no apoia-braços adjacente. Tudo está ao 
alcance imediatamente. Não há neces-
sidade de se esticar, e muito menos de 
se levantar. A proteção solar em redor do 
monitor facilita a exibição sem problemas 
da informação, mesmo em dias de sol.

Tudo à mão
Os elementos de comutação inteligentes 
típicos na Kubota oferecem utilidade adicio-
nal. Considere três exemplos: O limitador 
de velocidade pode ser utilizado para 
ajustar o regime do motor em incrementos 
de 10 rpm. A velocidade de referência é 
mantida de forma consistente, sendo con-
sumido menos combustível, e o risco de 
excesso de velocidade nas operações de 

tomada de força é reduzido. O interruptor 
RPM Dual Memory pode ser usado para 
programar as duas velocidades mais utiliza-
das. Isso economiza tempo, uma vez que 
não precisa de desacelerar o motor para a 
velocidade necessária, o que lhe permite 
concentrar-se na tarefa que tem em mãos. 
O Kubota RPM Work Cruise também é um 
recurso muito útil. O controlador eletrónico 
garante um regime do motor e da TDF 
constantes. Em combinação com o modo 
automático da transmissão, a qualidade do 
trabalho da máquina acionada pela TDF é 
aumentada. O uso de uma enfardadeira em 
terreno montanhoso é uma demonstração 
perfeita deste ponto.

Tudo à vista
O painel de instrumento recém-desenhado 
fornece um ainda melhor controlo de todos 
os dados importantes do trator. A velocida-
de de deslocamento e o nível de enchimen-
to do depósito de AdBlue® são indicados, 
assim como as informações principais do 
motor e da transmissão, bem como o esta-
do da suspensão do eixo dianteiro.
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Quando o trator e o carregador frontal são feitos pelo mesmo fabricante, pode 
legitimamente esperar um pacote de produto bem montado. No caso do MGX III, 
as suas expectativas serão excedidas. Esta é uma tecnologia de uma única fonte, 
elevando a eficiência e o desempenho do trabalho com o carregador frontal a novos 
níveis com soluções inteligentes. 

Maior eficiência:  
elevar o seu trabalho 
com carregador fron
tal para um novo nível

#Carregador Frontal
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A operação simples e a rapidez são duas caraterísticas 
decisivas que definem a combinação entre o trator e o 
carregador frontal da Kubota. 

Ambos têm os pré-requisitos perfeitos para um trabalho 
altamente eficiente: O trator com uma excelente vista do 
equipamento, incluindo do carregador frontal levantado, 
através da janela superior, e o carregador frontal que 
conta com uma montagem e remoção rápida, bem como 
um design amigo do utilizador.

A boa visibilidade para o carregador frontal aumenta a 
segurança. Falando de segurança: as válvulas anti-des-
cida permitem que o carregador frontal se mantenha 
na sua posição mesmo em casos de perca de pressão 
hidráulica.

Interessado em valor acrescentado?
A conveniência é igualmente importante para um car-
regador frontal Kubota. O sistema de amortecimento 
de vibrações KSR (Kubota Shockless Ride) minimiza as 
cargas de impacto que normalmente surgem quando 
o trator está a trabalhar a alta velocidade, por exemplo, 
reduzindo assim a carga sobre o operador. Com uma 
válvula opcional para a terceira função hidráulica, ou 
mesmo uma quarta função hidráulica, pode aumentar 
o número de possíveis aplicações de carregador frontal 
ainda mais, por exemplo, adicionando um balde com 
garra ou outros acessórios controlados hidraulicamente.

Pronto para avançar imediatamente
Colocar e retirar o carregador frontal não podia ser mais 
simples. Os suportes integrados e dois pinos de conexão 
fazem isso num ápice, sem o uso de quaisquer ferramentas. 
O engate rápido Euro garante uma montagem e desmon-
tagem das forquilhas de estrume, garfos de paletes, garfos 
de fardos, ou baldes em poucos segundos. Ligue as linhas 
hidráulicas de forma igualmente rápida – o engate rápido de 
monocomando hidráulico faz com que tudo seja simples.

Operação precisa e sensível
Usando a alavanca monocomando em cruz, pode controlar 
o carregador frontal com grande precisão. Com fácil acesso 
no painel de controlo, oferece uma experiência de operação 
muito sensível. Pode usar várias funções simultaneamente 
graças à válvula de controlo dedicada, enquanto o controlo 
basculante do balde permite ciclos de trabalho curtos.  
Graças à alavanca do inversor hidráulico, você pode condu-
zir para a frente ou para trás sem utilizar a embraiagem.

Já sabia?
  
Sabia que a Kubota não é 
apenas uma das 50 marcas 
mais reconhecidas no Japão, 
mas também um dos maio
res fabricantes de tratores 
em todo o mundo? Somente 
em 2014, a Kubota produziu 
mais de 180.000 tratores.
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#Tração

Graças à excelente tração e manobrabilidade única do MGX III,  
pode dominar qualquer situação no campo, em estrada, ou na  
exploração e ser surpreendido. Verá: mesmo sob condições  
difíceis, este trator ainda consegue aumentar a sua produtividade. 

Um especialista 
ágil: puxe em  
qualquer lugar
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A excelente manobrabilidade do MGX III compensa onde 
quer que vá. Nas cabeceiras, por exemplo, onde pode girar 
num único movimento sem ter que recuar ou assumir uma 
viragem mais aberta. Ou em estábulos apertados, onde 
pode abordar todas as manobras com confiança. O que  
torna isto possível é o engenhoso sistema bi-speed da 
Kubota: a partir de um ângulo de viragem de 35°, aumenta 
automaticamente a velocidade das rodas dianteiras. Isso  
faz com que o trator seja extremamente manobrável.

Manobrabilidade em espaços apertados
O raio de viragem excecionalmente apertado do MGX III 
também está baseado no seu eixo dianteiro com engren-
agens cônicas - outra vantagem exclusiva para a Kubota. 
Com um lendário ângulo de viragem de 55°, pode manob-
rar com confiança, mesmo nos espaços mais apertados. 
Falando de vantagens: devido à às engrenagens cónicas, o 
MGX III tem uma distância ao solo superior à dos tratores 
com eixos dianteiros com junta universal. Como resultado, 
pode trabalhar entre culturas altas, coisa que com outros 
tratores não pode fazer. Mesmo grandes áreas de feno 
permanecem intactas.

Grande distância entre eixos para uma boa tração
A grande distância entre eixos de 2.690 mm nos modelos 
M115GX III - M135GX III é muito benéfica para o desem-
penho da tração em condições de trabalho pesado.

Boa suspensão
Todos os modelos MGX III podem ser opcionalmente 
equipados com um sistema de suspensão do eixo dianteiro. 
Este é um investimento inteligente, pois proporciona não só 
um maior conforto de condução e segurança, mas também 
uma maior potência de tração ao solo. Irá apreciar a expe-
riência de condução confortável, sem sentir cansaço.

Fórmula patenteada sem deslizamento
Quando os pisos lamacentos e escorregadios ameaçam 
atrasá-lo, basta ligar o bloqueio do diferencial eletro-hid-
ráulico no eixo dianteiro e traseiro - e estará a circular no-
vamente. Utilize o bloqueio do diferencial do eixo dianteiro 
para a deslocação em linha reta em modo de campo quan-
do ocorrer algum deslizamento. As viragens abordam-se 
melhor com o modo de circulação com tração integral.

Útil modo automático de circulação com tração 
integral
Outra função útil é o modo automático de tração integ-
ral. Uma vez ativado, o trator muda automaticamente de 
quatro para duas rodas motrizes, logo que está a circular 
a uma velocidade de 20 km/h. A menos de 17 km/h, a 
tração integral é novamente acionada. As vantagens são 
menos desgaste dos pneus e menor consumo de com-
bustível. O desempenho de travagem também melhora, o 
que é de grande benefício, em particular, para as viagens 
em estrada com um reboque pesado.

Com sistema de suspensão dianteira opcional

Sem sistema de suspensão dianteira

Já sabia? 

  
Gonshiro Kubota fundou a empresa, 
porque já não suportava ver mais 
pessoas a morrer devido à água 
potável contaminada. Começou a 
fabricação de produtos para abas
tecimento de água potável. Desde 
então, temos vindo a oferecer vários 
produtos que ajudam a melhorar as 
condições de vida das pessoas e 
da sociedade. Isso é o que significa 
”For Earth For Life”.
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Tempo é dinheiro 
economizado  
com o MGX III

#Agricultura de Precisão

O setor agrícola não tem nada para desperdiçar. Isso é mais verdadeiro 
hoje do que nunca. Com a préinstalação de ISOBUS e as soluções 
para Agricultura de Precisão do MGX III, você pode aplicar pesticidas, 
fertilizantes e semear de uma forma eficiente, precisa e económica.  
Os tratores e os recursos produtivos são objeto de uma utilização ideal. 

Já sabia?
  
Sabia que a Kubota é um pio
neiro ISOBUS? A Kverneland, 
empresa do Grupo Kubota, 
inventou a tecnologia ISOBUS.  
E, a propósito, a Kubota tam
bém está a liderar a indústria 
nas certificações AEF.
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O MGX III pode ser equipado com kits de adaptação, 
o que significa que o seu MGX III pode tornar-se num 
trator ISOBUS com o qual pode usar qualquer dispositivo 
ISOBUS ou máquina no mercado, sem limitações. Isso 
economiza tempo e dinheiro, o que lhe permite completar 
o seu trabalho livre de stress.

ISOBUS a bordo
Os terminais são certificados ISOBUS. O conector torna 
possível a exibição dos dispositivos ISOBUS na cabina no 
monitor IsoMatch Tellus de 12 polegadas ou no monitor Iso-
Match Tellus Go de 7 polegadas. Todas as configurações do 
dispositivo podem ser acedidas a partir do ecrã tátil do seu 
assento e você pode ajustar os monitores ao seu gosto.

Os dois terminais de operação são certificados de acordo 
com a ISO 11783, a certificação ISOBUS para tratores 
e dispositivos. Até quatro câmaras podem ser exibidas 
num monitor. Nos terminais existem alguns interruptores 
de atalho que permitem a comutação fácil e rápida entre 
os ecrãs. No monitor IsoMatch Tellus de 12" existem dois 

ecrãs diferentes exibidos em simultâneo, isso significa duas 
áreas de informação diferentes ou até mesmo duas máqui-
nas diferentes ISOBUS.

Assistência de amplo espectro
Para além dos terminais ISOBUS, uma barra de direção 
de LED pode ser usada para permitir que o operador 
conduza manual e aumente a precisão do MGX III.

Uso eficiente dos recursos
A função GEOcontrol incluída nos terminais Kubota 
permite que, em combinação com um recetor GNSS 
utilizar a aplicação de controlo de secção e/ou a função 
de taxa variável. Essas funções podem ser usadas com 
implementos ISOBUS como o semeador mecânico, 
semeadores de precisão, distribuidores de adubo ou 
pulverizadores. Estas funções permitem a redução de 
custos, através da economia: tempo, sobreposição, 
fertilizantes, sementes. Todas as diferentes tarefas feitas 
com os terminais podem ser exportadas para oferecer 
uma rastreabilidade perfeita.

Controlo de secção:
Com a licença de controlo de secção automática, o imple-
mento é capaz de gerir a abertura e o fecho das secções por 
si próprio. Isso economiza custos e aumenta o conforto do 
operador.

Taxa variável:
Com a licença de taxa variável automática, o implemento é 
capaz de gerir de forma independente a taxa em combinação 
com os mapas de prescrição. Isso aumenta o rendimento por 
hectare, economiza custos e aumenta o conforto do operador.
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#Farm Solutions

Kubota Farm  
Solutions:  

360° de desempenho 
para 100% de sucesso

Entendemos que precisa de mais do que um trator potente para ter sucesso: a saber, um sistema 

integrado de produtos e serviços para aumentar a sua competitividade e preparar o seu futuro.  

Com Kubota Farm Solutions, reunimos as nossas soluções num único sistema – e direcionamos a nossa 

proposta para si. Desde a tecnologia inteligente a serviços individuais, as vantagens Kubota Farm 

Solutions complementamse mutuamente, formando um círculo que termina onde começa: com o nosso 

compromisso de o apoiar cada vez melhor, agora e no futuro.

GESTÃO 
FINANCEIRA

PROTEÇÃO
DE VALOR

OTIMIZAÇÃO

 

DESEMPENHO

KUBOTA
FARM

SOLUTIONS

CONTROLO
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Desempenho
Temos um claro objetivo: fazer o seu trabalho de forma produtiva e com sucesso, sem 
preocupações. A Kubota oferece-lhe o equipamento que melhor pode apoiá-lo nesta 
empreitada. Qualquer que seja o trator ou os implementos que decide usar, poderá 
sempre contar com qualidade comprovada, excelente desempenho e recursos coorde-
nados.  
Em suma: a tecnologia inteligente e fiável que o coloca mais perto do seu objetivo.

Controlo
Você quer o controlo total sobre o que está a fazer. A Kubota oferece-lhe sistemas per-
feitamente integrados para o apoiar nessa empreitada. Desde a otimização da máquina 
até à monitorização dos implementos, pode controlar o trator e as funcionalidades facil-
mente a partir de um único terminal. Isto não só lhe fornece uma melhor visão global de 
todos os processos de trabalho, como também permite que trabalhe sem stress.

Otimização
Você sabe exatamente como pretende que o seu trabalho seja feito: de forma eficiente, 
precisa e confortável. A Kubota oferece-lhe tudo o que precisa para obter os melhores 
resultados, sem preocupações. Com a nossa tecnologia ISOBUS, soluções de agricul-
tura de precisão, e um sistema de condução automática, pode semear, aplicar fertilizan-
tes e pesticidas com extrema precisão. Isso reduz os custos e a sua carga de trabalho.

Proteção de valor
Você sabe o que é preciso para ser bem sucedido comercialmente: desempenho 
superior com cada tarefa e condições de topo ao longo de muitos anos. Mais uma 
vez, a Kubota oferece soluções que cumprem o que prometem. Garantias estendidas 
apoiam os seus esforços para proteger o valor do seu investimento, evitar paragens 
caras, e manter-se rentável a longo prazo.

Gestão financeira
Você quer melhorar a sua produtividade, mas não a qualquer custo. Com a Kubota 
Finance, pode fazer o investimento previsto com facilidade, conveniência e segurança. 
Quer seja financiamento ou leasing, você beneficia de aconselhamento profissional e 
condições atraentes. Tudo o que precisa para alcançar as vantagens de uma tecnolo-
gia que impulsiona o seu sucesso. Quer precise de máquinas ou de serviços, terá total 
controlo de custos.
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#Especificações
Modelo M95GX III M105GX III M115GX III M125GX III M135GX III

Motor

Tipo de motor V3800-CR-TIEF4 V6108-CR-TIEF4

Cilindrada/Nº de cilindros cm3 3,769 / 4 válvulas 6,124 / 4 válvulas

Alimentação Turbo intercooler

Regime nominal rpm 2,400 2,200

Potência nominal (97/68/EC) hp(kw) 104 (77) 111 (81) 123 (90) 133 (98) 143 (105)

Gestão de potência – – – – –

Binário máximo N.m 346 379 503 544 586

RPM de binário máximo rpm 1,500

Capacidade do depósito de  

combustível /AdBlue® l

 

190 / 16

Transmissão

Tipo Powershift 

Nº de velocidades F24/R24 (TM standard) ou F19/R19 (TM Eco)

Nº de velocidades com creeper F32/R32 (TM standard) ou F25/R25 (TM Eco)

Velocidade máxima km/h 40

Caixa principal 8 powershift (TM standard)/6 powershift (TM Eco)

Mudança de gama 3 gamas sincronizadas com botão de embraiagem

Inversor inversor eletro-hidráulico

Embraiagem principal Discos múltiplos em banho de óleo, acionamento eletro-hidráulico

Travões Discos hidráulicos, engrenamento automático do eixo dianteiro

Acoplamento tração integral Eletro-hidráulico; ON/OFF/Auto

Bloqueio diferencial dianteiro/traseiro Eletro-hidráulico

TDF

Velocidades TDF traseira rpm 540 / 1,000; 540 / 540 Eco (opção)

TDF dianteira rpm 1,000 (opção)

Sistema hidráulico

Caudal da bomba principal l/min 76.3 82.5

Engate de três pontos Engate rápido, categoria 3, estabilizadores telescópicos

Tipo de controlo Posição, controlo de esforço (nas barras inferiores) e controlo misto

Capacidade de elevação mínima kg 5,000 6,100

Distribuidores auxiliares 2 standard (3º, 4º opcional) 

Tipo de distribuidores (de série) FD (flutuante) + 1 SCD (caudal contínuo com disparo), ambos com controlo de caudal

Tamanho de pneu standard F/T F: 380/70R24, T:520/70R34 F:420/70R24, T:520/70R38

Dimensões e pesos

Comprimento total mm 4,305 4,460

Altura mm 2,830 2,885

Largura mín. – máx. mm 2,275-2,380 2,100-2,325

Distância entre eixos mm 2,435 2,690 / 2,680 (F-SUS)

Largura de via Frente (Std) mm 1,565;1,675 1,720;1,765

 Trás (Std) mm 1,750;1,850;1,860 1,605;1,660;1,755;1,810;1,860

Raio de viragem mínimo (sem travões) m 4.1 4.5

Peso de embarque  

(sem rodas nem acessórios) kg
4,300 4,810 / 5,030 (F-SUS)

Especificações do carregador frontal    

Modelo LA1955 LA2255

Configuração Altura Potência Altura Potência

Altura máxima de elevação à articulação mm 3,700 3,370 4,099 3,764

Capacidade máxima de elevação mm 1,895 1,950 2,137 2,212

Ângulo máximo de descarga graus 52 63 50 60

Ângulo máximo de recolha graus 40

Velocidade de elevação seg 3.8 4.5

Velocidade de descida seg 3.3 3.9

Velocidade de descarga do balde seg 2.1 2.4

Velocidade de recolha do balde seg 2.5 3
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Modelo M95GX III M105GX III M115GX III M125GX III M135GX III

Motor

Memórias A e B ● ●

Modo RPM ● ●

Ventilador de acoplamento viscoso N/A ●

Limitador de RPM ● ●

Transmissão

superlentas ○ ○

Suspensão no eixo dianteiro ○ ○

Modo de caixa automática ● ●

TDF 540/1000 ● ●

TDF 540/540 eco ○ ○

Dupla tração automática ● ●

Eixo dianteiro 

Suspensão ○ ○

Bloqueio automático da suspensão ● ●

Ajuste manual da rigidez ● ●

Sistema hidráulico

Distribuidores com controlo de caudal 
independente

● ●

Retorno livre de óleo ○ ○

Depósito de óleo sobrante ● ●

Distribuidores hidráulicos dianteiros ○ ○

Bomba de direção independente ● ●

Cabina

Suspensão em cabina N/A N/A

Ar condicionado ● ●

Teto solar rebatível ● ●

Rádio ● ●

Assento com suspensão pneumática ● ●

Assento de passageiro ● ●

Apoiabraços flutuante multifunções ● ●

Desembaciador traseiro ○ ○

Párassol traseiro ○ ○

Luzes frontais de trabalho LED adicionais ○ ○

Luzes traseiras de trabalho LED adicionais ○ ○

Portas direita e traseira de policarbonato ○ ○

Monitor de rendimento ● ●

Carregador frontal

Alavanca de controlo mecânica ● ●

Autonivelante hidráulico ○ ○

3ª função ○ ○

4ª função ○ ○

Engate tipo europeu ● ●

Válvula antidescida ○ ○

Acoplamento rápido de 2 funções ○ ○

Acoplamento rápido de 3 funções ○ ○

○ opção ● standard
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Tractores Ibéricos, Lda.
Estrada da circunvalação

2794-065 Portela - Carnaxide

Website: www.tractoresibericos.pt

Foram feitos todos os esforços para garantir que o conteúdo desta publicação fosse preciso e atualizado no momento de ser lançada. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação 
pode ser reproduzida de qualquer forma, por qualquer meio, sem a permissão prévia da Kubota. A Kubota reserva-se o direito, como fabricante, de alterar e atualizar quaisquer especificações ou 
informações de desempenho sem aviso prévio, se necessário. 




