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Mieliśmy okazję jako jedyna redak-
cja z Polski sprawdzić najnowszą Ku-
botę podczas pracy. Przywilej ten wy-
nikał z faktu, że nasza redakcja zasia-
da w jury konkursu Tractor of the Year, 
a model M6142 jest finalistą w kate-
gorii Best Utility 2012. Pracowaliśmy 
z pługiem obracalnym 5-korpusowym 
i potwierdzamy, że ciągnik radził sobie 
bezproblemowo. Nie powinno to dzi-
wić, bo traktory serii M6002 mają roz-
staw osi wynoszący 269 cm, czyli za-
ledwie o 3 cm mniej niż Kuboty serii 
M7003. Ustawienie największych mo-
deli tych ciągników obok siebie uświada-
mia, że na oko ciągnik M7173 jest więk-
szy od M6142 głównie z powodu więk-
szego ogumienia. Ich maksymalny roz-
miar w M7003 wynosi dla opon tylnych 
710/60 R38 i dla przednich 600/60 
R28. Natomiast dla M6002 jest to od-
powiednio: 650/60 R38 i 460/65 R24. 
Warto jeszcze porównać dopuszczalne 
masy całkowite (DMC) tych traktorów 
– dla większej serii to 11500 kg, a dla 
mniejszej 9800 kg.

Japończyk z krwi i kości
Ciągniki serii Kubota M6002 choć 

produkowane są w japońskiej fabryce 
tej marki, to skonstruowano je z myślą 

o rolnikach europejskich. Przeanalizo-
wano 272 ankiety zebrane od rolników 
z różnych krajów Europy i na ich pod-
stawie 5 lat temu rozpoczęto prace nad 
nową serią ciągników. – Powstał traktor 
wszechstronny, który w gospodarstwach 
hodowlanych może pracować przy co-
dziennej obsłudze zwierząt i być agre-
gowany z wieloma różnymi maszyna-

mi. Rolnicy docenią wysoki komfort pa-
cy, wzorową widoczność, mocny układ 
hydrauliczny i wyjątkową zwrotność. 
M6002 sprawdzi się również w dużych 
przedsiębiorstwach rolnych jako dru-
gi ciągnik do częstej i wydajnej pracy 
polowej. W tym przypadku na pewno 
przyda się doskonała trakcja, mocna 
konstrukcja oraz pakiet rolnictwa pre-

Kubota M6002 z Japonii,  Kubota M6002 z Japonii,  
ale dla europejskiego rolnikaale dla europejskiego rolnika
Kubota wprowadza na rynek zupełnie nowe ciągniki serii M6002, które 
mogą być podstawowymi traktorami w gospodarstwach hodowlanych 
30-140-hektarowych i pomocniczymi w większych 50-200-hektarowych. 
Japoński producent podaje, że podczas ich konstruowania uwzględnił 
potrzeby rolników z różnych rejonów Europy. Dostępne są 3 modele  
z silnikami o mocach znamionowych: 123/133/143 KM.

Różnica w rozstawie osi pomiędzy tymi traktorami różnych serii marki Kubota wynosi zaledwie 
3 cm. Większy M7173 ma opony tylne w rozmiarze 650/65 R38 i przednie 540/65 R28. Natomiast 
rozmiary ogumienia w M6-142 wynoszą odpowiednio: 650/60 R38 i 460/65 R24. 

Krzysztof Płocki


