
K U B O T A  D Í Z E L  T R A K T O R

B1220/B1620/B1820
Standard traktorok
Az új letisztult kivitelezést és fokozott teljesítményt figyelembe véve 
büszkén mondhatjuk, hogy az új KUBOTA B-Széria traktorjai tökéletesek 
széles körű kerti-és kisebb mezőgazdasági munkák elvégzésére.  
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Erő-sokoldalúság-komfor t 
minden, amire szüksége van 
a precíz munkavégzéshez.

Motor: D722
Max. 

teljesítmémny 
16 LE  

Motor: D782
Max. 

teljesítmémny 
18 LE  
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Motor: Z482
Max. 

teljesítmémny 
12 LE  

TELJESÍTMÉNY
Termetben kicsi, de erőben nagyot nyújtó; az új B-szériás 
traktorok megadják az erőt, irányíthatóságot és gyor-
saságot, amit munkája megkíván. Megedzett E-TVCS 
motorokkal vannak ellátva, kapható 18 LE-ig, mozgékony, 
rugalmas szervókormány, és nagyobb sebesség jellemző 
rájuk.

alacsony zajszinttel és rezgéshatással rendelkeznek. 
Továbbá a B-széria magas teljesítményű 480W-os  
generátorral szerelt, probléma mentes indulás érdekében  
hideg időjárás mellett.

Dízel Motor
A 18LE és 16LE-s 3 hengeres,  
valamint 12LE-s 2 hengeres 
motorjaink megbirkóznak a  
legnehezebb feladatokkal is.  
Ezek a motorok a Kubota 
E-TVCS rendszerével (három 
rétegű égéstér rendszer),  
magasabb teljesítményt  
nyújtanak, nagy nyomatékkal, 
tiszta            erőátvitellel 

Megnövelt sebesség
Tegye meg az utat gyorsabban. A B-széria magasabb  
sebességével lehetősége lesz arra, hogy gyorsabban  
tegye meg az utat munkától munkáig, növelve a saját 
teljesítményét.www.ku
bo

ta-
tra

kto
rok

.hu



Biztonság és kényelem
Amikor hosszú órákon keresztül dolgozik, fontos a 
kényelem. A temérdek sok ergonómikus és gyakorlati 
újítás, köztük az új, teljesen sík, gumi borítású padló 
teszik a B-szériát egyaránt kényelmessé és könnyen 
használhatóvá.

Az összes B-szériás traktor 
padlója tartós fekete gumi  
bevonattal van ellátva, még 
több komfortérzetet nyújtva a 
lábaknak.

A kézifék ott tartja a traktort 
ahol akarja - csak húzza 
meg a kényelmes kart és a 
traktor megáll.

A standard méretű  
pohártartó lehetőséget ad 
arra, hogy a szomját oltsa 
meleg napokon.

A B-szériás taktorok 
szögletes kezelőkarjai 
lehetővé teszik a  
problémamentes váltást 
gyorsan, minden munka   
közben. A karok 
kényelmesen elérhetőek.

A 4 állású (újramelegítés/ 
be/ki/indítás)  kulcs 
működtetésű kapcsoló 
egy elektromágnest 
irányít, ami lekapcsolja a 
motort. Egy motor-leállító 
gomb is be van építve
a hibamentes 
megállításért, ha az  
elektronikus rendszerrel 
valami probléma 
történne.

A B-széria újratervezett  
műszerfala segít nyomon követni 
a traktor 
működését. 
Az ellenfény 
a fényszórók 
bekapcsolása 
esetén lép
 működésbe.

Érezze magát biztonságban a biztonságos  
borulásvédő keretrendszerünkkel, és a hátsó 
tükörrel.

Teljesen lapos gumival 
borított padló

Erős, nedves      
tárcsafékek

Kézifék

Praktikus pohártartó

Kezelőkarok

Engine Key Stop

Háttérvilágítású műszerfal

Védőkeret és hátsó tükör ( opcionális)
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14 literig növeltük a B-széria
üzemanyagtartályát.Hosszú 
órákig dolgozhat anélkül,
hogy tankolnia
kellene, ezzel 
is növelve 
a teljesítményét. 

Megnövelt
üzemanyagtartály

DIZÁJN
Az új B-széria alaposan újragondolt és megtervezett. Sokkal  
letisztultabb és gyakorlatiasabb; ferde motorháztető, új hűtőrács, 
multi-reflektív fényszórók és lámpatestek jellemzőek rá.

Mellső
súlytartók

A Kubota extra nagy  
világítószögű fényszórói 
tovább és jobban  
világítanak, tehát  
ténylegesen dolgozhat 
bárhol és bármikor.

A ferde motorháztető jobb  
kilátást nyújt mellső függesztésű 
munkaeszközök használata  
esetén is, a jobb teljesítmény  
érdekében.

Az új áramvonalas  
hűtőrács tökéletes  
illeszkedés és  
tisztíthatóság érdekében 
a motorháztetőhöz lett  
tervezve.

Az új B-széria új oldalra szerelt  
lámpatestei több fényteret  
biztosítanak. Extra fényt  
nyújtanak sötétben, és  
indexfényként is  
használhatóak.

Fényszóró Motorháztető

Új hűtőrács

Lámpatestek
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FRONTRAKODÓ

Új 1,07 méteres rakodó

(B1620, B1820)
A homlokrakodóink elvégzik azt a 

nehéz munkát is, amiről sosem  
gondolta volna, hogy lehetséges.

A B-széria teljesítményéhez illeszkedő rakodója 
1,07m-es kanállal büszkélkedhet, amivel olyan  
gyorsan és hatékonyan végezheti a munkát,  
amennyire csak lehetséges.

Az optimális láthatóságért és  
fenntarthatóságért, a csatlakozókat a 
homlokrakodó karjai köré terveztük.

A hidraulika tömlők egy süllyesztett 
részen vannak keresztülvezetve, a 
rakodó kar alatt a megnövelt  
védelemért, nagyobb tartósságért, 
jobb láthatóságért és átláthatóságért.

Minden rakodó mozgás —emelés,  
lerakás,
billentés, visszafordulás—egyetlen, 
beépített joystick karral irányítható a 
legnagyobb kényelemért.

A készenléti rendszer lehetővé teszi a 
könnyű fel-és lecsatolást.

Rakodókeret

Védett Hidraulika

Egykaros joystick vezérlés

Traktorba épített
homlokrakodó

joystick

Védőkeret
(opcionális)

Ívelt kialakítás

Nehéz, erős segédalváz

Gyors-eszközcserélő rendszer
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KAPCSOLHATÓ
MUNKAGÉPEK

A csatlakoztatható eszközök 
széles tárháza több  
lehetőséget biztosít a munka 
kiváló elvégzésére.

A középső TLT fokozza a B-széria 
sokoldalúságát. A Kubota fűnyíró 
adapter (opcionális 
tartozék) 1,22 m-es 
munkaszélességgel képes tökéletes 
vágást végezni rossz körülmények
esetén is. 

Középső TLT (B1620/B1820)

Védőkeret

HÁTSÓ KASZA

PÓTKOCSI

TALAJMARÓ

FRONTRAKODÓ ADATOK

PERMETEZŐ

EKE

Hátsó
munkalámpa

Mellső
vonópont

Típus LA213
Max. emelési magasság (kanál forgócsapig) mm 1921
Max. billentési magasság mm 1445
Kanál él távolság billentési ponttól mm 815
Max. billentési szög º 44
Kanál hátra fodulás szöge º 24
Ásási mélység vízszint alatt mm 110
Teljes szállítási magasság mm 1070
Kanál szélesség mm 1067
Emelő erő kg 302
Emelő erő 50 cm távolságból kg 208
Szakítószilárdság emelő csapnál N 6546
Szakítószilárdság emelő csapnál 50 cm távolságból N 4508
Emelési idő teljes tartományban üresen mp 3,6
Sülyesztési idő üresen mp 2,7
Billentési idő mp 1,5
Hátrabillentési idő mp 2,5
Hidraulika teljesítmény l/perc 14
Max. nyomás                                               MPa (kg/cm2) 13,0 (133)
Gém munkahenger mérete (furat x löket) mm 40 x 326
Kanál billenő munkahenger mérete (furat x löket) mm 65 x 204
Kanál visszafordulási erő földszinten N 5292
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SPECIFIKÁCIÓ
Modell B1220 B1620 B1820

Középső TLT nélkül Középső TLT-vel Középső TLT-vel
Motor E-TVCS, vízhűtéses, E-TVCS, vízhűtéses,
Típus 2 hengeres dízel 3 hengeres dízel
Gyártmány Kubota Z482 Kubota D722 Kubota D782
Max. Motorteljesítmény kW(LE) 8,8 (12) 11,8 (16) 13,2 (18)
Motorteljesítmény ECE-R24 kW(LE) 7,9 10,3 11,9
Hengerek száma 2 3
Furat átmérő x mélység mm 67 x 68 67 x 73,6
Lökettérfogat cm3 479 719 778
Névleges fordulatszám 1/perc 3100 2800
Kipuffogócső és dob Burkolt kipuffogó
Légszűrő Száraz légszűrő
Üzemanyagtank l 14
Hajtómű
Kerék hajtás Öszkerékhajtás Kapcsolható összkerékhajtás
Sebességfokozatok E6 / H2
Maximális sebesség km/óra 17 19
Differenciálzár Alapfelszereltség
Fék Nedves tárcsafék
Kormányzás Mechanikus
TLT
Hátsó TLT Típus Nyomatékváltó
                                          Teljesítmény 1/perc 540/1000
Középső TLT (*1) Teljesítmény 1/perc nem elérhető 2500
Hidraulika
Szivattyú teljesítmény l/perc 8,2 14,1
Emelő erő kg 430 540
Maximális üzemi nyomás kg/cm2 91 123
Hárompont típusa Kat. I
Hidraulika csatlakozás 1 hátsó (opcionális) 1 hátsó
Méretek
Teljes hossz mm 2360
Teljes szélesség mm 940
Teljes magasság (kormányig/ keretig) mm 1223 / nem elérhető 1223 / 2230 1246 / 2250
Tengelytáv mm 1270
Nyomtáv Mellső mm 767

Hátsó mm 743-1035
Hasmagasság mm 250 270
Fordulási sugár mm 1,8
Standard abroncsozás Első 5-12

Hátsó 8-16
Tömeg kg 460 560 572
Komfort
Első fényszóró Fényszóró Fényszóró halogén izzóval
Kezelői padlózat Lapos gumiborítású padlózat
Háttérvilágítású műszerfal Alapfelszereltség
Pohártartó Alapfelszereltség
Közúti világítás készlet (*2) Világítás készlet nélkül Közúti világításkészlettel
Kiegészítő felszereltség
Védőkeret Opcionális
Hidraulikus váltószelep Opcionális Alapfelszereltség

*1 Has alatti fűnyíró egység csak a következő gumimérettel használható: 20x8,00-10 és 212/80D15
*2 Közúti használatra csak a B1620 és 1820 alkalmas
A változtatást előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk.
Ez a prospektus tájékoztató jellegű, számos kép csak illusztráció, bizonyos részek nem érhetőek el alapfelszereltségként.
Kérjük forduljon Kubota forgalmazójához garancia, termék és biztonsági információk érdekében.
Széles gumizás (első: 23x8,5-12, hátsó: 270/75-16) használata esetén közúton mindig használjon védőkeretet és visszapillantó tükröt!

A Két-Kata Kft-nél minden erőfeszítést megtettünk annak érdekében, hogy a kiadványban szereplő adatok pontosak és aktuálisak legyenek, azonban  
pontatlanságok, hibák és hiányosságok előfordulhatnak. A felszereltségek és az előírások bármikor megváltozhatnak előzetes értesítés nélkül, ezért a vásárlás 

előtt mindig forgalmazói specifikáció megerősítés szükséges.
Bővebb információért látogasson el weboldalunkra: www. kibota-traktorok.hu

A magyar nyelvű kiadványt a Két-Kata Kft. szerkesztette. 

www.kubota-traktorok.hu
Két-Kata Kft.
2118. Dány, Zöld út 20.
Tel./Fax: 06 28/465-053
E-mail: kubota@ketkata.hu
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