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

L3200/L4100
Kubota L-szériás traktorok
Apró házimunkáktól egészen a nehéz ipari feladatok ellátásáig, a kibővített 
L-széria több modellel rendelkezik, hogy tökéletesen megfeleljen az  
igényeinek.
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Egy erős és sokoldalú traktort keres? 
Bemutatjuk az L4100-at.

Hatékony 30,6 kW-os motorral  
rendelkezik, mégis alacsony a  
rázkódás -és zajszintje
A megbízhatóságáról és erejéről világszinten  
elismert Kubota dízel motor bármilyen nehéz   
munkát elvégezhet. Ez a masszív erő  
kiemelkedő teljesítményt, nagyobb  
nyomatékot, tisztább kibocsátást kölcsönöz,  
és a Dynamic Balancer rendszernek  
köszönhetően alacsony a rázkódása és a  
zajszintje, mely csökkenti a fáradtságérzetet.

Tágas kezelőtér

A hátsó sárvédők távolabb helyezésének és a  
teljesen lapos kezelőtérnek köszönhetően az 
L4100 kényelmet és tágas 
helyet biztosít a vezetőnek. 
Az „akasztott” típusú 
pedálok a helytakarékosság
 mellett az egyszerűbb 
kezelést is biztosítják.

Több, mint 10 éve a Kubota  
L-szériája a világ legkedveltebb  
traktorjai közé tartozik. És most, az új 
L4100 továbbviszi ezt az örökséget 
számos új tulajdonsággal.

30,6 kW
(41,6 LE)
teljesítmény
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A traktor hidraulikus szervo rendszerrel (HST) 
van ellátva, ami növeli a pedál érzékenységét, 
ezáltal könnyebb pedál-kezelést biztosít a 
könnyebb irányításért és simább működésért 
terheléstől függetlenül. Most, az előre/hátra 
típusú irányváltások könnyebbek lettek. A 
HST továbbá csökkenti a zajt, rázkódást, és a 
fáradtságérzetet hogy növelje a traktor 
teljesítőképességét és a vezetői kényelmet. 
Mi több, az L4100 egy kézi-irányítású 
fokozatmentes tempomattal van felszerelve, 
ami állandóra megtartja az adott  
munkasebességet.                * L4100HST modellhez   

 Az L4100 hidraulikus, független TLT-je 
lehetővé teszi a kuplung nélküli 
használatot. Egyéb beépített
alapfelszereltségei
közé tartozik a
a flip-up-típusú
TLT védő és
középső támasztó
orsó tartó.

Extra-nagy üzemanyagtartály
Több időt munkával, és kevesebbet   
tankolással fog tölteni az új, megnövelt  
térfogatú 42 literes 
üzemanyagtartállyal.

Karcsú és modern kialakítás 
„Ferde” és jobban lekerekített, 
melynek köszönhetően még több 
rálátást kap arra, hogy mi van a 
traktor előtt. Ráadásul a teljesen 
nyitható motorháztető könnyű 
hozzáférhetőséget biztosít a motor 

fontos alkatrészeihez.

Hidrosztatikus szervokormány
Nem csak érzékeny, de a fáradtságérzetet 
csökkentő hidrosztatikus szervokormányunk 
sima és könnyedén kezelhető marad még 
nagy súlyok esetén is.

3 fokozatú
Hidrosztatikus erőátvitel* 

Felhasználóbarát, független TLT 
és 3-pontos felfüggesztés (L4100)

Könnyű kezelésű „HST”
Zárt rendszerű, alacsony szerelésű kipufogóval
A teljes beláthatóságért, még felszerelt homlokrakodóval 
 is, a kipufogó a motorháztető alatt van elrejtve és a 
kivezetése a gép hasa alatt található. 

AZ ERŐMŰ
Hidro-

sztatikus 
váltó!
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Ha nagyobb teljesítményre van szüksége, az  
 újgenerációs L3200 a  maximumot nyújtja. 

Egy tucat lenyűgöző berendezéssel  
és funkcióval az L3200 készen áll  
arra, hogy minden munkával  

megbirkózzon, amit elé állít.
Az erő és a könnyű kezelhetőség 
egyet jelent a gyors munkavégzéssel. 
Nagyobb teljesítménynek és  mechani-
kus irányváltónak köszönhetően még a  
legnehezebb munkákat is gyorsabban elvégzi.  
A könnyebb homlokrakodó kezelésért, a 
mechanikus irányváltó előre/hátra sebességgel 
rendelkezik. Továbbá, a váltó 8 
előre és 4 hátra sebességgel van 
ellátva (8F/4R) ami lehetővé teszi 
a tökéletes sebesség 
kiválasztását a termelékenység 
fokozásához.

Fő váltókar (L3200)

Biztonsági védőkeret (ROPS)

Csoportváltókar

Fogaskerekes 
sebességváltó
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Emelje új szintre 
teljesítményét a Kubota 
által fejlesztett növelt 
t e l j e s í t m é n n y e l             
rendelkező világszinten  
elismert E-TVCS  
dízelmotorral. Az L3200 
típus erőteljes motorja 
23.6 kW (32 LE)-al van 
ellátva.

Az egyszerűbb kezelésért, a  
mechanikus sebességváltós L3200
egy folyamatosan nyomonkövethető 
hátsó TLT-vel van ellátva, ami még  
akkor is folytatja a működést, amikor  
a traktor megáll. Ezen kívül egy  
állóhelyzeti TLT segítségével olyan  
eszközöket is csatlakoztathat, mint a  
szivattyú, amely egyszerűen, a 
vezetőülés felhajtásával  aktiválható. 

A még erősebb motor lehetővé teszi, hogy  
a legnehezebb munkákat is elvégezze. Nyomon követhető hátsó TLT

Nedves-tárcsás fék
Érzékeny és egyenletes,a 
hosszú életű nedves tárcsás 
fékek  olajba merítettek, és 
már a legkisebb nyomásra is 
működésbe lépnek.

Nagy üzemanyagtartály
A tágas, 34 iteres
üzemanyagtartálynak 
köszönhetően tovább 
dolgozhat megállás nélkül.

Kúpkerekes 
összkerék meghajtás
Egy kiváló tulajdonság, amely 
nagyon szűk fordulási szöget és 
teljes erőátvitelt biztosít minden 
kormányzási szög esetén.

Függetlenül attól, hogy kisebb 
javításról vagy nagy  
karbantartásról van szó - az 
egy darabból álló, teljesen 
nyitható motorháztetőtől  
szinte elérhető az összes  
motoralkatrész – egyaránt 
mindkettő könnyen  
elvégezhető. A hűtőrács  
eltávolítása is egyszerű,csak 
csúsztassa ki.

Érzékeny 
szervókormány
A fáradtságérzet 
csökkentésére az 
L3200 típus érzékeny 
“easyturn” beépített 
szervókormánnyal 
van felszerelve. 

ROBOSZTUS ÉS KÖNNYEN KEZELHETŐ

Teljesen nyitott motorháztető és
kihúzható hűtőrács
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Több, mint amit a világ legnépszerűbb kompakt 
traktorjának nyújtania kell.

Borulásvédő
szerkezet (ROPS)
A maximális védelemért 
mindkét modellben 
alapfelszereltség a 
ROPS.

Választható abroncsok
Az abroncsok speciálisan az adott munkákra 
lettek tervezve, hogy az L-széria még jobban 
teljesítsen. Választható mezőgazdasági és  
gyep abroncsokkal is.

Felső támasztóorsó tartó
Tartó, ami a támasztóorsót a  
helyén tartja, még használaton  
kívül is.

Pohártartó
Az új formájú 
pohártartó a 
bögrét és a  

poharat is 
egyaránt  

biztonságosan 
tartja.

3 pont felfüggesztés
A nagy teljesítményű hidraulikus szivattyú és 
munkahenger, amelyek nagyobb emelőerőt  
biztosítanak, lehetővé teszik, hogy az eszközök 
szélesebb tárházát használhassa.
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A Kubota traktorjaihoz pontosan  
illeszkedő gyorscsatlakozós rendszerrel 
maximalizálták az L-széria lehetőségeit

Nagy teljesítményű 
homlokrakodó
A legjobb teljesítmény  
érdekében, a Kubota  
megtervezett két, a traktorokhoz 
pontosan illeszkedő rakodót.  
Egy tökéletesen illeszkedőt az  
L3200, és egyet az L4100 
számára.

Gyorscsatlakozós 
rendszer
Az innovatív gyorscserélő 
rendszernek köszönhetően  
könnyebben és gyorsabban 
csatlakoztathatja a 
rögzítőcsapot és a 
tömlő csatlakozókat a 
vezetőülésből, így 
hatékonyabban 
haladhat munkáról 
munkára.

A keretre szerelt rakodó 
támaszték könnyű 
hozzáférést biztosít, és  
lehetővé teszi, hogy a  
rakodó leszerelve is  
biztonságos maradjon.

Rakodó 
technikai adatok

Keretre szerelt 
támaszték

Gyorscserélő csatlakozó 
(Választható: LA703)

A homlokrakodó különböző eszközökkel 
használható, mint: kanál, raklapvilla,

és bálatüske. Az egyszerű fel-és 
leszerelés érdekében 

nem kell különböző 
szerszámokat 

használnia,
ezáltal is gyorsabb 

lesz a munkavégzés.

Modell
Traktor típus

Maximum emelési magasság (forgócsap) (mm)
Szabad magasság munkaeszköz billentés (mm)

Kinyúlás a maximális magasságban (mm)
Maximum ürítési szög (fok)

Kinyúlás a munkaeszköz a talajszinten (mm)
Maximum behajtási szög (fok)

Ásási mélység (kanál vízszintesen áll) (mm)
Teljes magasság Szállítási pozícióban (mm)

Anyag kanál szélesség/Tömeg (mm / kg)
Emelési tömeg (500mm előre) (kg)
Emelési tömeg (forgócsaptól)  (kg)

Szakítóerő (500mm előre) (N)
Emelési idő teljes magasságig terhelés nélkül (mp)

Süllyesztési idő terhelés nélkül (mp)
Munkaeszköz kanálmagára billentési idő (mp)

Munkaeszköz ürítési idő (mp)
Névleges szállítási teljesítmény (l/perc)

Tehermentesítő szelep nyomás  (kg /cm2)

LA463 LA703
L3200 L4100
2420 2600
1935 2130
565 483
40 40

1640 1640
31 23
150 90

1350 1410
1525 / 118 1830 / 133

387 615
518 825

8267 11255
3.5 3.3
2.2 2.2
2.1 2.2
1.7 1.3
23.9 30.5
165 180
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SPECIFIKÁCIÓ
Modell L3200 L4100

Csoportváltó Csoportváltó Hidrosztatikus
Motor

Vízhűtéses, 4 hengeres E-TVCS dízel motorok
Típus
Max. motorteljesítmény kW 24.6 (33.4) 30.6 (41.6)
Motorteljesítmény (ECE-R24) kW 23.6 (32.1) 29.3 (39.8)
TLT teljesítmény kW 21.3 (29.0) 25.7 (34.9) 24.6 (33.4)
Hengerek száma 3 4
Furat átmérő x mélység mm 87 x 92.4
Lökettérfogat cm3 1647 2197
Akkumulátor 12V, RC:123min, CCA:490A 12V, RC:133min, CCA:582A
Üzemanyagtank l 34 42

TLT
kettős kuplungos függetlenül hidraulikusan kapcsolható

Hátsó TLT (540 1/perc)
Hidraulika

Munkahidraulika l/perc 22.2 30.5
Kormányhidraulika l/perc 13.5 15.8

Hátsó függesztőmű KAT I.
Pozíciószabályozás Alapfelszereltség
Emelőerő kapcsolópontnál kg 906 1300
Emelőerő 610 mm-rel

651 1053kapcsolópont mögött kg
Hajtómű

Csoportváltó 8 előre, 4 hátra hidrosztatikus váltó
Váltó
Kormányzás integrált szervó kormányzás hidrosztatikus szervó kormányzás
Fékek nedves tárcsák, mechanikus
Kuplung kéttárcsás szárazkupplung egytárcsás szárazkupplung
Differenciálzár alapfelszereltség

Abroncsozás Mezőgazd. első/hátsó 7-16 / 11.2-24 8-16 / 13.6-26
Gyepgumi első/hátsó 212/80-D15 / 355/80-D20 29x12.00-15 / 475/65-D20

Sebesség mezőgazdasági 
abroncsozással

Előre                Hátra Előre             Hátra Előre             Hátra
km/óra 1.6-19.7            2.2-7.1 1.40-23.7       1.7-7.6 0.0-24.2       0.0-20.0

Méretek
Teljes hossz (3 pont nélkül) mm 2810 3005
Teljes szélesség (min. nyomtáv) mm 1290 1490
Teljes magasság (bukókerettel) mm 2460 2525
Tengelytáv mm 1610 1845
Hasmagasság mm 345 385
Nyomtáv (standard gumizás)

1085 1145Első mm
Hátsó mm 1015, 1115, 1195, 1295 1145, 1235, 1335, 1340

Fordulási sugár (fékrásegítés nélkül) m 2.5 2.6
Tömeg bukókerettel kg 1210 1464 1484
Opciók Frontsúlyok, gyorscsatlakozó, hátsó munkalámpa, mellső függesztőmű

A prospektus csak tájékoztató jellegű. Számos kép csak illusztráció, bizonyos funkciók nem érhetőek el alapfelszereltségként. Kérjük, forduljon 
helyi Kubota forgalmazójához garancia, termék és biztonsági információk érdekében. Biztonsága érdekében erősen javallott biztonsági keret 
használata, valamint mindig minden művelet során használja a biztonsági övet.

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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