BX

KUBOTA Д И ЗЕ ЛОВ ТР АКТОР

BX231
Мощният мултиталант
с компактни размери и много комфорт.

B tra 231
Компактният трактор с висока
мощност за трудни задачи.
Kubota се счита за пионер в областта на компактните трактори и големият опит в този
сегмент мощности се вижда и при BX231. Мощните и икономични мотори, сигурната
задвижваща техника и изключително издръжливата рамка позволяват максимална
продуктивност. BX231 е надежден партньор, когато става въпрос за грижите за големи
паркове, градинарство и озеленяване, а също и за зимната поддръжка на комуналните
райони. Интелигентното оборудване и добрата достъпност за поддръжка улесняват
работата Ви и повишават комфорта.

КОМПАКТНИ РАЗМЕРИ
С размерите на трактор за
тревни площи BX231 много
лесно маневрира дори и на
труднорелефни терени.
Компактният дизайн и ниското
работно тегло щадят
чувствителните тревни площи.
Не се заблуждавайте обаче от
размерите - BX231 е мощен и
издръжлив, ще се справи с всяка
задача.

ВИСОКА МОЩНОСТ
KUBOTA ДИЗЕЛОВИ
МОТОРИ
С повече от 25 млн.
произведени досега двигатели,
Kubota е световният лидер в
този сегмент мощности. По
отношение на надеждността и
издържливостта нашите
двигатели имат легендарна
репутация. И двигателят на
BX231 има тези характеристики
и предлага висока мощност при
ниски емисии на замърсители и
нисък разход на гориво.

КАПАК И КАЛНИЦИ ОТ
СТОМАНА
Солиден и издържлив – тези
дизайнерски особености важат и
за капака и калниците. Така
Вашият BX и след много години
ще изглежда толкова добре,
колкото и ще продължава да
работи.

ПРОСВЕТ
С просвет от 213 мм, BX
майсторски се справя дори и при
трудни терени.

СИЛНО ЗАДНО
ОКАЧВАНЕ
BX231 има стандартно задно
окачване с товароподемност
550кг. Това ви позволява да
използвате широка гама от
стандартни приставки.

СГЪВАЕМА РАМКА
СРЕЩУ ПРЕОБРЪЩАНЕ
(ROPS)
Ниските височини на пасажи или
ниските гаражи не са проблем.

ЕДНОКОМПОНЕНЕТЕН КАПАК
за лесен достъп до поддръжка.

A. ХИДРАВЛИЧНО УПРАВЛЕНИЕ
B. ХАЛОГЕННИ ФАРОВЕ
C. ХИДРАВЛИЧНИ ВРЪЗКИ
D. ЗАЩИТНА РЕШЕТКА
E. РЕЗЕРВОАР С ГОЛЯМ ОБЕМ
F. ЗАДВИЖВАНЕ НА ВСИЧКИ КОЛЕЛА

213 mm

A.

BX231 КАБИНА
Кабината предлага много пространство, добра
шумоизолация, най-добра видимост и мощна
отоплителна система. Вентилационните дюзи отпред
и отзад осигуряват добра циркулация на въздуха.
Дори в дълги работни дни при лоши метеорологични
условия, като например при зимната поддръжка,
BX231 предлага много удобно работно място. С
обща височина по-малка от 2 м, машината се вписва
в по-малки гаражи, а също и ограничените във
височината паркинги не представляват проблем.

НЕЗАВИСИМ ПРЕДЕН ВАЛ
Предният вал се задвижва директно от двигателя - така
имате три независими монтажни пространства и можете да
използвате различни предно монтирани инструменти. Това
спестява много време за настройка и ви прави гъвкави в
работат през цялата година. За работата на предно
монтираните инструменти, дори и междинната косачка не
трябва да се разглобява. Така след косене без монтажни
мерки можете да използвате напр. предния метач.

B tra комфортен
Най-добър контрол, висок комфорт, много
място.
С ясно подредените инструменти за дисплей Вие имате всички важни
функции и контролни датчици просто и сигурно под око. Приятно
подплатената и регулируема седалка на водача, регулируемият волан и
голямата платформа на шофьора с достатъчно място за краката Ви
позволяват да работите ефективно и комфортно.

ЛУКСОЗНА СЕДАЛКА С
ПНЕВМАНИЧНО
ОКАЧВАНЕ(опционално)

Уникален в този клас превозни
средство - като опция, BX231
предлага седалка за водача с
въздушна възглавница. Но и
стандартната седалка може да се
настрои за комфорт според
Вашето тегло и височина. В
съчетание с другите разумни
детайли вършите задачите си
спокойно и удобно.

ПРЕГЛЕДНИ ИНСТРУМЕНТИ
BX231 има лесни за отчитане
измервателни уреди. Вие
виждате всички важни функции и
условия на работа с един поглед,
за да работите сигурно и
ефективно с трактора. Централно
разположеният и голям
тахометър има цветни
обозначения, които Ви показват,
че сте в оптималния диапазон на
оборотите напр. при работа на
предния товарач.

РЕГУЛИРУЕМ ВОЛАН

Благодарение на оптималната
позиция и големия обхват на
настройка, ергономичността е
подходяща за оператори с всякакъв
ръст и големина. Това допълнение е
особено полезно, когато тракторът
се използва от различни оператори.

ТЕМПОМАТ
Със стандартната функция
темпомат вие запазвате
конфигурацията на
предварително избраната
работна или транспортна скорост
постоянна. Разумно допълнение
за големи площи или дълги
разстояния.

ЛЕСНА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
С гладко движещите се педали
интуитивно управлявате
скоростта и посоката на
движение. Така и двете Ви ръце
са свободни да управлявате и да
контролирате оборудването.

МНОГО СВОБОДА ЗА
КРАКАТА

Равната и обширно оразмерена
платформа на водача позволява
много място за краката и улеснява
работата.

A. ХИДРАВЛИЧНО СЕРВО УПРАВЛЕНИЕ
B. РЪЧНА СПИРАЧКА
C. НИВО ПЛАТФОРМА НА
ШОФьОРА ЗА МНОГО
СВОБОДА ЗА КРАКАТА
D. ПОСТАВКА ЗА НАПИТКА
E. ДРЪЖКА
F. ОТДЕЛЕНИЕ ЗА
СЪХРАНЕНИЕ С
КОНТАКТ 12V
G.ЕРГОНОМИЧНИ
КОНТРОЛНИ
ЕЛЕМЕНТИ
H. ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСТРУМЕНТИ
(ОПЦИОНАЛНО)
I. СГЪВАЕМА РАМКА
СРЕЩУ ПРЕОБРЪЩАНЕ
В голямото отделение за
съхранение мобилният ви телефон
винаги е зареден и готов за
употреба. Пространството е
достатъчно и за по-големи
устройства. Капакът предпазва от
разплискване на вода и прах..

B tra бърз
“Easy-Over”-косачки, 137 cm и 152 cm
“Easy-Over”-косачките на Kubota се предлагат с работна ширина от 137 cm и 152 cm.
Тези косачки се монтират и демонтират за най-кратко време и с няколко прости
стъпки. Първо поставете вградените рампи, прекарайте гумите над косачката,
заключете устройството. След това изтеглете рампата, повдигнете косачката и
можете да косите.

Позиционирайте рампата.

Прекарайте колелата през рампата.

Заключете окачването.

НАЙ-ДОБЪР РЕЗУЛТАТ ПРИ ПРОСВЕТА
С повече от 150 мм просвет, косачките
Kubota "Easy-Over" са с най-голям
просвет в този клас. Шофирането над
препятствия като напр. бордюрите става
гладко, щетите са ефективно избегнати.

152,4 mm

KUBOTA “EASY-OVER” МЕЖДУОСОВА КОСАЧКА

RCK54D-23BX-EU/RCK60D-23BX-EU
“EASY-OVER” Междуосови косачки
Модел

RCK54D-23BX
-EU

RCK60D-23BX
-EU

“EASY-OVER”междуосови косачки странично
изхвърляне
Брой ножове
3
Работна ширина mm
1372
1524
Височина на рязане
25 – 102
mm
Централно регулиране
Регилиране на
височината на рязане
Тегло
kg
117
129
Тип

ФИКСИРАНО

Стъпка 4:
Заключете шарнирния вал и
издърпайте рампата.

Стъпка 5:
Повдигнете
косачката, заключете
колелата и можете да
косите.

B tra лек
Лесно управление, екстремна маневреност.
Дори предизвикателните задачи могат лесно да бъдат свършени благодарение на лесното
управление и голяма маневреност. С компактните размери можете да работите ефективно
върху трудни и малки терени, ниското основно тегло защитава тревата. Косачките "Easy-Over"
могат да бъдат монтирани и демонтирани за нула време. С различни работни ширини те са
променливи спрямо всякакви изисквания.

Диаграма за комбиниране
Комплект за
мулчиране

Модел междуосова косачка
RCK48R-23BX-EU
RCK48-23BX-EU-F
RCK54-23BX-EU-F
RCK54D-23BX-EU
RCK60-23BX-EU-F
RCK60D-23BX-EU

1,22 m - RCK48
1,37 m - RCK54
1,52 m - RCK60

“EASY-OVER” МЕЖДУОСОВИ КОСАЧКИ

ГЪВКАВ ДЕФЛЕКТОР

Стабилна косачка с 3 ножа, отлично рязане при избор на
работна ширина от 122 cm, 137 cm или 152 cm.

152,4 mm

С повече от 150 мм най-добър
резултат в този клас! Така
преодолявате дори високите
препятствия без повреди.

ЦЕНТРАЛНО
РЕГУЛИРАНЕ
НА
ВИСОЧИНАТА
НА РЯЗАНЕ
Точно и лесно регулиране на
рязането от 6 мм.

ВАЛОВО ЗАДВИЖВАНЕ
Изправна и стабилна
конструкция - задвижването на
косачката е солидно
оразмерено и минимизира
поддръжката.

ВИСОКОЕФЕКТИВНИ РЕМЪЦИ
РЕМЪЧНИ
ШАЙБИ ОТ
СТОМАНА

ВИСОЧИНА НА
КОСАЧКАТА
127 mm

ЧИСТО ПОДРЯЗВАНЕ

СТАНДАРТНА КОСАЧКА

ВИСОК ПРОСВЕТ

МЕЖДУОСОВИ
КОСАЧКИ

ЛЕСЕН МОНТАЖ
Дори стандартните косачки
могат лесно и бързо да се
монтират и демонтират.

B tra приставки
Перфектно пасващи на BX инструменти
С широката гама от приставки, Вие сте готови за всяка задача.
Компонентите са внимателно съгласувани с BX231. С нашите разумни
комбинации от основна машина и работен инструмент, можете да
изпълнявате задачите си бързо, сигурно и ефективно.

ПРЕДЕН ТОВАРАЧ
С предния товарач, специално
разработен за BX231, можете много полесно да свършите много работа.

Опционално: Универсална кофа

РАМЕНА НА ПРЕДНИЯ ТОВАРАЧ
Заобленият дизайн се вписва
перфектно във формата на основната
машина. Резултатът е много добра
видимост върху работната площ.

ЗАЩИТЕНИ ХИДРАВЛИЧНИ
ВРЪЗКИ
Опционално: Универсална кофа

ЛЕСЕН МОНТАЖ И
ДЕМОНТАЖ

Система за монтаж без
инструменти и интегрираната
стойка за паркиране позволяват
товарача да бъде монтиран и
демонтиран за нула време.

Кабелите се поставят от
вътрешната страна на шарнирното
колело на предния товарач - това
предпазва от повреди.

ФРЕЗА

СНЕГОРИН

КОСАЧКА

ФРЕЗА ЗА СНЯГ

КОЛЕКТОР ЗА ТРЕВА

Хидравличен капацитет
Работно налягане хидравлика
Повдигащ цилиндър
диаметър
Цилиндър на кофата
диаметър
Съдържание на кофата
МЕТАЧ
(загладена)

Варианти на гумите за всяко приложение:
Индустриал
ни гуми

Гуми за
трева

Гуми за захващане

l/min
kg/cm2
mm

14
125
40

mm

65

m3

0,14

