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Превръща 
работата в 
удоволствие

За да отговори на постоянно променящите се 
изисквания на работния Ви ден, оборудването, на 
което разчитате, трябва да осигурява непрекъснато 
максимална производителност. Точно така са 
проектирани тракторите от серия L1. Създадени за 
работа в тежки условия, те Ви осигуряват ниска 
себестойност на извършваните дейности при много 
дълъг  период на екплоатация.

Непрекъснато мотивиран, никога уморен!
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Благодаря, че 
превърна
нашата къща
в ДОМ

Достъпните трактори от серия L1 са истинско 
попадение в целта. Ефективният дизелов двигател 
с висок въртящ момент осигурява достатъчно 
мощност за справяне с широк спектър от задачи, 
като същевременно е впечатляващо икономичен. 
Изключително  лесен достъп до двигателят , за 
удобна и лесна поддръжка и редуциране на 
разходите.

Поема тежестта от ръцете Ви!
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От изгрев до 
залез, той е 
винаги до 
Вас

Независимо дали събират дърва, хранят добитък или се грижат за 
земята Ви, тракторите от серия L1 са многоцелеви. Мощният ВОМ ви 
позволява да използвате широк спектър от инструменти, за да си 
помагате в работата, докато легендарната надеждност на L1 гарантира 
отлична възвръщаемост на инвестицията.

Вашият надежден партньор - всеки ден!
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Универсалност, 
сила и 
устойчивост - 
всеки ден.

Екстремно здравите трактори от серия L1 са напълно оборудвани за 
изпълнение на широк спектър от задачи. Със своя мощен дизелов 
двигател, здрава задвижваща система и впечатляваща 
товароподемност те съчетават практичност с универсалност. И като 
всички трактори Kubota, ненадминато съотношение цена-качество.

Ефективен помощник във Вашата работа!
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#Акценти

Изпълнете всяка 
задача с увереност
Здрави и оборудвани с висококачествено оборудване,тракторите от 
серия L1 се приспособяват перфектно към вашите нужди. Със своите 
мощни дизелови двигатели, здрава ходова част и голяма 
товароподемност, тази серия предлага ненадминато съотношение 
цена / качество.

Универсалният компактен трактор
Тракторите от серията L1 са всестранни в най-добрия 
смисъл на думата. Техните мощни челни товарачи и 
многобройните опции на прикачен инвентар са 
оптимизирани за широк спектър от приложения. 
Серията L1 се предлага в три различни модела, всеки 
със собствена мощност, дизайн и конструкция. Това ви 
позволява да изберете модела, който е най-подходящ за 
вашите нужди.

Model L1361 L1421 / L1501

Тегло: kg 1,245 1,635/1,805

Трансмисия тип: механична или хидр-чна механична или хидр-чна

Механична трансмисия: без синхронизация синхронизирана

Управление: хидравлична
връзка

електро-хидравлична
връзка

Товароносимост (задна ос) kg 906 1,750

Скорост: 25 30

Захващане на задното PTO: механично хидравлично

Двигател: D1803 V2203/V2203 T

Волан за управление: фиксиран регулируем

amsua
Texte surligné 
mechanical

amsua
Texte surligné 
Max speed 		km/h
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Двигатели, които обичат тежката работа!
Тихи и мощни, нашите двигатели съчетават 
издръжливост, производителност и достатъчна 
мощност, за да извършват ежедневната ви работа.  
Предлагат се с мощност от 27 кВт (37 к.с.) до 36 кВт (49 
к.с.). Ефикасността им Ви осигурява високи нива на 
въртящ момент, за да се гарантира, че винаги имате 
достатъчно мощност.

Лесна поддръжка!
Дизайнерите на L1 поставят акцент върху  
улесняването на ежедневните ви задачи по 
поддръжката. Можете да отворите капака на L1361  и 
да отстраните страничните панели на L1421 и L1501 
съвсем просто. Всички важни елементи за поддръжка, 
като филтри, охладители, фитинги и др. са лесно 
достъпни.

#Двигатели

Мощни двигатели за 
тежка работа
Силни по принцип. Тракторите от серия L1 са оборудвани с последно 
поколение мощни дизелови двигатели E-TVCS. Тези модерни двигатели от 
Kubota се характеризират с висока производителност и отлични запаси на 
мощност. Те са предпочитани поради изключителната си надеждност и 
отговарят на всички приложими стандарти за вредните емисии. Така че 
можете да изпълнявате всяка задача лесно и сигурно.

Знаете ли че?

Знаете ли, че Kubota произвежда 
собствени двигатели и че е 
световен лидер на пазара за 
индустриални дизелови двигатели 
с мощност под 100 к.с.? Може да 
бъдете изненадани да научите под   
чии капаци работят двигателите на 
Kubota. Най-високото качество и 
ефективността са основните 
предпоставки за този успех.

Пълниш и караш!
Готови ли сте за работа? Нчма опасност да останете 
някога без гориво с големите резревоари за гориво на 
L1-серията. Вместимостта им е от 38 л. при L1361 до 
невероятните 54 л. при L1501.
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Правилна предавка за всяка задача!
С множество предавки за преден и заден ход, 
универсалната ръчна трансмисия предлага точният 
диапазон за всяка задача. Прецизно степенуваните 
предавки гарантират, че винаги ще намерите 
правилната скорост, за дадената задача. Механичната 
задна предавка се управлява лесно и интуитивно. 
Лостът за превключване на предавките е удобно 
разположен, така че можете бързо да променяте 
посоката на движение.

# Трансмисия

Прецизно и 
ефективно 
превключване 
на предавките!
Серията L1 предлага избор от две предавателни системи. Със 
синхронизираната си задна предавка ръчната трансмисия 
позволява високоефективна работа в полето. 
Хидростатичната трансмисия HST е с три степени на 
скороста. Благодарение на усъвършенствания серво-
хидравличен механизъм, тракторите реагират мигновенно и 
на най-лекият натиск върху педала.

Трансмисии:
L1361 DW (27 kW; 36 hp) механична трансмисия 

L1361 DHW (27 kW; 36 hp) HST хидростатична трансмисия (опция)

L1421 DW (33 kW; 45 hp) механична трансмисия със синхронизатор 

L1421 DHW (33 kW; 45 hp) HST хидростатична трансмисия (опция)

L1501 DW (36 kW; 49 hp) механична трансмисия със синхронизатор

L1501 DHW (36 kW; 49 hp) HST хидростатична трансмисия (опция)

Винаги правилната скорост!
Тежка почвообработка, косене и след това  на пътя: с 
опционалната тристепенна HST  е лесно да се намери 
правилната скорост за всяка работа. Скоростната кутия 
постоянно поддържа оптимално съотношение на 
предаване , за да гарантира идеалните работни обороти.  
Стандартно за L1421 и L1501. Функцията - круиз 
контрол ви позволява да зададете скоростта, която 
искате с едно натискане на бутона.

Внимателно с педала за газта!
Сервоуправлението на HST улеснява значително 
работата с педала на газта. Това е така, защото натиска 
върху него е незначителен, независимо от 
натоварването. Работните вибрации не се предават на 
контролния елемент. Това означава, че можете 
безопасно и удобно да променяте скоростта на 
шофиране и с по-малко усилия да променяте посоката 
на движение.

amsua
Barrer 

amsua
Barrer 

amsua
Barrer 
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Хидравлика на волана за плавно 
движение!
Всички трактори Kubota са оборудвани с 
4 WD и серво-усилвател на волана с цел да 
се намали умората при работа с тях.  
Хидравличното управление е изключително 
прецизно и намалява усилията на оператора 
при използване на челен товарач или тежък 
прикачен инвентар.

Отлична маневреност и голям просвет!
Предната ос с двойно скосено колело при 
тези трактори е уникална. Тя позволява 
изключително малък радиус на завиване 
при пълно предаване на мощността към 
колелата. Благодарение на изключително 
макият радиус на завиване, здравата 
конструкция на предния мост осигурява 
невиждана маневреност с максимален 
просвет. Тези трактори са впечатляващи 
дори там, където пространството е 
ограничено или трябва да се преодоляват 
препятствия.

Безопасно спиране за дълго време!
Мокрите дискови спирачки на тракторите 
реагират и при най-лекият натиск върху 
педала и гарантират равномерно спиране. 
Тъй като спирачните дискове работят в 
маслена баня, те са изключително 
устойчиви на износване и издръжливи.

#ROPS

Хем компактен, 
хем комфортен!
Серията L1 е категорично доказателство, че дори и компактните 
трактори могат да бъдат големи, що се отнася до комфорта. 
Платформата предлага на водача модерно работно място, което 
прави всичко различно по отношение на безопасността, 
комфорта и ергономията. Чудесно за дългите дни зад волана.

Впечатляващ дизайн!
Модерният и практичен дизайн 
впечатлява с гладки и заоблени контури, 
които гарантират отлична видимост на 
работните зони. Олекотеният капак също 
допринася за това. Подобрената 
видимост е осбенно важна при работа с 
монтиран отзад инвентар или с челен 
товарач. Дизайнът на L1 -серията  
увеличава производителността, така че 
можете да работите по-прецизно, 
ефективно и бързо.

Седнете и се насладете на комфорта.  
Всеки, който прекарва времето си в 
тракторите от серия L1 , веднага ще 
забележи, че фокусът е 1 0 0 % върху 
оператора. Ергономично проектирана и с 
оптимално разположени прибори, тя 
предлага изключително удобно работно 
място. Широкото място за краката и 
пружинната седалка на оператора 
допринасят за това, както и улесненият 
достъп и индивидуално регулируемият 
волан, с който са оборудвани моделите 
L1 4 2 1  и L1 5 0 1 . Това означава, че можете да 
работите в продължение на много часове, 
без да се изморявате. Сгъваем ролбар 
(ROPS), интегрирана кутия за инструменти 
и държач за чаши допълват добре 
обмислената концепция.

L1361 operator platform L1421/L1501 operator platform
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#Хидравлика

Лесна настройка на инвентара!
Мощната и лесна за управление задна връзка с 
товароподемност до 1 7 5 0  кг е перфектно съчетана с 
тракторите. Това дава възможност за използване на 
широк набор от приспособления и означава, че можете 
да изпълнявате много по-широк спектър от задачи. 
Монтажът на инструментите към задната връзка е 
изключително проста. Стандартното    за L1 4 2 1  и L1 5 0 1  
задно PTO може лесно да бъде задействано 
електрохидравлично.

Предна навесна система!
В зависимост от модела, предното PTO /опция/ дава 
възможност и тази част от трактора да се използва  
многоцелево. Заедно със задната навесна система 
получавате широка гама от различни възможности за 
оперативни комбинации от инструменти. Ако е 
необходимо, повдигащите рамена могат да бъдат 
сгънати, например, за да се осигури по-голям просвет. 

Гарантирано 
висока 
мощност!
Голямата универсалност и производителност на серия L1 се основава на 
мощната и надеждна хидравлична система. Благодарение на високата си 
повдигаща сила тракторите разполагат с необходимите запаси на мощност 
нужни за изпълнението на всяка задача. Простият монтаж и демонтаж на 
инструментите е друг фактор, който повишава ефективността и 
производителността.

Непрекъснато работещ карданен вал!
Моделите L1 3 6 1  имат постоянно зацепено задно PTO за 
по-лесна работа. Моделите HST разполагат и със 
съединител на PTO, за да се предпази трансмисията от 
прекомерни натоварвания. Не на последно място, 
задното PTO дава възможност за използване на 
различни приспособления, като шредер или цепачка на 
дърва.
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Бърз монтаж и демонтаж!
Тракторите от серия L1 разполагат със 
система за бърз монтаж и демонтаж на 
челен товарач. Заключващите болтове и 
хидравличните връзки могат да бъдат 
свързани без инструменти. Със своята 
иновативна система за бързо закрепване 
и интегрирани опори за складиране, 
челният товарач може да бъде монтиран 
само за няколко минути. Рамка за бърз 
монтаж разширява обхвата на 
приложение на трактора за нула време.

Бързо сменяеми инструменти!
Системата за бърза смяна улеснява 
монтирането и демонтирането на 
инструменти с минимум време и усилия. 
Например за различни кофи, вилици за 
палети или бали и др.  

#Челен товарач

Нови нива на 
продуктивност!
Челният товарач от Kubota е оптималното решение за 
тракторите от серия L1. Подемната сила и височина, както и 
размерите му са напълно пригодени за машините. Челният 
товарач демонстрира голяма гъвкавост и производителност, 
дори при пълно натоварване. Отличната видимост на работната 
зона е гарантиран по всяко време.

Лесна работа!
Дори предизвикателната работа с челен 
товарач трябва да бъде възможно най-
лесна за вас. Съвременният контрол чрез 
джойстика е удобен и ефективен във 
всякя ситуация.

Екстремно устойчив!
Челните товарачи, както и хидравличните 
цилиндри са проектирани за 
разнообразни приложения и дълъг 
експлоатационен живот. Хидравличните 
тръбопроводи са интегрирани в рамената 
с цел защита и видимост над работната 
зона.

Нов, универсален челен товарач!
В стремежа си да предложи още по-голяма 
ефективност, Kubota разработи челният 
товарач LA525. Той е изцяло интегриран 
челен товарач със заоблен дизайн на 
поджижните рамена, който е лесен за 
използване.

Знаете ли, че?

Знаете ли, че Kubota е не само 
една от 50-те най-признати 
марки в Япония, но и един от 
най-големите производители 
на трактори в света? Само 
през 2014 г. Kubota произведе 
над 180 000 трактора.
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#Техническа информация

Model L1361 DT L1361 HST L1421 DW L1421 HDW L1501 DW L1501 HDW

Трансмисия тип: FST HST FST HST FST HST

Двигател

Производител Kubota Kubota Kubota

Модел D1803 V2203 V2403-T

Цилиндри брой 3 4 4

Капацитет cm3 1,826 2,197 2,434 Turbo

Двигател изх. мощност (ECE R 120) kW (hp) 27 (37) 33 (45) 36 (49)

Обороти RPM rpm 2,500 2,700 2,600

Макс. въртящ момент Nm 123 141 164

Горивен резервоар капацитет l 38 50 54

Трансмисии

Тип Механична Хидростатична Механична Хидростатична Механична Хидростатична

Макс. скорост(в зависимост от гумите) 25 30 30

Reverse shuttle – Hydrostatic Synchronized Hydrostatic Synchronized Hydrostatic

Main gear shift – Hydrostatic Synchronized Hydrostatic Synchronized Hydrostatic

Forward gears number 8 Hydrostatic 8 Hydrostatic 8 Hydrostatic

Reverse gears number 4 Hydrostatic 8 Hydrostatic 8 Hydrostatic

Range group forward number 2 3 2 3 2 3

Range group reverse number 1 3 2 3 2 3

4WD Serie

PTO

Задно PTO rpm 540 540 540

Задно PTO управление механично хидравлично хидравлично

Powershift – Ja Ja

Hydraulic, 3p

Капацитет помпа l/min 45.5 55.6 55.6

Капацитет помпа работна хидравлика l/min 28.3 37 37

Капацитет помпа управление l/min 17.2 18.6 18.6

No. of valves (serial) – 1 1

No. of valves (optional) (max) 3 3 3

Rear Hitch: 3 point hitch 1 1 1

Max. rear lifting capacity daN 906 1,750 1,750

Front hitch Option Option Option

Front PTO Option Option Option

Управление хидравлично хидравлично хидравлично

Настройка управление – Serie Serie

Rear axle brakes Ölgekühlte Scheibenbremsen Ölgekühlte Scheibenbremsen Ölgekühlte Scheibenbremsen

Транспортно тегло kg 1,245 1,635 1,670 1,805 1,850

Макс. разрешено натоварване kg 2,300 3,230 3,435

Макс. разрешено натоварване-предна ос kg 870 1,360 1,450

Макс. разрешено натоварване-задна ос kg 1,430 2,140 2,710

Радиус на завиване cm 250 315 350

Wheelbase cm 161 190 190

Ground clearance  
(depending on tyre size)

cm 35 36 39

Total length without front weight 
(standard)

cm 303 317 325

Total width (standard),  
depending on tyre size

cm 129 150 150

Height (depending on tyre size) cm 246 250 255

Ремарке без собствени спирачки макс. kg 974 2,500 2500

Ремарке със собствени спирачки макс. kg 2,014 6,000 6,000

Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 08-2019, Änderungen vorbehalten

Frontlader-Modell LA525EC LA714EC LA854EC

Passend zu Grundmaschine L1361 L1421 L1501

Hersteller Kubota Kubota Kubota

Max. Hubhöhe (Schaufeldrehpunkt) mm 2.403 2.596 2.863

Max. Überladehöhe (Schaufel waagerecht) mm 2.403 2.392 2.659

Max. Auskipphöhe (Schaufel gekippt) mm 1.943 1.990 2.255

Überladeweite (bei max. Aushubhöhe) mm 633 540 570

Schürftiefe mm 167 123 177

Hubkraft (am Schaufeldrehpunkt), Hubhöhe 1500 mm kg 676 1.068 1.405

Hubkraft (500 mm vor Schaufeldrehpunkt), Hubhöhe 1500 mm kg 536 856 1.138

Hubkraft (am Schaufeldrehpunkt), maximale Hubhöhe kg 513 860 1.129

Hubkraft (500 mm vor Schaufeldrehpunkt), maximale Hubhöhe kg 388 652 852

Losbrechkraft (Schaufeldrehpunkt) N 10.951 15.269 18.662

Losbrechkraft (500 mm vor Schaufeldrehpunkt) N 8.335 11.788 14.533

Zeit zum Ausheben s 3,1 3 4,2

Zeit zum Absenken s 2,3 2,4 2,8

Zeit Schaufel Auskippen s 2,7 3,3 3,3

Zeit Schaufel Einkippen s 1,9 1,6 2,3

Schnellwechselrahmen „Skid Steer“ optional optional optional

Je nach Bereifung und bei Verwendung des Schnellwechselrahmens “Skid-Steer” verändern sich die Daten für Hubkräfte und Hubhöhen.
Detaillierte Angaben gemäß Bedienungsanleitung. Die Angaben für die Hubkräfte gelten ohne Arbeitswerkzeug.
Für einen sicheren Betrieb sind Frontladerarbeiten nur mit geeigneter Heckballastierung zulässig.

Model L1361 L1421 L1501

A Габаритна дължина mm 3.030 3.170 3.250

B Колесна база mm 1.610 1.900

C Височина mm 2.460 2.500 2.550

D Габаритна ширина (min./max.) mm 1.290 1.500

E Ширина трактор (front/rear) mm ? 1.145/1.140 1.340/1.125

F Просвет mm 350 360 390
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Note
Dimensions given for L1361 with ag tyres : front 7 - 16 / rear 11.2 - 24Dimensions given for L1421 with ag tyres : front 8 - 16 / rear 13.6 - 24Dimensions given for L1501 with ag tyres : front 9.5 - 16 / rear 13.6 - 28
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КББГ ЕООД
България София 1517 Бул.“Ботевградско шосе“ 247

Website: http://www.kubota-bg.com

Ние полагаме усилия за да гарантираме, че съдържанието на тази публикация е било точно и актуално към момента на публикуването 
и. Всички права са запазени. Никоя част от тази публикация не бива да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма и по никакъв 
начин, без предварително разрешение на "Kubota". "Kubota" си запазва правото като производител да променя и актуализира всяка 
спецификация или информация за експлоатационните характеристики без предупреждение, ако е необходимо


