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KUBОTA ДИЗЕЛОВ ТРАКТОР

L1361
Мултиталант в компактната средна класа. Универсално
приложим с мощен двигател и различни варианти на
задвижване.

Мощните мул
компактните

титаланти сред
трактори

KUBOTA L1361:
Универсален, мощен и изключително издръжлив. Високо
качество, интуитивно управление и много комфорт.
Модерният дизайн предлага най-добрия преглед, вие
вършите работата си бързо и надеждно.
Силният и здрав челен товарач може да бъде демонтиран
бързо и без инструменти, системата за бърза смяна на
работните инструменти гарантира гъвкаво използване.
Изпълнете и най-трудните задачи бързо и лесно - KUBOTA
L1361 ще е до Вас като силен партньор.

K U B O TA D I E S E L T R A K TO R

L1361

Голям капацитет и
висока мощност,
икономичен и
издържлив.
ДВИГАТЕЛЯТ
Мощният двигател
предлага голям капацитет
Издържливостта и надеждността на
двигателите KUBOTA са легендарни. L1361
достига 27,3 кВт (36,6 к.с.) с много добра
крива на въртящия момент.

Директно
задвижване на
задния мост

L1361 предлага и при двата варианта на
задвижване ефективно предаване на
мощност към задния мост без излишна загуба
на мощност. В хидростатичната версия
допълнително се интегрира съединител за
претоварване. И двата модела позволяват
стационарно използване без допълнително
оборудване. Това дава възможност за
безопасна работа, напр. шредери, триони и
сплитери.

Предна ос с двойно
зъбно задвижване

Тази солидна конструкция гарантира
изключителна маневреност с максимален просвет,
благодарение на големия ъгъл на завъртане.
Системата е лесна за поддръжка и работи изцяло
капсулирана в маслена баня.

Дискови спирачки с
маслено охлаждане

Спирачната система не се износва
лесно и работи изцяло в маслена баня.
Поведението и може да бъде при всяко
натоварване прецизно дозирано.

Голям резервоар за
гориво

Резервоар почти 38 литра - това е
достатъчно за дълги и тежки работни дни.

Плавно сервоуправление

С лесното като детска игра серво
управление и маневрирането върху
труднодостъпни терени е забавно.

Хидростатично
ЗАДВИЖВАНЕ

HST-педал
скоростите и темпомат

Табло за превключване на

LNMN H

3-степенен
хидростат за
оптимално
регулиране на
скоростта

Хидростатичната трансмисия предлага три
скоростни обхвата. Дали е тежка работа, косене
или просто придвижване - оптималната предавка
винаги е на Ваше разположение.

Темпомат (опционално)

С функцията темпомат работната скорост лесно
се фиксира.

Автомобилно задвижване

Потреблението на гориво и шума намаляват
ефективно при едновременното управление на
двигателя и трансмисията (версия HST).

Ръчна
трансмисия

Главен лост за превключване Табло за превключване

Мощен и универсален,
просто приключете
с
тежката работа.
ссадфадссссschwere

Ръчната скоростна кутия с 8 предни
и 4 задни скорости осигурява
подходящата предавка за всяка
работа. Механичната скоростна
кутия може да се управлява лесно и
интуитивно.

L

H

KUBOTA L1361: Точните
качество и ефективност
ДИЗАЙН

L1361 комбинира форма и функционалност. Дизайнът на капака и калниците
осигурява добра видимост върху работната площ. По този начин се улеснява
работата с задните монтирани инструменти, както и работата на предния
товарач. Монолитният капак може да бъде отворен широко и предлага
оптимален достъп до всички компоненти, които са от значение за
поддръжката.

Добър достъп за поддръжка/ Капакът се
отваря чрез газова
пружина

Ефективен главен
фар

Заоблени калници

КОМФОРТ

L1361 предлага много удобство: достатъчно място за
краката, ергономичен контрол, удобна седалка за водача и
още много.

Голяма
платформа за
шофьора

Голямата платформа за
шофьора предлага много
свобода за краката и улеснява
качването и слизането.

Удобно
позициониране на
силоотводния вал

Логичното управление е важно
за безопасната работа.
Превключването на предавките е
леснодостъпно: на дясната
контролна конзола при
хидростатичния модел, на
платформата при модела с
ръчно превключване.

Шофьорска седалка
с пружина
Регулируемата пружина Ви
предлага много удобство.
Ергономичният дизайн на
седалката позволява
работа без умора дори при
продължителни дейности.

Кутия за
инструменти

Защитна рамка срещу
преобръщане (ROPS)

Всички важни
инструменти винаги са
наблизо и лесно
достъпни зад седалката
на шофьора.

Сигурност преди всичко – всички модели имат
сгъваема рамка срещу преобръщане.

Подставка за напитка
Помислено е и за
детайлите, поставката за
напитките е серийно
производство.

Избор на гумите
В зависимост от
приложението
могат да бъдат
доставени
различни варианти
на гумите.

Kühlerschutzgitter
Благодарение на широко
отварящия се капак
предпазната решетка
може лесно да се
почиства.

Задно окачване

Мощната хидравлична помпа и
силният подемник гарантират
висока повдигателна способност
за голям брой приставки.

Професиналната комбинация,
преден товарач LA525
Преден товарач LA525

Предният товарач LA525 е оптимално адаптиран към KUBOTA L1361. Капацитетът на повдигане и височината
са впечатляващи за този клас мощност. По нашия опит в сектора на строителните машини гарантира
максимално нанатоварване.

Интуитивен контрол

Управлението с един лост улеснява работата на
предния товарач. Управляващите кръгове за
люлеещия механизъм на предния товарач и
задвижването на инструмента могат да се
управляват едновременно.

Практична конструкция

Формата на рамената пасва оптимално на дизайна
на капака. Хидравличните връзки са защитени в
рамковата конструкция. Това позволява много добра
видимост към работната площ.

KUBOTA L1361 с KUBOTAМонтаж и демонтаж без
инструменти

Поставете предния товарач на машината, само
когато имате нужда от него. Благодарение на
вградените опори за паркиране и иновативната
система за бърз монтаж, монтажът и демонтажът
стават само за няколко минути. С рамката за
бързата смяна можете да смените работните
инструменти за нула време.

Индикатор за състоянието на
лопатата
Просто и добре обмислено - с индикатора за
състоянието на лопатата винаги ще следите
правилната позиция на работния инструмент.

Рамка за бърза смяна на работни инструменти

Тежкотоварни хидравлични
цилиндри
И тук веднага можете да разпознаете нашия
опит от сектора на строителните машини.
Хидравличните цилиндри са проектирани за
високо натоварване с максимална
износоустойчивост.

Солидни конзоли за монтаж

Монтажните скоби също са изключително здрави.
Те предават възникващите сили разумно на
рамката на трактора и все пак осигуряват добра
видимост върху работната зона.

Защитено разположение на хидравличните връзки

