
L1 KUBOTA
L1-СЕРИЯ
 L1-452 – L1-522 – L1-552 



Перфектно съотношение:      
цена-ефективност
Ако търсите компактен трактор, който е здрав, изключително издръжлив, лесен 
за експлоатация и поддръжка - и освен това на достъпна цена - тогава новите 
компактни трактори Kubota L1 са идеалният Ви избор. Тези машини не само 
предлагат ненадминато съотношение цена-производителност,но благодарение 
на най-новата технология на двигателя "Stage V" те са и природосъобразни.

#Характеристика

Вашият избор на защита

Изберете от практична защита 
или комфорт през цялата 
година. Компактните 
трактори от серия L1 се 
предлагат със сгъваема 
система за защита при 
преобръщане (ROPS) отзад.

Изключителен комфорт

Компактните трактори от серия L1 
са оборудвани с регулируем по 
височина волан и удобна седалка 
на оператора. Това гарантира 
максимален комфорт, дори по 
време на дълги работни дни.

Лесна поддръжка

Монолитният капак на двигателя може да бъде 
напълно отворен. Това ви дава лесен достъп до 
двигателя, както и до всички компоненти, 
които изискват честа поддръжка, като 
въздушния филтър, радиатора и т.н.

Мощна хидравлика

Новата серия L1 от Kubota е 
тежка категория в компактна 
опаковка. Задният навес има 
впечатляваща товароподемност 
от 1750 кг, което ви позволява 
да прикачите и най-тежките 
инвентари.

Челен товарач 

Челните товарачи Kubota LA 805 
(L1-452) и LA 1055 (L1-522 и L1-552) 
се предлагат, като опция за всички 
модели от новата гама L1, което 
значително разширява обхвата на 
приложение за тези компактни 
трактори.

Изключително маневрен

Предният мост с конусни 
предавки и вграденото серво-
управление гарантират отлична 
маневреност и високо ниво на 
комфорт при управление.

Модел Двигател Мощ. (ECE R120) к.с. Трансмисия Модификация

L1-452 V2403-CR-E5 44.9 HST 3 диапазона Заден ROPS

L1-522 V2403-CR-TE5 50.8 8F / 8R синхронизирана Заден ROPS 

L1-552 V2403-CR-TE5 54.5 HST 3 диапазона Заден ROPS

Тонове мощност
Тези машини се задвижват от 4-цилиндрови дизелови 
двигатели Kubota с работен обем 2434 cm² и мощност от 
45, 51 или 55 к.с. Благодарение на системата за 
впръскване на Common Rail, рециркулацията на 
отработените газове и филтъра за твърди частици, 
двигателите отговарят на най-новите европейски 
регламенти за емисиите от етап V. Технологията 
Common Rail осигурява перфектен контрол на 
впръскването на гориво. Това води до подобрена 
производителност на двигателя и намален разход на 
гориво.   

Перфектна трансмисия в два варианта
Компактните трактори на Kubota се предлагат с избор от 
тристепенна хидростатична трансмисия HST или 
синхронизирана ръчна скоростна кутия с 8 предни и 8 
задни предавки. И двете системи отлично олицетворяват 
„Произведено от Kubota“, на което можете  да разчитате.

Перфектно хидравлично представяне 
Мощната хидравлика прави компактните трактори от 
серия L1 изключително универсални. Задният навес има 
товароподемност от 1750 кг, докато хидравличната 
помпа достига максимален дебит от 37 л / мин. 
Тракторите са стандартно оборудвани с един 
управляващ клапан, но можете да поръчате до три.

Впечатляващ комфорт 
Ще се насладите на щедрото пространство и комфорт, 
предлагани от новата серия L1 на Kubota. Голямата 
операторска платформа с плосък под е изключително 
лесна за достъп. Всички лостове и индикатори са 
ергономично разположени за удобство при използване.

Полезни функции  
Машините са оборудвани със стандартни функции като 
памет за скоростта на двигателя, темпомат (модели HST) 
или защитена с код алармена инсталация.



#Технически данни
Модел L1-452 HDW L1-552 HDW L1-522 DW

Заден ROPS Заден ROPS Заден ROPS

Двигател
Модел V2403-CR-E5-GE3 V2403-CR-TE5-GE3 V2403-CR-TE5-GE1

Тип Direct injection, water-cooled 4 cycle diesel, common rail system

Брой цилиндри 4

Мощност ECE R120 kW (PS) 33.0 (44.9) 40.1 (54.5) 37.4 (50.8)

Обем cc 2.434

Въртящ момент(макс.) Nm  
(при 1.600 rpm)

148.9 185.3 166.7

Обороти rpm 2,600 2,600

Вместимост горивен резервоар l 50

Задвижване
Трансмисия HST 3 диапазона 8 Пр./8 Зад. синхронизирана
Стандартни
размери гуми

Предни 8-16 9,5-16 9,5-16

Задни 13,6-24 13,6-28 13,6-28

Съединител – Сух едно-дисков
Управление Хидравлично подпомогнато
Спирачна система Доскове мокър тип
Минимален радиус на завой m 2.7 3.2 3.2

ВОМ
Заден ВОМ SAE 1-3/8, 6 splines

ВОМ/двигател обороти rpm 540/2,480 540/2,550

Хидравлична система
Капацитет помпа l/min 35.6 35.6

3-точков навес SAE category 1

Контрол на хидр. с-ма Позиционен контрол
Товароподемност в точката на присъединяване kg 1,750

609.6 mm преди точката на присъединяване kg 1,250 1,350 1,350

Налягане на системата MPa (kgf/cm2) 18.6 (190)

Размери

Дължина (без навесна с-ма) mm 3,170 3,245 3,245

Ширина (минимален коловоз) mm 1,555 1,470 1,470

Височина (с ROPS) mm 2,250 2,550 2,550

Колея mm 1,895 1,915 1,915

Клиренс mm 360 400 400

Коловоз преден mm 1,145 1,135 1,135

заден mm
1,140
1,210
1,310

1,125
1,225
1,325

1,125
1,225
1,325

Тегло kg 1,680 1,825 1,820

Компанията си запазва правото да променя горните спецификации без предизвестие.
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