
L2 KUBOTA
L2-СЕРИЯ
L2-452 – L2-522 – L2-622 



Идеалният компактен трактор за 
професионалисти
Новата серия L2 от Kubota съчетава превъзходни характеристики с високо ниво на комфорт 
и ефективност. Това прави тези компактни трактори идеалните машини за взискателни 
професионалисти. Каквито и задачи да имате, серията L2 предлага идеалното решение за 
вашите специфични изисквания. Можете да избирате между три различни мощности на 
двигателя, версии с кабина или ROPS, механична или хидростатична трансмисия и много 
други.

#Характеристики

На разположение са две скорости 
на вала, които се грижат за широк 
спектър от задачи: 540 об./мин. и 
540Е икономична скорост за още 
по-икономично използване на 
машините.

Изключително представяне

Новите машини от серия L2 разполагат с 
мощна хидравлична помпа с максимален 
дебит на маслото от 37 л / мин и два 
контролни клапана като стандарт. Заедно 
с товароподемност от 1750 кг отзад, това 
дава на машината много мускули.

Добавена стойност

Новата серия L2 е оборудвана 
стандартно с памет за 
скоростта на двигателя, както 
и с круиз контрол (модели 
HST) и защитена с код 
алармена система. За вас това 
означава не само по-голям 
комфорт, но и повече 
ефективност и безопасност.

Външен контрол на задният 
навес

Голям плюс по отношение на 
удобството при работа. Ако ви 
се налага често да закачате и 
демонтирате инвентар, ще 
оцените външния механичен 
контрол на задния навес при 
моделите с кабина.

Настройте ВОМ-а за задачата

Всичко в полезрението

Mонтираните на кабината 
LED - работни светлини,  
ефективно осветяват 
работната ви зона - 
превръщайки нощта в 
работен ден.

Лесна поддръжка

Серията L2 на Kubota има 
монолитен капак на двигателя, 
който може да бъде напълно 
отворен за лесен достъп до 
отделението на двигателя. Това 
ви дава лесен достъп до всички 
важни сервизни точки, като 
въздушния филтър, радиатора и 
т.н.

Плавно и гладко управление

Предният мост с конусни предавки и 
интегрираното серво-управлението 
гарантират отлична маневреност, 
както и управление без усилие .

Чисто представяне 
Дизеловите двигатели Kubota с 4 цилиндъра се предлагат 
с мощност между 45 к.с. и 61 к.с. Те са оборудвани със 
система за впръскване на горивото Common-Rail, 
рециркулация на отработените газове и филтър за 
твърди частици, за да отговорят на строгия стандарт на 
ЕС за емисиите от етап V. Нещо повече, DPF се почиства 
на всеки 6000 часа - най-дългият интервал за почистване 
в този клас трактори. 

Плавни предавки по всяко време 
С новите трактори от серия L2 можете да избирате между 
две доказани трансмисионни системи Kubota: 
тристепенна HST трансмисия или синхронизирана 16/16 
ръчна скоростна кутия. И двете впечатляват със своята 
лекота на работа и високо качество.

Наистина удобна кабина 
При избор на модел с кабина, можете да се насладите на 
редица първокласни функции. Те включват автоматичен 
климатик, новия голям сенник и две USB гнезда за 
зареждане. Изобилие от пространство, ергономично 
разположени контролни прибори и отлична видимост са 
стандартни.

Модели с ROPS или кабина (само за L2-452)  
Неограничена видимост и безпрепятствено монтиране и 
демонтиране или комфортни условия на работа, 
независимо от времето. С новата серия L2 имате избор 
между кабина или сгъваема система за защита при 
преобръщане (ROPS).

Универсален челен товарач
Ако искате да се възползвате още повече от тази машина, 
опционалните челни товарачи на Kubota са точно това, 
от което се нуждаете. Челните товарачи имат максимална 
товароподемност до 1400 кг и се предлагат за моделите 
L2-452 (LA 805) и L2-522 и L2-622 (LA 1055).

Модел Двигател Мощност(ECE R120)к.с. Трансмисия Версия

L2-452 V2403-CR-E5 44.9 F16-R16 синхрон. / HST 3 диапазона с Hi-Lo Заден ROPS / Кабина

L2-522 V2403-CR-TE5 50.8 F16-R16 синхронизирана Кабина

L2-622 V2403-CR-TE5 61.3 HST 3 диапазона с Hi-Lo Кабина



#Технически данни

Компанията си запазва правото да променя горните спецификации без предизвестие.

Модел L2-452 L2-622 L2-452 L2-522 L2-452

Кабина Заден ROPS 

Двигател

Модел V2403-CR-E5-GE4 V2403-CR-TE5-GE5 V2403-CR-E5-GE2
V2403-CR-TE5-

GE2
V2403-CR-E5-GE1

Тип Директно впръскване, водно охлаждане, 4 тактов дизел, система Common Rail
Брой цилиндри 4 4

Мощност ECE R120 kW (PS) 33.0 (44.9) 45.1 (61.3) 33.0 (44.9) 37.4 (50.8) 33.0 (44.9)

Обем cc 2,434 2,434

Въртящ момент максимален Nm  
(при 1.600 rpm)

148.9 198.5 143.4 166.7 143.4

Номинални обороти rpm 2,600 2,700 2,600 2,700

Вместимост горивен резервоар l 51 50

Задвижване
Трансмисия HST 3 диапазона с Hi-Lo (3 x 2) 16 напред и 16 назад напълно синхронизирани
Стандартни
размери гуми

предни 8-16 9.5-16 8-16 9.5-16 8-16

задни 13.6-24 13.6-28 13.6-24 13.6-28 13.6-24

Съединител – Сух тип едноетапен
Управление Хидравлично сервоуправление
Спирачна система Мокри дискове
Минимален радиус на завой m 2.7 3.2 2.7 3.2 2.7

ВОМ
Заден ВОМ SAE 1-3/8, 6 шлица
ВОМ/двигател скорост rpm 540/2,480 540/2,400 540/2,550 – 750/2,550

Хидравлична система
Помпа дебит l/min 35.6 37.0 35.6 37.0

3-точков навес SAE CAT1

Управление хидравлична система Позиционен контрол
Товароподемност в точката на присъединяване kg 1,750 1,750

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

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

Размери

Дължина (без  навес) mm 3.=,170 3,245 3,170 3,245 3,170

Ширина (минимален коловоз) mm 1,560 1,560 1,560 1,560 1,555

Височина (с  ROPS) mm 2,330 2,375 2,330 2,375 2,250

Колея mm 1,895 1,915 1,895 1,915 1,895

Клиренс mm 360 400 360 400 390

Коловоз преден mm 1,145 1,135 1,145 1,135 1,145

заден mm
1,240
1,310
1,410

1,225
1,325

1,240
1,310
1,410

1,225
1,325

1,140
1,210
1,310

Тегло kg 1,895 2,080 1,860 2,045 1,700
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