


Kubota STW séria
ergonomické, jednoducho použiteľné
a veľmi spoľahlivé kompaktné traktory
rýchle, perfektne ovládateľné s výkonom
pre širokú škálu rôznych úloh ako sú
údržba trávnika, zimná komunálna údržba,
práce s predným nakladačom
mimoriadne priestranná a pohodlná kabína
maximálny komfort a bezkonkurenčná 
viditeľnosť z kabíny. 
Skúste to, Kubota STW séria ...

KOMPAKTNÉ ROZMERY
Kubota je svetovým lídrom v tejto oblasti traktorov 
Rozmery a extrémna ovládateľnosť. Naše skúsenosti je pre Vás 
efektívnejšia práca. 
* Šírka a výška sú závislé od rozmeru pneumatík.



DIESEL MOTORY KUBOTA
Dieselové motory Kubota sú dobre známe
výnimočným výkonom a spoľahlivosťou.
Aj v najtahších podmienkach majú stále výkonostné 
rezervy. Vyznačujú sa vysokým
krútiacim momentom , a to najmä v prípade, kedy 
práca s nízkou rýchlosťou prináša 
skutočné výhody.
Optimálne tlmenie hluku a vibrácií
tiež zabraňuje vodičovi akúhokoľvek únavu
počas dlhých pracovných dňoch.

INTEGROVANÁ KABÍNA
Kabíny radu STW sú v koncepte
stroja integrované
Výsledkom je priestranné a bezhlučné
pracovisko.
Systém 4-stĺpikov, v spojení s
veľkým presklením poskytuje 
vynikajúcu viditeľnosť a dobrý výhľad 
na náradie a príslušenstvo.

KLIMATIZÁCIA
Tvar kabíny  a ergonomické
vetracie otvory zaisťujú optimálne
prúdenie vzduchu. Bez ohľadu na to, či je leto 
či zima. Komfort je zaručený.

ZADNÝ STIERAČ
Neobvykle v tejto triede:
štandardné, vyhrievanie 
zadného okna
a voliteľný zadný stierač.

ZÁSUVKA 12 V
(Verzia s kabínou)
Štandardná 12 V zásuvka,
na nabíjanie mobilných 
telefónov

VÝBAVA
• pracovný svetlo vpredu aj 
   vzadu
• reproduktor a antény
  voliteľné:
• rádio / CD prehrávač

A. OPERATION CONTROL DEVICE (REAR)
B. RECRUITMENT PTO SPEED
C. CONTROL REAR LIFT
D. PTO ENGAGEMENT
E. HAND THROTTLE

F. ENGAGEMENT ZWISCHENACHSZAPF-
WELLE
G. WHEEL ENGAGEMENT
H. STEERING WHEEL ADJUSTMENT
I. TEMPOMAT
J. CIRCUIT GROUP



PRÍSTROJOVÁ DOSKA
Moderné ukazovateľe
sú jasne usporiadané a
všetky dôležité 
prevádzkové údaje
ľahko čitateľné.

JAZDNÁ RÝCHLOSŤ
Maximálna rýchlosť je už štandartné 
34 km / h - najviac v tejto triede. 
Sú rýchlejšie na šetriia čas na prácu

HYDRAULIKA
Už v základnéj výbave ma STW
3 hydraulické okruhy
1x jedno "činný
2x dvoj "činný" ??

KAPOTA A SVETLÁ
Zaoblená kapota z jedného kusu  
zaručuje optimálny
pohľad na pracovnú plochu
ponúka rýchly a jednoduchý prístup 
pre údržbu. 
Dva svetlomety pre optimálne
osvetlenie pre nočnú prácu.

VÝKONNÝ
ALTERNÁTOR
60 ampérový
alternátor
vo verzi s kabínou
má v zimnej údržbe
výkonové rezervy.

ZADNÁ, PREDNÁ A 
MEDZINÁPRAVOVÁ HNACIA HRIADEĽ
Dvojstupňový zadné PTO
540/540 ot/min alebo 540/1000 ot/min
nezávislý PTO 1000 ot/min

NEZÁVISLÉ RIADENÉ HRIADEĽE
Všetky hnaciehriadele sú samostatne
od pojazdu prepínateľné.
Predné PTO je nezávislý
Medzinápravový .....

BI-SPEED SYSTÉM RIADENIA
Patentovaný systém pohonu
predných kolies pri natočení o
viac ako cca 35 stupňov, keď sa
predné kolesá otáčajú takmer
dvakrát rýchlejšie než zadné.
Výsledkom je menší polomer
otáčania 

TEMPOMAT
Ľahko použiteľný a presný
tempomat.
Rýchlosť jazdy bez HSTPedal
je potrebné použiť.

HYDROSTATICKÉ OVLÁDANIE
doplnit text

BI-SPEED
zapnuté

BI-SPEED
vypnuté

HYDRAULICKÝ SYSTEM
S celkovým výkonom čerpadla 
viac ako 49 l / min poskytuje 
hydraulický systém vysoké rezervy

ZÁSUVKA 12 V
(Verzia s kabínou)
Zásuvka pre externé napájanie



Predný nakladač 
LA454 
je špecificky
určený pre sériu STW.
Vysoká nosnost
uľahčuje prácu
a zaoblený tvar
ponúka lepší výhľad
na pracovnú plochu.

Tento systém udržuje
uhol naklonenia náradia
konštantný.

OVLÁDANIE
RÝCHLOUPÍNANIA
Dvojiva páka 
zjednodušuje
pripojenie a odpojenie
predného nakladača 
ešte
rýchlejšie a jednoduhšie.

3. HYDRAULICKÝ 
OKRUH
Volitelný 3. hydraulický
okruh rozširuje rozsah
pôsobnosti predného
nakladača o dalšie
 funkcie.
Možno ho aktivovať
pomocou tlačidiel
umiestnených
na rukoväť joysticku.

INTEGROVANÝ 
JOYSTIK
Plne integrovaný,
ergonomicky 
umiestnený
joystik umožňuje
jednoduché ovládanie
predného nakladača

Model LA454ST

Maximálny zdvih 2400 mm

Nakladacia výška 1850 mm

Dump uhol 37°

Roll back uhol 46°

Kapacita 550 kg

Čas zdvíhania 2,2 s

čas zníženia 2,2 s

Čas sklápania 1,8 s

Čas spätného sklápania 1,3 s

Model STW 34 STW 37 STW 40

Motor Kubota

   model D1703 D1803 D1803

   typ E-TVCS, vodou chladený 3-valcový diesel

   výkon 24,9 kW / 33,9 HP 27,3 kW / 37,1 HP 28,7 kW / 39 HP

   obsah motora   1647 cm3 1826 cm3 1826 cm3

   otáčky motora 2700 ot/min

Obsah palivovej nádrže 29,5 l

Prevodovka 4x4

   typ 3 stupňová hydrostatická

   Bi-speed štandart

   diferenciál na zadnej náprave, mechanický

   brzdy kotúčové olejom chladené

Rýchlosť

   vpred     34 km/h

   vzad       26 km/h

Hnacie hriadeľe

   typ nezávislé

   zadná 540/540E voliteľne 540/1000 ot/min

   rýchlosť prednej hnacej hriadeľe 2500 ot/min

   rýchlosť medzináprav. hnacej hriadeľe 1000 ot/min

Hydraulika

   výkon čerpadla 49,2 l/min

   pracovná hydraulika 30,6 l/min

   hydraulika riadenie/prevodovka 18,6 l/min

   zdvih 3-bod. závesu 1150 kg,  890 kg 600 mm od konca

   hydraulické okruhy

   riadenie hydrostatické

Rozmery

   dĺžka 2940 mm

   šírka 1185-1420 mm

   výška 2145-2175 mm

   rázvor 1610 mm

  otáčací rádius 2,5 m

Hmotnosť 1275 kg


