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KUBOTA
L1-SERIES
L1-382 – L1-452 – L1-522 – L1-552

Aby zariadenie, na ktoré sa spoliehate, plnilo neustále sa meniace
požiadavky počas celého pracovného dňa, musí podávať
maximálny výkon. Presne na to sú navrhnuté traktory serie L1 –
pracujú tvrdo, sú všestranné a ľahko ovládateľné. Počas svojho
pracovného života vytvárajú veľké hodnoty.

Pracovať s
radosťou

2

L1-Series

3

Spolupracovník,
na ktorého sa
môžete vždy
spoľahnúť

Dosiahnuť na konci dňa dokonalý výsledok, je pre vás rozhodujúce. K
tomu vám dopomôžu kompaktné traktory serie L1 od spoločnosti Kubota.
S množstvom užitočných funkcií pre zvýšenie pohodlia, bezpečnosti
a efektivity sú spoľahlivým traktorom, s ktorým dosiahnete perfektné
výsledky a na svoju prácu budete hrdí.
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Všestrannosť,
výkon a
výborná
investícia –
každý deň

Silné a robustné traktory radu L1 sú ideálne vybavené na vykonávanie širokej
škály úloh. Vďaka svojmu silnému naftovému motoru, robustnej hnacej reťazi
a pôsobivej zdvíhacej kapacite kombinujú praktickosť a všestrannosť.
A rovnako ako všetky traktory Kubota vysoko zhodnocujú vašu investíciu.
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#Hlavné body

Sebavedome
vykonáte
akúkoľvek úlohu
Nové robustné traktory radu L1 sú vybavené skvelým zariadením a
dokonale sa prispôsobia vašim potrebám. Vďaka svojim výkonným
naftovým motorom, robustným hnacím technológiám a veľkej zdvíhacej
kapacite ponúka táto séria bezkonkurenčné zhodnotenie vašej investície.

Kompaktný a všestranný
Traktory série L1 sú všestranné v tom najlepšom zmysle
slova. Ich výkonné čelné nakladače a početné možnosti
pripevnenia sú optimalizované pre širokú škálu aplikácií.
Vďaka svojej aktualizovanej konštrukcii je nová séria
L1 zaručeným lákadlom pre oči, no zaujme aj svojimi

Motor

Výkon motora
(ECE R120) hp

Prevodovka

Konštrukcia

L1-382 HDW

D1803-CR-E5

38

Hydrostatická (HST) 3-stupňová

Zadný ochranný rám typu ROPS

L1-382 DW/DM

D1803-CR-E5

38

Mechanická 8 vpred / 4 vzad

Zadný ochranný rám typu ROPS
/Mid ROPS

L1-452 HDW

V2403-CR-E5

45

Hydrostatická (HST) 3-stupňová

Zadný ochranný rám typu ROPS
Zadný ochranný rám typu ROPS
/Mid ROPS

Model
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užitočnými inováciami. Dodatočné zabezpečenie
poskytuje kódom chránená funkcia ochrany proti
krádeži. Pri častých otáčacích manévroch oceníte
prednú nápravu s kužeľovým prevodom. To dáva
traktoru vynikajúcu agilitu.

L1-452 DW/DM

V2403-CR-E5

45

Plne synchronizovaná 8 vpred
/ 8 vzad

L1-522 DW/DM/DCN

V2403-CR-TE5

51

Plne synchronizovaná 8 vpred
/ 8 vzad

Zadný ochranný rám typu ROPS
/Mid ROPS/Kabína

L1-552 HDW

V2403-CR-TE5

55

Hydrostatická (HST) 3-stupňová

Zadný ochranný rám typu ROPS
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Motory
Vedeli ste?
  
Vedeli ste, že Kubota vyrába
vlastné motory a že je svetovým
lídrom na trhu s priemyselnými
naftovými motormi s výkonom
do 100 koní? Možno budete
prekvapení, keď zistíte, pod akými
kapotami pracujú motory Kubota.
Špičková kvalita a efektivita sú
hlavnými zložkami tohto úspechu.

Výkonné motory
pre náročné práce
Silné už podľa dizajnu. Traktory radu L1 sú vybavené najnovšou generáciou
výkonných 3-valcových a 4-valcových dieselových motorov. Tieto moderné
motory Kubota sa vyznačujú vysokým výkonom a vynikajúcimi výkonovými
rezervami. Efektívne motory Stage V sú nielen ekologickejšie, ale aj majú
nižšiu spotrebu paliva.
Motory, ktoré milujú tvrdú prácu
Tiché a výkonné motory kombinujú odolnosť, produktivitu
a dostatok výkonových rezerv na podporu vašej
každodennej práce.
Jednoduchá údržba
Jednoduchá údržba traktorov výrazne uľahčuje vašu
každodennú starostlivosť o traktor. Jednodielna kapota
traktora sa dá naširoko otvoriť a všetky dôležité miesta
určené na údržbu, ako sú filtre, chladiče, maznice atď.,
sú ľahko prístupné.
Naplňte raz a pracujte dlhšie
Ste pripravení byť zaneprázdnení? U traktorov radu L1
nehrozí, že by vám došlo palivo: do veľkorysej palivovej
nádrže sa zmestí až 50 litrov nafty. S plnou nádržou máte
zaručený dlhý pracovný deň bez nutnosti tankovať.
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#Prevodovka

Presné a
efektívne radenie
prevodových
stupňov
Nová séria L1 ponúka výber z dvoch prevodových
systémov. Manuálna prevodovka umožňuje vysokú
účinnosť pri práci v teréne. Hydrostatická prevodovka
(HST) s tromi stupňami rýchlosti ponúka neprekonateľnú
plynulosť a odozvu. Všetky prevodovky predstavujú
kvalitu „Made by Kubota“, na ktorú sa dá každý deň
spoľahnúť.

Správny prevodový stupeň pre každú úlohu
Dobre odstupňované prevodové stupne zaisťujú nájdenie
správnej pracovnej rýchlosti, ktorá vyhovuje každej
aplikácii. Mechanická prevodovka sa ľahko a intuitívne
ovláda. Ergonomicky umiestnená radiaca páka umožňuje
rýchlo a pohodlne meniť rozsahy a prevody.
Efektívna činnosť spojky
Vďaka dvojstupňovej spojke L1-382 môžete ovládať
vývodový hriadeľ PTO a súčasne zapnúť hlavnú spojku.
Je to obzvlášť užitočné, keď potrebujete počas práce
preradiť bez zastavenia vývodového hriadeľa.
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Vždy správna rýchlosť
Ťažké ťažné práce, kosenie a potom na cestu: s
trojitým rozsahom prčevodovky HST je jednoduché
pre každú prácu nájsť správnu rýchlosť. Prevodovka
neustále udržuje optimálny prevodový pomer pre tri
rozsahy rýchlostí, aby sa zaistilo zvolenie ideálnych
pracovných rýchlostí. Funkcia tempomatu (s výnimkou
L1-382), ktorá je štandartným vybavením traktorov,
vám umožňuje nastaviť požadovanú rýchlosť stlačením
gombíka.

Jemne na plynový pedal
Hydrostatické prevodovka je vybavaná hydraulickým
posiľňovacím zariadením čo uľahčuje ovládanie pedála
akcelerátora. Bez ohľadu na zaťaženie, sily vynaložené na
pedál zostávajú veľmi nízke. Navyše sa do ovládacieho
prvku neprenášajú žiadne vibrácie. To znamená, že
môžete bezpečne a pohodlne meniť rýchlosť jazdy alebo
bez námahy prepínať z jazdy dopredu na cúvanie.
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#ROPS

Kompaktný traktor
s veľkým pohodlím
Nová séria L1 je dôkazom toho, že aj kompaktné traktory môžu
byť pohodlné a priestranné, pokiaľ ide o stanovište obsluhy.
Platforma ponúka vodičovi moderné pracovisko, ktoré spĺňa
všetky požiadavky v oblasti bezpečnosti, pohodlia a ergonómie.
Skvelé na dlhé dni za volantom.
L1-452

L1-452

Optimalizované pracovisko
Nová konštrukcia platformy ponúka
vynikajúcu úroveň pohodlia a ergonómie.
Všetky ovládacie prvky sú ľahko
dostupné a optimálne umiestnené.

L1-382

Mimoriadne pohodlie
Kompaktné traktory radu L1 sú vybavené
výškovo nastaviteľným volantom a
pohodlným sedadlom operátora.
Poskytujú tak maximálny komfort aj počas
dlhých pracovných dní.

L1-382

Váš výber ochrany
Vyberať môžete z praktickej ochrany
alebo z celoročného komfortu.
Kompaktné traktory radu L1 sú k
dispozícii so sklopným ochranným
systémom proti prevráteniu (ROPS)
namontovaným vzadu a k dispozícii je i
voliteľná kabínová verzia..

L1-452

Pôsobivé pohodlie
Či už si vyberiete verziu ROPS alebo
model s kabínou, ktoré ponúka nová
séria L1 od Kuboty, budete si užívať
veľkorysé množstvo priestoru a
pohodlia. Na veľkú stanicu operátora s
plochou plošinou je veľmi ľahký prístup.
Ergonomicky umiestnené riadiace prvky
uľahčujú ovládanie.

Užitočné funkcie
Stroje sú vybavené štandardnými
funkciami, ako je pamäť otáčok motora,
tempomat (modely HST) alebo kódom
chránená funkcia ochrany proti krádeži.
L1-382
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#Hydraulika

Garancia
vysokého výkonu
Všestrannosť a výkon novej série L1 sú založené na výkonnom a spoľahlivom
hydraulickom systéme s vysokou zdvíhacou schopnosťou. Vďaka svojej
vysokej zdvíhacej sile majú traktory potrebné výkonové rezervy aj pre
náročné práce. Jednoduchá montáž a demontáž nástrojov je ďalším
faktorom, ktorý zvyšuje účinnosť a produktivitu.
Silný hydraulický výkon
Vďaka svojej silnej hydraulike sú nové kompaktné
traktory radu L1 mimoriadne všestranné. Zadné
závesy majú maximálnu zdvihovú kapacitu 1750 kg
a hydraulické čerpadlo určené pre pomocný okruh
dosahuje maximálny výkon 37 l/min. To zaručuje vysoký
stupeň flexibility pokiaľ ide o prídavné zariadenia a
pracovný rozsah. Navyše vám to umožní ľahko zvládnuť
činnosti, ktoré vyžadujú viac hydraulického výkonu,
vďaka čomu je práca s čelným nakladačom veľmi
efektívna. Štandardne vo výbave s jedným regulačným
ventilom, na objednávku až tri regulačné ventily.

Všestranná predná montážna oblasť
V závislosti od modelu robí voliteľný predný vývodový
hriadeľ z prednej časti traktorov plnohodnotné,
viacúčelové upevňovacie miesto. Spolu so zadným
montážnym priestorom sa tak otvára široká škála
rôznych možností ovládania kombinácií nástrojov.
V prípade potreby je možné zdvíhacie ramená sklopiť,
napríklad pre sa zaistenie väčšej svetlej výšky.

EMimoriadne manévrovateľné
Predná náprava s kužeľovým pohonom a integrovaným
posilňovačom riadenia zaručuje vynikajúcu ovládateľnosť
a vysoký komfort riadenia.
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#Čelný nakladač

Nové úrovne
produktivity
Čelný nakladač Kubota je optimálne prispôsobený
kompaktným traktorom novej série L1. Zdvíhacie sily,
výšky a rozmery zdvíhania sú dokonale prispôsobené
stroju. Čelný nakladač vykazuje veľkú univerzálnosť a
výkon, dokonca aj pri ťažkých nákladoch. Vždy je tiež
zaručený vynikajúci výhľad na pracovný priestor.

Voliteľný čelný nakladač
Predné nakladače Kubota LA 525 (L1-382), LA 805
(L1-452) a LA 1055 (L1-522 a L1-552) sú k dispozícii ako
voliteľné príslušenstvo pre všetky modely v novej rade L1.
To výrazne rozširuje škálu aplikácií týchto kompaktných
traktorov.
Rýchla montáž
Čelné nakladače radu L1 je možné ľahko bez nástrojov
namontovať a demontovať. Blokovacie skrutky a
hydraulické spojenia je možné spojiť bez použitia
nástrojov. Vďaka systému rýchleho pripevnenia a
úložným podperám je možné čelný nakladač zostaviť
a rozobrať za niekoľko minút. Rýchlovýmenný
rám (rýchloupínadlo) uľahčuje montáž a demontáž
pracovných nástrojov a v krátkom čase rozširuje rozsah
aplikácií traktora.

Vedel si?
  
Vedeli ste, že spoločnosť
Kubota je nielen jednou
z 50 najznámejších značiek
v Japonsku, ale aj jedným z
najväčších výrobcov traktorov
na svete? Len v roku 2014
vyrobila spoločnosť Kubota
viac ako 180 000 traktorov.

Rýchla výmena nástrojov
Ako voliteľné príslušenstvo je dispozícii systém rýchlej
výmeny napríklad pre rôzne lopaty, paletové vidlice
alebo balíkové vidlice, čo uľahčuje montáž a demontáž
nástrojov.
Jednoduchá obsluha
Dokonca aj náročná práca s čelným nakladačom by
mala byť pre vás jednoduchá. Moderné ovládanie
joystickom sa ovláda pohodlne a efektívne, a to aj v
prípade keď je potrebné súčasne ovládať kyvné rameno
predného nakladača a pridavné zariadenie.
Silno odolný
Rovnako ako v prípade čelných nakladačov sú aj
vysokovýkonné hydraulické valce navrhnuté pre
robustné aplikácie s čelným nakladačom a dlhú
životnosť. Hydraulické vedenia sú dobre chránené a
prebiehajú vo vnútri výkyvného ramena, aby ste mali
jasný výhľad na vašu pracovnú oblasť.
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#Ochrana investícií

Vyťažte maximum
zo svojho traktora,
dlhodobo

Značka Kubota je uznávaná kvôli reprezentácii špičkovej
japonskej kvality. Všetky stroje Kubota sú navrhnuté
pre najnáročnejšie pracovné podmienky a dlhodobú
prevádzku. Aj napriek tomu sa za tie roky nedá vyhnúť
nepredvídaným škodám. Vďaka záruke Kubota Care
sa v budúcnosti môžte ľahko vyrovnať s rizikom
neočakávaných nákladov, vyhnúť sa neplánovaným
prestojom a zároveň si udržať dlhodobý zisk.

Plné pokrytie záruky
Čo pokrýva spoločnosť Kubota Care?
Kubota Care je komplexné rozšírenie záruky, ktoré sa
vzťahuje na všetky komponenty, na ktoré sa vzťahuje
zmluvná záruka. A ak je potrebná záručná oprava,
nebude vám, samozrejme, účtovaná žiadna spoluúčasť!

Perfektné riešenie
Kubota Care vám zo života odstráni potenciálne starosti.
Tento balík služieb vám ponúka maximálnu bezpečnosť
prevádzky a nákladov, ako aj úplnú ochranu nad rámec
bežných záručných povinností. Spoločnosť Kubota
Care vám poskytuje úplnú predĺženú záruku až na 5
rokov alebo 5000 prevádzkových hodín (podľa toho, čo
nastane skôr).

Spoločnosť Kubota vám uľahčí život a naša predĺžená záruka Kubota
Care Extended zaistí bezproblémovú prevádzku vášho traktora, akoby ste
ho použili v prvý deň. Vďaka tomu bude hodnota vášho stroja spoľahlivo
chránená aj v ďalekej budúcnosti.

Výhody starostlivosti o Kubotu
Ochrana proti zvýšeniu
cien
Chráni vás pred

Originálne diely
Chráni váš stroj výhradným
použitím originálnych dielov
Kubota.

Ochrana nákladov
Žiadne skryté náklady!
Žiadna spoluúčasť!

Zvýšením DPH
Zvýšením ceny dielov
Zvýšením ceny práce
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Kontakt na predajcu
V prípade reklamácie je váš
predajca jedinou kontaktnou
osobou. To znamená, že
nemáte žiadne problémy
s poskytovateľmi z tretích
strán, všetko prebieha
hladko.

Profesionálny prístup
Nikto nepozná váš stroj
lepšie ako technici vyškolení
Kubotou. Používajú
špecializované nástroje
kvalifikované výrobcom.

Hodnota ďalšieho
predaja
Zvýšte hodnotu predaja
svojich strojov. Kubota
Care je prenosná i na
nového majiteľa.
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Technické údaje
Model

L1-382
DW

L1-382
HDW

L1-452
HDW

L1-552
HDW

L1-452
DW

L1-522
DW

L1-522
DCN

Zadný ROPS

Zadný ROPS

Zadný ROPS

Zadný ROPS

Zadný ROPS

Zadný ROPS

Kabína

D1803-CR-E5-EU1

D1803-CR-E5EU2

V2403-CRE5-GE3

V2403-CRTE5-GE3

V2403-CRE5-GE1

C

Engine
Model

Nepriame vstrekovanie,
vertikálny, vodou chladený,
4-taktný diesel, 4WD

Type
Počet valcov

Priame vstrekovanie, vodou chladený 4-taktný diesel, systém common rail

3

Výkon motora ECE R120
Obsah motora

kW (hp)

Maximálny krútiaci moment
Rated revolution
Objem palivovej nádrže

Nm
(1.600 ot./min)

4

27,6 (37,8)

33,0 (44,9)

40,1 (54,5)

1826

cm3

148,9

2700

l

F

33,0 (44,9)

37,4 (50,8)

2434

115,8/1600

ot./min

V2403-CR-TE5-GE1

185,3
2600

42

143,4

166,7

2700

2600

B

E

A

D

50

Pojazdný systém
Mechanická, počet
rýchlostí 8 vpred /
4 vzad

Prevodovka
Rozmer
pneumatík

HST 3 rýchlostné rozsahy

Plne synchronizovaná, 8 vpred a 8 vzad

Predné

7–16

8-16

9,5-16

8-16

9,5-16

Zadné

11,2–24

13,6-24

13,6-28

13,6-24

13,6-28

Dvojlamelová
suchá

Spojka
Riadenie

Jednolamelová,
suchá

–

Integrovaný posilňovač riadenia

Brzdy

Jednolamelová, suchá
Hydrostatický posilňovač riadenia

Mechanické, mokré

Min. polomer otáčania s brzdou

m

2,5

C

Mokrý typ disku
2,7

3,2

2,7

3,2
F

PTO
Zadné PTO

SAE 1-3/8, 6 drážok

PTO/otáčky motora

ot./min

540/2553

540/2578

540/2480

540/2590

540/2550

37,0

35,6

A

Hydraulika
Výkon hydrauliky

l/min

30,6

37,0

3-bodový záves
Riadenie polohy

Riadenie polohy
1750

Max sila zdvihu V bodoch zdvihu

kg

906

609.6 mm za
zdvíhacími bodmi

kg

651

MPa (kgf/cm2)

1250

1350

15,7 (160)

1250

1350

18,6 (190)

Rozmery
Celková dĺžka (bez 3P)

mm

2805

3170

3245

3170

3245

Celková šírka (minimálny rozchod)

mm

1290

1555

1470

1555

1470

Celková výška (s ROPS)

mm

2250

2550

2250

2460/2355

2460

Rázvor náprav

mm

1610

1895

1915

1895

1915

mm

345

360

400

390

400

Dezén

mm

1085

1145

1135

1145

1135

mm

1015
1115
1195
1295

1140
1210
1310

1125
1225
1325

1140
1210
1310

1125
1225
1325

Vzadu

Hmotnosť

kg

1300

1310

1680

1825

1700

1820

L1-452

L1-522/L2-552

mm

2805

3170

3245

B Rázvor náprav

mm

1610

1895

1915

C Výška

mm

2460

2250

2550

D Minimálna šírka

mm

1290

1470

1555

E Minimálny rozchod kolies

mm

1085/1015

1145/1140

1135/1125

F Minimálna svetlá výška

mm

345

360

400

LA525EC

LA805

LA1055

Model s predným nakladačom

2025
(s kabínou)

Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu vyššie uvedených špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
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A Celková dĺžka

2420
(s kabínou)

2550

Minimálna svetlá výška
Vpredu

D

Model

SAE kategória 1

Hydraulický riadiaci systém

Tlak v systéme

35,6

E

B

L1-Series

Inštalácia na základný stroj

L1-382

L1-452

L1-522/L1-552

Výrobca

Kubota

Kubota

Kubota

2403

2665

2859

Max. výška zdvihu (otočný čap)

mm

Max. výška zdvihu (pod úrovňou lyžice)

mm

2233

2462

2659

Svetlá výška s prázdnou lyžiciu

mm

1943/1879

2075

2279

Maximálny uhoľ vysypania

°

40

43

46

Uhol obrátenia lopaty

°

31

42

42

Hĺbka kopania

mm

167

126

177

Celková výška v polohe nosenia

mm

1306

1382

1444

Maximálna zdvihová kapacita

kg

676

1053

1399

Zlomová sila (v otočnom čape)

kN

10,95

15,14

18,61

Hmotnosť

kg

365

513

648

23

LOCAL KUBOTA DISTRIBUTOR
MARIÁN ŠUPA
J. Hollého 164,
922 07 Veľké Kostoľany
Telefón: +42133/7781170
supa@supa.sk
www.supa.sk

KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH
Senefelder Straße 3–5, 63110 Rodgau
Telefon: +49 6106 873-0, Telefax: +49 6106 873-199, E-Mail: info@kubota.de
https://www.kubota-eu.com
Vyvinuli sme všetko úsilie na zabezpečenie toho, aby obsah tejto publikácie bol v čase jej vydania presný a aktuálny. Všetky práva
vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie sa nesmie reprodukovať v žiadnej podobe žiadnymi prostriedkami bez predchádzajúceho
súhlasu spoločnosti Kubota. Kubota ako výrobca si vyhradzuje právo meniť a aktualizovať akékoľvek technické parametre alebo
informácie o výkone bez predchádzajúceho upozornenia, ak je to potrebné.
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