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BX231
agyteljesítményű, összkerékhajtású,
kompakt méretű és kényelmes

BX
Xtra 231
K smé et t a t
ag teljes tmé
leg emé e al alma ás h

ta tal mmal a

A Kubota úttörő szerepet játszik a kistraktorok ter letén, és ebben a teljesítmény szegmensben szerzett
tapasztalat a BX231-ben is t kröződik. Erőteljes és gazdaságos motorok, robusztus hajtás technológia
és rendkív li tartósság teszi lehetővé a ma imális termelékenységet. agy parkok gondozása,
kertészetek és tereprendezés, bármilyen kommunális elhasználás, ez a gép az n pro i partnere.
Télen az önkormányzati ter leteken a BX231 megbízható partner. Az intelligens unkciók és a egyszerű
karbantartás könnyebbé és kényelmesebbé teszi munkáját.

KOM AKT MÉRETEK
Egy űnyíró traktor méreteihez
hasonló BX231-et nagyon könnyű
kezelni még a igen szűk helyeken is.
A kompakt kialakítás és az alacsony
zemi tömeg védi az érzékeny
gyepeket. e ne tévessze meg a
méret, a BX231 erőteljes és
rugalmas, minden eladatot kiválóan
képes kezelni.

A KUBOTA D ESEL
MOTOROK K ALAKULÁSA

ACÉL MOTORHÁZTETŐ
ÉS SÁRVÉDŐ

Az eddig gyártott több mint 25 millió
motorral a Kubota ebben a
szegmensben világelső. A
megbízhatóság és a tartósság
tekintetében a motorok legendás
hírnevét képviselik. A BX231
motorja ezen tulajdonságokkal is
rendelkezik, és nagy teljesítmény
tartalékokat kínál alacsony
szennyezőanyag kibocsátással és
alacsony zemanyagogyasztással.

Robusztus és tartós - ezek jellemzők
a motorháztetőre, és a sárvédőkre is
vonatkoznak. Így sok év múlva is jól
néz ki a BX.

HASMAGASSÁG
213 mm-es szabad magasságával a BX
még nehéz terepen is jól boldogul.

ERŐTELJES EMELŐ
BERENDEZÉS
A BX231 szabványos hátsó emelő
berendezése, 550 kg-os emelési
kapacitással bír. Tehát a
kereskedelemben kapható eszközök
széles választékát használhatja.

LEHAJTHATÓ BORULÁS
VÉDŐ KERET (ROPS)

Alacsony átjárók, vagy alacsony
garázsok nem jelentenek problémát.

A

MOTORHÁZTETŐ EGY
RÉSZBŐL

B

Az egyszerű karbantartáshoz.

E

C
D

A. HIDRAULIKUS ESZKÖZ
VEZÉRLÉS
B. HALGÉN FÉNYSZÓRÓK
C. KIADÓSZELEPEK ELŐRE
D. HŰTŐRÁCS

F

213 mm

E. NAGY KAPACITÁSÚ TANK
F. ÖSSZEKRÉK HAJTÁS

BX231 VEZETŐ FÜLKE
A kabin bőséges helyet, jó zajszigetelést, a legjobb teljes
körű kilátást és egy erős fűtési rendszert kínál. A szellőző
fúvókák elöl és hátul biztosítják a jó levegőáramlást. Még
a hosszú munkanapokon is rossz időben. Télen például a
BX231 nagyon kényelmes munkahelyet kínál. A teljes
magasság kisebb, mint 2 m. A gép illeszkedik az
alacsonyabb garázsokhoz és a korlátozott magasságú
parkolók sem jelentenek.

FÜGGETLEN MELLSŐ TLT (opció)
Az első TLT közvetlenül a motorról kapja a meghajtást.
Szabvány méretű mellső emelő berendezéssel sok munka eszközt
használhat. Ezzel sok időt és energiát takarít meg. Ez kialakítás segít
abban hogy szinte egész évben kihasználhassa gépe jó tulajdonságait.
Mellső szerelésű munkagépek működtetéséhez sem kell a hajtást
megszakítani. Így a fűnyírás után jöhet egy kis utca sepregetés.
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A világosan elrendezett kijelző eszközökkel egyszerűen és biztonságosan megtekintheti
az összes ontos unkciót a műszer alon. A kellemesen párnázott és állítható
vezető lés, az állítható kormánykerék és a nagyméretű lábtérrel elszerelt nagy
vezetőplat orm hatékony és kényelmes munkavégzést tesz lehetővé.
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DELU E LÉS LÉGRUGÓVAL
có
A BX231 egy egyed lálló megoldást
kínál ha ma imális kényelmet
szeretne. e még a standard kom ort
lés is beállítható a súly és a méret
szerint. A többi értelmes részlettel
egy tt a munkavégzés nyugodt és
kényelmes lehet.

AZ ESZK Z K ÁTTEK NTÉSE
A BX231 könnyen olvasható
műszerekkel rendelkezik. Minden
ontos unkciót és működési
kör lményt egyszerre tekinthet meg,
így biztonságosan és hatékonyan
dolgozhat a traktorral. A központilag
elhelyezett és nagyméretű
ordulatszámmérőnek színjelzései
jelzik, hogy az optimális
sebességtartományban dolgozik a
motor.

ÁLL THATÓ KORMÁNY OSZLO
Az optimális pozíció és a nagy
beállítási tartománynak köszönhetően az ergonómikus minden
méretű és méretű kezelő számára.

Ez az e tra k lönösen előnyös, ha a
traktort k lönböző zemeltetők
használják.

TEMPOMAT
A sebességtartó unkcióval az
előválasztott sebesség állandó.
agyon hasznos e tra nagy
ter leteken vagy nagy
távolságokon.

EGYSZER MENET
SEBESSÉG BEÁLL TÁS
Az egyszerű pedállal intuitív módon
szabályozhatja a haladás
sebességét és irányát. Tehát két
kézzel szabadon működtetheti a
kormányzást és a berendezés
vezérlését.

LA OS ADLÓZAT
A lapos és tágasra méretezett
vezető plat orm lehetővé teszi
a könnyű ki és beszállást, és
egy hosszú műszaknál sokat
jelent ha tudja változtatni lábai
helyzetét.

A. HYDRAULISCHE SERVOLENKUNG
B. FESTSTELLBREMSE
C. EBENE FAHRER-PLATTFORM
FÜR VIEL BEINFREIHEIT
D. GETRÄNKEHALTER
E. HANDGRIFF
F. ABLAGEFACH MIT
12V-STECKDOSE
G. ERGONOMISCHE
BEDIENELEMENTE
H. WERKZEUGFACH (OPTION)
I. KLAPPBARER
ÜBERROLLSCHUTZBÜGEL
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“Easy-Over”- as a, 137 cm és 152 cm

có

A Kubota Easy-Over kaszák 13 cm és 152 cm munkaszélességben kaphatók. Ezek a
űnyírók nagyon egyszerűen le- és elszerelhetők. Először állítsa be az integrált rámpákat,
hajtson el a űnyíróra kapcsolja össze a hajtást. Ezután húzza be a rámpákat, emelje el a
űnyírót és induljon vet nyírni.
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2M
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3M

Zá ja a

.

NAGY SZABAD MAGASSÁG
A 150 mm-nél nagyobb szabad magasság
mellett a Kubota Easy-Over kaszái a
messze a legnagyobb szabad magasságot
kínálják ebben az osztályban. asznos ha
akadályokon kell áthaladni.

152,4 mm

elet:

g tést.

rriege

KUBOTA “EASY-OVER” KASZA SZERKEZET

RCK54D-23BX-EU/RCK60D-23BX-EU
“EASY-OVER” KASZA SZERKEZET
RCK54D-23BX
-EU

Modell

“EASY-OVER” Kasza szerkezet oldal kidobós
3

Típus
Késeek száma
Munkaszélesség

RCK60D-23BX
-EU

mm

1372
25 –102

mm
ágás magasság
ágásmagasság beállítás
Tömeg
kg

1524
Központi

117

129
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Még a kihívást jelentő eladatok is egyszerűen megvalósíthatók az egyszerű működés és a nagy
mozgékonyság miatt. A kompakt méretekkel még a sok terep akadállyal tele tűzdelt ter leten is nagy
teljesítménnyel működik, az alacsony alapsúly pedig védi a gyepet. Az Easy-Over kaszák könnyen
eltávolíthatók és telepíthetők.

NY RÓ ASZTALOK

Kombinác ós lehet sége
Zwischenachsmähwerke Modell
RCK48R-23BX-EU
RCK48-23BX-EU-F
RCK54-23BX-EU-F
RCK54D-23BX-EU
RCK60-23BX-EU-F
RCK60D-23BX-EU

Mulch-Kits
1,22 m - RCK48
1,37 m - RCK54

NAGY TELJES TMÉNY
ACÉL SZ JJ
TÁRCSÁK

1,52 m - RCK60

KASZA MAGASSÁG
127 mm

“EASY-OVER” VÁGÓ SZERKEZET

T SZTA VÁGÁSKÉ

LE B L S DE LEKTOR
STANDARD VÁGÓSZERKEZET

Robusztus három késes vágószerkezet, kiváló vágás kép
opcionális 122 cm, 13 cm vagy 152 cm munkaszélesség.

152,4 mm
NAGY SZABAD MAGASSÁG K Z ONT VÁGÁS
MAGASSÁG BEÁLL TÁS
Több mint 150 mm-es értékkel a
legjobb ebben az osztályban Így
még magas akadályokat is
legyőzhet károsodás nélk l.

ontos és egyszerű beállítás
mm-es lépésekben.

KARDÁNOS MEGHAJTÁS

K NNY

Robosztus, és le ibilis
konstrukció - a kardántengelyes
hajtás a űnyíró adapterhez túl
méretezett és minimálisra
csökkenti a karbantartást.

SZ JJ

EL KA CSOLÁS

A normál űnyírók egyszerűen
és gyorsan elszerelhetők és
eltávolíthatók.
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A számos tartozékkal minden alkalmazáshoz elkész lt. Az munkagépek
pontosan illeszkednek a BX231-hez. Az alap gép és munkaeszköz
hasznos kombinációjával gyorsan, biztonságosan és hatékonyan
végezheti munkáját

HOMLOK RAKODÓ
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GÉM SZERKEZET
A lekerekített kialakítás tökéletesen
illeszkedik az alapgép ormájához. Az
eredmény egy nagyon jó kilátás a
munkater letre.

VÉDETT H DRAUL KA
CS VEZÉS
A csövezés a homlokrakodó
gém belsejében van
elhelyezve - ez megóvja a
sér léstől.

Option: Mehrzweckschaufel

EGYSZER
EL ÉS
LEKA CSOLÁS

▲

A szerszám nélk li kapcsoló
rendszer és az integrált támasztó
láb lehetővé teszi könnyű el- és
lekapcsolást. A rakodó percek alatt
leszerelhető.

TALAJMARÓ

HÓTOLÓLAP

SZÁRZÚZÓ

HÓMARÓ

FŰGYŰJTŐ

SEPRŐ HENGER

Abroncsozási megoldások
IPARI
ABRONCSOK

GYEP
ABRONCSOK

MEZŐGAZDASÁGI
ABRONCSOK

Kubota eredeti
alkatrészek
a maximális
teljesítmény
érdekében,
élettartam és
biztonság

M s a a at
BX231

Modell
Motor
Típus
Modell
Teljesítmény UN ECE R 120
Ma imális ordulatszám
sszlökettér ogat

3-hengeres diesel, olyadék hűtéssel
Kubota D902
16 (22)

kW (Le)

3200

min-1
cm3


zemanyag tartály
Hajtóm
Típus
Meghajtás
ék

898

idrosztatikus, 2 tartománnyal
Kapcsolhat összkerék hajtás
Olajhűtéses tárcsa ék
ggetlen kapcsolású olajhűtéses többtárcsás kuplungl

TLT
átsó

540 min-1 (Széria)

Kerekek közötti

2500 min-1 (Széria)

Mellső
H a l a emel
ee
zivattyú kapacitás

2000 min (Option, unabhängige Zuschaltung)
-1

e és

Emelő berendezés
Emelő erő
Kormányzás
A

cs

ás
24
Kategoria I
550
idraulikus szervókormány

kg

18 × 8,5 –10
26 × 12 –12

Ma mál s
se esség

Előre
átra
Mé et és t meg a at
ossz
zélesség

Magasság (ROPS / Kabin)
Tengelytáv
asmagasság
yomtáv
Elöl
átul
ordulási sugár
Tömeg (ROPS / Kabin)

a

km/h
km/h

0 – 15

mm
mm

2545
1145

mm
mm
mm
mm
mm
m
kg

2110 / 1975

0 –11

1400
225
930
820
2,3
780 / 910

ó

Modell

LA243

Emelési magasság
Kibillentési magasság
Előre nyúlás ma . emelésnél
Ma . hátra billentési szög
Kanál szélesség
Ma . kibillentési szög
sási mélység
Magasság szállítási helyzetben
Kanál szélesség
Emelő erő
zakító erő
Emelési idő
llyedési idő
átra billentési idő

BX231
1804
1323
646
45
1220
29
120
990
1219
235
4410
3,5
2,7
2,4
1,7

Kibillentési idő
A

má
/min.

Elöl
Hátul

H ml

r

B

25

r

mm
mm
mm
Grad
mm
Grad
mm
mm
mm
kg
N
Sekunden
Sekunden
Sekunden
Sekunden

i d

r

í

i

idrulika olaj igény
Ma imális nyomás
Emelő munkahengerek átmérője
Billentő munkahenger átmérője
Kanál űrtér ogat
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Oldalkidobós

Típus
Kések száma

1219

mm

Magasság állítás
Tömeg
kg
í

átulkidobós

Oldalkidobós
3

Munkaszélesség mm
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RCK48-23BX RCK48R-23BX RCK54-23BX RCK60B-23BX
-EU-F
-EU
-EU-F
-EU-F

Modell

ágás magasság

14
125
40
65
0,14

/min
kg/cm2
mm
mm
m3

75

1372
25 –102
Központi beállítás

1524

95

115
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