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DIESELOVÝ TRAKTOR KUBOTA

Od provádění jednoduchých kultivačních prací až po nejobtížnější průmyslová 
nasazení – naše standardní traktory Série L si poradí s každým úkolem.

L3200 / L4100 / L4100 HST



Model L3200DS L4100DS L4100HST

Motor

Typ Kapalinou chlazený vznětový motor Kubota (E-TVCS)

Max. výkon motoru kW (HP) 24,6 (33,4) 30,6 (41,6)

Max. výkon motoru dle ECE R24 23,6 (32,1) 29,3 (39,8)

Výkon na hnací hřídeli kW (HP) 21,3 (29,0) 25,7 (34,9) 24,6 (33,4)

Počet válců 3 4

Vrtání × zdvih mm 87 × 92,4

Zdvihový objem cm3 1647 2197

Akumulátor 12 V 12 V

Objem palivové nádrže l 34 42

Hnací hřídel

Zadní vývodová hřídel (540 ot/min) zapínání dvojitou spojkou nezávislé, hydraulické zapínání

Hydraulika

Pracovní hydraulické čerpadlo l/min 222 305

Hydraulické čerpadlo řízení l/min 13,5 15,8

Zadní tříbodový závěs Kat. I

Regulace polohy polohová regulace

Max. nosnost na konci ramene kg 906 1300

Max. nosnost 610 mm od konce ramene kg 651 1053

Hnací ústrojí

Převodovka mechanická mechanická hydrostatická

Převodové ústrojí 8 stupňů vpřed, 4 stupně vzad 3stupňová hydrostat. převodovka

Řízení s hydraulickým posilovačem hydrostatické servořízení

Brzdy mechanické kotoučové v olejové lázni

Spojka dvoulamelová suchá spojka jednolamelová suchá spojka

Uzávěrka diferenciálu zadní nápravy standard

Pneumatiky

Pneumatiky šípové (vpředu/vzadu) 7 – 16 / 11,2 – 24 8 – 16 / 13,6 – 26

Pneumatiky trávníkové (vpředu/vzadu) 212/80 – 015 / 355/80 – 020 29 × 12,00 – 15 / 475/65 – 020

Pojezdová rychlost se standardním pneumatikami 
AS (při jmenovitých otáčkách motoru) km/h

vpřed 16 – 19,7 vzad 2,2 – 7,1 vpřed 1,40 – 23,7 vzad 1,7 – 7,6 vpřed 0,0 – 24,2 vzad 0,0 – 20,0

Rozměry

Celková délka (bez tříbodového závěsu) mm 2810 3305

Celková šířka (min. rozvor kol) mm 1290 1490

Celková výška (s ochranným rámem) mm 2460 2525

Rozvor mm 1610 1845

Světlá výška (přední náprava mm 345 385

Rozchod kol (standardní pneumatiky, vpředu) mm 1085 1153

Rozchod kol (standardní pneumatiky, vzadu) mm 1015, 1115, 1195, 1295 1145, 1235, 1335, 1340

Poloměr otáčení (vnitřní obrysový, bez brzd) m 1,25 1,3

Hmotnost (včetně ochranného rámu) kg 1210 1464 1484

Doplňková výbava přední závaží, přídavná zařízení, pracovní reflektor zadní, čelní závěs
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www.kubota.cz

Razítko prodejce nebo servisního střediska

Technická data

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. Předkládaný prospekt slouží výhradně jako popis.
Pro zajištění Vaší bezpečnosti doporučuje KUBOTA naléhavě používat ochranný bezpečnostní rám (ROPS) a bezpečnostní pás při provádění téměř všech prací.


