
Všechny tyto výhody pro vše-
stranné použití u stroje RTV 

900 naleznete. Ergonomicky tva-
rované sedadlo s tlumením otře-
sů jasně dokládá, že těžiště nasa-
zení tohoto Side-by-Side spočívá 
hlavně v práci.  Pracovní stroj 
musí, pokud má být úspěšně 
provozován, splňovat zákonem 

dané požadavky. Pracovník 
musí být schopen za určitých 
okolností pracovat se svým stro-
jem osm a více hodin. Přitom 
nesmí dojít k žádné újmě na je-
ho zdraví! Tento model splňuje 
všechny předpisy bezpečnosti 
práce a provozu na pozemních 
komunikacích.  Rovněž další 

výbava RTV je podřízena pracov-
nímu nasazení. Pozoruhodným 
prvkem je sériově dodávané 
hydraulické řízení a hydraulické 
ovládání zcela zapouzdřených 
a olejem chlazených kotoučových 
brzd. Díky tomu je možné stroj 
rychle a bez vynaložení velké síly 
zastavit. 

KUBOTA RTV900 je, jak 
tomu bývá u velkých terénních 
vozů, kompletně odpružena. 
Přední náprava pomocí tlumící 
jednotky s vinutou pružinou 
a teleskopickým tlumičem 
McPherson, které je obvyklé 
o osobních vozů. Na každém 
ze zadních kol pracuje společně 
sdružené rameno De Dijon, 
listová pružina a hydraulický 
tlumič. Díky tomu jsou nárazy 
při jízdě v nerovném terénu 
co nejvíce eliminovány.

Hydrostatická převodovka, 
reagující bez ohledu na zátěž, 
dodávaná výhradně firmou 
Kubota, nabízí tři jízdní rozsahy. 
Pracuje s minimálním opotře-

bením na rozdíl od  řemenové 
převodovky. Tříválcový naftový 
motor je velmi výkonný pro 
pohon hydromotorů a hydrau-
lického čerpadla. Obdivuhodný 
u RTV je účinek hydrostatické 
převodovky, který oceníte  
a budete si užívat pocit pohodlí 
a bezpečí především při jízdě 
v kopcovitém terénu. Výbava 
stroje se výrazně soustředí na 
tažnou sílu. Lhostejno v jakém 
terénu či stoupání nebo klesání, 
RTV  projede. 

Zastavení na svahu? Ano! 
Dáte plyn a pomalu, ale jistě 
se RTV rozjede směrem vzhů-
ru. Při jízdě ze svahu a zařa-
zení 4x4 RTV bezpečně sjede 
i takový svah, kde konkurence 
váhá a nebo nemůže. S  RTV 
se nemusíte bát jízdy po ja-
kémkoliv povrchu. A pokud 

DOSTANE SE VŠUDE
TRAKTORY, BAGRY A KOMUNÁLNÍ STROJE S VLASTNÍMI NAFTOVÝMI MOTORY JSOU SVĚTOVĚ
ZNÁMÉ VÝROBKY JAPONSKÉHO KONCERNU KUBOTA. RTV 900 SE JEN DO JEDNÉ Z TĚCHTO 
KATEGORIÍ ZAŘADIT NEDÁ, PROTOŽE JEHO VYUŽITÍ JE JAK V KOMUNÁLE, STAVEBNICTVÍ, 
TAK I V LESE, TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU, JAKO VOZIDLO PRO HORSKOU SLUŽBU A HORY CELKOVĚ, 
ALE VELMI VÝHODNÉ JE I PRO GOLFOVÉ RESORTY. JE TO PROSTĚ SILNÉ UTV  VÍCEÚČELOVÉ 
VOZIDLO, KTERÉ  SE NEBOJÍ ŽÁDNÉ TĚŽKÉ PRÁCE.

TECHNICKÁ DATA

MOTOR: tříválec s chladicí kapalinou, 
4-taktní naftový motor, OHV
ZDVIH VÁLCŮ: 889 ccm
VÝKON: 15,4 kW/20,9 PS
PŘEVODOVKA: hydrostatická 
převodovka Vario (VHT)
PNEUMATIKY: 25x10-12 HDWS
BRZDY: zapouzdřené kotoučové brzdy 
v olejové lázni.
DÉLKA VOZIDLA: 3030 mm
ŠÍŘKA VOZIDLA: 1520 mm
VÝŠKA VOZIDLA: 2015 mm
VÁHA PRÁZDNÉHO VOZIDLA: 850 kg
OBSAH PALIVOVÉ NÁDRŽE: 28 litrů
CENA: od 375 000,- bez DPH

Velká sklápěčka: 
Hydraulický zvedací systém umožňuje 

snadné sklopení nákladové plochy.
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je vrstva sněhu velmi vysoká, 
RTV použije pásy Tatou a i ten-
to problém je vyřešen. A to vše 
při komfortním svezení. Zde 
se skutečně potvrzují údaje, 
uvedené v prospektu. 

Opravdu je možné vydržet 
ve vozidle po celý den.  Stroj 
s max. rychlostí 40 km/hod. 

opravdu nedělá žádný velký 
hluk, ale i v těžkém terénu se 
chová pro přírodu uspokojivě. 
Zákazník může požadovat 
variantu v oranžové barvě  
nebo v maskovacím provedení. 
Modely EC se dodávají s mož-
ností provozu na pozemních 
komunikacích jako klasický 

Pracovní místo: Všechny důležité 
provozní podmínky na první pohled. 
Kontrolky m.j. pro kontrolu stavu oleje, 
nabíjení a další.

Žádný optický klam: Čelní ochranný 
ocelový rám poskytuje velmi dobrou 
ochranu.

Jedinečný: Pracovní hydraulika 
pro připojení celé řady příslušenství, 
dodávaná na zvláštní objednávku.

Pohodlný: Na ergonomických sedadlech 
se dá pohodlně sedět.

automobil. Z tohoto dů-
vodu je možné doporučit 
právě stroj Kubota RTV 
900 každému, kdo si chce 
práci užít. Nejprve práce, 
potom zábava. Nebo je to-
mu spíše naopak? Nezáleží 
na tom, v každém případě 
získáte s UTV Kubota 
stroj, který sází na výbavu 
a kvalitu.  A co je důležité: 
disponuje největším vý-
konem ze všech zařízení 
Side-by-Side.           ■

Projede všude: Silný stroj s vysokým krouticím 
momentem s dieselovým motorem splňuje 
celou řadu požadavků. Vozidla RTV 900 je možné 
vybavit i sněžnými pásy TATOU dodávanými 
na objednávku.
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