KUBOTA DIESELTREKKER

B

B1830/B2230/B2530/B3030
De premium Super B-serie dieseltrekkers van Kubota bieden hoogstaande kwaliteit en
prestaties voor een breed scala aan werkzaamheden.

Ontwikkeld om te voldoen aan de eisen
van de gebruikers en hun verwachtingen
te overtreffen.
De premium Super B-serie van Kubota is ontworpen om te voldoen aan een grote variatie van
behoeften en biedt een breed scala aan kenmerken voor de levering van het vermogen, de
kwaliteit en de prestaties die de koper verwacht. Van publieke werken, zoals maaien en
heggen snoeien, tot winterwerkzaamheden en agrarisch gebruik, deze trekkers kunnen het allemaal aan. Met de unieke fabriekscabine met airconditioning kunt u
comfortabel werken in alle weersomstandigheden. Deze trekkers bieden een ruimere keuze uit versnellingen en een 3-puntshefinrichting met meer hefvermogen
voor meer productiviteit. En omdat u kunt kiezen uit vier modellen, de B1830,
B2230, B2530 en de B3030, is er altijd een trekker die voldoet aan uw behoeften.
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DE NIEUWE PREMIUM SUPER B-SERIE DIESELTREKKER

B1830/B2230/B2530/B3030

COMFORT EN BEDIENING
Maak een dag hard werken
gemakkelijker en comfortabeler.

e met
Fabriekscabin
airco

Comfortabele fabriekscabine
De premium Super B-serie
(B2230/B2530/B3030) biedt de eerste
fabriekscabine met airconditioning in zijn
klasse, voor het leveren van maximaal
comfort voor de bestuurder. Met vijf strategisch geplaatste luchtuitlaten levert de airconditioning koele lucht om de hitte te verdrijven, terwijl de verwarming de cabine
aangenaam warm houdt tijdens de winterse kou. De achter- en zijruiten van de
cabine kunnen geopend worden voor frisse
lucht en het hoge plafond zorgt voor veel
ruimte en extra comfort. Bovendien is de
cabine voorzien van frontwerklampen om
het zicht in het donker te verbeteren.

Instrumentenpaneel
Het nieuwe instrumentenpaneel
houdt de snelheidsmeter, brandstofmeter en motortemperatuurmeter
prominent in het zicht en alle instrumenten zijn groot en gemakkelijk
afleesbaar voor snelle informatie. Eén
oogopslag is voldoende voor alle
vitale informatie over de trekker.

Verticaal verstelbaar
stuurwiel
Het stuurwiel is verticaal verstelbaar om een comfortabele zitpositie te bieden aan bestuurders van
alle lichaamslengten. Het vereenvoudigt tevens het in- en uitstappen door het uit de weg te duwen.

Geveerde stoel

HST (Hydrostaat) zonder
koppeling
De krachtige HST van Kubota verhoogt
de efficiëntie van deze trekkers. Dankzij
het grote, geïntegreerde, HST-pedaal is
de bediening soepel en eenvoudig en
het schakelen tussen vooruit en
achteruit is gemakkelijk. En zonder
apart koppelingspedaal is er veel meer
beenruimte voor de bestuurder en
daardoor meer comfort.

De Super B-serie is voorzien van
een deluxe stoel met hoge rugleuning, parallelle vering en armleuningen voor het verminderen van vermoeidheid, maximaal bestuurderscomfort en om trillingen van de trekker
te dempen. Tevens biedt deze stoel een
optionele veiligheidsgordel voor meer
veiligheid.

Uit het midden geplaatste onderaftakas
De uit het midden geplaatste onderaftakas van Kubota maakt het
aan- en afkoppelen van de onderbouwmaaier snel en eenvoudig.

Nieuwe HST
De modellen met HST hebben nu
drie groepen, zodat de bestuurder
gemakkelijker de optimale werksnelheid kan vinden. Bovendien
levert de HST een hoger koppel
zodat het makkelijker is om op hellingen te rijden en te werken en om
werktuigen te trekken.

Mechanische Cruise
Control

Volledig hydrostatische
stuurbekrachtiging

Met wel 8 standen om uit te kiezen
kan de bestuurder met de meertraps-Cruise Control moeiteloos de
snelheid instellen, verhogen of verlagen en vooringestelde snelheden
opheffen (door het HST-pedaal in te
trappen) zonder de Cruise Controlhendel te bedienen. Dit is met name
handig bij het werken op grote
oppervlakten, of bij het verplaatsen
van de trekker tussen twee locaties.

Om het rijden met de trekker zo
gemakkelijk mogelijk te maken,
maakt Kubota gebruik van hydrostatische stuurbekrachtiging, waardoor de bestuurder de trekker
moeiteloos en soepel kan
besturen.

Aflopende motorkap
De mooi gestroomlijnde en modieus
aflopende motorkap van Kubota biedt
de bestuurder een beter zicht op het
terrein voor hem en maakt het werken
met frontwerktuigen, zoals een voorlader, efficiënter.

Nieuw ontworpen grille
De nieuwe grille op de voorzijde van de
Super B-serie zorgt ervoor dat stof,
modder en gras niet bij vitale interne
onderdelen kunnen komen. Het is eenvoudig schoon te maken en ontworpen
voor een mooi gestroomlijnd uiterlijk
met de aflopende motorkap.

Grote brandstoftank
Deze trekkers kunnen langer en harder werken dankzij de grote inhoud
van hun brandstoftank. De trekkers
zijn uitgerust met een 28 liter-tank
de B3030 zelfs met 31 liter-tank, en
kunnen hiermee een hele dag werken, zonder bij te tanken.

Universeel ontwerp
De geleiders van de bedieningshendels zijn schuin geplaatst om
de zichtbaarheid te vergroten en
de bediening te vereenvoudigen.
De hendels zelf zijn groot en eenvoudig te bedienen.

ische
9/9 mechan
transmissie
De modellen met mechanische transmissie hebben nu
9 versnellingen vooruit en 9
versnellingen achteruit om uit
te kiezen. Dit maakt het bijzonder eenvoudig om de
optimale werksnelheid te vinden en in te schakelen. Het
verbetert de veelzijdigheid van de trekker, verhoogt de efficiëntie en biedt u meer mogelijkheden.
Shuttle Shift
omkeertransmissie
De modellen in de Super B-serie met
handgeschakelde transmissie zijn tevens
voorzien van de Shuttle Shift omkeertransmissie van Kubota. Dit systeem
maakt soepeler en makkelijker schakelen
tussen vooruit en achteruit mogelijk,
evenals soepel werken met frontwerktuigen.

VERMOGEN
Wat uw doel ook is, de Super B-serie
biedt het vermogen dat
VERHOOGD
u nodig heeft.
GEN
HEFVERMO
Verhoogd hefvermogen van
de 3-punts hefinrichting

Hydraulische onafhankelijke
aftakas en aftakasremsysteem

Kubota heeft het hefvermogen van de
3-punts hefinrichting met een indrukwekkende 30% verhoogd, ten opzichte
van vorige modellen. Met deze hogere
hydraulische capaciteit kan de Super
B-serie zware achteraanbouwwerktuigen aan. Deze toename in vermogen
zal de efficiëntie en productiviteit van
uw werk verbeteren.

Op de modellen met HST maakt de
hydraulische onafhankelijke aftakas
van Kubota de trekkerbediening
eenvoudig en efficiënt. Met slechts
één hendel kunnen de middenonder- en achteraftakas moeiteloos
in- en uitgeschakeld worden zonder
de trekker te stoppen. Op alle
modellen werkt de rem tegen de
massatraagheid, zelfs met uitgeschakelde aftakas, waardoor de
veiligheid wordt verhoogd.

Motoren met meer vermogen
Kubota heeft haar toch al zeer krachtige motoren nog sterker gemaakt, voor
meer vermogen om de zwaarste werkzaamheden aan te kunnen. Het vermogen van de B3030 is toegenomen met
3 pk, ten opzichte van de voorafgaande
B2710. Ook de B1830, B2230 en
B2530 zijn 1 pk sterker geworden. Van
de 18 pk van de B1830, tot de fenomenale 30 pk van de B3030 biedt de
Super B-serie vermogens
die perfect passen bij
TOENAME
uw behoeften.
VAN 3 PK
(B3030)

VOORLADER

Draaien met hydrostatische Bi-Speed
De Super B-serie is voorzien van de innovatieve hydrostatische Bi-Speed van Kubota, die automatisch geactiveerd
wordt wanneer de stuuruitslag van de voorwielen meer
wordt dan 35 graden. Doordat de draaisnelheid van de
voorwielen bijna het dubbele wordt van
die van de achterwielen, zorgt het voor
soepeler, sneller en korter draaien en
minder zodebeschadiging. En door het
gebruik van hydrauliek wordt de levensduur van de koppeling enorm
verhoogd.

De voorlader van Kubota is ontwikkeld
voor maximale efficiëntie. De snel aan- en
af te koppelen voorlader wordt bediend
met een enkele hendel vanaf de bestuurdersstoel en kan zonder gereedschap of
extra mankracht worden verwijderd.
De voorlader heeft ook een hellend
boomontwerp voor een beter zicht.
Beschermde hydraulische delen
De voorlader biedt optimale bescherming aan de
bijbehorende hydraulische slangen, doordat deze
in de armen zijn gemonteerd. Dit verhoogt de
levensduur en minimaliseert slijtage. Bovendien
wordt het zicht erdoor verbeterd en ziet de voorlader er mooier uit.

WERKTUIGEN
GRONDBEWERKINGSWERKTUIG

DRIEPUNTSMAAIER

KLEPELMAAIER

Frame zonder
steunen

Van maaiers tot spuiten, Kubota levert u de werktuigen
om het werk klaar te krijgen.

CULTIVATOR

FREES

MAAIER EN GRASOPVANGBAK
(HOOGKIPPER)

AANHANGER

MAAIER EN GRASOPVANGBAK
(LAAGKIPPER)

SPUIT

OPTIONELE TOEBEHOREN

Kubota heeft alle
verbindingen en
dwarssteunen van
de armen van de
voorlader verwijderd
voor een beter,
maximaal zicht.
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1 Hefstang met palvergrendeling
2 Telescopische stabilisatiestangen
3 Telescopische trekstangeinden

Krachtige hydrauliek
Met een capaciteitstoename van 36% (B1830 /
B2230 / B2530) neemt door het geweldige vermogen en de capaciteit van de hydraulische
pomp van de Super B-serie de productiviteit
enorm toe. De kortere werkcycli van de voorlader
en de snellere aansturing van hydraulische werktuigen zullen uw efficiëntie enorm verhogen.

Bediening met één hendel
Of het nu gaat om heffen, zakken, afkippen of
opkippen, het werken met de voorlader gaat
buitengewoon eenvoudig met een enkele, handige hendel waarmee alles wordt bediend.
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