L2-serie
Robuust en veelzijdig
om de meest veeleisende taken uit te kunnen voeren.

Dankzij het stevige en robuuste ontwerk kunnen de 35 tot 60 pk Kubota compact tractoren van
de L2-serie, zelfs de meest veeleisende taken uitvoeren. Door de keuze tussen een mechanische
of HST-Plus transmissie wordt de veelzijdigheid van de serie vergroot en is de trekker op iedere
gebruiker aan te passen. De cabine versie met airco, is zeer goed geïntergreerd in de tractor en
voelt zeer ruim aan, werken was nog nooit zo aangenaam! Met de mono hendel binnen
handbereik bediend u alle werktuigen eenvoudig van af uw stoel.

L2351
Model

Max. koppel (N.m.)
Transmissie

Standaard

L2501		

L2602

Cabine

Veiligheidsbeugel

Cabine

Veiligheidsbeugel

Cabine

Veiligheidsbeugel

37.1

45.5

45.5

49.6

49.6

62.3

1826 <3>

2197 <4>

2197 <4>

2434 <4>

2434 <4>

2434 <4>

101,7

139,7

139,7

162,4

162,4

193,6

HST+ 3 groepen

Mechanisch V16/A16

HST+ 3 groepen

Mechanisch V16/A16

HST+ 3 groepen

HST+ met E-Ctrl

Vermogen (pk)
Cil. inhoud (cm3) <cilinders>

L2421		

Geen

Stuurinrichting 			

Hydrostatisch

Multifunctionele monohendel (STD)
Hefcapaciteit (kg)

1700			1750				

Voorlader

LA514

LA714		

LA854		

LA1054

Max. toelaatbaar beladen gewicht

3690 kg

3230 kg

3690 kg

3435 kg

3690 kg

3800 kg

Bruto treingewicht
(ongeremd)

5070 kg

5935 kg

6000 kg

5730 kg

6100 kg

6100 Kg
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warranty extension programme
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L2-serie
TECHNISCHE GEGEVENS
MOTOR
• Dieselmotor Tier III B
met E-TVCS technologie van Kubota
• Mechanische inspuiting (L2-602 uitgezonderd, common-rail)
• Vloeistofgekoeld
• Brandstoftank: 44 l (L2351) /
50 l (L2421) / 54 l (L2501) /
51 l (L2602)

• Mechanisch bestuurde hefinrichting
• Hefcapaciteit: 1750 kg op de
kogelgewrichten (1350 kg op 610 mm),
1700 kg (1200 kg) voor de L2351
• Afstellingsknop voor daalsnelheid en
blokkeren van de hefinrichting
• 3-puntskoppeling categorie I met
snelkoppel haken
• Aan de buitenkant af te stellen
stabilisatoren
• Rechter hefstang en topstang instelbaar

TRANSMISSIE (afhankelijk van het model)

HYDRAULISCH SYSTEEM

• Mechanische transmissie FST 16/16
met gesynchroniseerde keerkoppeling en
kruipversnellingen als standaard (beugel
modellen)
• Transmissie HST+ 3 groepen en Stall
Guard (cabine modellen)
• Electronische cruise control (cabine
modellen)

• Open-center hydraulisch systeem
• Capaciteit van de pomp:
37 l/min (31,5 l/min op L2351)
• 2 dubbelwerkende ventielen - DW
waarvan 1 met zweefstand, bediend
door monohendel (cabine modellen)
• 2 dubbel werkende ventielen achter DW, waarvan 1 met zweefstand

AFTAKAS

CABINE

• Onafhankelijke achteraftakas,
snelheden van 540 tr/min en 750 tr/
min (mechanische modellen), snelheid
van 540 tr/min (HST model)
• Middenonder aftakas als optie voor
de uitvoeringen HST met cabine

• Complete cabine met 4 stijlen,
op silent bloc (+20% groter op L2602)
• Standaard uitgerust met een
multifunctionele hendel
• Dashboard met groot LCD controle
scherm
• Airconditioning-verwarmingssysteem
• Grote te openen achterruit, ingebouwd ontdooisysteem en
ruitenwissers
• Reeds geïnstalleerd: radio / aansluitingen 12V voor-achter, werklampen (x2 voor - x2 achter)
• Comfortabele luchtgeveerde stoel,
met veiligheidsgordel en bestuurderaanwezigheidsdetectie

VOORAS

BESTUURDERSPLAATS

• 4WD Inschakeling
• Stuurhoek van 42°,
• Draaicirkel van 2.7 m
(3.2 m voor L2501 en L2602)
• Bodemvrijheid van 36 tot 40 cm
• Hydrostatische stuurinrichting met
onafhankelijke pomp
• Aandrijfsysteem met kroon-pignon wiel

• Schuin verstelbare stuurkolom
• Bedieningselementen gegroepeerd
op het dashboard en op de
spatschermen
• Comfortabele luchtgeveerde stoel,
PVC, met veiligheidsgordel en
bestuurderaanwezigheidsdetectie
(beugel model)

ACHTERAS

AFMETINGEN (afhankelijk van model en de

• Mechanisch differentieelslot
• Meervoudige natte schijfrem met
hydraulische bekrachtiging
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HEFINRICHTING

gebruikte wielen)
• Spoorbreedte voor: 1135 tot 1505 mm
• Spoorbreedte achter: 1125 tot 1400 mm
• Totale breedte: 1510 tot 1560 mm
• Totale hoogte: 1915 tot 2450 mm
• Gewicht: 1560 tot 1995 kg
• Max. toelaatbaar beladen gewicht /
Bruto treingewicht (ongeremd) : zie
voorblad

32 - 33

L2-serie
VERPLICHTE ACCESSOIRES
WIELEN
• Landbouw (diagonaal)
• Landbouw (radiaal)
• Gazon
• Industrieel

OPTIONELE ACCESSOIRES
BESTUURDERSPLAATS
• Werklampen achter (uitvoering met veiligheidsbeugel)

CABINE

HYDRAULIEK - BEUGEL MODELLEN
• In positie 3, ventiel 1 DW met zwevende positie (FD)
• Omvormer koppeling 1/2 naar schroefventiel

HYDRAULIEK - CABINE MODELLEN

• Autoradio (MP3/USB of Bluetooth)
• Triflash lichtbalk met één LED zwaailicht
• Veiligheidshamerkit
• Poederbrandblusser 2 kg met steun en bevestigingskit
• Actief koolfilter voor cabine (voor spuiten)

BALLAST / TREKINRICHTING
• Universele gewichten van 25 kg
• ETR contragewichthouders voor x8 gewichten
• 3-punts gewicht 700 kg
• Trekkrachtregeling (niet geschikt voor de multipositie trekhaak)
• Gatenbalk diameter 22 (810 mm)

3

• In positie 3, hulpventiel 1 DW - Dubbelwerkend
• Omvormer koppeling 1/2 naar schroefventiel
• Hydraulische leidingset naar achteren vanaf 3
monohendel

FRONTHEFINRICHTING
• Kit Middenonder aftakas (voor cabine model)

KUBOTA VOORLADER

1

• Kubota voorlader LA1054 (L2-602)
Hefvermogen: 1129 kg op het scharnierpunt
Hefhoogte: 2863 mm
• Kubota voorlader LA854 (L2-501)
Hefvermogen: 1129 kg op het scharnierpunt
Hefhoogte: 2863 mm
• Kubota voorlader LA714 (L2-421)
Hefvermogen: 860 kg op het scharnierpunt
Hefhoogte: 2596 mm

2
• Kubota voorlader LA514 (L2-421)
Hefvermogen: 613 kg op het scharnierpunt
Hefhoogte: 2449 mm
Snelkoppeling tractor/lader
Grillebeschermer

• Snelkoppelsysteem voor bevestiging van de frontaccessoires: 1
- Eenvoudige vierkante bak, 1,68 m/1,83 m
(ook met vaste bak verkrijgbaar voor LA714/LA854)
- Ronde bak, 1,83 m met snelkoppeling
- Multifunctionele pelikaanbak, 1,37 m/1,50 m/1,72 m 2
- Kit 2 flenzen en diverse schroeven voor multifunctionele bak
- Multifunctionele grijpvork, 1,37 m/1,50 m/1,72 m
- Palletbord met kleine vorken 83 cm, 1,37 m (kan gebruikt worden
met hydraulische klem)
- Palletbord met grote vorken 100 cm, 1,37 m (kan niet gebruikt
worden met hydraulische klem)
- 4-in-1 bak, 1,37 m/1,50 m/1,83 m
- Balenprikker (3 tanden)
• Kit 3e functie, met koppelingen
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