
A B2420 24 lóerős dízel E-TVCS motorral, kompakt méretével kellő 
teljesítményt és könnyű kezelhetőséget biztosít kezelője számára.

K U B O T A  D Í Z E L  T R A K T O R

B2420

Specifikáció
Modell B2420
Motor Típus E-TVCS, vízhűtéses

Gyártmány Kubota D1105
Max. Motorteljesítmény kW(LE) 17,9 (24)

Motorteljesítmény kW(LE) 15,8 (21,5)
TLT erő kW(LE) 14,3 (19,4)
Hengerek száma 3
Furat átmérő x mélység mm 78 x 78,4
Lökettérfogat cm3 1123
Névleges fordulatszám 1/perc 2600
Kipuffogócső és dob teljesen zárt
Légszűrő kettős szűrőbetéttel
Üzemanyagtank l 26

Hajtómű Kerék hajtás 2WD/4WD
Sebességfokozatok Előre 9/ Hátra 3
Szállítási sebesség 19,4
Differenciálzár alapfelszereltség
Fék nedves többtárcsás
Kormányzás integrált szervókormány

TLT Hátsó TLT Típus erőátvitel szabadon futó tengelykapcsolóval
                                          Teljesítmény 1/perc 540/1000

Hidraulika Szivattyú teljesítmény l/perc 26,4 (16,6+9,8)
Emelő erő a karok végén kg 615
Emelő erő 610 mm-re a karok mögött kg 480
Maximális üzemi nyomás kg/cm2 135
Hárompont típusa Kat. I

Méretek Teljes hossz mm 2815
Teljes szélesség mm 990-1331
Teljes magasság mm 2300-2350
Tengelytáv mm 1563
Nyomtáv Mellső mm 797-815

Hátsó mm 734-1088
Hasmagasság mm 267-313
Fordulási sugár mm 2,5
1. Abroncsozás 
mezőgazdasági

Első 6-12B
Hátsó 8-16

2. Abroncsozás 
mezőgazdasági

Első 6-12
Hátsó 9,5-16

3. Abroncsozás 
mezőgazdasági

Első 180/85D12
Hátsó 9,5-18

Tömeg kg 722-748
Kényelem Kezelői padlózat Teljesen lapos, gumi borítású

Háttérvilágítású műszerfal alapfelszereltség
Pohártartó alapfelszereltség
*Kezelői zajszint 85,6
Közúti készlet alapfelszereltség

Biztonsági keret EC jóváhagyott, hátra szerelhető, összecsukható
Generátor telj. 40 A
Opciók Hátsó lámpa szett opcionális

Sárga forgó lámpa opcionális

*A vezető által érzékelt zajszint értéke Annex II. 77/311/EEC direktíva szerint.
A prospektus csak tájékoztató jellegű. Számos kép csak illusztráció, bizonyos funkciók nem érhetőek el alapfelszereltségként. Kérjük, forduljon 
helyi Kubota forgalmazójához garancia, termék és biztonsági információk érdekében. Biztonsága érdekében erősen javallott biztonsági keret 
használata, valamint mindig minden művelet során használja a biztonsági övet.

A Két-Kata Kft.-nél mindent megtettünk annak érdekében, hogy a kiadványban szereplő információk pontosak és aktuálisak legyenek, azonban pontatlanságok, 
hibák vagy kihagyások előfordulhatnak. A felszereltségek és az előírások bármikor megváltozhatnak előzetes értesítés nélkül. Ezért a vásárlás előtt mindig 

forgalmazói specifikáció megerősítés szükséges. 
Bővebb információért látogasson el weboldalunkra: www.kubota-traktorok.hu, vagy keresse kereskedőinket.

A magyar nyelvű kiadványt a Két-Kata Kft. szerkesztette.

www.kubota-traktorok.hu
Két-Kata Kft.
2118. Dány, Zöld út 20.
Tel./Fax: 06 28/465-053
E-mail: kubota@ketkata.hu

Műszerfal 
háttérvilágítással
Az összes fontos információ,  
mint sebesség, motor 
hőmérséklet és üzemanyag  
szint egy pillantással 
leolvasható a megvilágított 
műszerfalról. Egyszerű, nagy 
karakterek kiválóan láthatóak a 
megvilágított háttéren. 
A háttérvilágítás a lámpák 
bekapcsolása esetén üzemel.
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Kényelem

Kézifék
A traktor megállításához csak 
egyszerűen húzza meg a  
 tökéletesen kialakított    
kéziféket, és a traktor egy 
 helyben marad.

Teljesen lapos 
felületű padlózat

A B2420 típus teljesen lapos 
tartós gumiborítású padlózattal  
rendelkezik, a magasabb 
 kényelem és a kezelőelemek 
könnyebb elérése érdekében. 

Kezelőelemek
A B2420 széria tökéletesen  
ergonómikus kialakítású 
kezelőkarjai a  
problémamentes váltást és a 
könnyű kezelést biztosítják. 
Minden kar megfelelően 
elérhető közelségben van. 

Praktikus
pohártartó

A sárvédőbe épített  
kényelmes pohártartó  
biztonságosan tartja az italt. 

Üzemanyag 
tank

26 L

Min. szélesség 0,99 m (*)
* 6-12B/8-16 méretű mezőgazdasági abroncsozással
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Kényelem

Teljesítmény Mobilitás

A traktorok használata személyenként eltérő, de az egyszerű, felhasználóbarát, 
erős és rendkívül tartós termékekre mindig van igény. Így napjaink igényeire 
 szabva megalkotta a Kubota a B2420 típust. 

A B2420 ellátja az eltérő igényeket, mégis egyszerű. Az egyik legfontosabb  
jellemzője a kis mérete: teljes szélessége 1 méter, ami nem csak  
gyümölcsös kertészetben, vagy borászatban szükségeltetik, hanem bárhol 
megállja a helyét, ahol a helytakarékosság és mobilitás alapkövetelmények

KUBOTA DÍZEL TRAKTOR

B2420
Teljesítmény Mobilitás

és precíz munkavégzés

E-TVCS Motor
A 17,9 kW-os (24 LE) 3 hengeres 
dízel motor a nehezebb munkát is 
elvégzi. A Kubota E-TVCS (három 
rétegű égéstér) rendszerével  
tökéletes teljesítményt, nagy 
 nyomatékot éa tiszta erőátvitelt  
nyújt alacsony zajjal és  
rezgéshatással.

Érzékeny
szervókormány
A B2420 kormánya könnyű  
és gyors kezelhetőséget  
biztosít, miközben a  
lengéscsillapító szerkezete  
csökkenti a rázkódást és  
növeli a kényelmet a hosszú 
munkaórákra.

Szélesebb
sebességtartomány
Közel 20 km/óra maximális  
sebességgel, 9 előre és 3  
hátra fokozattal a B2420  
tökéletes sebességet nyújt  
minden feladathoz a precíz  
munkavégzés érdekében.

Többfokozatú
szelepvezérlés
A többfokozatú  
szelepvezérlés pontosabb  
munkavégzést tesz lehetővé  
a precizitást igénylő  
műveleteknél is. 

3 pont felfüggesztés
A 3 pont felfüggesztés a  
csatlakoztatható eszközök széles  
választékát biztosítja a pontosabb 
munkavégzés érdekében. Nagy 
emelőerővel minden feladatot  
könnyebben és eredményesebben 
végezhet el, mint eddig bármikor

Lekerekített
motorháztető

Nedves tárcsafék

Max. 
teljesítmény

24
LE

Max. 
menetsebesség

20
km/óra
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