K U B O TA H A S Z O N J Á R M Ű

A fejlett technológiájú Kubota RTV500-as kompakt méretei mellett kivételes
teljesítményt és megbízhatóságot ad felhasználója számára.

Legyen szó parkgondozásról, vadászatról, vagy egyszerű barangolásról területén, a Kubota RTV 500
elviszi Önt bárhová, ahová mennie kell. Ezek a páratlanul csendes haszonjárművek egyebek mellett
tartós, vízhűtéses benzinbefecskendezéses EFI motorral és variálható hidrosztatikus váltóval
rendelkeznek egy kompakt karosszériába csomagolva. Erős ér robosztus felépítése mellett kiválóan
kezelhető egyenetlen terepen is. Mindemellett elfér rajta minden más, amit magával kell vinnie az
útra. Ezen jellemzőknek köszönhetően biztos lehet benne, hogy a nagy teljesítményű RTV500 mindig
útra készen áll, bármerre szeretne menni.

Kubota vízhűtéses EFI benzinmotor
Az RTV500 15,9 lóerős 2 hengeres egyenletes járású benzinmotorja
vízhűtéses, mely megbízhatóságot nyújt, csökkenti a zaj és
rezgésterhelést ezzel csökkentve a kezelő fáradtságát és növelve a
hatékonyságot. A motort Elektronikus Üzemanyag Befecskendezési
(EFI) rendszer jellemzi, mely igény szerinti teljesítményt nyújt,
optimalizálja a gyorsulást és csendes működést biztosít. Az EFI
rendszernek köszönhetően a karburátor beállítására sincs szükség,
lehetővé teszi a motor zökkenőmentes indítását hidegben, vagy
hosszú tárolás után, valamint javítja a motor
szerelhetőségét.

VHT-Plus

Szabványos Borulásbiztos
Védőkeret
ROPS

(Variálható Hidrosztatikus Váltó)

A
Kubota
egyedülállóan
innovatív
hidrosztatikus váltóját rejti az RTV500,
kivételes
teljesítményszinttel,
egyszerű
kezeléssel és megbízhatósággal feltétel nélkül. A VHT Plus rendszer hosszú
meredek lejtőkön lefelé jövet is egyenletes
lassulást biztosít. Ezek mellett a VHT Plus
rendszer kiváló vonóerőt és lenyűgöző
teljesítményt nyújt, még
extrém körülmények
között is.

Opcionális első bukócsővel

Kényelmes vezetői környezet
Az
egyszerűen
működtethető,
ergonomikusan
elhelyezett
kezelőelemek és a kényelmes vonalvezetésű üléspad a
vezetőnek
és
utasának
is
kényelmes,
kellemes
munkakörnyezetet biztosít egész napra. A kis kezelőfelület
teljesen lapos felületű tágas és akadálymentes lábteret biztosít,
így megkönnyítve a fel- és leszállást.
Csak fellépni, és elindulni. Ennyire egyszerű.
1829 mm

1390 mm

Robosztus,
megbízható,
félig független
hátsó felfüggesztés.

Specifikáció
Modell
Motor

Típus
Lökettérfogat
cm3
Teljesítmény ECE-R24 szerint kW(LE)/1/min
Üzemanyagtartály kapacitása
l
Váltó
Maximális menetsebesség
Hajtásrendszer
Differenciálzár
Sebességfokozatok
Fékek
Első/Hátsó
Rögzítőfék
Kormányzás
Rugózás
Első/Hátsó
Méretek
Hossz
Szélesség
Magasság
Első nyomtáv
Hátsó nyomtáv
Tengelytáv
Hasmagasság Elől/Hátul
Fordulási sugár
Vontatható tömeg
Terhelhetőség
Tömege
Plató
szélesség x hossz x magasság
méretek
Térfogat
Platómagasság
Plató terhelhetőség
Gumizás
Első
Hátsó
Szín
Tachometer
Első bukócső
Fejtámla

km/h

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
m
kg
kg
kg
mm
m3
mm
kg

RTV500
2 hengeres, benzines, vízhűtéses, EFI üzemanyag befecskendezéssel
456
11,7 (15,9) / 3600
20
VHT PLUS ( Variálható Hidrosztatikus Váltó )
Terhelés-vezérelt hidrosztatikus hajtás
40
Kapcsolható összkerékhajtás
Hátsó hídban található, kézi működtetésű
2 előremeneti sebesség, alaphelyzet, 1 hátrameneti fokozat
Hidraulikusan működtetett tárcsafékek
Hátsó hídban található, kézi működtetésű
fogasléces
Elől: McPherson felfüggesztés, Hátul: kereszt lengőkaros felfüggesztés hidraulikus csillapítású rugós taggal
2690
1390
1829
1016
1041
1800
205/172
7
500
430
615 terepgumizással, 620 gyepgumizással
1032 x 856 x 290
0,25
810
200
Terepgumizás (ATV) 24 x 9-12
Gyepgumizás (HDWS) 24 x 9-12
Terepgumizás (ATV) 24 x 11-12
Gyepgumizás (HDWS) 24 x 11-12
Narancssárga, Camouflage
opcionális
opcionális
opcionális

A prospektus csak tájékoztató jellegű. Számos kép csak illusztráció, bizonyos funkciók nem érhetőek el alapfelszereltségként. Garancia, termék és biztonsági információk érdekében kérjük, forduljon helyi Kubota forgalmazójához.
Biztonsága érdekében erősen javallott biztonsági keret használata, valamint mindig minden esetben használja a biztonsági övet!

www.kubota-traktorok.hu

Két-Kata Kft.

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

A Két-Kata Kft-nél minden erőfeszítést megtettünk annak érdekében, hogy a kiadványban szereplő adatok pontosak és aktuálisak legyenek, azonban pontatlanságok, hibák és hiányosságok 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
A magyar nyelvű kiadványt a Két-Kata Kft. szerkesztette.

