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Тракторите от серията BX са по-компактни и по-лесни за работа от 
обикновенните . Предлагат се във версии с кабина или ROPS. 
Интуитивната и ергономична платформа за оператора гарантира, че 
всички контролни уреди са максимално достъпни. Нещо повече, 
стандартната функция за круиз контрол означава, че няма нужда да 
държите крака си на газта, когато косите големи тревни площи.

Комфорт, отценен от всички!

В светлината на 
прожекторите 
за 
впечатляващи 
резултати!
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Дори ако енергичната игра на футбол не е първото нещо, което желаете на 
вашата прясно окосена морава, високо ефективните трактори от "BX"- серията  
ще ви помогнат тя да изглежда страхотно отново за нула време. Компактни и 
леки, те съчетават минимално въздействие върху терена с максимална 
ефективност.

Перфектният отборен играч!
Печелете 
повече време 
за вашето 
семейство!
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Създадени 
за един 
по-добър 
живот!

Ниското им тегло ги прави идеални за 
озеленителни и фасилити дейности по 
поддръжката на имоти. Двата задни клапана с 
двойно действие осигуряват цялата 
хидравлична мощност и гъвкавост, необходима 
за работа с множество аксесоари - от косилни 
апарати и мулчери до челни товарачи и 
инструменти за обработка на почвата.

За спокойна работа в градината!
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Независимо дали е за общинска, бизнес или частна 
употреба, изключителната надеждност и здравина на 
Вашия трактор от серия BX гарантира изключителна 
ефективност на разходите. От изчистване на детска 
площадка до снегопочистване, от озеленяване до 
изкопни работи, серията BX продължава да се 
представя впечатляващо - година след година.

Силата да прави живота по-радостен!

Производите-
лност от 
последно 
поколение!
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#Предимства

Маневрени 
компактни трактори!
Компактният BX231 / 261 е по-малък и по-лесен за работа от нормален трактор . 
Благодарение на високата си производителност и гъвкавост, той е идеален и за 
сложни и взискателни задачи в градинарството, озеленяването и комуналните 
услуги.

Винаги надежден партньор Високопроизводителните 
и икономични двигатели, здравата хидростатична 
трансмисия и изключително устойчивата конструкция 
на рамката позволяват максимална производителност. 
С компактните размери можете да работите 
ефективно на малки и трудно достъпни площи, а 
ниското базово тегло запазва тревните насаждения.
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Мощни двигатели
Тракторите BX231 / 261 се задвижват от световно 
признатите двигатели Kubota. BX231 имат под капака си 
икономични 17 кВт (23 к.с.), а BX261 дизелов двигател с 
мощност 19 кВт (26 к.с.) . Този 3-цилиндров работен 
агрегат предлага забележителна производителност за 
трактор с такъв размер - повече от достатъчно, за да се 
справи и с най-трудните задачи.

#Двигател

Един двигател, 
безброй 
приложения!
Kubota е един от водещите световни производители на дизелови двигатели в  
сегмента до 100 к.с.. Двигателите предлагат доказано качество и надеждност и се 
характеризират с впечатляващи запаси от мощност. Още повече: те са не само 
мощни, но и впечатляват с по-ниските си вредни емисии, нисък разход на гориво 
и гладкото движение.

Здрав и издръжлив!
Капакът и калниците, изработени от здрав метал, 
надеждно издържат на удари, вдлъбнатини и други 
механични повреди, за да продължава вашия BX 
трактор да изглежда толкова добре, колкото и работи, 
за години напред.

Лесна поддръжка!
Единичният капак може да бъде напълно отворен и 
всички необходими компоненти са достъпни без 
инструменти. Това прави ежедневната поддръжка 
лесна като детска игра.

Знаете ли, че?

Знаете ли, че Kubota произвежда 
собствени двигатели и че е 
световният лидер на пазара за 
индустриални дизелови двигатели 
под 100 к.с.? Може да се изненадате 
да научите под кои капаци работят 
нашите двигатели. Върховото 
качество и ефективността са 
основните съставки на този успех.

Компактни, нежни към тревата и маневрени!
 Тракторите BX231 / 261 имат физическите размери на 
стандартен трактор за косене и са впечатляващо пъргави, 
дори и на най-неудобните терени. Благодарение на 
компактните си размери те са ефективни за малки площи 
и такива с неправилна форма. Ниското базово тегло  е 
нежно към чувствителните тревни терени. Но 
независимо от скромните им размери - тези трактори 
имат много мощност и могат да се справят с множество 
задачи и проекти.
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Създадени за 
максимална 
производителност!
Моделите BX231 и BX261 са надеждни партньори, когато става въпрос за поддържане на 
големи паркове, градинарство и озеленяване или общинска зимна поддръжка. Здравата 
им хидростатична трансмисия и изключително устойчивата конструкция на рамката 
гарантират максимална производителност.

Превключи на скорост и поеми контрола!
Хидростатичната трансмисия на тракторите BX 
позволява бърза и плавна промяна на скоростта напред 
и назад, както и промяна на посоката на движение с 
плавно натискане само на един педал. Благодарение на 
това операторските грешки са сведени до минимум и е 
гарантирана безопасна работна среда.

#Трансмисия

Постигайте целите си без усилия!
Косене на големи площи, с постоянна скорост - няма 
проблем. Лесно и удобно чрез круиз контрола, с който 
BX тракторите са оборудвани стандартно. Той Ви 
гарантира, че зададената от вас скорост се поддържа 
автоматично в желаните параметри. Това ви позволява 
да свалите крака си от педала на газта и да свършите 
работата без стрес.

Лесен за управление, лесен за маневриране!
Многофункционалните BX трактори се управляват лесно 
и са маневрени. Дори и най-прецизното косене може да се 
извърши ефективно и точно с тях. Докато плавно 
маневрират между дървета и други тесни места в 
градината, машините показват, че са нещо повече от 
обикновени градински трактори. Друго предимство е, че 
техните компактни размери и ниско тегло защитават 
тревата.
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#Платформа/Кабина/ROPS

Повече контрол, 
комфорт и пространство! 
Качвате се и наслаждавате на удобството – за това са създадени тракторите от серията BX!
С лесни за разчитане дисплеи, арматурно табло с модерен дизайн предоставящо цялата 
информация, която ви е необходима, за да работите с трактора си BX безопасно и ефективно. 
Напълно тапицирана удобна седалка, регулируем волан и увеличеното пространство за крака на 
платформата на оператора осигуряват максимална производителност и комфорт.

Широка платформа за оператора!
Напълно плоската платформата с ергономично 
монтирани работни елементи предлага много 
пространство и комфорт.

Комфортна седалка за оператора!
Стандартната седалка за оператора с широка облегалка и 
регулируеми подлакътници предлага високо ниво на 
комфорт при управление за спокойно шофиране и 
работа. Ако търсите още повече комфорт, то луксозната 
седалка с въздушно окачване е подходящият избор за 
Вас. Можете също така да адаптирате стандартната 
удобна седалка според вашия ръст и височина. В 
комбинация с другите полезни функции това ви 
позволява да изпълнявате задачите си спокойно и 
удобно.

Цялата информация пред погледа Ви!
Точното разположение на панела с инструменти и 
лесните за разчитане дисплеи за важната информация 
Ви гарантират безпроблемна, безопасна и ефикасна 
работа на вашия трактор. С един поглед виждате най-
важните функции и работното му състояние.

Индивидуална настройка на волана!

Идеален за ниски входове!
Тракторите са оборудвани със сгъваема 
предпазна рамка. Това е голямо 
предимство в ситуации, в които 
работната височина е ограничена, като 
например гаражи или навеси.

Защита и контрол през всеки сезон!
В дъждовно време или през зимата, дългите работни 
дни в открит трактор не са като "разходка в парка". 
Поради тази причина и двата модела се предлагат и във 
версия с кабина, което ги прави подходящи за 
професионална употреба през цялата година. Удобната 
кабина осигурява много пространство, добра 
шумоизолация, отлична всестранна видимост и мощно 
отопление. Вентилационните дюзи отпред и отзад 
гарантират добра циркулация на въздуха. 
Ограничените работни височини също не 
представляват проблем за трактора с кабина. С обща 
височина под 2 метра той може да се използва за работа 
в по-малки гаражи или многоетажни паркинги с 
ограничена височина. 

Регулируемият волан е лесен за 
настройка, за удобство на всеки оператор 
независимо от ръста или височината му. 
Тази функция е особено полезна, когато 
тракторите се използват от множество 
оператори.
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#Хидравлика и ПТО

Работи на всякакви 
терени!
С отделният преден карданен вал, тези трактори осигуряват три независими точки 
за монтаж. Това ги прави лесни за използване и намалява времето за настройка. 
Благодарение на мощният заден вал, Вие ще можете да използвате всички 
инструменти от богатия набор инвентар на Kubota. Нещо повече, високият им 
просвет позволява да се използват в места, където други компактни трактори не 
могат да се движат.

Достатъчна мощност за повдигане на инвентара.   
BX разполага с здрава навесна система. Триточковата 
задна връзка от кат. I с товароподемност от 550 кг е 
достатъчно мощна да се справи с голямо разнообразие 
от инвентар за заден монтаж.

Целогодишна гъвкавост!
Предният вал се задвижва директно от двигателя. 
Това ви осигурява три независими тояки за монтаж за 
широк спектър от преден инвентар. В резултат на това 
времето за настройка се намалява и сте гъвкави през 
цялата година. Не е нужно да разглобявате косачката 
със среден монтаж, за да работите с преден прикачен 
инвентар. Пример: След като сте окосили тревата, 
можете да работите с четката за почистване без да се 
налага да демонтирате косилният апарат в средата.

Широк просвет!
Често се сблъсквате с трудни терени, където камъни, 
клони и други препятствия могат да затруднят работата 
ви, налага се да  да преодолеете бордюрите. Няма 
проблем за тракторите BX. Благодарение на високия 
просвет, тези трактори ви позволяват да работите 
непрекъснато и без повреди.

Знаете ли, че?

Знаете ли, че Kubota е не само 
една от 5 0 -те най-признати 
марки в Япония, но и един от 
най-големите производители 
на трактори в света? Само 
през 2 0 1 4  г. Kubota произведе 
над 1 8 0  0 0 0  трактора. 

Andreas
Stempel
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Kubotaʼs Easy-Over mid-mount mower decks are available on the BX231/261 tractors. Easy-Over 
decks can be quickly and easily attached and removed. First, slide out the 40-degree ramps and 
release the rear spring-loaded wheels. Next, drive over the deck. Engage the Rear Deck Lock and 
the one-touch universal joint lever. Finally, retract the ramps, raise the deck, and start mowing!

Kubotaʼs Easy-Over mid-mount mower decks are available on the BX231/261 tractors. Easy-Over 
decks can be quickly and easily attached and removed. First, slide out the 40-degree ramps and 
release the rear spring-loaded wheels. Next, drive over the deck. Engage the Rear Deck Lock and 
the one-touch universal joint lever. Finally, retract the ramps, raise the deck, and start mowing!

Kubotaʼs Easy-Over mid-mount mower decks are available on the BX231/261 tractors. Easy-Over 
decks can be quickly and easily attached and removed. First, slide out the 40-degree ramps and 
release the rear spring-loaded wheels. Next, drive over the deck. Engage the Rear Deck Lock and 
the one-touch universal joint lever. Finally, retract the ramps, raise the deck, and start mowing!
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127 mm

RCK48R-23BX-EU Rear discharge

1,52 m - RCK60

RCK48-23BX-EU-F Side discharge
RCK54-23BX-EU-F Side discharge
RCK54D-23BX-EU Side discharge  Drive over mower
RCK60-23BX-EU-F Side discharge
RCK60D-23BX-EU Side discharge  Drive over mower

1,22 m - RCK48

1,37 m - RCK54

MOWING-HEIGHT

152.4 mm

HIGH CLEARANCE

RCK48R-23BX-EU Rear discharge

1,52 m - RCK60

RCK48-23BX-EU-F Side discharge
RCK54-23BX-EU-F Side discharge
RCK54D-23BX-EU Side discharge  Drive over mower
RCK60-23BX-EU-F Side discharge
RCK60D-23BX-EU Side discharge  Drive over mower

1,22 m - RCK48

1,37 m - RCK54

DURABLE SHAFT DRIVE

RCK48R-23BX-EU Rear discharge

1,52 m - RCK60

RCK48-23BX-EU-F Side discharge
RCK54-23BX-EU-F Side discharge
RCK54D-23BX-EU Side discharge  Drive over mower
RCK60-23BX-EU-F Side discharge
RCK60D-23BX-EU Side discharge  Drive over mower

1,22 m - RCK48

1,37 m - RCK54

Косачки за среден монтаж RCK48-23BX-EU-F RCK48R-23BX-EU RCK54-23BX-E RCK60B-23BX-EU-F

Тип: Странично изхрърляне Задно изхвърляне Странично изхрърляне

Брой ножове: 3

Начин на монтаж: Лостов механизъм Самобалансиращо се

Ширина на откоса: mm 1, 2 1,524

Височина на откоса: mm 25 –102

Настройка на височината на косене: Контролен винт

Тегло: kg 75 95 115

BX Series

#Косачки

Перфектно настроен 
инвентар!
Каквато и да е вашата задача - транспортиране, косене или плитка оран, винаги 
има приставка за серия BX, за да я приключите по-бързо и лесно. Инструментите 
могат бързо и лесно да бъдат закачени или откачени, така че да можете ефективно 
да изпълнявате и други задачи. Ексклузивните косачки „Easy-Over“ със среден 
монтаж са отличен пример за това.

Монтаж и демонтаж за рекордно време!
За да удовлетворят вашите специфични нужди от 
косене, косачките „Easy-Over“ за трактори BX се 
предлагат с раб. ширина от 137 cm и 152 cm. Голямо 
предимство е лесният монтаж и демонтаж, който може 
да се извърши много бързо. Първо плъзнете 
интегрираните рампи и отключете задните колела. След 
това просто минете през косачката. Сега просто 
приберете рампите, повдигнете косачката и косете!

Стандартни косилни апарати!
Косилните апарати с 3 ножа осигуряват голяма площ на 
косене, така че можете да косите повече трева с едно 
минаване. При BX231 / 261 можете да избирате между 
две раб. ширини от 137 cm и 152 cm.

Много висок клиренс!
Средно монтираната косачка "Easy-Over" има просвет от 
152,4 мм - повече от всяка друга косачка в своя клас. 
Това ви позволява да косите с монтираната косачка без 
усилие над препятствия.

Здрав задвижващ вал!
Задвижващият вал на BX231 / 261 предава мощност 
плавно от междинния мост към оста на средния и 
косачката за среден монтаж. За разлика от ремъчното 
задвижване, няма приплъзване и поддръжката е 
минимална.

Безпроблемни монтаж и демонтаж!
Стандартните косачки се закачат и откачат лесно, 
пестейки Ви време и усилия.

Стъпка 3
Блокирайте апарата в работна 
позиция.

Лесно регулиране на височината на косене!
Просто завъртете леснодостъпния контролен 
циферблат, за да зададете желаната височина на косене 
в стъпки от 6 мм.

Стъпка 2
Минете през косилният апарат.

Стъпка 1
Издърпайте рампите и пуснете 
предпазните колела.

Стъпка 5
Приберете рампите, вдигнете 
косачката си и сте готови да 
потеглите!

Стъпка 4
Съединете карданния вал с помощта на лоста 
с едно докосване, след което повдигнете 
предпазните колела.
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Модел BX231 BX261

Двигател

Тип 3-цилиндров дизел с водно охлаждане

Модел D902-E4-BX-3EU D1005-E4-BX-3EU

Мощност КС при 3200 rpm КС (kW) 23.3 (17.1) 25.5 (18.8)

PTO мощност при 3200 rpm КС (kW) 17.9 (13.2) 19.7 (14.5)

Вместимост двигател cm3 898 1,001

Вместимост горивен резервоар l 25

Задвижване

Трансмисия HST, High-Low gear shift ( 2 предни / задна)

Колесна формула 2WD и 4WD 

Спирачки Мокри,дискови

PTO Независимо управление, мокър хидравличен съединител

Заден STD (540 rpm)

Среден STD (2,500 rpm)

Хидравлика

Капацитет помпа l/min 24

3-точково окачване Category I

Подемна сила @ 60 см. пред връзката kg 310

Управление Хидростатично
Размер гуми

Предни 18 × 8.5 –10

Задни 26 × 12 –12

Скорост при нормални обороти ( трева)

Напред km/h 0 – 13.5

Назад km/h 0 – 10.5

Размери

Дължина с навесна система mm 2,425

Ширина (ливадни гуми) mm 1,145

Височина с ROPS mm 2,110

Колесна база mm 1,400

Просвет (предна ос) mm 225

Натиск Отпред kg 930

Отзад kg 820

Радиус на завиване (без спирачки) m 2.3

Тегло на трактора kg 650

#Технически данни#Челен товарач

Здрав, универсален 
челен товарач!
Kubota разработи челен товарач специално за тракторите BX.
Той ви позволява да товарите бързо и продуктивно. Благодарение на 
монтирането и демонтирането на кофата без инструменти, лесно превключвате 
между работата с нея и други прикачни устройства за челният товарач.

Заоблени рамена на предния товарач!
Заоблената подвижна рамка на предния товарач 
перфектно допълва дизайна на капака. Освен че 
създава хармонична визия, този дизайн има осезаеми 
предимства, тъй като ви дава оптимален поглед към 
предната работна зона.

Защитени хидравлични линии!
При BX-а хидравличните линии са интегрирани във 
въртящото се рамо на предния товарач. Това решение 
осигурява две предимства: предпазва линиите от 
повреди и подобрява видимостта.

Прост монтаж и демонтаж!
Предният товарач има интегрирана опора за 
паркиране, която улеснява прикрепването и 
откачването му.

Korrektur: add the value at end 550kg ?

Практична предна защита
Елегантен преден ролбар /опционално/ може лесно да се 
снижи за да улесни достъпа до моторният отсег.

Front loader model LA243EC-1

Макс. вис. на повдигане (при шарнира на кофата) mm 1,810

Просвет рамо mm 1,333

Просвет рамо при макс. точка на товарене mm 735

Макс. ъгъл на разтоварване deg. 45

Височина с кофа на земята mm 1,390

Ъгъл на въртене на кофата deg. 29

Дълбочина на копаене mm 120

Габаритна височина в положение на носене mm 990

Широчина на кофата mm 1,219

LA243EC-1

Товароподемност (на 500 mm, при ГМТ) kg 235

Точка на пречупване (на 500 mm.) N 4,410

Време за издигане до ГМТ с празна кофа s 3.5

Време за сваляне  ГМТ с празна кофа s 2.7

Време за загребване s 2.4

Време за изсипване s 1.7

Поток хидравлика l/min 14

Диам. на основният цилиндър mm 40

Диам. на накланящият цилиндър mm 65

Вместимост кофа m3 0.14

amsua
Texte surligné 
two ranges

amsua
Texte surligné 
yes 
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