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Отлично представяне
на достъпна цена
Тракторът L1-382 от Kubota може да се похвали с ненадминато съотношение 
цена-качество. Тези здрави, издръжливи машини са не само лесни за 
експлоатация и поддръжка - те също изпълняват всяка ежедневна задача с 
лекота за вашето пълно удовлетворение.

Ефективно управление на съединителя

Двустепенният съединител на ръчната 
скоростна кутия ви позволява да 
управлявате ВОМ и да включвате 
главния съединител едновременно. Това 
е особено полезно, когато трябва да 
смените предавките, докато работите, 
без да спирате ВОМ.

Гарантирано дълго работно време

Щедро оразмереният резервоар за 
гориво съдържа впечатляващите 
42 литра. Когато е пълен, той 
осигурява достатъчно гориво за 
цял ден работа.

Лесно управление

Вграденото серво-управление на L1-382 
реагира много плавно, в резултат на което 
често могат да се извършват маневри, дори 
при работа с монтиран челен товарач или с 
тежки предно монтирани инвентари.

Оптимизирано работно място

Новият дизайн на платформата 
осигурява впечатляващи нива 
на комфорт и ергономичност. 
Всички контролни уреди са 
оптимално разположени и са 
лесно достъпни за вас.

Лесна поддръжка 

Капакът на двигателя на L1-382 
е проектиран да се отваря 
широко. Това ви дава лесен 
достъп до двигателя и всички 
елементи, които изискват 
ежедневна поддръжка, като 
въздушен филтър, решетка на 
радиатора и т.н.

Съвместим челен товарач

Челният товарач LA525 е оптимално 
съобразен с машината. С опционалната 
система за бърза смяна можете да 
прикачвате и отделяте такива 
инструменти, като кофи, вилици за 
палети, кофи за грайфери и др. за нула 
време.

Модел Двигател Мощност (ECE R120) кс Трансмисия Структура

L1-382 HDW D1803-CR-E5 37,8 HST 3 диапазона Задна ROPS

L1-382 DW D1803-CR-E5 37,8 Механична F8/R4 Задна ROPS

L1-382 DM D1803-CR-E5 37,8 Механична F8/R4 Средна ROPS



#Характеристики

Повече от впечатляващо представяне 
С работен обем от 1826 см³ и 38 к.с., новият 3-цилиндров 
дизелов двигател Kubota е не само мощен - той е и 
екологичен. Благодарение на впръскването - Common Rail, 
рециркулацията на отработени газове и филтъра за твърди 
частици, той отговаря на изискванията на етап V на 
директивата за емисиите на ЕС. Common rail системата 
позволява по-добър контрол на процеса по впръскване 
горивната смес, което води до по-висока производителност 
на двигателя и по-нисък разход на гориво.

Ефикасно превключване на предавките
С L1382 можете да избирате между две доказани 
трансмисии Kubota: хидростатична трансмисия HST с три 
обхвата или ръчна скоростна кутия с 8 предни и 4 задни 
предавки. Независимо от предаването, което изберете, ние 
Ви гарантираме - прецизно и ефективно превключване.

Мощна хидравлична система 
Що се отнася до товароподемността, L1382 е в "свои води". 
Задната навесна система се отличава с товароподемност от 
906 кг, позволяваща висока степен на гъвкавост по 
отношение на инвентара и работния обхват. С мощност на 
основната помпа от 30,6 л / мин и на помпата на серво-
управлението от 18,6 л / мин, тракторът може лесно да се 
справи с приложения, които изискват повече хидравлична 
мощност и позволява челния товарач да работи с 
максимална ефективност.

Атрактивен нов дизайн 
Тракторът отразява новата дизайнерска стратегия на 
Kubota, която съчетава динамичен дизайн с нанадмината 
здравина.



Kubota (КББГ ЕООД) БЪЛГАРИЯ 
СОФИЯ бул. Ботевградско шосе №247

Website: http://www.kubota-bg.com

Полагат се всички усилия, за да се гарантира, че съдържанието на тази публикация е точно и актуално по време на публикуването. 
Всички права запазени. Никоя част от тази публикация не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма без предварително 
разрешение от Kubota. Kubota си запазва правото като производител да изменя и актуализира всяка спецификация или информация за 
ефективността без предизвестие, ако е необходимо.

#Спецификация
Модел L1-382 DW L1-382 DM L1-382 HDW

Задно монтиран ROPS Средно монтиран ROPS Задно монтиран ROPS

Двигател
Модел D1803-CR-E5-EU1 D1803-CR-E5-EU2

Тип Индиректно впръскване, вертикален, водно охлаждане, 4-тактов дизел, 4WD
Брой цилиндри 3

Мощност двигател ECE R120 kW (PS) 27.6 (37.8)

Обем l 1,826

Максимален въртящ момент Nm/rpm 115.8/1,600

Номинални обороти rpm 2,700

Вместимост горивен резервоар l 42

Система за задвижване
Трансмисия Ръчна скоростна кутия, брой предавки-8 напред / 4 назад HST, 3 диапазона
Размер гуми Предни 7–16

Задни 11.2–24

Съединител Сух, двустепенен Сух, безстепенен
Управление Интегриран тип сервоуправление
Спирачна система Механични, дискове в маслена баня
Мин. радиус на завиване m 2.5

ВОМ
Заден ВОМ SAE 1–3/8, 6 шлица
ВОМ/обороти двигател rpm 540/2,553 540/2,578

Хидравлика
Дебит помпа l/min 30.6

3-точкова навсна система SAE категория 1

Контрол Пзиционен+силов контрол (опц. за HST модела)

Макс. товароподемност. В точката на повдигане kg 906

24 in. (600 mm) зад точката на повдигане kg 651

Налягане MPa (kgf/cm2) 15.7 (160)

Размери
Габ. дължина с навесна система mm 2,805

Габ. ширина mm 1,290

Габ. височина с ROPS mm 2,460 2,355 2,460

Колесна база mm 1,610

Мин. просвет mm 345

Следа Предна mm 1,085

Задна mm 1,015/1,115/1,195/1,295

Тегло с ROPS kg 1,300 1,320 1,310

Спецификация челен товарач

Модел LA525(A-)EC

Тип кофа Фиксирана Сменяема
Макс. височина на повдигане при щифта на кофата mm 2,403

Макс. височина на повдигане при дъното на кофата mm 2,233

Просвет с наклонена кофа mm 1,943 1,879

Макс. ъгъл на изсипване ° 40

Ъгъл на връщане на кофата ° 31

Дълбочина на копаене mm 167 169

Обща височина в позиция за носене mm 1,306

Макс. товароподемност kg 676 604

Сила на пречупване (точка на въртене) kN 10.95 10.17

Тегло kg 365 (вкл. кофа)

Компанията си запазва правото да променя горните спецификации без предизвестие.


