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Graafbakken kunnen verschillen



990 mm

1240 mm

BINNEN DE RUPSEN DRAAIENDE KUBOTA MINIGRAAFMACHINE
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DIGITAAL PANEEL

Informatie wanneer onderhoud nodig is Informatie wanneer service verricht 
moet worden

Taalkeuze leesvenster



Lange  arm
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■

Vroom...

■ Beep!
Beep!
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ANTI -D IEFSTAL SYSTEEM
De hoogste graad van veiligheid, dat is even gemakkelijk als het omdraaien van een 
sleutel. Het is het eerste af fabriek anti-diefstal systeem en geheel origineel Kubota.

Het allereerste af fabriek anti-diefstal system maakt 
beveiliging kinderspel. Alleen met de juiste sleutel 
kan de motor gestart worden. 

Geen speciale procedures, geen PIN code’s meer 
onthouden. Steek eenvoudigweg de sleutel in het 
contact of open hiermee, het motorcompartiment of 
de brandstoftank.

Alleen de juist geprogrammeerde sleutel kan de motor 
starten. Als er een andere sleutel meer dan 6 maal 
geprobeerd is in het contact gaat het alarm af, deze kan 
alleen uitgezet worden door de juiste sleutel in het contact 
de doen en het contact op RUN te zetten.

Een programmeersleutel (rood) en twee zwarte 
besturingssleutel worden meegeleverd. Steek de 
rode sleutel in het contact en volg eenvoudigweg de 
aanwijzingen op het paneel, tot 4 zwarte sleutels kunnen 
per machine geprogrammeerd worden.

Programmeer sleutel

Ongeprogrammeerde
sleutel

Steek sleutel in Het alarm gaat af



 

Lastafstand (1,5m) Lastafstand (2m) Lastafstand (max.)
Over voorkant

Dozer omhoog
Overdwars

Dozer omlaag Dozer omhoog
Overdwars

Dozer omlaag
Over voorkant

Dozer omhoog
Overdwars

Dozer omlaag
Over voorkant

daN (ton)

-
-

440 (0,45)
-
-
-
-

430 (0,44)
460 (0,47)
430 (0,44)
450 (0,46)
440 (0,45)

-
-

440 (0,45)
-
-
-
-

390 (0,40)
420 (0,43)
390 (0,40)
430 (0,44)
400 (0,41)

260 (0,27)
-

380 (0,39)
300 (0,31)
580 (0,59)
540 (0,55)
550 (0,56)
530 (0,54)
490 (0,50)
480 (0,49)
310 (0,31)
320 (0,33)

260 (0,27)
-

340 (0,34)
300 (0,31)
300 (0,31)
290 (0,30)
300 (0,30)
280 (0,28)
290 (0,30)
280 (0,28)
300 (0,31)
280 (0,29)

-
-

440 (0,45)
-
-
-
-

500 (0,51)
680 (0,70)
700 (0,71)
450 (0,46)
470 (0,48)

260 (0,27)
-

310 (0,32)
300 (0,31)
280 (0,29)
270 (0,27)
270 (0,28)
260 (0,26)
270 (0,28)
250 (0,26)
280 (0,28)
260 (0,26)

-
-
-
-

270 (0,28)
240 (0,25)

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

150 (0,15)
130 (0,14)

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

140 (0,14)
120 (0,13)

-
-
-
-
-
-

Hefhoogte

2m

1,5m

0,5m

0m

-0,5m

-1,5m

 950 Arm lang
1100 Arm lang
 950 Arm lang
1100 Arm lang
 950 Arm lang
1100 Arm lang
 950 Arm lang
1100 Arm lang
 950 Arm lang
1100 Arm lang
 950 Arm lang
1100 Arm lang

HEFCAPACITEIT

★ Alle afbeeldingen zijn uitsluitend ter promotie. 
Wanneer u de machine gebruikt, draag dan beschermende kleding en uitrusting overeenkomstig met de wetgeving.

kg

 m3

 mm

 mm

Kw bij omw/min

Pk bij omw/min

mm

cm3

mm

mm

omw/min

mm

1650 1700

0,04

450

400

Watergekoelde

16/2300

11,8/2300

3

72  73,6

898

3545 3550

2340

9,1

230

D902

1230

990/1240  265

Pomp met variabele opbrengst

17,3 + 17,3

Tandwielpomp met vaste opbrengst

10,4

21,6

770 (790)850 (865)

18,6

1520 (1550)

65/58

27,7

18,6

21

19

2,2

4,1

27 (0,28) 28 (0,29)

150

mm

mm

mm

MPa (kgf/cm2)

MPa (kgf/cm2)

daN (kgf)

daN (kgf)

graden

MPa (kgf/cm2)

km/u

km/u

kPa

/min

/min

/min

Standard versie Lange arm versieModel

Gewicht (rubber rupsen)

Capaciteit van de bak volgens SAE/CECE norm

Breedte 
van de bak

Motor

Lengte (buitenafmeting)

Hoogte (buitenafmeting)

Zwenksnelheid

Breedte van de rubberrupsen

Lengte (hart op hart) van de rupsen

Afmetingen van het duwblad (lengte  hoogte)

Hydraulische
pompen

Opbreekkracht

Graafarm draaibaar (link/rechts) 

Extra
circuit

Inhoud hydraulische olie tank/volledig circuit

Inhoud brandstoftank

Max. 
rijsnelheid

Gronddruk

Bodemvrijheid

Met zijmessen

Zonder zijmessen

Model

Type

Vermogen
DIN 6271 NB

Aantal cilinders

Boring en slag

Inhoud

P1, P2

Opbrengst

Hydraulische druk

P3

Opbrengst

Hydraulische druk

Knikarm

Graafbak

Opbrengst

Hydraulische druk

Langzaam

Snel

SPECIFICATIES

KUBOTA EUROPE S.A.S.
19 à 25, Rue Jules Vercruysse
Zone Industrielle B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99

http://www.kubota-


