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Robuuste FST-transmissie

De mechanische transmissie van KUBOTA bevat een gesynchroniseerde 
omkeerkoppeling voor een precieze en comfortabele controle van het 
voor- en achteruit rijden. De zwevende koppeling en rempedalen geven de 
bestuurder meer vrije voetruimte. Zij zijn eenvoudiger in gebruik en zorgen 
voor een optimale beenplaatsing. Bovendien kunt u met de 4 versnellingen 
en 2 groepen beschikken over 8 versnellingen vooruit en 8 versnellingen 
achteruit. Deze veelzijdigheid maakt een maximale productiviteit mogelijk.

Uitzonderlijke motor prestaties 

Kubota’s E-TVCS motoren staan bekend om hun vermogen en 
betrouwbaarheid, de L1 serie biedt er twee: een robuuste 42 pk 
motor die ideaal is voor de meeste klussen, en een krachtige 50 pk 
motor voor meer veeleisende toepassingen. Beide motoren zorgen 
ook voor een hoog koppel en minder uitstoot (fase IIIA). Beide zijn 
uitgerust met het dynamische balanceringssysteem van Kubota om 
geluid en trillingen te minimaliseren.
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Comfortabele HST-transmissie

De L1 serie is uitgerust met een Kubota Hydrostaat transmissie voorzien van een 44,5 cc hydrostatische pomp met hydraulisch 
servo-mechanisme, die de reactiesnelheid van het HST-pedaal verhoogt; dit vergemakkelijkt het veranderen van richting aan de 
voet, voor wendbare prestaties en meer controle onder elke belasting. Ook vereenvoudigt dit de voorwaartse en achterwaartse 
richtingsveranderingen. Deze HST-transmissie vermindert ook schokken, lawaai en vermoeidheid, waardoor de prestaties van de 
trekker en het comfort van de bestuurder toenemen. Bovendien is deze transmissie voorzien van een cruise control binnen handbereik, 
die u een constante werksnelheid garandeert.

Wat de taak ook is, een trekker uit de L1-serie kan het sneller, gemakkelijker en 
comfortabeler doen. Elke L1-serie trekker heeft een krachtige motor en veelzijdige 
functies die de snelheid, prestaties en efficiëntie maximaliseren. De L1-serie is 
de leider op het gebied van kostenefficiëntie, met uitstekende functies om uw 
productiviteit te optimaliseren en verbeteren.
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Een indrukwekkende hefcapaciteit

De robuuste Cat. I of Cat. II hefinrichting aan de achterzijde met een hefcapaciteit van 1.750 kg vergroot de inzetbaarheid 
van de nieuwe L1-serie nog meer. Naast deze hefcapaciteit heeft deze trekkerserie een hoge pompopbrengst van 
maximaal 37 liter, waarbij de stuurinrichting een aparte pomp heeft. Om multifunctioneel te blijven is de L1-serie 
uitgerust met één dubbelwerkend hydrauliekventiel aan de achterzijde, daarnaast is dit uit te breiden tot maximaal 
3 DW-ventielen.  Behalve de hefinrichting aan de achterzijde kan de L1001 ook beschikken over een voorlader van 
Kubota, deze voorladers hebben een maximaal hefvermogen van 1129 kg (L1501) of 860kg (L1421) en kunnen 
worden voorzien van een snelkoppelsysteem voor aanbouwdelen.

Uiterst comfortabel

De volledig vlakke vloer, de ruime toegang tot 
de bestuurdersplaats en de ergonomische 
bedieningsorganen bieden de bestuurder een 
weergaloos rijcomfort. De stuurkolom is kantelbaar 
waardoor elke bestuurder zich thuis zal voelen op de 
trekker, waarbij de luxe geveerde stoel voor nog meer 
comfort zal zorgen gedurende de lange werkdag. De 
soepele en gevoelige stuurbekrachtiging laat u korter 
draaien en comfortabel en nauwkeurig werken met 
bijvoorbeeld een voorlader zonder vermoeid te raken.

Elektronische cruise control

De L1421 en L1501 tractoren 
met een HST transmissie zijn 
standaard voorzien van een 
elektronische cruise control, 
welke zich binnen handbereik 
van de bestuurder bevind.
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#Technische gegevens

DW DR HDW DW DR HDW

cm³
mm

SAE kW (pk)
ECE-R24 kW (pk)
97/68/EG kW (pk)

kW (pk)
Nm
omw/min

l

4WD 4WD
Hydrostaat, 3 groepen Hydrostaat, 3 groepen

- -
- -

km/h 0 - 29,7 0 - 29,3
Enkelvoudige droge 

plaatkoppeling
Enkelvoudige droge 

plaatkoppeling
Mechanisch Mechanisch 

Natte schijfrem Natte schijfrem

Onafhankelijk Onafhankelijk
SAE 1-3/8, 6 splines SAE 1-3/8, 6 splines

tpm 540 @2590 540 @2590

l/min 35,6 35,6
Positieregeling Positie & trekkracht Positieregeling Positieregeling Positie & trekkracht Positieregeling

kg 1750 1750
kg 1250 1350

Categorie I Categorie II
Standaard 1x DW Standaard 1x DW

mm 3.170 3.245
mm 1.555 1.470
mm 2.250 2.550
mm 1.895 1.915
voor       mm 1.145 1.340
achter    mm 1.140 1.125
mm 360 400
kg 1.670 1.850
m 2,7 3,2

Luxe geveerde stoel Luxe geveerde stoel
Standaard Standaard 
Standaard Standaard 
Standaard Standaard

1x DW,  max 3 (opt) 1x DW,  max 3 (opt)
Standaard Standaard

Hydraulische aansluitingen
Bescherming aftakas

Stoel
Cruise control
Instrumentenpaneel aftakas lamp

Stuursysteem

Model

Gewicht (met beugel)
Draaistraal (met rem)

Besturing
Banden

(600mm achter hefpunt)
3-punts hef achter
Hydrauliek ventiel achter 

Regeling hefinrichting
Max hefvermogen (op hefpunt)

Hydrauliek
Pompopbrengst

Omkeerkoppeling

Koppeling

Aandrijving
Type
Versnellingen

8-16   /   29x12.00-15
13.6-26   /   475/65D20

9.5-16   /   29x12.00-15
13.6-28   /   475/65D20

2,7

3.245
1.470
2.550

Instrumentenpaneel parkeerrem lamp

Uitrusting

Totale hoogte (met rolbeugel)
Wielbasis
Spoorbreedte

Bodemvrijheid

Afmetingen 
Totale lengte (zonder 
Totale breedte (min spoor)

Voor
Achter

Landbouw/Gazon
Landbouw/Gazon

Rijsnelheid / vooruit

Type
Aftakas achter

Differentieelslot achter
Remsysteem

Aftakas

Motor
Model
Type

Cilinderinhoud
Boring en slag
Vermogen

Luchtlter
Inhoud brandstoftank

Transmissie

Max. koppel
Nominaal toerental
Accu

Aftakastoerental @motortoeren

L1421 L1501

V2203-M-E2-EU1 V2403-M-TE2-EU2

4 cilinders 

Verticale, vloeistofgekoelde, 4-takt diesel, 
indirecte inspuiting (E-TVCS)

Verticale, vloeistofgekoelde, 4-takt diesel, 
indirecte inspuiting (E-TVCS)

4 cilinders 
2.197 2.434

87 x 92,4 87 x 102,4
33,5 (45,5) 36,5 (49,6)
31,7 (43,1)
33,0 (44,9)

34,6 (47,0)

Aantal cilinders

Aftakas vermogen
36,0 (48,9)

27,2 (37,0) 30,0 (40,8)
140 163

2700 2600
12 V, RC: 133 min, CCA: 582 A 12 V, RC: 133 min, CCA: 582 A

Dubbel element luchtfilter Dubbel element luchtfilter
50,0 54,0

4WD 4WD
Mechanisch 8V/8A Mechanisch 8V/8A

4 versnellingen 3e en 4e gesynchroniseerd
Gesynchroniseerd

1,76 - 29,84 1,71 - 29,11

4 versnellingen 3e en 4e gesynchroniseerd
Gesynchroniseerd

Enkelvoudige droge plaatkoppeling

Mechanisch 
Mechanisch, natte schijfrem

Enkelvoudige droge plaatkoppeling

Mechanisch 
Mechanisch, natte schijfrem

Standaard 1x DW Standaard 1x DW

Hydraulische stuurbekrachtiging Hydraulische stuurbekrachtiging

Onafhankelijk Onafhankelijk
SAE 1-3/8, 6 splines SAE 1-3/8, 6 splines

540 @2550 540 @2550

37,0 37,0

1750 1750
1250 1350

Categorie I Categorie II

1.915
1.340
1.125
400

1.815
3,2

3.170
1.485
2.450
1.895
1.145
1.140
390

1.635

Luxe geveerde stoel
N/B

Standaard
Standaard

1x DW,  max 3 (opt)
Standaard

Luxe geveerde stoel
N/B

Standaard
Standaard

1x DW,  max 3 (opt)
Standaard


