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Dołożyliśmy wszelkich starań, aby treść niniejszego dokumentu w momencie jego publikacji była rzetelna i aktualna.  
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej części niniejszej publikacji nie wolno powielać w jakiejkolwiek formie ani jakąkolwiek metodą 
bez uprzedniej zgody firmy Kubota. Firma Kubota, jako producent, zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji 
dotyczących specyfikacji bądź osiągów bez uprzedniego poinformowania o takich zmianach.

Ze względu na ciągły proces modernizacji produktów, przedstawione dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

#Dane techniczne

RTV KUBOTA
SERIA RTV-X1110

MODEL RTV-X1110

SILNIK KUBOTA D1105-E4-UV-2E

Moc wg UN R120 KM 24,8

Całkowita pojemność skokowa cm3 1123

Typ  3-cylindrowy, diesel

Rodzaj napędu 4x4 załączany mechanicznie

Liczba przełożeń Płynna regulacja prędkości jazdy

Prędkość maks. km/h 40

Przekładnia główna Hydrostatyczna z regulacją w zależności od obciążenia

Reduktor Do przodu wolno - do przodu szybko - wsteczny

Typ hamulców Hydrauliczne hamulce tarczowe

Wspomaganie układu kierowniczego Hydrauliczne   

Blokada mechanizmu różnicowego tył Działająca na oś tylną, załączana pedałem

Blokada mechanizmu różnicowego przód Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (LSD)

Całkowita długość mm 3130

Całkowita szerokość mm 1654

Całkowita wysokość mm 1998

Rozstaw osi mm 2045

Rozstaw kół Przód mm 1240

Tył mm 1240

Prześwit (ROPS / Kabina) Przód mm 265 / 252

Tył mm 269/257

Masa przyczepy (hamowanej) kg 590

Dopuszczalna masa całkowita kg 1620

Długość/szerokość/głębokość skrzyni 
ładunkowej mm 1465 / 1030 / 285

Pojemność skrzyni ładunkowej m3 0,43

Ładowność skrzyni ładunkowej kg 500

Standardowy rozmiar opon 25 × 10-12 HDWS o uniwersalnym profilu

Masa (ROPS / Kabina) kg 1064  / 1147

Kolor nadwozia Pomarańczowy / barwy maskujące

System opróżniania wywrotu Hydrauliczny



#Nowe właściwości

NIEZALEŻNE ZAWIESZENIE PRZEDNIEJ I TYLNEJ OSI
Bez względu na ukształtowanie terenu oraz ładunek, niezależ-
ne zawieszenie wszystkich czterech kół wpływa na doskona-
łą trakcję i maksymalny komfort jazdy. Wytrzymałe elementy 
konstrukcyjne gwarantują świetne tłumienie nierówności, ale 
również dużą żywotność pojazdu i duże możliwości transpor-
towe.  

REGULOWANY STOPIEŃ TŁUMIENIA PRZEDNIEJ  
I TYLNEJ OSI
Hydrauliczne amortyzatory dają możliwość regulacji w zależ-
ności od obciążenia pojazdu. Taka opcja wpływa na uzyska-
nie komfortowego i bezpiecznego prowadzenia niezależnie 
od warunków. 

Model RTV-X1110 z silnikiem 
diesla przetransportuje 500 kg,  
a jego krótki rozstaw osi pozwala 
na pokonywanie wymagających 
przeszkód. 

Model RTV-X1110 dostępny jest 
w kolorze pomarańczowym  
oraz w barwach maskujących. 

■  Napęd 4x4
■  Ładowność do 500 kg
■  Wysoki komfort jazdy
■   Doskonałe właściwości 

terenowe

ASYMETRYCZNIE DZIELONA 
KANAPA
Komfortowe fotele podzielone są w 
stosunku 60:40. Wygodne siedzenie 
kierowcy posiada szeroki zakres re-
gulacji, a obszerny fotel pasażera daje 
podróżującym mnóstwo miejsca.

RTV-X1110 oferuje opcjonalną kabinę modułową. Nabywca ma szansę 
skonfigurować swój pojazd według indywidualnych upodobań. 

HYDRAULICZNIE STEROWANY 
PRZEDNI PODNOŚNIK
RTV-X1110 jest doskonale wyposa-
żony także do zadań profesjonal-
nych, na przykład do odśnieżania. 
Duży udźwig podnośnika oraz nawet 
trzy zawory hydrauliczne poszerza-
ją spektrum możliwych zastosowań 
maszyny.

HYDRAULICZNE WSPOMAGANIE 
KIEROWNICY
Hydrauliczne wspomaganie kierow-
nicy gwarantuje łatwość prowadzenia 
pojazdu nawet przy pełnym załadun-
ku. Położenie koła kierownicy daje się 
ustawiać w zależności od indywidu-
alnych preferencji.

Kabina wedle życzenia klienta

PRZEDNIA SZYBA Z WYCIERACZKĄ  
I SPRYSKIWACZEM/TYLNA SZYBA 
W tej opcji klient otrzymuje wycieraczkę i spryskiwacz. 
Przednia szyba otwiera się do góry i jest zabezpieczo-
na przez hydrauliczny amortyzator 

ZINTEGROWANA RAMA ROPS Z DACHEM OCHRONNYM
Podstawowe wyposażenie stanowi rama ROPS z dachem 
ochronnym. Dodatkowe elementy oferują dużą elastycz-
ność konfiguracji pojazdu. 

OGRZEWANIE I WYPOSAŻENIE KABINY
Dodatkowy komfort zapewnia wydajny układ 
ogrzewania. Tapicerowana konsola pod sufi-
tem została przygotowana do montażu radia

DRZWI BOCZNE  
Boczne drzwi chronią jadących przed warunkami  
atmosferycznymi, a także znacznie zmniejszają ha-
łas dobiegający do uszu jadących.  W razie potrzeby  
latem drzwi dają się zdemontować bez użycia narzędzi

Pojazd użytkowy Kubota RTV-X1110 
sprostają najcięższym zadaniom 
nawet w trudnym terenie.


