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KOMFORTOWA KABINA
Kabina przygotowana dla modelu BX231 oraz BX261
oferują mnóstwo przestrzeni, doskonałe wyciszenie,
świetną widoczność we wszystkich kierunkach dzięki czterosłupkowej konstrukcji oraz wydajne ogrzewanie. Otwory wentylacyjne z przodu i z tyłu gwarantują sprawną cyrkulację. Nawet przy długotrwałej
pracy w trudnych warunkach atmosferycznych, jak
na przykład podczas usuwania śniegu zimą, BX231
oraz BX261 oferują operatorowi wygodne otoczenie.
Przy całkowitej wysokości poniżej 2 m maszyna
zmieści się w niewielkich wiatach oraz w garażach
podziemnych.

PRZEJRZYSTA TABLICA
WSKAŹNIKÓW

Miniciągniki BX231 oraz BX261 są idealne do
wszystkich potrzeb: koszenia, transportu, prac
ogrodniczych oraz realizacji zadań z ładowaczem
czołowym. Dzięki doświadczeniu marki Kubota
udało się połączyć osiągi miniciągnika z precyzją
i elastycznością kosiarki.

Miniciągniki BX231 oraz BX261
posiadają dopracowaną i ergonomiczną tablicę wskaźników.
Operator może w mgnieniu
oka wyczytać z nich informacje
o najważniejszych funkcjach
pojazdu, co gwarantuje bezpieczną i wydajną pracę. Duży,
umieszczony na środku obrotomierz posiada zaznaczony
wyraźnym kolorem zakres optymalnych prędkości obrotowych,
przydatny np. podczas pracy
z ładowaczem czołowym.

A. Dźwignie sterowania układem hydraulicznym
B. Reflektory halogenowe
C. Złącza hydrauliczne

REGULOWANA KOLUMNA KIEROWNICY

A. Hydrauliczne wspomaganie kierownicy

D. Siatka zabezpieczająca komorę silnika

Duży zakres regulacji położenia koła kierownicy pozwala operatorowi o każdym
wzroście znaleźć wygodną pozycję przed rozpoczęciem pracy. Ta funkcja okazuje się szczególnie użyteczna, gdy z miniciągnika korzysta więcej niż jedna osoba.

C. Płaski pokład operatora oferujący dużą
przestrzeń na nogi

E. Zbiornik paliwa o dużej pojemności
F. Napęd na cztery koła

D. Uchwyt na napoje
Przemyślany
projekt
przedniej maski dla łatwiejszej obsługi miniciągnika
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B. Hamulec postojowy

E. Wygodna rączka ułatwiająca wsiadanie
i wysiadanie
F. Kieszeń na drobiazgi z gniazdkiem 12V
W dużej kieszeni na drobiazgi telefon komórkowy będzie spoczywał bezpiecznie i nigdy nie utraci
zasilania. Miejsca wystarczy nawet na duże smartfony. Pokrywa
zabezpieczy schowane urządzenie przed wodą i kurzem.

G. Ergonomicznie umieszczona dźwignia
sterowania hydrauliką
H. Schowek na narzędzia
I. Składana rama ROPS
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Agregaty koszące
typu „Easy-Over”
dostępne są w szerokościach roboczych 137 i 152 cm. Ich wyjątkowa konstrukcja gwarantuje, że montaż i demontaż tego elementu
przebiega bardzo szybko i wymaga niewielkiej liczby czynności.
Po rozłożeniu zintegrowanych najazdów należy przejechać przednimi kołami przez agregat oraz zapiąć elementy mocujące. Po złożeniu najazdów i podniesieniu kosiska można już zaczynać pracę

MOCOWANIE

KROK 4:

Zapięcie wałka
oraz złożenie najazdów

KROK 1:

Rozłożenie najazdów

KROK 2:

KROK 3:

Przejechanie przez
agregat koszący

Zapięcie
elementów
mocujących

IMPONUJĄCY PRZEŚWIT
Prześwit ponad 150 mm między agregatem koszącym typu
„Easy-Over” a podłożem to największa wartość dostępna
w tej klasie maszyn. Pozwala to na bezproblemowe pokonywanie
przeszkód terenowych, jak np. krawężników, unikając uszkodzeń
maszyny.

152,4 mm

152,4 mm

152,4 mm
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KROK 5:
Podniesienie agregatu
koszącego, opuszczenie kółek
kopiujących
i rozpoczęcie pracy
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Kosiarki międzyosiowe
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Idealnie dopasowane narzędzia
WYTRZYMAŁY PASEK
PRZENIESIENIA NAPĘDU NA NOŻE

Szeroki wybór narzędzi towarzyszących pozwala przystosować miniciągnik Kubota do realizacji
każdego zadania. Dostępne komponenty zostały
drobiazgowo dopasowane do współpracy z modelem BX231 lub o powiększonej mocy silnika BX261.
Dzięki wielu możliwym kombinacjom akcesoriów zadania stojące przed miniciągnikiem realizowane są szybko i efektywnie.

STALOWA OBUDOWA
RUCHOMYCH ELEMENTÓW
KOSISKA

AGREGAT KOSZĄCY TYPU „EASY-OVER”

WYSOKOŚĆ
AGREGATU
TYLKO 127 MM

ŁADOWACZ CZOŁOWY
Opcja: łyżka wielozadaniowa

ELASTYCZNY DEFLEKTOR

Zastosowanie ładowacza czołowego ułatwia wiele zadań wymagających przewożenia różnorodnych materiałów, szczególnie piachu, żwiru lub innych substancji sypkich.

CZYSTE CIĘCIE

STANDARDOWY AGREGAT KOSZĄCY
Solidny, trzynożowy agregat gwarantujący doskonałą jakość cięcia, dostępny w wersji o szerokości
cięcia 122, 137 lub 152 cm

RAMA ŁADOWACZA
Wyprofilowana rama ładowacza doskonale pasuje do wzornictwa miniciągnika.
Co więcej, daje też operatorowi optymalną
widoczność obszaru roboczego.

152,4
mm
152,4
152,4mm
mm
DUŻY PRZEŚWIT

CENTRALNA REGULACJA

Odległość przekraczająca 150 mm
od podłoża to najlepszy wynik w tej
klasie! Dzięki tak dużemu prześwitowi łatwo jest pokonywać przeszkody
unikając uszkodzeń maszyny

Dokładne i proste ustawianie pożądanej wysokości koszenia w przedziałach co 6 mm.

CHRONIONE PRZEWODY
HYDRAULICZNE
Przewody hydrauliczne znajdują się wewnątrz ramy ładowacza, co zapobiega ich
uszkodzeniu.

Opcja: łyżka wielozadaniowa

NAPĘD PRZENOSZONY
WAŁKIEM KARDANA
Przenoszenie napędu agregatu koszącego przy pomocy wałka kardana minimalizuje niezbędne czynności obsługowe. Jest to niezawodna
i wytrzymała konstrukcj, gwarantująca bezproblemowe użytkowanie.
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ŁATWY MONTAŻ
Również standardowy agregat koszący daje się łatwo i szybko zamontować oraz zdemontować

PROSTY MONTAŻ
I DEMONTAŻ ŁADOWACZA
Nie wymagający użycia narzędzi system montażu i demontażu ładowacza
oraz zintegrowane podpórki umożliwiają założenie i zdjęcie tego elementu bez trudu i w krótkim czasie.
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MODEL

BX231

Typ silnika

Trzycylindrowy, diesel, chłodzony cieczą

Oznaczenie silnika
Moc silnika brutto
Pojemność skokowa

BX261

Kubota D902
kW (KM)

17,2 (23)

18 (24,5)

cm3

898

1001 cm3

Poj. Zbiornika paliwa

25

PRZEKŁADNIA

GLEBOGRYZARKA

PŁUG DO ŚNIEGU

Rodzaj napędu

Załączany 4x4

Typ przekładni

Hydrostatyczna

Liczba przełożeń reduktora

2

Hamulce

Tarczowe, mokre

Układ kierowniczy

Hydrostatyczny ze wspomaganiem

WOM
Niezależny, sprzęgło mokre,
sterowane hydraulicznie

Typ WOM

KOSIARKA BIJAKOWA

DMUCHAWA DO ODŚNIEŻANIA

WOM tylny

obr/min

540

WOM międzyosiowy

obr/min

2500

l/min

24

kg

550

UKŁAD HYDRAULICZNY
Wydajność układu hydr.
Udźwig tylnego TUZ
Tylny TUZ

Kat I

WYMIARY I WAGI

ZBIORNIK NA TRAWĘ

SZCZOTKA

OGUMIENIE DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA:
Ogumienie
przemysłowe

Ogumienie do jazdy
po trawie

Ogumienie
rolnicze

Długość

mm

2425

Szerokość

mm

1145 (w zależności od ogumienia)

Wysokość z ROPS

mm

2110

Rostaw osi

mm

1400

Prześwit

mm

225

kg

650

Waga w wyposażeniu standardowym

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