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Vederlicht 
voor het 
behalen van 
resultaten

De tractoren van de BX-serie zijn kleiner dan een normale tractor 
en gemakkelijker te bedienen. Het intuïtieve en ergonomische 
bestuurdersplatform, dat beschikbaar is voor zowel de cabine als 
de beugel versies, zorgt ervoor dat alle bedieningselementen binnen 
handbereik zijn. Bovendien betekent de standaard cruisecontrol functie 
dat u bij het maaien van grote gazons uw voet niet op het gaspedaal 
hoeft te houden.

Comfort dat op elk niveau scoort
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Zelfs als een energiek potje voetbal niet het eerste is wat u wilt op uw vers 
gemaaide gazon, zullen de zeer betaalbare BX-serie tractoren u in een mum  
van tijd helpen om het er weer geweldig uit te laten zien. Ze zijn compact en licht 
van gewicht en combineren een minimale impact met een maximaal rendement 
en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

De perfecte teamspelerMeer tijd over 
houden voor 
uw gezin
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Gemaakt 
om het leven 
mooi te 
maken

Hun lage gewicht maakt de BX-serie tractoren ideaal 
voor landschapsverzorging en onderhoud van landerijen. 
Twee dubbelwerkende ventielen aan de achterzijde 
zorgen voor alle hydraulische kracht en soepelheid  
die nodig is om een groot aantal accessoires aan  
te drijven - van maaidekken en grasopvang tot voorladers 
en grondbewerkingswerktuigen.

Voor ontspannende dagen in de tuin
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Of het nu gaat om gemeentelijk, commercieel of 
particulier gebruik, de extreme betrouwbaarheid 
en robuustheid van uw BX-serie tractor zorgt 
voor een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. 
Van het opruimen van een speeltuin tot het 
ruimen van sneeuw, van landschapsverzorging 
tot voorlader werkzaamheden, de BX-serie blijft 
presteren - jaar in, jaar uit.

Het vermogen om het leven leuker te maken

Prestaties en 
meerwaarde 
van de 
volgende 
generatie
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Altijd een betrouwbare partner 
Krachtige en zuinige motoren, een robuuste 
hydrostatische transmissie en een uiterst duurzame 
frameconstructie maken een maximale productiviteit 
mogelijk. Door de compacte afmetingen kunt u effectief 
werken op kleine en hellende vlakken en door het lage 
basisgewicht blijven de gazons intact.

De compacte BX231/261 is kleiner dan een normale 
tractor en gemakkelijker te bedienen. Dankzij zijn hoge 
prestaties en veelzijdigheid is hij ook ideaal voor de meest 
uiteenlopende en veeleisende taken op het gebied van tuin- en 
landschapsverzorging en het onderhoud van landerijen.

De wendbare 
compact tractor

#Highlights
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Eenvoudig onderhoud
De motorkap uit één stuk kan volledig omhoog worden 
gebracht en alle relevante componenten zijn zonder 
gereedschap toegankelijk. Dit maakt het dagelijks 
onderhoud een fluitje van een cent.

Compact, behoedzaam voor de bodem en 
wendbaar 
De BX231/261-tractoren hebben de fysieke afmetingen 
van een standaard zitmaaier en zijn indrukwekkend 
wendbaar, zelfs in de meest veeleisende plaatsen. 
Dankzij hun compacte afmetingen zijn ze effectief voor 
kleine en hellende vlakken; het lage basisgewicht is ook 
behoedzaam voor gevoelige gazons. Maar laat  
u niet misleiden door hun bescheiden afmetingen - deze 
tractoren hebben veel vermogen en kunnen een veelheid 
aan taken en projecten aan.

Wist je dat? 
        
Wist u dat Kubota zijn eigen 
motoren produceert en dat 
Kubota wereldwijd marktleider 
is voor industriële dieselmotoren 
onder 100 pk? Het zal u 
wellicht verbazen onder 
welke motorkappen Kubota 
motoren aan het werk zijn. 
Topkwaliteit en efficiëntie zijn de 
hoofdingrediënten van dit succes.

Eén motor, 
veel positieve 
kenmerken
Kubota is een van ’s werelds grootste fabrikanten van dieselmotoren 
in dit vermogens segment. De motoren bieden bewezen kwaliteit en 
betrouwbaarheid en worden gekenmerkt door indrukwekkende vermogen 
reserves. Sterker nog: ze zijn niet alleen krachtig, maar maken ook indruk 
met hun lagere emissies, lager brandstofverbruik en soepele werking.

Een motor met spierkracht
De BX231/261 tractoren worden aangedreven door de 
beproefde Kubota-motoren met hoog vermogen. De 
BX231 heeft een zuinige 17 kW (23 pk) en de BX261 
een 19 kW (26 pk) dieselmotor onder de motorkap. Dit 
3-cilinder werkpaard biedt opmerkelijke prestaties voor 
een tractor van dit formaat - meer dan genoeg om uw 
zwaarste taken uit te voeren.

#Motor

Robuust en duurzaam
De motorkap en spatborden van slijtvast materiaal 
zijn betrouwbaar bestand tegen schokken, deuken en 
andere beschadigingen, zodat uw BX-tractor er nog 
jaren lang net zo goed uitziet als hij werkt. 
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Gewoon richting kiezen en het heft in handen 
nemen
De hydrostatische transmissie van de BX-tractoren 
maakt het mogelijk om snel en soepel vooruit of achteruit 
te kiezen via twee soepel lopende voetpedalen. Door 
slechts één pedaal te kunnen gebruiken, worden 
verkeerde handelingen uitgesloten en wordt een veilige 
werkomgeving gegarandeerd.

Moeiteloos grote taken uitvoeren
Het maaien van grote oppervlakten, wanneer een 
constante snelheid vereist is, kan eenvoudig en 
comfortabel worden uitgevoerd met de cruisecontrol, 
waarmee de BX-tractoren standaard zijn uitgevoerd. 
Het zorgt ervoor dat de door u ingestelde snelheid 
automatisch op een constant niveau wordt gehouden. 
Zo kunt u uw voet van het gaspedaal halen en de klus 
zonder stress klaren.

Gemakkelijk te rijden, gemakkelijk te 
manoeuvreren
De veelzijdige BX-tractoren zijn eenvoudig te besturen 
en te manoeuvreren. Zelfs de meest veeleisende maai 
klussen kunnen op een efficiënte en precieze manier 
worden uitgevoerd. Doordat ze soepel manoeuvreren 
tussen bomen en andere smalle plaatsen in de tuin, 
laten de machines zien dat ze meer zijn dan gewone 
tuintractoren. Een ander voordeel is dat de compacte 
afmetingen en het lichte bedrijfsgewicht het gazon 
beschermen.

Gemaakt voor     
maximale        
productiviteit
De BX231 en BX261 zijn betrouwbare partners als het gaat om het 
onderhoud van grote parken, tuin- en landschapsonderhoud of 
gemeentelijke winterdienst. Hun robuuste hydrostatische transmissie en 
uiterst duurzame frameconstructie zorgen voor een maximale productiviteit.

#Transmissie
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Individuele stuurverstelling
Het verstelbare stuurwiel kan eenvoudig 
worden aangepast aan elke bestuurder, 
ongeacht zijn of haar lengte. Deze functie 
is vooral nuttig wanneer de tractoren door 
meerdere bestuurders worden gebruikt.

Ideaal voor lage doorgangen
De tractoren zijn uitgerust met een 
neerklapbare veiligheidsbeugel. Dit is 
een groot voordeel in situaties waar de 
hoofdruimte beperkt is, zoals in garages 
of schuren.

Bescherming en comfort, het hele jaar door
Bij regenachtig weer of in de winter zijn lange werkdagen 
op een open tractor geen pretje. Daarom zijn beide 
modellen ook verkrijgbaar in een cabine-uitvoering, 
waardoor ze geschikt zijn voor professioneel gebruik, 
het hele jaar door. De comfortabele cabine biedt veel 
ruimte, goede geluidsisolatie, uitstekend zicht rondom 
en krachtige verwarming. Ventilatieopeningen aan de 
voor- en achterzijde zorgen voor een goede luchtcirculatie. 
Ook lage doorrijhoogtes zijn geen probleem voor de 
cabinetractor. Met een totale hoogte van minder dan 2 m 
kan de tractor in kleinere garages of in parkeergarages 
met beperkte hoogte worden gebruikt.

#Platform/Cabine/Veiligheidsbeugel

Meer controle,     
meer comfort,      
meer ruimte
Stap in en geniet van de rit - dat is waar het bij de BX-tractoren om draait.
Met zijn goed afleesbare display biedt het moderne instrumentenpaneel 
alle informatie die u nodig heeft om uw BX-tractor veilig en doelgericht te 
bedienen. Een volledig gestoffeerde comfortstoel, een verstelbaar stuurwiel 
en de grotere beenruimte van het bestuurdersplatform zorgen voor 
maximale productiviteit en comfort.

Ruim bestuurdersplatform
Het volledig vlakke platform met de ergonomisch 
gemonteerde bedieningselementen biedt veel ruimte en 
comfort.

Comfortabele stoel
De standaard gemonteerde, mechanisch geveerde 
bestuurdersstoel met hoge rugleuning en verstelbare 
armleuningen biedt een hoog zitcomfort voor ontspannen 
rijden en werken. Als u nog meer comfort wilt, dan is de 
optionele luxe luchtgeveerde bestuurdersstoel de juiste 
keuze voor u. Maar u kunt de standaard comfortstoel 
ook aanpassen aan uw postuur en in hoogte. In 
combinatie met de andere praktische details kunt u zo 
uw taken op een ontspannen en comfortabele manier 
uitvoeren.

Alle informatie in één oogopslag
Het duidelijk vormgegeven instrumentenpaneel is 
voorzien van goed leesbare aanduidingen voor alle 
belangrijke informatie. Dit zorgt voor een probleemloze, 
veilige en efficiënte werking van uw tractor. Eén blik 
is voldoende om de belangrijkste functies en de 
bedrijfsstatus van uw tractor te kennen.
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Royale bodemvrijheid
U wordt vaak geconfronteerd met 
uiteenlopend terrein waar stenen, takken 
en andere obstakels het rijden lastig 
kunnen maken. Op andere momenten 
moet u zelf de stoepranden omzeilen. 
Geen probleem voor de BX-tractoren. 
Dankzij de hoge bodemvrijheid kunt u met 
deze tractoren comfortabel en zonder 
schades rijden.

#Hydrauliek en aftakas

Flexibele 
inzetbaarheid op elke 
ondergrond
Met de optionele fronthef bieden deze tractoren drie onafhankelijke 
montageruimtes. Dit maakt ze nog flexibeler in het gebruik en verkort 
de montagetijden. Dankzij een krachtige hefinrichting achter kunt u alle 
werktuigen uit Kubota‘s uitgebreide assortiment aanbouwwerktuigen 
gebruiken. Bovendien kunnen ze dankzij de hoge bodemvrijheid worden 
gebruikt op plaatsen waar andere compact tractoren niet kunnen komen.

Voldoende hefvermogen voor veelzijdige 
toepassingen 
De BX is voorzien van een robuuste, hydraulisch 
bediende 3-punts, categorie I hefinrichting achter.  
Met een hefvermogen van 550 kg is het krachtig genoeg 
om een grote verscheidenheid aan werktuigen aan  
de achterzijde te hanteren.

Het hele jaar door flexibiliteit
De frontaftakas wordt direct door de motor aangedreven. 
Hierdoor beschikt u over drie onafhankelijke 
montageruimtes voor een breed scala aan frontaanbouw 
delen. Hierdoor worden de montagetijden verkort  
en heeft u het hele jaar door een grote flexibiliteit.  
Het is niet nodig om de middenonder maaier te 
demonteren om frontaanbouw delen te bedienen.  
Dit betekent bijvoorbeeld dat u na het maaien kunt werken 
met een frontveegmachine zonder dat u werktuigen hoeft 
aan te koppelen of te demonteren.

Wist je dat?
        
Wist u dat Kubota niet alleen 
een van de top-50 meest 
bekende merken in Japan is, 
maar ook een van de grootste 
tractor fabrikanten ter wereld? 
Alleen al in 2014 heeft Kubota 
meer dan 180.000 tractoren 
geproduceerd.
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STAP 5 
Trek de oprijplaten in, hef het dek op en u 
bent klaar om te beginnen!

STAP 4 
Koppel de aftakas met behulp van de eenvoudige hendel    
met één handeling en plaats vervolgens de anti-scalpeer rollen.

Duurzame asaandrijving
De asaandrijving van de BX231/261 
brengt het vermogen soepel over 
van de tussenas-aftakas naar het 
middengedeelte van het maaidek. In 
tegenstelling tot een riemaandrijving is er 
geen sprake van slip en is het onderhoud 
minimaal.

Eenvoudige montage en demontage  
Het standaard maaidek kan ook 
eenvoudig worden gemoteerd en 
gedemonteerd, waardoor u tijd en moeite 
bespaart.

152,4 mm

#Maaidek 

Perfect 
gecoördineerde 
werktuigen
Wat u ook doet - transporteren, maaien of lichte grondbewerking - er is 
altijd een BX-serie werktuig om het werk sneller en gemakkelijker te maken. 
De werktuigen kunnen snel en eenvoudig worden aan- en afgekoppeld, 
zodat u andere taken gemakkelijk kunt uitvoeren. De exclusieve  
„Easy-Over“ middenonder maaidekken zijn hiervan een goed voorbeeld. 

Gemonteerd en gedemonteerd in een recordtijd
Om aan uw speciale afmetings eisen te voldoen, zijn 
de „Easy-Over“ mid-mount maaidekken voor de BX-
tractoren verkrijgbaar in 137 cm en 152 cm werkbreedte. 
Een groot voordeel is de eenvoudige montage en 
demontage, die zeer snel kan worden uitgevoerd. 
Schuif eerst de geïntegreerde oprijplaten naar buiten en 
ontgrendel de anti-scalpeer rollen achter. Daarna rijdt u 
over het dek. Vergrendel de blokkering van het achterste 
gedeelte van het dek en de universele hendel met één 
enkele handeling. Nu gewoon de oprijplaten inklappen, 
het maaidek heffen en gaan maaien!

Standaard maaidek 
Het 3-messen maaidek zorgt voor een groot maaibereik, 
zodat u meer gras kunt maaien in één werkgang.  
Voor de BX231/261 kunt u kiezen tussen een 
werkbreedte van 137 cm en 152 cm.

Hoge bodemvrijheid
Het „Easy-Over“ maaidek heeft een bodemvrijheid van 
152,4 mm - meer dan alle andere maaiers in zijn klasse. 
Hierdoor kunt u met de gemonteerd maaidek moeiteloos 
over obstakels heen rijden.

Eenvoudige maaihoogteverstelling
Draai eenvoudigweg aan de makkelijk bereikbare 
bedieningsknop om de gewenste maaihoogte in stappen 
van 6 mm in te stellen.

STAP 3 
Vergrendel het dek op zijn plaats met de 
eenvoudig te gebruiken vergrendeling 
aan de achterzijde van het dek.

STAP 2 
Rij over het maaidek.

STAP 1
Schuif de oprijplaten uit en haal de 
anti-scalpeer rollen los.

SLOT

Middenondermaaidekken RCK48-23BX-EU-F RCK48R-23BX-EU RCK54-23BX-EU-F RCK60B-23BX-EU-F

Type Zijuitworp Achteruitworp Zijuitworp

Aantal messen 3

Koppelsysteem Zwevend Zelfbalancerend

Maaibreedte mm 1 219 1 372 1 524

Maaihoogte mm 25 –102

Instelling maaihoogte Draaiknop

Gewicht kg 75 95 115
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Model BX231 BX261

Motor

Type Vloeistofgekoeld, 3-cilinder diesel

Model D902-E4-BX-3EU D1005-E4-BX-3EU

Brutomotorvermogen bij 3200 omw-min   pk (kW) 23, 3 (17,1) 25,5 (18,8)

Aftakasvermogen bij 3200 omw-min pk (kW) 17,9 (13,2) 19,7 (14,5)

Cilinderinhoud cm3 898 1.001

Inhoud brandstoftank l 25

Transmissie

Transmissie HST, twee groepen

Aandrijfsysteem Keuze twee - en vierwielaandrijving

Remmen Natte schijf

Aftakas Onafhankelijke, natte hydraulische koppeling

Achter Standaard (540 omw/min)

Midden Standaard (2500 omw/min)

Hydrauliek

Pompcapaciteit l/min 24

3-puntshefinrichting Categorie I

Hefvermogen kg 550

Stuurinrichting Hydrostatische stuurbekrachtiging

Wielen

Voorzijde 18 × 8,5 –10

Achterzijde 26 × 12 –12

Rijsnelheden bij nominaal
motortoerental (Gazon)

Vooruit km/h 0 – 13,5

Achteruit km/h 0 – 10,5

Afmetingen

Lengte met 3-puntshefinrichting mm 2.425

Breedte (met gazonbanden) mm 1.145

Hoogte met veiligheidsbeugel mm 2.110

Wielbasis mm 1.400

Bodemvrijheid (vooras) mm 225

Spoorbreedte Voor mm 930

Achter mm 820

Draaicirkel (zonder rem) m 2,3

Gewicht trekker kg 650

#Technische gegevens

Model voorlader LA243EC-1

Max. hefhoogte (tot scharnierpen laadbak) mm 1.810

Storthoogte   mm 1.333

Stortbereik bij max. hefhoogte mm 735

Max. storthoek           graden 45

Bereik met bak op de grond    mm 1.390

Terugkiphoek bak     graden 29

Graafdiepte mm 120

Totale hoogte in transportstand   mm 990

Bakbreedte mm 1.219

LA243EC-1

Hefvermogen  
(500 mm naar voren, max. hoogte) 

kg 235

Opbreekkracht (500 mm naar voren) N 4.410

Heftijd tot max. hoogte onbelast s 3,5

Daaltijd onbelast s 2,7

Terugkiptijd bak s 2,4

Storttijd bak s 1,7

Nominale volumestroom l/min 14

Diameter hefcilinder mm 40

Diameter kipcilinder mm 65

Bakinhoud (afgestreken) m3 0,14

#Voorlader

Robuuste,  
veelzijdige voorlader
Kubota ontwikkelde de voorlader speciaal voor de BX-tractoren.  
Het stelt u in staat om het voorladerwerk snel en productief te doen.  
Dankzij de gereedschapsloze montage en demontage is het gemakkelijk om 
te wisselen tussen voorladerwerk en andere frontwerktuigen.

Afgeronde voorladerframe
Het afgeronde voorladerframe sluit perfect aan bij 
het ontwerp van de motorkap. Dit ontwerp heeft 
niet alleen een robuuste uitstraling, maar biedt ook 
tastbare voordelen omdat het een optimaal zicht op het 
werkgebied aan de voorzijde biedt.

Beschermde hydraulische leidingen
Op de BX zijn de hydraulische leidingen geïntegreerd 
in het voorladerframe. Deze oplossing biedt twee 
voordelen: het beschermt de leidingen tegen 
beschadigingen en verbetert het zicht.

Eenvoudige montage en demontage
De voorlader heeft een geïntegreerde afzetsteun 
die het aan- en afkoppelen vergemakkelijkt.

Praktische front bescherming
De elegante optionele frontbescherming kan worden 
ingeklapt om het openen van de motorkap te 
vergemakkelijken.
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