
Prestaties, betrouwbaarheid, ergonomie, milieuvriendelijkheid, zuinigheid
draagbaar en duw gereedschap
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De “elektrische revolutie”    in dienst van uw gereedschap

Kubota, wereldwijd marktleider  
op het gebied van onderhouds-
materiaal voor groenvoorzienin-
gen, biedt een compleet  
assortiment professioneel  
op elektriciteit en benzine  
werkend draagbaar  
gereedschap: bosmaaiers,  
heggenscharen, snoeischaren, 
bladblazers, kettingzagen, 
cultivators, grasmaaiers...

Kubota wil zijn klanten de 
beste technologie en een 
beproefde kwaliteit  
bieden aan de hand van 
een compleet assortiment 
elektrisch draagbaar 
gereedschap met een 
uitzonderlijk 
prestatieniveau.

•  Zeer sterke accu voor een uitzonderlijke gewicht/energieverhouding:  

5,9 kg voor ca. een ontwikkeling van 1000 Wh (Ultra Lithium 1000 accu).

•  Revolutionaire technologie van de ternaire lithium-ion  

(Nikkel-Kobalt-Aluminium).

•  Autonomie tot een volledige werkdag zonder opladen.

•  Optimaal en constant vermogen.

•  Tot 800 à 1500 gebruikscycli (volledig opladen/ontladen). 

Dezelfde multifunctionele accu voor al het gereedschap.

Lithium-ion accu’s  
voldoen aan alle eisen van intensief  
en professioneel werk

Gewicht kg 3,4 5,5 5,9
Spanning V 43,2 43,2 43,2
Capaciteit Ah 9 15,8 23,2
Vermogen W 2000 2000 2000
Opgeslagen energie wh 400 700 990

400 700 1000
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De “elektrische revolutie”    in dienst van uw gereedschap

Uitstekende prestaties leverende elektrische motoren
Met hun krachtige borstelloze elektrische motoren biedt het elektrische 
draagbaar gereedschap van Kubota u een uitstekend rendement  
en wint u aan efficiency en werkcomfort.

• Zeer stil
Brushless motor met elektronische  

schakeling met zeer hoog rendement

Rendement  
van ca. 90%

• Klein formaat
  Oneindige theoretische levensduur, 

zonder wrijving en vonken •

•

•

• Geen onderhood
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Waarom kiest   u  elektrisch draagbaar gereedschap van Kubota

•  Met zijn ergonomische draagharnas wordt de accu als een rugzak gedragen:  

de kabel is bevestigd d.m.v. klittenband en de gebruiker heeft een optimale  

bewegingsvrijheid.

•  Minver vermoeidheid, met name dankzij de lichte accu’s (3 tot 6 kg).

•  Werk zonder inspanning en daardoor minder risico’s voor spieren en botten.

•  Geen brandstofmengsel om voor te bereiden en het gereedschap start onmiddellijk 

bij koud en warm weer.

Werkcomfort en hanteerbaarheid zijn optimaal

•  Krachtige motoren van 45 tot 2000 W (equivalent tweetaktmotor 

van 45 cm3) met zeer hoog rendement.

• Werkingsautonomie tot een complete werkdag.

•  Constant geleverd vermogen, ongeacht het energieniveau  

van de accu.

Betere prestaties
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Waarom kiest   u  elektrisch draagbaar gereedschap van Kubota

• Geen directe uitstoot van CO2.

•  Minder geluidshinder voor de gebruiker en zijn omgeving: zeer stil (max. 85 dB),  

waardoor dit gereedschap zeer geschikt is voor werk in bewoonde zones.

• Geen stankoverlast en geen last van uitlaatgassen voor de gebruiker.

•  De accu’s zijn voor 80% recycleerbaar en de motoren voor 95%.  

Milieuvriendelijk ontwerp van de producten (geen zware metalen en geen giftige  

of voor het milieu gevaarlijke stoffen).

Bescherming van het milieu  
en van de gezondheid op het werk

•  Weinig onderhoud: geen slijtageonderdelen op de elektrische motoren  

en geen onderhoud aan de accu’s.

•  Praktisch eindeloze levensduur van de motor.

•  Onderling verwisselbare accu’s: de zelfde accu kan voor meerdere  

gereedschappen gebruikt worden en zo sneller zijn geld terugverdienen.

•  De exploitatiekosten beperken zich tot enkele centen per dag*.

•  Snel rendement op de investering: de accu is al na een gebruik  

van 130 dagen terugverdiend**.

Rentabiliteit

* Kosten opladen = 0,10 € volgens de prijs per kW in Frankrijk
** Op basis van 5 liter per dag van een mengsel van 1,50 €/l.
Deze gegevens werden berekend met een dagelijks gebruik van de accu Energy 700



De krachtige, robuuste en lichte elektrische bosmaaier BC 2000 beantwoordt 
aan alle verwachtingen van de meest veeleisende professionele gebruikers.
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STRUIKGEWAS EN ONKRUID VERWIJDEREN

n   Professioneel, met een aan ieder type tuinwerk aan 
te passen vermogen.

n   Ergonomisch, perfect in balans. 
Dubbel harnas met verstelbare draagplaat.

n  Licht, slechts 5,4 kg.

n   Geen vervuiling, zeer laag geluidsniveau.

n   Onkruid verwijderen in stedelijke zones met de 
“citycut” kop: 2 tegen elkaar indraaiende bladen, 
zonder uitworp.
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Verwisselbare snijkop:  
kop met nylondraad of “City Cut” kop.

MODEL BC 2000 

MOTOR Elektrisch
VERMOGEN 2 kw
HANDGREEP Stuur
GEWICHT  5,4 kg
KOP NYLONDRAAD AUTOMAT. 5 m - 2,4 mm

Een alternatieve oplossing 
voor onkruid verwijderen, 
het antwoord op de  
ZERO FYTO richtlijnen.

Efficiënt en  
veelzijdig, geschikt voor alle 

tuinwerkzaamheden.



n   Een uitgebreid assortiment met een aan ieder type 
tuin aangepast vermogen.

n   Ergonomisch, perfect in balans.

n   Licht en hanteerbaar.

n   Anti-trilsysteem.

n   Snelle verwisseling van het gereedschap.

n   Eenvoudig onderhoud. Snelle verwisseling van het  
gereedschap: drietandig blad of 
kop met nylondraad.
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STRUIKGEWAS EN ONKRUID VERWIJDEREN

Met een cilinderinhoud van 25,4 tot 47,1 cm3 vindt u bij Kubota gegarandeerd 
de thermische bosmaaier die het meest geschikt is voor uw werkzaamheden.



n  Keuze uit meerdere krachtige motoren.

n  Zuinig en milieuvriendelijk.

n  Eenvoudig te starten.

Efficiënte motor
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MODEL KBC 26-RS KBC 26H-RS KBC 30H-RS KBC 43H-RS DN 260 DN 260S DN 330 DN 430 DN 480

MOTOR 2T 2T 2T 2T 2T 2T 2T 2T 2T
CILINDERINHOUD 25,4 cc 25,4 cc 30,2 cc 41,5 cc 25,6 cc 25,6 cc 32,6 cc 42,7 cc 47,1 cc
VERMOGEN 0,74 kw 0,74 kw  1,71 kw 0,8 kw 0,8 kw 0,97 kw 1,27 kw 1,8 kw
HANDGREEP /ANTIVIBRATION ring stuur stuur stuur stuur ring stuur stuur stuur
UITRUSTING 1 blad  1 blad  1 blad  1 blad + 1 kop + 1 kop nylondr.   + 1 kop nylondr.   1 blad + 1 kop 1 blad + 1 kop 1 blad + 1 kop
 + 1 kop nylondr.   + 1 kop nylondr.    + 1 kop nylondr.   nylondr. + gewatt. + enkelv. harnas + enkelv. harnas nylondr. + gewatt. nylondr. + gewatt. nylondr. + gewatt.
 + enkelv. harnas + enkelv. harnas + dubbel harnas pro harnas   pro harnas pro harnas pro harnas

DIAMETER BUIS 27 mm 27 mm 28 mm 28 mm 24 mm 24 mm 26 mm 28 mm 28 mm
TRANSMISSIE rechte as rechte as rechte as rechte as rechte as rechte ast rechte as rechte as rechte as
BRANDSTOF - RESERVOIR 0,6 l 0,6 l 0,6 l 1 l 0,6 l 0,6 l 0,8 l 0,9 l 0,9 l



Robuuste en  
betrouwbare  
heggenscharen voor 
een nauwkeurig en  
onberispelijk resultaat.
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SNOEIEN

n  Professioneel, krachtig, extra grote excentriek.

n  Ergonomisch, perfecte balans, draaiende achter handgreep.

n  Brede snoeibaan.

n   Diamant geslepen scherpe zijde van de bladen van gehard staal.

MODEL XTN 560 XTN 580 KHT23D KHT23DL 

MOTOR 2T 2T 2T 2T
CILINDERINHOOD 19,8 cc 19,8 cc 22,5 cc 22,5 cc
VERMOGEN 0,57 kw 0,57 kw 0,77 kw 0,77 kw
DRAAIEND ACHTERHANDGREEP - 180° 5 standen 180° 5 standen 180° 5 standen
GEWICHT 4,7 kg 5,5 kg 5,4 kg 5,7 kg
DUBBELE MESHOUDER 56 cm 58 cm 60 cm 75 cm
BRANDSTOFRESERVOIR 0,45 l 0,45 l 0,4 l 0,4 l
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Deze elektrische heggenscharen zijn licht en werken 
reukloos en bieden de professionele gebruiker daarmee 
werkcomfort bij zijn dagelijkse werkzaamheden. 

n   Professioneel en krachtig voor kappen en afwerking.

n   Antiblokkeersysteem voor de messen.

n   Snel connector voor accuverbinding.

n   Ergonomisch, perfecte balans, draaiende handgreep.

n   Licht, slechts 3,5 kg (HT 1200 / 63).

n   Draaiende kop op HT T150/200.

n   Buis van koolstof op HT T150/200.

n   Vervuiling 0, zeer laag geluidsniveau.

MODEL HT 1200/51 HT 1200/63 HT 1200/75 HT 1200/51 T150/200 

MOTOR Elektrisch Elektrisch Elektrisch Elektrisch
TYPE Brushless Brushless Brushless Brushless
VERMOGEN  1,2 kw 1,2 kw 1,2 kw 1,2 kw
ACHTERHANDGREEP Draaiend Draaiend Draaiend Dubbele handgreep
GEWICHT  3,3 kg 3,5 kg 3,7 kg 4,3 kg
DUBBELE MESHOUDER  51 cm 63 cm 75 cm 51 cm

Tot +/- 90° draaibare handgreep 
om het verticaal werken te  

vergemakkelijken.
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AFKORTEN – SNOEIEN

Voor professioneel werk.
n    Professioneel, speciaal ontworpen voor 

snoeien en afkorten.

n    Ergonomisch, perfecte balans en licht.

n    Start snel, “easystart” systeem.

n    Afstelling van de ketting zonder gereedschap, 
spanner in de remgreep.

n    Gecontroleerd verbruik van de kettingolie, 
instelling hoeveelheid op pomp.

n    Lage uitstoot uitlaatgassen dankzij de  
katalysator.

MODEL KCS 31TS KCS 31S KCS 35S

MOTOR 2T  2T 2T
CILINDERINHOUD  30,1 cc 30,1 cc 34,9 cc
VERMOGEN 1,04 kw 1,04 kw 1,27 kw
HANDGREEP Snoeischaar Achter Achter
GEWICHT  3,1 kg 3,3 kg 4,2 kg
GELEIDER  30 cm 35 cm 40 cm
KETTING (spoed) 3/8’’ 3/8’’ 3/8’’
KETTINGSPANNER Automatisch Automatisch Automatisch
BRANDSTOFRESERVOIR 0,24 l 0,24 l 0,48 l
OLIERESERVOIR  0,18 l 0,18 l 0,28 l
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Krachtige en lichte elektrische kettingzagen  
voor efficiënt en moeiteloos snoeien.

Veelzijdigheid en gebruiksgemak.
n    Professioneel, speciaal ontworpen voor klimmer-snoeiers.

n    Ergonomisch, perfecte balans.

n    Licht, slechts 2 kg. Telescopisch 3,4 kg.

n    Vervuiling 0, zeer laag geluidsniveau.

n    Afstelling van de ketting zonder gereedschap, automatische spanner.

n    Laag verbruik kettingolie, elektronische controle.

MODEL CS 2000 CS T220/300 

MOTOR Elektrisch Elektrisch
TYPE Brushless Brushless
VERMOGEN 2 kw 1,2 kw
HANDGREEP Scnoeischaar Dubbele handgreep
GEWICHT  2 kg 3,4 kg
GELEIDER  30 cm 25 cm
KETTING (spoed) 1/4’’ 1/4’’
KETTINGSPANNER Automatisch Automatisch 
OLIERESERVOIR  0,25 l 0,25 l

Telescopische stok van koolstofvezel 
met een bereik van 4,5 m en in meerdere 
standen verstelbare kop om werk op 
hoogte ver vergemakkelijken. 



Deze robuuste en krachtige thermische bladblazers  
verhogen uw efficiency en productiviteit.
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BLADBLAZEN

n    Professioneel en robuust, voor een bijzonder en intensief gebruik.

n    Ergonomisch, perfecte in balans en licht.

n    Start snel, “easystart” systeem.

n    Zuigset met stofzak als optie voor de BL3110.

n    Silent bloc op het model BL8500SP.

n    Lage uitstoot van uitlaatgassen door recycling van de gassen.

MODEL KBL31 KBL85SP

MOTOR 2T 2T
CILINDERINHOOD 30,1 cc 64,7 cc
VERMOGEN  1 kw 2,9 kw
GEWICHT 4,3 kg 9,5 kg
MAX. LUCHTDEBIET 720 m3/h 1218 m3/h
LUCHTSNELHEID 72 m/s 91 m/s

Brede draagbanden en een dik 
harnas voor een uitzonderlijk 
werkcomfort. 
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De bijzonder stille elektrische bladblazer BL750 is uitermate 
geschikt vooral het efficiënt reinigen van lawaai gevoelige zones.

n    Professioneel, uitstekende prestaties, krachtig.

n    Ergonomisch, geen gyroscopische werking.

n    Uiterst licht, slechts 2,6 kg.

n    Vervuiling 0, zeer laag geluidsniveau.

n    Keuzeschakelaar 4 vermogensstanden en booster,  
voor iedere situatie en ondergrond.

n    Stapsgewijs werkende trekker  
voor een betere energiecontrole.

Efficiënt in iedere situatie:  
snelheidsschakelaar, booster en 
trekker om de luchtstroom zeer 
nauwkeurig te controleren. 

MODEL BL 750 

MOTOR Elektrisch
TYPE Brushless
VERMOGEN  0,750 kw
GEWICHT 2,6 kg
MAX LUCHTDEBIET 880 m3/h
LUCHTSNELHEID 61 m/s



16

GROND BEWERKEN

n Professioneel, voor landbouw, tuinbouw, parken en tuinen.

n Kwaliteit, efficiency en snel werk.

n Ergonomisch, hanteerbaar, klein formaat.

n Zeer licht, slechts 3,1 kg.

n Vervuiling 0, zeer laag geluidsniveau.

Met de elektrische hakfrees-wieder WH400 wordt  
grond bewerken en onkruid verwijderen kinderspel.
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n   9 eenvoudig afstelbare werkstanden,  
voor werken aan de oppervlakte en diep in de grond.

n   Een goed alternatief voor het chemisch verwijderen  
van onkruid.

Eenvoudig af te stellen handgreep 
voor een perfect aan de bediener 
aangepast gereedschap.

MODEL WH 400 

MOTOR Elektrisch
TYPE Brushless
VERMOGEN 0,380 kw
GEWICHT  3,1 kg
PRODUCTIESNELHEID (bewegingen/min) 885
GEBRUIKSVERSNELLINGEN 4
SCHUINE STAND VAN DE BLADEN 9
TYPE BLADEN (onderling verwisselbaar) 5

Deze opmerkelijk lichte en stabiele hakfrees maakt het  
werken tussen bloemperken zeer eenvoudig.
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 MAAIEN

n  Beproefde robuustheid.

n  Mes met plaatkoppeling.

n   Sterk corrosiewerend carter van versterkt  
aluminium.

Prestaties en betrouwbaarheid

Uitstekend werkende duwmaaiers voor een perfect 
maairesultaat en goed grasopvang in iedere situatie.
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n   Krachtige, professionele en zuinige motoren.

n   Elektronische ontsteking en automatische 
decompressie voor eenvoudig starten.

n   Cardanaandrijving.

Efficiënte motor

n  Grote wielen op rollagers.

n  Hanteerbaarheid en veiligheid.

n  Brede opraapbak met stoffilter.

n  Vereenvoudigd onderhoud.

n   Mulchingset en keerplaat aan de achterzijde 
verkrijgbaar als optie.

Gebruikscomfort

NIEUW

MODEL  W721 W821 Pro  W721 Pro HST

MOTOR Vermogen 182 cm3, 6 ch HONDA GXV 160 ; 163 cm3, 6 ch 182 cm3, 6 ch

  Starten Handmatig met starter Handmatig met starter Handmatig met starter

  Transmissie Mechanisch Mechanisch Hydrostatisch

  Brandstofreservoir 2,4 liter 2 liter 2,4 liter

MAAIEN Plaatkoppeling Frictieplaat Frictieplaat Frictieplaat

  Maaicarter Versterkt aluminium Versterkt aluminium Versterkt aluminium

  Rijsnelheid 2,8 km/u Langz. - 4,3 km/u Snel 3,6 km/u Langz. - 5 km/u Snel 0 tot 6,1 km/u

  Maaibreedte 53 cm 53 cm 53 cm

  Maaihoogte 22 tot 82 mm / 7 standen 22 tot 82 mm / 7 standen 22 tot 82 mm / 7 standen

  Inhoud 75 liter 75 liter 75 liter

AFMETING Lengte 1810 mm 1810 mm 1810 mm

  Breedte 580 mm 580 mm 580 mm

  Hoogte 1260 mm 1260 mm 1260 mm

  Gewicht 50 kg 59 kg 65 kg

Eenvoudig te wijzigen 
maaihoogte.



Uw Kubota dealer
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7Kubota Europe SAS • Dieselstraat 10, 6716 BC - Ede - Netherlands  
www.kubota.fr


