ST

KUBOTA
ST-SERIE
ST341 - ST371 - ST401

# ST-SERIE
Met een ongekende maat-krachtverhouding zijn de hydrostatische tractoren van de
ST-lijn de meest productieve van hun categorie. De 6 goed uitgeruste ST-modellen
met veiligheidsbeugel/cabine van 34, 37 en 40 pk beschikken standaard over 3
ventielen achter en 2 voor die bediend worden door hendels binnen handbereik, om
het gebruik van de Kubota accessoires te vereenvoudigen
Uitzonderlijke motor prestaties
Kubota dieselmotoren zijn beroemd om hun uitzonderlijke prestaties
en betrouwbaarheid. Ze kunnen onder alle omstandigheden continu
grote prestaties leveren en hebben zelfs bij zwaar werk nog vermogen
over. Dankzij de sterke koppelstijging wordt ook werken bij lage
snelheden echt kinderspel. Vermoeidheid van de bestuurder, zelfs
na een lange werkdag, wordt voorkomen door het lage geluidsniveau
en de optimale trillingsdemping. De ST-serie is leverbaar in modellen
met 34, 37 en 40 pk.

Snelheden voor al uw werkzaamheden
De ST-serie heeft de hoogste rijsnelheid in zijn klasse - 30 km/h zodat u zich sneller kunt verplaatsen en meer tijd overhoudt voor
de werkzaamheden. Deze werkzaamheden kunt u soepel uitvoeren
door de HST transmissie met drie groepen, hiermee vindt u altijd
de meest geschikte rijsnelheid. Om de rijsnelheid eenvoudig te
beheersen zijn de tractoren voorzien van een getrapte cruise control
hendel, deze is uiterst ergonomisch geplaatst en zorgt voor een
constante snelheid tijdens het maaien en ander werk zonder dat u
voortdurend het gaspedaal moet indrukken.
Comfortabel gedurende de dag
De ST-serie tractoren zijn uiterst comfortabel. De ruime, bijna vlakke, bestuurdersplaats is voorzien van trillingsdempers en een isolerende
rubberen vloermat. 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 worden. Daarnaast is draaien met Bi-Speed
uniek op Kubota tractoren en standaard aanwezig op de ST-serie. Met Bi-Speed draait u sneller, soepeler en korter. Bovendien beperkt
Bi-Speed schade aan de ondergrond tot een minimum.
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# ST-SERIE
Een indrukwekkende hefcapaciteit
De robuuste hefinrichting aan de achterzijde met een hefcapaciteit van
1.150 kg vergroot de veelzijdigheid van de nieuwe ST-serie nog meer.
Naast deze hefcapaciteit heeft de ST-serie een hoge pompopbrengst
van 49,2 liter, waarbij er tot 30 l/min beschikbaar blijft voor de
werktuigen. Om multifuctioneel te blijven is de ST-serie uitgerust met
drie hydrauliekventielen aan de achterzijde: 1x EW, 1x DW en 1x EW/
DW, daarnaast is de trekker uitgerust met een monohendel met twee
dubbelwerkende ventielen en voorzien van aansluitingen middenvoor. Met
deze uitzonderlijke eigenschappen is de ST-serie geschikt voor diverse
werktuigen en gereedschappen.

Multifunctioneel door vele aanbouwmogelijkheden
De tractoren uit de ST-serie bieden vele mogeljikheden voor aanbouw werktuigen. Zo kunnen
de tractoren worden voorzien van een voorlader met een hefvermogen van 550kg. Ook kunnen
een fronthef (600 kg) en een frontaftakas (1000tpm) de veelzijdigheid van deze compacte machine
vergroten. Om maaiwerkzaamheden uit te voeren kunt u kiezen voor een middenondermaaier (1,52m)
met een eventuele opvangbak aan de achterzijde of voor een van de aanbouwwerktuigen uit het Kubota
assortiment

Ruimtelijk zicht
De ruime cabine, met airco,
van de ST-serie tractoren is
overzichtelijk ingedeeld en door
de ergonomische plaatsing van
bedieningshendels eenvoudig
in gebruik.
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#Technische gegevens
Model

Motor
Model
Type
Aantal cilinders
kW (pk)
Motorvermogen: SAE
97/68/EG
kW (pk)
ECE-R24
kW (pk)
kW (pk)
Aftakas vermogen
cm³
Cilinderinhoud
omw/min
Nominaal toerental
Uitlaatdemper
Luchtlter
l
Inhoud brandstoftank
Transmissie
Aandrijving
Type
Bi-speed
Differentieelslot achter
Rem
km/h
Rijsnelheid / vooruit
km/h
Rijsnelheid / achteruit
Koppeling
Aftakas
Type
Aftakas (achter) omw/m
Aftakas (centraal) omw/m
Hydrauliek
l/min
Pompopbrengst totaal
l/min
Pompopbrengst werktuigen
l/min
Pompopbrengst stuurpomp
Regeling hefinrichting
Max hefvermogen (op hefpunt) kg
kg
(600mm achter hefpunt)
3-punts hef achter
Hydrauliek ventiel achter + (middenvoor)
Stuursysteem
Besturing
Cabine
Cabine
Banden
voor
achter
Afmetingen
Totale lengte
Totale breedte
Totale hoogte (met bgl / met
Wielbasis
Spoorbreedte

mm
mm
mm
mm
voor
achter
mm
kg
kg

Bodemvrijheid
Gewicht (met beugel)
Gewicht (met cabine)
Draaistraal (zonder rem)
Uitrusting
Stoel
Cruise control
Instrumentenpaneel aftakas lamp
Instrumentenpaneel parkeerrem lamp
Hydraulische aansluitingen
Bescherming aftakas

ST 341

ST 371

ST 401

Kubota D1703

Kubota D1803
ETVCS, watergekoeld, 4-takt diesel
3 cilinders
27,3 (37,1)
26,9 (36,6)
25,9 (35,2)
19 (25,9)
1826
2700
Geïntegreerd
Droog lter, papierelement
30,0

Kubota D1803

24,9 (33,9)
24,5 (33,3)
23,6 (32,1)
16,6 (22,6)
1647

4WD
Hydrostaat, 3 groepen
Standaard
Standaard
Natte schijfremmen
0-29,7 (met 360/70R20 banden)
0-23,7 (met 360/70R20 banden)
Enkelvoudige droge plaatkoppeling
Onafhankelijk
1ste: 540 omw/m (@2670 omw/m) / 2de: 800 omw/m (@ 2717 omw/m)
2500 omw/m (@2734 omw/m)
49,2
30,6
18,6
Positieregeling
1150
890
Categorie I
1x EW/DW omschakelbaar, 1x DW, 1x EW + (2x DW)
Hydraulische stuurbekrachtiging
Ruime cabine (4 stijlen), airco, werklampen voor en achter, ruitontdooiing
achter,
Gazon
Landbouw
Industrie
24 × 8.50-14
6.00-12
23 × 8.50-14
13.6-16
9.5-22
12.5/80-18

1335 (GZ)
2340 / 2155 (GZ)
mm
mm

28,7 (39,0)
28,3 (38,5)
27,3 (37,1)
20,4 (27,8)
1826

1020 (GZ)
990 / 1065 (GZ)
225 (GZ)

2835 (met 3-P)
1185 (LB)
2350 / 2165 (LB)
1610
1020 (LB)
950 / 1070 (LB)
235 (LB)
1140
1285
2,5 m met Bi-Speed

Luxe geveerde stoel met hoge rugleuning
Nokkentype
Standaard
Standaard
Middenvoor en achter
Opklapbaar
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Kubota streeft naar het publiceren van accurate en actuele inhoud op het moment van afdrukken. Alle rechten voorbehouden. Niets uit
deze publicatie mag in enige vorm of inhoudelijk worden verveelvoudigd zonder voorafgaande toestemming van Kubota. Kubota behoudt
zich het recht, indien noodzakelijk, om functies en/of prestaties aan te passen of te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

1360 (IND)
2345 / 2155 (IND)
1045 (IND)
1360 (IND)
235 (IND)

