Kubota ВХ 2350

Цена: Запитване
Номер на обявата: 82856
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Марка: Kubota
Модел: Трактори Kubota ВХ 2350
мощност (к.с.): 18
Идеален за теглене, за работа с преден товарач, за обработка на почвата и естествено за
косене. Въпреки компактните си размери ВХ 2350 е мощен, многофункционален и комфортен.
Добра видимост на инструменталното табло

На новото инструментално табло с дигитално отчитане на оборотите, всички основни функции
на трактора могат лесно да се следят. Светлините, мигачите и клаксонът се намират на един
лост и по този начин улесняват обслужването.
Ефикасно охлаждане
Радиаторът на ВХ 2350 се намира не толкова напред, както при другите трактори, а е
разположен в средата. Така въздухът се всмуква от мястото на водача и се подава към коша
на двигателя. По този начин се избягва прегряване, всмукване на трева в решетката на
радиатора и същевременно мястото на водача се охлажда по-добре.
Темпомат
За по-удобно косене на големи площи може да се работи с темпомата на ВХ 2350; просто
трябва да се активира лоста – скоростта на движение се задържа постоянна и кракът може да
се махне от педала.
Хидростатично управление
Към стандартното оборудване на ВХ 2350 е и лекото сервоуправление, което гарантира на
водача, че няма да се умори.
Задвижване 4х4
Задвижването на всички колела осигурява по-добра теглителна мощност и при екстремен
релеф.
Триточкова задна навесна система с широко приложение
Към серийното оборудване се числи и триточкова задна навесна система със сила на
повдигане от 550 кг. Тя улеснява изолзването на различни видове прикачени уреди. В случай
на приложение на предна почистваща машина или на дъска за сняг се препоръчва оборудване
с предна навесна система и независим ВОМ. По този начин могат да се прикачат различни
уреди отпред. Допълнително се предлага и кабина за комфортна работа през зимата.
Лесен монтаж/демонтаж
Предният товарач на ВХ 2350 е снабден с нова опора, която улеснява монтажа и демонтажа.
Хидравличните маркучи са разположени от вътрешната страна на рамената и по този начин са
по-добре защитени. Така се повишава и видимостта.
Косилен механизъм
Косилният механизъм с три ножа се предлага в три размера, отговарящи на съвременнните
изисквания при косене. Той се прилага навсякъде, където има нужда от оптимално качество
при косене. Можете да избирате между 122 см., 137 см. и 152 см. Към това ВХ 2350 разполага
със система за бърз монтаж, централно регулиране на височината на откоса, здраво карданно
задвижване за предаване на силата без триене от ВОМ и висок просвет за работа на косачката
при неравни терени.
Двигател
KUBOTA D902 3 цилиндров, дизел с водно охлаждане

Мощност SAE kW (к.с.) 18,5 (25,2)
Мощност ЕСЕ-R24 kW (к.с.) 15,2
Обем куб.см. 898
Обем на горивният резервоар, л 25
Предавки Двустепенна хидростатична скоростна кутия
Задвижване Включване на задвижване на всички колела
Спирачки Дискови в маслена вана
ВОМ
Тип ВОМ Независим, с хидравличен съединител в маслена вана
Обороти 540
ВОМ междинен 2500
Хидравлика
Дебит на помпата, л/мин 23,5
Задна триточкова навесна система Кат. I
Подемна сила в края на рамото на навесната система, кг. 550
Управление Хидростатично сервоуправление
Гуми размери
Предни гуми за трева/полски/индустриални 18х8,5-10/18х8,5-10/18х8,5-10
Задни гуми за трева/полски/индустриални 26х12-12/26х12-12/26х12-12
Скорост (с гуми за трева)
Напред 0-15,0
Назад 0-10,0
Размери и тегло
Дължина мм 2554
Ширина с гуми за трева мм 1145
Височина с ролбар мм 2165
Разстояние колела мм 1400
Ширина при минимален коловоз отпред мм 910
Ширина при минимален коловоз отзад мм 820
Радиус на завиване м 2,3
Маса кг 625
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