
BX231
Vývojem řady BX otevřela fi rma KUBOTA pro své zákazníky zcela novou kategorii kompaktních traktorů. 
Kombinace výkonu a všestrannosti s ovladatelností a jednoduchou obsluhou žacích traktorů ve spojení 
s legendární spolehlivostí a životností výrobků fi rmy KUBOTA.
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Model BX231
Motor

Model Kubota D902

Typ kapalinou chlazený vznětový 3válec

Max. výkon motoru dle SAE kW (HP) 18,5 (25,2)

Výkon motoru dle ECE-R24 kW 15,2

Zdvihový objem cm3 898

Objem palivové nádrže l 25

Hnací ústrojí

Převodovka hydrostatická 2stupňová

Pohon kol 4 × 4 s možností odpojení pohonu přední nápravy

Brzdy kotoučové brzdy v olejové lázni

Hnací hřídel nezávislá hřídel s hydraulickou mokrou kotoučovou spojkou

Hnací hřídel (vzadu) standard

Hnací hřídel (mezi nápravami) standard

Hydraulický systém

Výkon čerpadla l/min 23,5

Zadní 3bodový závěs Kat. I

Nosnost kg 550

Řízení hydrostatické servořízení

Rozměry pneumatik

Vpředu (travní/šípové/průmyslové pneumatiky) 18 × 8,5 − 10/18 × 8,5 − 10/18 × 8,5 − 10

Vzadu (travní/šípové/průmyslové pneumatiky) 26 × 12 − 12/26 × 12 − 12/26 × 12 − 12

Jízdní rychlosti

Při jmenovitých otáčkách motoru (vpřed) km/h 0−15,0

Při použití travních pneu (vpřed) km/h 0−10,0

Rozměry a hmotnost

Délka se zadním 3bodovým závěsem mm 2 554

Šířka (s travními pneu) mm 1 145

Výška vč. ochranného rámu mm 2 165

Rozvor mm 1 400

Světlá výška (na přední nápravě) mm 175

Rozchod kol vpředu mm 910

Rozchod kol vzadu mm 820

Vnější průměr otáčení m 2,3

Pohotovostní hmotnost traktoru kg 625

Model LA243
Max. zved. výška (po otočný čep lopaty) mm 1 810

Výsypná výška mm 1 330

Max. výsypný úhel stupňů 45

Hloubka zahloubení mm 120

Celková výška v přepravní poloze mm 990

Šířka lopaty mm 1 219

Nosnost (500 mm dopředu, max. výška) kg 235

Doba zdvihu do max. výšky bez zátěže s 3,5

Jmenovitý průtok hydrauliky l/min 14

Objem lopaty (po hranu) m3 0,14

Model RCK48−23BX RCK54−23BX RCK60B−23BX
Typ S bočním výhozem

Počet nožů 3

Montážní postup systém rychlé montáže bez použití nářadí

Šířka záběru při sečení mm 1 224 1 372 1 524

Výška sečení mm 25−102

Nastavení výšky sečení centrálně z místa řidiče

Hmotnost kg 80 95 115

Příslušenství Kubota:
kabina, čelní trojúhelníkový závěs, čelní vývodový hřídel, sněhová radlice, čelní zametací kartáč, 
sněhová fréza, čelní nakladač, sběrný koš na trávu.

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. Předkládaný prospekt slouží výhradně jako popis.

Technická data čelního nakladače Technická data mezinápravového žacího ústrojí

Technická data

Razítko prodejce nebo servisního střediska
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