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Bez ohľadu na to, akú máte úlohu, je vždy uspokojujúce odviesť skvelú 
prácu. Jednoduché ovládanie a široká škála funkcií nového L2 vám umožní 
ľahko zvládnuť akýkoľvek projekt. Dva pomocné ventily a nezávislý zadný 
vývodový hriadeľ poháňajú celý rad nástrojov, vďaka ktorým bude vaša 
práca ešte príjemnejšia a pohodlnejšia.

Na konci dňa 
je spokojnosť 
vašou 
odmenou
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Vychutnajte 
si plody 
svojej práce

Optimalizovaná platforma operátora a premyslené komfortné funkcie nového 
L2 uľahčujú prácu počas dlhých pracovných dní. Intuitívne ovládanie a 
ergonomické rozloženie prispievajú k tomu, že všetko, čo potrebujete, máte 
poruke. Uľahčí vám to prácu a na konci dňa sa budete cítiť sviežejšie.
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Špičkový 
výkon za 
každých 
podmienok

Nové kompaktné traktory radu L2 boli navrhnuté tak, aby po celý rok 
poskytovali optimálny výkon vo všetkých pracovných podmienkach. 
Od spoľahlivosti našich naftových motorov až po starostlivo vybrané 
vlastnosti a jednoduchú údržbu – nový L2 posktytne komfort, všestranné 
využitie a výkon, aký potrebujete. Po celý čas svojej životnosti.
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Skutočný multitalent. Nová séria L2 kombinuje v jednom stroji robustnú 
a spoľahlivú technológiu s vysokým stupňom pohodlia, praktickosti a 
účinnosti. Keď k tomu pripočítate konkurencieschopné ceny, nízke náklady 
na údržbu a legendárnu spoľahlivosť, zistíte, že vaše počiatočné investície 
boli viac než oprávnené.

Ďakujeme, 
že ste nás 
udržali v hre
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Najlepší partner 
pre kvalitnú prácu
Nové kompaktné traktory radu L2 kombinujú v 
jednom stroji robustnú a spoľahlivú technológiu 
s vysokým stupňom pohodlia a účinnosti. 
Vďaka svojej výnimočnej ovládateľnosti, 
flexibilným možnostiam aplikácie a 
vynikajúcemu výkonu sú tieto nové traktory 
ideálne pre všetky druhy rôznych úkonov.

Pohodlný, obratný a všestranný 
Vďaka množstvu praktických funkcií, akými sú napríklad 
ergonomická kabína a multifunkčný IntelliPanelTM, 
sú traktory navrhnuté tak, aby ich vodič dokázal 
optimálne ovládať. Voliteľné vybavenie vám umožní 
rozšíriť možnosti využitia strojov. Budete ťažiť aj z ich 
vynikajúcej ovládateľnosti, ktorá v tejto triede nemá 
konkurenciu.

#Hlavné body
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#Motor

Čistá sila                                                      
Dieselové motory Kubota so 4 valcami sú k dispozícii s 
výkonmi od 33 kW (45 k) do 45 kW (62 k). Sú vybavené 
vstrekovacím systémom common rail, recirkuláciou 
výfukových plynov a filtrom pevných častíc, ktoré ľahko 
spĺňajú prísnu emisnú normu EU Stage V. To znamená 

Čistý, ochotný  
a schopný
S novým radom L2 si môžete vybrať dieselový motor Kubota, 
ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám. Bez ohľadu na to, ktorý 
motor si vyberiete, so všetkými dosiahnete prvotriedne výsledky. 
Účinné motory Kubota presvedčia silným, spoľahlivým výkonom a 
nižšími emisiami. Oceníte bezkonkurenčnú spoľahlivosť a zníženú 
spotrebu paliva.

nielen zníženie vplyvu na životné prostredie, ale aj úsporu 
paliva. Oceníte tiež, že filter pevných častíc je potrebné 
čistiť iba každých 6 000 hodín – čo je najdlhší interval 
čistenia vo svojej triede. 

Jednoduchá údržba
So široko otvárateľnou kapotou sú 
nové traktory radu L2 ľahko a rýchlo 
servisované. K dispozícii je tiež zvukové 
upozornenie, ktoré sa spustí, keď je 
palivová nádrž pri tankovaní plná.

Ľahký prístup k vzduchovým filtrom atď.
Pre ľahký prístup do motorového 
priestoru sú traktory vybavené 
jednodielnym krytom motora, ktorý je 
možné úplne otvoriť. To znamená, že 
sa môžete ľahko a bez námahy dostať 

ku všetkým dôležitým miestam údržby, 
ako je vzduchový filter, chladič atď. 
Veľké otvory na prívod vzduchu zlepšujú 
chladenie motora a zaisťujú dokonalú 
prácu traktora aj pri vysokých teplotách.
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#Prevodovka 

Plynulé radenie za každých okolností
Pri traktoroch novej série L2 si môžete vybrať medzi 
dvoma osvedčenými prevodovkami Kubota: buď 
prevodovkou HST Plus s 3 rozsahmi a Hi-Lo alebo plne 
synchronizovanou manuálnou prevodovkou 16/16. Obe 
ohromujú jednoduchou obsluhou a vysokou kvalitou.

Plne synchronizovaná prevodovka
Ekonomická prevodovka FST spoločnosti Kubota ponúka 
16 prevodových stupňov vpred a 16 vzad, vrátane 
plazivých rýchlostí.

Vylepšené stupňovanie rýchlosti
Prevodovka Kubota HST Plus má trojstupňový skupinový 
posun. Páčka v každej skupine vám navyše umožňuje 
preradiť medzi vysokou a nízkou rýchlosťou. To rozširuje 
možnosti na šesť rýchlostí. Hneď ako v skupine nastavíte 
požadovanú rýchlosť, môžete počas jazdy jednoducho 
prepínať hydraulické radenie výkonu H-DS medzi 
vysokými a nízkymi rýchlosťami. Funkciu H-DS je možné 
aktivovať pre automatickú prevádzku jednoduchým 
stlačením tlačidla voľby režimu. Pre zvýšenie pohodlia a 
efektivity pri práci sú modely HST štandardne vybavené 
aj tempomatom.

Niekoľko tromfov pre 
produktívnu prácu
Nové traktory radu L2 sú k dispozícii s niekoľkými osvedčenými variantmi 
prevodoviek, v závislosti od aplikácie. Každá prevodovka má svoje vlastné 
presvedčivé výhody. Prevodovky zaisťujú jednoduché a presné radenie 
prevodových stupňov a sú mimoriadne spoľahlivé.

Jednoduchšia obsluha a znížená spotreba paliva 
Dôležitá funkcia „Automatický plynový pedál“ spája pedál 
HST s plynom a synchronizuje pohon a otáčky motora. 
To uľahčuje obsluhu traktora a znižuje hladinu hluku a 
spotrebu paliva. Všetko, čo musíte urobiť, je len zošliapnuť 
pedál HST, aby ste regulovali jazdu a otáčky motora.

Správanie podľa reakcie
Odozvu hydrostatickej prevodovky je možné nastaviť 
stlačením tlačidla. Ak si vaša úloha vyžaduje agresívnu 
reakciu, napr. pre prácu s čelným nakladačom je FAST 
ideálnym nastavením. Ak chcete plynulejšiu reakciu, 
napr. na prácu na tráve zvoľte POMALU. Je to take 
jednoduche.

Smart adaptácia s monitorovaním zaťaženia
Nová séria L2 je vybavená aj atraktívnym systémom 
monitorovania zaťaženia. Keď zistí pokles otáčok 
motora automaticky reguluje činnosť čerpadla a motora 
HST. Vďaka výberu z troch rôznych režimov je možné 
prevodovku okamžite prispôsobiť potrebám aktuálnej 
aplikácie. Opakovaným stláčaním tlačidla prechádzate 
režimami z režimu 1 do režimu 3 a späť. Napríklad 
ochrana proti preťaženiu v režime 2 bráni zastaveniu 
motora v akejkoľvek situácii.
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Nová úroveň pohodlia 
a produktivity
S novými traktormi radu L2 ponúka kabína komfort, ktorý by ste v tejto 
triede nečakali. Priestranný, pohodlný, ergonomicky optimalizovaný a 
bezpečný, zaisťuje efektívnu prácu bez únavy dlhé hodiny – dokonca aj 
hlboko do noci, v čase, keď si to práca vyžaduje.

nastupovanie a vystupovanie z kabíny je jednoduchšie 
a pohodlnejšie. Vzduchom odpružené pohodlné 
sedadlo, zvýšený priestor pre nohy, dostatok miesta nad 
hlavou a veľkorysý úložný priestor sú ďalšími benefitmi. 
Intuitívny, užívateľsky prívetivý a veľký prístrojový panel v 
ergonomickej kabíne poskytuje ľahký prístup ku všetkým 
ovládacím prvkom a páčkam, riadeniu, aj k hydraulike.

Všetko vždy v dohľade
LED pracovné svetlá na kabíne efektívne osvetlia váš 
pracovný priestor. Noc tak môžete zmeniť na pracovný 
deň.

Individuálne nastavenie volantu
Nastaviteľný volant nového L2 má mimoriadne veľký uhol 
sklonu pre maximálne pohodlie. Na presun volantu do 
polohy, ktorá vám vyhovuje, stačí stlačiť ovládací pedál, 
nakloniť volant a zablokovať ho. Opätovným zošliapnutím 
pedála sa volant dostane do najvyššej polohy a máte 
dostatok miesta na výstup hore alebo zostup dole.

Verzia ROPS alebo kabína
Neobmedzená viditeľnosť, neobmedzená montáž a 
demontáž alebo pohodlná práca bez ohľadu na počasie? 
Pri novej sérii L2 si môžete vybrať medzi kabínovými 
traktormi alebo verziou so sklopným ochranným rámom 
(ROPS) vzadu.

Naozaj pohodlná kabína
Ak si vyberiete model s kabínou, tešte sa na množstvo 
prvotriednych funkcií. Patrí medzi ne automatická 
klimatizácia, nová veľká protislnečná clona a dve 
nabíjacie zásuvky USB. Štandardom je dostatok 
priestoru, ergonomické ovládanie a dobrý výhľad do 
všetkých strán.

Komplexné komfortné funkcie
Aby sa ešte viac zvýšil komfort a produktivita novej 
série L2, spoločnosť Kubota zväčšila presklenú plochu 
kabíny. To viedlo k zníženiu mŕtvych uhlov a zlepšeniu 
viditeľnosti. Dvere sa teraz otvárajú ešte širšie, takže 

#Kabína/ROPS

Viac priestoru nad hlavou 
Zamilujete si zvýšenú svetlú výšku kabíny. Poskytuje 
nielen viac pohodlia, ale aj lepší výhľad, napríklad pri 
zdvihnutom čelnom nakladači.

Ľahko zapojteľný a odpojiteľný vývodový hriadeľ 
PTO 
Nový elektrický spínač PTO uľahčuje prepínanie PTO 
ako nikdy predtým. Je vhodne umiestnený na bočnej 
konzole. PTO môžete zapnúť jediným otočením a znova 
ho zastaviť stlačením tlačidla. 

Výkon stlačením tlačidla
Keď sú podmienky náročné a otáčky motora jednoducho 
nestačia, môžete ich okamžite zmeniť na prednastavené 
otáčky stlačením tlačidla umiestneného na multifunkčnej 
páke. Toto je funkcia Throtlle-Up. 

Všetko optimálne usporiadané
Pre zaistenie ľahkého prístupu a plynulého chodu, sú 
páka čelného nakladača, ťažné zariadenie a voliteľná 
riadiaca jednotka umiestnené na pravej konzole.

Extra priestor na nohy
Aby mal vodič viac priestoru na nohy, Kubota posunul 
sedadlo viac dozadu. To zvyšuje jazdný komfort a taktiež 
uľahčuje nastupovanie a vystupovanie z kabíny.

Ľahký prístup k napájaciemu zdroju
3-pólová zásuvka a 12 V pripojenie je pohodlne 
umiestnené za sedadlom a ľahko dostupné.

Všetky potrebné údaje
Moderný IntelliPanel™ vám vždy zaistí aktuálne 
informácie o stave vášho traktora série L2. Zobrazuje 
všetky dôležité informácie, ktoré potrebujete na 
optimalizáciu prevádzky traktora, vrátane: počítadla 
hodín, počítadla kilometrov, spotreby paliva, rýchlosti 
PTO, informácií HST, zberu jemného prachu a informácií 
o údržbe. Displeje je možné jednoducho prepínať 
stlačením tlačidla. Zobrazia sa tiež výstražné indikátory, 
výstrahy naplánovaného servisu a regenerácia DPF.

Štandardné vybavenie kabíny
 Vykurovanie striedavým prúdom s cirkulujúcim 

vzduchom/prívodom čerstvého vzduchu
 Vetranie
 12 voltová elektrická zásuvka
 Stierač a ostrekovač čelného skla
 Predné pracovné svetlá
 Osvetlenie interiéru
 Bočné zrkadlo na dverách
 Široké blatníky
 Vyhrievané zadné okno
 Zadné pracovné svetlá
 Stierač zadného okna

Voliteľné vybavenie kabíny
 Rádio Pioneer Bluetooth a DAB
 Sedadlo Air-Ride
 Hasiaci prístroj
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#Hydraulika #Čelný nakladač

Všestranný predný nakladač
Ak chcete urobiť tento stroj ešte 
univerzálnejším, voliteľné predné 
nakladače Kubota sú to, čo potrebujete. 
S maximálnou nosnosťou až 1400 kg 
sú tieto čelné nakladače k dispozícii pre 
modely L2-452 (LA 805) a L2-522, L2-
552 a L2-622 (LA 1055). 

Jedinečne silná 
hydraulika
Hydraulika traktorov s najvyššou zadnou zdvíhacou kapacitou vo svojej 
triede na trhu, je kategóriou sama o sebe. Zaisťujú úplnú spoľahlivosť 
za všetkých prevádzkových podmienok. Je ľahko ovládateľná, zároveň 
flexibilná a všestranná. Vďaka dostupným možnostiam môžete rozsah 
aplikácií ešte rozšíriť. 

Rýchle pripevnenie doplnkov na 
všetky výkonné 3-bodové nápravy 
Kubota umožňuje použitie širokej škály 
nástrojov. Štandardne sa dodáva s 
rýchlospojkou pripevnenou na koncoch 
spodných článkov. To vám umožní 
náradie rýchlo a jednoducho pripojiť. 

Ovládanie externého systému 
zadného zdvíhania 
Ovládanie systému zadného zdvíhania 
zvonku traktora dáva operátorovi 
samostatnosť, aby mohol sám 
jednoducho pripevniť a odpojiť zadné 
zariadenie.

Flexibilný pre komplexné aplikácie
Nové modely radu L2 sú štandardne vybavené štyrmi 
dvojčinnými ventilmi – dvoma vpredu a dvoma vzadu. 
Vďaka tomu sú traktory vhodné na všetky účely a 
umožňia vám ovládať aj zložité prídavné zariadenia bez 
dodatočného vybavenia. 

Špičková produktivita
Výkonný 3-bodový záves s nosnosťou až 1750 kg 
zaisťuje bezproblémovú obsluhu stroja. Nezávislý 
vývodový hriadeľ PTO je súčasťou štandardnej výbavy 
a pri modeli s mechanickou prevodovkou je k dispozícii 
dokonca aj 2- stupňový vývodový hriadeľ.

Ovládanie vývodového hriadeľa PTO počas jazdy
Hydraulicky ovládaná spojka PTO umožňuje zapínanie 
a vypínanie predného a zadného vývodového hriadeľa 
nezávisle od spôsobu jazdy. Brzdy PTO, automatické 
maticové vypínanie PTO a sklopný kryt zaisťujú 
maximálnu bezpečnosť a zvyšujú produktivitu.
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#Ochrana investícií

Vyťažte maximum 
zo svojho traktora, 
dlhodobo
Spoločnosť Kubota vám uľahčí život a naša predĺžená záruka Kubota 
Care Extended zaistí bezproblémovú prevádzku vášho traktora, akoby ste 
ho použili v prvý deň. Vďaka tomu bude hodnota vášho stroja spoľahlivo 
chránená aj v ďalekej budúcnosti.

Značka Kubota je uznávaná kvôli reprezentácii špičkovej 
japonskej kvality. Všetky stroje Kubota sú navrhnuté 
pre najnáročnejšie pracovné podmienky a dlhodobú 
prevádzku. Aj napriek tomu sa za tie roky nedá vyhnúť 
nepredvídaným škodám. Vďaka záruke Kubota Care 
sa v budúcnosti môžte ľahko vyrovnať s rizikom 
neočakávaných nákladov, vyhnúť sa neplánovaným 
prestojom a zároveň si udržať dlhodobý zisk.

Perfektné riešenie
Kubota Care vám zo života odstráni potenciálne starosti. 
Tento balík služieb vám ponúka maximálnu bezpečnosť 
prevádzky a nákladov, ako aj úplnú ochranu nad rámec 
bežných záručných povinností. Spoločnosť Kubota 
Care vám poskytuje úplnú predĺženú záruku až na 5 
rokov alebo 5000 prevádzkových hodín (podľa toho, čo 
nastane skôr).

Plné pokrytie záruky
Čo pokrýva spoločnosť Kubota Care?
Kubota Care je komplexné rozšírenie záruky, ktoré sa 
vzťahuje na všetky komponenty, na ktoré sa vzťahuje 
zmluvná záruka. A ak je potrebná záručná oprava, 
nebude vám, samozrejme, účtovaná žiadna spoluúčasť!

Výhody starostlivosti o Kubotu

Ochrana proti zvýšeniu 
cien 
Chráni vás pred          

 Zvýšením DPH
 Zvýšením ceny dielov
 Zvýšením ceny práce

Originálne diely
Chráni váš stroj výhradným 
použitím originálnych dielov 
Kubota.

Ochrana nákladov
Žiadne skryté náklady! 
Žiadna spoluúčasť!

Kontakt na predajcu
V prípade reklamácie je váš 
predajca jedinou kontaktnou 
osobou. To znamená, že 
nemáte žiadne problémy 
s poskytovateľmi z tretích 
strán, všetko prebieha 
hladko.

Profesionálny prístup
Nikto nepozná váš stroj 
lepšie ako technici vyškolení 
Kubotou. Používajú 
špecializované nástroje 
kvalifikované výrobcom.

Hodnota ďalšieho 
predaja
Zvýšte hodnotu predaja 
svojich strojov. Kubota 
Care je prenosná i na 
nového majiteľa.
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#Technické údaje

Model
L2-452 
HDC

L2-552 
HDC

L2-622 
HDC

L2-452 
DC

L2-522 
DC

L2-452 
DW/DM

L2-522 
DW/DM

Kabína Zadné ROPS

Motor

Model
V2403-CR-

E5-GE4
V2403-CR-
TE5-GE4

V2403-CR-
TE5-GE5

V2403-CR-
E5-GE2

V2403-CR-
TE5-GE2

V2403-CR-
E5-GE1

V2403-CR-
TE5-GE1

Typ Priame vstrekovanie, vodou chladený 4-taktný diesel, systém common rail

Počet valcov 4 4

Výkon motora ECE R120 kW (hp) 33,0 (44,9) 40,1 (54,5) 45,1 (61,3) 33,0 (44,9) 37,4 (50,8) 33,0 (44,9) 37,4 (50,8)

Obsah motora cm3 2434 2434

Maximálny krútiaci moment
Nm  

(1.600 ot./min)
148,9 185,3 198,5 143,4 166,7 143,4 166,7

Menovité otáčky ot./min 2600 2700 2600 2700 2600

Objem palivovej nádrže l 51 50

Pojazdný systém

Prevodovka HST 3 rýchlostné stupne s Hi-Lo (3 x 2) Plne synchronizovaná, 8 vpred a 8 vzad

Rozmer 
pneumatík

Predné 8–16 9,5–16 8–16 9,5–16 8–16 9,5–16

Zadné 13,6–24 13,6–28 13,6–24 13,6–28 13,6–24 13,6–28

Spojka – Jednolamelová, suchá

Riadenie Hydrostatický posilňovač riadenia

Brzdy Mokrý typ disku

Min. polomer otáčania s brzdou m 2,7 3,2 2,7 3,2 2,7 3,2

PTO

Zadné PTO SAE 1-3/8, 6 splines

PTO/otáčky motora ot./min 540/2480 540/2590 540/2400 540/2550–750/2550

Hydraulika

Výkon pracovnej hydrauliky l/min 37,0 35,6 37,0 35,6 37,0 35,6

3-bodový záves SAE kategórie 1

Hydraulický riadiaci systém Riadenie polohy

Max sila zdvihu V bodoch zdvihu kg 1750 1750

609.6 mm za zdvíhacími bodmi kg 1250 1350 1250 1350 1250 1350

Tlak v systéme MPa (kgf/cm2) 18,6 (190) 18,6 (190)

Rozmery

Celková dĺžka (bez 3P) mm 3170 3245 3170 3245 3170 3245

Celková šírka (minimálny rozchod) mm 1560 1560 1560 1560 1555 1470

Celková výška (s ROPS) mm 2330 2375 2330 2375 2250 2550

Rázvor náprav mm 1895 1915 1895 1915 1895 1915

Minimálna svetlá výška mm 360 400 360 400 390 400

Rozchod Vpredu mm 1145 1135 1145 1135 1145 1135

Vzadu mm
1240
1310
1410

1225
1325

1240
1310
1410

1225
1325

1140
1210
1310

1125
1225
1325

Hmotnosť kg 1895 2080 1860 2045 1700 1820

Model L2-452 L2-522/L2-552/ 
L2-622

A Celková dĺžka mm 3170 3245

B Rázvor náprav mm 1895 1915

C Výška mm 2250 2375

D Minimálna šírka mm 1555 1560

E Minimálny rozchod kolies mm 1145/1140 1135/1225

F Minimálna svetlá výška mm 400 400

Model s predným nakladačom LA805 LA1055

Výrobca Kubota Kubota

Max. výška zdvihu (otočný čap) mm 2665 2859

Max. výška zdvihu (pod úrovňou lyžice) mm 2462 2659

Svetlá výška s prázdnou lyžiciu mm 2075 2279

Maximálny uhoľ vysypania ° 43 46

Uhol obrátenia lopaty ° 42 42

Hĺbka kopania mm 126 177

Celková výška v polohe nosenia mm 1382 1444

Maximálna zdvihová kapacita kg 1053 1399

Zlomová sila (v otočnom čape) kN 15,14 18,61

Hmotnosť kg 513 648

Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu vyššie uvedených špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.



KUBOTA (DEUTSCHLAND) GmbH 
Senefelder Straße 3–5, 63110 Rodgau

Telefon: +49 6106 873-0, Telefax: +49 6106 873-199, E-Mail: info@kubota.de

https://www.kubota-eu.com

Vyvinuli sme všetko úsilie na zabezpečenie toho, aby obsah tejto publikácie bol v čase jej vydania presný a aktuálny. Všetky práva 
vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie sa nesmie reprodukovať v žiadnej podobe žiadnymi prostriedkami bez predchádzajúceho 
súhlasu spoločnosti Kubota. Kubota ako výrobca si vyhradzuje právo meniť a aktualizovať akékoľvek technické parametre alebo 
informácie o výkone bez predchádzajúceho upozornenia, ak je to potrebné.
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LOCAL KUBOTA DISTRIBUTOR

MARIÁN ŠUPA
J. Hollého 164,  
922 07 Veľké Kostoľany
Telefón: +42133/7781170

supa@supa.sk
www.supa.sk


