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KUBOTA
RTV-X900

GÖR DIG REDO FÖR EN HELT NY
RTV UPPLEVELSE
RTV-X900 ger en helt ny körupplevelse med en mjukare, jämnare och
bättre körbarhet, mer benutrymme och förbättrad ergonomi.
Är du redo för en RTV-upplevelse som du inte glömmer i första taget.
Besök din Kubota-återförsäljare idag och upplev en RTV X900.

Förarhytt
RTV-X900 är grundutrustad med störtbåge och
ett modulärt hyttsystem som kan utrustas med
fönster, dörrar och värme. Tillsammans ger det
en tyst och komfortabel förarmiljö som byggts in
redan i grundkonstruktionen.

Instrumentpanel
Den nya digitala instrumentpanelen har en
klar och tydlig layout för viktig information.
Den är mycket lättavläst och du har alltid
tillgång till viktiga data i blickfältet.

Flaktipp
Frontlyft

Hydraulisk tipp av flaket och
möjlighet till yttre hydrauluttag
både fram och bak gör RTV-X900
till en redskapsbärare. Du kan
bogsera och montera redskap för
att underlätta ditt dagliga arbete.

En kraftig hydraulisk frontlyft
kan monteras fram för t.ex.
snöblad.

Transmission
RTV-X900 skiljer sig från
andra RTV’er när det gäller val
av transmission. Hydrostatisk
drivning ger stora fördelar.

Motor
Kubota D902 är en vattenkyld 3-cylindrig,
890cc dieselmotor på 15,4 kW (21hk).
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#Nya uppdateringar
Rymlig förarplats
Kubotas RTV-X900 erbjuder en känsla av rymd och optimal komfort för en
fordon av denna storleksklass. Förarplatsen har designats för att ge dig en
förarplats att trivas i. Utformning och placering av reglage ger en intuitiv och ergonomisk
plats anpassad för alla tänkbara arbetsuppgifter. Konstruktionen erbjuder säkert
och bekvämt insteg från båda sidor, idealiskt när du ofta går i och ur. Du väljer själv
utrustningsnivå. Fullutrustad med dörrar, fönster och värme har vi modern arbetsplats
året runt.

Unik transmission
Kubota har mer erfarenhet av hydrostatiska tranmissioner än någon annan RTVtillverkare. Kubotas avancerade VHT-X erbjuder ett högt vridmoment som automatiskt
anpassas efter behov. Stora oljekylare ökar prestanda och hållbarhet. Hydrostatisk
tranmission ger många stora fördelar som dynamisk broms och mjukt ingrepp.
Kubota RTV-X900 delar körkänslan med Kubotas kompakttraktorer och har ett stort
användningsområde.

Servostyrning och bromsar
Responsiv hydrostatisk servostyrning ger dig kontrollen du behöver för att hantera
vilken terräng som helst. Ratten är justerbar så att du kan hitta den optimala vinkeln för
din körstil. Bromsarna är integrerade våta skivbromsar runt om för minimera underhåll
och garantera funktion under alla förhållanden. I vatten, lera, sand eller snö har du alltid
samma kontrollerade bromseffekt.

LCD-display
Ljus lättöverskådlig display med stora ikoner och mätare ger dig information om
körförhållanden, inklusive hastighet, timmar, och antal kilometer. Varningsikoner för
lågt motoroljetryck, laddning, låg bromsvätskenivå, oljetemperatur hydraulik och
parkeringsbroms är integrerade i layouten.
Ett överhettningsalarm (visuellt och ljud)
hjälper till att förhindra motorskador.

Förvaringsfack
Stora fack under stolarna ger massor av bekvämt lagringsutrymme för verktyg, kläder
och personliga föremål. Framför passagerarstolen finns ett stort handskfack med lucka.
Hållare för dryck finns i panelen på båda sidor av fordonet.

#Tekniska data
Modell

RTV-X900 Orange

Motor

Kubota

Motor typ

D902
3

Cylindervolym/antal cylindrar

cm

Max varvtal

rpm

Nominell effekt (97/68/EC)

hk (kW)

Kylsystem

Kubota

Typ – huvudväxellåda

Hydrostatisk

Gruppväxellåda

Max transporthastighet

3200
20,9(15,4)
Vätskekylning

Transmission

Differentialspärr bak

898/3

Hög, låg och back
fram / bak
km/tim

Limited-slip / Mekanisk
40

Fjädring
Fjädring fram

Oberoende dubbla A-armar med Coiloverstötdämpare

Fjädring bak

Oberoende avfjädrade Coiloverstötdämpare

Fjädringsväg fram och bak

mm

205

Dragvikt max

kg

1000

Maxlast

kg

679 (ROPS modellen)

Kapacitet

Hydraulik
Pumpkapacitet

l/min

Antal hydraulventiler

Standard: 1 för flaktipp ; Extrautr.: 2

Tipp av lastflak
Lastflak dimensioner BxLxD

16

Hydraulisk
mm

Lastflak material

1465x1030x285
Stål

Standard däckdimension

25x10-12 6-lagers

Dimensioner och vikt
Längd

mm

3,130

Höjd

mm

2,020

Bredd

mm

1,605

Hjulbas

mm

2,045

Spårvidd

mm

1,240

Vändradie

m

4

Vikt (med ROPS)

kg

945

* med fällbar störtbåge - ROPS

Idrottsvägen 3, 596 22 SKÄNNINGE
Tel: 013-25 36 00
E-post: info.se@nellemannmachinery.com
www.nellemannmachinery.com

Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att innehållet i denna publikation var korrekt och aktuell vid tidpunkten för tryckning. Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna publikation får reproduceras i någon form på något sätt utan föregående tillstånd från Kubota.
Kubota förbehåller sig rätten som tillverkare att vid behov ändra och uppdatera specifikationer eller prestandainformation.

