
Misschien hebben we wel de perfecte compact trekker ontworpen. We hebben onze BX-
verbeterd, zodat deze nog krachtiger, veelzijdiger en comfortabeler is geworden, met
behoud van het compacte frame. Dit maakt hem ideaal voor trekken, ploegen, grondbe-
werking en natuurlijk maaien. De 3-cilinder dieselmotor van de BX biedt het koppel dat
nodig is voor  het zware werk van gemeenten, loonwerkers, kwekerijen, landgoedonder-
houd, enz. Tot slot heeft de BX2350 een nieuwe, aflopende
motorkap met ronde vormen, die de bestuurder een verbeterd
zicht biedt en de trekker tevens een rank en stijlvol aanzicht
geeft.

VERMOGEN

COMFORT VEELZIJDIGHEID

C O M PA C T  T R E K K E R  

BX2350

Met een krachtige 3-cilinder dieselmotor
en vierwielaandrijving biedt de BX2350 u maxi-
male veelzijdigheid.

KRACHTIGE KUBOTA DIESELMOTOR
De nieuwe BX2350 is vlotter en is nu uitgerust met een 23 pk 3-cilinder diesel-
motor, die een scala aan werkzaamheden aankan, het hele jaar door. Deze zeer
duurzame motor biedt meer dan genoeg vermogen voor alle zware werkzaam-
heden met voorlader, maaiers, enz. 

OMGEKEERDE LUCHTSTROOM
De radiateur van de BX2350 is in het midden van
de trekker geplaatst, in plaats van aan de voor-
zijde. Daardoor loopt de luchtstroom vanaf de kant
van de bestuurder naar de voorkant van de motor-
kap. Dit helpt om oververhitting te verminderen,
voorkomt dat gras in de radiateur komt en houdt
de bestuurder koeler.

CRUISE CONTROL
Stelt voor het moeiteloos maaien
van grote oppervlakten de snel-
heidsregeling van de BX2350 in
om een constante snelheid aan
te houden, zonder dat u uw voet
op het rijpedaal hoeft te houden.

VIERWIELAANDRIJ-
VING
De Kubota BX2350-trekker is
een robuust en sterk vierwielaan-
gedreven voertuig. Dit geeft de
BX veel meer grip, zelfs als uw
werkterrein bedekt is met
sneeuw en is essentieel
voor zwaar werk met de
voorlader en voor het
werken met andere
werktuigen.

HYDROSTATISCHE STUURBEKRACHTIGING
Stuurbekrachtiging is standaard op de BX2350 en maakt het sturen
praktisch moeiteloos, waardoor inspanning en vermoeidheid vermin-
derd worden. Speciaal bij het werken met weinig ruimte kunt u zelfs
van het werk genieten en zwaar werk wordt aangenaam.

VEELZIJDIGE HEFINRICHTING
Een sterke hefinrichting met een hefvermogen van
550 kg op de hefkogels is standaard, zodat u een
breed scala volwaardige aanbouwwerktuigen kunt
gebruiken. Als u werktuigen gebruikt  zoals een front-
veger of een sneeuwschuif, zijn een fronthefinrichting
en een frontaftakas goede opties om te hebben. Een
breed scala aan frontaanbouwwerktuigen kan
gebruikt worden en een optionele cabine is leverbaar
voor winterse werkzaamheden en biedt u meer com-
fort tijdens het werk.

REGELVENTIELEN MET 4 POSITIES
VOOR FRONTWERKTUIGEN
Een nieuw kenmerk op de BX2350 is het optionele aan
de voorzijde gemonteerde regelventiel met 4 posities.
Als onderdeel van de trekker biedt dit ventiel u de
mogelijkheid om snel en eenvoudig de voorlader of
een ander aan de voorzijde gemonteerd werktuig te
bevestigen. Daarnaast zit het ventiel niet in de weg en
geeft de trekker een opgeruimd en strak aanzicht.

HULPREGELVENTIEL
Twee dubbelwerkende regelventielen worden
standaard geleverd op de
BX en bieden u het ver-
mogen en de veelzijdig-
heid die u nodig heeft om
een groot aantal achter
aangekoppelde werktui-
gen te kunnen gebruiken
en een veelvoud aan
taken uit te voeren.

HEFVENTIEL MET VERSTELLING
Ons hefventiel met verstelling biedt een makkelij-
kere werktuigbediening. De regelaar op de hendel-
geleider maakt kleinere verstellingen mogelijk, wat
vaak nodig is bij het
aan- en afkoppelen van
werktuigen en bij het
uitvoeren van nauwkeu-
rige werkzaamheden.

23pk

Frezen Klepelmaaier

Grasopvang
Laag- of hooglossend
Inhoud : 450 l
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COMPACTE AFMETINGEN
Dankzij de compacte afmetingen is de BX2350 eenvoudig te besturen en kan hij
soepel werken in smalle ruimtes zoals trottoirs, omgevingen met veel bomen en
vele veldwerkzaamheden. Ondanks zijn compacte vorm is de BX2350 verras-
send ruim en comfortabel.

De BX2350 is compact, soepel en comfortabel
en biedt alles wat u nodig heeft om eenvoudig
werk te maken van de zwaarste
werkzaamheden.

MEER RUIMTE VOOR DE BESTUURDER
We hebben de plaatsing van de pedalen aangepast op de nieuwe BX2350 om
het bestuurderscomfort te verhogen. De vooruit- en achteruit-pedalen van de
HST zijn gesplitst en het differentieelslot is weer naast de stoel geplaatst. Door
deze wijzigingen heeft de bestuurder meer ruimte op het platform. Doordat het
platform 101,6 mm breder en 50,8 mm langer is gemaakt, biedt het meer voet-
ruimte dan op voorgaande BX-modellen.
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EENVOUDIG AF TE LEZEN INSTRUMENTENPANEEL EN VER-
LICHTINGSSCHAKELAAR
Een vereenvoudigd instrumentenpaneel met een nieuwe, digitale, toerenteller,
maakt het eenvoudig om alle vitale trekkerfuncties af te lezen. De schakelaars van
de koplampen, de richtingaanwijzers en de claxon zijn ook samengevoegd in één
schakelaar, voor eenvoudige bediening.

DIGITALE 
TOERENTELLER
De nieuwe BX2350-trekker is
voorzien van een digitale toe-
renteller, die de bestuurder een
nauwkeuriger aflezing van het
motortoerental biedt, speciaal
tijdens het werken met de aftak-
as. Wanneer de motor uit is,
toont de digitale toerenteller het
aantal draaiuren.

BEKERHOUDER 12 V CONTACTDOOS

Maaien, grasopvang, voorlader, aanhangwagen
en meer. De BX2350 bewijst dat hij een van de meest
veelzijdige machines in zijn soort is, die beter geschikt
is voor elk type professionele gebruiker.

VOORLADER
Voer werkzaamheden uit die u nooit moge-
lijk achtte met Kubota’s nieuwe, robuuste en
ranke voorlader.

SLANGBESCHERMING
Bij de nieuwe BX2350 hebben we de slang-
en van de voorlader in de armen gemon-
teerd, voor een betere bescherming en
beter zicht.

EENVOUDIG AAN- 
EN AFKOPPELEN
De voorlader van de BX heeft een nieuwe
H-vormige steunpoot, die het aan- en
afkoppelen eenvoudig maakt. Dit ontwerp
biedt tevens een betere bescherming voor
de slangen wanneer de steunpoot is
opgeklapt.

AFGERONDE VOORLADER-
ARMEN
De afgeronde voorladerarmen van
de BX passen prima bij het nieuwe
design met zijn ronde vormen. Maar
de voordelen houden hiermee niet
op. Het biedt tevens een beter
zicht.
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