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De overbrenqinq von de Fl900E/D i:
hvdrostotisch ó niotdt bedient door ilechtr
eên pedool, zodot de bestuurder steeds de

hvee honden vrii heefi om de mochine k
besturen. Zo kon hii soepel en snel uor
riirichtino veronderen. Wonneer men eer
kónstonte" riisnelheid wil behouden volstoo
het de cruise conkol in te schokelen. De voe
moo men von heÍ pedool holen. Dit svsteen
droïgt bii tot een"'moeiteloos" *erkên, dt
hele 

-doo lono. ln qevol von nood kon dr
cruise-cóntrof uitoàschokeld worden doo
eventies op het rern"pedool te duwen.

v

Het vermogen von deze 3 cilinder, 4 tokt wotergekoelde, 18 pk Kuboto motor, verleent oon de
troktoren een optimool rendement, zelfs onder de moeililkste omstondigheden. Met het nieuwe TVCS
(Vortex-turbulentie) systeem doolt het verbruik merkboor omdot de lucht/brondstofmengeling ideool is

met een volledige verbronding tot gevolg. Met ziin uitzonderliike betrouwboorheid is deze
trillingsvrije motor, door de geringe uitstoot von uitlooïgossen en loog geluidsniveou, zéér
milieuvriendeliik.
De brondstoftonk heeft een inhoud von 20 liter wot somen met ziin zuinigheid een groie outonomie

hoge rugsteun. Het stuurwiel is in
4 stonden regelboor en biedt
een komfortobele zithouding. Het
plotform geeft u voldoende
beenruimte en uergemokkeliikt

De besturingspost is uiterst ergonomisch bestu-
deerd. Alle verklikkerlompies en bedienings-
hendels ziln zodonig opgesteld zodot ze goed
leesboor en gemokkeliik bereikboor ziin. De
regelbore zetel is ofgeveerd en uitgerust met een

het op- en ofstoppen

Vergrendelingspedool voor de 4-wtel oondriiving

Ontgrendeling von de  -wiel oondriivingffi
Verstelboor
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Kuboto geeft
ving (F1900E)

Omdot men c

omstondighec
rust met een <

voorkomt non
den. Door mt
duwen, wordt
en uitgeschok<
losloot.

V

ËArr
|;I9OOD is uitgerust mef een vierwieloon-
dr[ving zodot u kon genieten von een optimole
trekkrocht. Wonneer U op hellingen of een glod
terrein werkt kon u de 4-wielooniriiving insËho-
kelen, zonder dot u hoeft te stoppen,ïoor op
een pedool te drukken. Men kon ook de 4-wiel-
oondriiving konstont inschokelen door middel
von een vergrendelingspedool. U kon elk ogen-
bl i k teru g overscho kelen noo r tweewieloo nd ri ivi ng
door eventies op dotzelfde pedool te drukken.
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ÍECHNISCHE
OEOEVENS

ln zíjn streven om hel moleríool steeds te verbeteren, behoudt KUBOTA zích het recht voor de gegevens of de uituoering van
dít produkt te wijzigen zonder voorofgoande kennisgevíng.

U

Ce keuze tussen 2 wieloondrii-
: 4 wieloondriiving (Fl900D).

{ zou kunnen werken in lostige
, heeFt men de F I SOOE uitge'
:erentieelslot op de vooros. Het

k het doorslippen von de bon-
de linkervoet het pedool in te
:' differentieelslot ingeschokeld
r ",../onneer men dotzelfde pedool

B

MODEI-
F t900E

2 WIETAANDRIJVING
F r900D

4 WIETAANDRIJVING

MOT(
'RModel

KUBOTA

D 722FM
Ivpe Diesel, 4+okt. woterqekoelde

r8PK/r3,23kW
3

Cilinderinhoud 719 cm3

(Jpbouw Silentblocs

BRANDSTOFTANK Inhoud 20 liter

Meter Oo instrumentenbord

BANDEN Vooroon 20x,l0.00-B
Achieroon lóx ó.50-8

AFM IINGEN (zonder mooier)
I 950 mm

Breedte 970 mm

Hoogte I 200 mm

Wielbosis 850 mm

Spoorbreedie Vooroon 7]8 mm

Achteroon 775 mm

GEWICHI (zonder mooier) 390 ko

OVER BRENGING Hvdrostotisch nedool
il .|

Krlsnernero Vooroon 0-13,5 km/u

Achteroon 0- ó,5 km/u

Cruise-controle lpedool+lhendel
DIFFERËNIIEEtStOI Stondoord Neen

AANDRIJVING 2 wiel 4 wiel

BESTURING

I Besturing

Achierwielen

Mechonisch

Stuurwiel In 4 stonden

MAAI ER

Tv

MODEL RC48Fr9 RC54F19

3 rotolieve messen

Mooibreedte 1,22m 1.37 m

Mooihoqqte 2.54 cm tot I 0,,l ó cm

Hefinrichtinq Hvdroulisch

Aondriivino Kordonos

Messenrem Stondqord

Konnelino Hvdroulische kopoelino

oPvÁ ,NG MODEL

Tvpe

GCD 4OO F

Voste bok

Openen/sluiten Monueel vonoo de zetel

lnhoud 400 liter

AFME TINGEN+OPVANG+MAAIER
Lengte

RC48Ft9 RC54Ft9
2.55 m 2,55 m

Breedte
,].ó0 

m 1,75m

Hooqte 1,45n 1,45 m

AttET lEl

Regeling zetel I hendel

Plotform Holfschuin

Temp. meler Op frontool instrumenienbord

Urenteller Op frontool inslrumentenbord
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Voor een verzorqt mooiresultoot kon
U gebruik moken-von het professionele
opvongsysteem op Fl900E/D. Deze
opvonqbok met modern desion.
ronreló lediging vongp de zetel, hËefi
een inhoud von 400 liter.

Deze opvonqbok is vervoordiot uit
thermosynthiisch moteriool, sàhok-
bestendiq en corrosievrii. De oeínte-
greerde iiidelingse turbine *oràt oon-
gedreven met een riem rechtstreeks
von de motor.
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Het mooidek is oonoedreven met
een kordonos zodJt het vermo-
oen beschikboor bliift voor het
ilrooien zelf. De oftákos wordt
soeoel inqeschokeld door een
hyd'rouliscÏe koppeling. Een rem
op de ottokos stopt de messen
ols men de oondiiiving von de
mooier uitschokelt.'

Om oon de eisen von de pro-
fessionele gebruiker te bebnt-
woorden ziin er twee mooi-
breedtes leverboor von I ,22 of
1,37 m. Het mooidek is voor-
zien von een hydroulische hefin-
richting.

Opvongsysteem GCD 400 F.

Aondrijving von de mooier met kordonos Lediging vonop de zetel.
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KUTOTA Europo besloot een terrein von 45 0OO m' en

r\6 ' is verontwoordêliik voor de commerciolisotie von de
q\i- KUBOTA produkten in Fronkriik, ltolio, Sponie, Oosten-

riik, Denemorken (Openbore Werken), Portugol (Moto-
ren) en de Beneluxlonden.

"i"t KUgOil bezit overol in Europo een sterk onwikkeld
^,s\- deolernet. Wii bieden een vollediq produktenossor-

oè- timent oon voor olle oemechqniseËrlie fuinierswerk-
@o" zoomheden (troktors, Titmooimochines met diesel- of

benzinemotoren, qrosmooimqchines - zowel zit - ols
duwmodellen, ge"motoriseerde lichte ploegen, gros-
trimmers, snoeimoch.ines, motorpompen en tronspor-
teurs op rupsbonden).

."": Vor ol onze klonten een eersteklos service ve'-or-
-1o-"*o\6€qen, zowel voor wie tuinieren een hobby is qls vc\rde

.P^oo .cPl^ ipeciol isten uo n de plontsoenendienst.'Al le mogel i i ke
-i6"^10*- óiddelen worden qebruikt om dit doel te bereikeÀ : sêr-\s@"\e' viceofdelinqen dià op ieder oqenblik *elk probleem

ook kunnen-oplossen'en een diénst Losse Delên die bii
mochte is om 4ó 000 referenties per computer te behonl
delen.

MET KUBOTA INVESTEERT U IN EEN
STIJGENDE WAARDE : BEVREDIGING

KUBOTA EUROPE

19-25, rue Jules Vercruysse - BP BB - Z.l. - 95,|01 Argenteuil Cedex - Fronce
Téléphone : (1ll34.26.34.34 - Télécopie : l1l34.26.34.99 - Télex : ó05 392F

FI SOOE-Fl 7AOD/FZ2AOO/F24OO/F24OOB. Het KUBOTA ossortiment von frontole zitmooimochines met dieselmotor.
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