KUBOTA MINIGRAAFMACHINES

Ruimte &
Comfort

Bij de KX057-4, staat uw comfort centraal. De luxe cabine heeft een bredere instap, veel
beenruimte en een luxe stoel. De ROPS en OPG (ISO 10262) zorgen voor maximale
veiligheid. De bediening is verbeterd met meer bedieningsgemak.
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1. Nieuw digitaal paneel
In navolging op Kubota’s Intelligente Controle Paneel, voorziet het nieuwe
digitale panel u van ieder gebruikersgemak, waaronder betere bediening van
de knoppen, het gebruikersvriendelijke digitale paneel is geplaatst in de rechterhoek
vanaf de machinist. Dit grotere display vergroot de zichtbaarheid.
Met eenvoudige bediening, simpele instellingen en makkelijk af te lezen tekens
bent u altijd op de hoogte van de functies van de machine.
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Gebruikershistorie
De gebruikershistorie slaat de KX057-4 automatische op.
U kunt tot 90 dagen terugzien door middel van de ingebouwde kalender op het display.

e

a. Urenteller
b. Water temperatuur
c. Klok

Standaard modus

Service interval informatie

Waarschuwings modus

Max. oliestroom extra
functie (SP1 en SP2)

Verwijder contactsleutel
alarm

Anti diefstal immobilizer
activatie LED alarm

B

d. Brandstof niveau
e. Motor TPM

Bedienings historie
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2. Eenvoudige bediening
A. Polssteun
Een doordacht ontworpen
polssteun verhoogt comfort en
vermindert vermoeidheid.

B. Instelbare olietoevoer op
extra functie (SP1 en SP2*)
Eenvoudige duimbediening van
SP1 en SP2
*SP2 is standaard op de L en M uitvoeringen.

C. Constante olietoevoer
schakelaar

Tiptoetsbediening van speciale
aanbouwdelen welke een constante
olietoevoer vereisen.

3. Air conditioning *
De luchtcirculatie in de cabine is verbeterd, dankzij
een sterkere verwarming/koel unit en de plaatsing
van 6 luchtroosters.

*Airconditioning is standaard
op de L uitvoering.
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Kubota’s originele direct
ingespoten motor
De KX057-4 is aangedreven door een indrukwekkende 46 Pk direct
ingespoten Kubota motor. Ontworpen met de kracht voor maximale
graaf- en hijskracht, maar met minimale trillingen en geluidsemissies.
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* Hefwerkzaamheden kunnen beperkt zijn door locale wetgeving.
Neem contact op met uw dealer.
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AUX

Kantelbak

Hamer

Knijperbak

Grondboor

Grijper

Roterende grijper

Maaien
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1-zijdig motor onderhoud
Kubota heeft routinematig onderhoud heel eenvoudig gemaakt
door alle primaire motorcomponenten te groeperen naast elkaar.
Motor en andere vitale delen kunnen dan eenvoudig
geïnspecteerd of onderhouden worden.

A. Luchtfilter

D. Brandstof filter

B. Luchtfilter indicator

E. Startmotor
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SPECIFICATIES

AFMETINGEN
*met rubber rupsen / Graafbak

0,17/0,15

mm

680

mm

Watergekoelde dieselmotor

Type
Vermogen
ISO 9249

Kw bij omw/min

33,8/2200

Pk bij omw/min

46,0/2200

mm

4
88 × 110

Aantal cilinders
Boring en slag

cm3

2615

Totale lengte

mm

5520

Totale hoogte

mm

2550

Inhoud

omw/min

9,3

Breedte van de rubberrupsen

mm

400

Lengte (hart op hart) van de rupsen

mm

Zwenksnelheid

1990

Afmetingen van det duwblad (lengte x hoogte) mm
P1, P2

P3

56,1 + 56,1
27,4 (280)
Tandwielpomp

MPa (kgf/cm2)

19,1 (195)

Knikarm

daN (kgf)

2450 (2500)

Graafbak

daN (kgf)

4230 (4315)
75

/min

Extra
circuit

Max. oliestroom
(SP1) Max. hydraulische druk

MPa (kgf/cm2)

Extra
circuit

Max. oliestroom
(SP2) Max. hydraulische druk

MPa (kgf/cm2)

20,6 (210)

5520

37

/min

19,1 (195)
45/79

Inhoud hydraulische olie tank/volledig circuit

75

Inhoud brandstoftank
Max. rijsnelheid

1990
2500
1820

70/55

graden

Graafarm draaibaar (link/ rechts)

410 440

37,0

/min

Opbrengst
Hydraulische druk
Opbreekkracht

2550

MPa (kgf/cm2)

Hydraulische druk

4160

Pomp met variabele opbrengst
/min

Opbrengst
Hydraulische
pompen

1960 × 410

3890
3070

Motor

750

650
V2607-DI

Model

5820

Breedte Met zijmessen
van de bak Zonder zijmessen

1830
1960

5545

m3

1960

kg

Capaciteit van de bak volgens SAE/CECE norm

550

Gewicht (cabine / met bak 135kg)

Langzaam

km/u

2,8

High

km/u

4,9

kPa (kgf/cm2)

Gronddruk

31,3 (0,32)

mm

Bodemvrijheid

6130
6260

1820 mm arm
Eenheid: mm

310

HEFCAPACITEIT
daN (ton)

Met cabine en rubber rupsen

Hefpunt
hoogte

Hefpunt radius (1m)

Hefpunt radius (Min)
Over voorzijde
Dozerblad omlaag Dozerblad omhoog

Over zijkant

Over voorzijde
Dozerblad omlaag Dozerblad omhoog

Hefpunt radius (2m)

Over zijkant

Hefpunt radius (3m)

Hefpunt radius (4m)

Hefpunt radius (Max)

Over voorzijde
Over voorzijde
Over voorzijde
Over voorzijde
Over zijkant
Over zijkant
Over zijkant
Over zijkant
Dozerblad omlaag Dozerblad omhoog
Dozerblad omlaag Dozerblad omhoog
Dozerblad omlaag Dozerblad omhoog
Dozerblad omlaag Dozerblad omhoog

3m

1030 (1,05) 1030 (1,05) 910 (0,93) 870 (0,89) 730 (0,75) 620 (0,63)

2m

1540 (1,57) 1540 (1,57) 1360 (1,39) 1200 (1,23) 1040 (1,06) 870 (0,89) 870 (0,89) 660 (0,67) 550 (0,56)

1m

2070 (2,12) 1540 (1,57) 1250 (1,28) 1410 (1,44) 990 (1,01) 830 (0,84) 930 (0,95) 630 (0,64) 530 (0,54)

0m

1540 (1,57) 1540 (1,57) 1540 (1,57) 2300 (2,35) 1470 (1,50) 1190 (1,21) 1530 (1,57) 960 (0,98) 790 (0,81) 1050 (1,07) 650 (0,66) 540 (0,56)

-1m

1690 (1,72) 1690 (1,72) 1690 (1,72) 2040 (2,09) 2040 (2,09) 2040 (2,09) 2770 (2,83) 2770 (2,83) 2280 (2,33) 2190 (2,24) 1450 (1,48) 1170 (1,20) 1490 (1,52) 940 (0,96) 780 (0,80)

-2m

2040 (2,08) 2040 (2,08) 2040 (2,08) 3200 (3,26) 3200 (3,26) 3200 (3,26) 2790 (2,84) 2790 (2,84) 2330 (2,38) 1750 (1,79) 1470 (1,50) 1190 (1,21) 1120 (1,14) 960 (0,98) 790 (0,81)

-3m

Hefpunt radius
Hefpunt

N.B.:
* De hefcapaciteiten zijn gebaseerd op ISO 10567 en overschrijden niet de 75% van de statische
heflast van de machine of 87% van de hydaulische hefcapaciteit van de machine.
* Bij het meten van de hefcapaciteiten zijn de graafbak, hijshaak, hijsband en andere hijsbenodigdheden
in aanmerking genomen.
* Normen EN474-1 en EN474-5 vereisen dat de machine is uitgevoerd met een slangbreukbeveiliging
op de hefcilinder en een waarschuwings-alarm bij overbelasting bij hefwerkzaanheden.

Hefpunt
hoogte

Rotatie-as

* Werkbereiken zijn met Kubota standaard bak, zonder snelkoppeling.
* De specificaties zijn onderhevig aan veranderingen ten gevolge van produktverbetering zonder
voorafgaande kennisgeving.

★ Alle vertoonde afbeeldingen zijn alleen voor brochure doeleinden.
Draag bij het bedienen van de graafmachine alleen kleding en een veiligheidsuitrusting die vereist zijn volgens de lokale wetgeving.
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