KUBOTA MINIGRAVEMASKIN

Kraftig og
allsidig

Kombinasjon av krefter til krevende jobber og allsidighet til å arbeide under alle forhold gjør
Kubota U48-4 i stand til å takle de fleste utfordringer. Denne avanserte 4,7 tonns maskinen er
konstruert for å arbeide stødig selv når det er liten plass. Allsidigheten er stor med to hydraulikkuttak
som standard* og nøyaktig styring av oljestrømmen. Med oppgradert grave og løftekraft samt økt
beltekraft har Kubota U48-4, virkelig alt.

*For typene L og M.

Kubota original
direkteinnsprøytet motor
U48-4 drives av Kubotas imponerende 40,5 hk
direkteinnsprøytede motor. Konstruert med
kraft for maksimal grave og løfteytelse,
og i tillegg har den mindre støy og vibrasjoner.

Zero tail
”Korthekk” er en viktig forbedring av Kubotas
minigravemaskiner. Uslåelig kraft, bekymringsløs
360° sving og suveren stabilitet betyr at det ikke
er grenser for hva du kan klare, spesielt på trange
plasser.

Lastfølende hydraulikksystem

Forbedret gravekraft

Kubotas forbedrede 1 pumpes lastfølende hydraulikksystem
sikrer smidig betjening, uavhengig av belastningen.
Den gjør at hydraulikkoljen strømmer proporsjonalt med
betjeningsspakens utslag.

U48-4 leverer en imponerende brytekraft i skuffen på 3 360 kg.
Det kraftige og godt avpassede graveutstyret og skuffen gjør
at føreren kan grave raskt og mer effektivt selv under de tøffeste
forhold.

Automatgir

Suveren rydding av plasser

Automatgiret sørger for automatisk giring mellom høy og lav
avhengig av behov for trekkraft og terrenget. Dette sikrer
smidigere betjening ved dosing og sving.

Skjæret har økt høyde på 410 mm, og avstanden mellom skjæret
og skuffeskjæret er kortere. Dette sikrer at skuffen rekker helt inntil
skjæret, som gir enklere opprydding og planering.

*Slangebruddsventil på bommen er ekstrautstyr.

Økt løftekraft i bommen

Allsidig betjening

U48-4 har vesentlig forbedret løftekraft i bommen.

To hydraulikkuttak (SP1 og SP2*) kommer som standard på U48-4.
Maksimal innstilling av oljestrømmen for begge kretsene justeres
enkelt på det digitale panelet. Ingen ekstra verktøy eller komplisert
manuell justeringsprosedyre er nødvendig.
*For typene L og M.

Romslig og
komfortabel

På U48-4 kommer din komfort virkelig først. Den luksuriøse førerhytten har et 'deluxe'-sete
og en bredere døråpning som gjør det enklere å gå inn og ut av førerhytten. Veltebøyle (ROPS)
og førervern (OPG, ISO10262) gir maksimal sikkerhet. Betjeningen er betydelig forbedret med
utstyr som er enklere i bruk enn noen gang.
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Enkel betjening
A. Armlene
Et omhyggelig utformet armlene
forenkler betjeningen og reduserer
belastningen på føreren.

B. Proporsjonalstyring av
oljestrøm i hydraulikkuttak
(SP1 og SP2*)
Enkle tommelbetjente glidebrytere
gjør at føreren enkelt kan styre

Klimaanlegg (A/C)*
oljestrømmen til uttakene SP1 og SP2.
*SP2 er standard for type L og M.

Den totale luftsirkulasjonen i førerhytta er forbedret takket være en
kraftigere kjøle-/varmeenhet og plasseringen av seks luftdyser rundt
føreren for å sikre en bedre total komfort.

C. Bryter for konstant oljestrøm (SP1)
En pekefingerbetjent på-/av-bryter gir
enkel betjening av spesialredskaper
som krever konstant oljestrøm.

*A/C er standard for Type L.

Nytt digitalt panel
Det nye digitale panelet følger opp det suverene ved Kubotas intelligente
betjeningssystem, og plasserer kontrollen i fingertuppene. Det brukervennlige
digitale panelet med enklere tastbetjening, er plassert til høyre foran føreren.
Det brede displayet som vender mot føreren forbedrer sikten vesentlig. Med
lettere tilgang, enklere innstillinger, lettleste indikatorer og varsellamper, vil du
alltid ha oversikt over gravemaskinens funksjonsstatus.
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Lagring av driftshistorikk
Driftshistorikken lagres automatisk på U48-4.
Du kan spore tilbake opp til 90 dager i maskinbruken
ved hjelp av den innebygde kalenderen.

a. Timeteller
b. Kjølevæsketemperatur
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c. Klokke
d. Drivstoffmåler
e. Motorturtall

Standardfunksjon

Vedlikeholdsintervall

Varselfunksjon

MAKS. oljestrøm i
uttak (SP1 og SP2)

Varsling om fjerning
av nøkkel

Varseldiode for innkoblet
tyverisikring

Lagring av driftshistorikk

Redskapssymboler

Uttak

Tilt-skuffe

Hammer

Grabb

Spiralbor

Klo

Dreibar klo

Kost

Redskapssymboler

Kubota original tyverisikring

Du kan programmere opp til fem oljemengder for forskjellige
redskaper i minnet på det digitale panelet. Programmerte
innstillinger er raskt å hente frem, til neste jobb. Systemet
kommer med åtte forhåndsinstallerte redskapssymboler.

Din U48-4 er beskyttet av Kubotas tyverisikring, ledende i bransjen.
Kun programmerte nøkler vil kunne starte motoren. Forsøk på å starte
med en uprogrammert nøkkel vil koble inn alarmen. En ny egenskap
inkluderer en varsling for å minne føreren om å ta ut nøkkelen etter
arbeid, og en lysdiode varsler for å hindre
mulig tyveri.

Tilgjengelig og
enkelt

Din Kubota gravemaskin er topp moderne og vedlikeholdet kan ikke bli stort
enklere. Takket være deksler bak og på siden som kan åpnes helt opp, er motor,
kontrollventiler og forskjellige komponenter enkelt tilgjengelig for inspeksjon og
reparasjon.
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Motorvedlikehold fra en side
Kubota har gjort regelmessig vedlikehold ekstremt enkelt ved
å samle de viktigste motorkomponentene på samme side for
enklere atkomst. Motor og andre vitale komponenter kan
inspiseres raskt og enkelt.

A. Luftfilter

D. Drivstoffilter

B. Luftfilterindikator

E. Startmotor

C. Vannutskiller

F. Dynamo
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Under sidedekslet

Batteri

Verktøykasse

Enkeltvirkende

Dobbeltvirkende
Kontrollventiler

Returhendel for tredje hydraulikkfunksjon

Radiator og oljekjøler

Standardutstyr
Sikkerhetssystem
• Sikkerhetssystem for start av motor på
venstre konsoll
• Beltemotor med skivebrems
• Sving motor med skivebrems
• Kubota original tyverisikring

Arbeidsutrustning
• Hydraulikkuttak (SP1 og SP2*) med
røropplegg til stikkeenden
• 2 arbeidslys på hytta og 1 lys på bommen
• 1 450 mm stikke

*For type L og M.

Førerhytte
• Veltebøyle (ROPS, ISO3471)
• Førervern (OPG - Level1)
• Førersete med fjæring og vektinnstilling
• Sikkerhetsbelte
• Pilotstyrte gravespaker med armlener
• Beltespaker med pedaler
*Type L.
• Klimaanlegg (A/C)*
• Varmeapparat i førerhytta for oppvarming
og avdugging
• Hammer for nødutgang
• Gassdempere på frontrute
• 12V strømuttak
• 2 høyttalere og radioantenne
• Plass for radio

Tilleggsutstyr
• Speil på sidene og bak (venstre, høyre og bak)
• Koppholder

Undervogn
• 400 mm stålbelter (+ 100 kg)

Motor/Drivstoffsystem
• Luftfilter med to elementer
• Elektrisk drivstoffpumpe
• System for automatisk tomgang
• Vannutskiller med tappekran

Sikkerhetssystem

Undervogn

Annet

• 400 mm gummibelter
• 1 x bærerulle oppe
• 4 dobbeltflensede belteruller på hvert belte
• 2-trinns hastighetsbryter på spak for skjær
• To hastigheter med automatisk nedgiring

• Spesiallakk på bestilling

• Slangebruddsventil (bom, stikke og skjær)
• Brakett og ledningsopplegg for roterende
varsellys

Standardutstyr for
hver type

Hydraulikksystem
• Trykkakkumulator
Type
• Testuttak for hydraulikktrykk
• Krets for belting
L
• Retur for tredje hydraulikkfunksjon
M
• Lastfølende hydraulikksystem
S
• Justerbar maksimal oljestrøm i hydraulikuttak
(SP1 og SP2*)
• Dobbeltvirkende krets for redskaper
・Bryter for hydraulikkuttak (SP1) på høyre gravespak
• Bryter for hydraulikkuttak (SP2) på venstre gravespak *
*For typene L og M.
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